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ALKUSANAT
Tässä julkaisussa raportoidaan karsimattoman kokopuun korjuun tutkimustulokset
Nuorten metsien korjuuteknologia -tutkimusprojektista. Tutkimusprojekti oli osa
Metsäteho Oy:n laajempaa Nuorten metsien käsittely -tutkimushankekokonaisuutta, joka toteutettiin vuosina 2004–2006 yhteistyössä Metsätehon osakkaiden ja Koneyrittäjien liitto ry:n kanssa.
Tutkimushankkeen johtoryhmän puheenjohtajana toimi Jyri Schildt UPMKymmene Oyj:stä ja jäseninä Tapani Haapanen Stora Enso Oyj:stä, Pentti Haataja
Vapo Oy:stä, Jarmo Hämäläinen Metsäteho Oy:stä, Tore Högnäs Metsähallituksesta, Kari Immonen Yksityismetsätalouden Työnantajat r.y:stä, Simo Jaakkola Koneyrittäjien liitto ry:stä, Jukka Lahti UPM-Kymmene Oyj:stä, Antero Pasanen Tornator Oy:stä, Eija Pitkänen Metsähallituksesta, Jani Riissanen Metsäliitto Osuuskunnasta, Kimmo Roininen Stora Enso Oyj:stä, Janne Soimasuo Metsämannut
Oy:stä ja Kalle Kärhä (sihteeri) Metsäteho Oy:stä. Johtoryhmän jäsenet ohjasivat
kiitettävästi osatutkimusten toteutusta ja antoivat hyviä kommentteja osatutkimuksista kirjoitettujen tutkimusraporttien käsikirjoituksiin. Lisäksi Arto Koistinen Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiosta sekä Markku Kallio VTT Prosesseista antoivat hyviä kommentteja tämän raportin käsikirjoitukseen.
Ilman seuraavien yritysten ja organisaatioiden sekä henkilöiden arvokasta työpanosta ja hyvää yhteistyötä tutkimusta ei olisi voitu toteuttaa: E. Laitila Ky (Esa ja
Pauli Laitila), Moisio Forest Oy (Juha ja Taneli Moisio, Timo Korhonen, Yrjö Saarelainen), Tmi Pertti Ruokamo (Pertti Ruokamo), VK-Bioenergiajalosteet Oy (Sakari Vainikainen, Henri Kuula), Fma Stefan Hägglund (Stefan Hägglund, Tobias
Andersson, Jonny Duvnäs), Metsäkoneurakointi Sirviö Martti Oy (Martti ja Ismo
Sirviö, Pasi Heikkinen, Hannu Komulainen, Rami Kähkönen), Metsätyö Salminen
Ay (Jouko ja Petri Salminen), Tmi Aki Siekkinen (Aki Siekkinen, Mika Hietala),
Tmi Mika Veikkolainen (Mika ja Kari Veikkolainen), Vapo Oy (Harri Laaksonharju, Martti Rousu, Juhani Huttunen), UPM-Kymmene Oyj (Jani Nuijanmaa), Metsäkeskukset Pohjois-Savo ja Pohjois-Pohjanmaa (Hannu Karhunen, Pertti Tervonen), John Deere Forestry Oy (Antti Harala), Komatsu Forest Oy (Timo Korhonen,
Antero Siuro), Logman Oy (Matti Olkkonen), Oy Logset Ab (Erno Mäntynen,
Henrik Fridlund), Ponsse Oyj (Jarmo Vidgrén, Petteri Mella, Hanna Vilkman),
Sampo-Rosenlew Oy (Hannu Nummelin, Pasi Lääninpää), S & A Nisula Oy (Seppo Nisula), Suomen Kenttädata Oy (Veikko Komulainen), Pro Lift Oy (Tom Isaksson) ja Molanders Transport Oy (Steffan Molander).
Esitän suuret kiitokset kaikille tutkimuksen tekoon osallistuneille henkilöille sekä
yrityksille ja organisaatioille.
Helsingissä elokuussa 2006

Kalle Kärhä
Tutkimushankkeen projektipäällikkö
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TIIVISTELMÄ
Tutkimuksessa tarkasteltiin pieniläpimittaisen – rinnankorkeusläpimitaltaan
< 10 cm:n – kokopuun korjuuta perinteisellä hakkuukone-kuormatraktorikorjuuketjulla ja energiapuukorjurilla. Tutkimuksessa laadittiin ajanmenekkimallit korjurille ja korjuuketjulle pieniläpimittaisen kokopuun korjuuseen,
verrattiin kokopuun korjuukustannuksia korjurilla ja korjuuketjulla sekä pyrittiin löytämään keinoja entistä kustannustehokkaampaan kokopuun korjuuseen.
Tutkimusta varten kerättiin aikatutkimusaineistot kokopuun korjuusta korjurilla sekä kokopuun hakkuusta ja metsäkuljetuksesta korjuuketjulla. Aikatutkimuksissa korjattiin yhteensä lähes 400 m3 kokopuuta. Seurantatutkimusaineisto oli lähes 14 000 m3. Seurantatutkimusaineisto kerättiin kolmelta
energiapuukorjurilta. Aikatutkimuksissa oli neljä energiapuukorjuria, joista
kolme oli kuormatraktorialustaisia (keskiraskaat: Ponsse S15 Bison ja Timberjack 1110C ja raskas: Ponsse S16 Buffalo) ja yksi pyöriväohjaamoinen
(Valmet 801 Combi). Ponsse S16 Buffalo -korjurissa oli Ponsse EH25 -korjuukoura. Muissa korjureissa oli Moipu 400E -korjuukoura. Kokopuun hakkuun aikatutkimuksissa oli yhteensä viisi hakkuulaitetta: kolme kaatokasauslaitetta (Abab Klippen 250, Moipu 400E ja Ponsse EH25) ja kaksi
rullasyöttöistä, karsivaa energiapuun hakkuulaitetta (Logset 4M Hamster ja
Valmet 945 Saksi). Kokopuun metsäkuljetuksessa käytettiin pääosin keskiraskaita kuormatraktoreita.
Seurantatutkimuksessa energiapuuharvennusleimikon keskikoko oli 3,7 ha.
Hehtaarikohtainen kokopuukertymä oli keskimäärin 52 m3/ha. Valtaosin
kokopuukertymä energiapuuharvennusleimikoissa oli 30–69 m3/ha. Kokopuukertymä oli keskimäärin 185 m3/leimikko. Valtaosa korjatuista kokopuurungoista oli rinnankorkeusläpimitaltaan 3–8 cm. Aikatutkimusaineistossa poistuman keskikoko oli 18 dm3 ja poistuman tiheys oli keskimäärin
2 880 r/ha. Mitä pienempiä kokopuurunkoja energiapuuharvennusleimikoista korjattiin, sitä suurempi poistuman tiheys oli. Lisäksi mitä pienempiä
runkoja korjattiin, sitä pienempi oli kokopuukertymä.
Kaikki tutkitut hakkuulaitteet soveltuivat hyvin usean puun käsittelyyn,
joukkokäsittelyyn. Mitä pienempiä puita hakattiin, sitä isompi taakkakoko
oli. Kun taakkaan kerättiin useampia puita, kerättiin taakkaan useimmiten
2–4 runkoa.
Mitä pienempää kokopuuta tutkimuksessa korjattiin, sitä pienemmäksi kokopuukuorman koko jäi. Kokopuun metsäkuljetuksessa kuorman koko oli
keskimäärin 6,1 m3 keskiraskailla kuormatraktoreilla. Raskaalla kuormatraktorialustaisella korjurilla keskikuorman koko oli 6,0 m3. Seurantatutkimuksessa olleilla keskiraskailla kuormatraktorialustaisilla korjureilla kokopuukuorman keskikoko oli 4,9–5,3 m3 ja raskaalla pyöriväohjaamoisella
korjurilla 7,0 m3.
Kokopuun hakkuussa rungon käsittelyajanmenekki oli kaato-kasauslaitteilla
pienempi kuin rullasyöttöisillä hakkuulaitteilla, kun hakattavan puuston
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rungon koko oli alle 8 dm3. Tätä isommilla puilla rungon käsittelyajanmenekki oli rullasyöttöisillä hakkuulaitteilla pienempi kuin kaatokasauslaitteilla. Hakattavan rungon koon kasvaessa rungon käsittelyajanmenekkiero kasvoi. Ajanmenekkiero katkonnassa selitti rungon käsittelyajanmenekin eron kaato-kasauslaitteiden ja rullasyöttöisten hakkuulaitteiden
välillä. Metsäkuljetusta varten korjattavat puut oli katkottava 5–7 m:n pituuteen. Kaato-kasauslaitteilla puiden katkonta tehtiin pystypuista, mikä vei
aikaa. Kun hakattavan puuston rungon koko oli 20 dm3, kokopuun hakkuun
tehotuntituottavuus oli rullasyöttöisillä hakkuulaitteilla 6,1 m3/h ja kaatokasauslaitteilla 5,5 m3/h.
Kun kokopuukuorman koko oli 6 m3 ja kokopuukertymä 60 m3/ha (ajouranvarsitiheys 21 m3 / 100 m), kokopuun metsäkuljetuksen tuottavuus oli 10,0
m3/tehotunti 250 metrin metsäkuljetusmatkalla. Kokopuukertymän (ajouranvarsitiheyden) vaikutus metsäkuljetuksen tuottavuuteen oli pienempi kuin
kuormakoon tai metsäkuljetusmatkan vaikutus.
Korjurilla hakkuun ja metsäkuljetuksen työvaiheita pystyttiin lomittamaan
hyvin toisiinsa. Korjurilla rungon käsittelyajanmenekki oli keskimäärin 8 %
pienempi kuin hakkuukoneella, jossa oli kaato-kasauslaite. Lisäksi korjurilla
kuormauksen ajanmenekki oli keskimäärin 13–17 % pienempi kuin kuormatraktorilla. Vastaavasti korjurilla kuorman purkamisen ajanmenekki oli keskimäärin kolmanneksen suurempi kuin kuormatraktorilla.
Korjurilla korjattavan puuston rungon koko, kokopuukertymä, metsäkuljetusmatka, kuormakoko ja käytetty työmenetelmä vaikuttivat kokopuun korjuun tuottavuuteen. Kun korjattavan puuston rungon koko oli 20 dm3 (kokopuukertymä 57 m3/ha), metsäkuljetusmatka 250 m ja korjurilla hakattiin ensiksi ajoura ja palatessa takaisin harvennettiin ajourien väliset välialueet ja
samalla kuormattiin ajouran varteen kasatut kokopuurungot (työmenetelmä
A1/A2), kokopuun korjuun tuottavuus oli 3,4 m3/tehotunti kuormakoon ollessa 5 m3. Kun vastaavissa korjuuoloissa kuormakoko oli 7 m3, tuottavuus
oli 3,6 m3/tehotunti.
Kun käytettiin pyöriväohjaamoista korjuria, tehokkain työmenetelmä oli
työskentelytapa, jossa samalla kertaa hakattiin ajoura ja harvennettiin
ajourien väliset alueet (työmenetelmä B). Työmenetelmässä B työpisteestä
toiselle tehtävät siirtymisajot puolittuivat verrattuna työmenetelmään
A1/A2. Kun käytettiin työmenetelmää B, kokopuun korjuun tuottavuus oli
noin 5 % korkeampi kuin työmenetelmässä A1/A2.
Tehdyn korjuuketjuvertailun tulokset osoittivat, että parhaimmillaan korjuri
on korjuuoloissa, missä:
− korjataan pienirunkoista (< 20 dm3) kokopuuta,
− hehtaari- ja leimikkokohtainen kokopuukertymä jää pieneksi
(< 55 m3/ha, < 100 m3/leimikko) ja
− metsäkuljetusmatka on lyhyt, alle 150 m.
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Vastaavasti hakkuukone-kuormatraktori-korjuuketju oli kustannustehokkain
korjuuoloissa, missä:
− korjattiin keskimääräistä järeämpää (> 20 dm3) pienirunkoista kokopuuta,
− hehtaarikohtainen kokopuukertymä oli keskimääräistä suurempi (> 55
m3/ha),
− kokopuuleimikon koko oli yli kaksi hehtaaria ja
− metsäkuljetusmatka oli yli 150 m.
Raskaalla pyöriväohjaamoisella korjurilla korjuukustannukset olivat korkeammat kuin kuormatraktorialustaisilla korjureilla. Hakkuukone-kuormatraktori-ketju oli kilpailukykyisimmillään, kun korjuuketjussa käytettiin
pientä hakkuukonetta. Pyrittäessä tehostamaan kokopuun korjuuta tutkimuksessa saatuja tuloksia voidaan käyttää energiapuun korjuuresurssien entistä tehokkaampaan suuntaamiseen erityyppisille energiapuuharvennuksille.
Korjattavan puuston rungon koko vaikutti tutkimuksessa käytettävää korjuukalustoa voimakkaammin kokopuun korjuukustannuksiin. Kustannustehokkaan kokopuun korjuun ehdoton edellytys on, että energiapuuharvennusleimikossa poistuman keskirungon koko on yli 10 dm3 ja ettei rinnankorkeusläpimitaltaan 1–2 cm:n puita hakata lainkaan kokopuuksi. Tutkimuksen
perusteella ohje kokopuun korjuuseen olisi oltava:
− yksittäisiä, rinnankorkeusläpimitaltaan alle 5 cm:n puita ei hakata ja
− puskissa kasvavia, rinnankorkeusläpimitaltaan 3–4 cm:n puita voidaan
hakata.
Tämä tiukennettu ohjeistus nostaisi hakkuun tuottavuutta ja laskisi näin kokopuun korkeita hakkuukustannuksia. Tehdyt kustannuslaskelmat osoittivat,
että kokopuun hakkuun ohella kokopuun metsäkuljetus on kallista. Kun kuljetettiin pienirunkoista (leimikon rungon keskikoko alle 20 dm3) kokopuuta,
kuormakoko jäi pieneksi. Pienellä, 2–4 m3:n kuormakoolla kokopuun metsäkuljetuksen kustannukset nousivat korkeiksi varsinkin pidemmillä metsäkuljetusmatkoilla. Kuormakoko on maksimoitava metsäkuljetuksessa. Kuormakoon maksimoinnissa auttaa, kun hakatut puut katkotaan mahdollisimman pitkiksi, mieluummin 6–7 metriin, jopa 8 metriin.
Mikäli halutaan saavuttaa asetettu metsähakkeen käyttötaso vuonna 2010,
edellyttää tämä 1,0–1,5 milj. m3:n pienpuuhakkeen käyttöä. Täten käyttö- ja
korjuumäärien tulisi kaksinkertaistua nykyisestä vuoteen 2010 mennessä.
Korjuuvolyymien kasvu merkitsee tehostunutta hankintaa: korjuu on ulotettava entistä pienemmille ja heikommille työmaille, mikä merkitsee kustannuspaineita pienpuuhakkeen tuotantokustannuksiin. Kustannuspaineiden
torjunnassa energiapuukorjuri on yksi mahdollisuus; tutkimuksessahan sen
havaittiin olevan kilpailukykyisimmillään juuri pienikertymisillä ja -alaisilla kokopuun korjuukohteilla, missä korjattavan puuston rungon koko on
suhteellisen pieni.
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1 JOHDANTO
1.1 Tutkimuksen tausta
Vuonna 2005 metsähaketta käytettiin energiantuotannossa kaikkiaan 3,0
milj. m3 (6,0 TWh) Suomessa (Ylitalo 2006) (kuva 1). Tästä määrästä 2,6
milj. m3 (5,2 TWh) oli energialaitosten ja 0,4 milj. m3 (0,8 TWh) pientalokiinteistöjen käyttämää metsähaketta. Metsähakkeen käyttö on kasvanut tasaisesti 2000-luvulla, ja on yli kolminkertaistunut vuodesta 2000 (kuva 1).
Pääosin käytön kasvu on tullut hakkuutähdehakkeesta: Vuonna 2005 energialaitosten käyttämästä metsähakkeesta (5,2 TWh) 57 % tuli päätehakkuualoilta kerätyistä hakkuutähteistä. Kantojen osuus oli 14 % ja järeän, lahon
runkopuun osuus 7 % (Ylitalo 2006).
Vuonna 2005 nuorista metsistä tuotettua pienpuuhaketta käytettiin energialaitoksissa yhteensä 0,6 milj. m3 (noin 1,1 TWh), josta kokopuuhakkeen
osuus oli runsas kolme neljäsosaa ja rankapuuhakkeen osuus vajaa neljännes
(kuva 1). Kansallisessa metsäohjelmassa (1999) ja Uusiutuvien energialähteiden edistämisohjelmassa (1999) on asetettu tavoitteeksi lisätä metsähakkeen vuotuinen käyttö 5 milj. m3:iin (noin 10 TWh) vuoteen 2010 mennessä. Metsähakkeen käyttötavoitteiden toteutuminen edellyttää 1,0–1,5 milj.
m3:n pienpuuhakkeen käyttöä, mikä vuorostaan edellyttää pienpuuhakkeen
tuotantomäärien kaksinkertaistumista nykytasolta vuoteen 2010 mennessä.

Metsähakkeen käyttö, milj. m 3

3,0
2,5

Pienkäyttö
Muu

2,0

Kannot
Järeä runkopuu

1,5

Hakkuutähde
1,0

Karsimaton kokopuu
Karsittu rankapuu

0,5
0,0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

KUVA 1. Metsähakkeen käyttö energialaitoksissa sekä pientalokiinteistöissä Suomessa 2000-luvulla (Ylitalo 2001–2006).
Energialaitosten kokonaiskäyttö jaettu raaka-aineositteittain.

Pienpuun – rinnankorkeusläpimitaltaan < 10 cm:n puun – korjuun koneellistaminen on edennyt ripeästi Suomessa: Vuosituhannen alussa pienpuuta hakattiin vielä pääosin metsurityönä (Kärhä 2002). Nyt pienpuuta hakataan
valtaosin koneellisesti. Pienpuun korjuuseen käytetään kahta koneellista
korjuuketjua:
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1) perinteistä hakkuukoneen ja kuormatraktorin muodostamaa korjuuketjua
ja
2) energiapuukorjuria, eli yksikköä, joka tekee hakkuun ja hakattujen puiden metsäkuljetuksen.
Valtaosin pienpuuta korjataan perinteisellä kahden koneen korjuuketjulla.
Urakointikäytössä on arviolta yli sata hakkuukonetta, jotka on varustettu
kaato-kasauslaitteella tai rulla- tai telasyöttöisellä energiapuun hakkuulaitteella (Kärhä 2006a). Lisäksi korjuukouralla varustettuja energiapuukorjureita on urakointikäytössä runsaat 20 kappaletta.
Pienpuun hakkuussa käytetään yleisimmin pieniä hakkuukoneita, joiden
paino on alle 13 tonnia, ja niin sanottuja harvennuskoneita (paino 13–15
tonnia). Pienpuun metsäkuljetuksessa käytetään useimmiten keskiraskaita,
12–15 tonnin painoisia kuormatraktoreita, joiden kantavuus on 10–11 tonnia. Hakkuukoneessa on hakkuulaitteena joukkokäsittelyyn soveltuva energiapuun hakkuulaite. Tällä hetkellä Suomessa on markkinoilla noin 20 erilaista energiapuun hakkuulaitetta. Puolet markkinoilla olevista energiapuun
hakkuulaitteista on kaato-kasauslaitteita (esim. Abab Klippen 250, Moipu
400E, Naarva-Koura 1500-25E / 1500-40E / 1600-40, Nisula 280E, Pinox
220, Ponsse EH25, Risutec M50), joilla puut kaadetaan ja tarvittaessa katkotaan sekä kasataan ajouran varteen odottamaan metsäkuljetusta.
Osassa kaato-kasauslaitteissa (Moipu 400E, Naarva-Koura 1500-25E /
1500-40E, Nisula 280E, Pinox 220, Ponsse EH25) on kuormausominaisuus.
Tällaista puiden hakkaamiseen ja kuormaamiseen soveltuvaa laitetta kutsutaan korjuukouraksi.
Markkinoilla on myös rulla- tai telasyöttöisiä, karsivia energiapuun hakkuulaitteita (esim. John Deere 745 joukkokäsittelyvarustuksella, Keto Forst
Energy, Keto 51 Energy, Keto 100 Saksi, K2, Logset 4M Hamster, Profi 50,
Valmet 330.2 Duo & Cut2), joilla hakatut puut karsitaan katkaisukohtaan
asti. Täten näillä hakkuulaitteilla voidaan hakata myös karsittua rankapuuta,
kun kaato-kasauslaitteilla voidaan käytännössä hakata vain karsimatonta
kokopuuta.
Korjattaessa pienpuuta nuorista metsistä, missä hakattavat puut ovat pienikokoisia, hakkuukertymä jää helposti pieneksi ja leimikkoon jää runsaasti
kasvatettavaa puustoa, korjuutyön tuottavuus jää pieneksi ja näin korjuukustannukset nousevat korkeiksi. Metsäntutkimuslaitoksen tilastojen mukaan
vuonna 2005 metsähakkeen keskihinta käyttökohteella oli 11,1 €/MWh
(Ylitalo 2006). Pienpuuhakkeen tuotantokustannukset käyttöpaikalla nousevat helposti yli 15–20 euron megawattitunnilta. Karkeasti puolet pienpuuhakkeen tuotantokustannuksista muodostuu metsässä, pienpuun hakkuussa
ja metsäkuljetuksessa.
Ellei nuorista metsistä korjattu pienpuuhake saisi Kestävän metsätalouden
rahoituslain (Kemeran) mukaista rahoitusta, pienpuun korjuu ei olisi mahdollista. Valtion maksama tuotantotuki pienpuuhakkeen hankintaan tullee
laskemaan vuonna 2008. Tätä ennen pienpuuhakkeen tuotantoteknologia on
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hiottava siihen kuntoon, etteivät pienpuuhakkeen tuotantovolyymit romahda, kun Kemera-tuet laskevat nykyistä alemmalle tasolle.
2000-luvulla pienpuun hakkuuta ja metsäkuljetusta on tutkittu melko runsaasti (esim. Kärhä ym. 2002, 2003, Mäkelä ym. 2002, 2003, Laitila ym.
2004a, Heikkilä ym. 2005), mutta merkittäviä keinoja korjuukustannusten
pienentämiseksi ei ole löydetty. Viime vuosien aikana on otettu käyttöön
useita uusia energiapuun hakkuulaitteita, joiden tuottavuutta ei ole tutkittu
pienpuun hakkuussa (esim. Abab Klippen 250, Logset 4M Hamster, Moipu
400E, Nisula 280E, Pinox 220, Ponsse EH25).
Korjuria on esitetty potentiaaliseksi korjuuvaihtoehdoksi ensiharvennuspuun, ja erityisesti energiapuun korjuuseen (esim. Kärhä 2001, 2002). Energiapuukorjureiden määrä on kasvanut parin viime vuoden aikana, mutta
tuottavuusmalleja korjurille pienpuun korjuuseen ei ole esitetty (vrt. Lilleberg 1995, Eriksson ja Rytter 2000, Hämäläinen ym. 2001, Laitila ym.
2004a).
Pienpuun korjuu on koneellistettu, mutta miten pienpuun korjuukustannukset saataisiin siedettävämmälle tasolle. Työmenetelmiä ja korjuulaitteita tutkimalla ja kehittämällä on varmasti saatavissa aikaan kustannussäästöjä.

1.2 Tavoitteet
Metsätehossa käynnistyi vuonna 2004 Nuorten metsien korjuuteknologia
-tutkimusprojekti, jossa tutkittiin pienpuun – niin karsimattoman kokopuun
kuin karsitun rankapuunkin – korjuuta. Kokopuun korjuuta tarkasteltiin molemmilla pääkorjuumenetelmällä: hakkuukone-kuormatraktori-ketju ja energiapuukorjuri. Tavoitteena oli:
− laatia ajanmenekkimallit korjurille pieniläpimittaisen kokopuun korjuuseen,
− tuottaa tuottavuustietoa koko- ja rankapuun korjuusta perinteisellä hakkuukone-kuormatraktori-korjuuketjulla,
− selvittää, missä korjuuoloissa mikäkin korjuumenetelmä ja -teknologia
on parhaimmillaan ja
− löytää keinot entistä kustannustehokkaampaan pienpuun korjuuseen.
Tässä julkaisussa raportoidaan tutkimustulokset kokopuun korjuusta. Myöhemmin Metsätehon julkaisusarjoissa raportoidaan tulokset rankapuun korjuusta.
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2 AINEISTO JA MENETELMÄT
2.1 Aineistot
2.1.1 Aikatutkimus
Aikatutkimusaineistot kerättiin kokopuun korjuusta energiapuukorjurilla
sekä kokopuun hakkuusta ja metsäkuljetuksesta korjuuketjulla. Aikatutkimukset tehtiin yhteensä 25 energiapuuharvennusleimikossa. Aikatutkimuksissa korjattiin yhteensä 21 356 kokopuurunkoa. Korjattu puumäärä oli yhteensä 388,2 m3.
Lisäksi kokopuuta korjattiin korjurilla yhdestä leimikosta, jossa tehtiin avohakkuu (pellonraivauskohde) (681 kokopuurunkoa ja 25,7 m3). Tämä kokopuun korjuukohde oli mukana vain, kun tarkasteltiin kuormakokoja sekä
tyhjänä- ja kuormattuna-ajo- sekä purkamisaikoja.
Energiapuukorjureilla korjattiin kokopuuta yhteensä 13 energiapuuharvennusleimikosta ja korjuuketjuilla 12 harvennuskohteelta. Korjureilla energiapuuharvennusleimikoista korjattiin yhteensä 10 811 kokopuurunkoa, 187,7
m3. Korjuuketjuilla korjattiin lähes samansuuruinen aineisto (10 545 kokopuurunkoa, 200,5 m3) kuin korjureilla. Valtaosa (9 734 runkoa, 182,9 m3)
korjuuketjuilla korjatusta puumäärästä hakattiin kaato-kasauslaitteilla. Vajaa
tuhat kokopuurunkoa (17,6 m3) hakattiin rullasyöttöisillä hakkuulaitteilla.
Aikatutkimusaineistot kerättiin vuosina 2004 ja 2005. Valtaosin aikatutkimusaineistot koottiin kesäaikaan (puussa lehti): 25 energiapuuleimikosta 19
korjattiin kesäaikaan.
Korjureiden aikatutkimuksessa kuljettiin yhteensä 35 kuormaa, joista Ponsse S15 Bison -korjurilla 13 kuormaa, Timberjack 1110C -korjurilla 9 kuormaa ja Ponsse S16 Buffalo -korjurilla 3 kuormaa ja Valmet 801 Combi
-korjurilla 10 kuormaa, joista kahdeksan kuormaa työmenetelmällä A2 ja
kaksi kuormaa työmenetelmällä B. Aikatutkimuksessa Valmet 801 Combi
-korjurilla kuljetetuista kuormista kaksi oli selvästi vajaita (kuormatilasta yli
kolmasosa tyhjänä). Nämä kuormat poistettiin, kun tarkasteltiin korjureiden
keskikuormakokoja aikatutkimuksessa.
Kokopuun metsäkuljetuksen aikatutkimuksessa kuljetettiin yhteensä 41
kuormaa, joista 8 luokiteltiin vajaiksi (kuormatilasta yli kolmasosa tyhjänä).
Täysistä kuormista 27 kuljetettiin keskiraskailla ja 6 pienillä kuormatraktoreilla. Keskikuormakokotarkastelut tehtiin täysiksi luokitelluilla kokopuukuormilla.
Aikatutkimuskohteita ei rajattu maastoon ennen aikatutkimuksia. Kaikki
aikatutkimukset teki sama, kokenut työntutkija. Aikatutkimuksissa käytettiin Metsätehossa vakiintunutta konetyön työvaihejaottelua (liitteet 1a–1c):
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Hakkuu







Työpistesiirtyminen
Hakkuulaitteen vienti ja puun kaato
Tuonti kasaan/käsittelypaikalle
Katkonta
Apuajat ja
Keskeytykset.

Metsäkuljetus
 Tyhjänäajo
 Kuormaus
 Kuormausajo
 Kuormattuna-ajo
 Purkaminen ja
 Keskeytykset.
Korjurityö
 Tyhjänäajo
 Korjuukouran vienti ja puun kaato
 Tuonti kasaan
 Katkonta
 Työpistesiirtyminen
 Kuormaus
 Kuormausajo
 Kuormattuna-ajo
 Purkaminen
 Apuajat ja
 Keskeytykset.
Hakkuulaitteen/korjuukouran vienti ja puun kaato -työvaiheen yhteydessä
työntutkija kirjasi ylös kaadettujen puiden rinnankorkeusläpimitan ja lukumäärän. Jokaisesta aikatutkimusleimikosta mitattiin koepuita, joista määritettiin rinnankorkeusläpimitta ja pituus sekä latvusraja. Hakattujen puiden
runkopuu laskettiin Laasasenahon (1982) tilavuusyhtälöillä. Puiden oksien
ja neulasten/lehtien tilavuuden määrittämisessä käytettiin Hakkilan (1991)
kuivamassayhtälöitä ja Hakkilan (1978) esittämiä kuivatuoretiheyksiä. Aikatutkimusleimikkoon jäänyt puusto mitattiin ympyräkoealoin.
Kaikki aikatutkimuksissa hakatut kokopuut kuljetettiin tienvarteen, eli aikatutkimuksissa hakattu ja metsäkuljetettu kokopuumäärä oli sama. Korjureiden aikatutkimuksessa hakatut puut kuljettiin tienvarteen saman tai seuraavan päivän aikana. Kun kokopuuta korjattiin korjuuketjulla, hakatut puut
kuljettiin tienvarteen pääosin yhden–kahden päivän kuluttua hakkuusta.
Kuudessa aikatutkimusleimikossa hakatut puut olivat yli viikon palstalla
kourakasoissa ennen metsäkuljetusta. Kaikki kokopuukuormat punnittiin
joko purkamisen yhteydessä (LoadMaster 2000-, Ponsse Load Optimizer- ja
TB300-kuormainvaa’at) tai ennen purkamista (Evocar-2000-pyöräpainovaa’at).
Tienvarteen kuljetetuista kokopuurungoista otettiin haketta yhteensä kaksi
muoviämpärillistä kustakin aikatutkimusleimikosta. Aikatutkimusleimikosta
korjattujen kokopuurunkojen kosteusprosentti laskettiin kolmen hakenäyte-
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erän keskiarvosta. Lisäksi määritettiin jokaisen aikatutkimusleimikon kokopuurunkojen tuoretiheys: Kunkin aikatutkimusleimikon kokopuuhakkeella
tehtiin kolme tuoretiheyden toistomittausta, joista laskettiin keskiarvo. Tuoretiheyden määritystä varten hakenäyte punnittiin ja tehtiin upotusmittaus,
jolla mitattiin hakenäytteen tilavuus sen syrjäyttämän veden määrän avulla.
Korjattujen kokopuurunkojen tuoretiheys oli aikatutkimusleimikoittain keskimäärin 866 kg/m3. Vaihteluväli oli 684–951 kg/m3. Kosteusprosentti oli
leimikoittain keskimäärin 47 % vaihteluvälin ollessa 37–57 %.
2.1.2 Seurantatutkimus
Seurantatutkimusaineistoa kerättiin kolmesta energiapuukorjurista, joilla
työskenneltiin Etelä-Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa ja Lapissa. Kaikilla kolmella korjurilla seurantatutkimus käynnistyi heinäkuussa 2004. Vain yhdellä korjurilla (Timberjack 1110C) seurantatutkimus oli käynnissä koko suunnitellun ajanjakson, toukokuulle 2005. Toinen seurantutkimuksessa ollut
kuormatraktorialustainen korjuri (Ponsse S15 Bison) oli seurantatutkimuksessa helmikuulle 2005, minkä jälkeen se vietiin Ruotsiin Gudrummyrskytuhoalueille. Pyöriväohjaamoinen korjuri (Valmet 801 Combi) oli
seurantatutkimuksessa vain heinä-syyskuussa 2004. Pyöriväohjaamoisella
korjurilla seurantatutkimuksen toteutusta vaikeutti sopivien energiapuuharvennusleimikoiden löytyminen. Seurantatutkimuksessa mukana olleet korjurit olivat myös aikatutkimuksessa.
Seurantatutkimuksessa korjattiin kokopuuta yhteensä 12 360 tonnia, mistä
Timberjack 1110C -korjurilla 9 212 tonnia, Ponsse S15 Bison -korjurilla
2 708 tonnia ja Valmet 801 Combi -korjurilla 441 tonnia. Korjureiden seurantatutkimuksessa kuljettiin yhteensä 2 649 kuormaa, mistä Timberjack
1110C -korjurilla 1 957 kuormaa, Ponsse S15 Bison -korjurilla 621 kuormaa
ja Valmet 801 Combi -korjurilla 71 kuormaa.
Seurantatutkimusaineisto koottiin Telmu 100 -tiedonkeruulaitteilla. Tiedonkeruulaite tallensi toimenpiteiden ajat ja toimenpidekoodit työmaittain ja
-vuoroittain. Tutkimuksessa käytetyt toimenpidekoodit olivat:
− Korjurityö,
− Keskeytykset:
 Koneesta johtuvat,
 Kuljettajasta johtuvat,
 Yhteydenpidosta (esim. puhelut) johtuvat,
 Korjurin siirrot ja
 Muut keskeytykset.
Timberjack 1110C- ja Ponsse S15 Bison -korjureilla työskenneltiin pääosin
kahdessa työvuorossa. Valmet 801 Combi -korjurilla tehtiin vain yhtä työvuoroa koko seurantajakson ajan. Kuorman purkamisen jälkeen kuljettaja
tallensi kuorman painon Telmu 100 -tiedonkeruulaitteeseen. Seurantatutkimuksessa olleissa korjureissa oli LoadMaster 2000 -kuormainvaa’at. Lisäksi
Telmu 100 -tiedonkeruulaite rekisteröi korjurin kulkeman ajomatkan matkaanturin avulla. Kaikilla seurantatutkimuksessa olleilla korjureilla tuoretonnit

16

Metsätehon raportti 193

12.9.2006

muunnettiin kiintokuutiometreiksi tuoretiheydellä 890 kg/m3, mikä oli kaikkien seurantatutkimuksessa olleiden korjureiden urakointisopimuksissa ollut
muuntokerroin. Näin ollen korjureiden seurantatutkimuksessa korjattiin yhteensä 13 888 m3 kokopuuta.
Seurantatutkimuksessa korjatuista leimikoista koottiin leimikkotiedot urakanantajalta (Vapo Oy). Osin leimikkotiedot saatiin metsäkeskuksista. Kustakin leimikosta saatiin leimikon pinta-ala, kokonaiskokopuukertymä sekä
tieto, oliko korjattu leimikko energiapuuharvennuskohde (ns. Kemera-kohde) vai muu kohde (mm. pellonraivausleimikko, turvetuotantoalueen puuston hakkuu, tienvarsimaisemahakkuu).

2.2 Tutkitut koneet ja menetelmät
Aikatutkimuksissa oli neljä energiapuukorjuria, joista kolme oli kuormatraktorialustaisia (Timberjack 1110C, Ponsse S15 Bison ja Ponsse S16 Buffalo) ja yksi oli pyöriväohjaamoinen (Valmet 801 Combi) (kuvat 2–5). Timberjack 1110C- ja Ponsse S15 Bison -korjureiden alustakoneina olleet
kuormatraktorit olivat keskiraskaita (paino 12–15 tonnia ja kantavuus 10–11
tonnia) (vrt. Kärhä ja Peltola 2004). Ponsse S16 Buffalo -energiapuukorjurin
alustakone oli raskas kuormatraktori (paino yli 15 tonnia ja kantavuus 14
tonnia).
Valmet 801 Combi-, Timberjack 1110C- ja Ponsse S15 Bison -korjureissa
oli Moipu 400E -korjuukoura (kuva 6). Ponsse S16 Buffalo -korjurissa oli
Ponsse EH25 -korjuukoura (kuva 7). Valmet 801 Combi-, Timberjack
1110C- ja Ponsse S15 Bison -korjureissa oli LoadMaster 2000 -kuormainvaaka. Ponsse S16 Buffalo -korjurissa oli Ponsse Load Optimizer -kuormainvaaka.
Moipu 400E on Moisio Forest Oy:n valmistama korjuukoura/(kaatokasauslaite). Painoa kouralla on 540 kg, ja kouralla voidaan katkaista valmistajan ilmoituksen mukaan 50 cm:n paksuinen puutaakka, jossa yksittäin
runko voi olla läpimitaltaan 30 cm. Ponsse EH25 on Ponsse Oyj:n valmistama energiapuun korjuukoura/(kaato-kasauslaite), jonka paino on 400 kg ja
jolla voidaan valmistajan ilmoituksen mukaan katkaista kertakatkaisulla 25
cm:n paksuisia puita. Sekä Moipu 400E- että Ponsse EH25 -korjuukourissa
puutaakka katkaistaan giljotiiniterällä.
Korjureilla – samoin kuin kokopuun hakkuussa hakkuukoneilla, joissa oli
kaato-kasauslaite – käytettiin seuraavaa työmenetelmää pitkien puiden käsittelyssä: kun kaadettava puu oli katkaistava metsäkuljetusta varten 5–7 m:n
kuljetuspituuteen, ensiksi korjuukoura/kaato-kasauslaite vietiin puoleen väliin kaadettavaa puuta ja katkaistiin latva, minkä jälkeen korjuukoura/kaatokasauslaite vietiin kyseisen puun tyvelle ja puu katkaistiin tyveltä (ks. kuvat
4 ja 10).
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Valokuvat: Metsäteho Oy

KUVA 2. Timberjack 1110C -korjuri, jossa Moipu 400E -korjuukoura. Kun keskiraskailla kuormatraktorialustaisilla korjureilla
hakattiin ajouraa, korjurin kuormatilan etusermi taitettiin puolesta välistä alaspäin hakkuutyön helpottamiseksi. Lisäksi takimmainen pankkopari siirrettiin eteenpäin etummaisen pankkoparin viereen.

KUVA 3. Ponsse S15 Bison -korjurissa, kuten muissakin seurantatutkimuksessa mukana olleissa korjureissa oli LoadMaster
2000 -kuormainvaaka, joka rekisteröi jokaisen purkutaakan painon. Kuorman paino oli kuorman purkutaakkojen summa.
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KUVA 4. Ponsse S16 Buffalo -korjuri, jossa Ponsse EH25 -korjuukoura, oli vain aikatutkimuksissa. Puut, jotka jouduttiin katkaisemaan metsäkuljetusta varten 5–7 m:n pituuteen, katkaistiin ensiksi latvasta.

KUVA 5. Valmet 801 Combi -korjurilla testattiin kahta eri työmetelmää. Kuvassa käytössä työmenetelmä A2 (korjuri etenee ohjaamo edellä ajouralla ja samalla ajouralla olevat puut hakataan
ja kasataan ajouran varteen) (ks. kuva 8).
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KUVA 6. Moipu 400E -korjuukouraa/
kaato-kasauslaitetta tutkittiin kokopuun
korjuussa korjureissa sekä kokopuun
hakkuussa hakkuukoneessa.

KUVA 7. Ponsse EH25 -korjuukouran/
kaato-kasauslaitteen paino on 400 kg. Se
oli yksi keveimmistä energiapuun hakkuulaitteista tutkimuksessa.

Korjureilla tutkittiin kolmea eri työmenetelmää (kuva 8):

Työmenetelmä A1:
Korjuri peruutettiin leimikkoon ja samalla ajouralla olleet puut hakattiin ja
kasattiin ajouran varteen. Kun kuljettaja arvioi, että yhteen kuormaan oli
riittävästi puuta, aloitettiin ajaa korjuria hakattua ajouraa pitkin pois leimikosta. Samalla harvennettiin ajourien väliset alueet ja kuormattiin ajouran
varteen kasatut kourakasat.
Työmenetelmä A2:
Korjuri ajettiin ohjaamo edellä leimikkoon ja samalla ajouralla olleet puut
hakattiin ja kasattiin ajouran varteen. Ajouran päässä korjuri käännettiin ja
aloitettiin ajaa korjuria hakattua ajouraa pitkin pois leimikosta. Samalla harvennettiin ajourien väliset alueet ja kuormattiin ajouran varteen kasatut kourakasat.
Työmenetelmä B:
Korjuri ajettiin ohjaamo edellä leimikkoon ja samalla hakattiin ajouralla olleet puut, jotka kasattiin ajouran varteen. Samalla kun hakattiin ajouraa,
harvennettiin myös ajourien väliset alueet ja kuormattiin ajouran varteen
kasatut kourakasat.
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Työmenetelmä A1

Työmenetelmä A2

Työmenetelmä B

KUVA 8. Energiapuukorjureiden aikatutkimuksessa tutkitut
kolme eri työmenetelmää.

Työmenetelmää A1 tutkittiin kuormatraktorialustaisilla korjureilla (Ponsse
S15 Bison, Ponsse S16 Buffalo ja Timberjack 1110C). Työmenetelmiä A2
ja B tutkittiin pyöriväohjaamoisella korjurilla (Valmet 801 Combi).
Tutkittaessa kokopuun korjuuta hakkuukone-kuormatraktori-korjuuketjulla
aikatutkimuksissa oli yhteensä viisi erilaista energiapuun hakkuulaitetta.
Tutkituista energiapuun hakkuulaitteista kolme oli kaato-kasauslaitteita:
ruotsalaisvalmisteinen Abab Klippen 250 ja suomalaisvalmisteiset Moipu
400E ja Ponsse EH25. Lisäksi tutkittiin kahta rullasyöttöistä energiapuun
hakkuulaitetta: Logset 4M Hamster ja Valmet 945 Saksi. Taulukossa 1 on
esitetty lyhyesti tutkittujen energiapuun hakkuulaitteiden ominaisuudet.
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TAULUKKO 1. Kokopuun hakkuun aikatutkimuksessa mukana olleet
energiapuun hakkuulaitteet.
Abab Klippen 250

Moipu 400E

Logset 4M
Hamster

Ponsse EH25

Valmet 945 Saksi

Paino, kg

380

540

400

700

875

Max. kertakatkaisuläpimitta, cm

25

30

25

47

18–20

Katkaisumekanismi

giljotiiniterä

giljotiiniterä

giljotiiniterä

teräketju

saksiterät

Karsintaominaisuus

ei

ei

ei

on

on

Kuormausominaisuus ei

on

on

ei

ei

Valmistaja

Allan Bruks AB

Moisio Forest Oy

Ponsse Oyj

Oy Logset Ab

Myynti Suomessa

Logman Oy

Moisio Forest Oy

Ponsse Oyj

Oy Logset Ab

Komatsu Forest AB /
Komatsu Forest Oy
Komatsu Forest Oy

Abab Klippen 250 -kaato-kasauslaitteessa puutaakka katkaistaan giljotiiniterällä kuten Moipu 400E- ja Ponsse EH25 -kaato-kasauslaitteissa (kuva 9).
Moipu 400E- ja Ponsse EH25 -kaato-kasauslaitteista poiketen Abab Klippen
250 -kaato-kasauslaitteessa ei ole kuormausominaisuutta, joten sitä ei voida
käyttää korjurissa. Abab Klippen 250 ja Ponsse EH25 olivat tutkituista
energiapuun hakkuulaitteista kevyimmät, painoltaan noin 400 kg. Tutkimuksessa Abab Klippen 250 oli pienessä Logman 801 -hakkuukoneessa
(kuva 10, taulukko 2). Moipu 400E ja Ponsse EH25 olivat aikatutkimuksissa
samassa keskiraskaassa, peruskunnostetussa Ponsse HS16 Ergo -hakkuukoneessa (taulukko 2).
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KUVA 9. Abab Klippen 250 -kaato-kasauslaitteessa vain hakkuulaitteen toisen puolen leuat (kuvassa keltaiset) ovat liikkuvat.
Täten se poikkeaa kaikista muista markkinoilla olevista kaatokasauslaitteista, joissa hakkuulaitteen kummankin puolen leuat
ovat liikkuvat.

KUVA 10. Abab Klippen 250 -kaato-kasauslaite oli pienessä
Logman 801 -hakkukoneessa. Kaikilla kaato-kasauslaitteilla puiden katkonta metsäkuljetuspituuteen tehtiin pystypuiden latvoista.
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Valmet 945 Saksi -hakkuulaitteessa ketjusahan paikalle vaihdetaan saksiterät (kuva 11). Vaihtotyö vie noin neljä tuntia. Kun halutaan siirtyä takaisin
kuitupuuleimikoihin, vaihdetaan ketjusaha takaisin saksiterien paikalle.
Valmet 945 Saksi oli tutkituista energiapuun hakkuulaitteista painavin, painoltaan lähes 900 kg. Valmet 945 Saksi -hakkuulaite oli aikatutkimuksissa
Valmet 901-4 -harvennuskoneessa (kuva 12, taulukko 2). Nykyisin Valmet
945.1 -hakkuulaite ei ole enää markkinoilla. Käytössä oleviin Valmet 945.1
-hakkuulaitteisiin myydään ja asennetaan vielä kuitenkin saksiteriä.
Logset 4M Hamster -hakkuulaitteella kaadettavat puut katkotaan ketjusahalla (kuva 13). Konstruktioltaan samaa hakkuulaitetta käytetään niin energiapuun kuin ainespuunkin hakkuussa. Tutkimuksessa Logset 4M Hamster oli
pienessä Logset 506H -hakkuukoneessa (kuva 14, taulukko 2). Tutkimushankkeessa Logset 4M Hamster- ja Valmet 945 Saksi -hakkuulaitteilla hakattiin sekä kokopuuta että rankapuuta samoissa leimikoissa. Kun hakatut
puut jouduttiin katkomaan metsäkuljetusta varten 5–7 m:n pituuteen Logset
4M Hamster- ja Valmet 945 Saksi -hakkuulaitteilla, tehtiin se syöttämällä
puutaakka syöttörullien läpi ja samalla karsimalla puutaakka karsintaterillä
katkaisukohtaan asti.
Hakattujen kokopuiden metsäkuljetukseen käytettiin pääosin keskiraskaita
(Logman 811F, Ponsse S15 Bison ja Valmet 840-8) kuormatraktoreita (kuvat 15 ja 16, taulukko 2). Kahdessa leimikossa oli käytössä pieni, alle 12
tonnin painoinen kuormatraktori (Norcar 600 ja Timberjack 810B) (taulukko 2). Logman 811F -kuormatraktorissa oli TB300-kuormainvaaka ja Ponsse S15 Bison -kuormatraktorissa Ponsse Load Optimizer -kuormainvaaka.

2.3 Kuljettajat
Korjureiden aikatutkimuksiin osallistui yhteensä kuusi eri kuljettajaa. Näistä
viisi oli mukana myös energiapuukorjureiden seurantatutkimuksessa. Kolmella korjurin kuljettajalla oli kokemusta korjurityöstä kaksi vuotta. Yhdellä
näistä kolmesta korjurin kuljettajasta tutkimuksessa ollut alustakone (Valmet 801 Combi) oli tosin ollut käytössä vain puoli vuotta (taulukko 2). Kahdella korjurin kuljettajalla kokemusta korjurityöstä oli runsas vuosi ja yhdellä korjurin kuljettajalla korjurikokemusta oli puoli vuotta. Korjurityön lisäksi korjurin kuljettajilla oli kokemusta metsäkonetyöstä 3–11vuotta.
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KUVA 11. Saksiterät asennetaan Valmet 945 Saksi -hakkuulaitteeseen ketjusahan paikalle.

KUVA 12. Valmet 945 Saksi -energiapuun hakkuulaite oli aikatutkimuksessa Valmet 901-4 -harvennuskoneessa.
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KUVA 13. Muista tutkituista energiapuun hakkuulaitteista poiketen Logset 4M Hamster -hakkulaitteessa puiden katkaisu
tehtiin teräketjulla.

KUVA 14. Logset 4M Hamster -hakkuulaite oli aikatutkimuksessa
pienessä, 12,5 tonnin painoisessa Logset 506H -hakkuukoneessa.
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TAULUKKO 2. Tiedot (peruskone, hakkuulaite/korjuukoura, nosturi/kuormain ja sen
ulottuvuus) tutkituista koneista sekä kuljettajien työkokemus vuosina
(tämän tutkimuksen ensimmäisissä aikatutkimuksissa) siitä työstä ja sillä
koneella, mitä tutkittiin.
Peruskone
(paino, tonnia)
Hakkuukoneet

Logman 801
(12,5)
Ponsse HS16 Ergo
(16,0)
Ponsse HS16 Ergo
(16,0)
Logset 506H
(12,5)
Valmet 901-4
(14,5)

Kuormatraktorit

Korjurit

Hakkuulaite/
korjuukoura
Abab Klippen 250
Moipu 400E
Ponsse EH25
Logset 4M Hamster
Valmet 945 Saksi

Logman 811F
(15,0)
Ponsse S15 Bison
(14,5)
Valmet 840-8
(15,0)
Norcar 600
(11,5)
Timberjack 810B
(11,5)
Timberjack 1110C
(15,0)
Ponsse S15 Bison
(14,5)
Ponsse S16 Buffalo
(16,5)
Valmet 801 Combi
(20,5)

Moipu 400E
Moipu 400E
Ponsse EH25
Moipu 400E

Nosturi/kuormain
(ulottuvuus, m)

Kuljettajan
kokemus, v

Logman 1000
(10,3)
Ponsse HN125
(10,0)
Ponsse HN125
(10,0)
Loglift 170 V
(10,0)
Cranab CRH 15
(9,8)

0,5

Loglift 71 FT
(10,3)
Ponsse K75
(10,0)
Cranab CRF 7
(9,1)
Loglift 50
(10,0)
Loglift 51F
(9,6)

1,0

Timberjack 71 F
(10,0)
Ponsse K90
(10,0)
Ponsse K80
(10,0)
CHR 15
(11,0)

2,0 / 1,0

0,5 / 0,5
0,5
2,0
2,0

2,0 / 2,0
0,5
0,5
1,0

2,0 / 1,0
0,5
0,5

Kokopuun hakkuun aikatutkimuksessa oli mukana yhteensä viisi eri kuljettajaa. Yhden hakkuulaitteen (Moipu 400E) aikatutkimuksessa oli kaksi eri
kuljettajaa. Toinen näistä hakkuukoneen kuljettajista oli myös mukana, kun
tutkittiin toista kaato-kasauslaitetta (Ponsse EH25). Kahdella kuljettajalla oli
kokemusta kokopuun hakkuusta kaksi vuotta. Nämä kuljettajat olivat rullasyöttöisillä energiapuun hakkuulaitteilla (taulukko 2). Kaato-kasauslaitteilla varustettuja hakkuukoneita käyttäneillä kuljettajilla oli kokemusta
kokopuun hakkuusta runsas puoli vuotta. Kokopuun hakkuun lisäksi kullakin hakkuukoneen kuljettajalla oli kokemusta 0,5–13 vuotta ainespuun hakkuusta ja/tai metsäkuljetuksesta.
Kokopuun metsäkuljetustutkimuksessa oli yhteensä kuusi eri kuljettajaa.
Kahdella kuormatraktorin kuljettajalla oli kokemusta pienpuun metsäkuljetuksesta kaksi vuotta, kahdella kuljettajalla oli yksi vuosi ja kahdella kuljettajalla puoli vuotta.
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KUVA 15. Valmet 840-8 -kuormatraktori tulossa leimikosta tienvarsivarastolle. Kuormassa 4,4 m3. Hakattujen kokopuurunkojen keskikoko 11 dm3.

KUVA 16. Logman 811F -kuormatraktori purkamassa kokopuukuormaa. Logman 811F -kuormatraktorissa oli TB300kuormainvaaka.
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2.4 Korjuuolot
2.4.1 Aikatutkimus
Energiapuuharvennusleimikoissa poistuman keskikoko oli 24,2 dm3. Korjureiden ja korjuuketjujen aikatutkimuksissa poistuman keskikoossa ei ollut
merkittävää eroa. Vaihteluväli leimikoittain oli 3–66 dm3. Jos lasketaan hakatun rungon keskikoko kokonaispoistumasta, hakatun rungon keskikoko
oli 18,2 dm3 (388,2 m3 / 21 356 runkoa).
Valtaosa, yli kaksi kolmasosaa hakatuista puista oli rinnankorkeusläpimitaltaan 3–8 cm:n paksuisia (kuva 17). Kymmenesosa hakatuista puista oli rinnankorkeusläpimitaltaan 9–10 cm. Hyvin pieniä, rinnankorkeusläpimitaltaan
1–2 cm:n puita oli vajaa kymmenesosa hakatuista puista. Korjureilla korjattiin enemmän pieniä, rinnankorkeusläpimitaltaan 1–4 cm:n puita kuin korjuuketjuilla (kuva 17).

Osuus korjatuista rungoista, %

35
30
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Ketju
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Korjuri
15

Koko aineisto
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5
0
1-2

3-4

5-6

7-8

9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 >18

Rinnankorkeusläpimittaluokka, cm

KUVA 17. Hakkuukone-kuormatraktori-korjuuketjujen ja energiapuukorjureiden aikatutkimuksissa korjatun puuston rinnankorkeusläpimittajakaumat.

Poistuman tiheys leimikoittain aikatutkimuksissa oli keskimäärin 3 189 r/ha.
Vaihteluväli oli vajaasta 1 000 rungosta/ha lähes 9 000 runkoon/ha (kuva
18). Kokopuukertymä leimikoittain oli keskimäärin 57,6 m3/ha vaihteluvälin
ollessa 26–97 m3/ha (kuva 19). Laskettaessa kokopuukertymä koko aineistosta se oli 52,3 m3/ha (388,2 m3 / 7,42 ha). Koko aineistosta laskettu poistuman tiheys oli 2 878 r/ha (21 356 runkoa / 7,42 ha).
Leimikosta poistetulla keskirungolla oli merkittävä yhteys poistuman tiheyteen ja kokopuukertymään:
− Mitä pienempiä runkoja hakattiin, sitä suurempi oli poistuman tiheys ja
− Mitä pienempiä runkoja hakattiin, sitä pienempi oli kokopuukertymä
(kuvat 18 ja 19, kaava 1).
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KUVA 18. Leimikon rungon keskikoon ja poistuman tiheyden
välinen yhteys. Kuvaan merkitty poistuman tiheys aikatutkimusleimikoittain sekä laadittu yhtälö (kaava 1).

y = 599,2327 + 52966,9032 / (x + 3,6069)
missä
y = poistuman tiheys, r/ha
x = leimikon rungon keskikoko, dm3
R2 = 0,82

[1]
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Kokopuukertymä, m 3/ha
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KUVA 19. Leimikon rungon keskikoon ja kokopuukertymän välinen yhteys. Kuvaan merkitty kokopuukertymä aikatutkimusleimikoittain sekä kokopuukertymäkäyrä, joka on laskettu käyttäen kaavaa 1 (poistuman keskikoko × tiheys).
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Aikatutkimusleimikoista korjatuista puista valtaosa (59 %) oli lehtipuurunkoja, enimmäkseen koivua, mutta myös leppää, haapaa ja raitaa. Kolmannes
korjatuista rungoista oli mäntyä ja vajaa kymmenesosa (8 %) kuusta. Aikatutkimusleimikoihin jäi keskimäärin 1 471 r/ha. Vaihteluväli leimikoittain
oli 800–2 120 r/ha.
Kokopuun hakkuun aikatutkimuksessa ajouraväli oli keskimäärin 19,3 m
vaihteluvälin ollessa leimikoittain 17,1–20,3 m. Korjureiden aikatutkimuksessa ajouraväli (keskimäärin 18,0 m) oli pienempi kuin hakkuukoneilla.
2.4.2 Seurantatutkimus
Seurantatutkimuksessa energiapuuharvennusleimikon keskikoko oli 3,7 ha.
Pinta-alaltaan suurin seurantatutkimuksessa mukana ollut energiapuuharvennusleimikko oli 23 ha. Hehtaarikohtainen kokopuukertymä oli keskimäärin 52 m3/ha vaihteluvälin ollessa 25–132 m3/ha. Valtaosin kokopuukertymä energiapuuharvennusleimikoissa oli 30–69 m3/ha (kuva 20). Leimikkokohtainen kokopuukertymä oli keskimäärin 185 m3/leimikko vaihteluvälin ollessa 31–932 m3/leimikko. Kokopuukertymä jäi alle 250 m3/leimikko
runsaassa 80 %:ssa seurantatutkimusleimikoista. Metsäkuljetusmatka seurantatutkimusleimikoittain oli keskimäärin 317 m (vaihteluväli 94–871 m).

Osuus seurantaleimikoista, %
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KUVA 20. Kokopuukertymä energiapuuharvennusleimikoissa
seurantatutkimuksessa.
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2.5 Koneiden kustannuslaskenta
Käyttötuntikustannuslaskelmat tehtiin pienelle hakkuukoneelle (paino alle
13 tonnia) (tutkimuksessa Logman 801 ja Logset 506H), harvennuskoneelle
(paino 13–15 tonnia) (Valmet 901-4) ja keskiraskaalle hakkuukoneelle (paino 15–17 tonnia) (Ponsse HS16 Ergo), joissa oli joko kaato-kasauslaite tai
rullasyöttöinen hakkuulaite. Hakkuukone-kuormatraktori-ketjussa kokopuun
kuljetus oletettiin tehtävän keskiraskaalla kuormatraktorilla (paino 12–15
tonnia ja kantavuus 10–11 tonnia) (tutkimuksessa Logman 811F, Ponsse
S15 Bison ja Valmet 840-8). Pienelle ja raskaalle kuormatraktorille ei tehty
käyttötuntikustannuslaskelmia, vaikkakin tutkimuksessa kokopuuta kuljetettiin myös pienillä kuormatraktoreilla (Norcar 600 ja Timberjack 810B). Lisäksi käyttötuntikustannuslaskelmat tehtiin keskiraskaalle ja raskaalle (paino yli 15 tonnia ja kantavuus 14 tonnia) kuormatraktorialustaiselle korjurille
sekä raskaalle pyöriväohjaamoiselle korjurille (Valmet 801 Combi).
Taulukossa 3 on esitetty koneiden kustannuslaskelmissa käytetyt arvonlisäverottomat hankintahinnat. Kun hakkuukoneessa tai korjurissa oli kaatokasauslaite/korjuukoura, sen hankintahintana käytettiin 33 000 € (alv. 0 %).
Kun hakkuukoneessa oli rullasyöttöinen hakkuulaite, sen hankintahintana
käytettiin 45 000 € (alv. 0 %). Kuormatraktorissa ja korjureissa oli kuormainvaaka, 5 700 € (alv. 0 %). Kuormatraktorialustaisen korjurin muutostöiden (mm. taittuva etusermi, takapankkojen hydraulinen siirtojärjestelmä)
kustannuksena käytettiin 8 000 € (alv. 0 %).

TAULUKKO 3. Koneiden kustannuslaskelmissa käytetyt hankintahinnat,
käyttötuntituottavuudet, kuormakoot ja vuosisuoritteet sekä
lasketut käyttötuntikustannukset.
Vuotuinen
työmäärä,
3
m

Käyttötuntikustannukset,
€/h

3,9
4,4

10 000
11 280

67
72

280 000
292 000

3,9
4,4

10 000
11 280

72
77

Keskiraskas hakkuukone
- kaato-kasauslaitteella
- rullasyöttöisellä hakkuulaitteella

303 000
315 000

3,9
4,4

10 000
11 280

74
79

Keskiraskas kuormatraktori

181 000

7,7

6,0

19 745

59

Kuormatraktorialustainen
- keskiraskas
- raskas

243 000
257 000

2,5
2,6

5,0
6,0

6 410
6 670

67
68

Pyöriväohjaamoinen
- raskas

395 000

2,8

7,0

7 180

78

Hankintahinta,
€ (alv. 0 %)

Tuottavuus,
3
m /käyttötunti

Pieni hakkuukone
- kaato-kasauslaitteella
- rullasyöttöisellä hakkuulaitteella

213 000
225 000

Harvennuskone
- kaato-kasauslaitteella
- rullasyöttöisellä hakkuulaitteella

Kone

Kuorma3
koko, m

Hakkuukone

Korjuri
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Kaikilla koneilla vuosittaiset käyttötunnit vakioitiin 2 564 käyttötunniksi.
Koneiden oletettiin työskentelevän vain kokopuun korjuussa nuorissa metsissä. Taulukossa 3 on listattu kunkin koneyksikön käyttötuntituottavuudet,
jotka laskettiin rungon koolla 20 dm3 ja/tai 250 metrin metsäkuljetusmatkalla. Lisäksi taulukossa 3 on esitetty käytetyt kuormakoot kuormatraktorilla ja
korjureilla sekä vuosisuoritteet kullakin koneella. Aikatutkimuksissa määritetyt koneiden tehotuntituottavuudet muunnettiin käyttötuntituottavuuksiksi
seuraavilla kertoimilla:
− hakkuu 1,393
− metsäkuljetus 1,302
− korjurityö 1,360.
Käytetyt kertoimet perustuvat Metsätehossa tehtyihin aiempiin aika- ja seurantatutkimuksiin (Kuitto ym. 1994, Rajamäki ym. 1996, Väkevä ym. 2001,
Rieppo ja Pekkola 2001).
Hakkuukoneen ja korjurin pitoaikana käytettiin 4,6 vuotta ja kuormatraktorin pitoaikana 5,2 vuotta. Korkoprosentti oli 4,2 %. Hakkuukoneen ja korjurin kuljettajan palkkana käytettiin 11,05 €/h ja 10,27 €/h kuormatraktorin
kuljettajan palkkana ja palkan sivukuluina 65,2 %. Hakkuukoneen ja korjurin vakuutukset olivat 2 564 €/v ja hallinto- ja ylläpitokustannukset olivat
6 800 €/v. Kuormatraktorilla vastaavat kustannuserät olivat 1 710 €/v ja
4 533 €/v.
Hakkuukoneen, kuormatraktorin sekä keskiraskaan korjurin polttoaineen
kulutuksena käytettiin 11,0 l/käyttötunti. Raskaan korjurin polttoaineen kulutus kustannuslaskelmissa oli 11,5 l/käyttötunti. Kun hakkuukoneessa oli
rullasyöttöinen hakkuulaite, laippa-, teräketju- ja -öljykustannusten oletettiin
olevan 7 867 €/v. Korjaus- ja huoltokulujen arvioitiin olevan 10,63
€/käyttötunti hakkuukoneella, 7,81 €/käyttötunti kuormatraktorilla ja 9,69
€/käyttötunti korjurilla. Korjuukohteen keskikoon oletettiin olevan 185
m3/leimikko ja siirtokustannukset olivat 2,09 €/km.
Edellä esitetyillä lähtöarvoilla laskien käyttötuntikustannukset hakkuukoneilla, joissa oli kaato-kasauslaite, olivat 67–74 €/h (taulukko 3). Kun hakkuukoneissa oli rullasyöttöinen hakkuulaite, käyttötuntikustannukset olivat
5 euroa käyttötunnilta korkeammat kuin hakkuukoneilla, joissa oli kaatokasauslaite (taulukko 3). Kuormatraktorin käyttötuntikustannukset olivat 59
€/h ja korjureiden käyttötuntikustannukset olivat 67–78 €/h (taulukko 3).
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3 TULOKSET
3.1 Taakkakoko ja joukkokäsittely
Taakkakoko korjureilla oli keskimäärin 2,92 runkoa/taakka. Hakkuukoneiden aikatutkimuksessa taakkakoko jäi pienemmäksi kuin korjureilla ollen
keskimäärin 2,43 runkoa/taakka. Hakattaessa rungon kooltaan 6–15 dm3:n
puita (rinnankorkeusläpimitaltaan 4–7 cm:n puita) taakkakoko korjureilla oli
keskimäärin 3,58 r/taakka, kaato-kasauslaitteilla 3,05 r/taakka ja rullasyöttöisillä hakkuulaitteilla 3,00 r/taakka (kuva 21). Rungon kokoluokassa 6–15
dm3 taakkakoko eri hakkuulaitteilla oli keskimäärin 2,73–3,32 runkoa/taakka.
Hakattaessa rungon kooltaan 16–25 dm3:n puita (rinnankorkeusläpimitaltaan 6–9 cm:n puita) taakkakoko korjureilla oli keskimäärin 2,57 r/taakka,
kaato-kasauslaitteilla 2,20 r/taakka ja rullasyöttöisillä hakkuulaitteilla 2,38
r/taakka. Rungon kokoluokassa 16–25 dm3 taakkakoko eri hakkuulaitteilla
oli keskimäärin 1,90–2,81 runkoa/taakka.
Rungon koon ollessa yli 35 dm3 (rinnankorkeusläpimitta yli 9–10 cm) keskitaakan koko jäi alle kahden rungon, eli valtaosa puista hakattiin yksinpuin
(kuva 21). Tutkimuksessa puista vajaa 15 % hakattiin yksinpuin (kuva 22).
Korjureilla yksinpuin käsiteltyjen puiden määrä oli pienempi kuin hakkuukoneilla (kuva 22).
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KUVA 21. Taakkakoko hakkuukoneiden, joissa kaato-kasauslaite ja rullasyöttöinen hakkuulaite, sekä korjureiden aikatutkimuksissa sekä keskimäärin kokopuun korjuun aikatutkimusaineistossa rungon kokoluokittain.
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Osuus korjatuista rungoista, %
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KUVA 22. Taakkakokojakaumat hakkuukoneiden, joissa kaatokasauslaite ja rullasyöttöinen hakkuulaite, sekä korjureiden aikatutkimuksissa sekä keskimäärin kokopuun korjuun aikatutkimusaineistossa.

Käsitellyistä taakoista 39 % oli yhden puun taakkoja. Kun taakkaan kerättiin
useampia puita, kerättiin taakkaan useimmiten 2–4 runkoa (kuva 22). Korjureilla käsiteltiin enemmän isoja, yli 10 rungon taakkoja kuin hakkuukoneilla.
Kuten kuva 21 osoitti, rungon koolla oli voimakas yhteys taakkakokoon.
Kuvassa 23 on havainnollistettu leimikon rungon keskikoon vaikutus joukkokäsiteltyjen runkojen osuuteen. Pienirunkoisissa leimikoissa (poistuman
keskikoko alle 10 dm3) joukkokäsittelyprosentti lähestyi sataa prosenttia.
Poistuman keskikoon ollessa leimikossa 60–70 dm3 useampi kuin joka toinen puu käsiteltiin yksinpuin (kuva 23).
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KUVA 23. Poistuman keskikoon vaikutus joukkokäsittelyprosenttiin aikatutkimuksissa.
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3.2 Kuormakoko
Kuvassa 24 on esitetty Timberjack 1110C-, Ponsse S15 Bison- ja Valmet
801 Combi -korjureilla kokopuukuormien kokojakaumat aika- ja seurantatutkimuksessa. Taulukossa 4 on kuvattu kuorman keskikoko korjureittain
aika- ja seurantatutkimuksessa. Keskiraskailla kuormatraktorialustaisilla
korjureilla (Timberjack 1110C ja Ponsse S15 Bison) kuormakoko sekä aikaettä seurantatutkimuksessa oli valtaosin 4,0–5,9 m3 (kuva 24). Aika- ja seurantatutkimuksessa keskikuormakoko keskiraskailla kuormatraktorialustaisilla korjureilla oli samalla tasolla (noin 5,0 m3). Raskaalla kuormatraktorialustaisella korjurilla (Ponsse S16 Buffalo) kuormakoko oli noin 1,0 m3
isompi kuin keskiraskailla kuormatraktorialustaisilla korjureilla (taulukko 4).
Valmet 801 Combi -korjurilla aikatutkimuksessa kuljetetuista täysistä kokopuukuormista 63 % kuului luokkaan 8,0–8,9 m3 (kuva 24). Aikatutkimuksessa keskikuormakoko oli lähes 9 m3 (taulukko 4). Valmet 801 Combi
-korjurilla seurantatutkimuksessa kuormakoko oli selvästi alempi (keskimäärin 7,0 m3) kuin aikatutkimuksessa (taulukko 4).
Kokopuun metsäkuljetuksen aikatutkimuksessa keskikuorman koko oli 6,1
m3 keskiraskailla kuormatraktoreilla ja 3,5 m3 pienillä kuormatraktoreilla.
Kuormakoko kokopuun metsäkuljetuksessa oli 3,4–8,9 m3 keskiraskailla
kuormatraktoreilla ja 2,6–6,3 m3 pienillä kuormatraktoreilla. Valtaosa keskiraskailla kuormatraktoreilla kuljetetuista kokopuukuormista oli kooltaan
5,0–7,9 m3 (kuva 25).
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Ponsse S15 Bison (A)

25

Ponsse S15 Bison (S)

20
Valmet 801 Combi (A)

15

Valmet 801 Combi (S)

10
5
0
<1,0

1,0-1,9 2,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-6,9 7,0-7,9 8,0-8,9 9,0-9,9

>9,9

Kuormakokoluokka, m3

KUVA 24. Aika- ja seurantatutkimuksessa (A / S) mukana olleiden korjureiden (Timberjack 1110C, Ponsse S15 Bison ja Valmet 801 Combi) kokopuukuormien kokojakaumat.
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TAULUKKO 4. Kokopuukuormien keskikoko aika- ja seurantatutkimuksessa korjureittain. Aikatutkimuksen keskikuorman kokoa laskettaessa selvästi vajaat kuormat on poistettu.
Korjuri
Timberjack 1110C

Kuormakoko, m3
Aikatutkimus
Seurantatutkimus
5,14
5,32

Ponsse S15 Bison

4,98

4,90

Ponsse S16 Buffalo

5,99

..

Valmet 801 Combi

8,82

6,97

40
Osuus kuormista, %

35
30
25
20
15
10
5
0
<1,0

1,0-1,9 2,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-6,9 7,0-7,9 8,0-8,9 9,0-9,9

>9,9

3

Kuormakokoluokka, m

KUVA 25. Kokopuun metsäkuljetuksen aikatutkimuksessa kuljetettujen täysien kuormien (kuormatilasta yli kaksi kolmasosaa
käytettynä) kuormakokojakauma keskiraskailla kuormatraktoreilla.

Kuvassa 26 on esitetty leimikon rungon keskikoon vaikutus kokopuukuorman kokoon korjattaessa kokopuuta keskiraskailla kuormatraktorialustaisilla
korjureilla (kaava 2). Kuvasta 26 nähdään, että hyvin pienirunkoisessa leimikossa (korjattavan rungon keskikoko alle 5 dm3) kuormakoko jäi pieneksi
(alle 3 m3). Poistuman keskikoon kasvaessa kuormakoko kasvoi. Kuormakoon kasvu tasaantui, kun leimikon rungon keskikoko oli 20–30 dm3. Tätä
isommalla poistuman koolla kuormakoko ei kasvanut enää merkittävästi.
Myös kokopuun metsäkuljetuksen aikatutkimuksesta saatiin samansuuntaisia havaintoja poistuman keskikoon vaikutuksesta kokopuukuorman kokoon. Kokopuun metsäkuljetustutkimuksessa kuormakoon kasvu alkoi taittua leimikon rungon keskikoolla 20 dm3.
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KUVA 26. Leimikon rungon keskikoon vaikutus kokopuukuorman kokoon keskiraskailla kuormatraktorialustaisilla korjureilla
(Timberjack 1110C ja Ponsse S15 Bison) aikatutkimuksessa.
Kuvassa kokopuukuormat kussakin aikatutkimusleimikossa
sekä laadittu yhtälö (kaava 2).

y = -0,1333x + 1,8635x 0,5
missä
y = kokopuukuorman koko, m3
x = leimikon rungon keskikoko, dm3
R2 = 0,96

[2]

3.3 Ajanmenekkiyhtälöt
3.3.1 Työpistesiirtyminen
Kokopuun hakkuun aikatutkimuksessa siirtymismatka työpisteeltä toiselle
oli keskimäärin 2,2 m. Korjureiden aikatutkimuksessa siirtymismatka hakkuutyön yhteydessä oli keskimäärin 2,7 m. Aikaa yhteen työpistesiirtymiseen kului hakkuukoneilla keskimäärin 21 cmin ja korjureilla 24 cmin.
Keskimääräinen siirtymisajanmenekki kokopuun hakkuun aikatutkimuksessa oli 2,1 cmin/r ja korjureiden aikatutkimuksessa 1,4 cmin/r. Työpistesiirtymisen ajanmenekin mallinnus tehtiin hakkuukoneiden ja korjureiden yhdistetystä aineistosta. Runkokohtainen siirtymisajanmenekki laskettiin käyttäen kaavaa 3, jossa työpistesiirtymisen ajanmenekkiä selitettiin poistuman
tiheydellä (kuva 27).
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4,0

Siirtymisaika, cmin/r

3,5
3,0
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KUVA 27. Poistuman tiheyden vaikutus työpistesiirtymisen
ajanmenekkiin. Kuvassa ajanmenekki tutkimusleimikoittain
kokopuun hakkuun ja energiapuukorjureiden aikatutkimuksissa
sekä laadittu ajanmenekkifunktio (kaava 3).

y = 8,9370 − 0,9059×LN(x)
missä
y = työpistesiirtymisen ajanmenekki, cmin/r
x = poistuman tiheys, r/ha
R2 = 0,34

[3]

3.3.2 Rungon käsittely
Rungon käsittelyajanmenekki (hakkuulaitteen/korjuukouran vienti, puun
kaato ja tuonti sekä katkonta) laskettiin jokaiselle kuljettajalle leimikoittain
hakattavan rungon koon suhteen. Mallinnus tehtiin rungon kokoon 100 dm3
asti. Kuljettajakohtainen rungon käsittelyajanmenekkimalli tehtiin leimikkokohtaisista malleista. Kuljettajakohtaisista ajanmenekkimalleista laadittiin
edelleen koneyksikkökohtaiset ajanmenekkimallit.
Kokopuun hakkuussa rungon käsittelyajanmenekkimallit eri kaato-kasauslaitteilla (Abab Klippen 250, Moipu 400E, Ponsse EH25) olivat hyvin samalla tasolla, joten hakkuulaitekohtaisista ajanmenekkimalleista laadittiin
yhteismalli kaato-kasauslaitteille (taulukko 5, kaava 4). Samoin tutkituilla
rullasyöttöisillä, karsivilla hakkuulaitteilla (Logset 4M Hamster, Valmet 945
Saksi) rungon käsittelyajanmenekkimallit olivat hyvin lähellä toisiaan. Näin
ollen rullasyöttöisille hakkuulaitteille tehtiin yhteinen rungon käsittelyajanmenekkimalli (taulukko 5, kaava 4).
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TAULUKKO 5. Rungon käsittelyajanmenekkiyhtälöt hakkuukoneelle, jossa
kaato-kasauslaite (Abab Klippen 250, Moipu 400E, Ponsse
EH25) ja rullasyöttöinen hakkuulaite (Logset 4M Hamster,
Valmet 945 Saksi), sekä korjurille, jossa Moipu 400E
-korjuukoura.
Hakkuukone

*)

Rullasyöttöinen
hakkuulaite

Korjuri

Kaato-kasauslaite
a

0,1671

4,5661

0,5915

b

4,9395

2,2682

4,5702

c

0,1475

1,0000

0,3070

d

3,8298

4,9102

3,1442

e

0,0081

0,0093

0,0079

R2

0,19 – 0,38 *)

0,23 – 0,29 *)

0,31 – 0,49 *)

Kuljettajittaisten ajanmenekkimallien selitysasteiden vaihteluväli.

y = a + b×LN(x – c) + d×exp(e×x)
missä
y = rungon käsittelyajanmenekki, cmin/r
x = kokopuurungon koko, dm3
a, b, c, d, e = muuttujien kertoimet

[4]

Korjureilla rungon käsittelyajanmenekin mallinnus tehtiin samalla tavoin
kuin hakkuulaitteilla: ensiksi leimikoittain ja tämän jälkeen kuljettajittain.
Rungon käsittelyajanmenekkiyhtälö korjurille (taulukko 5, kaava 4) laadittiin Moipu 400E -korjuukouralla hakanneiden kuljettajien ajanmenekkiyhtälöistä. Valmet 801 Combi -korjurilla hakanneella kuljettajalla rungon käsittelyajanmenekki ei ollut merkitsevästi pienempi kuin Timberjack 1110C- ja
Ponsse S15 Bison -korjureilla hakanneilla kuljettajilla.
Pienillä, alle 8 dm3:n rungoilla käsittelyajanmenekki kaato-kasauslaitteilla
oli pienempi kuin rullasyöttöisillä hakkuulaitteilla (kuva 28). Tätä isommilla
rungoilla käsittelyajanmenekki rullasyöttöisillä hakkuulaitteilla oli pienempi
kuin kaato-kasauslaitteilla. Hakattavan puuston rungon koon kasvaessa käsittelyajanmenekkiero rullasyöttöisten hakkuulaitteiden ja kaato-kasauslaitteiden välillä kasvoi vakiintuen noin 4 cmin:iin/runko rungon koon 50
dm3 jälkeen.
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KUVA 28. Rungon käsittelyajanmenekki kokopuun hakkuussa
hakkuukoneella, jossa kaato-kasauslaite (Abab Klippen 250,
Moipu 400E, Ponsse EH25) ja rullasyöttöinen hakkuulaite (Logset 4M Hamster, Valmet 945 Saksi), sekä korjurilla, jossa Moipu
400E -korjuukoura (taulukko 5, kaava 4). Liitteessä 2 on kuvattu
käsittelyajanmenekki rungoittain kokopuun hakkuun ja korjureiden aikatutkimuksissa.

Korjureilla rungon käsittelyajanmenekki oli pienempi kuin hakkuukoneilla,
joissa oli kaato-kasauslaite (kuva 28). Pienillä rungoilla käsittelyajanmenekki korjureilla ja kaato-kasauslaitteilla oli samalla tasolla. Hakattavan
rungon koon kasvaessa korjureilla prosessointiajanmenekki ei kasvanut niin
voimakkaasti kuin hakkuukoneissa olleilla kaato-kasauslaitteilla (kuva 28).
Kun hakattavan rungon koko oli alle 14 dm3, rungon käsittelyajanmenekki
korjureilla oli pienempi kuin hakkuukoneilla, joissa oli rullasyöttöinen hakkuulaite (kuva 28).
Pääsyy rungon käsittelyajanmenekin eroon kaato-kasauslaitteilla ja rullasyöttöisillä hakkuulaitteilla oli ajanmenekkiero katkonnassa. Liitteessä 3
on esitetty katkonta-ajanmenekkiyhtälöt kaato-kasauslaitteilla ja rullasyöttöisillä hakkuulaitteilla. Liitteestä 3 nähdään, että kaato-kasauslaitteilla runkojen katkonnan ajanmenekki oli noin kaksinkertainen verrattuna rullasyöttöisiin hakkuulaitteisiin.
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3.3.3 Tyhjänäajo
Merkittävää eroa kuormatraktoreilla ja korjureilla tyhjänäajoajoissa ei ollut,
joten aineistot yhdistettiin. Kuvassa 29 on havainnollistettu tyhjänäajomatkan vaikutus varsinaiseen tyhjänäajoajanmenekkiin (kaava 5). Kuormatraktoreilla varsinaisen tyhjänäajoajanmenekin lisäksi tyhjänäajon valmisteluihin ja päättämisiin meni aikaa keskimäärin 0,23 min/kerta. Tyhjänäajon
apuaikoja esiintyi 24 %:ssa ajokerroista. Myös korjureilla oli tyhjänä-,
kuormaus- ja kuormattuna-ajojen yhteydessä valmistelu- ja päättämisaikoja,
mutta korjureilla käytettiin yhtä korjurityön apuajanmenekkiarvoa, mikä sisälsi hakkuun ja metsäkuljetuksen yhteydessä olleen apuajanmenekin (ks. s.
49).
30

Tyhjänäajoaika, min

25
20
Kuormatraktori
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Korjuri
Funktio
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KUVA 29. Tyhjänäajomatkan vaikutus varsinaiseen tyhjänäajoajanmenekkiin. Kuvassa ajanmenekki kuormittain kuormatraktoreilla ja korjureilla sekä laadittu ajanmenekkifunktio (kaava 5).

y = -68,8005 + 11,7339 × LN(x + 347,6360)
missä
y = varsinainen tyhjänäajoajanmenekki, min
x = tyhjänäajomatka, m
R2 = 0,84
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3.3.4 Kuormaus
Kuvassa 30 on esitetty ajouranvarsitiheyden vaikutus työpisteiden kokoon
kokopuun metsäkuljetuksessa kuormatraktorilla sekä korjureiden aikatutkimuksessa. Ajouranvarsitiheys laskettiin jakamalla kuljetettu puumäärä
kuormausajossa ajettua sataa metriä kohden. Työpisteen koko määritettiin
kaavalla 6 (taulukko 6) erikseen korjurille ja kuormatraktorille. Korjurityössä työpisteet (keskimäärin 0,25 m3) olivat pienempiä kuin kokopuun metsäkuljetuksen aikatutkimuksessa (keskimäärin 0,38 m3).

Työpisteen koko, m 3
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KUVA 30. Ajouranvarsitiheyden vaikutus työpistekokoon kokopuun metsäkuljetuksessa kuormatraktorilla ja korjurilla. Kuvassa
työpistekoot kuormittain kuormatraktorilla ja korjurilla sekä laaditut yhtälöt (taulukko 6, kaava 6).

TAULUKKO 6. Yhtälöt työpisteen koon laskentaan
kuormatraktorille ja korjurille.
Kuormatraktori

Korjuri

a

0,0974

0,0711

R2

0,88

0,94

y = a × x 0,5
missä
y = työpisteen koko, m3
x = ajouranvarsitiheys, m3 / 100 m
a = muuttujan kerroin
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Työpisteen koolla oli vuorostaan merkittävä vaikutus työpisteessä käytettyyn kuormausaikaan (kuva 31). Varsinainen kuormausajanmenekki laskettiin kaavalla 7 (taulukko 7). Korjurilla kuormauksen ajanmenekki oli pienempi kuin kuormatraktoreilla. Kun käytettiin työmenetelmää B pyöriväohjaamoisella korjurilla, kuormauksen ajanmenekki ei ollut merkittävästi pienempi kuin työmenetelmissä A1 ja A2. Varsinaisen kuormausajanmenekin
lisäksi aikaa kului kuormauksen apuaikoihin. Kokopuun metsäkuljetuksessa
kuormatraktoreilla kuormauksen apuajat olivat keskimäärin 0,20 min/m3.

3,0

Kuormausaika, min

2,5
2,0

Kuormatraktori
Korjuri

1,5

Kuormatraktori
Korjuri

1,0
0,5
0,0
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

Työpisteen koko, m3

KUVA 31. Työpisteen koon vaikutus varsinaiseen kuormausajanmenekkiin. Kuvassa ajanmenekki kuormittain kuormatraktorilla ja korjurilla sekä laaditut ajanmenekkifunktiot (taulukko 7,
kaava 7).

TAULUKKO 7. Varsinaisen kuormauksen ajanmenekkiyhtälöt
kuormatraktorille ja korjurille.
Kuormatraktori

Korjuri

a

0,3289

0,1815

b

1,7912

1,8403

R2

0,73

0,80

y = a + b×x
missä
y = varsinainen kuormausajanmenekki työpisteessä, min
x = työpisteen koko, m3
a, b = muuttujien kertoimet
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3.3.5 Kuormausajo
Kokopuun metsäkuljetuksen aikatutkimuksessa kuormausajomatka oli keskimäärin 2,1 m ja aikaa yhteen kuormausajosiirtymiseen kului keskimäärin
0,20 min. Korjureiden aikatutkimuksessa kuormausajomatka oli keskimäärin 1,9 m ja kuormausajokerta kesti keskimäärin 0,21 min. Korjureilla ei ollut merkittävää eroa kuormausajoajanmenekeissä, kun kokopuuta korjattiin
eri työmenetelmillä (A1, A2 ja B). Kuvassa 32 on esitetty kuormausajoajanmenekki kuormausajomatkan funktiona kuormatraktorilla ja korjurilla
(taulukko 8, kaava 8).

Kuormausajoaika, min

0,4

0,3
Kuormatraktori
Korjuri

0,2

Kuormatraktori
Korjuri

0,1

0,0
0
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5

Kuormausajomatka, m

KUVA 32. Kuormausajomatkan vaikutus varsinaiseen kuormausajoaikaan. Kuvassa ajanmenekki kuormittain kuormatraktorilla ja korjurilla sekä laaditut ajanmenekkifunktiot (taulukko 8,
kaava 8).

TAULUKKO 8. Varsinaisen kuormausajoajanyhtälöt
kuormatraktorille ja korjurille.
Kuormatraktori

Korjuri

a

0,1845

0,2160

b

0,0599

0,0552

c

0,7347

0,9429

R2

0,44

0,55

y = a + b × LN(x − c)
missä
y = varsinainen kuormausajoajanmenekki, min
x = kuormausajomatka, m
a, b, c = muuttujien kertoimet
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Kuormausajomatka oli puolestaan riippuvainen ajouranvarsitiheydestä (kuva 33, taulukko 9, kaava 9). Kuormatraktorilla varsinaisen kuormausajoajanmenekin lisäksi kuormausajon valmisteluihin ja päättämisiin kului keskimäärin 0,07 min/kerta. Näitä apuaikoja esiintyi keskimäärin 4 %:ssa
kuormausajokerroista.
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KUVA 33. Ajouranvarsitiheyden vaikutus kuormausajomatkaan
kokopuun metsäkuljetuksessa kuormatraktorilla ja korjurilla. Kuvassa ajomatka kuormittain kuormatraktorilla ja korjurilla sekä
laaditut ajomatkafunktiot (taulukko 9, kaava 9).

TAULUKKO 9. Kuormausajomatkan laskennan yhtälöt
kuormatraktorille ja korjurille.
Kuormatraktori

Korjuri

a

9,3315

6,3595

R2

0,91

0,93

y = a / x 0,5
missä
y = kuormausajomatka, m
x = ajouranvarsitiheys, m3 / 100 m
a = muuttujan kerroin

46
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3.3.6 Kuormattuna-ajo
Tyhjänäajoajanmenekin mallinnuksen tavoin myös kuormattuna-ajoajanmenekin mallinnuksessa kokopuun metsäkuljetuksen ja korjureiden aikatutkimuksen aineistot yhdistettiin. Kuormattuna-ajomatkan vaikutus varsinaiseen kuormausajoaikaan on esitetty kuvassa 34 (kaava 10). Kuormatraktoreilla varsinaisen kuormausajoajan lisäksi aikaa kului kuormattuna-ajon
valmisteluihin ja päättämisiin keskimäärin 0,31 min/kerta. Valmistelua ja
päättämisiä esiintyi 22 %:ssa kuormattuna-ajokerroista.
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KUVA 34. Kuormattuna-ajomatkan vaikutus varsinaiseen kuormattuna-ajoajanmenekkiin. Kuvassa ajanmenekki kuormittain
kuormatraktorilla ja korjurilla sekä laadittu ajanmenekkifunktio
(kaava 10).

y = -182,1220 + 26,5133 × LN(x + 967,4630)
missä
y = varsinainen kuormattuna-ajoajanmenekki, min
x = kuormattuna-ajomatka, m
R2 = 0,92
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3.3.7 Purkaminen
Kokopuun metsäkuljetuksen aikatutkimuksessa purkamistaakan koko oli
keskimäärin 0,53 m3 ja taakkakohtainen ajanmenekki oli keskimäärin 0,35
min/taakka. Korjureilla purkamistaakka oli pienempi (keskimäärin 0,45 m3)
ja taakkaa kohti aikaa kului enemmän (keskimäärin 0,40 min/taakka) kuin
kuormatraktoreilla. Täten kuormatraktoreilla kokopuukuorman purkaminen
oli nopeampaa kuin korjureilla.
Kuormatraktoreilla varsinaisen purkamisen ajanmenekki oli keskimäärin
0,65 min/m3. Korjureilla vastaava ajanmenekki oli keskimäärin 0,87
min/m3. Varsinainen purkamisajanmenekki mallinnettiin kokopuukuorman
koon suhteen (kuva 35, taulukko 10, kaava 11). Kuormatraktoreilla varsinaisen purkamisajan lisäksi purkamisen apuaikoja oli keskimäärin 0,02
min/m3.
10
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KUVA 35. Kokopuukuorman koon vaikutus varsinaiseen purkamisajanmenekkiin kuormatraktorilla ja korjurilla. Kuvassa
ajanmenekki kuormittain (mukana myös vajaiksi luokitellut
kuormat) kuormatraktorilla ja korjurilla sekä laaditut ajanmenekkifunktiot (taulukko 10, kaava 11).
TAULUKKO 10. Varsinaiset purkamisajanmenekkiyhtälöt
kuormatraktorille ja korjurille.
Kuormatraktori

Korjuri

a

-0,3759

0,3616

b

0,7754

0,8215

R2

0,57

0,76

y = a + b×x
missä
y = varsinainen purkamisajanmenekki, min
x = kokopuukuorman koko, m3
a, b = muuttujien kertoimet
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3.3.8 Apuajat
Kokopuun hakkuussa hakkuukoneilla apuajanmenekki oli keskimäärin 0,81
cmin/r. Yli puolet apuajoista aiheutui järjestelyajoista, esim. kourakasojen
järjestelystä. Vajaa puolet (46 %) apuajoista oli työn suunnittelua. Kaksi
prosenttia apuajanmenekistä oli muita apuaikoja, esim. alikasvoksen raivausta hakkuulaitteella.
Korjureilla sekä hakkuussa että metsäkuljetuksessa apuajanmenekki oli yhteensä keskimäärin 2,15 cmin/r. Korjureilla työn suunnittelun osuus apuajoista oli 58 %. Korjurin hakkuukuntoon (etusermin taittaminen ja takapankkojen siirtäminen eteen) ja toisaalta metsäkuljetuskuntoon (etusermi
pystyyn ja takapankot paikoilleen) saattaminen sekä kourakasojen, kuorman
ja varastopinojen järjestelyajat veivät 37 % apuajanmenekkiajasta korjureilla. Muiden apuaikojen (esim. tyhjänä-, kuormaus- ja kuormattuna-ajojen
valmistelu- ja päättämisajat sekä alikasvoksen raivaus hakkuulaitteella)
osuus oli 5 % apuajanmenekistä. Kokopuun metsäkuljetuksen eri työvaiheissa ollut apuajanmenekki on raportoitu edellä (ks. s. 42–48).

3.4 Tehoajanmenekki
3.4.1 Hakkuu
Hakkuun tehoajanmenekki (cmin/r) laskettiin kaavalla 12.
y = x1 + x2 + x3
missä
y = tehoajanmenekki, cmin/r
x1 = työpistesiirtyminen, cmin/r
x2 = rungon käsittely, cmin/r
x3 = apuajat, cmin/r

[12]

Kuva 36 osoittaa, että pienikokoisilla, alle 8 dm3:n rungoilla tehoajanmenekki kaato-kasauslaitteilla oli pienempi kuin rullasyöttöisillä hakkuulaitteilla. Tätä isommilla rungoilla tehoajanmenekki rullasyöttöisillä hakkuulaitteilla oli pienempi kuin kaato-kasauslaitteilla. Rungon koon ollessa
20 dm3 hakkuun tehoajanmenekki oli kaato-kasauslaitteilla 22 cmin/r ja rullasyöttöisillä hakkuulaitteilla 20 cmin/r (kuva 36). Hakattavan rungon koon
kasvaessa ero hakkuun tehoajanmenekeissä kasvoi. Kun rungon koko oli 50
dm3, tehoajanmenekkiero oli 4 cmin/r. Tehoajanmenekkiero pysyi tällä tasolla rungon kokoon 100 dm3 asti.
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Tehoajanmenekki, cmin/r

35
30
25
20

Kaato-kasauslaite

15

Rullasyöttöinen
hakkuulaite

10
5
0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90 100

Rungon koko, dm3

KUVA 36. Kokopuun hakkuun tehoajanmenekki hakkuukoneella, jossa kaato-kasauslaite (Abab Klippen 250, Moipu 400E,
Ponsse EH25) ja rullasyöttöinen hakkuulaite (Logset 4M Hamster, Valmet 945 Saksi). Poistuman tiheys kullakin rungon koolla
on määritetty kaavalla 1 (s. 30).

3.4.2 Metsäkuljetus
Metsäkuljetuksen tehoajanmenekki (min/m3) määritettiin kaavalla 13.
y = [(x1 + x2 + x4 + x5 + x6) / k] + x3 + x7
missä
y = tehoajanmenekki, min/m3
x1 = tyhjänäajo valmisteluineen ja päättämisineen, min
x2 = kuormaus, min
x3 = kuormauksen apuaika, min/m3
x4 = kuormausajo valmisteluineen ja päättämisineen, min
x5 = kuormattuna-ajo valmisteluineen ja päättämisineen, min
x6 = purkaminen, min
x7 = purkamisen apuaika, min/m3
k = kuorman koko, m3

[13]

Kun kokopuukuorman koko oli 6 m3, metsäkuljetusmatka 250 m ja kokopuukertymä 57 m3/ha, kokopuun metsäkuljetuksen tehoajanmenekki oli 6,0
min/m3. Kokopuun metsäkuljetuksen tehoajanmenekistä vajaa puolet (46 %)
oli kuormausta (kuva 37). Apuaikoineen kuormauksen ajanmenekki oli 2,7
min/m3. Kuormausajon osuus oli lähes kymmenes tehoajanmenekistä. Runsas kolmannes oli tyhjänä- ja kuormattuna-ajoaikoja. Purkamisajan osuus oli
12 % tehoajanmenekistä. Purkamisen ajanmenekki apuaikoineen oli 0,73
min/m3.
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KUVA 37. Kokopuun metsäkuljetuksen tehoajanmenekki ja sen
rakenne, kun kokopuukuorman koko 6 m3, metsäkuljetusmatka
250 m ja kokopuukertymä 57 m3/ha.

3.4.3 Korjurityö
Korjurityön tehoajanmenekki (min/m3) määritettiin kaavalla 14.
y = (x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6+ x7 + x8) / k
missä
y = tehoajanmenekki, min/m3
x1 = tyhjänäajo, min
x2 = kuormaan hakattujen runkojen käsittelyaika, min
x3 = työpistesiirtyminen, min
x4 = kuormaus, min
x5 = kuormausajo, min
x6 = kuormattuna-ajo, min
x7 = purkaminen, min
x8 = apuajat, min
k = kuorman koko, m3

[14]

Kuvassa 38 on esitetty kokopuun korjuun tehoajanmenekki ja sen rakenne
energiapuukorjurilla. Kuvasta havaitaan, että runkojen käsittelyyn kului yli
puolet tehoajanmenekistä. Käytettäessä työmenetelmiä A1/A2 ja B tehoajanmenekin ainoa ero oli se, ettei työmenetelmässä B ollut lainkaan työpistesiirtymisiä (kuva 38). Työmenetelmässä B ensimmäisen kuormaustyövaiheen jälkeen työpistesiirtymiset luokiteltiin kuormausajoksi (liite 1c).
Työmenetelmässä A1/A2 työpistesiirtymisten osuus tehoajanmenekistä oli 5
%. Mitä isompi kuormakoko oli, sitä pienempi oli tyhjänä-, kuormaus- ja
kuormattuna-ajojen ajanmenekki.
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Kuormauksen osuus oli noin 15 % tehoajanmenekistä (kuva 38). Kuormauksen tehoajanmenekki oli 2,5 min/m3, mikä oli 0,2 min/m3 pienempi
kuin kokopuun metsäkuljetuksessa (vrt. kuvat 37 ja 38). Sekä purkamisaikojen että apuaikojen osuus tehoajanmenekistä oli 4–7 %. Purkamisen tehoajanmenekki oli 0,87–0,89 min/m3, mikä oli noin 0,15 min/m3 suurempi
kuin kuormatraktorilla kokopuun metsäkuljetuksessa (vrt. kuvat 37 ja 38).
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KUVA 38. Kokopuun korjuun tehoajanmenekki ja sen rakenne
korjureilla, kun kuorman koko oli 5 ja 7 m3 ja käytettiin työmenetelmiä A1/A2 ja B. Korjattavan puuston rungon koko 20 dm3 (kokopuukertymä 57 m3/ha) ja metsäkuljetusmatka 250 m.

3.5 Keskeytykset
3.5.1 Aikatutkimus
Kokopuun hakkuun aikatutkimuksessa lyhyitä (< 15 min) keskeytyksiä oli
keskimäärin 6,4 % tehoajasta. Kokopuun metsäkuljetuksen aikatutkimuksessa lyhyiden keskeytysten osuus tehoajasta oli keskimäärin 1,6 %. Korjureiden aikatutkimuksessa lyhyitä keskeytyksiä oli keskimäärin 5,6 % tehoajasta.
Pääosin lyhyet keskeytykset johtuivat kuljettajasta (kuljettajan ruokailu-,
ym. tauot): hakkuun aikatutkimuksessa kuljettajasta johtuvien lyhyiden keskeytysten osuus oli 79 %, kokopuun metsäkuljetuksen aikatutkimuksessa 53
% ja korjureiden aikatutkimuksessa 66 %. Korjaus- ja huoltotöiden osuus
lyhyiden keskeytysten kokonaiskestosta oli hakkuukoneilla 13 %, kuormatraktoreilla 25 % ja korjureilla 27 %. Häiriöiden osuus lyhyistä keskeytyksistä oli hakkuukoneilla 8 %, kuormatraktoreilla 2 % ja korjureilla 7 %.
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3.5.2 Seurantatutkimus
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Kolmelta seurantatutkimuksessa olleelta korjurilta keskeytyksiä kirjautui
Telmu 100 -tiedonkeruulaitteeseen yhteensä 552,3 tuntia. Yhteensä keskeytyksiä kirjaantui seurantatutkimuksessa 1 121 kappaletta. Yli puolet keskeytyksistä johtui koneesta, korjurista: koneesta aiheutui 55 % keskeytysten
kokonaismäärästä ja 66 % kokonaiskeskeytysajasta. Koneesta johtuneet
keskeytykset olivat tyypillisesti kestoltaan alle puoli tuntia (kuva 39). Kolme prosenttia konekeskeytyksistä oli yli kolmen tunnin pituisia. Näiden konekeskeytysten yhteenlaskettu ajanmenekki oli tosin lähes kolmanneksen
konekeskeytysten kokonaisajasta. Keskimäärin konekeskeytys oli 0,60 tunnin pituinen.

Myy syy

KUVA 39. Koneesta, kuljettajasta, yhteydenpidosta sekä muusta syystä johtuneiden keskeytysten jakaumat keskeytysten lukumäärän ja ajanmenekin suhteen korjureilla seurantatutkimuksessa.

Seurantatutkimuksessa vajaa kymmenes keskeytysten kokonaismäärästä oli
kuljettajasta johtuneita keskeytyksiä. Keskeytysten ajanmenekistä kuljettajakeskeytysten osuus oli vain 4 %. Kuljettajakeskeytykset olivat tyyppisesti
lyhyitä, alle 15 minuutin pituisia (kuva 39). Kuljettajakeskeytyksen kesto
seurantatutkimuksessa oli keskimäärin 0,19 tuntia.
Yhteydenpidosta (mm. puhelut sekä urakanantajan, metsäomistajan ja muiden henkilöiden vierailut työmaalla) aiheutuneet keskeytykset olivat syynä
18 %:iin keskeytyksistä, kun tarkastellaan niin yhteydenpidosta aiheutuneiden keskeytysten kokonaismäärää tai -kestoa kaikista keskeytyksistä. Yhteydenpitokeskeytyksen pituus seurantatutkimuksessa oli keskimäärin 0,49
tuntia. Konekeskeytysten tavoin yhteydenpidosta aiheutuneet keskeytykset
olivat valtaosin kestoltaan alle puolen tunnin pituisia, mutta muutamat pitkät, yli kolme tuntia kestäneet yhteydenpidosta aiheutuneet keskeytykset
veivät runsaasti aikaa (kuva 39).
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Muista syistä (esim. korjurin siirrot työmaalta toiselle, korjurin kiinnijuuttuminen) aiheutuneiden keskeytysten osuus kokonaiskeskeytysajasta oli 12
%. Keskeytysten kokonaismäärästä 18 % aiheutui muista syistä. Kestoltaan
muista syistä aiheutuneet keskeytykset olivat keskimäärin 0,34 tuntia. Lukumääräisesti lyhyitä, alle 15 minuuttia kestäneitä, muista syistä johtuneita
keskeytyksiä oli pääosa (kuva 39). Kestoltaan pitkiä, yli kolme tuntia kestäneitä, muista syistä aiheutuneita keskeytyksiä oli lukumääräisesti vain vähän, mutta ne veivät valtaosan muista syistä johtuneiden keskeytysten ajanmenekistä (kuva 39).

3.6 Käyttöasteet
Seurantatutkimuksessa tekninen käyttöaste korjureilla oli keskimäärin 90,4
%. Vaihteluväli korjureittain oli 83,1–96,7 %. Toiminnallinen käyttöaste
korjureilla oli keskimäärin 84,4 % vaihteluvälin ollessa korjureittain 78,5–
87,8 %. Laskettaessa korjureiden käyttöasteita korjaamokesketyksenä käytettiin 3 % tuotantoajasta (Kuitto ym. 1996), koska kuljettajat kirjasivat
Telmu 100 -tiedonkeruulaitteeseen vain työmaalla tapahtuneen ajankäytön.

3.7 Kokonaistyöajan jakauma
Seurantatutkimuksessa keskimäärin 86,6 % kokonaistyöajasta oli tehollista
korjurityötä, kokopuun hakkuuta ja metsäkuljetusta. Korjureittain tehollisen
korjurityön osuus vaihteli välillä 78,8–93,5 %. Konekeskeytysten osuus kokonaistyöajasta oli keskimäärin 6,6 %. Vastaavasti kuljettajakeskeytysten
osuus oli keskimäärin 0,2 %. Yhteydenpidosta aiheutuneiden keskeytysten
osuus kokonaistyöajasta oli 2,1 %, korjurin siirroista aiheutuneiden keskeytysten osuus 1,2 % ja muista syistä johtuneiden keskeytysten osuus oli 3,2 %.

3.8 Tuottavuus
3.8.1 Hakkuu
Kun hakattiin hyvin pienikokoisia, alle 5 dm3:n puita (d1,3≤ 4 cm), kokopuun hakkuun tuottavuus jäi pieneksi, alle 2 m3/tehotunti sekä kaatokasauslaitteilla että rullasyöttöisillä hakkuulaitteilla (kuva 40). Hakkuun
tuottavuus kaato-kasauslaitteilla oli korkeampi kuin rullasyöttöisillä hakkuulaitteilla, kun hakattavan rungon koko oli alle 8 dm3. Tätä isommalla
rungon koolla hakkuun tuottavuus rullasyöttöisillä hakkuulaitteilla oli isompi kuin kaato-kasauslaitteilla. Kun hakattavan puuston rungon koko oli 20
dm3, tuottavuusero rullasyöttöisten hakkuulaitteiden eduksi oli 0,6
m3/tehotunti. Poistettavan rungon koon ollessa 50 dm3 tuottavuusero oli lähes 2 m3/tehotunti (kuva 40).

54

Metsätehon raportti 193

12.9.2006

18
Tuottavuus, m 3/tehotunti

16
14
12
Kaato-kasauslaite
10
Rullasyöttöinen
hakkuulaite

8
6
4
2
0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Rungon koko, dm3

KUVA 40. Kokopuun hakkuun tehotuntituottavuus hakattavan
puuston rungon koon suhteen, kun hakkuukoneessa kaatokasauslaite (Abab Klippen 250, Moipu 400E, Ponsse EH25) ja
rullasyöttöinen hakkuulaite (Logset 4M Hamster, Valmet 945
Saksi). Poistuman tiheys laski 10 050 rungosta/ha (rungon koko
2 dm3) 1 230 runkoon/ha (80 dm3).

3.8.2 Metsäkuljetus
Kokopuukuorman koon ollessa 6 m3 ja kokopuukertymän ollessa 60 m3/ha
kokopuun metsäkuljetuksen tuottavuus oli 10,0 m3/tehotunti 250 metrin
metsäkuljetusmatkalla (kuva 41). Vastaavissa korjuuoloissa metsäkuljetuksen tuottavuus oli 11,3 m3/tehotunti, kun kokopuukuorman koko oli 9 m3, ja
7,5 m3/tehotunti, kun kokopuukuorman koko oli 3 m3. Kokopuukertymän
vaikutus metsäkuljetuksen tuottavuuteen oli pienempi kuin kuormakoon tai
metsäkuljetusmatkan vaikutus (kuvat 41 ja 42).
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KUVA 41. Kokopuun metsäkuljetuksen tehotuntituottavuus
metsäkuljetusmatkan suhteen eri kuormako’oilla. Kokopuun
hakkuukertymä 60 m3/ha.
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KUVA 42. Kokopuun metsäkuljetuksen tehotuntituottavuus
metsäkuljetusmatkan suhteen eri kokopuukertymillä. Kokopuukuorman koko 6,0 m3.
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3.8.3 Korjurityö
Tarkasteltaessa kokopuun korjuun tuottavuutta korjurilla havaitaan, että korjattavan puuston rungon koolla ja kokopuukertymällä, metsäkuljetusmatkalla, kuormakoolla ja käytetyllä työmenetelmällä oli vaikutusta kokopuun korjuun tuottavuuteen (kuvat 43–45). Kun käytettiin työmenetelmää A1/A2,
korjatun puuston rungon koko oli 20 dm3 ja metsäkuljetusmatka oli 250 m,
kokopuun korjuun tuottavuus oli 3,4 m3/tehotunti kuormakoon ollessa 5 m3.
Kun vastaavissa korjuuoloissa kuormakoko oli 7 m3, tuottavuus oli 3,6
m3/tehotunti. Kun käytettiin työmenetelmää A1/A2, metsäkuljetusmatka oli
250 m ja korjatun puuston rungon koko oli 51 dm3 (kokopuukertymä 80
m3/ha), kokopuun korjuun tuottavuus oli 5,1 m3/tehotunti kuormakoolla 5
m3 ja 5,4 m3/tehotunti kuormakoolla 7 m3.
Käytettäessä työmenetelmää B kokopuun korjuun tuottavuus oli noin 5 %
korkeampi kuin työmenetelmällä A1/A2, kun kuormakoko oli 5–7 m3, poistettavan puuston rungon koko 20 dm3 ja metsäkuljetusmatka 250 m (kuvat
43 ja 45).
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KUVA 43. Kokopuun korjuun tehotuntituottavuus korjurilla korjattavan puuston rungon koon suhteen eri kuormako’oilla. Kokopuukertymä kasvoi 20 m3:sta/ha (rungon koko 2 dm3) 99
m3:iin/ha (80 dm3) (kaava 1), metsäkuljetusmatka 250 m ja käytettiin työmenetelmää A1/A2.
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Tuottavuus, m 3/tehotunti

7
6

3 m3
4 m3

5

5 m3

4

6 m3

3

7 m3
8 m3

2

9 m3

1

10 m3

0
0

100

200

300

400

500

600

700

800

Metsäkuljetusmatka, m

KUVA 44. Kokopuun korjuun tehotuntituottavuus korjurilla metsäkuljetusmatkan suhteen eri kuormako’oilla. Korjattavan puuston rungon koko 20 dm3 (kokopuukertymä 57 m3/ha) ja käytettiin työmenetelmää A1/A2.
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KUVA 45. Kokopuun korjuun tehotuntituottavuus korjurilla korjattavan puuston rungon koon suhteen. Kokopuukertymä kasvoi
20 m3:sta/ha (rungon koko 2 dm3) 99 m3:iin/ha (80 dm3) ja metsäkuljetusmatka 250 m.
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3.9 Kustannukset
3.9.1 Hakkuu
Hakattaessa hyvin pienikokoisia, alle 5 dm3:n puita, kokopuun hakkuun kustannukset nousivat hyvin korkeiksi, yli 45 euroon/m3 sekä kaatokasauslaitteilla että rullasyöttöisillä hakkuulaitteilla (kuva 46). Rungon koon
kasvaessa hakkuukustannukset pienenivät merkittävästi. Rungon koon ollessa 20 dm3 hakkuukustannukset olivat 16,5–18,9 €/m3; matalimmat hakkuukustannukset olivat pienellä hakkuukoneella, jossa oli rullasyöttöinen hakkuulaite. Vastaavasti keskiraskaalla hakkuukoneella, jossa oli kaato-kasauslaite, hakkuun kustannukset olivat korkeimmat (lähes 19 €/m3) rungon koolla 20 dm3. Kun hakattavan puuston rungon koko oli 50 dm3, hakkuukustannukset olivat alle 10 €/m3 kaikilla hakkuukoneyksiköillä (kuva 46).
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KUVA 46. Kokopuun hakkuun kustannukset hakattavan puuston rungon koon suhteen erikokoisilla hakkuukoneilla (pieni
hakkuukone, harvennuskone ja keskiraskas hakkuukone), joissa kaato-kasauslaite (KK) ja rullasyöttöinen hakkuulaite (RS).
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3.9.2 Metsäkuljetus
Kokopuun metsäkuljetuskustannukset olivat 7,7 €/m3, kun metsäkuljetusmatka oli 250 m ja kuormakoko 6,0 m3 (kuva 47). Pienellä, 3 m3:n kuormakoolla metsäkuljetuskustannukset olivat korkeat, yli 10 €/m3 250 metrin
metsäkuljetusmatkalla. Mitä pienempi kuormakoko oli, sitä enemmän metsäkuljetuskustannukset nousivat, kun metsäkuljetusmatka kasvoi (kuva 47).

Metsäkuljetuskustannukset, €/m 3

Kokopuukertymän vaikutus metsäkuljetuskustannuksiin oli pienempi kuin
kuormakoon tai metsäkuljetusmatkan vaikutus (kuvat 47 ja 48). Kokopuukertymän ollessa 20 m3/ha metsäkuljetuskustannukset olivat 8,2 €/m3, kun
kuormakoko oli 6 m3 ja metsäkuljetusmatka 250 m (kuva 48). Kun kokopuukertymä oli 100 m3/ha, metsäkuljetuskustannukset olivat 0,8 €/m3 pienemmät kuin kokopuukertymällä 20 m3/ha.
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KUVA 47. Kokopuun metsäkuljetuskustannukset metsäkuljetusmatkan
suhteen eri kuormako’oilla. Kokopuun hakkuukertymä 60 m3/ha.
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KUVA 48. Kokopuun metsäkuljetuskustannukset metsäkuljetusmatkan
suhteen eri kokopuukertymillä. Kokopuukuorman koko 6,0 m3.
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3.9.3 Korjurityö
Korjattaessa hyvin pienikokoisia, alle 5 dm3:n puita ja kokopuukertymän
ollessa pieni (alle 30 m3/ha), kokopuun korjuukustannukset nousivat korkeiksi, yli 55 euroon/m3 kuorman koosta riippumatta (kuva 49). Rungon
koon ja kokopuukertymän kasvaessa korjuukustannukset pienenivät selvästi.
Rungon koon ollessa 20 dm3 (kokopuukertymä 57 m3/ha) korjuukustannukset olivat 25,0–29,5 €/m3 (kuormakoko 3–10 m3) keskiraskaalla kuormatraktorialustaisella korjurilla (67 €/h). Kun korjattavan puuston rungon koko
oli 51 dm3 (kokopuukertymä 80 m3/ha), korjuukustannukset keskiraskaalla
kuormatraktorialustaisella korjurilla olivat 16–21 €/m3 (kuva 49). Metsäkuljetusmatkan vaikutus korjuukustannuksiin oli pienempi kuin korjattavan
puuston rungon koon tai kokopuukertymän vaikutus (kuvat 49 ja 50).
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KUVA 49. Kokopuun korjuukustannukset korjattavan puuston
rungon koon suhteen eri kuormako’oilla. Kokopuukertymä kasvoi 20 m3:sta/ha (rungon koko 2 dm3) 99 m3:iin/ha (80 dm3),
metsäkuljetusmatka 250 m, käytettiin työmenetelmää A1/A2 ja
korjurin käyttötuntikustannukset 67 €/h.
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Käytetyn työmenetelmän vaikutus korjuukustannuksiin oli suhteellisen pieni
(kuva 51). Käytettäessä työmenetelmää B korjuukustannukset olivat korjuuoloista riippuen 3–6 % pienemmät kuin työmenetelmällä A1/A2.
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KUVA 50. Kokopuun korjuukustannukset metsäkuljetusmatkan
suhteen eri kuormako’oilla. Korjattavan puuston rungon koko 20
dm3 (kokopuukertymä 57 m3/ha), käytettiin työmenetelmää
A1/A2 ja korjurin käyttötuntikustannukset 67 €/h.
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KUVA 51. Kokopuun korjuukustannukset korjattavan puuston
rungon koon suhteen. Kokopuukertymä kasvoi 20 m3:sta/ha
(rungon koko 2 dm3) 99 m3:iin/ha (80 dm3) ja metsäkuljetusmatka 250 m. Kun kuormakoko 5 m3, käyttötuntikustannukset 67
€/h ja kun kuormakoko 7 m3, käyttötuntikustannukset 78 €/h.
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3.10 Korjuuketjuvertailut
Kuvissa 52–54 on tarkasteltu kokopuun korjuun kustannuksia korjattavan
puuston rungon koon (kokopuukertymän), metsäkuljetusmatkan ja leimikon
koon suhteen. Kuvista havaitaan, että kokopuun korjuukustannukset olivat
korjureilla ja hakkuukone-kuormatraktori-ketjuilla melko samalla tasolla.
Korjattaessa hyvin pienikokoista, rungon koolta 2–4 dm3:n puuta korjuukustannukset olivat yli kaksinkertaiset verrattuna rungon koolta 20 dm3:n puun
korjuuseen (kuva 52). Pienellä rungon koolla korjureiden ja korjuuketjujen,
missä hakkuukoneissa oli kaato-kasauslaite, korjuukustannukset olivat matalimmat. Mitä järeämpää korjattava puusto oli, sitä kustannustehokkaampi
oli korjuuketju, missä hakkuukoneissa oli rullasyöttöinen hakkuulaite.
Kilpailukykyisimmillään korjuri oli suhteellisen lyhyillä, alle 150 metrin
metsäkuljetusmatkoilla (kuva 53). Metsäkuljetusmatkan pidentyessä korjurit
menettivät kilpailukykyään. Niin ikään korjurit olivat kustannustehokkaampia korjuuketjuun verrattuna suhteellisen pienikertymäisissä leimikoissa
(20–50 m3/leimikko) (kuva 54).
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KUVA 52. Korjattavan puuston rungon koon vaikutus kokopuun suhteellisiin korjuukustannuksiin eri korjureilla ja korjuuketjuilla, joissa erikokoinen hakkuukone (pieni hakkuukone, harvennuskone, keskiraskas hakkuukone) varustettuna kaato-kasauslaitteella (KK) tai rullasyöttöisellä
hakkuulaitteella (RS). Kokopuukertymä kasvoi 20 m3:sta/ha (rungon
koko 2 dm3) 99 m3:iin/ha (80 dm3), metsäkuljetusmatka 250 m ja kuormatraktorialustaisilla korjureilla käytettiin työmenetelmää A1 ja pyöriväohjaamoisella korjurilla työmenetelmää B. Korjuukustannukset 100 =
Ketju (Harvennuskone / KK) rungon koolla 20 dm3.
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KUVA 53. Metsäkuljetusmatkan vaikutus kokopuun suhteellisiin korjuukustannuksiin eri korjureilla ja korjuuketjuilla, joissa erikokoinen
hakkuukone varustettuna kaato-kasauslaitteella (KK) tai rullasyöttöisellä hakkuulaitteella (RS). Korjattavan puuston rungon koko 20 dm3
(kokopuukertymä 57 m3/ha) ja työmenetelmät korjureilla kuten kuvassa 52. Korjuukustannukset 100 = Ketju (Harvennuskone / KK)
250 metrin metsäkuljetusmatkalla.
125
Suhteelliset kustannukset, %

Keskirask. kuormatrak. korjuri

120
Rask. kuormatrak. korjuri

115
Rask. pyöriväohj. korjuri

110
Ketju (Pieni hakkuukone / KK)

105
Ketju (Harvennuskone / KK)

100
Ketju (Keskirask. hakkuukone / KK)

95
Ketju (Pieni hakkuukone / RS)

90
Ketju (Harvennuskone / RS)

85
Ketju (Keskirask. hakkuukone / RS)

80
0

50

100

150

200

250

300

Leimikon koko, m 3

KUVA 54. Leimikon koon vaikutus kokopuun suhteellisiin korjuukustannuksiin eri korjureilla ja korjuuketjuilla, joissa erikokoinen hakkuukone varustettuna kaato-kasauslaitteella (KK) tai rullasyöttöisellä
hakkuulaitteella (RS). Korjattavan puuston rungon koko 20 dm3 (kokopuukertymä 57 m3/ha), metsäkuljetusmatka 250 m ja työmenetelmät korjureilla kuten kuvassa 52. Korjuukustannukset 100 = Ketju
(Harvennuskone / KK) leimikon koolla 185 m3.
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4 TARKASTELU
4.1 Aineistot ja menetelmät
Tutkimusta varten kerättiin aika- ja seurantatutkimusaineistoa kokopuun
korjuusta perinteisellä hakkuukone-kuormatraktori-korjuuketjulla ja energiapuukorjurilla. Aikatutkimusaineisto oli lähes 400 m3. Seurantatutkimusaineisto kerättiin vain energiapuukorjureista. Seurantatutkimusaineisto oli
lähes 14 000 m3. Kerätyt aineistot olivat laajat verrattaessa niitä aiemmin
2000-luvulla tehtyjen pienpuun korjuututkimusten aineistoihin (esim. Eriksson ja Rytter 2000, Hämäläinen ym. 2001, Kärhä ym. 2002, 2003, Mäkelä
ym. 2002, 2003, Laitila ym. 2004a, Heikkilä ym. 2005).
Kokopuun hakkuun aikatutkimuksissa oli viisi hakkuulaitetta: kolme kaatokasauslaitetta ja kaksi rullasyöttöistä, karsivaa hakkuulaitetta. Täten markkinoilla olevat energiapuun hakkuulaiteteknologiat olivat hyvin edustettuina
tutkimuksessa. Kevyitä, alle 300 kg:n painoisia energiapuun hakkuulaitteita
ei tutkimuksessa ollut mukana. Useissa aiemmissa pienpuun korjuututkimuksissa on tutkittu vain yhtä tai kahta hakkuulaitetta. Kokopuun hakkuun
aikatutkimusaineisto kerättiin pääosin kaato-kasauslaitteilta. Rullasyöttöisten hakkuulaitteiden aikatutkimusaineisto jäi suhteellisen pieneksi johtuen
aineiston keruuseen liittyvistä ongelmista (mm. sopivien koneyksikköjen,
aikatutkimusleimikkojen ja -ajankohtien löytyminen).
Aikatutkimuksissa oli yhteensä 17 kuljettajaa, joiden työkokemus tutkitusta
työstä tutkitulla koneella vaihteli puolesta vuodesta kahteen vuoteen. Kaikilla konetyypeillä (hakkuukone, kuormatraktori, korjuri) oli hyvin kokeneita
ja toisaalta vähemmän kyseisellä koneella kyseistä työtä tehneitä kuljettajia.
Taulukoidun (taulukko 2) työkokemuksen lisäksi lähes kaikilla kuljettajilla
oli useita vuosia työkokemusta ainespuun korjuusta. Tutkimuksessa mukana
ollutta kuljettajajoukkoa voitaneen luonnehtia pienpuun korjuukokemukseltaan ”tyypilliseksi”: mukana on jo useita vuosia pienpuuta korjanneita konkareita ja toisaalta alalle vastatulleita kuljettajia, joista jotkin omaksuvat
varsin nopeasti tehokkaat työmenetelmät ja vastaavasti joillakin toisilla tehokkaiden toimintamallien löytyminen kestää kauemmin. Tuloksia tarkasteltaessa on pidettävä mielessä edellä mainittu: kaikki mukana olleet kuljettajat eivät olleet vielä mestareita ja toisaalta joukossa oli joitakin kuljettajia,
jotka ovat pienpuun korjuun ehdotonta eliittiä Suomessa.
Eri koneyksiköille pyrittiin saamaan aikatutkimuksiin erityyppisiä korjuukohteita. Vaihtelua pyrittiin saamaan erityisesti poistuman keskikoon suhteen. Kaikilta koneilta ei saatu aineistoa hyvin laajalta poistuman keskirungon alueelta. Tätä ei kuitenkaan voida pitää merkittävänä ongelmana tutkimuksen tulosten luotettavuuden ja yleistettävyyden kannalta, koska ajanmenekki-, yms. tarkasteluja ei tehty ensisijaisesti konekohtaisesti, vaan korjuuteknologiapohjaisesti (korjuri vs. hakkuukone-kuormatraktori-ketju). Lisäksi on muistettava, että jokaisesta aikatutkimusleimikosta hakattiin niin
pienikokoisia kuin isojakin puita. Isokokoisia, 50–100 dm3:n puita jouduttiin hakkaamaan ajourilta. Isoja ”susipuita” poistettiin myös ajourien välisiltä vyöhykkeiltä. Rungon käsittelyn ajanmenekkimallit tehtiin rungon ko-
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koon 100 dm3 asti, vaikkakin myös yli 100 dm3:n puita hakattiin tutkimuksessa (liite 2).
Kaikki aikatutkimuksissa hakatut kokopuurungot kuljetettiin tienvarteen,
koska näin:
1) voitiin välttää erityisesti hakkuukone-kuormatraktori-korjuuketjussa
hakkuutyön tuottavuuden osaoptimointi. Eli jos kokopuun hakkuun aikatutkimuksessa olisi hakattu nopeasti (korkea tuottavuus) ja tehty huonot
kourakasat ajouran varteen, kokopuun metsäkuljetuksen aikatutkimuksessa tuottavuus olisi ollut pienempi kuin kuormattaessa hyvistä kourakasoista. Kuvatulla tavalla ei tutkimuksessa käynyt, koska hakkuukoneen kuljettajat tiesivät, että myös kokopuun metsäkuljetuksesta tehdään
aikatutkimus.
2) saatiin tarkastettua hakkuun aikatutkimuksessa hakattu puumäärä.
Kokopuun metsäkuljetuksen aikatutkimuksessa kuljetettiin yhteensä 41
kuormaa, joista vajaiksi luokiteltiin lähes 10 kuormaa. Näin kävi, koska kokopuun hakkuun aikatutkimuksissa oli mahdotonta tarkasti arvioida sopiiko
hakattu puumäärä esimerkiksi kolmeen kuormaan. Kokopuuta kuljetettiin
aikatutkimuksissa pääosin keskiraskailla kuormatraktoreilla. Kokopuun
metsäkuljetuksen aineisto pienillä kuormatraktoreilla jäi suppeaksi. Aikatutkimuksissa pyrittiin käyttämään ensisijaisesti keskiraskaita kuormatraktoreita, koska nykyään kokopuuta kuljetetaan juuri pääosin keskiraskailla kuormatraktoreilla.
Tutkituilla korjureilla aineisto aikatutkimuksessa oli melko samankokoinen
lukuun ottamatta Ponsse S16 Buffalo -korjuria, jolla korjattiin kokopuuta
aikatutkimuksessa vain kolme kuormaa yhdestä aikatutkimusleimikosta.
Valmet 801 Combi -korjurilla käytettiin aikatutkimuksissa pääosin työmenetelmää A2. Tätä työmenetelmää yrittäjä käyttää yleisimmin myös korjuutyössään. Työmenetelmää B tutkittiin vain kahdessa aikatutkimusleimikossa. Aineisto työmenetelmästä B jäi täten suhteellisen pieneksi. Tämä on
otettava huomioon, kun tarkastellaan korjuutyön ajanmenekkiä ja tuottavuutta työmenetelmällä B.
Työmenetelmiä A2 ja B ei tutkittu keskiraskailla kuormatraktorialustaisilla
korjureilla, eikä raskaalla kuormatraktorialustaisella korjurilla, koska niillä
ei pystytty hakkaamaan ajouraa eteenpäin ajaen (ks. kuva 8). Pieni John
Deere 810D -energiapuukorjuri lienee ainoa Suomessa käytössä oleva
kuormatraktorialustainen energiapuukorjurikonstruktio, jolla pystytään käyttämään työmenetelmiä A2 ja B.
Vaikka kerätty seurantatutkimusaineisto onkin yksi laajimpia korjureilta kerättyjä seuranta-aineistoja ja tiettävästi energiapuukorjureilta ainoa tähän
mennessä koottu seuranta-aineisto, kerättyyn seurantatutkimusaineistoon ja
erityisesti seuranta-aineiston aikatietoihin ja niiden luotettavuuteen on suhtauduttava varauksella: kaikilla korjureilla kuljettajat eivät ilmeisesti painaneet jokaisen keskeytyksen sattuessa keskeytyskoodipainiketta Telmu 100
-tiedonkeruulaitteessa. Tätä osoitti se, ettei joillakin kuljettajilla ollut lainkaan kuljettajasta johtuvia keskeytyksiä korjuutyössä.
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Seurantakerrointa energiapuukorjurille ei tutkimuksessa määritetty. Tutkimuksessa korjureiden aikatutkimuksen tehotuntituottavuudet muunnettiin
pitkän ajan käyttötuntituottavuuksiksi kertoimella 1,360, joka on rakennettu
ainespuun hakkuun ja metsäkuljetuksen aika- ja seurantatutkimuksista hakkuukoneilta ja kuormatraktoreilta (Rieppo ja Pekkola 2001). Korjurityöstä
1,360-kerrointa ei ole määritetty.
Kokopuun hakkuussa ja metsäkuljetuksessa käytettyjen koneiden tehotuntuntituottavuudet muunnettiin käyttötuntituottavuuksiksi kertoimilla 1,393
(hakkuu) ja 1,302 (metsäkuljetus). Kertoimet on määritetty ainespuun korjuusta 5–10 vuotta sitten. Voidaan kysyä,
− ovatko ne liian korkeita kevyempään pienpuun korjuutyöhön ja
− ovatko ne liian korkeita koneiden paremman teknisen kestävyyden
vuoksi.
Kyseisiä kertoimia käytettiin, koska parempia/uudempia kertoimia ei ollut
käytettävissä.
Seurantatutkimusaineiston laatua heikentää lisäksi se, että laajat seurantatutkimusaineistot saatiin vain kahdelta keskiraskaalta kuormatraktorialustaiselta korjurilta (Ponsse S15 Bison ja Timberjack 1110C). Valmet 801 Combi -korjurilla seuranta-aineisto jäi pieneksi. Toteutettu seurantatutkimus
osoitti, että yrittäjien ja kuljettajien motivaatio seurantatutkimuksen toteutusta kohtaan on oltava korkealla. Useat vastoinkäymiset seurantatutkimuksessa (esim. ei leimikoita tarjolla, konerikot) laskevat merkittävästi seurantatutkimuksen onnistumismahdollisuuksia. Seurantatutkimuksessa aikatiedon hankinta olisi varmastikin ollut luotettavammalla pohjalla, jos se olisi
perustunut koneiden omiin tietojärjestelmiin.
Edellä olevasta kritiikistä huolimatta seurantatutkimus tuotti arvokasta tietoa
kokopuun korjuusta erityisesti:
− minkälaisissa korjuuoloissa kokopuuta (korjuukohteen koko, kokopuukertymä/leimikko, kokopuukertymä/hehtaari, metsäkuljetusmatka) korjataan ja
− mikä on kuormakoko kokopuulla erityyppisillä korjureilla.
Seurantatutkimuksessa tuotettu pitkän aikavälin tieto korjuuoloista ja kuormako’oista oli hyvin yhteneväinen aikatutkimusleimikoiden korjuuolojen ja
kuorman kokojakaumien suhteen. Vain Valmet 801 Combi -korjurilla
kuormakoko erosi selvästi aika- ja seurantatutkimuksissa: Aikatutkimuksessa keskikuormakoko oli lähes 9 m3. Seurantatutkimuksessa se oli 7,0 m3.
Selitys tähän saattaa olla seurantatutkimuksessa kuljetetut pienet, ehkä selvästi vajaat kuormat, jotka laskivat seurantatutkimuksessa keskikuormakokoa (vrt. kuva 24). Tämä oli mahdollista, koska seurantatutkimusaineisto
Valmet 801 Combi -korjurilta jäi pieneksi verrattuna Ponsse S15 Bison- ja
Timberjack 1110C -korjureihin. Varovaisuusperiaatetta noudattaen kuormakokona käytettiin 7 m3, kun tarkasteltiin Valmet 801 Combi -korjurilla
ajanmenekkiä, tuottavuutta ja korjuukustannuksia tässä tutkimuksessa.
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4.2 Tulokset
4.2.1 Korjuri
Tutkimuksessa laadittiin energiapuukorjurille kokopuun korjuuseen ajanmenekkiyhtälöt, joita ei ollut julkaistu missään aiemmassa tutkimusraportissa. Verrattaessa niitä korjuuketjussa hakkuun ja metsäkuljetuksen ajanmenekkimalleihin voidaan tehdä seuraavat johtopäätökset:
− Korjurityössä hakkuun ja metsäkuljetuksen eri työvaiheita pystytään lomittamaan hyvin toisiinsa, mikä merkitsee pienempää ajanmenekkiä
hakkuussa (rungon käsittely -työvaihe) ja metsäkuljetuksessa (kuormaus-työvaihe) kuin korjuuketjussa:
 Kun korjurilla korjuukouraan hakatut puut kuormataan suoraan
kuormaan, rungon käsittelyajanmenekki per runko pienenee
(taakkaa lähdetään viemään kuormaan taakan viimeisen rungon
kaatoleikkauksen jälkeen, eikä taakkaa aleta kasaamaan ajouran
varteen). Tutkimuksessa rungon käsittelyajanmenekki korjurilla
oli keskimäärin 8 % pienempi kuin hakkuukoneella, jossa oli kaato-kasauslaite (vrt. kuva 28).


Lisäksi korjurilla kuormauksen ajanmenekki on pienempi kuin
kuormatraktorilla, koska taakkaa ei tarvitse kuormata maasta,
vaan kourassa oleva puutaakka viedään suoraan kuormaan. Tutkimuksessa korjurilla kuormauksen ajanmenekki oli keskimäärin
13–17 % pienempi kuin kuormatraktorilla, vaikka työpisteet olivat korjureiden aikatutkimuksessa keskimäärin noin kolmanneksen pienempiä kuin kuormatraktoreiden aikatutkimuksessa (vrt.
kuvat 30 ja 31).

Ajouralinjan hakkuun yhteydessä ajouran varteen kasatut kokopuut
joudutaan luonnollisesti kuormaamaan maasta. Tässäkin työvaiheessa
kuljettajat pyrkivät optimoimaan nosturin liikkeet: Korjuukouraan
koottua puutaakka tuotaessa kuormaan se laskettiin ajouran varteen
kasatun kourakasan päälle ja kaikki kokopuurungot kasasta kuormattiin uudelleen kuormaan. Näin säästettiin aikaa verrattuna siihen, että
koura olisi viety korjurilta ajouran varteen kasatulle kourakasalle, kuten kokopuun metsäkuljetuksessa kuormatraktorilla tapahtuu.
− Korjurilla kuorman purkaminen vie keskimäärin kolmanneksen enemmän aikaa kuin kuormatraktorilla. Tutkimuksessa korjurilla purkutaakan
koko oli keskimäärin 15 % pienempi ja aikaa purettua taakkaa kohden
kului keskimäärin 14 % enemmän kuin kuormatraktorilla. Aiemmin Laitila ym. (2004b) ovat raportoineet, että korjurilla sekä purkamisen että
kuormaamisen ajanmenekki on suurempi kuin kuormatraktorilla. Kuormauksen ajanmenekin osalta tämän tutkimuksen tulokset eivät tukeneet
Laitilan ym. (2004b) esittämiä tuloksia.
− Muutoin korjureiden sekä hakkuukoneiden ja kuormatraktoreiden eri
työvaiheiden ajanmenekeissä ei ollut merkittävää eroa.
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Tehty korjuuketjuvertailu erityyppisten energiapuukorjureiden ja hakkuukone-kuormatraktori-korjuuketjujen välillä osoitti, etteivät korjuukustannukset
eroa kovin runsaasti eri korjuutyön toteutustavoilla (korjuri vs. korjuuketju).
Parhaimmillaan korjuri on tulosten mukaan korjuuoloissa, missä:
− korjataan pienirunkoista (< 20 dm3) kokopuuta,
− hehtaari- ja leimikkokohtainen kokopuukertymä jää pieneksi (< 55
m3/ha, < 100 m3/leimikko) ja
− metsäkuljetusmatka on lyhyt, alle 150 m.
Nämä korjuuolosuhdetekijät ovat nousseet esille myös aiemmin tutkittaessa
ainespuukorjureita (esim. Kärhä 2001). Vastaavasti tulosten mukaan hakkuukone-kuormatraktori-korjuuketju on kustannustehokkain korjuuoloissa,
missä:
− korjataan keskimääräistä järeämpää (> 20 dm3) pienirunkoista kokopuuta,
− hehtaarikohtainen kokopuukertymä on keskimääräistä suurempi (> 55
m3/ha),
− kokopuuleimikon koko on yli kaksi hehtaaria ja
− metsäkuljetusmatka on yli 150 m.
Hakkuukone-kuormatraktori-ketju oli kilpailukykyisimmillään, kun korjuuketjussa käytettiin pientä hakkuukonetta. Hakattaessa kokopuuta keskiraskaalla hakkuukoneella korjuuketju menetti kilpailuetuaan korjuriin nähden.
Keskiraskailla hakkuukoneilla ei hakatakaan nykyisin kokopuuta kuin muutamalla koneella, jotka ovat useimmiten yli viisi vuotta vanhoja, peruskunnostettuja koneita.
Raskaalla pyöriväohjaamoisella Valmet 801 Combi -korjurilla korjuukustannukset olivat korkeammat kuin kuormatraktorialustaisilla korjureilla (kuvat 52–54). Valmet 801 Combi -korjurilla rungon käsittelyn ajanmenekin
olisi voinut olettaa olevan pienempi kuin kuormatraktorialustaisilla korjureilla. Lisäksi pitkän työpäivän jälkeen Valmet 801 Combi -korjurin kuljettajan voisi olettaa olevan vähemmän väsyneempi kuin kuormatraktorialustaisilla korjureilla hakanneiden kuljettajien.
Aikatutkimuksissa rungon käsittelyajanmenekeissä ei ollut eroa Valmet 801
Combi -korjurin ja kuormatraktorialustaisten korjureiden välillä. Mahdollista eroa kuljettajien rasitustasoissa ei tässä tutkimuksessa pystytty osoittamaan. Korjureiden määrän lisääntyessä olisikin tärkeää tutkia juuri korjurityypin (kuormatraktorialustainen / pyöriväohjaamoinen) vaikutusta kuljettajien työssä jaksamiseen ja työviihtyvyyteen.
Kokopuun korjuukustannukset raskaalla kuormatraktorialustaisella korjurilla olivat hieman pienemmät kuin keskiraskaalla kuormatraktorialustaisella
korjurilla. Ero syntyi isomman kuormakoon mahdollistamasta korkeammasta tuottavuudesta raskaalla kuormatraktorialustaisella korjurilla.
Kun käytetään pyöriväohjaamoista korjuria, tehokkain työmenetelmä tutkimuksen tulosten pohjalta on työmenetelmä B, jossa ei tehdä erillistä ajoura-
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linjan hakkuuta, vaan samalla kertaa hakataan ajoura ja harvennetaan ajourien väliset alueet. Käytettäessä työmenetelmää B työpisteestä toiselle tehtävät siirtymisajot puolittuvat verrattuna työmenetelmään A2, jossa hakataan
ensiksi ajouralinja ja tullessa takaisin kuormataan kasatut kourakasat sekä
harvennetaan ajourien väliset alueet. Työmenetelmää B voidaan käyttää
myös niillä kuormatraktorialustaisilla korjureilla (esim. John Deere 810D),
joilla pystytään hakkaamaan ajouralinjaa korjurin edestä ohjaamon yli.
Kahdessa aikatutkimusleimikossa vertailtaessa työmenetelmiä A2 ja B raskaalla pyöriväohjaamoisella Valmet 801 Combi -korjurilla kuormauksen
ajanmenekki oli 25 % pienempi kuin työmenetelmässä A2. Aiemmin (Kärhä
ym. 2005, Kärhä 2006b) raportoitaessa raskaan pyöriväohjaamoisen Valmet
801 Combi -korjurin tuottavuutta työmenetelmällä B kuormauksen ajanmenekkinä käytettiin työmenetelmässä B 25 % pienempää ajanmenekkiä
kuin työmenetelmässä A2. Tässä raportissa kuormauksen ajanmenekkinä
käytettiin samaa kuormauksen ajanmenekkiä työmenetelmissä A2 ja B, koska kuormauksen ajanmenekeissä työmenetelmien A2 ja B välillä ei ollut tilastollisesti merkittävää eroa.
Kun tarkastellaan yksinomaan tehotuntituottavuuden perusteella työmenetelmiä A2 ja B, työmenetelmä B on siis tuottavampi työmenetelmä. Käytännön korjuutyötä ajatellen lienee kuitenkin järkevää kiertää ensiksi leimikko
ajouralinjaa hakaten, minkä jälkeen voidaan alkaa korjata kokopuuta työmenetelmällä B. Näin menetellen korjuutyö helpottuu, koska on helpompaa
löytää sopiva ajoreitti tienvarsivarastolle kuin korjattaessa kuorma täyteen
heti työmenetelmällä B ja tämän jälkeen etsittäessä hyvää reittiä varastolle.
Ajouraverkoston suunnittelu onkin yksi tärkeä osa korjuutyötä työmenetelmässä B, koska täyttä kokopuukuormaa on lähes mahdotonta alkaa peruuttaa energiapuuharvennusleimikossa.
Pyrittäessä tehostamaan kokopuun korjuuta tutkimuksessa saatuja tuloksia
voidaan käyttää energiapuun korjuuresurssien entistä tehokkaampaan suuntaamiseen erityyppisille energiapuuharvennuksille. Tutkimuksessa korjuuketjuvertailut tehtiin perustuen vain korjuukustannuksiin mukaan lukien koneiden siirrot ja työn organisointi. Kun energiapuuta korjataan, on pidettävä
mielessä myös hakkeen laadunhallinta: Kun kokopuuta korjataan talvella,
korjuria voidaan pitää parempana vaihtoehtona, koska korjatut rungot saadaan tienvarsivarastopinoon saman tai viimeistään seuraavan päivän aikana.
Käytettäessä korjuuketjua hakkuun ja metsäkuljetuksen välissä saattaa olla
useampiakin päiviä, jonka aikana voi sataa paksu lumikerros, jolloin lunta
kantautuu helposti varastopinoon ja lisäksi lumi saattaa peittää pahasti ainakin pienimmät kourakasat, mikä puolestaan hidastaa metsäkuljetustyötä.
Toisaalta kesällä käytettäessä korjuuketjua kokopuita voidaan kuivattaa
kourakasoissa palstalla, mikä korjuria käytettäessä ei ole mahdollista. Palstalla kuivatus ei tosin ole niin tärkeää kokopuulla kuin esimerkiksi hakkuutähteellä: Hillebrand ja Nurmi (2004) ovat tutkineet kokopuun kuivumista
tienvarsipinoissa ja todenneet, että pienpuu kuivuu hyvin tienvarsivarastopinossa kesäaikaan: jos varastopino on tehty avoimelle paikalle, alenee kosteus yhden kesän aikana alle 40 %:iin. Hillebrand ja Nurmi (2004) suositte-
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levatkin, että kaadetut pienpuut kuljetettaisiin tienvarsivarastoon välittömästi hakkuun jälkeen. Hillebrandin ja Nurmen tutkimuksessa talvellakaan tienvarsivarastopinossa olleet pienpuut eivät kastuneet kuten hakkuutähteet.
4.2.2 Hakkuu
Aikatutkimuksissa hakatuista puita vain 15 % käsiteltiin yksinpuin, eli
joukkokäsittelyprosentti oli 85 %. Kun taakkaan kerättiin useampia puita,
kerättiin taakkaan useimmiten 2–4 runkoa. Näin ollen voidaan todeta, että
kaikki tutkitut hakkuulaitteet soveltuivat hyvin usean puun käsittelyyn,
joukkokäsittelyyn. Korjureilla käsiteltiin aikatutkimuksissa enemmän isoja,
yli 10 rungon taakkoja kuin hakkuukoneilla. Tätä eroa selittänee se, että korjureilla hakattiin selvästi enemmän hyvin pieniä puita (rinnankorkeusläpimitaltaan 1–4 cm:n puita) kuin hakkuukoneilla (kuva 17).
Tutkimuksessa kokopuun hakkuun tuottavuus kaato-kasauslaitteilla oli korkeampi kuin rullasyöttöisillä hakkuulaitteilla, kun hakattavan puuston rungon koko oli alle 8 dm3, eli hakattiin rinnankorkeusläpimitaltaan alle 5 cm:n
puita. Kaato-kasauslaitteiden korkeampaa tuottavuutta pienillä puilla selittää
niiden rullasyöttöisiä hakkuulaitteita paremmat perkausominaisuudet ja pienemmän painon mahdollistama parempi ketteryys työskenneltäessä tiheissä,
pienirunkoisissa energiapuuharvennusleimikoissa. Lisäksi on muistettava,
että kaato-kasauslaitteet on juuri suunniteltu ja rakennettu pienten puiden
tehokkaaseen hakkuuseen, joukkokäsittelyyn.
Metsäkuljetusta varten korjattavat puut on katkottava 5–7 m:n kuljetuspituuteen. Kaato-kasauslaitteilla puiden katkonta tehtiin pystypuista, mikä vei
aikaa. Kun hakattavan rungon koko oli yli 8 dm3, kokopuun hakkuun tuottavuus oli rullasyöttöisillä hakkuulaitteilla korkeampi kuin kaato-kasauslaitteilla; rungon koon kasvaessa tuottavuusero kasvoi. Nyrkkisääntönä voitaneen sanoa, että kaato-kasauslaitteet ovat tuottavampia kuin rullasyöttöiset
hakkuulaitteet siihen asti, kun hakattavia puita joudutaan alkaa katkoa metsäkuljetusta varten.
Verrattaessa tässä tutkimuksessa tutkittujen hakkuulaitteiden tuottavuutta
aiemmin raportoituihin kokopuun hakkuun tuottavuustuloksiin havaitaan,
että tutkittujen kaato-kasauslaitteiden (Abab Klippen 250, Moipu 400E ja
Ponsse EH25) tuottavuus oli selvästi korkeampi kuin aiemmin tutkittujen
kaato-kasauslaitteiden (kuva 55). Rullasyöttöisillä hakkuulaitteilla (Logset
4M Hamster ja Valmet 945 Saksi) tuottavuus oli samalla tasolla kuin Kärhän ym. (2003) (Kärhä 2004) tutkimuksessa. Heikkilän (2005) tutkimuksessa rullasyöttöisten hakkuulaitteiden (Timberjack 745 ja Valmet 945 Saksi)
tuottavuus oli selvästi matalampi kuin tässä tutkimuksessa.
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KUVA 55. Kokopuun hakkuun tehotuntituottavuus tässä tutkimuksessa (kaato-kasauslaite: Abab Klippen 250, Moipu 400E, Ponsse
EH25; rullasyöttöinen hakkuulaite: Logset 4M Hamster, Valmet
945 Saksi) ja muutamissa aiemmin tehdyissä tutkimuksissa 2000luvulla:
Kärhä ym. 2002: Naarva-Koura 1600-40 -kaato-kasauslaite
Kärhä ym. 2003 (männikkö): Valmet 945 Saksi
Laitila ym. 2004a: Timberjack 720 -kaato-kasauslaite
Heikkilä 2005 (männikkö): Timberjack 745- ja Valmet 945 Saksi
-hakkuulaitteet.

Vaikka eri tutkimuksissa saavutettuja tuottavuustasoja voidaan verrata keskenään hakatun rungon koon suhteen, tuottavuustasojen vertailu on vaikeaa
ja osin mahdotontakin, koska eri tutkimuksissa on ollut eri hakkuukoneen
kuljettajat. Tunnettu tosiasiahan on, että kuljettajan merkitys hakkuun tuottavuuteen on hyvin iso. Tutkimuksessa molemmilla rullasyöttöisillä hakkuulaitteilla hakanneilla kuljettajilla oli kaksi vuotta kokemusta kokopuun hakkuusta. Vastaavasti hakkuukoneita, joissa oli kaato-kasauslaite, kuljettaneilla kuljettajilla oli runsaan puolen vuoden kokemus kokopuun hakkuusta
(taulukko 2). Tämä saattoi osaltaan vaikuttaa kaato-kasauslaitteiden ja rullasyöttöisten hakkuulaitteiden tuottavuuseroon. Tosin tällöin kaikilla rungon
koo’oilla rullasyöttöisten hakkuulaitteiden tuottavuuden olisi voinut olettaa
olevan korkeampi kuin kaato-kasauslaitteiden tuottavuus. Näin ei kuitenkaan ollut, vaan pienillä rungoilla kaato-kasauslaitteiden tuottavuus oli korkeampi kuin rullasyöttöisten hakkuulaitteiden tuottavuus.
Pienillä rungoilla olevan hyvän tuottavuuden lisäksi tutkittujen kaatokasauslaitteiden eduksi on laskettava seuraavat tekijät:
− alhaisempi paino (380–540 kg vs. 700–875 kg),
− mahdollisuus käyttää hakkuulaitetta pienemmissä hakkuukoneissa (aikatutkimuksissa tosin Logset 4M Hamster oli pienessä hakkuukoneessa),
− ketteryys hakattaessa kokopuuta tiheissä, pienirunkoisissa energiapuuharvennusleimikoissa,
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− hyvät perkausominaisuudet,
− alhaisempi hankintahinta ja
− kuormausominaisuus (ei Abab Klippen 250 -kaato-kasauslaitteessa), eli
hakkuulaitetta voidaan käyttää myös korjurissa (hakkuulaitteen monikäyttöisyys).
Vastaavasti tutkittujen rullasyöttöisten hakkuulaitteiden vahvuuksiksi voidaan lukea hyvän tuottavuustason ohella:
− hakkuulaitteen paino, minkä ansiosta isompien puiden ja puutakkojen
käsittely on vakaata,
− karsinnan myötä osa oksamassasta jää leimikkoon niiltä puilta, mitkä
syötetään syöttörullien läpi. Näin mahdolliset ravinnetappiot ovat hieman pienemmät kuin ”aidossa” kokopuun korjuussa. ja
− hakkuulaitteen monikäyttöisyys: hakkulaitteella voidaan hakata niin kokopuuta, rankapuuta kuin ainespuutakin.
4.2.3 Rungon koko
Lasketut hakkuukustannukset osoittivat, että hakkuulaitteella on pienempi
vaikutus hakkuukustannuksiin kuin hakattavan puuston rungon koolla (kuva
46). Pieniä, rinnankorkeusläpimitaltaan 1–2 cm:n puita aikatutkimuksissa
hakattiin vajaa 10 % korjatuista rungoista. Osin syynä tähän oli joillekin
hakkuukoneen kuljettajille annettu ohjeistus: Välitöntä raivaustarvetta
energiapuuharvennuksen jälkeen ei saa olla. Kuljettajat tulkitsivat ohjetta
hakkaamalla kaikki pienetkin puut kokopuuksi. Osin syynä oli se, että korjattiin yksinkertaisesti liian pienirunkoisia energiapuuharvennusleimikoita,
joissa leimikon rungon keskikoko jäi alle 10 dm3.
Vaikka lähes kaikki nämä rinnankorkeusläpimitaltaan 1–2 cm:n puut (≤ 1
dm3) hakattiinkin useamman puun taakoissa, tuottavuus jäi alhaiseksi (alle
1,0 m3/tehotunti) ja hakkuukustannukset nousivat hyvin korkeiksi (yli 70–
100 €/m3). Myös rinnankorkeusläpimitaltaan 3–4 cm:n puiden (1–4 dm3)
hakkuukustannukset olivat vielä korkeat (yli 50 €/m3), eli noin kolminkertaiset verrattuna 20 dm3:n puiden hakkuukustannuksiin (16,5–18,9 €/m3).
Viime vuoden lopulla ilmestyneessä Energiapuun korjuu -oppaassa (Koistinen ja Äijälä 2005) suositellaan, että kantoläpimitaltaan alle 4 cm:n puut –
eli rinnankorkeusläpimitaltaan alle 3 cm:n puut – jätettäisiin korjaamatta
energiapuuleimikosta. Kuten edellä oleva kustannusesimerkki osoitti, rinnankorkeusläpimitaltaan 3–4 cm:n puidenkin hakkuu on vielä kallista.
Kustannustehokkaan kokopuun korjuun ehdoton edellytys on, että energiapuuharvennusleimikossa poistuman keskirungon koko on yli 10 dm3 ja ettei
sormenpaksuisia, rinnankorkeusläpimitaltaan 1–2 cm:n puita hakata lainkaan kokopuuksi. Tutkimuksen perusteella ohje kokopuun korjuuseen olisi
oltava:
− yksittäisiä, rinnankorkeusläpimitaltaan alle 5 cm:n puita ei hakata ja
− puskissa kasvavia, rinnankorkeusläpimitaltaan 3–4 cm:n puita voidaan
hakata.
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Tämä tiukennettu ohjeistus nostaisi hakkuun tuottavuutta ja laskisi näin kokopuun korkeita hakkuukustannuksia. Hyvin pienirunkoisia nuorten metsien
kunnostuskohteita ei tule ostaa energiapuun korjuukohteiksi; metsänomistajalle on sanottava: Tuosta kohteesta emme korjaa kokopuuta talteen, koska
korjuu on liian kallista. Suosittelen, että annatte meidän metsänhoitopalvelumme hoitaa tuo kohde kuntoon metsurityönä raivaussahalla. Mikäli on
kuitenkin ostettu hyvin pienirunkoinen kohde energiapuuleimikoksi, toista
virhettä ei saa tehdä ja lähettää sinne kalliita pienpuun korjuukoneita. Tehty
virhe on myönnettävä, hoidettava kohde kuntoon metsurityönä ja jätettävä
ostettu kohde korjaamatta energiapuuksi.
Aikatutkimuksissa korjatuista energiapuuleimikoista yksikään ei ollut raivattu ennen tehtyä kokopuuhakkuuta. Mikäli energiapuuleimikossa on useita tuhansia runkoja pieniläpimittaisia (d1,3 = 1–2 cm) puita ja lisäksi suhteellisen paljon korjuukelpoisia (5–60 dm3) kokopuurunkoja, mielekäs vaihtoehto voisi olla pieniläpimittaisen puuston raivaus ennen kokopuuhakkuuta.
Raivattavan pieniläpimittaisen puuston tiheydestä ja kantoläpimitasta riippuen ennakkoraivauksen kustannukset olisivat noin 100–200 €/ha (Kärhä
ym. 2006).
Jos kokopuukertymä olisi 50 m3/ha, ennakkoraivauskustannukset olisivat 2–
4 euroa korjattua kokopuukuutiometriä kohden. Ennakkoraivauksen myötä
kokopuukertymä energiapuuharvennusleimikossa pienenee hieman, mutta
vastaavasti korjattavan puuston järeys kasvaa, mikä laskee kokopuun korjuukustannuksia ja tekee ennakkoraivauksesta kannattavan joissakin leimikko-oloissa. Korostettakoon, että ennakkoraivauksenkin jälkeen energiapuuleimikossa on oltava korjattavaa, eli hyvin pienirunkoista energiapuuleimikkoa ei ole kannattavaa lähteä ennakkoraivaamaan energiapuuharvennusta
varten; hyvin pienirunkoisesta energiapuuleimikosta ei saada korjuukelpoista raivaamalla sitä.
4.2.4 Metsäkuljetus
Hakkuun tuottavuuden ja kustannusten lisäksi rungon koko vaikutti myös
kokopuun metsäkuljetuksen tuottavuuteen ja kustannuksiin: pienellä rungon
koolla kokopuukuorman koko jäi pieneksi (kuva 26). Samansuuntaisia tuloksia on aiemmin esittänyt Kahala (1982). Pieni rungon koko merkitsee
useasti myös alhaisempaa kokopuukertymää ja edelleen pientä ajouranvarsitiheyttä ja työpistekokoa. Pieni kokopuukertymä laskee metsäkuljetuksen
tuottavuutta ja nostaa kustannuksia. Kokopuukertymän vaikutus metsäkuljetuksen kustannuksiin oli tosin tutkimuksessa pienempi kuin kuormakoon tai
metsäkuljetusmatkan vaikutus (vrt. kuvat 41 ja 42).
Tehdyt kustannuslaskelmat osoittivat, että kokopuun hakkuun ohella kokopuun metsäkuljetus on kallista. Kun kuljetettiin pienirunkoista (leimikon
rungon keskikoko alle 20 dm3) kokopuuta, kuormakoko jäi pieneksi. Pienellä, 2–4 m3:n kuormakoolla kokopuun metsäkuljetuksen kustannukset nousivat korkeiksi varsinkin pidemmillä metsäkuljetusmatkoilla (kuva 47).
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KUVA 56. Kokopuun metsäkuljetuksen tehotuntituottavuus
kuormatraktorilla tässä tutkimuksessa (kuormakoot 6 ja 8 m3,
kokopuukertymä 60 m3/ha, ajouranvarsitiheys 21 m3 / 100 m) ja
muutamissa aiemmin tehdyissä tutkimuksissa 2000-luvulla:
Kärhä ym. 2003: 8 m3, 60 m3/ha, 20 m3 / 100 m
Laitila ym. 2004a: 6 m3, 60 m3/ha
Heikkilä 2005: 7,7 m3, 50 m3/ha.

Kuormakoko on maksimoitava metsäkuljetuksessa. Kuormakoon maksimoinnissa auttaa, kun hakatut puut katkotaan mahdollisimman pitkiksi, mieluummin 6–7 metriin, jopa 8 metriin. Tällöin ajouraverkosto on suunniteltava energiapuuharvennusleimikossa huolella välttäen tiukkoja mutkia.
Verrattaessa tutkimuksen kokopuun metsäkuljetuksen tuottavuutta aiemmin
tehtyihin tutkimuksiin havaitaan, että tuottavuus oli tutkimuksessa hieman
alemmalla tasolla kuin aiemmissa tutkimuksissa (Kärhä ym. 2003, Laitila
ym. 2004a, Heikkilä 2005) (kuva 56).

4.3 Tulevaisuus
Viime vuosien aikana on käyty vilkasta keskustelua Kemera-tukien vaikutuksista mm. metsätalouteen sekä metsäteollisuuden raaka-aineen saatavuuteen, esimerkiksi vähentääkö tuki metsänomistajien motivaatiota taimikonhoitoon, vääristääkö tuki pienpuuhakkeen kilpailuasemaa muihin polttoaineisiin nähden ja ohjaako tuki metsäteollisuuden käyttöön kelpaavaa ainespuuta liiaksi polttoon; näkökulmia on monia. Tosiasia on kuitenkin se, ettei
kuvassa 1 (s. 11) esitettyjä pienpuumääriä olisi hankittu Suomessa 2000luvulla, jos pienpuun korjuuseen ei olisi ollut tarjolla Kemera-tukea. Ruotsissahan pienpuun korjuu ei nauti sellaista valtion tukea kuin Suomessa, ja
siellä pienpuun korjuuvolyymit ovat pienet verrattuna Suomeen (Kärhä ja
Larsson 2006).
Metsänomistajakunnan aktivoinnissa nuorten metsien kunnostukseen Kemera-tuella on ollut merkittävä vaikutus. Koneyrittäjäkentässä Kemera-tukipolitiikan tempoilevuus (tuleeko muutoksia, minkälaisia, milloin) on aiheuttanut epävarmuutta. Kalliit koneinvestoinnit on tehtävä useiksi vuosiksi
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eteenpäin ja niihin liittyy aina riski. Jos riski koetaan liian suureksi, investointeja lykätään tai niitä ei toteuteta lainkaan. Epävarmuudesta huolimatta
moni koneyrittäjä on investoinut energiapuun korjuukalustoon viime vuosien aikana; taustalla on ollut tarjolla olevat työtehtävät ja halu laajentaa yrityksen kokoa. Energiapuun korjuutyöt ovat sopivasti tasoittaneet metsäkoneiden työllisyyttä: keväällä ja kesällä, kun metsäkoneiden työtilaisuudet
ovat vähäisiä ainespuun korjuussa, koneille on löytynyt sopivia lisätöitä
energiapuun korjuusavotoilta, jolloin niin koneet kuin kuljettajatkin ovat
työllistyneet (vrt. Kärhä ja Peltola 2004). Energiapuun korjuu voidaan nähdä
myös yhtenä mahdollisuutena metsäkoneyrityksen koon kasvuun, mikä ainespuun korjuussa on hankalampaa.
Tulevaisuutta ajatellen olisi suotavaa, etteivät Kemera-tukitasot muuttuisi
alituiseen, karrikoidusti sanottuna joka toinen vuosi. Tämä loisi jatkuvuutta,
mikä mahdollistaisi pitkäjänteisemmät investoinnit energiapuun korjuu- ja
tuotantokalustoon sekä takaisi kiinnostuksen alan T&K-toimintaa kohtaan.
Maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta professori Pentti Hakkila
teki selvityksen energiapuun mittauksesta. Selvityksessä Hakkila (2006) ehdotti siirtymistä kuormainvaakamittaukseen pienpuun mittauksessa. Esitystä
on pidettävä kannatettava. Kuormainvaaka asennettuna kuormatraktoriin tai
energiapuukorjuriin maksaa 5 000–8 000 € (sis. alv. 22 %). Tässä tutkimuksessa kaikki energiapuukorjurit sekä osa kuormatraktoreista oli varustettu
kuormainvaa’alla. Tiettävästi kuormainvaakoja on nykyisin käytössä noin
50 energiapuun korjuukoneessa, ja määrä tulee lisääntymään jatkossa. Kuormainvaakaa on ehdottomasti pidettävä parempana vaihtoehtona kuin tienvarsivarastolla tehtävää pinomittausta, joka on enemmän arviointia ja arpomista kuin mittausta. Metsätehossa tehty tutkimus kuormainvaaoista osoitti,
että niillä tehtävä aines- ja energiapuun mittaus on luotettavaa (Hujo ym.
2006).
Vuosi 2005 osoitti, että asetettu metsähakkeen käyttötavoite (5 milj. m3
vuonna 2010) on haasteellinen; jostain pitäisi vielä löytyä puuttuvat kaksi
miljoonaa kuutiometriä. Tasaisella kasvulla metsähakkeen tuotantomäärien
olisi kasvettava vuosina 2006–2010 0,4 miljoonaa kuutiometriä vuosittain.
Mikäli halutaan saavuttaa asetettu metsähakkeen käyttötaso vuonna 2010,
edellyttää tämä 1,0–1,5 milj. m3:n pienpuuhakkeen käyttöä. Täten käyttö- ja
korjuumäärien tulisi kaksinkertaistua nykyisestä vuoteen 2010 mennessä.
Korjuuvolyymien kasvu merkitsee tehostunutta hankintaa: korjuu on ulotettava entistä pienemmille ja heikommille työmaille, mikä merkitsee kustannuspaineita pienpuuhakkeen tuotantokustannuksiin. Kustannuspaineiden
torjunnassa energiapuukorjuri on yksi mahdollisuus; tutkimuksessahan sen
havaittiin olevan kilpailukykyisimmillään juuri pienikertymisillä ja -alaisilla kokopuun korjuukohteilla, missä korjattavan puuston rungon koko on
suhteellisen pieni.
Pienpuun korjuu- ja käyttömäärät tulevat kasvamaan tulevina vuosina, mutta
kaksinkertaistuvatko ne. Se riippuu Kemera-tuesta ja sen tasosta, päästökaupasta ja edelleen pienpuuhakkeen hintakehityksestä verrattuna muihin
vaihtoehtoisiin polttoaineisiin.
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LIITE 1A

Kokopuun hakkuun aikatutkimuksessa käytetyt työvaiheet
Työpistesiirtyminen
Alkoi, kun hakkuukone lähti liikkeelle työpisteestä, ja päättyi, kun se
pysähtyi seuraavalle työpisteelle.
Hakkuulaitteen vienti ja puun kaato
Alkoi, kun hakkuulaitetta alettiin siirtää poistettavan puun tyvelle, ja
päättyi, kun kaatosahaus/-leikkaus oli tehty. Lisäksi kirjattiin sektori
ja etäisyys, jonne hakkuulaite vietiin, kaadetun rungon puulaji sekä
työntutkijan arvioima rinnankorkeusläpimitta.
Tuonti kasaan/käsittelypaikalle
Alkoi, kun kaatosahaus/-leikkaus oli tehty ja runkoa alettiin siirtää
sen käsittelypaikalle tai kasaan, ja päättyi, kun hakkuulaitteen syöttörullat alkoivat syöttää puutaakkaa tai kun hakkuulaitteessa ollut
puutaakka oli laskettu maahan.
Katkonta
- Rullasyöttöiset hakkuulaitteet:
Alkoi, kun hakkuulaitteen syöttörullat alkoivat syöttää puutaakkaa,
ja päättyi, kun puutaakan latvat oli laskettu kasaan.
- Kaato-kasauslaitteet:
Alkoi, kun kaato-kasauslaitetta alettiin viedä kaadettavan puun latvaa kohti, ja päättyi, kun puun latva oli katkaistu poikki ja kaatokasauslaitetta alettiin siirtää sen puun tyvelle, minkä latva katkaistiin.
Apuajat
Hakkuuta haittaavan alikasvoksen raivaaminen, kasojen järjestely ja
työn suunnittelu. Syy kirjattiin.
Keskeytykset
Normaalista hakkuutyöstä poikkeavat keskeytykset. Keskeytyksen
syy (kone [huolto, korjaus, häiriö], kuljettaja, tutkimus, muu) kirjattiin.
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LIITE 1B

Kokopuun metsäkuljetuksen aikatutkimuksessa käytetyt työvaiheet
Tyhjänäajo
Alkoi, kun kuormatraktori lähti liikkeelle kuorman purkamispaikalta, ja päättyi, kun se pysähtyi ensimmäiselle työpisteelle. Työvaiheeseen sisältyi kuormatraktorin ajokuntoon saattaminen ja ajon päättämistoimenpiteet ennen kuormauksen aloittamista.
Kuormaus
Alkoi, kun kuormatraktori oli pysähtynyt ensimmäiselle työpisteelle
ja kuormainta alettiin viedä kuormattavaa taakkaa kohti, ja päättyi,
kun työpisteessä olleet kokopuut oli nostettu kuormaan. Kuorman
järjestely ja kuormauksen yhteydessä tapahtunut työn suunnittelu
kirjattiin kuormauksen apuajaksi.
Kuormausajo
Työvaiheeseen kuuluivat työpisteiden väliset siirtymiset valmisteluineen ja päättämisineen. Työvaihe alkoi, kun kuormaus-työvaihe loppui, ja päättyi, kun kuormaus-työvaihe seuraavassa työpisteessä alkoi.
Kuormattuna-ajo
Alkoi, kun kuormatraktori lähti liikkeelle kuorman viimeiseltä työpisteeltä, ja päättyi, kun se pysähtyi kuorman purkamispaikalle.
Työvaiheeseen kuuluivat kuormatraktorin ajokuntoon saattaminen ja
ajon päättämistoimenpiteet ennen purkamisen aloittamista.
Purkaminen
Alkoi, kun kuormatraktori oli pysähtynyt purkamispaikalle, ja päättyi, kun kuormatraktorin kuormatila oli tyhjä ja kuormatraktori lähti
liikkeelle kuorman purkamispaikalta. Varastokasan järjestely ja purkamisen yhteydessä tapahtunut työn suunnittelu kirjautui purkamisen apuajaksi.
Keskeytykset
Normaalista metsäkuljetustyöstä poikkeavat keskeytykset. Keskeytyksen syy (kone [huolto, korjaus, häiriö], kuljettaja, tutkimus, muu)
kirjattiin.
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Liite 1B

LIITE 1C
1 (2)
Korjureiden aikatutkimuksessa käytetyt työvaiheet
Tyhjänäajo
Alkoi, kun korjuri lähti liikkeelle kuorman purkamispaikalta, ja päättyi, kun se pysähtyi ensimmäiselle työpisteelle.
Korjuukouran vienti ja puun kaato
Alkoi, kun korjuukouraa alettiin siirtää poistettavan puun tyvelle, ja
päättyi, kun kaatoleikkaus oli tehty. Lisäksi kirjattiin sektori ja etäisyys, jonne korjuukoura vietiin, kaadetun rungon puulaji sekä työntutkijan arvioima rinnankorkeusläpimitta.
Tuonti kasaan
Alkoi, kun kaatoleikkaus oli tehty ja puutaakkaa alettiin siirtää kasaan, ja päättyi, kun korjuukourassa ollut puutaakka oli laskettu
maahan tai kasaan.
Katkonta
Alkoi, kun korjuukouraa alettiin viedä kaadettavan puun latvaa kohti, ja päättyi, kun puun latva oli katkaistu poikki ja korjuukouraa
alettiin siirtää sen puun tyvelle, minkä latva katkaistiin.
Työpistesiirtyminen
Alkoi, kun korjuri lähti liikkeelle työpisteestä, ja päättyi, kun se pysähtyi seuraavalle työpisteelle. Työpisteiden väliset siirtymisajot olivat työpistesiirtymisiä siihen asti, kunnes ensimmäinen taakka oli
nostettu korjurin kuormatilaan, minkä jälkeen ne olivat kuormausajoa. (Täten työmenetelmässä B ei ollut lainkaan työpistesiirtymisiä, vaan kaikki siirtymisajot olivat kuormausajoa.)
Kuormaus
Alkoi, kun korjuukouraa alettiin viedä kuormattavaa taakkaa kohti,
ja päättyi, kun työpisteessä olleet kokopuut oli nostettu kuormaan.
Mikäli korjuukouraan kerätty puutaakka nostettiin suoraan kuormaan, kuormaus-työvaihe alkoi, kun puutaakan viimeisen rungon
kaatoleikkaus oli tehty ja korjuukouraa alettiin siirtää kohti korjurin
kuormatilaa, ja päättyi, kun korjuukourassa ollut puutaakka oli laskettu kuormaan.
Kuormausajo
Työvaiheeseen kuuluivat työpisteiden väliset siirtymiset. Työvaihe
alkoi, kun kuormaus-työvaihe loppui, ja päättyi, kun uusi (kuormaus-, katkonta- tai korjuukouran vienti ja puun kaato -työvaihe)
työvaihe seuraavassa työpisteessä alkoi.
Kuormattuna-ajo
Alkoi, kun korjuri lähti liikkeelle kuorman viimeiseltä työpisteeltä,
ja päättyi, kun se pysähtyi kuorman purkamispaikalle.
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LIITE 1C
2 (2)
Purkaminen
Alkoi, kun korjuri oli pysähtynyt purkamispaikalle, ja päättyi, kun
korjurin kuormatila oli tyhjä ja korjuri lähti liikkeelle kuorman purkamispaikalta.
Apuajat
Työn suunnittelu, keskiraskaan kuormatraktorialustaisen korjurin
hakkuukuntoon (etusermin taittaminen ja takapankkojen siirtäminen
eteen) ja toisaalta metsäkuljetuskuntoon (etusermi pystyyn ja takapankot paikoilleen) saattaminen, kourakasojen, kuorman ja varastopinojen järjestelyajat, tyhjänä-, kuormaus- ja kuormattuna-ajojen
valmistelu- ja päättämisajat ja korjuuta haittaavan alikasvoksen raivaus. Syy kirjattiin.
Keskeytykset
Normaalista korjurityöstä poikkeavat keskeytykset. Keskeytyksen
syy (kone [huolto, korjaus, häiriö], kuljettaja, tutkimus, muu) kirjattiin.
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Liite 1C

LIITE 2

Käsittelyajanmenekki rungoittain kokopuun hakkuussa kaatokasauslaitteilla (Abab Klippen 250, Moipu 400E ja Ponsse EH25) ja rullasyöttöisillä hakkuulaitteilla (Logset 4M Hamster ja Valmet 945 Saksi)
sekä korjurilla, jossa Moipu 400E -korjuukoura, ja laaditut rungon käsittelyajanmenekkifunktiot (taulukko 5, kaava 4, s. 40).
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LIITE 3

Katkonta-ajanmenekkiyhtälöt kaato-kasauslaitteilla (Abab Klippen
250, Moipu 400E ja Ponsse EH25) ja rullasyöttöisillä hakkuulaitteilla
(Logset 4M Hamster ja Valmet 945 Saksi) sekä korjurilla, jossa Moipu
400E -korjuukoura (taulukko 11, kaava 15). Ajanmenekkifunktiot on
laadittu niiltä puilta, joiden käsittelyn yhteydessä oli katkontaajanmenekkiä.
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TAULUKKO 11. Rungon katkonta-ajanmenekkiyhtälöt hakkuukoneille, joissa kaato-kasauslaite (Abab Klippen 250, Moipu 400E ja
Ponsse EH25) ja rullasyöttöinen hakkuulaite (Logset 4M
Hamster ja Valmet 945 Saksi) sekä korjurille (Moipu
400E).
Hakkuukone
Kaato-kasauslaite
Rullasyöttöinen hakkuulaite

Korjuri

a

1,5994

0,7349

1,3237

R2

0,75

0,65

0,75

y = a × x 0,5
missä
y = rungon katkonta-ajanmenekki, cmin/r
x = kokopuurungon koko, dm3
a = muuttujan kerroin

Metsätehon raportti 193

12.9.2006

[15]

Liite 3

