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TAVANOMAISET KUORMAINHARVESTERIT 
ENSIHARVENNUSTEN HAKKUUKONEINA 

Markku Mäkelä 

Het:sät:eho on t:ut:kinut:, mit:en t:avanomaiset: 
kuormainharvest:erit: Lako, Lokomo, Pika , Pons 
se ja Valmet: t:yöskent:elevät: erit:yyppist:en 
ensiharvennust:en hakkuukoneina. Xat:saus on 
yhdist:elmä t:ut:kimust:uloksist:a konemerkeit:
t:äin. 

JOHDANTO 

Metsäteho on toteuttanut ensiharvennusten 
koneellista puunkorjuuta koskevan tutkimus
sarjan. Osatutkimuskohteina ovat olleet män
nikön ja turvemaiden kesäaikainen sekä kuusi
kon talviaikainen puunkorjuu . Kunkin osatut
kimuksen konetyypeittäiset tulokset on jul
kaistu Metsätehon katsauksina 2/ 1989, 10/1989 
ja 4/1990). 

Tulokset ovat olleet pääpiirteittäin seuraa
vat: Tavanomaisten ja pienten kuormainhar
vestere iden välillä ei hakkuun yksikkökustan
nuksissa ollut merkittäviä eroja. Metsäkul
jetus pientraktoreilla , joita oli pienten 
kuormainharves tere iden korj uuke tj uissa, oli 
puolestaan kantavilla mailla selvästi kal
liimpaa kuin metsäkuljetus tavanomaisella ka
lustolla . Turvemailla pientraktorit olivat 
yksikkökustannuksiltaan kilpailukykyisiä 
muiden traktoreiden kanssa. 

Ensimmäisessä osatutkimuksessa (männikön 
kesäkorjuu) tavanomaisille kuormainharveste
reille ajourat oli suunniteltu 30 m:n välein. 
Ne keskivyöhykkeellä olevat puut, joihin 
koneet eivät ulottuneet, kaatoi yleensä hak
kuumies, ja ne karsittiin ja katkottiin ko
neellisesti muiden puiden hakkuun yhteydessä. 
Vain yksi konetyyppi Pika peruutteli 
palstalle ja hakkasi itse kaikki puut. Myö
hemmissä osatutkimuksissa tavanomaisten kuor
mainharvestereiden ajourat sijaits ivat 20 m:n 
välein . 

Katsauksessa esitellään tutkimussarjassa 
mukana olleet tavanomaiset kuormainharveste
rit. Tulokset esitetään konemerkeittäin. 
Pienistä kuormainharvestere is ta vastaavat 
tulokset on julkaistu Metsätehon katsauksena 
12/1990. 

TUTKIMUKSET 

Männikön kesäaikaista puunkorj uuta koskevan 
tutkimuksen Metsäteho teki yhteistyössä 
Metsäliiton kanssa, kuusikon talviaikaista 
puunkorjuuta koskevan Enso -Gutzeit Oy:n ja 
turvemaiden kesäaikaista puunkorjuuta kos 
kevan tutkimuksen Kajaani Oy:n kanssa . 

Tutkimusolosuhteet vaihtelivat osatutkimuk
sittain ja männikön kesäaikaista puunkorjuu
ta lukuun ottamatta myös palstoittain . Seu
raavassa keskimääräistietoja puustosta : 

Alkupuusto 
Poistettu puusto 
Jäävä puusto 

Puitajha 

1 500 - 1 800 
500 - 700 
800 - l 200 

Poistettujen puiden koko oli keskimäärin: 

dm3 

Männikön kesäkorjuu 
Kuusikon talvikorjuu 
Turvemaan kesäkorjuu 

50 
130 - 240 

83 - 190 

Kaikissa tutkimuskohteissa hakkuukoneen kul
jettaja valitsi poistettavat puut. 

KONEET 

Tavanomaisia kuormainharvestereita eri osa 
tutkimuksissa oli seuraavasti: 

Kännikön kesäkorjuu 
- Lokomo 990/746 
- Pika 280 ja 380 
- Ponsse 600 (peruskone Ponsse HlS) 
- Valmet 901 

Kuusikon talvikorjuu 
- Lako 2 R (peruskone LKT) 
- Lokomo 990/746 
- Pika 380 
- Ponsse 600 (peruskone Norcar) 

Turvemaan kesäkorjuu 
- Lako 2 R (peruskone Valmet 8200 -kaivu-

kone) 
- Lokomo 990/746 
- Ponsse 600 (peruskone Norcar) 
- Valmet 901 
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KONEIDEN ESITTELY 

Tutkimuskoneiden tekniset ja hintatiedot on 
esitetty taulukossa. 

TAUWKKO Koneiden tekniset ja hintatiedot 

Erittely Lako 2 R Lokomo Pika Ponsse Valmet 
(AFM 45) 746 1280, 38( 600 948 

llarveaterioaa 

Massa , kg 700 670 350-58C 720 550 
Suurin 
- kaatolApimitta , cm 50 45 35-55 60 48 

(kertasahaus ) 
- karsinta1apim . , cm 45 42 30 -43 55 48 

Peruskone *) **) 
Massa , t 14.0 8 . 0 13 . 0 9 . 7 ~ . 9-13 . 1 11 .5 
Lev eys , m 2 .55 2 .25 2. 65 2.64 2. 47- 2.50 

2 . 64 
Moottorin teho , k\1 110 60 114 81 71-85 83 

l:uorwaln 

Ulottuvuus , m 10 . 0 9 . 5 10 . 2 9.3 10 . 0 9 .6 
Nostokyky , kNm 140 120 155 80 125- 140 98 

Koneen hinta, 900 925 1 495 940- 1 220- 1 550 
1 000 mk ( 1.1 . 1990) 1 150 1 545 

* ) LKT 
**) Valmet 8200 

TUTKIMUSTULOKSIA 

Kaato 

Kun kaadetaan pieniä ja keskikokoisia puita, 
suurin osa kaadon sisältämistä osa-ajoista on 
puun koosta riippumattomia "vakioaikoja" . 
Siksi kaadon ajanmenekki ei suurene kovin 
nopeasti, kun rungon koko suurenee. 

Tyypillisten ensiharvennuspuiden kaatoon 
kului 15 - 25 cminjrunko. Havu- ja lehtipui
den kaatoajoissa ei ollut merkittäviä eroja . 
Myöskään konemerkkien ja osatutkimusten vä
lillä e i ollut kovin suuria eroj a (kuva 1). 

Karsinta ja katkoota 

Karsinnassa puun koko eli karsittavan osan 
pituus vaikuttaa olennaisesti ajanmenekkiin . 
Rungon mutkaisuus, paksut oksat ja puiden 
haaraisuus lisäävät karsinta-aikaa. 

Ensiharvennushakkuissa puiden karsintaan ja 
katkontaan kului keskimäärin 10 - 20 cmin/ 
r u nko. Konemerkkien ja osatutkimusten välil
lä ei ollut suuria eroja (kuva 2). 

Lokomolta meni mäntyjen karsintaan yhtä pal
jon aikaa kuin koivujen karsintaan . Pika , 
Ponsse ja Valmet kars ivat koivuja hieman 
hitaammin ja Lako selvästi hitaammin kuin 
mäntyjä. Kuusia Lokomo ja Pika karsivat 
hitaammin kuin muita puulajeja. Ponsse ja 
Lako käyttivät kuusten ja mäntyjen karsintaa n 
yhtä paljon aikaa. Valmetista ei ollut kuu
siaineistoa . 
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Muut työnvaiheet 

Muut työnvaiheet ovat sellaisia satunnaisia 
työnvaiheita, joita ei suoraan voi kohdistaa 
sille puulajille, jonka käsittelyn aikana ne 
tehdään . Sellaisia ovat esimerkiksi aluskas
villisuuden raivaus ja erilaiset lyhyet ko
neen työskentelyhäiriöt. 

Runkoa kohti lasketut muut työnvaiheet vaih
telivat melkoisesti koneittain, vaihteluväl i 
oli 1. 0 - 4. 5 cminjrunko. Vaihtelu oli 
konemerkeittäin eri osatutkimuksissa : 

cminjrunko 

Lako 1.2 - 4.5 
Lokomo 1.8 3.0 
Pika 1.2 - 1.7 
Ponsse 1.0 - 4.2 
Valmet 1. 2 - 3 . 5 

Siirtymiset 

Siirtymiset voidaan jakaa työp isteiden väli 
siin siirtymisiin sekä muuhun liikkumiseen 
palstalla . 

Työpisteiden välisiin siirtymisiin kuluva 
aika kuvaa paitsi koneiden nopeutta lyhyillä 
siirtymismatkoilla myös kuljettajien työsken
telytekniikkaa. Palstalla-ajon määrä riippuu 
yleensä kuljettajan työskentelytekniikasta , 
joskus myös hakkuupalstan muodos ta . 

Siirtymisajat vaihtelivat konemerkeittäin : 

Siirtymiset 
työpisteiden palstalla 

välillä 
cmin/runko 

Lako*) 6.4 - 9 . 9 
Lokomo 4 . 4 - 5 . 3 
Pika 4.3 - 4 . 5 
Ponsse 4.5 - 5 .4 
Valmet 3 . 7 - 5 . 1 

*) Toisessa osatutkimuksessa 
alustakoneena kaivukone 

Hakkuu 

0.3 
0 . 0 
6.9 
0.2 
0 . 0 

- 3.5 
- 2 . 2 
- 8.2 
- 3.6 
- 0 .2 

Lokomon, Ponssen ja Valmetin hakkuuajanmene 
keissä ei ollut kovin merkittäviä eroja (kuva 
3, s. 3 ). Pika ja Lako olivat hieman niitä 
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hitaampia . Eri osatutkimuksissa s aman koneen 
kokonaisajanmenekki ei y leensä vaihdellut 
mainittavasti. Lako hakkasi lehtipuita ja 
Lokomo kuusia hitaammin kuin muita puulajeja. 

Korjuuvauriot 

Korjuuvaurioiden määrään vaikuttavat mm. ajo 
urien suunnittelu ja korjuun ajankohta. 
Korjuuvauriomäärien koneittaiset erot joh
tuvat suurelta osin koneiden kuljettajista. 

Tutkimussarj an jokaisessa osassa mitattiin 
kaikkien mukana olleiden koneiden jääviin 
puihin aikaansaarnat vauriot. Mittaustuloksia 
ei tule käyttää konemerkkien keskenäiseen 
vertailuun , vaan niiden avulla voidaan arvi
oida lähinnä kuljettajien työskentelyä. 
Lokomoa ja Ponssea ajoi sama kuljettaja kuu
sikko- ja turvemaakohteissa. Muilla koneilla 
ja kohteilla oli eri kuljettajat . 

Männikön 
kesäkorjuu 

Kuusikon 
talvikorjuu 

Turvemaan ( 
kesäkorjuu 

% jäävis tä puis ta 

Lako 0.1 1.0 
Lokomo 2.5 0.7 - 1.3 2.4 
Pika 1.5 - 2.0 2 . 3 
Ponsse 2 . 0 1.1 4.4 
Valmet 0 . 3 1.8 

KONEIDEN KÄYITÖALUEET 

Tavanomaisista kuormainharves tereista on 
tullut päätehakkuiden ja myöhempien harven
nushakkui den yleiskoneita. Tämä tutkimussar
ja kuitenkin osoitti, että ne soveltuvat 
teknisesti ja taloudellisesti myös ensihar 
vennuksiin. Ajanmenekkeihin ja käyttötunti
kustannuksi i n perustuvien hakkuun yks ikkökus
tannusten mukaan ne ovat ensiharvennushak
kuissa tasavertaisia tai hieman e dullisempia ( 

' kuin pienet kuormainharvesteri t . 

Hakkuun yksikkökustannukset vaihtelivat kone
merkeittä in samassa tutkimuskohteessa hieman, 
suurimmillaan vähän yli 20 %. Erot johtuivat 
pääasiassa kuljettajista. 

Asiasanat: ensiharvennus, hakkuukoneet 

THE USE OF CONVENTIONAL ONE-GRIP HARVESTERS FOR FIRST THINNING 

Metsäteho has carried out a study to deter
mine the suitability of the conventional one
grip harves ters Lako, Lokomo, Pika, Ponsse 
and Valmet f or operating in different types 

of first thinning. The review is a summary 
of the results by make of machine . 

Key words: first t hinning, 
multifunction logging machines 
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