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KUUSIKON ENSIMMÄISESSÄ HARVENNUKSESSA 

Markku Mäkelä 

Puu.t.a.va.Jta.n koneelLi.l>.ta. valmii.J.tu.o:t.a. ja. me:t . .oä.
ku.t j e.tu.o :t.a. :t.u.J:W.:t--U.n kuu.o-<.ko n enll -<.mmiU..o u l.l ä 
haJz.vennukl.l Ul.la.. T u..tk-<.mu.o koh.teena. o.U neljä 
:t.a.va.noma.ii.J en kuoJr.Jna.-<.nhaJtvu.teJU.n ja. ko.tme 
pienen kuoJr.Jna.-<.nhaJtve.l.l.teJU.n käy:t..töön peJtu.o.:t:u
va.a. ko~juuke.tju.a.. 

T eknii.J M:t.-i. ka.-<.kk-<. :t.u.J:k-<.mukl.l UM mukana. o.e.
.tee.t konee.t Mve.Uu.-<.va..t hyvin kuu.o-<.kon enll-<.m-
mä,U, een ha.Jtv ennukl.l een. Kun pu.-<.den JU.nna.n-
ko~eu.o.e.äp-<.m-<.:t.:t.a. o.U 1 cm, :t.a.va.noma.ii.J e.t k.uM
ma.-<.nha.Jtve.l.l.:t:Vtd käl.lil..te.livä.t 140 - 180 puu.t.a. 
.teho.tu.nnii.JI.l a., ja. kun JU.nna.nk.Mkeu.o.täp-<.mil..ta. 
o.U 25 c.m, 10 - 100 pu.u.ta. .teho:tLLnnii.JI.la.. Va.-6-
:t.a.a.va.l.l:t.-i. p-<.ene.t kuoJr.Jna.-<.nhaJz.ve.l.l.:t:Vtd k.ä-6-<.:t..:t:e
l-<.vä.t 105 - 130 puu.t.a. ja. 45 - 65 puu.t.a. .teho
:t..u.nnii.J .6 a. • 

M e:t.l.l äku.t j e:tLLkl.l eM a. p-<.en:tJta.k..:t:Muden :t11.o :t.:t.a.
vuu.o o.e.-<. 350 me:tAin ma..tka..e..e.a. 55 - 10 % :t.a.va.n
oma.ii.J.ten k.uoJr.Jna.:tJta.k..to~uden :tLL.o:t.:t.a.vuudu.ta.. 

KMjuuku.o.ta.nnukl.lili.a.a.n e~-<.mma..:t: k.Mjuu
k.e.t j u.t peJtu.o.tu.-<.va..t :t.a.va.noma.ii.J en kuoJr.Jna.-<.nhaJt
vM.:t:Vt-<.n ja. kuoJr.Jna.:tJta.k..to~ käy:t.:tiiön. Pie
nen kuoJr.Jna.-<.nhaJtve.l.l.teJU.n ja. :t.a.va.noma.ii.Jen kuo~
ma.:tJta.k..toJU.n muodol.l.ta.mien yhdM,.te..tm-<.en ko~ju.u.
ku.o.ta.nnukl.l e.t oUva..t va.M-<.n lähellä edelLi.l>-<.ä. 
P -<.en en kuoJr.Jna.-<.nhaJt v M.:t:Vt-<.n ja. p-<.en:tJta.k..toJU.n 
muodo.tJ:t.a.ma..t ko~juuke.tju.t l.len .tJija.a.n oUva..t 
l.l e..tväl.l:tA. ede..tU-6-<.ä ka..e..u-<.mp-<.a.. 

Ko~juuva.u.JU.oil.a. oli :t.u.J:k-<.mu.okoh.te.M,I.la. l.la.ngen 
vähän. 

JOHDANTO 

Tutkimus kuuluu niiden Metsätehon tutkimus
ten sarjaan, joiden avulla selvitetään moni
toimikonetyyppien käyttöalueet harvennus
hakkuissa. Aiemmin on tutkittu ensiharven
nusmännikön kesällä tapahtuvaa korjuuta 
(Metsätehon katsaus 2/1989). 

Tämän tutkimuksen päätavoitteena oli selvit
tää, millaiset harvesterityyppisten monitoi
mikoneiden käyttöön perustuvat korjuumenetel-

mät ovat teknisesti ja taloudellisesti käyt
tökelpoisia ensiharvennuskuusikon korjuussa 
talvella. 

Tavoitteena oli myös selvittää erityyppisten 
puutavaran valmistus- ja ajokoneiden työsken
telyä paksussa lumessa. Tavoitteesta joudut
tiin kuitenkin luopumaan, koska Etelä- ja 
Keski-Suomen talvi oli tällä kertaa vähä
luminen. 

TUTKIMUSMENETELMÄ JA -AINEISTO 

Tutkimuksessa selvitettiin aikatutkimuksin 
harvesterilla tehtävän puutavaranvalmistuk
sen ja metsäkuljetuksen ajanmenekkejä. Konei
den tuntikustannusten määrityksessä pyrit
tiin mahdollisimman läh·elle maksusopij apuol
ten käyttämiä kustannuksia. 

Tutkimuskohteet pyrittiin valitsemaan siten, 
että työskentelyolosuh teet olisivat mahdolli
simman samankaltaiset kaikille korjuuket
juille. Siinä ei kuitenkaan täysin onnis
tuttu: osa koneista joutui työskentelemään 
selvästi tiheärnrnässä ja pienempirunkoisessa 
paikassa kuin suurin osa koneista. Se ei 
todennäköisesti kuitenkaan vaikuttanut tulok
siin, sillä aineisto kerättiin rungoittain. 

Tutkimusaineisto kerättiin maalis-huhtikuus
sa 1989 Kangaslarnrnilla yhteistyössä Enso
Gutzeit Osakeyhtiön kanssa. Tutkimuksessa 
puusto oli: 

Alkupuusto 
Poistettu 

puusto 
Jäävä puusto 

Tiheä alue Harva alue 

puita/ha 

1 500 - 1 800 

600 - 900 

900 

1 100 - 1 300 

400 - 600 

600 - 800 

Poistettujen puiden ~eskikoko oli tiheällä 
al~eella 130 - 160 dm ja harvalla 180 - 240 
dm • Maastoluokka oli 1 . Lunta oli tutki
muspalstoittain 16 - 50 cm. 
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Tavanomaiset kuormainharvesterit olivat: 

Lako 2 R 
Lokomo 990/746 
Norcar/Ponsse 600 
Pika 380 

Metsäkuljetus tehtiin Lakon ja Lokomon jäl
keen Valmet 832 -kuormatraktorilla. Norcar/ 
Ponssen valmistama puutavara kuljetettiin 
Norcar-kuormatraktorilla. 

Pienet kuormainharvesterit olivat: 

Farmi Trac 5000 
Finntrac 4000 Gs 
Nokka-Joker 

Farmi Tracin ja Nokka-Jokerin valmistama 
puutavara kuljetettiin samanmerkkisellä pien
traktorilla, kun taas Finntracin valmistama 
Norcar-kuormatraktorilla. 

TYÖSKENTELYMENETEUMÄT 

Tavanomaisten kuormainharvestereiden varsi
nainen työskentelymenetelmä perustui 20 met
rin välein sijaitseviin aj ouriin. Harves
teri käsitteli kaikki poistettavat puut 
( kuva 1). 

Vertailuaineiston saamiseksi Lokomo-kuormain
harvesteri työskenteli yhdellä palstalla 
myös 30 metrin ajouravälein. Silloinkin 
kaikki poistettavat puut käsiteltiin koneel
lisesti. Kuormaimen ulottumattomissa oleviin 
keskivyöhykkeen puihin harvesteri ylettyi 
peruuttamaila palstalle. 

Metsäkuljetuksessa tavanomaisten kuormain
harvestereiden jäljiltä kuormatraktori käyt
ti samoja uria kuin harvesteri eli yleensä 
20 metrin välein olevia ajouria. 

Pienten kuormainharvestereiden palstoilla 
ajourat oli merkitty 30 metrin välein. 
Niiltä urilta monitoimikoneet käsittelivät 
ne poistettavat puut, joihin ylettyivät. 
Lisäksi harvesterit puolittivat urien vä
lialueen omavalintaisilla "haamu-urilla". 
Pienten kuormainharvestereiden työskente
lyssä ajouravälinä oli 15 metriä (kuva 2). 

Kun pientraktorit ajoivat pienten kuormain
harvestereiden valmistaman puutavaran, ajo
uraväli oli 15 metriä. Kun tavanomainen 
kuormatraktori ajoi Finntracin valmistamaa 
puutavaraa, ajouraväli oli 30 metriä. 

Varsinaisten ajourien leveys oli selvästi 
alle 4 metrin, yleisimmin 3.0 - 3.5 metriä. 
"Haamu-urien" leveys oli 2.0 - 3.0 metriä 
metsäkuljetustraktorin leveyden mukaan. 

Kaikissa tapauksissa poistettavat puut va
litsi kuljettaja. 
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TULOKSIA 

Puutavaran valmistus 

Puutavaranvalmistuksen ajanmenekit erotel
tiin työnvaiheittain (kuvat 3 ja 4). Pienten 
puiden suurin yksittäinen työnvaihe oli 
kaato (sisälsi myös monitoimiosan viennin 
kaadettavan puun luokse). 

Tehotuntia - ei sisällä minkäänlaisia kes
keytyksiä kohti lasketut tavanomaisten 
kuormainharvestereiden tuotokset olivat kone
merkin mukaan 140 - 180 puuta, kun puiden 
rinnankorkeusläpimitta oli 7 cm. Kun rinnan
korkeusläpimitta oli 25 cm, vastaavat tuo
tokset olivat 70 - 100 puuta. Puutavaran 
valmistus monitoimikoneella oli 20 metrin 
ajouraväliä käytettäessä hieman nopeampaa 
kuin 30 metrin ajouraväliä käytettäessä. 

Pienten kuormainharvestereiden tehotuntituo
tokset olivat 105 - 130 puuta (d 1 3 7 cm) ja 
45- 65 puuta ( d1 . 3 25 cm) (kuva 5). 

Eniten monitoimikonetyyppien välistä tuotta
vuuseroa aiheutti puiden kaato. Erot kar
sinta-ajoissa olivat huomattavasti pienemmät. 

Metsäkuljetus 

Keskikokoisen kuormatraktorin (Valmet 8j2) 
kuormankoko oli keskimäärin 11 - 12 m , 3 
pienen kuormatraktorin ( Norcar) 9 - 10 m 
ja pien3raktoreiden (Farmi Trac, Nokka-Joker) 
5 - 7 m . 

Kuormattuna- ja tyhjänäajossa eri konetyyp
pien välillä ei ollut merkittäviä eroja. 
Pientraktorit olivat muita nopeampia kuormat
tuna-ajossa, muut puolestaan niitä nopeampia 
tyhjänäajossa. Kuutiometriä kohti pientrak
tore ilta kului kuormaukseen ja purkamiseen 
30 - 60 % enemmän aikaa kuin muilta. 

Metsäk~lj etuksessa pientraktoreiden tuotta
vuus m :ä kohti oli 350 m:n matkalla 55 - 70 
prosenttia tavanomaisten kuormatraktoreiden 
tuottavuudesta (kuva 6). 

Korjuukustannukset 

Monitoimikonekorjuuketjujen korjuukustannuk
set saatiin ajanmenekkien ja kevään 1989 
kustannusten mukaan laskettujen konemerkeit
täisten tuntikustannusten avulla. 

Koneiden käy ttötuntikustannukset olivat: 

Tavanomainen 
300 - 370 mk kuormainharvesteri 

Pieni 
260 - 280 mk kuormainharvesteri 

Ta vanomainen 
250 - 260 mk kuormatraktori 

Pientraktori 220 - 230 mk 
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Kuva 1. Tavanomaisten kuormainharveste reiden 
työskentelyme nete lmä 

Ajanmenekki , cmin/puu 
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Rinnankorkeusläpimitta, cm 

Kuva 3 . Es ime r kki tavanomaisen kuormain ha rvester i n 
t ehoajanmenekeistä 

Tehotuntituotos , puita 

0 7 13 19 25 31 37 

Rinnankorkeusläpimitta , cm 

Kuva 5. Tehotuntituotosten r ii ppuvuus puiden 
rinnanko r keusläpimitasta 
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Kuva 2. P ienten kuormainharvestereiden 
työskente l ymenetelmä 
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Kuva 4. Esimerkki pienen kuormainharvesterin 
t ehoajanmenekeistä 

Tehotunti tuotos , m3 

0 150 350 550 750 

Metsäkuljetusmatka , m 

Kuva 6 . Metsäkuljetuksen tehotunt it uotoksen 
r iippuvuus kuljetusmatkasta 
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Kuva 7. Korjuujä l k.i heti monitoimikoneen jäljiltä 
Kaikki valok. Metsäteho 

Kuva 9. La ko 2 R -kuormainharvesteri , 
peruskoneena LKT 

Kuva 11. Pika 380 -kuormainharvesteri 

Kuva 13. Pieni kuormainha rvesteri Finntra c 4000 

Kuva 8. Harvennustulos seuraavana kesänä 

Kuva 10. Lokomo 990 - kuormainharvesteri, 
monitoimiosana 746 

Kuva 12. Farmi Trac 5000 - pientraktori 

Kuva 14. Nokka - Joker - pientraktori 



TAULUKKO 1 Kor j uukustannukse t, met säkulj etusma t ka 350 m 

Puutavaran Metsä- Korjuu 
Leimikko j a va_lmistus kul j e t us yht eensä 
kor j uukone 

mk / m3 

Rungon keskikoko , 128 dm3 

- Tavanomainen 
kuormain-
harves teri 20 - 26 17 - 21 38 - 44 

- Pieni 
kuorma in-

- 27*) harvesteri 24 - 27 25 53 - 54 
16** ) 40 - 43 

Rungon keskikoko , 21 9 dm 3 

- Tavanomainen 
kuormain-
harves t er i 13 - 17 17 - 21 31 - 38 

- Pieni 
kuorma in-

- 27*) harvesteri 16 - 18 25 43 - 45 
16 **) 32 - 34 

*) Metsäkuljetus pientrak t orilla 
**) Metsäkul je tus t avanomaisella kuorma t rak t or illa 

Ko r juuk u s t annukset 
suurirunkoisimmalle 
l ukko 1) . 

laskettiin pieni- ja 
t utkimuspalstalle (tau-

Pu u t avaran valmistuksessa monitoimikoneilla 
t avanomaiset kuo r mainharvesterit oliva t yk
sikkökustannuksiltaan keskimäärin edullisim
mat . Ero pieniin kuormainharvestereihin ei 
tosin ollu t suuri. 

Me t säku lj etus pien t rakto r eilla oli selvä s t i 
kalli i mpaa ku in tavanomaisilla kuormatrakt o
r eilla . 

Piene n kuormainharvesterin ja tavanomaisen 
kuormatrak t orin muodos t aman korjuuketjun 
ku stannukset olivat suunnilleen samansuu
r u iset ku in t avanomaisen kuormainharve s te rin 
ja kuormatrakt orin ketjussa. Pienen kuor 
mainharvesterin ja pientraktorin muodostamat 
yhdistelmät olivat kustannuksiltaan selvästi 
mui t a ka l liimpia . 

Kun tarkasteltiin me t s äkulje t usmatkan vaiku
tusta korj uukus t annuksiin (kuva 15) , tavan
omaiset ku ormainharvesterit jaet t iin kahteen 
l uokkaan : " Yleisharvestereiden" peru skoneena 
on varsinainen harvesterialusta, joka nostaa 
koneen hankintahintaa melkoisesti, mut t a ne 
kykenevät t y öskentelemään myös j ä reissä pää
t ehakkuissa . " Harvennus harvestereilla" on 
kevy empi ja samalla halvempi peruskone ja ne 
on t arkoi t ettu myös p i enirunkoisiin päätehak
kuisiin . Kun piene n kuormainharvesterin käyt 
t öön peru stuvassa korjuuketjus s a pientrakto
ri korvataan tavanoma i sella kuor ma traktoril
la , ovat kusta nnukset " yleis- j a harvennus 
harvestereiden" yksikkökustannus ten v ä lissä . 

Tutkimuksessa ei ollu t mukana hakkuumiesmene 
telmää . Hakkuumi ehen käy ttö ön perustuva kor
juu olisi tutki musolosuhteis sa ma ksanut hie
man enemmän kuin k onee llinen ko r j uu sovi ttu
jen maksuj en mukaan. 

Korjuukustannukset , mktm3 

70,-,--------.--------r-------, 
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~H-------~-----+----~ 
0 150 350 550 750 

Metsäkuljetusmatka , m 

Ku va 15. Ko r juukus t annusten r ii ppu vuu s me tsä
kul jetu smatkasta , pieni r~ nkoinen leimikko 
( ru ngon keskikoko 128 dm ) 

Korjuuvauriot ja 
metsänhoidollinen jälki 

Korjuuvaurio t mitattiin metsä kuljetuksen j ä l 
keen . 

Puutavaraa monitoimikoneella valmis t e t taessa 
jäävistä puista vaurioi t ui keskimäärin 1 . 4 %, 
me t säku ljetuksessa vastaavasti 1 . 0 % eli 
korjuussa yhteens ä 2 . 4 %. 

TAULUKKO 2 

Ko r juuke t ju 

Korjuuvauriot 

Puutavaran 
valmis t us 

Vaurioita, 

Metsä
kuljetus 

% jäävis t ä 

Yhteensä 

puis t a 

Tavanomainen kuormainharvesteri ja _kuorma t rak t ori 

Lako & Valmet 0.1 0 . 9 1.0 

Lokomo (20 m) & 
Valmet 1.3 0 . 4 1.7 

Lokomo (30 m) & 
Valme t 0 . 7 0.6 1.3 

Norcar/Ponsse & 
No r car 1.1 1.7 2 . 8 

Pika & Valmet 2 .3 0.9 3.2 

Pieni kuormainhar vesteri ja ajokone 

Fa r mi Tr ac & 
Farmi Trac 1.7 1.3 3 . 0 

Finn t rac & 
Norcar 3 . 1 0.4 3 . 5 

Nokka- Joke r & 
Nokka- Joker 1.2 1.4 2.5 
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Pienet kuormainharvesterit ja pientraktorit 
aiheuttivat vaurioita keskimäärin enemmän 
kuin tavanomaiset kuormainharvesterit. 

Koska tutkimuksessa ei ollut mukana hakkuu
miesmenetelmää, koneellisen korjuun vaurio
määriä ei voitu verrata sen vauriomääriin. 
Toisaalta on oletettavissa, että metsäkul
jetuksessa hakkuumiehen palstalle hajalleen 
tekemien pienten puutavarakasoj en kuormauk
sessa tulee helposti enemmän vaurioita kuin 
monitoimikoneen ajouran varteen tekemien 
isojen kasojen kuormauksessa. 

Metsänhoidollisen jäljen määrittelivät kor
juun jälkeen sekä Metsätehon työntutkija 
että Enso-Gutzeit Oy:n metsänhoitoon erikois
tuneet toimihenkilöt. 

Arvostelussa otettiin huomioon tavoitetihey
den noudattaminen, puuston tasaisuus ja kor
juuvaurioiden määrä. 

Tutkimuspalstojen metsänhoidollinen tila oli 
keskimäärin hyvä. Erä ät kuljettajat poisti
vat kuitenkin liian vähän puita eli jäävän 
puuston tiheys jäi suuremmaksi kuin harven
nusmalli edellytti. Asia varmaan paranee, 
kun kuljettajat koulutetaan harvennuspuiden 
valintaan. Sen opettaminen on jo alkanutkin 
useissa Metsätehon jäsenyrityksissä. 

Metsäteho Review 10/1989 

PÄÄTELMIÄ 

Niin tämän tutkimuksen kuin männikön ensi
harvennusta koskevan tutkimuksenkin tulokset 
osoittavat, että sekä tavanomaiset että 
pienet kuormainharvesterit soveltuvat hyvin 
ensimmäisiin harvennuksiin. Sekä ensihar
vennus- että muiden pienirunkoisten harven
nusleimikoiden koneelliseen harvennukseen on 
jo nykyä än olemassa toimivaa konekalustoa. 
Myös korjuuvaurioiden maara koneellisessa 
korjuussa on pysyny t hyvin vähäisenä. 

Myös korjuukustannuksiltaan konetyyppien 
edullisuusjärjestys on yhteneväinen män
nikön ensiharvennuksia koskevien tulosten 
kanssa: tavanomaisten kuormainharvesterei
den ja kuormatraktoreiden käyttöön perustu
vat korjuuketjut olivat edullisempia kuin 
pienten kuormainharvestereiden ja pientrak
toreiden käyttöön perustuvat. Kustannuseron 
aiheutti tässäkin tapauksessa lähes kokonaan 
metsäkuljetus pientraktoreilla. 

Tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli selvittää, 
miten paksu lumi vaikuttaa koneiden työsken
telyyn ja liikkumiseen. Sen selvittäminen ei 
kuit~nkaan ollut mahdollista, sillä tutkimuk
sen aikana oli vähän lunta. Pienipyöräisten 
ja -telaisten koneiden mahdollisuus toimia 
paksussa lumessa on kuitenkin tarpeen selvit
tää, kun suunnitellaan niiden ympä rivuotista 
käy ttöä . Siihen tarvittaneen lisätutkimuksia. 

Asiasanat: ensiharvennus, monitoimikoneet 

MECHANICAL HARVESTING IN FIRST THINNING OF SPRUCE STANDS 

Mechanized cutting and forest haulage was 
studied in first thinnings of spruce stands. 
Four harvesting systems based on the use of 
conventional single-grip harvesters and 
three based on mini single-grip harvesters 
were studied. 

All harvesters used in the study were tech
nically well suited for first thinning of 
a spruce stand. At a dbh of 7 cm, the con
ventional single-grip harvesters handled 
from 140 to 180 trees per effective hour, 
and at a dbh of 25 cm, from 70 to 100 trees. 
Correspondingly, the mini single-grip har
vesters handled from 105 to 130 trees and 
from 45 to 65 trees per effective hour. 

The forest haulage productivity of m1n1 
tractors was 55 to 70 % of that of conven
tional forwarders at haulage distances of 
350 metres. 

The most economical harvesting systems were 
those using conventional single-grip har
vesters and forwarders. The harvesting 
costs when using a combination of a mini 
single-grip harvester and a conventional 
forwarder were almost as low. Combinations 
of a mini single-grip harvester and a mini 
tractor were clearly more expensive. 

Not much harvesting damage could be observed 
at the stands studied. 

Key words: first thinning, multifunction 
logging machines 
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