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JOHDANTO 

Kuormainharvesterit on alun perin suunnitel
tu käytettäviksi harvennushakkuissa ja pieni
runkoisissa päätehakkuissa. Suomessa niitä 
on toistaiseksi käytetty lähes pelkästään 
päätehakkuissa. 

Koska kuormainharvestereita kä ytetään lähi
tulevaisuudessa myös harvennushakkuissa, on 
aiheellista mahdollisimman ajoissa selvitt ä ä, 
mitkä kuormainharvesterimenetelmät soveltu
vat harvennushakkuisiin. 

Tutkimus kohdistettiin viimeisiin harvennus
hakkuisiin, sillä kuormainharvestereita kä y
tetään ainakin aluksi puust olt aan järeiss ä 
harvennuskohteissa. 

Kuva 1. Kuormainharvesteri työskentelee . Taustalla 
käsittelemä t ön , etualalla käsitelty vyöhyke 

TUTKIMUSMENETELMÄ 

Tutkimus toteutettiin vertailevan aikatutki
muksen periaatteen mukaan. Saman kuljettajan 
työskentelyä tutkittiin eri menetelmissä 
mahdollisimman samanlaisissa olosuhteissa, 
joten menetelmien v ä lisiä suhteellisia eroja 
voidaan pitää melko luotettavina. 

Tutkimus oli kaksivaiheinen: Talvella 1986 
tutkittiin Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n työ
maalla hakkuumiehen ja kuormainharvesterin 
käyttöön perustuvien menetelmien ja täys
koneellisen menetelmän keskinäistä käyttö
kelpoisuutta. Kesällä 1986 tutkimusta jat
kettiin Tehdaspuu Oy :n ja Yhtyneet Paperi
tehtaat Oy:n työmailla. Silloin tutkittiin 
paaasiassa t äyskoneellisia menetelmiä ja 
sitä, miten paistettavien puiden valintatapa 
vaikuttaa työskentelyyn . 

Merte:f:e.imä 1: Hakkuumies - kuormainharves.te
ri, ajouraväli 30 m. Hakkuumies kaataa 
poistettavat puut ajourien väliseltä, noin 
15 m leveältä keskivyöhykkeelt ä suunnatusti 
lähintä ajouraa kohti. Harvesteri valmistaa 
tavaralajeiksi hakkuumiehen kaatamat puut ja 
loput poistettavat puut a jouran molemmilta 
puolilta . 

Merte:f:e.imä 2: Kuormainharvesteri - hakkuumies 
- kuormainharvesteri, a jouraväli 30 m. Har
vesteri valmistaa tavarala j eiksi ajouran 
molemmilta puo l ilta kaikki ne poistettavat 
puut, j oihin se y lettyy . Se n jälkeen hakkuu-

Kuva 2. Yleiskuva kasoista ja jäävän puuston asennosta . 
Molemmat valok . Metsäteho 
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mies kaataa poistettavat puut ajourien väli
seltä keskivyöhykkeeltä lähintä ajouraa 
kohti. Harvesteri ajaa ajourat toistamiseen 
ja valmistaa hakkuumiehen kaatamat puut tava
ralaj eiksi. 

Menetelmä 3: Kuormainharvesteri, ajouraväli 
30 m. Harvesteri valmistaa poistettavat puut 
tavaralajeiksi ajouran molemmilta puolilta. 
Sen jälkeen harvesteri kulkee palstan kes
kellä ajourien väl:issä valmistaen keskivyö
hykkeen poistettavat puut tavaralajeiksi 
samoihin kasoihin kuin ajouralla työskente
lyssä. 

Menetelmä 4: Kuormainharvesteri, ajouraväli 
20 m. Harvesteri valmistaa kaikki poistet
tavat puut tavaralajeiksi ajourilta käsin. 

Talvella tutkittiin menetelmiä 1, 2 ja 3 
ja kesällä menetelmiä 2, 3 ja 4. Menetelmis
sä 3 ja 4 puutavaran valmistusta tutkittiin 
sekä leimatussa että leimaamattomassa koh
teessa. 

TUTKIMUSAINEISTO 

Poistettavie~ puiden rungon keskikoko3 oli 
76 - 223 dm ja poistuma 61 - 111 m /ha. 
Paistettavia puita oli 370 - 675 ja jääviä 
425 - 725 hehtaarilla. Tutkimuskohteissa 
tehtiin tukkeja ja pitkää kuitupuuta. 
Toteutunut ajouraväli oli 23 - 35 m, kun 
tavoitteena oli ollut 30 m, ja 20 - 21 m, 
kun tavoitteena oli ollut 20 m. Maasto oli 
pääosin maastoluokkaa 1. 

Talvella kerättiin aineistoa Lako-kuormain
harvesterin työskentelystä. Lunta oli 
30 - 40 cm. Puiden oksilla oli runsaasti 
lunta. Se haittasi puuta kaadettaessa kul
jettajan näkyvyyttä ja hakkuumiehen kaadon
suuntausta. Runkoihin tarttunut lumi vai
keutti leimojen havaitsemista. 

Kesällä tutkittiin Lako- ja Valmet 935 
-kuormainharvesterin työskentelyä. Aineisto 
kerättiin osittain jäävien puiden vaurioitu
miselle pahimpaan nila-aikaan. 

Tutkimusaineisto käsitti talvella 2 393 run
koa ja kesällä 5 315 runkoa eli yhteensä 
7 708 runkoa . 

TULOKSIA 

Hakkuumiehen ja kuormainharvesterin 
käyttöön perustuvat menetelmät 
(menetelmät 1 ja 2) 

Vaihtelumahdollisuudet ovat lähinnä siinä, 
missä järjestyksessä hakkuumies tekee osuu
tensa: kaataako hän keskivyöhykkeen· puut 
etukäteen vai kuormainharvesterin ajouralla
työskentelyn jälkeen. 
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Menetelmien keskinäinen suhde riippuu paljon 
olosuhteista, lähinnä poistettavan puuston 
tiheydestä. Kun poistettavia puita on vähän, 
eivät etukäteen kaadetut puut sanottavasti 
vaikeuta harvesterin työskentelyä. Kun 
niitä on paljon, harvesterin työskentely 
hidastuu. Palstalla, jossa hakkuumies oli 
kaatanut puut etukäteen, oli selvästi vähem
män poistettavia puita hehtaarilla (370) 
kuin vertailumenetelmässä (menetelmä 2, 526 
puuta/ha). Näin tuloksista ei saa selville, 
paljonko etukäteen tehty kaato vaikeutti 
harvesterin työskentelyä. 

Kun hakkuumies kaataa puut etukäteen, hän 
yleensä valitsee keskivyöhykkeeltä varmuuden 
vuoksi sellaisiakin puita, joihin harvesteri 
ylettyisi ajouralta. Päinvastaisessa tapauk
sessa palstalle jää poistettaviksi tarkoi
tettuja puita tai harvesteri joutuu koukkai
lemaan ajouralta. Talvella hakkuumies kaatoi 
menetelmässä 1 42 % palstan poistettavista 
puista. Menetelmässä 2 hakkuumiehelle jäi 
kaadettaviksi harvesterin jälkeen 34 % 
palstan puista. Kesällä menetelmässä 2 
hakkuumies kaatoi keskivyöhykkeeltä olosuh
teiden ja kuormaajan ulottuvuuden mukaan 
27 - 44 % palstan poistettavista puista. 

Harvennusolosuhteissa kuormainharvesteri kaa
taa ja valmistaa puut tavaralajeiksi eli 
työskentelee harvesterina nopeammin kuin 
valmistaa hakkuumiehen kaatamia puita eli 
toimii prosessorina. Työskentely prosesso-
rina oli yleensä 5 - L.O % hitaampaa kuin 
harvesterina (taulukko 1). Ero johtuu lähin
nä siitä, että hakkuumiehen kaatamien puiden 
karsinta on hitaampaa, koska niihin ei tar
tuta tyvestä. Ne puut, joiden tyvelle har
vesteri ulottuu ajouralta, harvesteri kaataa 
ja valmistaa tavaralajeiksi itse. 

TAULUKKO 1 Suhteellinen ajanmenekki hakkuu
miehen ja kuormainharvesterin 
käyttöön perus tuvissa menetelmissä 
(100 • t yöskentely harvesterina) 

Menetelmä Suhteellinen ajanmenekki, % 

Ra rves terina 

1 l10ol 
2 l10o l 

Täyskoneelliset menetelmät 
(menetelmät 3 ja 4) 

Prosessorina 

105 - 110 

105 - 120 

Vaihtelumahdollisuuksia antaa lähinnä ajo
uraväli: vaaditaanko 30 m:n vai onko mahdol
lista käyttää 20 m:n ajouraväliä . 

Kun ajouraväli on 30 m, harvesteri joutuu 
kulkemaan keskivyöhykkeellä . Kun se val
mistaa sieltä poistettavat puut t avara
lajeiksi ajourallavalmistuksen kasoihin, 
voi metsätraktori kulkea vain varsinaisia, 
30 m:n välein sijaitsevia ajouria pitkin . 



Kun harvesteri on varustettu pitkäulottei
sella (noin 10 m: n) kuormaimella, voidaan 

milloin olosuhteet sallivat levent ää 
ajouraväliä noin 35 m:11n, jotta keski
vyöhyke olisi riittävän leveä eli sillä 
olisi riittäväst i poistettavia puita . 

Kun harvesteri työskenteli ajouralla, puu
t avaran valmistuksen kokonaisajanmenekki 
oli 5 - 25 % pienempi kuin keskivyöhykkeel
lä työskentelyssä . Kun kuljettaja valitsi 
poistettavat puut, ero oli pienempi kuin 
jos puut oli leimattu etukäteen . Ajan
menekkiero johtui paaosin siirtymisaikoj en 
erosta . Keskivyöhykkeellä työskenneltäessä 
siirtymisaika kohdistui pienempään puumaa
rään ja se nosti puukohtaista aikaa . Eroa 
voi pienentää leventämäll ä ajouraväliä. 

Leimattujen puiden ja kuljetta j an valitse
mien puiden puutavaralaj eiksi valmistuksen 
välillä ei ollut mainittavia ajanmenekki
eroja, kun harvesteri työskenteli ajouralla . 
Kun se työskenteli keskivyöhykkeellä, kul
je t tajan valitsemat puut valmistettiin 10 -
20 % nopeammin . Eroa oli kaikissa työnvai
heissa, eniten siirtymisissä . 

Jos myöhemmissä harvennushakkuissa ajoura
väliksi hyväksytään 20 m, kuormainharveste 
rin ulottuman on oltava vähint ään 10 m. 
Myös metsätraktori käy ttää silloin 20 m:n 
välein olevia ajouria . 

Työskent ely 20 m:n välein sijaitseviita 
ajourilta oli hieman hitaampaa kuin 30 m:n 
välein sijaitsevilta, mutta 5 - 15 % nope
ampaa kuin silloin, kun harvesteri työsken
teli keskivyöhykkeellä j a ajourat olivat 
30 m:n välein (taulukko 2) . 

TAULUKKO 2 Suhteellinen ajanmenekki täyskoneellisissa 
menetelmissä ( 100 • työskentely ajouralla , 
ajouraväl i 30 m, puut leima ttu ) 

Suh t eellinen ajanmenekki , % 

Mene te lmä 
Työskentely Työskent ely 
ajouralla keskivyöhykkeellä 

3 (puut lei ma ttu) ll oo l 110 - 125 

3 (ku lje tt aj a 
100 105 - 110 va litsee puut ) 

4 (puut leima ttu ) 105 - 110 -

Tutkimuksessa kuljettajan va l itsemien puiden 
valmistus puutavaralajeiksi oli hieman hi
taampaa kuin leimattujen puiden . Se johtui 
siitä , että kuljettaja empi pui ta valites
saan, koska hänelle ei ollut t ä ssä tapauk
sessa selitetty paistettav ien puiden valinta
kriteerejä . 

Menetelmien vertailu 

Eri menetelmien keskinäist ä e du l l i suutta 
tarkasteltaessa on vertailtava niiden kus
tannuksia, koska toisissa menete lmissä on 

mukana hakkuumiehen työ t ä , toisissa puoles
taan pelkästään koneellista . Vertailut 
perus t uvat kesän 1986 kustannuksiin . Kuor
mainharvestereille on käytetty 360 mk : n teho
tuntikustannuksia sekä tutkimuksessa mita t
tuja tehoajanmenekkejä. Hakkuumiehen työ on 
hinnoiteltu voimassa olevien maksujen mukaan 
lisäämällä niihin sosiaali- , kulkemis- ym. 
kustannukset . 

Hakkuumiehen ja kuormainharvesterin käyttöön 
perustuvissa menetelmiss ä (menetelmät 1 ja 2) 
kus t annuserot olivat vajaat 5 %; menetelmä 1 
oli edullisempi . Kun otetaan huomioon toi
sis t aan poikkeavat poistettavan puus t on ti
heydet , lienevä t menetelmien 1 ja 2 kustan
nukset hyvin lähellä toisiaan . Kun pois t e t
tavan puuston tiheys suurenee, noussevat 
menetelmän 1 kustannukset selvästi nopeammin . 

Täyskoneellisissa menetelmissä (menetelmät 
3 ja 4) t yöskentely 20 m: n ajouravälein 
oli puu t avaran valmistuskustannuksiltaan 
hieman edullisempaa kuin työskentely 30 m:n 
ajouravälein. Kun otetaan huomioon , että 
30 m: n ajauravälin vuoksi metsäkuljetuksen 
tienvarsitiheys suurenee , ei menetelmien 
korjuukustannuksissa liene merkittäviä eroja . 

Kun kuljettaja valitsi po istettavat puut, 
saatiin ristiriitaisia tuloksia . Kun kul
jettaja on koulutettu pui denvalintaan ja 
tottunut menete l mään, n äytt ää se menetelmä 
täyskoneellisista edullisemmalta, j ossa kul
jet taja valitsee poistettavat puut . Lisäksi 
niiden työmaiden suunnittelussa, joissa kul
jettaja valitsee puut , s äästet ä än leimaus
kustannukset; ne ovat 5 - 10 % harves
terin puutavaranvalmistuskustannuksista . 

Kaikissa kohteissa t äyskoneellinen menetelmä 
oli edullisempi kuin hakkuumiehen ja kuor
mainharvesterin k äyttöön perustuv a menetelmä . 

Korjuuvauriot 

Harvennushakkuissa j ä ävä puusto aina jonkin 
verran vaurioituu . Vaurioita aiheuttavat 
puiden kaato - teki sen s i tten hakkuumies 
tai kone sekä koneellinen karsinta ja 
katkonta. Myös metsäku l jetus vaurio ittaa 
puustoa. 

Käytt ämällä kuormainharvesteri a harvennus
hakkuissa on mahdollista päästä v ähempiin 
puustovaurioihin kuin käytt ämäl l ä muita 
monitoimikonetyyppej ä . Kun puutavara on 
isoissa kasoissa ajouran varressa ja a j ourat 
havute t tu, v ähenev ä t metsätrakto rin aiheut 
tamat vauriot. 

Eniten vaurioiden maaraan vaikuttavat kuor
mainharvesterin kulj ettaj an taido t j a asen
teet . 

Talvella j äävä 
kuin kes ä llä , 

puusto vaurioi tui v ähemmän 
koska lumi suojas i j uuria . 
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Huole llisest i t yöske nnelle i den k u lje t tajien 
jäljiltä 2 - 4 % jäävist ä puis ta oli vauri
oitunut. Yhde n kulje t tajan jäljilt ä Jaav1s
tä puista oli vaurioitunut 7 - 10 %. Vaurio
selvityksen päätulokset olivat : 

- Kun kuljettaja valitsee poistettavat puu t, 
vaurioita tulee vähiten . Ero oli tutki
muksessa 1 - 2 prosenttiyksikköä. 

- Kun harvesteri työskentelee keskivyöhyk
keellä, vaurioita tulee eniten. 

Mitä suurempi on puuston tiheys, sitä 
enemmän tulee erityisesti runkovaurioita . 

- Ajouran havutus vähentää juuristovaurioita . 

- Mitä paremmin työmaa suunnitellaan, sitä 
vähemmän tulee vaurioita. 

Kuormaimen ulottuvuuden vaikutus 

Harvennushakkuissa kuormainharvesterin kuor
maimen ulottuvuus vaikuttaa merkittävästi 
siihen, mikä menetelmä valitaan, ja mahdol
lisesti myös siihen, mikä ajauraväli vali
taan. Nykyisin on ulottuvuudel t aan joko 
8 m:n kuormaimia (nivelpuomikuormaimia) tai 
10 m:n (teleskooppi- tai nivelpuomikuormai
mia). 

Kun kuormainharvesterin ulottuvuus on 8 m, 
sitä ei voi käy tt ää menetelmässä (4), jossa 
ajouraväli on 20 m. Menetelmissä 1, 2 ja 3 
voi olla korkeintaan 30 m:n ajouraväli . 

Kun ulottuvuus on 10 m, harvesteri voi 
toimia kaikissa mainituissa menetelmissä, 
osassa jopa silloin, kun ajouraväli on leve
ämpi kuin 30 m. 

Valmis tuksen kokonaisajanmenekkiin ottoetäi
syys vaikutti alle 20 %. Kaadon ajanmenek
kiin ottoetäisyyden vaikutus oli suurin: 
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Kuormaimen ulottuvuus 
Ottoetäisyys 8 m 10 m 
(koneen 

Suht. Osuus Suht. Osuus keskeltä), 
kaato- puista, kaato- puista, m 
aika % aika % 

3 [@Q] 51 ltool 18 
5 110 - 120 41 95 - 105 31 
7 135 - 150 8 110 - 125 24 
9 110 - 140 27 

PÄÄTELMIÄ 

Käyttökelpoisimmat kuormainharvesterin käyt
töön perustuvat menetelmät viimeisissä har
vennushakkuissa näy tt ävä t olevan täyskoneel
liset menetelmät (menetelmät 3 ja 4). Niissä 
korjuukustannukset ovat pienemmät kuin mene
telmissä, joissa on mukana hakkuumies. Ne 
ovat myös helpommin toteutettavissa. 

Täyskoneellisissa menetelmissä olisi pyrittä
vä siihen, että kuljettaja valitsee poistet
tavat puut . Se nopeuttaa t yösken telyä ja 
aiheuttaa vähemmän vaurioi ta jäävälle puus
tolle . 

Jäävä puusto vaurioituu viimeisissä harven
nushakkuissa kuormainharvesteria käytettäes
sä niin vähän, ettei se estä menetelmän 
käyttöä . 

Kun hankitaan kuormainharvestereita, tulisi 
ottaa huomioon, että niiden käyttö harvennus
hakkuissa lisääntyy ja että se puolestaan 
asettaa vaatimuksia kuormaimen ulottuvuu
delle . 

Nämä selvitykset koskivat viimeisiä harven
nushakkuita. Koska kuormainharvestereiden 
käytt ö harvennushakkuissa on lisääntymässä, 
käytetään niitä aikanaan myös aiemmissa har
vennushakkuissa eli pienirunkoisissa ja 
tiheissä leimikoissa . Tämän tutkimuksen 
tuloksia ei kuitenkaan voi yleis t ää koske
maan niitä, vaan tarvitaan lisätutkimuksia . ~ 

TIEDOKSI: Tu tkimukses ta on valmis tettu myös 
videonauha (n:o 146), jota voi vuokrata tai 
jonka voi ostaa Metsä tehosta . 

A BOOM-MOUNTED HARVESTER IN FINAL THINNINGS 

Methods for using a boom-mounted harvester 
for final thinnings were studied during the 
winter and the summer. The aim of the study 
was to find the most economical method or 
methods . At the same time, studies were 
made concerning the operator's selection of 
trees to be removed, and damage to the re
sidual growing stock. 

No significant differences were found be
tween fully mechanized methods nor between 
ones of a combination of cutter and boom
mounted harvester . The fully mechanized 
method proved the best when the operator 
selected t he trees to be removed. 
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