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ENSIHARVENNUSPUUN KORJUU PYSTYKÄÄNTÖMENETELMÄLLÄ 

(JATKOSEL VITYS) 

Aarne Elovainio Markku Melkko 

Palstalla olevien puiden siirtäminen pys
tykääntömenetelmällä sujui teknisesti suh
teellisen hyvin·. Ajourilla olleiden pui
den kasaaminen sen sijaan oli erittäin 
vaikeaa . Jäävälle puustolle aiheutui 
suhteellisen vähän vaurioita; pääosa 
niistäkin oli lieviä pintavaurioita . 
Kuormatraktorilla saavutettu kasaustuotos 
ylitti jonkin verran aiemmin tutkitulla, 
maataloustraktoriin perustuvalla menetel
mällä saavutetun tuotoksen . Kasauskustan
nukset olivat· melko suuret . Käyttämällä 
työhön paremmin soveltuvaa kalustoa kus
tannuksia voidaan pienentää huomattavasti . 
Menetelmää kehitettäessä on kiinnitettävä 
päähuomio ulottuvamman puomiratkaisun ko
keiluun ja selvitettävä, mitä mahdolli
suuksia on käyttää menetelmää monitoimi
koneeseen tai hakkuriin perustuvassa kor
juuketjussa . 

Metsäteho suoritti kevättalvella 1974 jat
kotutkimuksen ylimetsänhoitaja Väinö Koi 
viston ideaan perustuvasta harvennuspuun 
korjuumenetelmästä Enso- Gutzeit Osakeyh
tiön työmaalla Heinävedellä . Menetelmän 
perusajatuksena on nostaa ajouralla liik
kuvan traktorin , monitoimikoneen tai hake
tusyksikön nivelpuomikuormaimella suunna
ten kaadetut puut tai rungot pystyasennos
sa ajouralle . Puihin tai runkoihin tartu
taan niiden painopisteen yläpuolelta , jol
loin ne nostettaessa kääntyvät pystyasen
toon . Kaukana olevat puut vedetään ensin 
lähemmäksi tarttumalla niiden latvaan . 

Noston jälkeen puu tai runko voidaan las
kea joko ajouralle tai kuljetusajoneuvoen 
tahi mahdollisesti monitoimikoneen tai 
hakkurin käsittelylinjalle . Kaukana ajo
urasta olevat puut kaadetaan koht isuoraan 
ajouralle pa1n ja lähellä ajouraa olevat 
viistosti ajouran suuntaan , ettei ajoura 
tukkeudu. 

Tutkimuks essa ol i tarkoituksena selvittää 
kyseisen pystykääntömenetelmän tekniset ja 
taloudelliset edellytykset karsimattomien 
puiden kasaamiseen ja kuormaamiseen suo
raan puristuspankolla varustettuun ajoneu
voen sekä edelleen puiden kasaamiseen ky
&ymyksessä olevall a ajoneuvolla nippuihin 

Kuva 1 Karsimattomi en puiden kuormaus 
puristuspanke lle ensiharvennusle imikoss a 



aj ouralle . 
menetelmän 
ajouralla 
telyyn . 

Lisäksi kerättiin aineistoa 
laskennalliseksi sovittami seksi 

kulkevan prosessorin työsken-

OLOSUHTEET JA KÄYTETTY KALUSTO 

Tutkimustyömaan olosuhdetiedot : 

Pääpuulaji 
Pinta- ala 
Korjattu puumäärä 
Tiheys 
Ajouraväli 
Ajourien l eveys 
Lumen paksuus 

mänty 
3 . 0 ha 
43 . 2 m3 
14 . 4 m3/ha 
30 m 
4 . 5 m 
80 cm 

Kalustona oli Volvo 868 - kuormatraktori 
varustettuna aputeloilla , puristuspankol
la ja ÖSA-kuormaimella . Kuormaimen suu
rin ulottuvuus oli 6 . 0 m. Tartuntaeli
meks i kuormaimeen asennett iin tähän käyt 
töön sopivaksi muotoiltu Pika 50 - proses
sorin pihti . 

Tuloksia arvioitaessa on otettava huo
mioon , että hakkuumi ehet ja ennen kaikkea 
kuormat r aktori n kuljettaja olivat tutkit 
tuun työhön tottumattomi a . Kalustoa on 
lisäksi pidettävä näissä oloissa vain 
välttävästi tutkittuun työskentelyyn so
veltuvana , lähinnä koneen huonon liikku
vuuden sekä kuormaimen hitauden ja pitkän 
nostovarsiosuuden vuoksi . 

TULOKSET 

Aikatutkimusaineisto käsi tti yhteensä 
1 212 puuta , joista 51 % tuli ajouralta j a 
49 % palstalta . Puun keskikoko ol i a j o
uralla 0 . 042 m3 ja palstalla vain 0 . 029 
m3 . Puut nostett iin kuormaimella 884 
taakkana , joi ssa kussakin oli keskimäärin 
1 . 37 puuta eli 0 . 049 m3 . Taakan keski 
määräinen siirtoetäisyys (kannon etäisyys 
kuormaimen pylväästä) oli ajouralla 6 . 4 m 
ja palstalla 6 . 5 m. Keskimääräinen trak
torin siirtymismatka työpi steestä toi seen 
oli 7 .1 m. 

Ajankäyttö kasauksessa 

Tehoajanmenekki kasauksessa taakkaa kohti 
oli keskimäärin 1 . 07 min , j osta 89 % ku
lui varsinaiseen taakan käsittelyyn kuor
maimella . Käsittelyajasta 64 % kului 
taakan siirtämiseen puristuspankolle . 
Loppu kului kouran vient iin tarttumiskoh
taan , taakkaan tarttumi seen ja järj este
lyyn . Siirtymisen osuus kasauksen teho
ajasta oli 11 %. Kuvassa 2 nostokertojen 
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Kuva 2. Taakan käsittelyajan (ilman siirtymisiä) 
r iippuvuus siirtoe t äisyydestä ja nostokertojen 

lukumäärästä 

lukumäärä ilmaisee , onko kuormaimen otet
ta nostettavasta taakasta jouduttu muut 
tamaan si irrettäessä taakkaa puristuspan
kolle (1 nosto = otetta ei muutettu , 2 
nostoa = otetta muutettu kerran , 3 nostoa 
= otetta muutettu kaksi kertaa) . 

Nostokertojen lukumäärästä riippumatta 
taakan käsittelyaika on ollut a j ouralla 
suurempi kuin palstalla . Tämä johtuu 
siitä , että ajouralla olleet puut on jou
duttu nostamaan koneen edestä puristus
pankelle osittain ohjaamon yli, osittain 
ohj aamon sivuitse , mikä hidastaa työsken
telyä huomattavasti. 

Kasaustuotos 

Kasaustuotos ilman s iirtymisiä ol i tutki 
mustyömaalla 3 .1 m3/h rungon keskikoen 
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Kuva 3. Kasaustuot oksen riippuvuus sii rtoetäi
syydestä ja rungon koosta 



ollessa 0 . 036 m3 ja taakan keskikoen ol
lessa 0 . 049 m3 . Siirtymisaika mukaan 
luettuna kasaustuotos oli 2 . 8 m3/h . Taa
kan käsittelyaika ei riippunut puun koos
ta . Tämä johtui kaluston järeydestä sekä 
kasattujen puiden pienestä koosta . Puun 
koon suuretessa kasaustuotos kasvaa huo
mattavasti edellä mainittuj en seikkojen 
vuoksi . Tutkimustyömaalla kasaustuotos 
(siirtymisaika mukana) oli 1 . 0 ... 10 . 0 
m3/h puun koon ja taakan siirtoetäisyyden 
mukaan . Kuvassa 3 esitettyihin tuotoslu
kuihin on suhtauduttava tietyin varauksin , 
sillä varsinkin suurimmasta kokoluokasta 
oli vain muutamia havaintoja . 

Nyt tutki tulla menetelmällä päästiin hie
man suurempaan tuotokseen kuin a i emmin 
tutkittua maataloustraktorisovitteista 
kourakuormainta käytettäessä . Lisäksi on 
huomattava , että tutkittua menetelmää 
käytettäessä puut jäävät kasoihin ajo
urall e , kun ne aiemmin tutkittua menetel
mää käytettäessä jäävät hajalleen 
ajouralle . 

Kasauskustannukset 

Kun käytetään kuormatraktorin tuntikus
tannuksina 77 , 00 mk :aa/h , kasauskustan
nukset ovat 0 . 100 m3 :n puilla 11 ,85 mk/m3 
ja 0 . 140 m3:n puilla 9 , 63 mk/m3 . Kasauk
sen yksikkökustannukset tulevat kyseisel

'lä menetelmällä varsin suuriksi . Syynä 
tähän on se , että käytettyä konetta voi
daan pitää ylijäreänä käsitellyille puil
le . Koneen tuntikustannukset ovat suuret 
ja tuotoksen jäädessä pieneksi yksikkö
kustannukset tulevat suuriksi . Käsitel
tyjen puiden koon huomioon ottaen voidaan 
olettaa kourakuormaimella ja juontopan
kolla varustetulla maataloustraktorilla 
tai kevyellä muulla kalustolla päästävän 
saman suuruisiin tuotoksiin kuin tässä 
tutkimuksessa . Jos maataloustraktorin 
tuntikustannuksina käytetään 35 , 00 mk :aa/ 
h, kasauskustannukset ovat 0 .100 m3:n 
puilla 5 , 38 mk/m3 ja 0 . 140 m3:n puilla 
4,38 mk/m3 . 

Soveltuvuus prosessorityöskentelyyn 

Pika 50 -prosessorilla suoritettu suppea 
tekninen kokeilu ajourilla olevien kaso
jen käsittelemiseksi osoitti , että tässä 
tapauksessa ajouran kapeus vaikeutti pro
sessorin työskentelyä . Työskentelytavan 
vuoksi prosessori joutui ajamaan kasalta 
toiselle siirryttäessä käsittelemättömien 
puiden yli , jolloin osa niistä katkeili 
ja peittyi l umeen . Kun puun koko oli 
pieni , tuotos jäi suhteellisen alhaiseksi , 
vaikkakin prosessori käsitteli usein mon
ta puuta yhdellä kertaa . Käsiteltäessä 

usei ta puita yhdellä kertaa eivät valmis
tettavalle puutavaralaj ille asetetut pi
tuusvaati mukset tulleet aina täytetyiksi , 
sillä samalla kertaa käsiteltäväksi otet
t 'uj en puiden tyvet eivät olleet tasan . 
Lisäks i karsinnan aikana jokin tai jotkin 
puut luistivat prosessorin otteesta , jol
loin puutavara katkottiin liian lyhyeks i . 

Korjuuvauriot 

Menetelmän käytöstä aiheutuneita korjuu
vaurioita inventoitaessa ajouran reuna
puissa ajouran puolella olleita vaurioita 
ei otettu mukaan, koska ne olivat saatta
neet syntyä myös puutavaran valmistus- ja 
lähikuljetusvaiheessa . Vaurioituneita 
puita oli keskimäärin 5 % pystyyn jää
neistä . Pääosa niistä (86 %) oli 2 . .. 6 
m:n etäi syydellä ajouran reunasta . Vau
riot olivat keskimäärin 1 . 35 m:n korkeu
della rungossa maanpinnasta mitattuna . 
Niistä 93 % oli pintavaurioita , joissa 
vain puun kuori oli rikkoutunut . 

PÄÄTELMÄT 

Palstalla olevien puiden siirtäminen pu
ristuspankolle tutkitulla pystykääntöme
netelmällä luonnistui teknisesti varsin 
hyvin. Ajouralla olleiden puiden kasaa
minen sen sijaan oli erittäin vaikeaa . 
Vaurioinventointi osoitti , että menetel
män käytöstä a iheutui jäävälle puustolle 
suht eellisen vähän vaurioita . Lisäksi 
pääosa niistä oli lieviä pintavaurioita . 

Käyttäj ien vähäinen kokemus , paksu lumi 
ja muut olosuhteet vaikeuttivat tutkimusta 
melkoisesti . Nämä tekijät ja puuston 
pieni koko sekä pieni hehtaarikohtainen 
hakkuupoistuma aiheuttivat menetelmän al
haisen tuotoksen . Järeämpipuustoisilla 
työmailla liikkumisen kannalta helpommissa 
olosuhteissa saataneen menetelmän todelli 
sesta käyttökelpoisuudesta parempi kuva . 
Puiden pienen koon vuoksi voidaan kasauk
seen käyttää tutkimuksessa kokeiltua ke
vyempää , es imerkiks i maataloustraktoripe
rustaista koneyksikköä kasaustuotuoksen 
pienenemättä . Kasauksen yksikkökustannuk
sia voidaan näin pienentää varsin huomat
tavasti ja parantaa menetelmän taloudelli
suutta . Menetelmää voidaan teknisesti pa
rantaa mm . soveltamalla käyttöön v11me 
aikoina kehitettyjä puomiratkaisuja , joil
la on parempi ulottuvuus . Ajouraväliä 
voidaan tällöin suurentaa , ja kasattava 
puumaara ajourametriä kohti kasvaa . 
Samoin puiden pystyyn nostaminen 
helpottuu . 

Menetelmän käyttökelpoisuuden kannalta on 
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tärkeää sen soveltuvuus korjuun kokonais
ket juun . Käytettäessä menetelmää ihmis 
työvaltaisi ssa korjuuketjuissa tulee ky
symykseen lähinnä puiden kasaaminen ajo
urille , niiden valmistaminen puutavarala
j eiks i ja metsäkulj etus kuormatraktorilla. 
Puiden juontaminen kokonaisina väl i varas
tolle tuskin tulee kysymykseen mm . ajo
uralle kaadettujen puiden estäessä liik
kumisen kasaamattomalla palstan osalla. 

Todennäköisesti parempi vaihtoehto on 
käyttää menetelmää palstalla liikkuvan 
monitoimikoneen tai haketusyks ikön yh
teydessä . Puut kasataan a jouralle t a i 
a j our an varteen erillisellä kasauskoneel
l a , jonka j älkeen prosessori tai hakkuri 
käsittelee ne . Toinen mahdollisuus on 
kasata puut prosessorin tai hakkurin 
omall a kuormaimella . Tutkimuksessa s aa
dut tulokset kuitenkin osoittavat , että 
ainakin nykyisten pr osessori en puunkäsit 
telynopeudet ylittävät pystykääntömene
telmällä saavutetun kasausnopeuden , jol
loin prosessoriosa joutuis i työskentele-
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maan vajaakapasiteetilla . Ajouralla toi 
mi ttaessa on vaikeutena edelleen valmiin 
puutavaran varastointi, s illä nykyisten 
prosessorien työskentelytavasta ja ajo
uran kapeudesta johtuu, että puutavara
kasat jäävät ajouralle vaikeuttaen metsä
kulj etusta . Nykyisten palstahakkureiden 
yhteydessä saattaa menet elmällä edelleen 
kehitettynä ja hakkurityöskentelyyn so
vellettuna olla parhaat käyttömahdolli
suudet . 

Tut kittua pystykääntömenetelmää kehitet
t äessä olisi kiinnitettävä huomio ennen 
kaikkea paremman ja ulottuvamman puomi
ratkaisun kokeiluun ja paremman tartunta
pihdin kehittämi seen . Samoin olis i sel
vitettävä , minkä kokoluokan koneita on 
järkevää käyttää ensiharvennus l e imikois 
ta paistettavien puiden käsittelyyn . 
Menetelmää monitoimikone- tai hakkuri 
työskentelyyn sovellettaessa tulisi sel
vittää , mitä teknisiä ja taloudellisia 
mahdollisuuksia on s uorittaa kasaus näil
lä koneilla jatkokäsittelyyn yhdistettynä . 

HARVESTING OF PRIMARY THINNINGS BY THE UPRIGHT TURNING METHOD (CONTINUATION REPORT) 

The study deals with the possibilities of 
using in the harvesting of thinnings a 
method in which unlimbed trees felled by 
the directed method to the strip r oad are 
moved upright by a grapple l oader onto 
the pr ess bunk of the forwarder. Moving 

the trees in t he cutting area by this 
means proceeded r elatively well from the 
technical standpoint , whereas moving of 
trees on the strip r oads was very di ffi 
cult . The use of the method caused r ela
tively little damage to the residual 
growing stock . 
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