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H A R V E N N U S M E T S I E N M 0 N I T 0 I M I K 0 N E I T A 

Monitoimikoneet tulevat korvaamaan ihmistyövaltaiset menetelmät ensimmäiseksi 
järeäpuustoisissa avohakkuissa . Kuitenkin jo nyt on useissa maissa lähdetty ke
hittämään myös harvennusmetsiin soveltuvia koneita . Erityisesti on pyritty suun
nittelemaan koneita, joilla pienten puiden käsittely on kannattavaa . Nämä on lä
hinnä tarkoitettu ns. systemaattisiin harvennuksiin. 

TH-100 (THINNER-HARVESTER) 

USA:n eteläosassa International Paper Companyn Louisianan koeasemalla on kehi
tetty ja valmistettu TH-100 (Thinner- Harvester) - monitoimikone, joka kaataa, kar
sii, katkoo ja kasaa ja voi tarvittaessa kuljettaa puutavaran tien varteen. Ko
neella voidaan valmistaa 1 . 5 .. . 2.5 m kuitupuuta . TH-100 on suunniteltu nimeno
maan metsikön ensimmäistä harvennusta varten. Konetta käytetään käytävä- ja ri-

Kuva 1. TH- 100 (Thinner-Harvester). Valok. American 
Pulpwood Association 
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viharv3nnuksissa. Kahdeksan jalan kuitupuuta valmistettaessa 3on saavutettu 7 . .. 
10 k-m :n/h tuotos, kun puun koko on ollut keskimäärin 0.1 k-m . 

TH- 100-koneen pituus on 5.9 m ja leveys 2 . 9 m. Sen kokonaispaino on 7 . 3 t. 
Alustakoneessa on kolme vetävää pyörää. Moottori on Ford D- 4011- F. Kaatolaittee
na ovat nivelpuomin päässä hydraulisesti toimivat sakset, joilla pystytään kaata
maan kantoläpimitaltaan korkeintaan 35 cm:n puita. Nivelpuomin maksimiulottuvuus 
on 6.7 m ja minimiulottuvuus 3 . 0 m. Kaadettu puu nostetaan tyvi edellä karsinta
laitteelle, jossa se karsitaan kaaren muotoisilla, hydraulisesti toimivilla teril
lä. Pölkkyjen katkaisu tapahtuu automaattisesti hydraulisaksilla. Katkai3tu pölk
ky putoaa koneen takaosassa sijaitsevaan taskuun, johon mahtuu noin 1 p-m . 

CLARK MICHIGAN 35 -HARVENNUSKONE 

USA:ssa, Floridassa , on St . Regis 
jasta harvennuskoneen. Kone kaataa , 

Kuva 2 . Clark Michigan 35 -harven
nuskone . Valok. World Wood 

WINDSORIN TREE HARVESTER 

Paper Company kehittänyt Michigan 35 -kuorma.a:
kasaa, juontaa ja tarvittaessa pölkyttää puut. 

Koneen etuosaan asennetulla kaatoleikku -
rilla puu kaadetaan koneen sivulla olevaan 
puiden kokoojaan, josta muodostunut puu
nippu pudotetaan ajouran varteen tai juon
netaan traktorin takaosaan kiinnitetyllä 
juontopihdillä varastolle. Koneen kaatote
rien asentoa muuttamalla voidaan myös runko
niput katkoa pölkyiksi . Se soveltuu rivi
harvennuksiin . Parhaissa koneen käyttöko
keissa on saavutettu kaatonopeus 20~ puuta/ 
h . Puiden koko oli silloin 0.2 k- m • 

Koneen pituus on noin 5.5 m ja leveys 
noin 2 . 4 m (peruskoneen leveys 2 . 0 m) . Pe
ruskoneena on Michigan 35 -pyöräkuormaaja , 
j onka paino on 5 . 0 t ja moottorin teho 78 
hv. Pyör äkuormaaj an kauhan tilalle koneen 
etuosaan nostopuomin päähän on asennettu 
kaat olaite , jossa on 18 tuuman Fulghumin 
STR-leikkurit. 

Australiassa , Queenslandissa, R. L . 
Windsor & Sons Pty . Ltd. on kehittänyt 
koneen , joka kaataa , karsii, kasaa ja tar
vittaessa juontaa puut . Hydraulisesti 
toimivilla koneen etuosaan asennetuilla 
kaatoterillä puu kaadetaan ja nostetaan 
välittömästi karsintalaitteelle, jonka 
muodostavat kaaren muotoiset terät ja lat
van katkaisija . Karsinnan ja latvan kat
kaisun jälkeen rungot jäävät koneen sivul
la olevaan kasauslaitteeseen, josta ne pu
dotetaan ajouralle . Konetta käytetään ri
viharvennuksess~. Kokeissa saavutettu tuo
tos on 0307 k-m :n puilla 100 runkoa/h ja 
0 . 14 k-m :n puilla 90 runkoa/h. 

2 

Kuva 3 . Windsorin Tree Harvester. 
Valok . World Wood 



Monitoimikoneen pituus on 7 . 9 m ja leveys 2 . 7 m. Kone painaa 10. 9 t. Moottori 
on Gener al Motors 3- 53 , jossa on 97 hv. Kaatolaitteen ulottuvuus on-2.5 m. Ko
neella pystytään kaatamaan kantoläpimitaltaan korkeintaan 13 tuuman puita. Hydrau
lisesti toimivista karsintalaitteista neljä terää on liikkuvia ja yksi kiinteä. 
Puiden käyttöosan pituus saa olla korkeintaan 16 m. 

DJ ATEL-1 ja DJ ATEL-2 

Neuvostoliiton harvennusmetsien puunkorjuun kehittämisessä on saavutettu hyviä 
tuloksia Djatel- 1 ja Djatel- 2 - kaataja- kasaaja- juontokoneilla , joita on aikaiseljID:in 
selostettu Met3ätehon katsauksissa. Tuotos on ollut Djatel- 2- koneella 0 . 25 k- m :n 
puilla 7 . 2 k- m /h . 

Djatel-1 soveltuu nuorten harvennusmetsien puunkorjuuseen (käytävä- ja rivihar
vennuksissa) ja Djatel-2 väljennysmetsien ja päätehakkuualueiden käsittelyyn . 

RUOTSALAISTEN HARVENNUSMETSIEH MONITOIMIKONEKOKEILUT 

Ruotsissa on tehty runsaasti työtä (HMG- projekti) ensiharvennusten koneellista
miseksi . Erilaisista menetelmä- ja konevaihtoehdoista on tehty useita teoreettisia 
laskelmia ja lisäksi on käytännön kokein tutkittu pr ototyyppikoneiden ja eri kone
komponenttien soveltuvuutta harvennuspuun korjuuseen . Tähänastiset tulokset osoit
tavat , että 

- mikään täysin koneellistettu menetelmä ei ole nykyis i n vielä kilpailukykyinen 
tavanomaisiin runsaasti ihmistyötä vaativiin menetelmii n verrattuna ensiharven
nusmetsissä, 

- teoreettisesti analysoiduista täysin koneellistetuista korjuumenetelmistä antaa 
parhaimman tuloksen konetyyppi, joka kaataa , karsii, katkoo ja kasaa (kuva 4) . 
Konetta voidaan käyttää ki:i.ytäväharvennuksissa ja myös normaaleissa valikoivissa 
harvennuksissa . 

Ideakone on suunniteltu runko- ohjatulle , vetävillä pyörillä varustetulle alus
talle . Koneen pituus olisi noin 10 m, leveys noin 3 m ja paino 16 t . Moottorin 
teho tulisi olemaan 150 hv . 
Koneen hytin päällä sijait
sevassa 10 m pitkän tele skooir 
pipuomin päässä olisi hydrau
lisest i toimiva kaatoelin . 
Puiden syöttö-, karsinta- ja 
katkontalai tteet on suun.ni -
teltu koneen takaosaan ja tas
kut keskiosaan . Karsinta suo
ritettaisiin edestakaisin 
liikkuvilla kaarevilla, hyd
raulisesti toimivilla teril
lä. Pölkytys tapahtuisi kiin
teällä katkaisulaitteella 
(esimerkiksi moottorisahalla.). 
Katkottu puutavara voitaisiin 
lajitella kahteen eri tas
kuun , joihin mo3empiin mah
tuisi noin 2 k-m . Puun syöt
tö, karsinta ja katkaisu ta
pahtuisivat täysin automaat
tisesti . 
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Kuva 4. Kaaviokuva ruotsalaisesta kaato-karsin
ta-katkonta-kasauskoneesta. Forskningsstif'telsen 
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Koneen käyttö valikoivassa harvennuksessa tulee kysymykseen vain silloin, 
puut voidaan nostaa 10 m:n teleskooppipuomin päässä olevalla kaatolaitteella 
tyasennossa ajouralla työskentelevään koneeseen. 

SUOMALAISE'I' MON ITOIMIKONEKOKEILUT 

kun 
pys-

Pika 50 -monitoimikonetta on kokeiltu harvennusmetsäolosuhteissa (väljennysmet
sässä). 'I'utkir.mstulokset julkaistaan myöhemmin Metsätehon katsauksessa. 

Erilaisia monitoimikoneisiin soveltuvien konekomponenttien kokeiluja on myös 
suoritettu harvennusmetsissä . Näistä on mainittava erityisesti Wärtsilän teleskoop
pipuomiin liittyvät selvitykset . 

ARVOSTELU 

Harvennusmetsien puunkorjuun monitoimikoneet eivät ole vielä meillä kustannuk
siltaan kilpailukykyisiä kehittyneisiin ihmistyövaltaisiin menetelmi in verrattuina. 

TH-100 kolmipyöräisenä sekä Clark Michiean 35 ja Windsorin Tree Ilarvester kaato
laitteensa rakenteen vuoksi ovat käyttökelpoisia vain kivettömissä tasaisissa maas
toissa. Koneiden käyttömahdollisuuksia Suomen olosuhteissa vähentää niiden kaato
laitteiden pieni ulottuvuus, jolloin valikoiva harvennus ei tule kysymykseen . 

Djatel- 2-koneella voi olla mahdollisuuksia Suomessa, koska sen kaatolaite on 
pitkän (10.5 m:n) puomin päässä ja koska kone pystyy nostamaan kaadetut puut pys
tyasennossa ajouralla työskentelevään koneeseen. Kone soveltunee näin ollen myös 
valikoivaan harvennukseen väljennysmetsissä. 

Ruotsalaisella ideakoneella saattaa myös olla käyttömahdollisuuksia Suomessa. 

Juhani Tenhola 
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HARVESTING MACHINES USED IN THINNINGS 

Description of some harvesters and processors, with a brief account of their 
technical data, operation methods and outputs. 
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