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PUIDEN TAI RUNKOJEN PYSTYYN NOSTAMISEEN
PERUSTUVA HARVENNUSPUUN KORJUUMENETELMÄ

Ylimets~hoitaja V.Koiviston esitt~~ harvennuspuun korjuumeneteLm~ perustuu ajatukseen siir~ suunnaten kaadetut puuttai
rungot ajouralle nivelpuomikuormaimella
niiden pystyyn nostamista hyv~ksi ~ytt~en.
Ens~isen harvennusvaiheen metsi~n korjuusaa suoritettu kokeilu osoitti menetelm~ ~yt~kelpoiseksi tutkituissa olosuhteissa. Noin puolet korjattavasta puum~
r~st~ kertyi ajourilta tai j~jestelyn
luonteisella oikomisella.
Toinen puoli
siirrettiin ajourille pystyyn nostamista
tai vaakatasossa tapahtuvaa ve~s~
~tt~n.
Tuotokset ylittiv~t jonkin
verran vinssausmeneteLm~l~ aikaisemmin
saavutetut kokonaisten puiden tai runkojen
kasaustuotokset, vaikka ~ytetty kalusto
oli heikosti ty~~n sopivaa ja ty~ntekij~t
ty~n suorittamiseen tottumattomia.
Menete~ sopivaa kalustoa kehitet~ess~ on
~huomio kiinnitet~~ ulottu1XZ17V11Cln puomiratkaisun ja tarttumiseen sopivan pihdin kehitt~seen.

v11n puihin tai runkoihin tartutaan painopisteen yläpuolelta, jolloin puu painovoiman vaikutuksesta kääntyy pystyasentoon.
Kaukana ajourasta sijaitseviin puihin tartutaan ensin latvasta ja vedetään puu l ähemmäksi ja sitten nostetaan se pystyasentoon edellä mainitulla tavalla . Tämän jälkeen on helppo laskea runko joko

JOHDANTO
Metsäteho suoritti kesällä 1973 suppeahkon
tutkimuksen ylimetsänhoitaja Väinö Koiviston (Yhtyneet Paperitehtaat Oy) i deaan perustuvasta harvennuspuun korjuumenetelmästä.
Menetelmän perusajatuksena on kaataa
moottorisahalla kaukana ajourasta olevat
puut ajouralle päin ja läheuä ajouria olevat puut viistoon ajourien suuntaan, jotta
ajoura ei tukkeutuisi .
Ajouralla liikkuvan traktorin tai monitoimikoneen nivelpuomikuormaimella puut tai rungot nostetaan pystyasennossa ajouralle.
Nostetta-

Kuva 1.

Pystyyn nostettu r unko kääntymässä
ajouralle . Valok. V. Koivisto
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m3 /ha .
Alueelle oli laadittu
verkko , jossa urien leveys oli
ja niiden väli 30 m.

ajouranoin 4 m

Käytetty kalusto käsitti MF- 165-maataloustraktorin puoliteloilla ja Wärtsilä 3000
- kuormai mella varustettuna.
Kuormaimen
suurin ulottuvuus oli 5 . 3 m. Tarttumaelimeksi kuormaajaan asennettiin
Pika 50
- prosessorin pihti, jota hiukan parannettiin t ähän työhön sopivaksi (kuva 2) . Kalustoa on pidettävä tutkittuun työhön ainoastaan välttävästi soveltuvana, sillä
t r aktorin huono maastokelpoisuus, heikko
näkyvyys ylöspäin sekä kuormaimen lyhyehkö
ulottuvuus rajoittivat huomattavasti työt ä .

Kuva 2 .

Kaksi runkoa s i irtymässä yhdellä nostoll a .

Tr aktor in sivuun

asennettiin

varten. Val ok .

hir si

Tuloksia arvioitaessa on myös otettava
huomioon, että työhön osallistuneet kaksi
hakkuumiestä ja ennen kaikkea traktorin
kuljettaja olivat tottumattomia tutkitun
työn suor ittamiseen.

"välilaskua"

~!etsäteho

TULOKSET
Aikatutkimusaineisto ja ajankäyttö
suoraan kuljetusajoneuvoen tai ajouralle
jatkokä sittelyä varten (kuva 1). Suoritetussa tutkimuksessa pyrittiin selvittämään
l ähinnä ajouralle siirron tekniset edellytykset sekä saamaan alustava käsitys menetelmän taloudellisista mahdollisuuksista .
Tutkimukseen osallistuivat asiantuntijoina
ylimetsänhoitaja Vä inö Koivisto ja metsänhoitaja Reijo Kivivasara Yhtyneet Paperi tehtaat Oy : stä sekä
dipl . ins . , metsänhoitaja Jaakko Salminen Metsätehosta .

AINEISTO JA KÄYTETTY KALUSTO
Tutkimus suoritettiin Yht yneet Paperitehtaat Oy:n työmaalla Valkeakoskella .
Työmaa käsitti noin 3 ha : n suuruisen ensiharvennusleimik~n .
Leimattu puumäärä oli
kaikkiaan 129 m ja leimikon tiheys 43 . 6

TAULUKKO 1

Taulukosta 1 ilmenee aikatutkimusaineiston
määrä sekä se, kuinka suuri osa tutkimuspalstojen puumäärästä jouduttiin siirtämään ajouralle kuormaimella joko pystyyn
nostaen tai vaakatasossa vetäen j a kuinka
suuri osa oli kaadettu ajourilta t a i ainoastaan j ärjestelyn luonteisesti oiottu .
Likimain
toisen puolen
paistettavasta
runkomäärästä voidaan todeta tulleen ajouralle pelkän kaadon ja j ärjestelyn luonteisen oikomisen avulla .
Leimikon tiheyden lisääntyessä osuus tosin vähenee, koska ajourilta poist ettavan puumäär än suhteellinen osuus tulee pienemmäks i . Edellä
mainittujen ryhmien keskirungon koon vä linen ero osoittaa myös, että nimenomaan
pieniä (lyhyitä ) runkoja on voitu käsitell ä ,järjestelyn luonteisest i
tapahtuvaa
kääntelyä hyväksi käytt ä en .

Aikatutkimusainei s t o
Puita ja runkoja s iirret ty ajouralle

Siirtomenetelmä
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m3

%

m3 / r unko

kpl

%

Kuorma.ime:!J.a pystyyn nostaen
tai vetäen ajouralle

548

40 . 2

65 . 2

52 . 5

0.119

Kaadolla tai järjestelyn
luonteisesti oikomalla

816

59 . 8

59.1

47 . 5

0 .072

Yhteensä tai keskimäär in

1 364

100 . 0

124 . 3

100. 0

0 . 091
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Pääosa kasatuista r ungoista
karsittiin
palstalla ,
mutta
myös
karsimattomien
puiden kasausta kokeiltiin jonkin verran.
Tehollisissa työajoissa ei kuitenkaan ollut merk.i ttävää eroa . Tehollista työaikaa
kului keskimäärin 1 . 14 /IDin runkoa kohti,
vajaa puolet varsinaiseen vetämiseen ja/
tai nostamiseen ajouralle . Muu tehollinen
työaika koostui valmistelusta, tarttumisesta, järjestelystä ja siirtymisestä .
Kasausetäisyydeksi määritettiin
kannon
etäisyys ajouran keskiviivasta. Keskimääräiseks i kasausetäisyydeksi tuli 7.5 m ja
keskirnäär äiseksi siirtymismatkaksi kasauspisteestä toiseen 5.3 m.
Nostetussa taakassa oli runkoja 1.3 kpl ja karsimattomia
puita kasattaessa 1.1 kpl .
Kuvassa 3 on esitetty varsinaisen kasausajan r i ippuvuus kasausetäisyydestä ja rungon koosta .
Kuten luonnollista on , kasausaika lisääntyy kasausetäisyyden suurentuessa.
Koska kasausetä isyydeksi maar1tettiin kannon etäisyys ajouran keskiviivasta , todellinen tarttumaetä isyys
oli
huomattavasti lyhyempi.
Tämä puolestaan
riippuu kaadon suuntauksesta ja kasattavan puun pituudesta .
Ajour an lähellä sijainneiden pienien runkojen (0.100 m3 / runko) kasaaminen on ollut
nopeampaa kuin vastaavalla etäisyydellä
olleiden isojen runkojen (0 . 200 m3/runko)
kasaaminen . Tämä johtuu siitä , että l ähellä sijaitsevia pien1a runkoja on ollut
helpompi kääntää ajouralle pelkällä vetämisell ä tai vaakatasossa
tapahtuneella
kääntelemisellä . Sitä paitsi pieniä runkoja on voitu ottaa useampia kerrallaan . Kasausetäisyyden lisääntyessä isojen ja
pienien runkojen välinen ajankäytön ero
on kaventunut . Tämä taas on pääosin selitettävissä sillä, että kannon etäisyyden
ollessa sama pienen puun tarttumiseen tarvittava etäisyys on suurempi kuin isomman
(= pitemmän) puun tarttumiseen tarvittava
etäisyys.

Tuotokset ja kustannukset
Aikaisemmin mainituista rajoituksista johtuu , että tutkimuksen tulosten perusteella
ei ole mahdollista tehdä kovin pitkälle
menev1a johtopäätöksiä menetelmän taloudellisesta kannattavuudesta . Taulukossa 2
on kuitenkin esitetty ajankäyttötulosten
perusteella saadut tuotosluvut ja vastaavat kustannukset kahdessa rungonsuuruusluokassa tutkimusolosuhteita vastaavissa
korjuuolosuhteissa .
Verrattaessa tutkimuksessa saatuja tuloksia aikaisemmin tutkitun maataloustrakto-
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Kuva 3. Kasausajan (ilman siirtymisiä) riippuvuus
rungon koosta ja etäisyydestä karsittuja r unkoja
kasattaessa

TAULUKKO 2

Rungon
tai puun
koko, m3

Kasaustuotokset ja kustannukset
tehotunnissa
Tuotos

Kustannukset

kpl/h

m3 /h

mk/h

mk/m3

0 .100

60

6.0

35 ,-

5,83

0 . 200

50

10.0

35 ,-

3 , 50

suoritetun
risovitteisella
vintturilla
kokonaisten runkojen kasauksen tuloksiin,
jossa tuotokset ovat 0.100 m3 : n rungon
(taakan) koolla olleet 3.5 ... 6.0 m3/h,
voidaan nyt tutkitulla menetelmällä todeta
päästyn jonkin verr an suurempaan tuotokseen.
On lisäksi huomattava, että tutkitussa menetelmässä tarvitaan vain yksi
mies, joka sitä paitsi pystyy työskentelemaan pelkästään ohjaamosta käsin .
Sen
sijaan vinssausmenetelmässä on tavallisesti kaksi miestä ja yhden miehen menetelmänä esimerkiksi radio-ohjauksellakin toimittaessa mies joutuu kulkemaan koko ajan
traktorin ja kasattavien runkojen välillä .
Tosin vinssausmenetelmässä tarvittavan kaluston pääoma-arvo on jonkin verran alhaisempi.

MENETELMÄN KÄYTTÖKELPOISUUS
JA SOVELLUTUKSET
Tutkittu kasvatusmetsien korjuuseen tarkoitettu kasausmenetelmä osoittautui tek-
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nisesti toteuttamiskelpoiseksi tutkituissa
korjuuolosuhteissa.
Ottaen huomioon käytetyn kaluston tekniset puutteellisuudet
ja työntekijöiden tottumattomuuden
on
saatuja tuotoksia pidettävä hyvinä. Työhön
soveltuvalla kalustolla ja tottuneella
miehistöllä on mahdollista päästä vähintään kaksinkertaiseen työtulokseen
nyt
saatuun
tulokseen verrattuna.
Vaikka
tutkimuksessa ei selvitettykään aiheutettuja korjuuvaurioita, näyttää menetelmä
myös tässä suhteessa edulliselta.
Puun
liikuttelu pystyasennossa vaatii verraten
vähän tilaa ja sitä paitsi vaurioitumisriski kohdistuu lähinnä jäävän puuston latvusosaan, jossa oksisto suojaa runkoa vaurioilta.
Menetelmän taloudellisuus ja käyttökelpoisuus riippuvat siitä, miten se soveltuu
korjuun kokonaisketjuun
Käytettäessä menetelmää ihmistyövaltaisissa korjuuketjuissa tulee lähinnä kysymykseen joko runkojen
(tai puiden) siirtäminen
laahusjuontona
varastolle tai niiden valmistaminen ajouralla tavaralajeiksi, jolloin metsäkuljetusmenetelmänä on ajo kuormatraktorilla.
Jos kasaus suoritetaan metsäkuljetukseen
yhdistettynä ajoneuvon kuormaimella esimerkiksipuristuspankollavarustetulla laahusjuontotraktorilla,
ovat
vaikeuksina
traktorin rajoittuneempi liikkumismahdollisuus, pieni kuorman koko ja suuri pituus sekä laahuskuorman jäävän puuston
juuristolle aiheuttama vaurioitumisriski.
Kuormatraktoria käytettäessä pitäisi kasaukseen tai kuormaukseen taas yhdistää
ainakin runkojen kertakatkaisu. Tämä voitaisiin ehkä ratkaista esimerkiksi ajoneuvon kuormatilan perään asennetulla katkai.sulai tteella.
Parhaan
käyttösovellutuksen
kasausmenetelmälle
antaisi

tutkitulle
siirtyminen

monitoimikonelinjalle, jolloin monitoimikonetyyppinä tulisi kysymykseen ajouralla
työskentelevä prosessori. Tällöin tutkittua kasausmenetelmää voitaisiin käyttää
suunnaten kaadettujen, karsimattomien puiden syöttämiseen prosessorin käsittelylinjalle.
Puiden kääntäminen ajouran
suuntaisiksi mahdollistaisi nimittäin ajouran suuntaisen karsimisen ja katkomisen,
jolloin tilaan ja jäävän puuston vahingoittumiseen liittyvät ongelmat jäisivät
vähäisiksi. Metsäkuljetus voitaisiin myös
helposti ratkaista joko prosessorilla tai
erillisellä kuormatraktorilla.
Tutkitun kasausmenetelmän edelleen kehittäminen tuntuu saatujen tulosten perusteella tarkoituksenmukaiselta.
Kehittämistyö
olisi ensisijaisesti kohdistettava sopivan
kuormaimen ja tarttumapihdin aikaansaamiseen.
Kuormaimen minimiulottuvuutena on
pidettävä 6 m:ä toimittaessa 30 m:n ajouravälillä I ja II asteen harvennusmetsissä.
Pihdin rakennevaatimuksista on
ennen kaikkea mainittava keveys sekä sulkeutuminen lähes kokonaan ohueenkin latvaan tarttumista varten latvaa kuitenkaan
katkaisematta. Myös mahdollisuutta "juoksuttaa" pihtiä pitkin runkoa sekä sen vapaata kääntymistä kiinnityskohtansa ympäri
on pidettävä tärkeinä rakennevaatimuksina.
Tutkitun kasausajatuksen liittäminen prosessorikäsittelyyn niin, että kasauslaite
olisi yhdistettynä prosessor11n, vaatisi
luonnollisesti kasvatusmetsien korjuuseen
soveltuvan prosessorin kehittämisen joko
olemassa olevien ratkaisujen pohjalta tai
kokonaan alusta lähtien. Vaikka tällaista
kehittämistyötä onkin pidettävä lähinnä
pitkän tähtäyksen ohjelmaan
kuuluvana,
olisi kehittämistyön alkuun päästävä jo
tänä päivänä.
Aarne Elovainio
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A HARVESTJNG t-ETKlO FOR THJNNING BASEO ON LIFTit-«l
ltE FULL-TREES OR Llt-mED STEMS UPRJGHT
The working idea is to move trees felled
directionally or limbed stems to the strip
road with a knuckle boom loader by raising
them upright. Experiments made in a stand
in the first thinning phase showed that
the method was feasible in the conditions
studied.
Roughly a half of the trees or
stems to be harvested were on the strip
road or were moved to the strip road by
straightening arrangements.
The other
half was moved to strip roads by this
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raising method or by dragging the logs
along the ground. Outputs exceeded slightly
the production achieved by the normal
winching method, though the equipment
used was poorly suited to the job and the
workers were unfamiliar with the work.
When equipment suitable for the method
is developed, the main requirement must
be to find a boom solutien that gives
a longer reach and a more suiuuue grapple
for handling.
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