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Tiivistelmä

• Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kahden puutavaranipun kuormien 
lähikuljetuksen edellytyksiä sekä vaikutusta kuormatraktorityön ajanmenekkiin.

• Kun kuormatraktorilla kuljetetaan kahta lyhyttä nippua yhden sijaan, 
kuormakoko kasvaa kantavuuden salliessa jopa yli 75 % ja ajokerrat 
vähenevät merkittävästi.

• Kahden nipun ajotapa vähensi sekä kuormaustuottavuutta että 
purkutuottavuutta. Kuormattuna-ajonopeus ei kuitenkaan hidastunut 
kuormakoon kasvaessa.

• Herkkyysanalyysin mukaan lyhyen puutavaran metsäkuljetuksessa voi olla 
kannattavaa siirtyä kahden puutavaranipun ajotapaan yli 200 metrin 
kuljetusmatkoilla. Pitkän puutavaran tuottavuustasoa ei kuitenkaan saavuteta 
helposti pisimmilläkään kuljetusmatkoilla.

• Konevalmistajia haastattelemalla kartoitettiin, mitä vaatimuksia kahden nipun 
ajo asettaa koneelle.

• Valtaosa uudehkosta kuormatraktorikalustosta soveltuu sellaisenaan tai on 
varustettavissa kahden puutavaranipun kuljetukseen.
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Johdanto

• Noin 3 metrinen puutavara on yleistä etenkin koivu-
kuitupuun ja parrun osalta.

• Yksi kolmemetrinen nippu ei hyödynnä kuormatraktorin 
koko kuormatilaa, jolloin seurauksena voi olla koneen 
ja maaperän kantavuuteen nähden vajaa kuorma.

• Koneiden tehokkuuden, kantavuuden ja kuormatilan 
kasvun myötä kahden lyhyen puutavaranipun ajo on 
yleistymässä.

• Aihetta ei ole kuitenkaan juuri tutkittu.
• Kuormakoko on yksi kuormatraktorityön tehokkuuteen 

vaikuttava tekijä. Kahta nippua ajaen voidaan 
kasvattaa kuormakokoa ja kuljetusvaiheen tuottavuutta 
merkittävästi.
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Konekannan viimeaikainen 
kehitys
• Kuormatraktorien omapaino ja kantavuus 

kasvoivat merkittävästi 2010-luvulla.
• Järeytymiskehitys on tasaantunut viime 

vuosina.

• Yleisin kokoluokka vuosina 2012-2022 
käyttöönotetuissa koneissa on 18-19 tonnia.

• Kantavuus on tyypillisesti 70-85 prosenttia 
kuormatraktorin omapainosta.
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* Vuoden 2014 ajoneuvorekisterin tiedoin

Lähde: Trafi / avoin data 3.0 – 5.18



Kahden nipun kuljetus

• Kahden puutavaranipun ajo edellyttää, että kuormatila on riittävän 
pitkä.

• Pisimmät nykyisin käytössä olevat kuormatilat ja alustaratkaisut 
soveltuvat kahden maksimissaan kolmemetrisen nipun ajoon.

• Koneen kantavuus voi rajoittaa kahden nipun kuorman kuljetusta. 
• Nippukokoa voidaan joutua rajoittamaan etenkin talviaikaan, 

kaaviokuvassa esimerkki 14 tonnin kantavuuden omaavasta 
koneesta, jonka kuormatilaan mahtuisi kehystilavuuden puolesta 
16 m3 koivukuitupuuta. 

• Kuorman painopiste jää kahden nipun kuormilla optimikohdan 
taakse, mikä heikentää koneen ajettavuutta. 

• Suurempi kuorman massa lisää myös pintapainetta, jolloin 
maastovaurioiden mahdollisuus lisääntyy. 

• Painumien muodostuminen ei kuitenkaan ole täysin yksiselitteistä, 
sillä lopputulokseen vaikuttaa myös ajokertojen määrä. Kahden 
nipun yhtäaikainen ajo kasvattaa kuormakokoa verrattuna yhden 
nipun kuormiin, jolloin ajokertojen määrä leimikolla vähenee.
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Tutkimuksen tavoite ja toteutus

• Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kahden puutavaranipun kuormien lähikuljetuksen 
edellytyksiä sekä vaikutusta kuormatraktorityön ajanmenekkiin.

• Tutkimus koostui konevalmistajien haastattelusta ja aikatutkimuksesta.
• Yhden ja kahden 3-metrisen nipun vertailu.
• Kahden 3-metrisen nipun ja 5-metrisen kuitupuunipun vertailu.

• Tämä tuloskalvosarja perustuu Metsätehossa tehtyyn Venla Kiviniemen Helsingin 
yliopiston maisterintutkielmaan.
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Tutkimusleimikot

• Aineisto kerättiin kolmelta hakkuutyömaalta.

• Kaksi kohteista oli päätehakkuita.
• Molemmat päätehakkuuleimikot olivat tuoreen kankaan kohteita, joiden 

pääpuulajeina olivat kuusi ja koivu. Tutkittavia kuormia kertyi kuusesta, 
koivusta ja haavasta. Koivu ja haapa on tässä tutkimuksessa yhdistetty 
lehtipuuksi, eikä lehtipuutavaralajeja ole edempänä eroteltu puulajeittain.

• Yksi harvennuskohde.
• Kuivahko kangas, jonka pääpuulaji oli mänty. Kaikki tältä leimikolta 

kerätyt kuormat olivat mäntyä.

• Jokaisella leimikolla tutkittiin vain yhden kuljettajan 
työskentelyä eikä kuljettajaa vaihdettu tutkimuksen aikana. 
Kuljettajat nimettiin aakkosjärjestyksessä (A-C).

• Kuljettajien kokemuksessa oli huomattavia eroja. 
Kokemattomimmalla kuljettajalla työkokemusta 
kuormatraktorityöstä oli kaksi vuotta ja kokeneimmalla 38 
vuotta. Kaikilla kuljettajilla oli kuitenkin kokemusta kahden 
nipun ajosta ja tutkimuksessa kuljettajat käyttivät 
kuormatraktoria, jolla he normaalistikin työskentelivät.
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Tutkimusaineisto

• Aikatutkimusaineisto jakautui kuorma- ja taakka-aineistoon. Kuorma-aineistossa tarkasteltiin kokonaista 
kuormasykliä ja taakka-aineistossa kuormausvaiheen taakkakohtaisia aikoja.

• Työ videoitiin ja videoilta määritettiin työvaihekohtaiset ajanmenekit sekä taakkojen koot. 
• Pölkkyjen lukumäärä kourataakassa laskettiin ja hakkuukoneen mittaustodistuksen tietojen avulla johdettiin keskimääräinen pölkyn

ja taakan koko.

• Kuormia ajettiin yhteensä 43 kappaletta, joista kahden nipun kuormia oli 14, yhden nipun kuormia 14 ja vapaasti 
katkotun kuitupuun kuormia 15 kappaletta. 

• Aineisto jakautui edelleen kolmelle kuljettajalle.

• Taakka-aineistossa havaintoja oli yhteensä 2118 kappaletta. 

• Haastatteluaineiston muodosti kolme metsäkonevalmistajaa, 
joiden edustajia haastateltiin sähköpostitse tai puhelimitse.
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Aineiston analysointi

• Videot analysoitiin aikatutkimuksen periaatteiden mukaisesti ja työvaiheittaiset ajanmenekit kellotettiin.
• Tehoajan laskennassa ei huomioitu keskeytyksiä ja häiriöitä.

• Havainnot harmonisoitiin laskennallisesti vastaamaan 100, 200, 500, 800 ja 1200 metrin metsäkuljetusmatkojen 
ajanmenekkejä, jotta kuormia voitiin vertailla keskenään ja etsiä kuormatyyppien välisiä tuottavuuseroja erilaisille 
metsäkuljetusmatkoille.

• Kuormatraktorityön ajanmenekkiä mallinnettiin kuljettajakohtaisesti kuormatyypeittäin. Kuormatraktorityön 
ajanmenekkimallit kuljettajittain ja kuormatyypeittäin on esitetty potenssifunktioiden avulla.

• Kuormakokojen tilastollista eroa kolmen eri luokan välillä analysoitiin Kruskal-Wallisin testillä. Kuormakokojen 
analyysiä ei eritelty kuljettajittain. 

• Kahden nipun ajon tuottavuutta tarkasteltiin lisäksi herkkyysanalyysin avulla. Analyysin pohja muodostettiin 
soveltamalla yhden puutavaranipun ja pitkän puutavaran kuormille Väkevän ym. (2003) esittämiä 
kuormatraktorityön ajanmenekkimalleja, purkutyön osalta sovellettiin Kuiton ym. (1994) malleja.

• Herkkyysanalyysissä varioitiin kahden puutavaranipun metsäkuljetuksen kuormaus- ja purkutuottavuuta, kuormattuna-ajonopeutta 
ja kuormakokoa.

• Yhden puutavaranipun ja pitkän puutavaran kuormien koot olivat tämän tutkimuksen tulosten perusteella laskettuja.
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Tulokset
Taakkakohtainen analyysi

• Jokaisella kuljettajalla:
• Suurin taakkakohtainen ajanmenekki oli lyhyellä 

lehtikuitupuulla kuormatessa kahden nipun 
kuormaa. 

• Yhden nipun taakkakohtaiset ajat olivat pienempiä 
kuin kahden nipun taakkakohtaiset ajat. 

• Kuljettajilla A ja C suurimmat taakkakoot 
olivat odotetusti vapaasti katkotulla 
kuitupuulla. 

• Kuljettaja B työskenteli harvennuksella, 
jossa taakat olivat matalasta ajouranvarsi-
tiheydestä johtuen pieniä kaikilla ajotavoilla.
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Tulokset
Kuormakohtainen analyysi
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• Kuormakokojen eroa eri kuormatyyppien välillä analysoitiin Kruskal-Wallisin testillä. Testin mukaan 
eri kuormatyyppien välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero kuormakoossa (K-W=30,064, p≤0,001).
• Kahden nipun kuorma oli yhden nipun kuormaan verrattuna keskimäärin 77 % ja vapaasti 

katkotun kuormaan verrattuna keskimäärin 21 % suurempi.

• Kuorman koon ja kuormattuna-ajonopeuden välillä ei ollut tässä aineistossa selvää riippuvuutta.



Tulokset
Ajanmenekkifunktiot kuljettajittain: A, B, C
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Tulokset
Herkkyysanalyysi

• Herkkyysanalyysissä verrattiin kahden puutavaranipun metsä-
kuljetuksen tuottavuustasoa muihin ajotapoihin nähden kun sen 
kuormaus- ja purkuajanmenekkiä, kuormattuna-ajonopeutta ja 
kuormakokoa suhteessa yhden nipun kuormiin säädettiin tässä 
tutkimuksessa havaittujen tasoerojen ympärillä.

• Alla olevassa taulukossa on esitetty havaitut suhteelliset erot ja 
kolme vaihtoehtoista skenaariota näille neljälle laskentatekijälle.

• Oikella esitetyt kuvaajat havainnollistavat, millä kuljetusmatkoilla 
kahden puutavaranipun kuormiin perustuvan ajotavan tuottavuus 
ylittää muiden ajotapojen tuottavuustason (=1,0) päätehakkuulla.

• Seuraavalla sivulla on esitetty vastaava tarkastelu harvennushakkuilla.

• Kuormattuna-ajonopeuden oletettiin pysyvän 
ennallaan tai laskevan kahden nipun kuormiin 
siirryttäessä vaikka tässä tutkimuksessa nopeus 
hieman kasvoi

• Kiviniemen opinnäytetyön liitteissä on esitetty tulokset 
useammille laskentatekijöiden yhdistelmille
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Päätehakkuu; havukuitupuu

Päätehakkuu; koivukuitupuu

SÄÄDETTÄVÄ TEKIJÄ A B C

Kuormausajanmenekki 1,11 1,0 1,1 1,2
Purkuajanmenekki 1,26 1,0 1,2 1,4
Kuormakoko 1,77 2,0 1,8 1,6
Kuormattuna-ajonopeus 1,06 1,0 0,9 0,8

VAIHTOEHTOTÄMÄ 
TUTKIMUS 

(2n/1n)



• Optimistisin vaihtoehto A, jossa työvaihekohtaisten ajanmenekkien 
(min/m3) ja ajonopeuden oletetaan säilyvän ennallaan ja kuormakoon 
kaksinkertaistuvan, kahden puutavaranipun ajotapa on yhden nipun 
ajoa tuottavampaa kaikilla kuljetusmatkoilla. Pitkään puutavaraan 
verrattuna kannattavuusraja saavutetaan 200-400 metrin 
kuljetusmatkoilla.

• Tämän tutkimuksen tulosten valossa todennäköisimmässä 
vaihtoehdossa (B) kahden nipun ajon kannattavuusraja ylittyy yhden 
nipun ajotapaan verrattuna noin 200 metrin kuljetusmatkalla, 
päätehakkuulla jopa hieman aiemmin. Pitkän puutavaran 
tuottavuustasoa ei saavuteta alle kilometrin kuljetusmatkoilla. 

• Pessimistisimmässä vaihtoehdossa (C) kahden nipun ajon 
kannattavuusraja yhden nipun kuormiin verrattuna saavutetaan 500-
700 metrin kuljetusmatkoilla. Pitkän puutavaran tuottavuustasoa ei 
saavuteta pisimmilläkään kuljetusmatkoilla.
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Harvennushakkuu; havukuitupuu

Harvennushakkuu; koivukuitupuu



Tulokset
Konevalmistajien haastattelut

• Kolmen konevalmistajan arviot kahden nipun ajoon 
varustettavien koneiden osuudesta vaihtelivat 60 
ja 80 prosentin välillä.

• Markkinaosuuksilla painottaen muodostui arvio, 
että 67 prosenttia vuosien 2016-2020 aikana 
rekisteröidyistä koneista soveltuu sellaisenaan tai 
on varustettavissa kahden puutavaranipun 
kuljetukseen.

• Riittävän kantavuuden lisäksi kuormatraktoriin 
suositeltiin mm. seuraavia varusteluja:

• Jatkoperä 
• Tehokas kuormain
• Pitkä puomi
• Kantavat telat

• Jokaisen vastaajan mukaan uutta kuormatraktoria 
ostavalle asiakkaalle on tärkeää, että koneella voi 
ajaa tarvittaessa kahta nippua.
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Johtopäätökset

• Kahden nipun ajo vaatii onnistuakseen hyvät kantavuusolosuhteet sekä oikein valitun 
kaluston.

• Tämän tutkimuksen tulokset antavat viitteitä siitä, että kahden puutavaranipun 
metsäkuljetus voi suotuisissa olosuhteissa olla yhden puutavaranipun ajotapaan 
verrattuna tehokkaampi menetelmä jo 200 metrin kuljetusmatkoilla. Pitkän puutavaran 
tuottavuustasoa on kuitenkin vaikea saavuttaa.

• Kahden nipun ajoon on olemassa kalustollista potentiaalia.
• Yrittäjillä on kiinnostusta kahden nipun ajoa kohtaan.
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Jatkotutkimustarpeet

• Lyhyttä (koivu)kuitupuuta ja parrua korjataan niin merkittäviä määriä jatkossakin, että 
lähikuljetuksen kehittämiselle on tarvetta.

• Kahden nipun ajoon on olemassa kalustollista potentiaalia, mutta aihetta on tutkittu 
hyvin vähän.

• Tämän tutkimuksen otos on hyvin pieni, minkä vuoksi yksittäiset havainnot vaikuttavat 
malleihin voimakkaasti. Malleja ei siten voida yleistää, eikä niiden perusteella voida 
tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä ajotapojen välisistä tuottavuuseroista. 
Luotettavammat mallit vaatisivat suuremman otannan ja pitkäaikaista seurantaa 
erilaisilta kohteilta ja kuljettajilta

LUOMASSA MAHDOLLISUUKSIA 17



Kirjallisuutta
• Asikainen, A., Ala-Forssi, A., Visala, A. ja Pulkkinen, P. 2005. Metsäteknologiasektorin visio ja tiekartta vuoteen 2020. Metlan työraportteja 8. Metsäntutkimuslaitos. 

http://urn.fi/URN:ISBN:951-40-1960-1
• Jiroušek, R., Klvač, R. ja Skoupý, A. 2007. Productivity and costs of the mechanised cut-to-length wood harvesting systems in clear-felling operations. Journal of Forest

Science 53(10) https://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/00421.pdf
• Jylhä, P., Jounela, P., Koistinen, M. ja Korpunen, H. 2019. Koneellinen hakkuu: Seurantatutkimus. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 11/2019. Luonnonvarakeskus. 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-717-6
• Kariniemi, A. 2006. Korjuutilasto 2005. Metsätehon tuloskalvosarja 12/2006. https://www.metsateho.fi/wp-

content/uploads/2015/02/metsatehon_tuloskalvosarja_2006_12.pdf
• Kiviniemi, V. 2022. Puutavaran lähikuljetuksen tuottavuus yhden ja kahden nipun kuormilla. Maisterintutkielma. Helsingin yliopisto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta. 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202206172871
• Kuitto, J., Keskinen, S., Lindroos, J., Oijala, T., Rajamäki, J., Räsänen, T. ja Terävä, J. 1994. Puutavaran koneellinen hakkuu ja metsäkuljetus. Metsätehon tiedotus 410. 

https://metsateho.fi/wp-content/uploads/tiedotus-1994_410.pdf
• Manner, J., Nordfjell, T. ja Lindroos, O. 2013. Effects of the number of assortments and log concentration on time consumption for forwarding. Silva Fennica vol. 47 no. 4 

article id 1030. https://doi.org/10.14214/sf.1030
• Manner, J., Palmroth, L., Nordfjell, T. ja Lindroos, O. 2016. Load level forwarding work element analysis based on automatic follow-up data. Silva Fennica vol. 50 no. 3 

article id 1546. https://doi.org/10.14214/sf.1546
• Nurminen, T., Kopunen, H. ja Uusitalo, J. 2006. Time Consumption Analysis of the Mechanized Cut-to-length Harvesting System. Silva Fennica 40(2):335–363. 

https://doi.org/10.14214/sf.346
• Poikela, A. ja Alanne, H. 2002. Puutavaran lajittelu korjuun yhteydessä. Metsätehon raportti 135. https://metsateho.fi/wp-

content/uploads/2015/02/metsatehon_raportti_135.pdf
• Rieppo, K. ja Korpilahti, A. 2001. Kuitupuun tehdaskäsittely ja sen kehittäminen. Metsätehon raportti 114. https://metsateho.fi/wp-

content/uploads/2015/02/metsatehon_raportti_114.pdf
• Starke, M., Derron, C., Heubaum, F. ja Ziesak, M. 2020. Rut Depth Evaluation of a Triple-Bogie System for Forwarders – Field Trials with TLS Data Support. Sustainability

2020 12(16), 6412. https://doi.org/10.3390/su12166412
• Strandström, M. 2019. Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 2018. Metsätehon tuloskalvosarja 17a/2018. Metsäteho Oy. https://metsateho.fi/wp-

content/uploads/Tuloskalvosarja_2019_17a_Puunkorjuu_ja_kaukokuljetus_vuonna_2018.pdf
• Strandström, M. 2021. Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 2019. Metsätehon tuloskalvosarja 19/2021. Metsäteho Oy. https://www.metsateho.fi/wp-

content/uploads/Tuloskalvosarja-2021-09-Puunkorjuu-ja-kaukokuljetus-vuonna-2019.pdf
• Väkevä, J., Kariniemi, A., Lindroos, J., Poikela, A., Rajamäki, J. ja Uusi-Pantti, K. 2001. Korjattu versio 2003 Puutavaran metsäkuljetuksen ajanmenekki. Metsätehon 

raportti 123. https://www.metsateho.fi/wp-content/uploads/2015/02/metsatehon_raportti_123.pdf

LUOMASSA MAHDOLLISUUKSIA 18

http://urn.fi/URN:ISBN:951-40-1960-1
https://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/00421.pdf
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-717-6
https://www.metsateho.fi/wp-content/uploads/2015/02/metsatehon_tuloskalvosarja_2006_12.pdf
http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202206172871
https://metsateho.fi/wp-content/uploads/tiedotus-1994_410.pdf
https://doi.org/10.14214/sf.1030
https://doi.org/10.14214/sf.1546
https://doi.org/10.14214/sf.346
https://metsateho.fi/wp-content/uploads/2015/02/metsatehon_raportti_135.pdf
https://metsateho.fi/wp-content/uploads/2015/02/metsatehon_raportti_114.pdf
https://doi.org/10.3390/su12166412
https://metsateho.fi/wp-content/uploads/Tuloskalvosarja_2019_17a_Puunkorjuu_ja_kaukokuljetus_vuonna_2018.pdf
https://www.metsateho.fi/wp-content/uploads/Tuloskalvosarja-2021-09-Puunkorjuu-ja-kaukokuljetus-vuonna-2019.pdf
https://www.metsateho.fi/wp-content/uploads/2015/02/metsatehon_raportti_123.pdf

	Puutavaran lähikuljetus yhden ja kahden nipun kuormilla
	Tiivistelmä
	Johdanto
	Konekannan viimeaikainen �kehitys
	Kahden nipun kuljetus
	Tutkimuksen tavoite ja toteutus
	Tutkimusleimikot
	Tutkimusaineisto
	Aineiston analysointi
	Tulokset�Taakkakohtainen analyysi
	Tulokset�Kuormakohtainen analyysi
	Tulokset�Ajanmenekkifunktiot kuljettajittain: A, B, C
	Tulokset�Herkkyysanalyysi
	�
	Tulokset�Konevalmistajien haastattelut
	Johtopäätökset
	Jatkotutkimustarpeet
	Kirjallisuutta

