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JOHDANTO 

Tavoitteena oli maksusopijapuolten pyy nnös t ä 
selvittää kuormainharvesterilla valmistetun 
puutavaran metsäkuljetusta . Koska Metsäteho 
oli vuonna 1983 kerännyt laajan aineiston 
kuormainprosessorilla valmistetun puutavaran 
metsäkuljetuksesta, rajoituttiin tässä tutki
muksessa selvittämään kuormainprosessorin ja 
-harvesterin jälkeisen metsäkuljetuksen eroja . 

Kuormainharvestereilla työskennellään kahden 
erilaisen työmenetelmän mukaan : puutavara 
valmistetaan joko ajouran molemmilta puolilta 
tai vain sen toiselta puolelta . Koska kum
paakin harvesterin työmenetelmää käytetään 
yleisesti , tutkittiin kummassakin työmene
telmäss ä puutavaran sekä valmistusta että 
metsäkuljetusta . 

TUTKIMUSMENETELMÄ 

Tu tkimusaineisto kerättiin vertailevan aika
tutkimuksen periaatteen mukaan . Aineisto 
kerättiin kohteista, jotka vastasivat toisi
aan mahdollisimman hyvin. Kutakin konetta 
ajoi eri menetelmissä sama kuljettaja. 

TUTKIMUSAINEISTO 

Kuormainharvesterin t yömenetelmiä puuta
varan valmistusta molemmilta tai toiselta 
puolen ajouraa - tutkittiin talvella 1985 
yhdessä Veitsiluoto Oy : n kanssa ja niissä 
käytettiin kahta Valmet 935 - kuormainharves
teria. Harvesterin 1 työskentelyä tutkit
tiin tammi-helmikuun vaihteessa, kun lunta 
oli 20 - 30 cm . Harvesteri 2 työskenteli 
maaliskuun loppupuolella, kun lunta oli 40 -
50 cm . Harvesteri 1 t yöskenteli leimikossa , 
jonka tiheys oli 8 30 runkoa/ha, ja harves
teri 2 leimikossa, jonka tiheys oli l 800 
runkoa/ha . Maastoluokka oli molemmissa 
kohteissa luokkaa l. Harvesterilla 1 käsi
teltiin 1 360 puuta ja harvesterilla 2 
987 puuta eli yhteensä 2 347 puuta . 

Kuormainharvesterilla ja -prosessorilla val
mistetun puutavaran metsäkuljetusta tutkit
tiin harvesterin 1 jäljiltä. Harvesterilla
valmistuksen jälkeen tutkittiin 14 tukki-3ja 
11 kuitupuukuorman eli yh teensä 205 m : n 
metsäkuljetusta . Prosessorillavalmistuksen 
jälkeen tutkittiin 5 tuk~i- ja 6 kuitupuu
kuorman eli yhteensä 88 m :n me t säkuljetus ta. 
Kuljetus maasto kuului maastoluokkaan 1 . 



TUTKIMUSTULOKSET 

Puutavaran valmistus 

Kumpikin kuormainharvesteri käytti yleensä 
työmenetelmää , jossa puu tavara valmistettiin 
ajouran molemmilta puolilta . Ajouraväli oli 
silloin 14 - 17 m. Ennen tätä tutkimusta 
kumpikaan kuljettaja ei ollut käyttänyt mene
telmää, jossa puutavara valmistetaan vain 
ajouran toiselta puolelta . Se on syytä muis
taa tuloksia tarkasteltaessa . Kun puu tavaraa 
valmistettiin vain toiselta puolelta ajouraa, 
ajouraväli oli 10 - 11 m. 

Molempien koneiden puutavaranvalmistuksen 
kokonaisajanmenekit olivat samansuuntaiset : 
puutavaran valmistus vain t oiselta puolelta 
ajouraa oli nopeampaa kuin sen molemmilta 
puolilta. Havupuutavaran valmistus harves
terilla 1 oli ajouran toiselta puolelta kes
kimäärin 8 % ja lehtipuutavaran valmistus 3 % 
nopeampaa kuin sen molemmilta puolilta. Har
vesterilla 2 havupuutavaran valmistus ajouran 
toiselta puolelta oli 4 % nopeampaa kuin sen 
molemmilta puolilta ja lehtipuutavaran val
mistus muista poiketen ajouran molemmilta 
puolilta 4 % nopeampaa kuin vain sen toi
selta puolelta . 

Työnvaiheittain havupuiden kaato ja karsinta 
harvesterilla 1 sekä karsinta harvesterilla 
2 oli ajouran toiselta puolelta nopeampaa 
kuin sen molemmilta puolilta . Havupuiden 
kaato sekä lehtipuiden kaato ja karsinta 
harvesterilla 2 olivat nopeampia· molemmilta 
puolilta ajouraa kuin vain sen toiselta 
puolelta. 

Harvesterin 1 tulokset eivät välttämättä ole 
yleistettävissä tavalliseen työskentelyyn 
kuormainharvesterilla , sillä tutkimuksen 
aikana harvesterin kaato-katkontasahassa 
oli tekninen vika, joka selvästi hidasti 
puiden kaatoa . Vika paljastui vasta tutki
mustulosten perusteella . Valmistusmenetel
mien väliset suhteet lienevät kuitenkin 
oikeat, sillä kyseisen harvesterin ku ljetta
ja ryhtyi tutkimuksen jälkeen valmistamaan 
puutavaraa ajouran toiselta puolelta . 
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TAULUKKO 1 

Työnvaihe 

Kaato 

Karsinta 

Valmistus 

Puutavaran harvesterillavalmis tuksen 
suhteelliset ajanmenekit, valmistus 
vain toiselta puolelta ajouraa. 100 = 
valmistus ajouran molemmilta puolilta 

Havupuu Lehtipuu 

Harvesteri 

1 
1 

2 
1 

1 
1 

2 

Suhteellinen ajanmenekki, % 

84 107 92 105 

91 87 92 106 

86 98 92 106 

Valmistus ja 
92 96 97 104 

siirt}'lllis et 

Metsäkuljetus 

Kuormainharvesterilla valmistetun puutavaran 
metsäkuljetusta tutkittiin harvesterin 1 
jäljiltä. Menetelmät olivat: 

- kuormainharvesterilla ajouran toiselta puo
lelta valmistetun puutavaran metsäkuljetus, 

kuormainharvesterilla 
puolilta valmistetun 
kuljetus sekä 

ajouran molemmilta 
puutavaran metsä-

- kuormainprosessorilla valmistetun puutava
ran metsäkuljetus. 

Harvesterilla ajouran toiselta puolelta val
mistettua puutavaraa oli vain toisella puo
lella aj ouria, joiden väli oli keskimäärin 
10 m. Puutavaraa kerätessään kuormatraktori 
ajoi vain joka toisen ajouran, joten metsä
kuljetuksessa ajouraväliksi tuli 20 m 
(kuva 1). 

Kun harvesteri oli valmistanut puutavaraa 
ajouran molemmilta puolilta, puutavaraa oli 
molemmilla puolilla ajouria, joiden väli oli :J 
keskimäärin 14 m. Kuormatessaan kuormatrak
tori ajoi jokaista ajouraa pitkin, joten 
myös metsäkuljetuksessa ajouraväli oli 14 m 
(kuva 2) . 

Kuva 1 . Kuormainharves t eri va lmis t aa puut ajouran 
to isel t a puolel t a 
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Kuva 2 . Kuormainharvesteri valmis t aa puu t ajouran 
molemmilta puolilta 



Kuva 3. Val mis tus kuormainp rosessorilla 

Hakkuumiehen suorittaman erilliskaadon ja 
kuormainprosessorilla valmistuksen jälkeen 
puutavara oli vain toisella puolella ajouria, 
joiden väli oli keskimäärin 11 m. Kuorma
traktori ajoi puutavaraa kerätessään vain 
joka toista ajouraa eli metsäkuljetuksessa 
ajouraväli oli22m (kuva 3) . 

Metsäkuljetuksen tarkastelussa on o tettu 
huomioon eri aj oura~älien vaikutukset puu
tavaran tiheyteen, m 1 100 m ajouraa, joten 
eri menetelmien ajanmenekit ovat suoraan 
verrattavissa toisiinsa. 

Eri harvesterimenetelmissä puutavaran metsä
kuljetuksessa ei ollut menetelmittäin suuria 
eroja. Ajouran toiselta puolelta valmistetun 
kuitupuun metsäkuljetukseen kului suurissa 
tiheyksissä enemmän ja pienissä tiheyksissä 
vähemmän aikaa, +3 % - -4 %, kuin molemmilta 
puolilta ajouraa valmistetun kuitupuun met
säkuljetukseen . Ajouran t oisel ta puolelta 
valmistettujen tukkien me t säkuljetukseen 
kului hieman vähemmän aikaa , 1 - 9 %, kuin 
molemmil ta puolilta ajouraa valmistettu jen 
tukkien . Erot olivat sekä kuitupuuta että 
tukkeja kuljetettaessa suurimmat lyhyillä 
kuljetusmatkoilla. 

TAULUKKO 2 Eri menetelmillä valmi s tetun puu
t avaran metsäkuljetuksen s uhteel
linen ajanmenekki . Kulje tusma tka 
350 m; tiheysluokka: kui tupuu 3 
ja tukit 1 

Kuitupuu Tukit 
Valmis tus 

Suht. ajanmenekki , 

Harvesterilla 

- molemmilta puolilta lli9J [lQQ] ajouraa 

- t oiselta puolelta 
98 99 ajouraa 

Prosessorilla 90 98 

% 

Sekä kuitupuun että tukkien metsäkuljetukseen 
kului prosessorin jälkeen vähemmän aikaa kuin 
harvesterin jälkeen. Verrattuna kuormain
harvesterin tavanomaiseen menetelmään eli 
puutavaran valmistukseen ajouran molemmilta 
puolilta oli kuormainprosessorilla valmis
tetun kuitupuun metsäkuljetuksen ajanmenekki 
5 - 17 % pienempi. Tukkien metsäkuljetuksen 
vastaava ero oli 1 - 11 %. Prosessorin val
mistaman kuitupuun metsäkuljetukseen kului 
5 - 17 % vähemmän aikaa myös silloin, kun 
sitä verrataan kuormainharvesterilla vain 
toiselta puolelta ajouraa valmistetun puu
tavaran metsäkuljetukseen. Tukkien metsä
kuljetuksen vastaava ero tässä vertailussa 
oli vain 0 - 5 %. 

PÄÄTELMIÄ 

Tutkimus osoitti, että kuormainharvesterin 
työmenetelmä vaikuttaa puutavaran valmistuk
sen ajanmenekkiin. Se, että valmistus vain 
ajouran toiselta puolelta on nopeampaa kuin 
molemmilta puolilta, lienee yleistettävissä 
tutkimustyömaiden kaltaisiin olosuhteisiin 
kuten puustoltaan pieni- ja keskikokoisiin, 
verraten tiheisiin leimikoihin . Harvoissa 
leimikoissa molemmilta puolilta valmistuksen 
edullisuus paranee t oisel ta puolelta valmis
tukseen nähden . Järeäpuustoisissa leimikois
sa on yleensä käytetty vain t oisel ta puolelta 
valmistusta , mikä osoit tanee sen käyttökel
poisuutta niissä . Toisaalta selvit ys osoit
ti, ettei t ämä menetelmä välttämät t ä olekaan 
paras. Siksi kuormainharvestereiden kuljet
tajien tulisi jossakin vaiheessa kokeilla 
myös muita t yömenetelmiä . 

Metsäkuljetuksen ajanmenekkiin kuormainhar
vesterin työmenetelmä ei merkittäväs ti vai
kuttanut. Ajanme nekeissä oli hieman eroa 
toisel t a puolelta valmis tuksen eduksi . Si t en 
sen edullisuus parani hieman myös me t säkul
jetuksessa. Se tosin edellyttää, että kuor
matraktori voi jättää joka toisen harveste
riajouran ajamatta. Jos jokainen ajoura 
joudutaan ajamaan , on molemmilta puolilta 
ajouraa valmistetun puutavaran metsäku lje
tuksen ajanmenekki pienempi . 

Kuormainharvesterilla valmis tetun puutavaran 
metsäkuljetukseen meni enemmän aikaa kuin 
kuormainprosessorilla valmistetun puutavaran . 
Aiemmassa Me tsä t ehon tutkimuksessa (Mets ä
tehon katsaus 5/1984) vertailtiin keskenään 
kuormainprosessorin ja hakkuumiehen jälkeis
t ä puutavaran metsäkuljetusta . Sen mukaan 
kuormainprosessorilla valmis t e ttujen tukkien 
metsäkuljetus oli talvella 19 - 27 % nopeam
paa kuin hakkuumiehen valmistamien tukkien. 
Vastaava e r o noin 3 m ku itupuun me tsäkulje
tuksessa oli 1 - 10 %. Käyttämällä hyväksi 
näi t ä ja tämän tutkimuksen tietoja olisi 
kuormainharvesterilla valmistettujen tukkien 
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metsäkuljetuksen ajanmenekki talvella 13 -
17 % pienempi kuin hakkuumiehen valmistamien 
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tukkien. Kuitupuun metsäku ljetuksessa ajan
menekissä ei liene merkittäviä eroja. 

WORKING METHODS OF A I3C>Q\1-tv'a.JNTED HARVESTER AND 
SUBSEQUENT FOREST HAULAGE 

Tests have proven that processing timber 
only on the other side of a boom-mounted 
harvester resulted in faster work than when 
timber was processed simultaneously on both 
sides of the harvester. (Fig. 1 and 2) 

The forest haulage of timber processed with .../ 
boom-mounted harvester was slightly more 
time consuming than haulage of timber proc
essed with a boom- mount ed processor. 
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