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TIIVISTELMÄ 

Seisokit laskevat metsäkoneiden käyttöasteita ja nakertavat koneyrittämisen 
kannattavuutta. Lisäksi pitkät seisokkiajat aiheuttavat ongelmia työvoiman 
pysyvyyteen. Metsäkoneiden monikäyttöisyys on nostettu viime aikoina yh-
deksi ratkaisuksi metsäkoneiden ympärivuotiseen työllistymiseen sekä am-
mattitaitoisen työvoiman pysyvyyden varmistamiseksi.  
 
Tutkimuksessa metsäkoneiden monikäyttöisyydellä tarkoitettiin puun hak-
kuuseen tai metsäkuljetukseen suunnitellun ja rakennetun metsäkoneen 
käyttöä muissa töissä kuin hakkuussa tai metsäkuljetuksessa (esim. ojitus-
mätästys, mätästys, laikutus, istutus, taimikonperkaus, hakkuutähteiden paa-
laus, kantojen nosto ja kuljetus sekä tienvarsien niitto).  
 
Tutkimuksessa kartoitettiin metsäkoneiden soveltuvuutta monikäyttötöihin 
sekä tutkittiin teknisiä esteitä metsäkoneiden monikäyttöön. Hakkuukonei-
den ja metsätraktoreiden soveltuvuus arvioitiin seuraavissa metsä- ja ympä-
ristötöissä: ojitus-mätästys, mätästys, laikutus, istutus, taimikonperkaus, 
hakkuutähteiden paalaus, kantojen nosto ja kuljetus sekä tienvarsien niitto. 
Mukana ei ollut energiapuun (pienpuun) hakkuuta, koska sen tiedetään so-
veltuvan hyvin pienille hakkuukoneille, harvennuskoneille ja keskiraskaille 
hakkuukoneille. Samoin ei tarkasteltu myöskään pienpuun, irtorisujen ja 
hakkuutähdepaalien metsäkuljetusta.  
 
Lisäksi selvitettiin kokemuksia metsäkoneiden monikäytöstä. Tutkimusta 
varten haastateltiin neljän metsäkonevalmistajan edustajia sekä kahta met-
säkoneyrittäjää, jotka olivat käyttäneet metsäkonekalustoaan puun hakkuun 
ja metsäkuljetuksen lisäksi muihin töihin.  
 
Metsäkonevalmistajat myönsivät, että metsäkoneiden monikäyttöisyys on 
otettu melko heikosti huomioon koneiden suunnittelussa ja valmistuksessa; 
metsäkoneet on suunniteltu ja valmistettu ensisijaisesti niiden erikoiskäyttöä 
(puun hakkuuta ja metsäkuljetusta) silmällä pitäen. Lähes kaikille koneval-
mistajille oli tullut toiveita ja ideoita metsäkoneiden kehittämiseksi entistä 
monikäyttöisempään suuntaan. Alue-/avainyrittäjyys-toimintamallin uskot-
tiin lisäävän koneyrittäjien ideointia koneiden kehittämiseksi entistä moni-
käyttöisemmiksi. Myös puunhankintaorganisaatioista oli tullut viestejä, 
minkälaisia metsäkoneita tarvitaan ja mitä töitä on tulevaisuudessa tarjolla. 
Lisäksi metsäkoneiden monikäyttöisyystoiveita oli tullut ulkomailta metsä-
koneviennin kautta.  
 
Konevalmistajien mukaan nykyisten metsäkoneiden puomit eivät sovellu 
kaivinkonemaiseen mätästystyöhön tarkoitettaessa hakkuukoneen tai metsä-
traktorin puomin päässä olevalla laitteella tapahtuvaa mätästystä, jossa maa-
ta käännetään ylösalaisin.  
 
Konevalmistajien mielestä keskiraskaat ja raskaat hakkuukoneet soveltuvat 
hyvin istutustyöhön. Istutuslaite on melko painava ja vaatii tukevan puomin, 
joten metsätraktorissa sen käyttö on vaikeampaa, samoin kuin pienissä hak-
kuukoneissa.   
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Taimikonperkaus ei vaadi paljoa tehoa peruskoneelta, ja perkauslaite on 
melko kevyt. Täten pienet ja keskiraskaat hakkuukoneet ja metsätraktorit 
soveltuvat hyvin perkaustyöhön. Tienvarsien niiton konevalmistajat arvioi-
vat raskaammaksi työksi kuin taimikonperkauksen. Vaativammaksi niittotyö 
katsottiin siksi, että murskainyksikön paino on isompi ja työskentelyetäi-
syydet ovat pidemmät kuin taimikkojen perkauksessa. Raskaiden hakkuu-
koneiden katsottiin sopivan paremmin niittotyöhön kuin pienempien hak-
kuukoneiden.  
 
Markkinoilla on kaksi paalainta (Valmet WoodPac ja Pika RS 2000), joilla 
voidaan tehdä paalauksen lisäksi paalien metsäkuljetus. Pika RS 2000 -paa-
laimen peruskoneella (Pika 828 Combi) voidaan lisäksi tehdä hakkuutyötä.  
 
Metsäkoneiden puomistot eivät sovellu repivään nostoon. Täten koneval-
mistajien mukaan hakkuukoneet ja metsätraktorit eivät sovellu kantojen 
nostoon puomin päässä olevalla kauhalla tai koukulla, jolla kanto kiskottai-
siin kokonaisena ylös. Ainoana vaihtoehtona kantojen nostoon metsäkoneil-
la konevalmistajat näkivät kantoaggregaatin, joka nostetaan kannon päälle ja 
jolla kanto halkaistaan ja vipuamalla revitään paloina ylös maasta. Raskai-
den hakkuukoneiden ja metsätraktoreiden arvioitiin soveltuvan parhaiten 
kantojen nostoon. Vastaavasti kantojen kuljetukseen katsottiin sopivan par-
haiten keskiraskaat ja raskaat metsätraktorit, joissa kuormatila on tehty va-
kiorakenteista metsätraktoria hieman tiiviimmäksi lisäpankoilla tai laidoilla. 
 
Konevalmistajat arvioivat keskiraskaiden ja raskaiden metsäkoneiden moni-
käyttöisyysalueen olevan selvästi laajempi kuin pienten metsäkoneiden. 
Tärkeimpinä monikäytön muotoina metsäkoneyrittäjät pitivät istutusta ja 
energiapuun hakkuuta. Kun koneellisen istutuksen tuottavuutta saadaan pa-
rannettua, tarjoaa se haastateltujen koneyrittäjien mukaan runsaasti lisätyötä 
hakkuukoneille. Koneyrittäjät arvioivat hakkuukoneiden soveltuvan hyvin 
myös taimikonperkaukseen ja tienvarsien niittoon. Metsätraktoreille ko-
neyrittäjät löysivät vähemmän monikäyttötöitä: esitetystä listasta yrittäjien 
mielestä vain taimikonperkaus ja kantojen kuljetus sopivat hyvin metsätrak-
toreille. 
 
Tulevaisuudessa metsäkoneiden monikäyttöön tultaneen panostamaan entis-
tä enemmän, koska monikäytöllä voidaan nähdä olevan selviä taloudellisia 
hyötyjä: 

- metsäkoneiden käyttöasteet nousevat, 
- edellytykset metsäkoneen kuljettajien pysyvyyteen paranevat, 
- koneiden siirtokustannukset pienenevät ja 
- monikäyttöön soveltuvien metsäkoneiden vaihtoarvo kasvaa. 

 
Metsäkoneiden monikäytön lisääntyminen tuo haasteita niin koneyrittäjille, 
-valmistajille kuin tutkijoillekin. 
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1 TAUSTA JA TAVOITTEET 

Suomessa puuta korjataan vuosittain keskimäärin vajaalla 1 500 hakkuuko-
neella ja runsaalla 1 600 metsätraktorilla. Täyskäytössä puunkorjuukalusto 
on vain runsaat puoli vuotta, syyskuulta huhtikuulle (kuva 1). Kevättalvella 
kelirikkoaikaan puunkorjuu hiljenee. Tällöin puunkorjuukalustolle tulee her-
kästi seisokkeja, joita tulee melko runsaasti myös kesäkuukausien aikana. 
Pahimmillaan yhtäjaksoisia seisokkeja metsäkoneille tulee runsaat pari kuu-
kautta vuodessa.  
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 Kuva 1. Hakkuukoneiden ja metsätraktoreiden määrä   
 keskimäärin kuukausittain markkinapuun korjuussa vuosina 
 2000–2004 (Metsätilastotiedotteet 2000–2004).  

 
 
Seisokit laskevat metsäkoneiden käyttöasteita ja nakertavat koneyrittämisen 
kannattavuutta. Lisäksi pitkät seisokkiajat aiheuttavat ongelmia työvoiman 
pysyvyyteen: seisokkien aikana kuljettajien ollessa ilman työtä moni kuljet-
taja hakeutuu muihin töihin esimerkiksi maanrakennusalalle. Korjuutöiden 
alkaessa koneyrittäjän on etsittävä aktiivisesti ammattitaitoista työvoimaa. 
Metsäkoneiden monikäyttöisyys on nostettu viime aikoina yhdeksi ratkai-
suksi metsäkoneiden ympärivuotiseen työllistymiseen sekä ammattitaitoisen 
työvoiman pysyvyyden varmistamiseksi.  
 
Tässä tutkimuksessa metsäkoneiden monikäyttöisyydellä tarkoitettiin puun 
hakkuuseen tai metsäkuljetukseen suunnitellun ja rakennetun metsäkoneen 
käyttöä muissa töissä kuin hakkuussa tai metsäkuljetuksessa (esim. ojitus-
mätästys, mätästys, laikutus, istutus, taimikonperkaus, hakkuutähteiden paa-
laus, kantojen nosto ja kuljetus sekä tienvarsien niitto). Täten korjuri rajau-
tui monikäyttöisyys-tarkastelun ulkopuolelle tässä tutkimuksessa, jos sillä ei 
voi tehdä muuta kuin puun hakkuuta ja metsäkuljetusta. 
 
Tutkimuksessa kartoitettiin metsäkoneiden soveltuvuutta monikäyttötöihin 
sekä tutkittiin teknisiä esteitä metsäkoneiden monikäyttöön. Lisäksi selvitet-
tiin kokemuksia metsäkoneiden monikäytöstä ja tärkeimpiä tutkimuskohtei-
ta metsäkoneiden monikäyttöön liittyen. 
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2 TOTEUTUS 

Tutkimusta varten haastateltiin neljän merkittävän metsäkonevalmistajan 
edustajia (liite 1). Haastattelut tehtiin vierailemalla kunkin konevalmistajan 
luona. Konevalmistajahaastattelut tehtiin vuoden 2003 lopulla ja vuoden 
2004 alussa. Konevalmistajahaastatteluissa käytetty lomake on liitteenä 2. 
 
Metsäkonevalmistajien lisäksi haastateltiin puhelimitse kahta metsäkone-
yrittäjää, jotka olivat käyttäneet metsäkonekalustoaan puun hakkuun ja met-
säkuljetuksen lisäksi muihin töihin (liite 1). Koneyrittäjähaastattelut tehtiin 
kevättalvella 2004. Metsäkoneyrittäjähaastatteluissa käytettiin liitteen 3  
lomakepohjaa. 
 
 
3 TULOKSET 

3.1 Konevalmistajahaastattelut 

3.1.1 Monikäytön merkitys 

Suurimpana hyötynä metsäkoneiden monikäyttöisyydestä konevalmistajat 
pitivät metsäkoneiden entistä parempaa kapasiteetin käyttöastetta. Merkittä-
vänä etuna nähtiin myös, että yhdellä koneella voidaan tehdä kaikki tai ai-
nakin useampia työvaiheita työkohteella; näin saadaan aikaan kustannus-
säästöjä koneiden siirroissa.  
 
Konevalmistajat näkivät metsäkoneiden monikäytön myös monen metsäko-
neen ”toisena elämänä”; esimerkiksi viiden–kuuden vuoden hakkuiden jäl-
keen hakkuukone peruskunnostetaan ja sillä tehdään viitisen vuotta met-
sänistutustyötä. Monikäytössä olevien uusien metsäkoneiden lukumäärän 
katsottiin olevan nykyisin melko pieni.  
 
3.1.2 Toiveet metsäkoneiden monikäytön kehittämiseksi 

Metsäkonevalmistajat myönsivät, että metsäkoneiden monikäyttöisyys on 
otettu melko heikosti huomioon koneiden suunnittelussa ja valmistuksessa; 
metsäkoneet on suunniteltu ja valmistettu ensisijaisesti niiden erikoiskäyttöä 
(puun hakkuuta ja metsäkuljetusta) silmällä pitäen. Suurimpana syynä tähän 
konevalmistajat pitivät sitä, ettei metsäkoneiden monikäyttöisyys ole ollut 
merkittävä ominaisuus myydyillä metsäkoneilla.  
 
Lähes kaikille konevalmistajille oli tullut toiveita ja ideoita metsäkoneiden 
kehittämiseksi entistä monikäyttöisempään suuntaan. Koneyrittäjiltä tulleet 
ideat olivat koskeneet esimerkiksi hakkuukoneeseen liitettyä metsäkuljetus-
ta. Metsäkonevalmistajat sanoivat, että valitettavan useissa koneyrittäjiltä 
tulleissa ideoissa oli unohtunut koneyksikön kannattavuus käytännön työssä.  
Alue-/avainyrittäjyys-toimintamallin uskottiin lisäävän koneyrittäjien ide-
ointia koneiden kehittämiseksi entistä monikäyttöisempään suuntaan. Myös 
puunhankintaorganisaatioista oli tullut viestejä, minkälaisia metsäkoneita 
tarvitaan ja mitä töitä on tulevaisuudessa tarjolla. Puunhankintaorganisaa-
tioista tulleita tulevaisuuden työlajeja ovat olleet istutus, taimikonperkaus ja 
kantojen nosto.   
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Koneyrittäjiltä ja puunhankintaorganisaatioista tulleiden toiveiden lisäksi 
metsäkoneiden monikäyttöisyystoiveita on tullut myös ulkomailta metsä-
koneviennin kautta. Konevalmistajat toivat esille seuraavia käyttökohteita 
perinteisille metsäkoneille ja niiden alustoille: miinanraivaus, palonsammu-
tus, haketus, maanmuokkaus, kaapeleiden levitys voimalinjoilla ja poraus-
yksikön alusta. 
 
3.1.3 Metsäkoneiden soveltuvuus monikäyttöön     

Konevalmistajia pyydettiin arvioimaan valmistamiensa hakkuukoneiden ja 
metsätraktoreiden soveltuvuus seuraaviin metsä- ja ympäristötöihin (kuvat 
2–7): 

- Ojitus-mätästys 
- Mätästys 
- Laikutus 
- Istutus 
- Taimikonperkaus 
- Tienvarsien niitto 
- Hakkuutähteiden paalaus 
- Kantojen nosto 
- Kantojen kuljetus. 

 
Listassa ei ollut mukana energiapuun (pienpuun) hakkuuta, koska sen tiede-
tään soveltuvan hyvin pienille hakkuukoneille, harvennuskoneille ja keski-
raskaille hakkuukoneille. Energiapuuta hakataan nykyisin muutamalla kym-
menellä hakkuukoneella. Samoin listassa ei ollut myöskään energiapuun 
(pienpuun, irtorisujen ja hakkuutähdepaalien) metsäkuljetusta, mikä tuo  
nykyisin lisätöitä arviolta noin sadalle metsätraktorille. 
 
Metsäkoneet jaoteltiin niiden painon mukaan seuraaviin luokkiin (vrt. 
Uusitalo 2003): 
 

- Hakkuukoneet: 
o pienet hakkuukoneet   (paino alle 13 tonnia) 
o harvennuskoneet   (13–15 tonnia) 
o keskiraskaat hakkuukoneet  (15–17 tonnia) 
o raskaat hakkuukoneet   (yli 17 tonnia) 

- Metsätraktorit: 
o pienet metsätraktorit  (paino alle 12 tonnia) 
o keskiraskaat metsätraktorit  (12–15 tonnia) 
o raskaat metsätraktorit   (yli 15 tonnia). 
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Kuva Komatsu Forest Oy 

 
 

Kuva 2. Timberjack 1270B -hakkuukoneeseen kytketty Valmet 
EcoPlanter -istutuslaite, joka painaa taimineen noin 1 400 kg.  

 
 
   
 Kuva Metsäteho Oy 

 
   

Kuva 3. Pentin Paja Oy:n valmistama Naarva-reikäperkauslaite 
Ponsse HS10 Cobra -hakkuukoneessa. Reikäperkauslaitteen 
paino on noin 450 kg.  
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 Kuva Metsäteho Oy 

 

 Kuva 4. Valmet WoodPac -hakkuutähdepaalaimen perus-
 koneena on Valmet 860.1 -metsätraktori.  
 
 
   
 Kuva Metsäteho Oy 

  
 Kuva 5. Pika RS 2000 -hakkuutähdepaalaimen peruskoneena 
 on Pika 828 Combi -korjuri. Pika RS 2000- ja Valmet WoodPac 
 -paalainten paalainyksiköt on mahdollista laittaa jaloille ja kuljet-
 taa paalit paalainten peruskoneilla tienvarteen.  
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 Kuva UPM-Kymmene Metsä 

 
 

 Kuva 6. Valmet 860-8 -metsätraktorin nosturin päähän kytketty 
 kantoaggregaatti nostamassa ylös maasta halkaistua kantoa. 
 
 
     Kuva Timberjack Oy 

 
 

 Kuva 7. Kantojen lähikuljetusta keskiraskaalla Timberjack 
 1110C -metsätraktorilla.  
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Ojitus-mätästys / Mätästys / Laikutus 
Konevalmistajien mukaan nykyisten metsäkoneiden puomit eivät sovellu 
kaivinkonemaiseen mätästystyöhön tarkoitettaessa hakkuukoneen tai metsä-
traktorin puomin päässä olevalla laitteella tapahtuvaa mätästystä, jossa maa-
ta käännetään ylösalaisin (taulukot 1 ja 2). Myös laikutusta pidettiin melko 
huonosti hakkuukoneille sopivana työnä, vaikkakin laikutuksen todettiin 
sopivan mätästystä paremmin hakkuukoneille työn vaatiman pienemmän 
voiman tarpeen vuoksi. 
 
Yksi konevalmistaja arvioi, että heidän raskailla metsätraktoreillaan voidaan 
tehdä hyvin mätästystä, muttei ojitus-mätästystä. Kaksi konevalmistajaa ar-
vioi, että heidän valmistamansa raskaat metsätraktorit soveltuvat hyvin lai-
kutustyöhön. 
 
 
TAULUKKO 1 Erikokoisten hakkuukoneiden soveltuvuus erilaisiin metsä- 
 ja ympäristötöihin konevalmistajien arvioimana.  
 PPuunnaaiinneenn = konevalmistajat olivat valtaosin sitä mieltä, etteivät 

kokoluokan metsäkoneet (ks. s. 8) sovellu hyvin esitettyyn  
työhön.  

 VViihhrreeää = valtaosa konevalmistajista piti kokoluokan metsäkoneita 
hyvin sopivina esitettyyn työhön. 

 KKeellttaaiinneenn = valtaosa konevalmistajista arvioi, että kokoluokan 
metsäkoneiden soveltuvuus esitettyyn työhön on melko hyvä, tai 
konevalmistajat eivät pystyneet arvioimaan kokoluokan metsä-
koneiden soveltuvuutta esitettyyn työhön. 

Työlaji Pienet 
hakkuukoneet 

Harvennuskoneet Keskiraskaat 
hakkuukoneet 

Raskaat 
hakkuukoneet 

Ojitus-mätästys     
Mätästys     
Laikutus     
Istutus     
Taimikonperkaus     
Tienvarsien niitto     
Kantojen nosto     
Kantojen kuljetus     
 
 
 
TAULUKKO 2  Erikokoisten metsätraktoreiden soveltuvuus erilaisiin  
 metsätöihin konevalmistajien arvioimana. Käytetyt värit 
 samoja kuin taulukossa 1. 
Työlaji Pienet 

metsätraktorit  
Keskiraskaat 
metsätraktorit 

Raskaat 
metsätraktorit 

Ojitus-mätästys    
Mätästys    
Laikutus    
Istutus    
Taimikonperkaus    
Hakkuutähteiden paalaus    
Kantojen nosto    
Kantojen kuljetus    
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Istutus 
Konevalmistajien mielestä keskiraskaat ja raskaat hakkuukoneet soveltuvat 
hyvin istutustyöhön. Istutuslaite on melko painava ja vaatii tukevan puomin, 
joten metsätraktorissa sen käyttö on vaikeampaa, samoin kuin pienissä hak-
kuukoneissa (kuva 2). Kaksi konevalmistajaa arvioi, että heidän raskaat 
metsätraktorinsa soveltuvat hyvin myös istutustyöhön.  
 
Taimikonperkaus 
Taimikonperkaus ei vaadi paljoa tehoa peruskoneelta, ja perkauslaite on 
melko kevyt (kuva 3). Täten pienet ja keskiraskaat hakkuukoneet ja metsä-
traktorit soveltuvat hyvin perkaustyöhön. Konevalmistajat korostivat, että 
raskaatkin metsäkoneet soveltuvat työhön, mutta tällöin perkaustyön kan-
nattavuus on heikko.  
 
Tienvarsien niitto 
Tienvarsien niiton konevalmistajat arvioivat raskaammaksi työksi kuin tai-
mikonperkauksen. Vaativampaa niittotyö on siksi, että murskainyksikön 
paino on isompi ja työskentelyetäisyydet ovat pidemmät kuin taimikkojen 
perkauksessa. Tästä syystä raskaiden hakkuukoneiden katsottiin sopivan pa-
remmin niittotyöhön kuin pienempien hakkuukoneiden.  
 
Hakkuutähteiden paalaus 
Markkinoilla on kaksi paalainta (Valmet WoodPac ja Pika RS 2000), joilla 
voidaan tehdä paalauksen lisäksi paalien metsäkuljetus. Pika RS 2000 -paa-
laimen peruskoneella (Pika 828 Combi) voidaan lisäksi tehdä hakkuutyötä. 
Timberjack 1490D -hakkuutähdepaalaimen paalainyksikkö ei ole irrotetta-
vissa Valmet WoodPac- ja Pika RS 2000 -paalainten tavoin (kuva 5). 
 
Kantojen nosto ja kuljetus 
Metsäkoneiden puomistot on suunniteltu puiden kaatoon, runkojen kannat-
teluun sekä puutavaran kuormaukseen. Niiden rakenne ei sovellu repivään 
nostoon. Täten konevalmistajien mukaan hakkuukoneet ja metsätraktorit 
eivät sovellu kantojen nostoon puomin päässä olevalla kauhalla tai koukulla, 
jolla kanto kiskottaisiin kokonaisena ylös. Ainoana vaihtoehtona kantojen 
nostoon metsäkoneilla konevalmistajat näkivät kantoaggregaatin.  
 
Suomessa on kehitetty parin viime vuoden aikana muutamaa erityyppistä 
kantojen nostoaggregaattia, jotka kytketään hakkuukoneeseen tai metsätrak-
toriin (kuva 6). Metsäkoneen nosturin päässä oleva kantoaggregaatti noste-
taan kannon päälle. Kantoaggregaatilla kanto halkaistaan ja vipuamalla revi-
tään paloina ylös maasta. Raskaiden hakkuukoneiden ja metsätraktoreiden 
arvioitiin soveltuvan parhaiten kantojen nostoon. Vastaavasti kantojen kul-
jetukseen katsottiin sopivan parhaiten keskiraskaat ja raskaat metsätraktorit, 
joissa kuormatila on tehty vakiorakenteista metsätraktoria hieman tiiviim-
mäksi lisäpankoilla tai laidoilla. 
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3.1.4 Takuu monikäytössä 

Konevalmistajat lupasivat takuiden olevan voimassa edellä mainituissa töis-
sä, kun konevalmistaja on asentanut lisälaitteen tai kun lisälaitteen asenta-
miseen on hankittu konevalmistajan hyväksyntä. 
 
3.1.5 Tärkeitä tutkimuskohteita 

Metsäkoneiden monikäyttöisyyden kannalta tärkeinä tutkimuskohteina ko-
nevalmistajat pitävät seuraavia asioita: 

- metsäkoneiden monikäytön vaikutukset koneiden ja kuljettajien työl-
lisyyteen 

- energiapuun korjuu (nykytila, mikä on kannattavaa, mihin tulisi pa-
nostaa) 

- kartoitus äestykseen ja mätästykseen käytetyistä koneista sekä niiden 
vaatimusten selvittäminen 

- erilaisten kuormatilaratkaisujen (kuormatilan levitys, nosto, käänty-
vä kuormatila) talous 

- metsäkoneiden ohjaustoimintojen helppous monikäytössä 
- korjureiden kokonaistalous 
- joukkokäsittely: miksi teollisuutta ei kiinnosta – liian kovat laatuvaa-

timukset? 
    
Muita tärkeitä tutkimuskohteita ja huomioita olivat: 

- puunkorjuun yhteydessä syntyvän tiedon käyttö esim. puuston ter-
veydentilan toteamiseen 

- hakkuukoneen kuljettajan vaatimukset tulevaisuudessa – kuinka kul-
jettajan käsittelemää tietomäärää voitaisiin vähentää? 

- tulevaisuudessa korjattavat leimikot vs. nykyiset 
- puunhankintayritysten trendejä tulisi yhtenäistää 
- yhteistyötä ja tiedonkulkua konevalmistajien ja puunhankintayritys-

ten välillä tulisi tehostaa (esim. Metsäteho yhteistyöfoorumina). 
 
 
3.2 Koneyrittäjähaastattelut 

3.2.1 Kokemuksia ja ideoita 

Haastatellut koneyrittäjät olivat käyttäneet hakkuukoneissaan istutuslaitteita 
ja energiapuun hakkuulaitteita. Tärkeimpinä monikäytön muotoina koneyrit-
täjät pitivät istutusta ja energiapuun hakkuuta. Koneyrittäjien mielestä isot 
konevalmistajat eivät ole riittävän voimakkaasti panostaneet istutuslaittei-
den kehittämiseen. Kun koneellisen istutuksen tuottavuutta saadaan paran-
nettua, tarjoaa se haastateltujen koneyrittäjien mukaan runsaasti lisätyötä 
hakkuukoneille.  
 
Koneyrittäjät arvioivat hakkuukoneiden soveltuvan hyvin myös taimikon-
perkaukseen ja tienvarsien niittoon. Metsätraktoreille yrittäjät löysivät vä-
hemmän monikäyttötöitä: esitetystä listasta koneyrittäjien mielestä vain tai-
mikonperkaus ja kantojen kuljetus sopivat hyvin metsätraktoreille. 
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3.2.2 Tärkeitä tutkimuskohteita 

Koneyrittäjien mukaan metsäkoneiden monikäytön yleistymistä helpottaisi 
eniten lisäpanostus erityisesti istutuslaitteen kehitystyöhön. Lisäksi heidän 
olisi paremmin tiedettävä, mille monikäyttötyölle on tarvetta. Tärkeinä tut-
kimuskohteina yrittäjät mainitsivat metsäkoneen kuljettajien pysyvyyden 
edellytysten selvittämisen sekä istutus- ja energiapuun korjuututkimukset. 
 
 
4 TARKASTELU 

Tutkimuksessa kartoitettiin mahdollisia työlajeja, joilla voitaisiin lisätä met-
säkoneiden käyttöä. Ojitus-mätästystä ja mätästystä lukuun ottamatta puun-
korjuukoneet soveltuvat konevalmistajien mukaan hyvin erityyppisiin met-
sä- ja ympäristötöihin (esim. laikutus, istutus, taimikonperkaus, tienvarsien 
niitto, kantojen nosto, kantojen kuljetus). Koneyrittäjät pitivät varsinkin  
istutustyötä merkittävänä tulevaisuuden käyttöalueena hakkuukoneille. 
 
Konevalmistajat arvioivat keskiraskaiden ja raskaiden metsäkoneiden moni-
käyttöisyysalueen olevan selvästi laajempi kuin pienten metsäkoneiden: 
Pienten hakkuukoneiden ja harvennuskoneiden sekä pienten metsätraktorei-
den arvioitiin soveltuvan hyvin lähinnä vain taimikonperkaukseen. Keski-
raskaille hakkuukoneille sopivina monikäyttötöinä pidettiin istutusta, taimi-
konperkausta, tienvarsien niittoa sekä kantojen nostoa.  
 
Raskaiden hakkuukoneiden katsottiin sopivan samoihin töihin kuin keski-
raskaiden hakkuukoneiden, mutta taimikkojen perkaukseen raskaiden hak-
kuukoneiden todettiin olevan turhan järeitä ja kalliita. Metsätraktoreista ras-
kaiden metsätraktoreiden sopivuuden monikäyttötöihin todettiin olevan laa-
jin: raskaita metsätraktoreita voidaan käyttää laikutukseen, istutukseen, hak-
kuutähteiden paalaukseen sekä kantojen nostoon ja kuljetukseen.   
 
Tulevaisuudessa metsäkoneiden monikäyttöön tultaneen panostamaan entis-
tä enemmän, koska monikäytöllä voidaan nähdä olevan selviä taloudellisia 
hyötyjä: 

- metsäkoneiden käyttöasteet nousevat, 
- edellytykset metsäkoneen kuljettajien pysyvyyteen paranevat, 
- koneiden siirtokustannukset pienenevät ja 
- monikäyttöön soveltuvien metsäkoneiden vaihtoarvo kasvaa. 

 
Kuvassa 8 on esitetty ruotsalaisten hahmottelema metsäkone, joka hakkaa ja 
paalaa hakkuutähteet. Pinox Oy:n valmistamalla Pika 828 Combi -korjurilla 
(Pika RS 2000 -paalaimen peruskone) edellä mainittujen työvaiheiden lisäk-
si voidaan kuljettaa hakatut ainespuut ja paalatut hakkuutähdepaalit.  
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Kuva 8. Glöden (2000) hahmottelema tulevaisuuden metsä-
kone, joka hakkaa ja paalaa hakkuutähteet samanaikaisesti. 

 
 
Monikäytön kannalta katsottuna ihanteellista metsäkonetta voidaan luon-
nehtia koneeksi, joka pystyy tekemään tehokkaasti monia eri työvaiheita. 
Tehokkainta koneen käyttö on silloin, kun pari–kolme eri työvaihetta – esi-
merkiksi hakkuu ja hakkuutähteiden paalaus (vrt. kuva 8) tai hakkuutähtei-
den metsäkuljetus ja maanmuokkaus (Antti Variksen kehittämä yhdistelmä-
kone) – pystytään jouhevasti yhdistämään toisiinsa. 
    
Alue-/avainyrittäjyys-toimintamallin käyttöönotto luo mahdollisuuksia met-
säkonekaluston monikäytön lisäämiseen: alue-/avainyrittäjä huolehtii toi-
minta-alueellaan puunkorjuun lisäksi esimerkiksi metsänuudistamis-, -hoito-
töistä ja energiapuun korjuusta. Metsäkoneyrittäjä voi toimia myös tieisän-
tänä, jolloin hän voi käyttää metsäkonekalustoaan esimerkiksi tienvarsien 
niittoon ja teiden lanaukseen ja muuhun kunnostukseen. 
 
Valitettavan vähän on tehty selvityksiä, kuinka paljon lisälaitteilla (esim. 
istutuslaite, perkauslaite) on oltava käyttöä, jotta niiden hankinta on talou-
dellisesti kannattavaa: riittävätkö esimerkiksi vuodessa kolmen kuukauden 
istutustyöt. Lisäksi olisi selvitettävä case-tutkimuksin, mitä eri monikäyttö-
töitä on kannattavinta tehdä metsäkoneilla ja mihin esimerkiksi tela-alus-
taiset kaivinkoneet ovat kustannustehokkaampia kuin metsäkoneet.  
 
Konevalmistajilta ja -yrittäjiltä saatiin hyviä näkemyksiä ja kokemuksia 
metsäkoneiden soveltuvuudesta eri monikäyttötöihin. Työntutkimuksin olisi 
kartoitettava tarkemmin erikokoisten metsäkoneiden soveltuvuusalue ja 
tuottavuus eri työlajeissa. Lisäksi tarvitaan pidempiä seurantatutkimuksia 
metsäkoneiden kestävyyden selvittämiseksi eri työlajeissa; metsäkoneiden 
monikäytön lisääntyminen tuo haasteita niin koneyrittäjille, -valmistajille 
kuin tutkijoillekin.  
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 LIITE 1 
 

 
 
 
 
 
Haastatellut metsäkonevalmistajien edustajat 
 
Jukka Moisander (Timberjack Oy) 
Antti Peltola (Plustech Oy) 
 
Sakari Pinomäki (S. Pinomäki Ky) 
 
Jouko Kelppe (Ponsse Oyj) 
Tommi Lähteinen (Ponsse Oyj) 
 
Esko Havimäki (Komatsu Forest Oy) 
Antero Siuro (Komatsu Forest Oy) 
 
 
 
Haastatellut metsäkoneyrittäjät 
 
Timo Tolppa (Metsäkonepalvelu Oy) 
 
Marko Hukkanen (Veljekset Hukkanen Oy) 
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Metsäkoneiden monikäyttöisyys -selvitys 
Haastattelulomake / Konevalmistajat 
 
Metsäteho Oy 
KK, JP 
 
 
 
 
1. Miten valmistamienne metsäkoneiden suunnittelussa on otettu huomioon 
niiden monikäyttöisyys? 
Hakkuukoneet: 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Metsätraktorit: 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
2. Entä miten monikäyttöisyys on huomioitu niiden valmistuksessa? 
Hakkuukoneet: 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Metsätraktorit: 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
3. Onko koneyrittäjiltä tullut toiveita koneiden kehittämiseksi entistä moni-
käyttöisempään suuntaan? 
____ On, minkälaisia? ________________________________________________  
____ Ei 
 
 
4. Onko puunhankintayrityksistä tullut toiveita koneiden kehittämiseksi entis-
tä monikäyttöisempään suuntaan? 
____ On, minkälaisia?  _______________________________________________  
____ Ei 
 
 
5. Onko ulkomailta tullut konevientinne myötä toiveita koneiden kehittämi-
seksi entistä monikäyttöisempään suuntaan? 
____ On, minkälaisia?  _______________________________________________ 
____ Ei 
 

Metsätehon raportti 181 9.11.2004 Julkinen jakelu nro 4 



 LIITE 2 
2 (3) 

 
6. Miten arvioitte valmistamienne hakkuukoneiden soveltuvan seuraaviin 
metsä- ja ympäristötöihin? 
Asteikko: – = Ei sovellu; o = Soveltuu pienin muutoksin; + = Soveltuu hyvin 

Merkki / Malli  
    

Ojitus-mätästys –    o     + –    o     + –    o     + –    o     + 
Mätästys –    o     + –    o     + –    o     + –    o     + 
Laikutus –    o     + –    o     + –    o     + –    o     + 
Istutus –    o     + –    o     + –    o     + –    o     + 
Taimikonperkaus –    o     + –    o     + –    o     + –    o     + 
Tienvarsien niitto –    o     + –    o     + –    o     + –    o     + 
Kantojen nosto –    o     + –    o     + –    o     + –    o     + 
Kantojen kuljetus –    o     + –    o     + –    o     + –    o     + 
 
 
7. Mitkä ovat suurimmat esteet? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
8. Onko takuut voimassa? 
____ Ei ole. Kun tehty:  _______________________________________________ 
____ On. Kun tehty:   _________________________________________________ 
 
 
9. Miten arvioitte valmistamienne metsätraktoreiden soveltuvan seuraaviin 
metsätöihin? 
Asteikko: – = Ei sovellu; o = Soveltuu pienin muutoksin; + = Soveltuu hyvin 

Merkki / Malli  
    

Ojitus-mätästys –    o     + –    o     + –    o     + –    o     + 
Mätästys –    o     + –    o     + –    o     + –    o     + 
Laikutus –    o     + –    o     + –    o     + –    o     + 
Istutus –    o     + –    o     + –    o     + –    o     + 
Taimikonperkaus –    o     + –    o     + –    o     + –    o     + 
H-tähteiden paalaus –    o     + –    o     + –    o     + –    o     + 
Kantojen nosto –    o     + –    o     + –    o     + –    o     + 
Kantojen kuljetus –    o     + –    o     + –    o     + –    o     + 

 
 

10. Mitkä ovat suurimmat esteet? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
11. Onko takuut voimassa? 
____ Ei ole. Kun tehty:  _______________________________________________ 
____ On. Kun tehty: __________________________________________________ 
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12. Mitä uusia monikäyttöisyyden parantamiseen tähtääviä innovaatioita, ko-
neratkaisuja teiltä on tulossa / tullut viime aikoina? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
13. Minkä monikäyttöisyyden parantamiseen tähtäävän koneratkaisunne tut-
kimista pidätte tärkeänä? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
14. Muita tärkeitä tutkimuskohteita? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
 

Suuret Kiitokset! 
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Metsäkoneiden monikäyttöisyys -selvitys 
Haastattelulomake / Koneyrittäjät 
 
Metsäteho Oy 
JP 
 
 
 
 
1. Minkälaisia metsäkoneita tai metsänhoitoon liittyviä koneita yrityksellänne 
on käytössä? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
2. Mitä muita töitä teette metsäkoneillanne ainespuun korjuun lisäksi? 
Hakkuukoneet: 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Metsätraktorit: 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
3. Minkälaista monikäyttöisyyttä haluaisitte metsäkoneilta? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
4. Miten mielestänne tulisi helpottaa monikäyttöisyyden yleistymistä? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
5. Mitä ideoita teillä on metsäkoneiden monikäyttöisyyden kehittämiseksi ja 
parantamiseksi? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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6. Miten arvioitte hakkuukoneiden soveltuvan seuraaviin metsä- ja ympäristö-
töihin? 
Asteikko: – = Ei sovellu; o = Soveltuu pienin muutoksin; + = Soveltuu hyvin 

Merkki / Malli  
    

Ojitus-mätästys –    o     + –    o     + –    o     + –    o     + 
Mätästys –    o     + –    o     + –    o     + –    o     + 
Laikutus –    o     + –    o     + –    o     + –    o     + 
Istutus –    o     + –    o     + –    o     + –    o     + 
Taimikonperkaus –    o     + –    o     + –    o     + –    o     + 
Tienvarsien niitto –    o     + –    o     + –    o     + –    o     + 
Kantojen nosto –    o     + –    o     + –    o     + –    o     + 
Kantojen kuljetus –    o     + –    o     + –    o     + –    o     + 
 
 
7. Miten arvioitte metsätraktoreiden soveltuvan seuraaviin metsätöihin? 
Asteikko: – = Ei sovellu; 0 = Soveltuu pienin muutoksin; + = Soveltuu hyvin 

Merkki / Malli  
    

Ojitus-mätästys –    o     + –    o     + –    o     + –    o     + 
Mätästys –    o     + –    o     + –    o     + –    o     + 
Laikutus –    o     + –    o     + –    o     + –    o     + 
Istutus –    o     + –    o     + –    o     + –    o     + 
Taimikonperkaus –    o     + –    o     + –    o     + –    o     + 
H-tähteiden paalaus –    o     + –    o     + –    o     + –    o     + 
Kantojen nosto –    o     + –    o     + –    o     + –    o     + 
Kantojen kuljetus –    o     + –    o     + –    o     + –    o     + 

 

 
 
8. Mitä monikäyttöisyyteen liittyvää tutkimusta pidätte tärkeänä? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
9. Muita tärkeitä tutkimuskohteita? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
 

Suuret Kiitokset! 
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