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Tiivistelmä

• Kuljettajan puuvalintaa opastava järjestelmä tarjoaisi potentiaalisen 
ratkaisun kuljettajan suorituskyvyn parantamiseen ja työn laadun hallintaan.

• Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää puuston ennakkoleimauksen 
hyötypotentiaali harvennushakkuussa.

• Tutkimuksessa ennakkoleimaus nosti hakkuun tehotuntituottavuutta 
keskimäärin 2,5 %: ensiharvennuksella tuottavuusero oli keskimäärin 3,3 % 
ja toisella harvennuksella 1,7 %.

• Kuljettajien kommenttien perusteella puuvalintaa opastava järjestelmä voisi 
toimia työn tukena antaen varmuutta työskentelyyn erityisesti vaikeissa 
olosuhteissa.
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Hakkuukonetyö nykyään

Hakkuukonetyön haasteita

• Hakkuukonetyöltä vaaditaan suurta tehokkuutta hakkuukoneen 
korkeiden käyttökustannusten takia.

• Hakkuukoneen tehokas käyttö edellyttää kuljettajalta motorista 
lahjakkuutta ja monipuolista osaamista.

• Korjuun tuottavuutta on vaikea nostaa perinteisellä teknologialla.

Harvennushakkuun haasteita

• Vuonna 2017 harvennusten osuus kokonaiskorjuukustannuksista 
oli 54 % (229 milj. €), mutta ainespuun kokonaishakkuukertymästä 
vain 40 % (Strandström 2018).

• On yleisesti tiedossa, että hakkuukonetyön tuottavuus ja laatu 
riippuvat pitkälti kuljettajasta (esim. Sirén 1998, Kärhä ym. 2004, 
Ovaskainen 2009, Purfürst 2010, Purfürst & Erler 2011).

METSÄTEHON TULOSKALVOSARJA 6/2019 3



Kuljettajalla merkittävä vaikutus myös 
harvennusjälkeen
• Harvennushakkuussa hakkuukoneenkuljettajalla on 

vastuu siitä, että:

1. Metsiköstä poistetaan sairaat ja 
huonolaatuisimmat puut = puuvalinta

2. Hakkuussa säästetään oikea määrä 
kasvatettavaa puustoa = harvennusvoimakkuus

• Oikea puuvalinta ja harvennusvoimakkuuden seuranta 
vaativat kuljettajalta jatkuvaa tarkkaavaisuutta.

• Kuljettajan puuvalintaa opastava järjestelmä tarjoaisi 
potentiaalisen ratkaisun kuljettajan suorituskyvyn 
parantamiseen ja työn laadun hallintaan.

• Järjestelmä tuottaisi kuljettajalle päätöstukea ja 
vähentäisi työn henkistä kuormittavuutta.

METSÄTEHON TULOSKALVOSARJA 6/2019 4



Sensoriteknologia mahdollistaa uusia ratkaisuja

• Tulevaisuudessa metsäteknologian 
merkittävimmät kehitysharppaukset 
tulevat todennäköisesti sensorien 
kehittämisen ja niiden kuljettajalle 
tuottaman avustavan informaation 
kautta.

• Mobiililaserkeilaukseen, konenäköön tai 
näiden yhdistelmään perustuvat 
sensoriteknologiat mahdollistavat 
reaaliaikaisen tiedonkeruun metsäkoneen 
työympäristöstä.

• Sensorien tuottamaa tietoa metsikön 
puista voidaan hyödyntää kuljettajaa 
avustavissa järjestelmissä.
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Tutkimuksen tavoitteet

• Tutkimuksen (Vahtila 2019) tavoitteena oli selvittää puuston ennakkoleimauksen 
hyötypotentiaali harvennushakkuussa.

• Tutkimus kartoitti käytännön edellytyksiä tavoitetilalle, jossa hakkuukoneeseen on 
asennettu laserkeilain ja toimiva teknologia (tai jokin muu sovellus, esimerkiksi 
konenäköön perustuva ratkaisu), jonka avulla kuljettaja näkee automaattisesti 
tuotetun poistettavien puiden hakkuuehdotuksen.
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Tutkimuksella haettiin vastauksia kysymyksiin

1. Mikäli kuljettajan ei tarvitse valita harvennuksessa puita,
a) väheneekö hakkuutyön ajanmenekki
b) muuttuvatko harvennusvoimakkuus ja puuvalinta?

2. Mikä on ennakkoleimauksen merkitys ensiharvennuksessa ja toisessa 
harvennuksessa?

3. Miten kuljettajat kokevat puuvalinnan opastuksen?
4. Mikä on uuteen sensoriteknologiaan perustuvan ennakkoleimauksen 

todennäköinen hyötypotentiaali?
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Aineisto ja menetelmät
• Puuvalinnan avustusta tutkittiin kokeellisella tutkimuksella 

harvennusmetsissä.
• Poistettavat puut merkittiin ennakkoleimauskoealoilla (L), joiden lisäksi 

valmisteltiin vertailukoealoja (V).

• Tutkimusmenetelmänä oli aikatutkimus.
• Hakkuutyö videoitiin ja runkotiedot (.stm/.hpr) kerättiin.
• Aikatutkimuksen tuloksena saatiin hakkuutyön työvaiheittaiset 

ajanmenekit (s/runko).
• Runkokohtaisia ajanmenekkejä vertailtiin eri kuljettajien ja 

käsittelyvaihtoehtojen yhdistelmissä ensiharvennuksella ja toisella 
harvennuksella.

• Harvennuksen jälkeen tehtiin harvennusvoimakkuuden mittaus ja 
vikaisten puiden inventointi.

• Selvitettiin, erosivatko jäävän puuston määrä ja/tai laatu leimattujen ja 
vertailukoealojen välillä.

• Haastateltiin tutkimukseen osallistuneita kuljettajia.
• Ennakkoleimauksen onnistuminen ja tarve puuvalinnan avustukseen.
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Tutkimusleimikot
• Tutkimuksessa oli mukana 8 leimikkoa Pohjois-Karjalasta.
• Tutkimusleimikot olivat pääasiassa kivennäismaalla sijaitsevia 

männiköitä.
• Koealoja oli yhteensä 41 kappaletta.
• Pinta-alojen laskenta tehtiin paikkatieto-ohjelmassa: 

tutkimusleimikoiden kokonaishakkuupinta-ala oli 9,98 ha.
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Leimikko* Kasvupaikkatyyppi Ikä, v Pääpuulaji 

Runkoluku 
ennen 
harvennusta, r/ha 

Hakkuupinta-
ala, ha 

A_EH1 kuivahko kangas 35 mänty 1720 1,18 
A_EH2 tuore kangas 27 koivu 1380 0,69 
A_HH1 kuivahko kangas 50 mänty 740 1,95 
B_EH1 kuivahko kangas 37 mänty 1530 0,76 
B_HH1 kuivahko/tuore kangas 48 mänty 900 1,58 
B_HH2 kuivahko kangas 52 mänty 750 1,26 
C_EH1 tuore kangas 35 mänty 1880 1,28 
D_HH1 kuivahko kangas 58 mänty 630 1,28 

*A/B/C/D = Kuljettaja, EH/HH = Ensiharvennus / Toinen harvennus, 1/2 = Leimikon 
järjestysnumero 

 



Kuljettajat ja hakkuukoneet tutkimuksessa

• Kuljettajien keski-ikä oli 39 vuotta ja keskimääräinen työkokemus hakkuukonetyöstä oli  
19 vuotta.
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Kuljettaja Hakkuukone

Ikä, v
Työkokemus 

hakkuukonetyöstä, v Merkki Malli Valmistusvuosi Hakkuulaite Puomin pituus, m
36 21 Komatsu 931.2 2017 C123 11
34 10 Ponsse Scorpion King 2017 H6 11
50 28 John Deere 1170E 2015 414 10
36 16 John Deere 1170E 2018 413 11



Aikatutkimusaineisto

• Koealojen hakkuun tehoajanmenekki oli 
yhteensä 28,7 tuntia.

• Tutkimuksessa käytetyt työvaiheet olivat:
1. Siirtyminen
2. Hakkuulaitteen vienti puulle
3. Puun kaato ja tuonti
4. Prosessointi
5. Puomin tuonti eteen
6. Muut tehoajat (järjestelyt)
7. Häiriöt

• Ennakkoleimauksen oletettiin vaikuttavan 
eniten koneella siirtyminen- ja 
hakkuulaitteen vienti -työvaiheisiin.
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Hakattuja run-
koja yhteensä, 
kpl     

Hakkuuaika, 
min   

Leimikko   L V     L   V   
A_EH1   379 506     120 154   
A_EH2   225 255     83 93   
A_HH1   289 180     109 66   
B_EH1   276 294     89 95   
B_HH1   227 328     90 141   
B_HH2   187 158     70 74   
C_EH1   644 559     207 211   
D_HH1   160 158     62 57   
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Tehoajanmenekkien rakenteet
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• Työvaiheiden suhteelliset osuudet hakkuutyön tehoajanmenekistä vaihtelivat tutkimusleimikoittain.
• Keskimäärin työvaiheiden suhteelliset osuudet poikkesivat toisistaan 0–3 % käsittelyjen välillä.
• Ensiharvennuksella hakkuulaitteen viennin suhteellinen ajanmenekki oli pienempi kuin toisella 

harvennuksella.
• Työpistesiirtymien osalta tilanne oli päinvastainen.

Hakkuutapa 
  Leimattu, %   Vertailu, % 

Työvaihe Keskiarvo Vaihteluväli   Keskiarvo Vaihteluväli 

EH 

Hakkuulaitteen 
vienti 22 18–26   22 21–26 

Kaato ja tuonti 21 18–24   20 17–23 
Prosessointi 35 30–45   34 30–41 
Puomin tuonti 
eteen   5     2–7   4     3–6 

Siirtyminen 15 11–20   18 13–23 

HH 

Hakkuulaitteen 
vienti 28 27–30   30 29–32 

Kaato ja tuonti 24 23–28   23 23–26 
Prosessointi 31 26–33   31 29–35 
Puomin tuonti 
eteen   3     1–6   3     1–5 

Siirtyminen 12 11–14   11 9–13 
 



Hakkuulaitteen vienti rungolle, ensiharvennus

• Hakkuulaitteen vienti (s/runko) ensiharvennuksella oli joko yhtä nopeaa tai hieman 
nopeampaa leimatuilla koealoilla kuin vertailukoealoilla.

• Kuljettajilla B ja C ero hakkuulaitteen viennin keskimääräisessä ajanmenekissä oli merkitsevä.
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Hakkuulaitteen vienti rungolle, toinen harvennus

• Hakkuulaitteen vienti (s/runko) toisella harvennuksella oli merkitsevästi nopeampaa 
kuljettajalla B ja merkitsevästi hitaampaa kuljettajalla A.

• Kuljettajalla D ennakkoleimaus ei vaikuttanut hakkuulaitteen viennin ajanmenekkiin merkitsevästi.
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Koneella siirtyminen, ensiharvennus

• Siirtyminen (s/runko) ensiharvennuksella ei ollut systemaattisesti hitaampaa tai nopeampaa 
ennakkoleimatuilla koealoilla kuin vertailukoealoilla.

• Keskimääräinen siirtymisaika (s) oli merkitsevästi suurempi leimatussa käsittelyssä leimikolla
A_EH1. 
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Koneella siirtyminen, toinen harvennus

• Siirtymien ajanmenekki (s/runko) toisella harvennuksella oli systemaattisesti pienempi 
leimatuilla koealoilla kuin vertailukoealoilla. 

• Keskimääräinen siirtymäaika (s) oli merkitsevästi pidempi normaalissa hakkuussa leimikolla
B_HH2.
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Siirtymisajan mallintaminen
• Poistuman tiheys (r/ha) selitti runkokohtaista 

siirtymisaikaa.
• Siirtymisaikamallit muodostettiin 

käsittelyvaihtoehdoittain.
• Molemmissa käsittelyvaihtoehdoissa siirtymisajan 

muutos poistuman tiheyden suhteen oli likimäärin 
sama, mutta käsittelyjen välillä oli tasoero.

• Kuljettajakohtaista mallintamista varten aineistoa oli 
liian vähän.

• Ennakkoleimaus laski runkokohtaista 
siirtymisaikaa samalla poistuman tiheydellä 
keskimäärin 0,2 s.

• Suhteellinen ajanmenekkiero käsittelyvaihtoehtojen 
välillä on ensiharvennuksella 11 % (poistuma 800 
r/ha) ja toisella harvennuksella 6 % (poistuma 300 
r/ha).
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Puun kaato ja tuonti

• Työvaihe oli riippuvainen kuljettajasta ja 
korreloi positiivisesti, joskin heikosti, puun 
tilavuuden kanssa (rxy = 0,20).

• Kahdella leimikolla (A_EH1, A_HH1) puun 
kaadon ja tuonnin ajanmenekki oli 
merkitsevästi suurempi leimatuilla koealoilla.
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Puun prosessointi

• Puun prosessointiaika riippui sekä kuljettajasta 
että puulajista.

• Korrelaatio työvaiheen ajanmenekin ja puun 
tilavuuden välillä oli voimakas (rxy = 0,81).

• Keskimäärin käsittelyvaihtoehto ei vaikuttanut 
puun prosessoinnin ajanmenekkiin.

• Kuvaajassa puun prosessointiaika on esitetty 
normaalille hakkuutyölle.
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Muiden työvaiheiden ajanmenekit

• Puomin tuonti eteen
• Keskimääräinen ajanmenekki (s) ei riippunut käsittelyvaihtoehdosta.
• Ensiharvennuksella runkokohtainen ajanmenekki oli leimatussa käsittelyssä keskimäärin   

noin 0,1 s/runko korkeampi.

• Muut tehoajat (järjestelyt)
• Eivät olleet yhteydessä ennakkoleimaukseen, joten työvaihe laskettiin keskiarvona koko 

aineistosta riippumatta käsittelyvaihtoehdosta.
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Hakkuun tehoajanmenekki

• Hakkuutyön tehoajanmenekki laskettiin 
yksittäisten työvaiheiden ajanmenekkien 
summana.

• Taulukossa:
• Tehoajanmenekit (s/runko) on laskettu 

ensiharvennuksella rungon järeydellä 60 dm3 ja 
toisella harvennuksella 150 dm3.

• Ero-% kertoo sen, kuinka monta prosenttia 
hitaampi(+)/nopeampi(-) ennakkoleimattu 
harvennus oli hakata verrattuna normaaliin 
hakkuutyöhön. Eroa harvennusvoimakkuudessa 
käsittelyjen välillä ei ole huomioitu.
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Leimikko L V Ero-%
A_EH1 17,8 16,9 5,4
A_EH2 19,0 18,8 0,9
A_HH1 22,8 22,3 1,9
B_EH1 18,1 19,1 -5,6
B_HH1 23,7 25,0 -5,6
B_HH2 22,5 26,0 -15,6
C_EH1 18,0 19,0 -3,0
D_HH1 18,8 18,6 0,6

Tehoajanmenekki, s/runko



Kuljettajille yhteiset ajanmenekkimallit
Kokonaisajanmenekkimalli muodostettiin eri 
käsittelyille hakkuutavoittain.
• Hakkuulaitteen viennin ajanmenekit laskettiin 

kuljettajakohtaisten keskiarvojen perusteella.

• Kaadon ja tuonnin sekä prosessoinnin ajanmenekki vakioitiin 
eri käsittelyvaihtoehdoissa samalla rungon koolla.

• Työvaiheiden ajanmenekin ja ennakkoleimauksen välillä ei 
havaittu olevan yhteyttä.

• Siirtymisaika (s/runko) laskettiin tutkimuksessa saaduilla 
siirtymisaikamalleilla.

• Ero harvennusvoimakkuudessa käsittelyvaihtoehtojen välillä 
otettiin huomioon: keskimääräinen poistuma ennakkoleimatussa 
harvennuksessa oli noin 100 r/ha pienempi kuin normaalissa 
harvennuksessa.

• Ajanmenekit laskettiin keskimääräisillä poistuman tiheyksillä: 
ensiharvennus 800 r/ha ja toinen harvennus 300 r/ha.
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Leimauksen vaikutus hakkuun 
tehotuntituottavuuteen
• Tutkimuksessa ennakkoleimaus 

nosti hakkuun 
tehotuntituottavuutta
keskimäärin 2,5 %.

• Ensiharvennuksella tuottavuusero
oli keskimäärin 3,3 % ja toisella 
harvennuksella 1,7 %.
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Kuljettajien kommentteja ennakkoleimatun 
metsän harvennuksesta
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Ensiharvennus Toinen harvennus

Kuljettaja Hyötyjä Haittoja Hyötyjä Haittoja

A
Ajouraväli pysyy 
hyvänä, kun on 
ennakkoleimattu.

Ykköspuukasoja tuli helpommin 
ennakkoleimatuilla koealoilla. Voi olla 
semmoinenkin tilanne, että kun on paljon 
samanarvoisia puita, niin suunnittelee 
poistettavat puut kasan paikan perusteella. 
Leimauksella ei osata huomioida kasan paikkaa -
joku puu jää eteen, mikä estää jonkun rungon 
tekemistä samalle kasalle. Joskus olisin 
normaalikorjuussa ottanut toisen puun tieltä pois.

Hyötynä oli se, että 
laadukkaampaa työtä saa tehtyä 
säällä kuin säällä.

-

B - Työn luovuus ja mielekkyys hävisi. - Työn luovuus ja mielekkyys 
hävisi.

C
Ei tarvitse miettiä, eikä 
havainnoida puun 
laatua.

- - -

D - - Ei tarvitse miettiä puun laatua ja 
on vain helpompi tehdä.

Olisin ottanut puita joskus 
lähempää ja säästänyt 
vastaavanlaatuisia puita 
kauempana. Suoralla puomilla 
tekemistä pitää välttää.



Johtopäätökset
• Ennakkoleimauksella on hienoinen tuottavuutta nostava vaikutus ammattikuljettajilla.

• Poistettavien puiden ennakkoleimaus:
• Vaikuttaa kuljettajien työsuoritukseen yksilöllisesti.
• Voi nopeuttaa työpistesiirtymiä ja hakkuulaitteen vientiä, jotka muodostavat kuitenkin alle puolet hakkuun 

kokonaisajanmenekistä.
• Auttaa hallitsemaan harvennusvoimakkuutta: huomioitava sekä korjuun kannattavuus että metsikön 

tuottokyky.
• On potentiaalisempi toisella harvennuksella: sensoreiden kyky havainnoida ympäristöä ja puun laadun 

mittauksen merkitys.

• Ammattikuljettajat eivät koe merkittävää tarvetta puuvalinnan opastukseen, mutta
• puuvalintaa opastava järjestelmä voisi toimia työn tukena
• ennakkotieto puun laadusta voisi olla hyödyllistä erityisesti vaikeissa olosuhteissa
• harvennusvoimakkuuden seurantaan tarkoitettu sovellus antaisi varmuutta työntekoon.
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Jatkotutkimustarpeita
• Jatkotutkimusta tarvitaan

• Erityisesti kokemattomilla kuljettajilla ennakkoleimauksen hyöty- ja opetuspotentiaali voi olla merkittävä.
• Kokeneenkin kuljettajan työssä jaksamisen parantaminen vaikeissa olosuhteissa ja pitkien työvuorojen 

aikana.
• Simulaattoritutkimuksessa leimikoiden ja koealojen välisen vaihtelun vaikutus tuloksiin voidaan poissulkea. 

Tutkimus mahdollistaa pareittaisen (ammattilainen vs. aloittelija) vertailun.
• Teknologiakehitystyötä on jatkettava, jotta puoliautomatisoituja työkoneita voidaan ottaa tulevaisuudessa 

käyttöön (esim. Hellström ym. 2009, Ringdahl 2011, Westerberg 2014, Parker ym. 2016).
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