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JOHDANTO 

Kuorm.ainharvesteri saadaan varustamalla 
kuormainprosessori laitteella, jolla se 
nostetaan pystyyn puiden kaatovaiheessa . 
Kaatosahaus suoritetaan silloin monitoimi 
osan katkontasahalla. Kuormainharvesteri 
on varsin uusi monitoimikonetyyppi, jonka 
käyttö on yleistymässä . Ensimmäisinä tuli
vat Suomessa käyttöön Lako-kuormainharves 
terit . Hyös muut kuormainprosessorien val
mistajat ottanevat harvesterivaihtoehdon 
konevalikoimiinsa . 

Hetsäteho suoritti Lako- kuormainharveste
rista syyskuussa 1982 pikatestauksen, jossa 
selvitettiin koneen teknisiä ominaisuuksia 
ja soveltuvuutta erilaisiin käyttöolosuh
teisiin (Hetsätehon katsaus 3/1983) . Testa
uksen täydennykseksi Metsäteho katsoi ai 
heelliseksi selvittää laajemmin kuormain
harvestereiden ajanmenekkiä ja eri työvai
keustekijöiden vaikutusta siihen. äin 
konetyypin kannattavuudesta saataisiin 
tietoa jo mahdollisimman varhain. 

TUTKIMUSMENETELMÄ JA -AINEISTO 

Aikatutkimusaineisto kerättiin Veitsiluoto 
Oy :n työmailta Rovaniemen maalaiskunnasta 
kahdessa osassa : talviaineisto maaliskuussa 

ja kesäaineisto syyskuussa 1983 . Lako
kuormainharvesterin peruskoneena oli vanha 
Kockums 850 -kuormatraktori (ei lyhennetty) 
ja kuormaimena noin 8 m: n päähän ulottuva 
Foresteri . 

Kuva 1 . Lako-kuormainharvesteri työskentelee. 
Valok . Metsäteho 
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Aikatutkimusaineisto käsitti sekä talvella 
että kesällä neljä erilaista olosuhdetta: 

TALVI KESÄ 

Palstan runko j!n 
keski koko, dm 

82 - 292 109- 155 

Leimikon tiheys. 650 - 1200 500 - 900 runkoa/ha 

Maasto luokka 

Lunta, cm 70 

Kuitupuun pituus . m n. 3 n. 3 

3 
Talviaineisto käsitti 817 runkoa (196 m ) 
ja kesäaineisto 1 037 runkoa (146 m ) 3eli 
kaikkiaan yhteensä 1 854 runkoa ja 252 m . 

TUT KIMUSTULOKSET 

Ajanmenekki 

Yleistä 

Lako-kuormainharvesterin talvi- ja kesä
aineistot eivät ole suoraan verrattavissa 
keskenään, sillä talviaineiston keräämisen 
jälkeen koneeseen tehtiin teknisiä paran
nuksia, muun muassa syöttörullien toimin
taan . Talvi- ja kesäaineistoa kerättäessä 
tutkimuskoneessa oli mekaaninen rullarata, 
jolla monitoimiosa saatiin kaatoasentoon ja 
päinvastoin . Tutkimuksen jälkeen rullarata 
on korvattu hydraulisella kääntösylinteril
lä, joka nopeuttaa koneen työskentelyä . 

Rungon koon vaikutus 

Tutkimuksessa mitatut runkokohtaiset teho
ajanmenekit on esitetty taulukossa 1 ja 
kuvassa 2 . Kesäaine istosta lasketut teho-
tunneittaiset 
kuvassa 3. 

TAULUKKO 1 

Rungon 

runkomäärät on esitetty 

Ajanmenekki (leimikon tiheys 
535 runkoa/ha. maastoluokka 1) 

Kesä Talvi 
ko~o. 
dm Havu- Lehti- Havu- Lehti -

puu puu puu puu 

Tehoa janmenekki. cmin/runko 

50 58 63 61 70 

100 63 72 66 82 

150 66 87 71 98 

200 69 96 76 116 

300 80 108 82 -
400 99 - 88 -
500 119 - 98 -

Lehtipuiden valmistus oli selvästi hitaampaa 
kuin havupuiden. Ero johtui pääosin lehti
puiden hitaammasta karsinnasta (kuva 2) . 
Lapin lehtipuu on tosin mutkaisuutensa ja 
pensasmaisuutensa vuoksi selvästi vaikeampaa 
käsitellä monitoimikoneilla kuin Keski- ja 
Etelä-Suomen lehtipuut. 
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Ajanmenekki . cmin/runko 

150.------.------,------,------~ 

= havupu 

0 7 11 19 27 35 

Rungon läpimi tta . cm <d1 _3> 

Kuva 2 . Työnvaiheittainen a janmenekki (kesäaineisto) 
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Kuva 3 . Tehotunne it taiset runkomäärät (kesäaineisto) 

Leimikon tiheyden ja maaston vaikutus 

Leimikon tiheyden vaikutus ajanmenekkiin on 
esitetty taulukossa 2 . Tiheys vaikuttaa 
Lako-kuormainharvesteria käytettäessä hieman 
enemmän kuin aiemmin tutkittuja kuormain
prosessoreja käytettäessä. 

Maasto oli kaikilla tutkimuspalstoilla 
maastoluokkaa 1, joten maastoluokkien 
vaihtelun vaikutusta ei aineistosta saatu 



TAULUKKO 2 

Rungo'3 koko, 
dm 

~ 100 

101 - 200 

201 - 500 

~ 501 

Le imikon t iheyden vaikutus ajan
menekkiin <kesäaineisto> 

Leimikon tiheys. runkoa/ha 

500 
1 

700 
1 

900 
1 

1 

Suhteel linen ~janmenekki. % 

100 

1 
96 94 

100 96 95 

100 97 96 

100 98 97 

100 

93 

94 

95 

96 

selville. Se lienee kuitenkin samaosuurut
neo kuin kuormainprosessoreiden kohdalla . 

Hakkuutavan vaikutus 

Talviaineistossa oli yksi tutkimuspalsta 
harvennushakkuuta. Palstalta poistetti~n 

750 runkoa/ha, joiden keskikoko oli 150 dm . 
Palstalle Jal 900 puuta/ha. Koneelle ja 
kuljettajalle tutkimuskohde oli ensimmäinen 
varsinainen harvennuskohde, mikä rajoittaa 
tulosten yleistettävyyttä. 

Runkojen valmistusajat olivat harvennukses
sa keskimäärin 3 % suuremmat kuin avohak
kuussa . Työpisteiden välisiin siirtoihin 
kului harvennuskohteessa noin 30 % enemmän 
aikaa, mikä on 2 - 3 % rungoittaisesta 
kokonaisajasta. Siirtymisten ajanmenekkiä 
lisäsi lähinnä se, että työpisteessä käsi
teltäviä puita oli vähemmän . Eniten ajan
menekkiä lisäsi avohakkuuseen verrattuna 
koneen palstalla-ajon lisääntyminen . 
Palstalla-ajo sisältää käsittelykaistan 
vaih toja, koneen kääntämisiä ym. siir
t ymisiä . Rungoittaista kokonaisaikaa se 
lisäsi 10 - 15 %. Palstalla-ajo lisään
t yi t odennäköisesti siksi, että kuljet ta
jalla oli vähän kokemusta harvennusolo
suh teista . Se aiheutti ylimääräistä ajoa , 
jota ei työmenetelmien vakiinnuttua ole 
ainakaan samassa määrin . 

Talven vaikutus 

Talven eli lumen (70 cm) ja puun jäätymisen 
vaikutusta Lako-kuormainharvesterin ajan
menekkiin ei yksiselitteisesti saatu selvil
le. Se johtui koneen teknisistä parannuk
sista talvi- ja kesäaineiston keruun välil
lä. 

TAULUKKO 3 

Runkojen 
keski -
ko!o• 
dm 

100 

300 

500 

Talven <lunta 70 cm) vaikutus a jan
menekkiin (havupuu) 

Siirtyminen Valmistus + 

Leimikon tiheys . runkoa/ha siirty•inen 

421 - 650 J 651 - 900 j > 900 

Suhteellinen ajanmenekki, % C1 00 = kesä) 

104 103 103 105 

103 103 102 103 

102 102 101 82 

Lumi hidastutti työpisteiden välisiä siirty
misiä 40 - 60 %, mikä lisää kokonaisajan
menekkiä havupuiden osalta 1 - 5 % leimikon 
runkojen keskikoon ja tiheyden mukaan (tau
lukko 3). Kun myös puun valmistus otetaan 
huomioon, ajanmenekkimuutokset ovat 
+5 - -18 % runkojen koon mukaan. Runkojen 
valmistus talvella on siis tulosten mukaan 
hitaampaa ku~n kesällä , kun rungon koko on 
100 - 300 dm . Aiempien, kuormainprosesso
reita koskevien tulosten mukaan puiden val
mistus on nopeampaa puun (oksien) ollessa 
jäätyneitä, sillä silloin niitä on selvästi 
helpompi kars ia kuin kesällä. Lako-kuormain
harvesterin päinvastainen tulos johtunee 
koneen kehittymisestä ja kuljettajan työtek
niikan parantumisesta. 

Kannon korkeus 

Tutkimuksen yhteydessä mitattiin talv i- ja 
kesätyömailla kantojen korkeuksia. Aineisto 
käsitti yhteensä 580 kantaa . Kesällä noin 

Keskimää rä inen 
kannonkorkeus . cm 
15 

...... 
10 +---~-+------+ 

\ 

0 

7 15 

Keskimääräinen 

K E S A 

hakkuumi ehen suorittama 
kaato 
Hultdin 

Lako 

Volvo- Valmet 902 H 

21 

Läpim i tta . cm 

27 

T A L V l 
kannonkorkeus. cm 
20.-----ro------.-------.------.------~----~ 

0 

7 9 

20 

"15 

28 

21 

Läpimitta. cm 

36 

27 

Kuva 4 . Kannonkorkeuksien vertailu 

44 

33 

1 
1 

1 
1 

1 

3 



35 % kannoista oli katkaistu alimmasta 
mahdollisesta kohdasta, kun taas talvella 
vastaava osuus oli 9 %. Aiemmissa vastaa
vissa mittauksissa alimmasta mahdollisesta 
kohdasta katkaistujen kantojen osuus on 
koneellisessa kaadossa ollut kesällä suu
rempi j a talvella pienempi (Metsätehon 
katsaukset 7/ 1982 ja 18/1983). 

Erikokoisten puiden keskimääräiset kannon
korkeudet olivat kesäaineistossa suunnilleen 
yhtä suuret kuin Volvo-Valmet 902 H:ta 
k äytett äessä , mutta pienemmät kuin Hultdin
kaatolaitetta käytettäessä ja suuremmat 
kuin hakkuumiesten jälkeen (kuva 4, s. 3) . 
Ta l viaineistossa kannot olivat suunnilleen 
yht ä ko rkea t rinnankorkeusläpimittaluokkiin 
25 - 27 asti kuin hakkuumiesten jälkeen, 
mutta korkeammat kuin Hultdin-kaatolaitteen 
j ä lkeen. Kun puut olivat suurempia, tilanne 
oli p ä invastainen . 

Pui den ka a t o Lako-kuormainharvesterilla e i 
siten mitta u s ten mukaan olennaisesti muuta 
nykyisiä kannonkorkeuksia. 

LAKO-KUORMAINHARVESTERIN KÄYTÖN 
TALOUDELLISUUS 

Lako- kuormain harvesteri n k äy t ön taloude l li
s uutta t a rka ste l laan tutkittua konetta 
esimerkkinä k äytt äen. Lako-kuormainharveste
rin uusha nkintahinnan (650 000 - 750 000 mk) 
sekä koneen todellisten kulutus- j a korjaus
ku lut i etoj e n avulla saatiin koneen k äyttö
tuntikus t annuksiksi 240 - 250 mk. Käy tt ä
mällä aika t u t kimukses t a s aa tuja t e hoajan
menekkejä käytt öajanmenekeiksi muute ttui na 
pääs t ään Lako- kuormainha rves ter i l la va lmis
t e ttavan puutavaran yksikkökustannuksiin. 

Avohakkuussa Lako- kuormainhar ves t erilla val
mis t e ttavan puutavaran yksikkökus t a nnukse t 
näyttävät olevan alhaisemmat kuin muissa 
vaihtoehtoisissa monitoimikone korj uuket
JU1SSa . Ihmis t yönä s uorite ttava hakkuu 
on yksikköku s t annuksil t aan Lako- kuor main
harves t eria edulli sempa a vain a i van p ieni
runkoisissa avohakkuuleimikoissa . 

Tarkastelun tulos t en yleis t ettävyys r11ppuu 
tuntikustannusten laskentaperu s t eiden ja 
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tuotostietojen luotettavuudesta. Tuntikus
tannukset perustuvat koneen nykyiseen uus
hankintahintaan, joka käsittää Lako-moni
toimiosan mittalaitteineen, uuden kuormai
men ja kunnostetun peruskoneen käy ttöval 
miiksi rakennettuna. Monito imiosan hinnan 
pitää kiristyvä kilpailu todennäköisesti 
kurissa. Pe ruskoneen h i ntaan e i kohdistune 
nostopainetta käytettyj en kuormatraktoreiden 
hinnoittelun j ä rkeistymisen vuoksi. Käytt ö
aste (71 %) on tuntikustannuslaskelmassa 
pikemminkin alhainen kuin korkea (vrt. seu
rantatuotoksiin Metsä tehon katsauksessa 
3/1983). 

Tuotokset perustuvat koneenkäy t ön alkuvai
heen keskinke rtai s een ku ljetta jatyöskente
lyyn. Koneeseen tutkimuksen j ä lkeen tehty 
tekninen parannus (kääntös y linteri korva a
maan rullarataa ) ja kuljettaj an t yö tekniikan 
parantuminen t odennä köisesti j ohtavat käy
t ännössä h i eman pa r emp11n tuo t oksiin ku i n 
t äss ä tutkimukses sa . 

PÄÄTELMIÄ 

Lako-kuormainhar ves t e r i o s oittautui t ekni
ses ti ja taloudellises t i käy ttökelpoiseksi 
kone t yypiksi . Kuormainharves t eri t saatta 
va t korva t a kokonaan kuo r mainpr osessor i t , 
sillä harvesteria vo i daan käyttää tarvi tta 
essa pros essor ina esi me r k i ksi ha rvennu s 
kohtei ssa. 

Kuor mainharves t eris t a voi tulla yleismoni
t oimikone pienen ja keskikokoisen r ungon 
a lueilla Pohjois- ja Keski- Suomessa . 
Et e l ä - Suomessa koneen käyttö raj oi t tunee 
kes kikoko i siin tai pienirunkoisiin avohak
kuisii n ja harvennushakkuisiin (harves t eri
na t ai prosessorina) . 

Nämä päätelmät perustuvat siihen, että kone
t yyppi säilyy nykyisenkaltaisena yksikkönä , 
jossa on uusi monitoimiosa ja kuormain sekä 
käy t e tty , peruskunnostet t u kuormat rakt ori. 
Jos käytetään uusia peruskoneita , vaikka 
kokoluokkaa pienempiäkin (halvempia) , vie
vä t nousevat käyttötuntikustannukset ja 
sit en yksikkökustannukset pohjan kone
t yypin taloudellisuudelta. 

A TIME EX PE NDITURE STUDY OF THE LAKO LOAD ER-MOUNTED HARVESTER 

In time studies conducted during the summer 
and the winter seasons, the time expenditure 
of the Lako loader-mounted harvester was 

examined . As far as produc tivity and costs , 
the machine proved quite applicable 1n 
Finnish conditions . 
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