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1 MONITOIMIKONEET 

Oppaassa käsitellään varsinaiseen ura
kointiin tarkoitettuja monitoimikonei
ta. Niitä ovat tavanomaiset harvesterit 
(=myöhemmin harvesterit), tavanomai
set kuormainharvesterit (= myöhem
min kuormainharvesterit) ja pienet 
kuormainharvesterit. 

Harvesterissa karsinnan ja katkonnan 
suorittava monitoimiosa on asennettu 
peruskoneen päälle. Puut kaadetaan ja 
tuodaan karsintalinjalle kuormaimen 
päähän asennetulla kaatolaitteella. Pe
ruskoneena on monitoimikoneen alusta 
tai kuormatraktorista rakennettu alus
ta. Kuormaimen ulottuvuus on yleensä 
10 metriä. 

Kuormainharvesterissa kaadon, karsin
nan ja katkonnan suorittava monitoi
miosa on kuormaimen päässä. Perusko
neena on monitoimikonealusta , kuor
matraktorista rakennettu al usta tai kai
vukone. Kuormai nharvestereiden 
kuormaimen ulottuvuus on 8-10 met
na, pienten kuo rmainharvestereiden 
6-8 metriä . 

2 MONITOIMIKONEEN KÄYITÖ 

2.1 Tekninen soveltuvuusalue 

Ha rvesterit soveltuvat päätehakkuisi in 
(= suojuspuu-, siemenpuu- ja avohak
kuut). Kuormainha rvesterit soveltuvat 
sekä pääte- että harvennushakkuisiin. 
Pienten kuormainharvestereiden käyt
töalueena ova t pienirunkoiset harven
nushakkuut. 

2.2 Taloudellinen soveltuvuusalue 

Monitoimikoneet tulee työllistää ensisi
jaisesti sellaisissa kohteissa, joissa niiden 
käytöllä päästään muita vaihtoehtoisia 
menetelmiä edullisempiin korjuukus
tannuksiin. 
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Monitoimikoneen käytön taloudellinen 
kannattavuus vaihtelee vuosittain mak
suratkaisujen mukaan. Uusien maksu
jen tultua •käyttöön tulee niiden aiheut
tamat muutokset selvittää Susy- taivas
taavin vaihtoehtolaskelmin. 

Korjuu monitoimikoneella on hakkuu
miesmenetelmiin verrattuna edullisim
millaan päätehakkuukuusikoissa. Suuri 
rungonkoko ja runsas lumi parantavat 
vielä koneellisen korjuun kustannuskil-

pailukykyä, jota puolestaan huonontaa 
lehtipuuosuuden lisääntyminen. 

Harvennushakkuissa koneellinen 
puunkorjuu on hakkuumiesmenetel
miin verrattuna edullisinta kuusikoiden 
myöhemmissä harvennuksissa. Jos pois
tettavien runkojen koko pienenee ja leh
tipuuosuus suurenee, koneellisen puun
korjuun kustannuskilpailukyky huono
nee. 

HARVESTERITYYPPIEN SOVEL TUVUUSALUEET 

Päätehakkuu 

1-harv. Muu harvennus 

m3 /runko 50 100 200 300 400 500 

3 
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2.3 Käyttö 

Monitoimikonetta on varauduttava 
työllistämään ympäri vuoden 3-5 vuo
den ajan. Monitoimikoneen vuotuiseen 
puutavaranvalmistusmäärään vaikutta
vat leimikko-olosuhteet, joista tärkein 
on runkojen koko. Vieressä eräitä ohje
arvoja valmistusmääristä: 

Koneiden tehokas käyttö edellyttää, että 
urakoitsijalla/kuljettajalla on tiedos
saan vähintään seuraava työmaa toi-

3 TYÖMAASUUNNIITELU 

Leimikon raja 
- 2 x punainen nauha 

Palstan raja 
- 1 x puna inen nauha 

'.· . -
1 

T yömaa n suunnittelussa tulee maasto
ja ka rtta merkkien osa lta no uda ttaa niis
tä tehtyä suositusta . Raja t ja ajo ura t on 
mo nito imikonetyöma illa merkittävä 
selvästi ja näkyvästi. Syksyllä tehtyjen 
merkintöjen sä ilyminen ja näkyvyys on 
syytä ta rkas taa ta lvityömai ta aloi tetta
essa. H arvennusha kkuissa ajourien tu
lee o lla ma hdollisimma n suoria ja ni iden 
vä lien o hjeiden mukaisia . 

Ha kkuua lueella o leva t sähkö- ja pu
helinlinja t tulee merkitä maastoon ja 
työmaa karta lle. Työmaa kartta anne
taa n urakoits ija lle ennen työmaan aloi
tusta . 

Päätebakkuu m3/vuosi 
- Harvesieri 30000-55000 
- Kuormainharvesieri 

+ Etelä- ja Keski-Suomi 25000-50000 
+ Pohjois-Suomi 20000-30000 

Harvennushakkuu 
- Kuormainharvesieri 20 000-30 000 
- Pieni kuormainharvesleri 8000-12000 

mintaohjeineen sekä lisäksi, jos ma hdol
lista, seuraavien työmaiden sija intipai
kat. 

LEll"llk'k'O 
l(UIJTA 
lt-ILÄ 

,»''"'\ TILA 
{ i 
\,, \ MITTAVAAYA 
~.,.,1 "1o"" 

4 HAKKUUMENETELMÄT 

4.1 Yleistä 

Periaatteena työskentelymene telmää va
littaes a tulee olla , että puutavara voi
daan valmi taa nopeasti ja joustavasti 
koneen ominaisuudet huomioon ot taen . 
Menetelmän valinnassa tulee ottaa 
huomioon mitta- ja laatuvaatim ukset 
sekä kasausjälki ja metsäkuljetus . 

4.2 Päätehakkuut 

Harvesterin 
ylei immät 
ovat : 

ja kuormainharvesterin 
työskentelymenetelmät 
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Valmistus ed estä ja toiselta puolelta 
konetta kohtisuoraan ajouraa vas
ten. Käytetyin menetelmä Etelä- ja 
Keski-Suomessa (harvesteri, kuor
mainharvesteri) . 

Menetelmän edut: 
- Metsäkuljetuksessa suuri tienvarsiti

heys, kun voidaan ajaa joka toista 
ajouraa pitkin 

- Puutavaralajien lajittelu selkeää 
- Hakkuutähteet tulevat ajouralle 

(kantavuus) 
Menetelmän haitat: 
- Monitoimikoneella kapea ajouraväli 
- Lahoa ei aina pystytä havaitsemaan 

2 Valmistus koneen edestä ja molem
milta puolilta kohtisuoraan ajouraa 
vasten. Menetelmää käytetään lä
hinnä Pohjois-Suomessa (harvesteri, 
kuormainharvesteri) . 

Menetelmän edut: 
- Monitoimikoneella leveä ajouraväli 
- Hakkuutähteet tulevat ajouralle 

(kantavuus) 
- Puutavara lajien lajittelu selkeää 

Menetelmän haitat: 
- Kaatuvat puut voivat hajottaa edellisen 

uran kasoja 
- Lahoa ei pystytä aina havaitsemaan 

3 Valmistus edestä (viuhkamuodos
telmassa) ja sivuilta koneen sivuille. 
Menetelmää käytetään kautta maan 
(kuormai nharvesteri). 

Menetelmän edut: 
- Laho pystytään havaitsemaan 
- Hakkuutähteet aadaan haluttuun 

paikkaan 

Menetelmän haitat: 
- Ajouraväli ei suurin mahdollinen 

puutavaran valmistuksessa ja metsä
k uljetuksessa 

••• • • 

- Ei sovellu tihei iin , pitkärunkoisiin • • 
kohteisiin 

5 



6 

MONI-
TOIMI-
KONE
OPAS~~~~~~~~~ 
4.3 Harvennushakkuut 

Tavoitteena monitoimik oneiden käyt
töön perustavissa harvenn usha kk uissa 
ova t täyskoneelliset menetelmät. Kone 
voi työskennellä ajouralta käsin, jolloin 
työskentely nopeutuu , hakk uutåhteet 
tulevat ajourallejajäävä puusto vaurioi
tuu vähemmän. 

Täyskoneellisessa harve nn usmenetel
mässä tava no maise n kuormainharve'.-.
te rin ajouraväli o n 20 metriä . Met'.-.äkul 
jetuskone kulkee sam oja uria. 

.. 

• •• e 

Jos metsäkuljetuksessa 
käytetään pienajoko
netta, kulkee se samoja 
ajo uria (uraväli 10-15 
m, leveys alle 3 m) kuin 
monitoimikone. Puuta
vara valmistetaan sil
loin jokaisella uralla 
uran viereen sen 
molemmin puolin. 

~: 

•· • 

Pienen kuormainharvesteri n ajouraväli 
on 10-15 metriä. Monitoimikone val
mistaa puutavaran kuljetusuralta käsin 
sen viereen ja muilta urilta käsin ( 1-2 
kpl, leveys alle 3 m) koneesta poispäin 
mahdollisimman pitkälle kohti lä hin tä 
k uljetusuraa. Metsäkuljetuksessa ta
vanomaise n kuormatraktorin ajouravä
li on 20- 30 metriä. 

Harvennusohjeita ja neuvoja poiste tta
vien puiden valinnasta on o ppaan liit
teenä (s. 12-13). 

• 
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5 TYÖN JÄLKI 

5.1 Yleistä 

Monitoimikonetyössä urakoitsija vas
taa hyväs tä työnjäljestä sekä urakanan
taja n mää rittämien puutava ran mitta- ja 
laatuvaatimusten noudattamisesta. Oh
jeet urakoitsijalle antaa työnjohto. 

5.2 Apteeraus 

Sa hatukkien apteeraus eli katkaisukoh
dan määrittäminen on tärkein yksittäi
nen sa hatavaran laatuun ja a rvoon va i
kuttava seikka . Sen onnistuminen edel
lyttää , että sa ha tukkie n mitta- ja laa tu
vaatimukset tunnetaan. Rungon viat ja 
laatu näkyvä t pa rhaiten pystypuusta. 

Sahatukkien laatuun vaikuttavat eniten 
oksat. Laho, mutkat ja liia n suuri le n
ko us te kevät tukit sa hausk.elvo tto miksi . 

5.3 Kasat 

Tavo itteena, mutte i itsetarkoituksena 
tulee o lla hyvä kasa u jälki, puutavaral~
j it e rilleen. Paksun lume n aika na tavo it
teena tulee o ll a usea n pölkyn kasat nii
den löytämisen helpotta miseksi. Erityi
sesti harve nnushakkui s a tulee välttää 
sekavaa kasa usjä lkeä . Kasoissa ei saa o l
la hakkuutähteitä. 

5.4 Laadun tarkkailu 

Sahatukkien laaduntarkkail u kuuluu 
jokapäiväi een rutiiniin . Luonte immin 
se ujuu työnjohdon, urakoitsijanja kul
jettajien yhteis työnä : 

Laadun ta rkka ilemisessa on noudetta a 
yrityskohtaisia o hjei ta. Laadun toteu
tumi esta va taa urakoitsija . 

5.5 Korj uuvauriot 

Puunkorjuussa o n pyrittävä välttämään 
sekä puutava ran että harvennushak
kuissa jäävän puusto n vaurioitumista. 

M onitoimikoneen syöttörulla tja karsin
ta terät voivat va uri oittaa puutavaraa 
jonkin verran mekaa nisesti. Kumirul
lien käyttö sekä o losuhteiden mukaa n 
oikea syöttörullien puristuspaine vä hen
tävät puuaineen vaurioita. Työskentely
tekniikalla ja hyvin teroitetulla teräket
julla voidaan vähentää kaadossa ja kat
kC?nnassa syntyviä repeämiä ja lo hkea
m1a . 

Harvennusha kkuissa jäävään puustoon 
voi tulla vaurioita sekä puutavaran val
mistuksessa moni toimikoneella että 
metsäkuljetuksessa . Puiden vau rioitu
mista voidaa n vä he ntää mm. iten, että 
- korj uuajankohta valitaan oikein; ei 

kuusikoiden ha rvennuksia huono ti 
kantavi lla mailla kelirikon tai ulan 
maan aikana 

- työmaa suunnitellaan huolellise ti 
- kuljettajalla o n hyvä työtekniikka ja 

että hän on huolellinen työ sään 
- kuljettajat koulutetaan 
- kuljettaja va litsee poistettavat puut. 

7 
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6 VALVONTA 

Työn valvonta on tärkeä tehtävä m oni
toimikonetyömailla. Kun työnjohtaja 
seuraa jatkuvasti puutava ran laatua, 
mittaustarkkuutta , ta lteeno to n tark
kuutta ym., korostuu niiden merkitys 
urakoitsijalle ja kuljettaja lle. 

Kantojen korkeuteen on e rit yisesti tal
vella syytä kiinnittää huomiota. 

Koneen kuljettajan ja urakoitsija n tulee 
päivittäin valvoa mittalaitteen pituu
den- ja läpimitanmittaustarkkuutta. 
Tarkistusmittausten tulosten perusteella 
mittalaite kalibroidaan. 

Puutteista ja epäkohdista on ilmoitetta
va heti puolin ja toisin. 

7 ERITYISKYSYMYKSIÄ 

7.1 Leimaus 

Mo nito imiko neilla toteutettavissa. har
vennushakkuissa tulee pyrkiä siihen , et 
tä koneenkuljettaja vali tsee poistettavat 
puut. Kuljettajan tulee olla ammattitai-

toinen ja koulutettu puidenvalintateh
tävään. Etukäteen tehty leima us voi olla 
kuitenkin ta rpeen , kun esimerkiksi 
työskennellään pimeässä tai kun koh
teessa o n po ikkeuksellisen paljon via lli
sia puita. 

Leimaus tulee tehdä kirveellä ta i näky
vällä värillä kolmelle puolen runkoa ja 
mahdollisimman lähellä korjuuaja n
kohtaa, jotteivät leimat ehdi tummua. 

Pystymittauskohteissa puut o n le imat
tava mitta uksen yhteydessä. 

7.2 Monitoimikoneen käyttö talvella 

Monitoimikoneen käyttö o n hakkuu
miesmenetelmiin verrattuna yleensä ta l
vella edullisempaa kuin lumettomana 
aikana. 

Talvella mo nitoimikonekohteisiksi so
veltuvat hyvin esimerkiksi upottavat 
kohteet ja tuoreiden kankaiden ha rven
nuskuusikot. 

7.3 Telat ja ketjut 

H ar e nn ushakkuissa ei saa käyt tää mo
nitoimikonei sa eikä kuormatraktorei -
sa teloja tai ketjuja ilman todellista tar
v tta. 

Telojen ja ketjujen käytö tä työmaalla 
päättää urakanantajan edustaja. 

7.4 Kuljettajan koulutus 

Monitoimikoneen kuljettaja lla on otta-
a peru tietämys har ennushakkuiden 

metsänkäsittelystä. Tieto o n hankitta
vi a htei kunnan tai yrity ten järje -
tämä ä koulutuk es a. Ku ljettajan on 
hallittava tar itta at tiedot, e nnen kuin 
ryht alit emaan puita. Yrityskohtai-
et erit istiedot on mahdolli ta aada 

vain urakanantajayrit k en järjestä
mässä koulutuk es a . 



7.5 TYÖ
TURVALLISUUS 

• ..... ~ Urakanantajan ja urakoitsijan väliset työsuojeluasiat 
vastuusuhteineen 
- Työmaan suunnittelijalla on vastuu vaaroista, jotka aiheu-

tuvat siitä, että toimitaan suunnitelmien mukaisesti (peh
meiköt, kaltevuudet, sähkölinjat). Jos suunnittelija ei ole 
hakkuuoikeuden omistavasta yrityksestä (vaan esim. met
sänhoitoyhdistyksestä), vastaa hakkuuoikeuden omistaja 
kuitenkin suunnitelmasta (suunnitelma tulee tarkastaa niil
tä osin). 

- Jos ei toimita työmaasuunnitelman mukaan, siirtyy vastuu 
siitä poikkeamisesta kuljettajalle tai urakoitsijalle. 

- Työn suorittaja on vastuussa siitä, ettei esimerkiksi teiden 
käyttäjille aiheudu vaaraa. Liikennemerkit eivät vapauta 
vastuusta. 

- Urakanantaja voi edellyttää, että työhön tuleva kone täyt
tää työturvallisuusmääräykset. 

- Urakanantajalla on työn keskeyttämisoikeus, jos työstä 
aiheutuu vaaraa ulkopuolisille. 

- Urakanantajalla on velvollisuus antaa sellaisia ohjeita, et
tei vaaratilanteita pääse syntymään useiden urakoitsijoi
den (monitoimikone - kuormatraktori - kuorma-auto) 
toimiessa samanaikaisesti työmaalla. 

- Vastuu varsinaisen työn turvallisuudesta on työn suoritta-
jalla (kuljettajalla) . 

...... Urakoitsijan ja· kuljettajan väliset työsuojelukysymykset 
vastuukysymyksineen 
- Urakoitsija vastaa työntekijöidensä työturvallisuudesta. 
- Urakoitsija on velvollinen opettamaan kuljettajalleen tur-

vallisen työskentelytavan. 
- Kuljettajan on viipymättä ilmoitettava urakoitsijalle vioista 

tai puutteellisuuksista, jotka saattavat aiheuttaa tapatur
mia . 

.... ~ Koneiden käyttöön liittyvät työturvallisuusasiat 
(työmaan yleinen turvallisuus, koneen käyttö ja huolto) 
- Konekohtaisia turvaetäisyyksiä on noudatettava. 
- Monitoimikoneissa pu iden katkaisuvaiheessa katkeava 

ketju lentää lujaa ja pitkälle. Puut tulisi katkoa siten, ettei 
kuljettaja (ohjaamo) ole sahan terälevyn linjalla, jos ko
neessa ei ole ketjun lentämistä estävää suojalaitetta. 

- Moottori tulee sammuttaa huoltojen, myös teräketjun vaih
tamisen, ja korjausten ajaksi. 

- Huoltojen ja korjausten aikana sattuvia liukastumisia voi
daan vähentää käyttämällä sopivia jalk ineita ja asentamal
la liukuesteet niihin paikkoihin, joi ssa joudutaan liikku
maan. 

9 



MONI-
TOIMI-
KONE
OPAS~~~~~~~~~ 

7.6 Luonnonsuojelu 

Urakoitsija ja koneenkuljettaja voivat 
toimillaan vaikuttaa luonnon tilaan. 
Työmailla käsitellään runsaasti öljyä, 
erilaisia muoveja ym., joiden joutumi
nen maahan tai jääminen huolto- tai va
rastopaikalle pilaa pohjavesiä tai mai
semaa pitkänkin aikaa. 

10 
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POISTETTAVIEN PUIDEN VALINTA 

~._-dll~--="lit------:i !lf--------------päävaltapuut 

"--------------lisävaltapuut 

i&r--------------väli puut 

~~+--------------aluspuut 

H~r-------------kehityskelvoton 
latvuskerros 

Kasvatettavien puiden tu lee olla: 
- puita, joilla on hyvä latvus ja jotka ovat tekni seltä laadultaan metsikön parhai 

ta yksilöitä 
- terveitä ja vailla vikoja 
- kasvualustalle sopivaa puulajia 

Ohjeen mukaisen runkoluvun tai pohjapinta-alan saavuttamiseksi poistetaan 
alus- ja välipuut sekä lisäksi tarpeen mukaan lisä- ja päävaltapuita 

Kasvatettavan puuston tu lee jäädä mahdollisimman tasaiseksi ja kasvuvoimai
seksi 

HARVENNUSMALLIT 

Ensiharvennus perustuu 
runkolukuun ja valtapituu
teen, muut harvennukset re
laskoopilla saatavaan poh
japinta-alaan ja valtapituu
teen 

Valtapituus on sadan pak
suimman (hehtaaril la) kehi
tyskelpoisen rungon keskipi
tuus 

Runkoluvun määritys ja re
laskooppikoealat sijoitetaan 
ajourien väliselle alueelle 

12 

Mänty, MT 
Mänty, VT -

-
Mänty, CT 

Kuusi, OMT-Ml 

Koivu, OMT-Ml 
(raudus) 
(hies) 

ENSIHARVENNUS 

Etelä-Suomi Pohjois-Suomi 

Valtapituus 

-11 m 12 m+ -11 m 12 m+ 

Runkoluku harvennuksen jälkeen, 
kpl/ha 

1 400 1 100 1 200 1 000 
1 300 1 000 1 200 1 000 
1 100 800 900 700 

1 400 1 200 1 200 1 000 

1 100 700 - -
1 400 900 - -



Runkoluvun mittaus 

Monitoimikoneen kuormaimen ulottu
vuuden avulla (segmentti) 

Koe~lakepillä (ympyrä) 

Tavoite-
tiheys, 
runkoa/ha 

600 
800 ,_ -

1 000 
1 200 

-

1 400 
1 600 

Etelä-Suomi 

14 16 18 20 22 2 4 

Kuormaimen ulottuma, m 
6 8 10 

Puita/segmentti 

3 5 8 
4 7 11 

- '~ 

5 9 14 
5 10 17 _,_ 
6 12 19 
7 14 22 

MUUT HARVENNUKSET 

Pohjapinta-ala, 
m2/ ha 

14 

Valtapltuua, 

L· 1 m 

0 14 16 

Koealan säde, m 
3.99 5.64 

Puita /ympyrä 

3 6 
4 8 

-

5 10 
6 12 

-
7 14 
8 16 

Pohjois-Suomi 

-,--

1 

Valtapituus, 

1 
m 

18 20 22 
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