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2014-2015 talven kampanjapaketit
Palms 540-6S
•   el. on-off  ohjaus
•   koura 0,12
•   pyörät 11,5/80-

15,3
Hinta 9 780 eur

Palms 640-8S
•  hydr. esiohjaus 

Walvoil
• koura 0,17
• pyörät 400/60-15,5
Hinta 13 680 eur

 Palms 670-9S
•   hydr. esiohjaus 

Walvoil
• koura 0,17
• pyörät 400/60-15,5
Hinta  14 540 eur
Valinnaiset vaunut 8S, 10D

 Palms 695-9S
•   hydr. esiohjaus 

Walvoil
• koura 0,21
• pyörät 400/60-15,5
Hinta  15 860 eur
Valinnaiset vaunut 10D, 11S, 

12D, 13D
Palms 825-9S
•  hydr. esiohjaus 

Walvoil
• koura 0,21
• pyörät 500/50-15,5
Hinta  17 990 eur
Valinnaiset vaunut 10D, 11S, 

12D, 13D

Palms 840-11S
• hydr. esiohjaus 

Walvoil
• koura 0,215PRO
• pyörät 500/50-17
Hinta   23 430 eur
Valinnaiset vaunut 12D, 

13D, 15D

Palms 840 
kuormain
• sähk. ohjaus Parker 
IQAN

• laippasovitteinen
• koura 0,215PRO
Hinta   19 680 eur

Kuormaimissa Ruukki
Optim 650 teräs
• Kuormaimissa jarrullinen riipuke 

vakiona
• Kuormaimissa teräsvalettu 

öljykylpyinen kääntöpesä
• Radio-ohjattu vinssi 

valinnaisvarusteena
• 4WD rullaveto tai 

napamoottoriveto
• 3 vuoden puomisto- ja runkotakuu

Beaver Grip TR190 energiakoura
Hinta 2 700 eur

puh. 045 865 2992, palms.� nland@palms.eu, www.palms.eu
Katso jälleenmyyjät Nettikoneesta. Hinnat ALV 0%

Kiinteällä vuosimaksulla 68 € (sis. alv.) saat:

 Toimivan (24 h/vrk) verkkopalvelun 12 kuukaudeksi.

 Mahdollisuuden tarjota palveluja alueittain ja kausittain 
 tarpeesi mukaan.

 Vahvan Viestilehdet Oy:n markkinointituen. Koneareena.fi 
 -palvelua markkinoidaan Maaseudun Tulevaisuudessa,
 Koneviestissä ja Suomalaisessa Maaseudussa sekä näiden
 verkkojulkaisuissa.

 Lähetä tietosi: paivi.jaakola@viestilehdet.fi 

Urakointi- ja
palveluyrittäjä!

Pysy mukana kysynnän ja tarjonnan kohtauspaikalla!
www.koneareena.fi 

Suomalaisessa metsänhoidossa on edetty aina 
laatu edellä. Nykyisin tehokkuutta etsitään kaa-
vamaisilla harvennusmenetelmillä. Houkuttime-
na toimivat tutkimukset, joiden antamat laskel-
mat tarjoavat yllättäviäkin tuloksia. 

   Teksti ja kuva: Tommi Hakala 
Grafiikka: Eveliina Aho

Karua ja 
kannattavaa

Puut ovat kuin porkkanoita kas-
vimaalla. Jotta sato on mahdol-
lisimman kookasta ja laadukas-
ta, on kasvatuksen aikana tehtävä 
taimien harvennus. Porkkanoilla 
se tarkoittaa tasaista taimiväliä ja 
ylimääräisten yksilöiden nyppi-
mistä käsin pois. Sama periaate on 
myös puiden kasvatuksessa: tai-
mikonhoidossa jätettävät yksilöt 
valitaan huolella, mikä on kustan-
nuksia nostava työvaihe.

Hoitoa kaipaavien taimikoiden 
suuri määrä tarkoittaa valtavaa 
urakkaa. Suomessa harvennus-
rästejä on 1,5 miljoonaa hehtaa-
ria – Ruotsissa peräti 2,8 miljoo-
naa hehtaaria. 

Taimikoiden hoito tehdään suu-
relta osin manuaalisesti raivaussa-
halla, ja työn tekijöistä on huutava 
pula. Taimikoiden hoitoon kehi-
telläänkin juuri tästä syystä uusia 
menetelmiä, eikä asialla olla edes 
ensimmäistä kertaa. Esimerkiksi 
Saksassa kehiteltiin erilaisia vaih-
toehtoja jo 70-luvulla.

Sektoreita ja käytäviä
Kustannuksia voidaan alentaa 
suorittamaölla harvennustyö ko-
neellisesti jo taimikkovaiheessa. 
Varhaisperkaukseen onkin kehi-
tetty toimivia laitteita, kuten Na-
arva-kitkentälaite. 

Jos taimikko on päässyt karkaa-
maan liian suureksi tai vaaditaan 
toinen raivauskerta, vaurioituvat 
koneellisessa ja valikoivassa taimi-
konhoidossa koneiden kulkurei-
teille jäävät rungot helposti. Käy-
tännössä taimikkoon muodostuu 
ajourat, jotka avataan perinteisesti 
vasta ensiharvennuksessa.

Systemaattisessa taimikonhar-
vennuksessa avataan sen sijaan 

selkeät ajourat, jotka toimivat ko-
ko metsikön kasvatuksen ajan. 
Samalla voidaan suorittaa puus-
ton keruu energiapuuksi. Senkin 
saanto lisääntyy, kun mukaan las-
ketaan uralta kaadettavat rungot.

Kun metsäkone on avannut 
normaalin ajouran (4 metrin le-
veys), suoritetaan urien välinen 
harvennus joko käytäviin- tai sek-
toreihin perustuvalla käsittelyl-
lä. Molemmissa tapauksissa ava-
taan metrin levyisiä väyliä ko-
ko nosturin ulottuman matkalle 
(n.10 metriä). Käytävämenetel-
mässä käytävien välien leveydellä 
voidaan säädellä jäävän puuston 
määrää, sektorimenetelmässä asia 
hoidetaan työpistekohtaisten käy-
tävien lukumäärällä.

Yllättäviä laskelmia
Metla on tutkinut käytävämene-
telmää simuloimalla sitä kahden 
olemassa olevan kuvion puustol-
la. Simuloinneissa on käytetty kol-
mea eri välialueen leveyttä (0,33, 1 
ja 7 metriä). Kapeimmalla, vain 
0,33 metrin välillä pinta-alasta 
kaadetaan peräti 80 prosenttia, 

Pohjoismaissa on harvennusta 
kaipaavia taimikoita miljoonia 
hehtaareja. Koska rästit vain li-
sääntyvät, riittää tehokkaiden 
harvennusmenetelmien kehit-
tämiseen kiinnostusta.

Systemaattinen harvennus

 Systemaattinen 
harvennus
Systemaattinen, tai toisin kut-
suttuna geometrinen harvennus 
tarkoittaa menetelmää, jossa 
käsitellään aluetta kaavamai-
sesti. Harvennus ei perustu siis 
poistettavien puiden yksittäisiin 
valintoihin, vaan käsiteltävän 
pinta-alan määrään.
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Nyt otettiin isompi askel 
Komatsu Forest esittelee parhaillaan uutta hakkuukoneidensa 
tuoteohjelmaa. Samana päivänä markkinoille tuotiin neljä uutta 
harvesterimallia. Sellaista ei tähän mennessä ole nähty. 

Tälle perustalle
Komatsu-hakkuukoneiden perustana on 30 vuotta sitten 
kehitetty peruskonsepti: tasaava tasapainoinen alusta jonka 
päällä kääntyy ohjaamo-/nosturiosa. Tälle pohjalle neljä uutta 
harvesterimallia on rakennettu noudattaen tinkimättömästi 
Komatsulle ominaisia koneenrakentamisen periaatetta: 
koetellut rakenteet (proven technology) ja äärimmilleen  
viety tuoterationaalisuus.

Lähes identtiset
Vaikka uuden tuoteohjelman koneiden painot vaihtelevat  
16 – 24 tonniin, tehot 150 – 210 kW:n välillä ja hydrauliikan 

kapasiteetit 566 - 739 minuuttilitraan, koneet ovat rakenteiltaan 
hätkähdyttävän identtisiä. Avainmoduulit: ohjaamo, ergonomia, 
automatiikka, hydrauliikka, moottori ja voimansiirto ovat uuden 
tuoteohjelman malleissa samanlaisia. Vuosia kestäneet testi- ja 
koeajo-ohjelmat tekevät konstruktioratkaisuista luotettavia. 

Monta etua käyttäjälle
Kattava komponentti- ja moduuliyhteys mallien välillä lisää 
luotettavuutta, tekee koneiden teknisestä ylläpidosta, 
dokumentoinnista ja koulutuksesta  
yksinkertaisempaa sekä edullisempaa. 

Komatsu-hakkuukoneiden uudet  
mallit ja tekniset ratkaisut, katso:  

www.komatsuforest.fi

KoMaTsu-haKKuuKoNeideN uusi TuoTeohjeLMa

muilla 60 tai 30 prosenttia. Kuu-
silla harvennuksen ajankohdaksi 
osui 11 vuotta istutuksesta ja män-
nyillä 15 vuotta kylvöstä. 

Kuusikon 80 prosentin käsitte-
lyssä puuston varsinaisiksi harven-
nuksiksi riittää vain yksi välikäsit-
tely. Uudistushakkuun ajankohta 
olisi jo 64 vuoden jälkeen, perin-
teisessä menetelmässä 68 vuoden 
päästä. Kun katsotaan menetelmi-
en vaikutusta kasvatusajan puus-
ton saannolle, tuottaa 80 prosen-
tin menetelmä puumassaa noin 
5,6 kuutiometriä hehtaarilta vuo-
dessa, ja muut menetelmät 6,4 m³/
ha/v. Myös tukin osuus jää pie-
nemmäksi ja luonnonpoistuma 
suuremmaksi. 

Sen sijaan 60 prosentin menetel-
mä on yllättävän lähellä perinteis-
tä menetelmää – siinä ylimääräi-
nen väliharvennus lisää tukin ko-
konaismäärää. Vaikka istutustai-
mikossa systemaattinen menetel-
mä poistaa istutustaimia jo ennen 
ensiharvennusta, jää istutustaimia 
riittävän paljon uudistusvaihee-
seen asti kasvatettavaksi.

Männyllä sen sijaan 80 prosen-
tin menetelmä on yllättävän tuot-
tava. Kiertoaikakin laskee 95 vuo-
desta 85 vuoteen. Arvioitu puus-
ton kokonaismäärä on perinteisen 
menetelmän tasolla, tukkiosuut-
ta myöden. Syynä lienee kylvetyn 
taimikon runkojen suurempi ko-

konaismäärä, esimerkiksi kylvöri-
veihin poikittain avatut käytävät 
poistavat myös kylvötaimia.

Entäs eurot…
Metsänomistajalle tärkeä näkö-
kulma on kannattavuus. Tutki-
muksessa vertailtujen menetelmi-
en kustannuksia verrattiin perin-
teisellä raivaussahalla hoidettuun 
taimikkoon. Laskelmassa huomi-
oitiin koko kiertoajan kustannuk-
set ja muutokset puutavaralajien 
kertymiin. 

Kuusikossa raivaussahatyön kus- 
tannuksen arvioitiin olevan 440 
euroa hehtaarilta. 30 prosentin me- 
netelmässä metsänomistajalle pi-
täisi maksaa 283 euroa, jotta pääs-
täisiin samaan. 60 prosentin mene-
telmässä koneellinen käytävähar-
vennus saisi olla kustannuksiltaan 
17 €/ha ja 80 prosentin menetel-
mässä 140 €/ha. Männiköissä ti-
heän kylvötaimikon raivaussaha-
työ kustantaisi 649 €/ha. 30 pro-
sentin menetelmässä saisi käytä-
väharvennus maksaa 257 €/ha ja 
suurta raivattavaa pinta-alaa hyö-
dyntävässä 80 prosentin menetel-
mässä 759 €/ha. Viimeksi mainittu 
menetelmä olisi siis jopa taloudel-
lisesti kannattava.

Näissä käytäväharvennusmene-
telmän laskelmissa on hehtaariin 
kuluvan käsittelyn ajanmenekik-
si vaadittu 1,5 tuntia (jos työkus-

tannus on 90 €/ha). Se olisi huima 
suoritus. Suoraviivaisesti ajateltu-
na tuossa ajassa olisi avattava 100 
metriä ajouraa ja 80 prosentin me-
netelmässä tehtävä 150 käytävää – 
75 urien molemmille puolille. Jos 
koko aika olisi käytettävissä käytä-
vien tekoon, olisi siihen siirtymi-
neen aikaa 35 sekuntia käytävää 
kohden.

Erikoiskone?
Uusista työmenetelmistä keskus-
teltaessa nousevat koneyrittäjillä 
karvat pystyyn. Vuosien saatossa 
on kehitetty erikoiskoneita vaati-
via menetelmiä, joiden tuotekehi-
tyskustannukset ovat rasittaneet 
heidän talouttaan. Systemaattista 
harvennusta voidaan tehdä ener-
giapuuta korjattaessa tavanomai-
silla kaatopäillä ryhmäkaatona. 
Ruotsissa on kuitenkin kehitetty jo 
metrin käytävän kaatamiseen so-
piva kaatopää, joka toimii perin-
teisen hakkuupään tyylillä.

Kehitteillä on myös tehokkaam-
pi ratkaisu. Siinä kaato/kasauslai-
te viedään täyden ulottuman pää-
hän, paluuliikkeen aikana se kaa-
taa rungot keruulevyn päälle toi-
mien kuin suuri partahöylä. Hur-
jimmillaan tuollaisen koneen ar-
vioidaan jopa kolminkertaistavan 
keruun tehokkuutta. Menetelmän 
toimivuutta ei ole kuitenkaan vielä 
riittävästi tutkittu. 

Systemaattinen 
harvennus

Käytäväharvennus

Lähtökohta

Perinteinen taimikonharvennus Tilanne ennen uudistusta

Vaatii vahvaa luonnetta
Systemaattinen harvennus on 
karu menetelmä. Etenkin käy-
täväharvennuksessa metsästä 
muodostuu alussa ruutukaavaa 
muistuttava ”puupelto”. Sekto-
riharvennuksessa uran lähelle 
tulee  käytävien yhdistymiskoh-
tiin avarampia alueita kuin kau-
emmas urasta. Satunnaisesti 
muodostuneen ja systemaatti-
sesti harvennetun metsän jälki-
kehitystä tutkittaessa on havait-
tu, että jäävä puusto muodostaa 
lopulta tasaisen metsän. Luon-
tainen puuston poistuma har-
ventaa välialuetta, ja kasvatet-
tavat rungot valtaavat oksillaan 
käytävät.

Koneiden käyttäjien kannal-
ta systemaattinen harvennus on 
menetelmänä kaksijakoinen. Toi-
saalta työ helpottuu, kun valinta-
työ poistuu. Vaatii kuitenkin vah-
vaa luonnetta, jotta pystyy sääli-
mättä kaatamaan terhakkaita is-
tutustaimia tai laadukkaita män-
nyn kylvötaimia. Jotain on kui-
tenkin tulevaisuudessa tehtävä, 

sillä pohjoismaalaiset metsät kas-
vavat  juuri nyt erittäin hyvin. Sa-
malla syntyy vihreää kultaa eri tar-
koituksiin.

Tommi Hakala

ã Kun aloitetaan samasta lähtökohdasta, on puuston tasaisuus 
ennen uudistushakkuuta hyvin samankaltainen, erilaisista välivai-
heista huolimatta. Vaikka systemaattisesti tehdyssä taimikonhoi-
dossa puulajivalintaa ei tehdä, sen jälkeen suoritettavassa yhdessä 
tai kahdessa harvennuksessa puusto tasoittuu. Koneellinen harven-
nus on käytäväharvennuksen jälkeen selkeää, nosturin hakkuupääl-
lä poimitaan käytävien väleistä runkoja.
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Murskaamalla  
tehokkuutta?

KOMMENTTI

8-senttisen taimikkopuuston 
korjuu ei vaikuta järin järkeväl-
tä, enemmänkin pitäisi panos-
taa murskaavan raivauspään 
ja  kaivukoneen yhdistelmään.  
Eteen saattaa nimittäin osua jä-
reitäkin ”susipuita”, joiden leik-
kauksen tulisi myös sujua te-
hokkaasti.

Kanadassa ja USA:ssa käy-
tettävien HighSpeed-pyörö-
sahakaatopäiden teräratkaisu 
saattaisi olla toimiva ratkaisu. 
Kun leikkuuleveys vielä mitoi-
tettaisiin metrin käytävälle, sel-
keytyisi työskentely. Murskaa-
van raivauspään käyttö olisi 
myös monipuolisempaa, koska 
laitetta voitaisiin käyttää myös 
muissa raivaustöissä. Jos otet-
taisiin lähtökohdaksi 1,5 met-
rin käytävät, voitaisiin käyttää 
itsekulkevia ja eteensä kaata-
via puustomurskaimia. Ne pa-
rantaisivat tehokkuutta, eivätkä 
vaatisi varsinaisten urien aukai-
sua.

Tommi Hakala
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