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T u;t/Wnu/u U.6 a. M.lvdU;;tiln P o n-6.6 e. -fw.oJUniU.n
ha.Jr.vuteJU.n ja. yhfute.lmiik.one. PonM e. -k.uoJt
mtU.nha.Jr.v u teJU.-m e.t.6 i.Uir..a.k.toJr.Å.n k.ii yttö o mintU.
.6uuluJ..a.. 

KuoJUntU.nha.JtvuteJU.n k.ä.ytiöMte. oU .6uUJte.mp-<. 
k.u-<.n yhfute.lmiik.one.e.n. EJto tU.he.u;tu-<. piiii
Q.6.[Q.6.6a. .6-U..t.ä., e.ttii yhfute.lmiik.one.tta. jou- 
du;tt.[.[n k.oJtja.a.ma.a.n enemmän. 

Y h d.i.o te.lmii k.o ne.e.n k.ä. yttö tun:t<;tuoto.6 puuta.v a.
Jta.n va.lmi.6tulu U.6a. oU 1 0 - 'Z 1 % p.[e.ne.mp-<. 
k.u-<.n k.uoJUntU.nha.Jr.vuteJU.n. EJto johtu-<. mm. 
.6-U..t.ä., e.ttii yhfute.lmiik.one.e.U.a oU p-<.e.ne.mp-<. 
ulottuvUU.6 ja. Jta.jodtune.e.mp-<. työ.6ke.nte.ly
.6 e.k.toJr.Å.. EJto on .6-<.tii .6 UUJte.mp-<., mitä p-<.e.ne.mp-<. 
on JtUngon k.uk.-<.k.ok.o. 

Y hd.i.o te.lmii k.o ne.e.n ylu-<.k.k.ö kM ta.nnulu et o Uva.t 
puuta. Va.Jta.Yl V a.lmi.6tufu U.6 a. no-<.rt 1 5 % .6 UUJte.m
ma.t lw.-<.n lw.oJUntU.nha.Jr.vute.Jr.Å.Yl ja. me.t.6iik.ulje.
tulu U.6 a. 1 0 % .6 uUJtemma.t k.u-<.n me.t.6 iit.Jta.k.toJr.Å.n. 
K tU.k.k.-<.a.a.n y hfu te.lmii k.o ne. e.n k.o Jt j uu k.U.6 ta.nnuk.
.6et ovat 9 - 13 % .6uUJtemma.t e.de.llyttiie.n, 
ette.-<. me.t.6iik.ulje.t.U.6tuoto.6 la..6k.e. . On e.pii
to de.nnii k.ö -<..6 tii, e.ttii v uotu-<..6 e.n t.yölU-6 y yde.n 
pa.Jta.ne.mi.6 e.U.a ja. .6uunndt.e.lu- ja. työ nj oht.o
.6 e.k.ii .6Ultto k.Mta.nrtMte.n p-<.e.ne.ne.mi.6 e.llii k.ye.
tiiiin niiili k.Mta.nnuluJ..a. pUttiimiiiin. 

Kuva 1. Ponsse-kuormainharvesterin hyvä ulottuvuus 
on merkittävä etu. Molemmat valok. etsäteho 

JOHDANTO 

Yhdistelmäkoneella kuormainharvesteri-metsä
traktori tarkoitetaan tässä tutkimuksessa 
metsätraktoria, jonka kuormaimen kouran ti
lalle voi nopeasti vaihtaa harvesteriosan. 
Yhdistelmäkonetta voi silloin käyttää sekä 
metsäkuljetukseen että kuormainharvesterina 
hakkuuseen. Tällaisia koneyksiköitä on 
Suomessa valmistanut Ponsse Oy. 

Yhdistelmäkoneen käyttöä korjuussa on perus
teltu mm. seuraavasti: 

Yhdistelmäkoneen vuotuinen työllistäminen 
on helpompaa kuin erillisten kuormainhar
vesterin ja metsätraktorin työllistäminen • 

Koneiden siirto työmaalta toiselle hel
pottuu ja siirtokustannukset pienenevät. 

Koneketjun kokonaishintaa on mahdollista 
pienentää. 

Korjuun suunnittelu ja työnjohto helpot
tuvat. 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yhdis
telmäkoneen käyttöön liittyviä ongelmia ja 
verrata kuormainharvesterin ja harvesterina 
työskentelevän yhdistelmäkoneen käyttöominai
suuksia. Yhdistelmäkoneen käyttöä metsäkulje
tuksessa ei tutkittu. 

Kuva 2. Ponsse-kuormainharvesteri-metsatraktorin 
työskentelyalue rajoittuu koneen sivuille 
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Tutkimuksen aikana suuri osa käytössä ole
vista yhdistelmäkoneista muunnettiin harves
tereiksi ja niitä käytettiin pelkästään hak
kuukoneina. Vaikka yhdistelmäkonetta käyte
tään puunkorjuussa nykyisin vähän, tutkimus 
julkaistaan, koska konetta saatetaan ainakin 
jonkin verran käyttää esimerkiksi saaristo
metsien puunkorjuussa. 

TUTKIMUSMENETELMÄ JA -AINEISTO 

Tuotos ja käyttöaste selvitettiin seuranta
tutkimuksin ja työvaikeus- ja olosuhdeteki
jöiden vaikutus aikatutkimuksin. Koneita 
oli yhteensä kuusi; niistä neljä oli kuor
mainharvestereita ja kaksi yhdistelmäkoneita. 

Seuranta-aineistoa kerättiin maalis-joulu
kuussa 1987 kuormainharvestere~ta 49 585 m3 
ja yhdistelmäkoneista 13 018 m • Kuormain
harvesterit va~istivat puutavaraa avohak
kuist~ 48 820 m (98 %) ja harvennushakkuista 
765 m (2 %) • Yhdistelmäkoneet :falmistivat 
puutavaraa avohakkuista 11 3645 m (89 %) ja 
harvennushakkuista 1 373m (11 %). Koska 
harvennushakkuuaineisto oli pieni ja koneet 
olivat harvennushakkuissa ensi kertaa, seu
rannan tuloksia esitetään vain avohakkuista. 

Aikatutkimuskohteet olivat kaikki yritysten 
tavanomaisia korjuutyömaita. Jotta korjuu
olosuhteiden vaikutus koneiden työskentelyyn 
voitiin selvittää, työmaat valittiin niin, 
että niiden korjuuolosuhteet poikkesivat 
toisistaan. Aineistoa kerättiin sekä tal
vella että kesällä. Ai~atutkimusaineiston 
kokonaismäärä oli 917.4 m. 

TULOKSET 

Seurantatutkimus 

Kuormainharvesterin käyttöaste (83.3 %) edus
taa hyvin uusien kuormainharvestereiden käyt
töastetta (taulukko 1). Yhdistelmäkoneen 
käyttöaste (73. 5 %) oli pienempi kuin ny
kyisten uusien kuormainharvestereiden keski
maar1n. Erot johtuivat osaksi siitä, että 
yhdistelmäkoneen monitoimiosat olivat nolla
sarjaa, kun taas kuormainharvesterin moni
toimiosat oli valmistettu myöhemmin ja niissä 
oli korjattu nollasarjan puutteita. Yhdis
telmäkoneiden korjauksiin käytettiinkin enem
män aikaa kuin kuormainharvestereiden. 

TAULUKXO 1 

Kone-
tyyppi 

Kuormain-
harvesteri 

Yhdistelmä-
kone 

2 

Kuormainharvesterin ja yhdistelmäkoneen 
ajankäyttö avohakkuusaa 

Päätyö Keskeytykset 
+ 

apu- Huolto Korjaus Organi- Väli-
työt satori- neistä 

Siir-
rot, 
% työ-

set johtuvat ajasta 

% tuotantoajasta 

83 . 3 2. 2 8.1 li.O 0 . 4 1.5 

73.5 3 .4 16 . 2 5.5 0 . 0 2, 4 

Le imi-
kon 
keskim. 
1<9ko, 
m 

957 

555 

TAULUKXO 2 Korjausajan kobdistuorlnen koneiden eri osiin 

Hydrau- Moni- Kuormain Perua- Autoaa-
Kone- liikka toimiosa kone tiikks 
tyyppi 

% korjausajasta 

Kuormain-
harvesteri 17.4 63. 3 8.1 7 . 4 3.8 

Yhdistelmä-
15.4 kone 72 . 1 2.1 8 . 4 2.0 

Suurin osa molempien konetyyppien korjaus
ajasta meni monitoimiosan korjaamiseen 
(taulukko 2); yhdistelmäkoneen korjausajasta 
lähes 3/4 kohdistui siihen. Monitoimiosan 
korjauksia aiheuttivat lähinnä lukkoventtii
lit, varoventtiilien puuttuminen, terien ja 
laippojen rikkoutuminen sekä pääletkun ja 
monitoimiosan väliset liittimet. Valmistaja 
korjasi tutkimuksen aikana yhdistelmäkonei
den prototyyppivikoja, mikä paransi niiden 
käyttöastetta. Yhdistelmäkone ei hallinnut 
puun kaatoa kuormaimensa vähäisen voiman 
vuoksi niin hyvin kuin kuormainharvesteri. 
Siksi sen monitoimiosa saattoi vaurioitua 
helpommin ja aiheuttaa enemmän korjauksia. 
Metsäkuljetukseen rakennettu kuormain ei 
sovellu koneen harvesterinatyöskentelyyn 
niin hyvin, kuin siihen varta vasten raken
nettu nosturi. 

Erot peruskoneissa, hydrauliikassa ja mit
tausautomatiikassa ovat pieniä. Se näkyi 
niihin kohdistuneiden korjausten määrässä; 
kummankin konetyypin korjausten määrä oli 
suunnilleen sama. 

Yhdistelmäkoneen suhteellinen käyttötunti
tuotos puutavaran valmistuksessa oli 10 - 21 
prosenttia pienempi kuin kuormainharvesterin 
(kuva 3). Kun rungon keskikoko oli yli 0.600 
kuutiometrin, ero oli suurin ja johtui yhdis
telmäkoneen heikommasta kuormaimesta. Tuo
tosero oli lähes 20 % kuormainharvesterin 
eduksi myös silloin, kun rungon keskikoko 
oli pieni. Kun rungon keskikoko on pieni, 
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Kuva _J. Suhteellinen käyttötuntituotos puutavaran 
valmistuksessa. Seurantatutkimus, avohakkuu 

yhdistelmäkoneen huonompi soveltuvuus harves
terinatyöskentelyyn tulee selvemmin esille, 
si~lä sen kuormaimen ulottuvuus on pienempi, 
tyoskentely on mahdollista vain koneen si
vulla ja se joutuu siirtymään työpisteestä 
toiseen enemmän kuin kuormainharvesteri. Ko
netyyppien tuotosero oli pienimmillään sel
laisissa leimikoissa, joiden puusto oli t~
saista ja rungon keskikoko 0.200 - 0 . 400 m • 
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Kuva 4. Tehoajanmenekki puutavaran val mistuksessa. 
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Yhdistelmäkoneen ajanmenekki puutavaran val
mistuksessa oli rungon koon mukaan 6 - 36 % 
suurempi kuin kuormainharvesterin (kuva 4). 

Konetyyppien puutavaran valmistukseen käyt
tämät ajat eivät poikenneet kovin paljon 
toisistaan. Ero johtui siitä, että yhdis
telmäkoneen siirtymiseen työpisteestä toi
seen kului keskimäärin 22 % enemmän aikaa 
kuin kuormainharvesterin, koska sen työsken
telyulottuvuus oli pienempi ja työskentely 
oli mahdollista vain koneen sivulla, muttei 
esim. sen edessä. 

Kun rungot olivat suuria, kuormainharvesteri 
reagoi oksaisuuden muutoksiin suhteellisesti 
enemmän kuin yhdistelmäkone (kuva 5). Yhdis
telmäkoneen puidenkäsittelykyky on suurien 
runkojen käsittelyssä jo äärirajoillaan, jol
loin oksaisuuden muutos vaikuttaa käsittely
nopeuteen suhteellisen vähän. Kun rungot 
olivat pienehköjä, oksaisuuden muutos vai
kutti suunnilleen yhtä paljon kummankin kone
tyypin työskentelyyn. 
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Kuva 5. Oksaisuuden vaikutus tehoajanmenekkiin 
oksaisuusluokassa 3. Oksa i suusluokka 2 = 100 

MITTAUSTARKKUUS 

0. 500 

Koneissa oli pituudenmittausautomatiikka, 
joka mahdollisti 8 pituusmitan esivalinnan . 
Koneiden mittaustarkkuudessa (taulukko 3) 
oli huomattavia eroja. Koska mittauslaite 
oli sama kaikissa koneissa, vaikutti mittaus-

TAULUKKO 3 Keskimlläräinen mittaustarkkuus 
tukkie.n valmistuksessa 

Konetyyppi 
Mittaustarkkuus, % 

1:3 ca :!;5 ca 

Kuormainbarvesteri 50 73 

Yhdis telmäkone 35 60 

tarkkuuteen ehkä eniten koneenkuljettajan ja 
työnjohdon suhtautuminen mittauksen virheet
tömyyden tarkkailuun. Koneenkuljettajan 
suhtautuminen mittaustarkkuuteen tosin hei
jastelee työnjohdon suhtautumista siihen. 
Mittalaiteen kalibrointiin oli yleensä kiin
nitetty varsin vähän huomiota ja se näkyy 
mittaus tarkkuudessa. 

PÄÄTELMIÄ 

Jos kuormainharvesterin ja kuormainharves
teri-metsätraktorin vuotuinen käyttöaika on 
sama ja niiden hankintahinta, käyttöikä ja 
muuttuvat kustannukset oletetaan samoiksi, 
ovat yhdistelmäkoneen tuntikustannukset kes
kimääräisissä leimikko-olosuhteissa koneiden 
käyttöaste-erojen vuoksi 7 - 8 % suuremmat 
kuin kuormainharvesterin. Tämä tulos suosinee 
yhdistelmäkonetta, koska sen käyttöikä on 
luultavasti lyhyempi kuin kuormainharves
terin. 

Kun lisäksi otetaan huomioon tuotoserot har
vesterityössä, ovat yhdistelmäkoneen yksikkö
kustannukset noin 20 % suuremmat. Harveste
rinatyöskentelyssä yhdistelmäkoneen vuotuisen 
käyttöajan tulisi olla 5 kuukautta pitempi 
kuin kuormainharvesterin, jotta sen yksikkö
kustannukset olisivat yhtäsuuret (kuva 6). 

Vuotuinen käyttöaika lisääntyy osaksi sen 
vuoksi, että yhdistelmäkonetta on mahdollista 
käyttää metsäkuljetuksessa. Yhdistelmäkoneen 
kiinteät kustannukset ovat jo sen suuremman 
hankintahinnan vuoksi suuremmat kuin tavan
omaisen keskikokoisen metsätraktorin. Vaikka 
metsäkuljetustuotos oletettaisiin samaksi, 
kannattaa yhdistelmäkoneen käyttö metsäkul
jetuksessa sen suuremman hankintahinnan 
vuoksi huonommin kuin tavanomaisen metsä
traktorin käyttö: sen yksikkökustannukset 
ovat metsäkuljetuksessa 10 - 15 % suuremmat. 
Metsäkulj etuksessa yhdistelmäkoneen vuotui
sen käyttöajan tulisi olla 1. 5 kuukautta pi
tempi kuin metsätraktorin, jotta sen yksikkö
kustannukset olisivat yht äsuuret (kuva 7) . 

Jotta yhdistelmäkoneen käyttö olisi suunnil
leen yhtä taloudellista kuin keskikokoisen 
kuormatraktorin ja kuormainharvesterin käyt
tö, sille maksettavan metsäkuljetusmaksun 
pitäisi olla noin 10 % suurempi ja puutavaran 
valmistusmaksun noin 15 % suurempi . Kaikki
aan korjuukustannukset olisivat 9 - 13 % 
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Kuva 6. Hakkuun suhteelliset yksikkökustannukset 
vuotuisen käyttöajan mukaan. Kuormainharvesterin 
vuotuinen käyttöaika 11 kk = 100 

suuremmat. On epätodennäköistä, että suun
nittelu- ja työnjohtotehtävien helpottuminen 
ja siirtokustannusten pieneneminen peittävät 
tämän kustannuslisän. Siirtokustannukset 
pienenevät yhdistelmäkonetta käytettäessä 
niin vähän, että se pienentää korjuun yksik
kökustannuksia vajaan 1 %:n verran. Toisaal
ta organisaatiokustannuksissa tus~in voidaan 
säästää tarvittavia 2 - 3 mk:aa/m • 

Yhdistelmäkonetta käytettäessä kustannuksia 
säästyy myös verrattuna siihen, että urakoit
sijalla yhdistelmäkoneen asemesta olisi käy-
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Kuva 7. Metsä ku l j etuksen suhteell i set yksik kö
kustannukse t vuotu i sen käyttöaj an mukaan . Metsä 
tra ktor in vuotui nen käy ttöaika 11 kk = 100 

tössään kaksi konetta, 
huolto ja ylläpito sekä 
keminen helpottuvat. 

koska esim. koneen 
kuljetukset j a kul-

Jotta yhdistelmäkoneen käyttö olisi kannat
tavaa, sen tuotoksen sekä hakkuussa että 
metsäkuljetuksessa tulisi olla lähes saman
suuruinen kuin hakkuun ja metsäkuljetuksen 
erikoiskoneiden. Sitä varten kuormainhar
vesteri-metsätraktoria täytyisi kehittää 
vielä pitemmälle, kuin se oli tässä tutkimuk
sessa. Eri t yisesti tulisi kehittää sen hyd
rauliikkaa ja kuormainta, jotta ne sopisivat 
harvesterinatyöskentelyyn paremmin. 

COMPARISON BETWEEN THE PONSSE BOOM-MOUNTED HARV ESTER 
AND THE PONSSE BOOM-MOUNTED HARVESTER-FORWARDER 

The research project concerned the perform
ance features of the Ponsse boom-mounted 
harvester and the combined Ponsse boom
mount ed harvester-forwarder. 

The utilisation rate of the boom-mounted 
harvester was bigher than that of the har
vester-forwarder. The difference was mainly 
due to the fact that the harvester-forwarder 
was more often under repair. 

The gross-effective hour output of the har
vester- forwarder was 10 to 21 % smaller dur
ing timber processing than that of the har
vester . This was due to the fact that the 
harvester- forwarder had a shorter reach and 

a more limited working sector. The smaller 
the average stem size, the greater the dif
ference . 

The unit costs of the harvester-forwarder 
were about 15 % greater during timber proc
essing than those of the harvester and about 
10 % greater during haulage than those of the 
forwarder. Al l in all, harvesting costs of 
the harvester- forwarder are about 9 to 13 % 
greater, on condition that haulage output is 
not reduced. I t is unl ikely that these costs 
could be recovered through the improvement 
in the annual empl oyment rate and the reduc
tion in the planning, work supervision and 
transfer costs . 
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