
Harvesterilaitteistoja energiapuun korjuuseen
Kehitys kohti lisääntyvää bioenergian käyttöä metsistä on johtanut 
siihen, että me voimme nykyisin valita suuresta määrästä eri 
tyyppisiä ja mallisia harvesterilaitteistoja tai ns. korjuulaitteistoja. 
Suurehkossa harvesterissa käytetään lähinnä sellaisia korjuu-
laitteistoja, jotka voivat myös karsia, katkaista ja mitata hyväk-
syttävällä tavalla käyttöpuuta. Yhä useammissa korjuulaitteistoissa 
on joukkokäsittelyyn MTH-toiminto. Seuraavassa lyhyt yhteenveto  
esimerkkeineen energiapuun korjuussa käytettävistä laitteistoista. 

Yksinpuinkorjuu
Perinteisimpiä ja tavallisimpia ovat käyttöpuun korjuuseen sopivat 
yksinpuin korjuulaitteistot. Näitä voidaan myös käyttää, kun on 
karsittava pienehköjä määriä energiapuuta. Tämä tapahtuu usein 
hakkuun yhteydessä siten, että metsänomistaja sopii harvesterin 
kuljettajan kanssa, että myös niistä latvoista, jotka muuten olisivat 
jääneet hakkuualueella karsimatta, vedetään ’oksat pois’. 
Energiapuun yhdenotteen korjuu on melko hidasta verrattaessa 
joukkokäsittelyyn, jossa MTH-laitteisto ottaa useita puita kerrallaan 
käsitteltäväksi. Ks myös INFO 57, 75, 104. 

Käyttöpuiden 
korjuun 
yhteydessä voi 
metsänomistaja 
ja kuljettaja 
sopia, että 
puiden latvoista 
vedetään oksat 
pois, jotta 
saadaan 
parempaa ja 
karsittua 
energiapuuta. 

Erityyppisiä korjuulaitteistoja on olemassa ja käytössä
Suuri määrä erilaisia muunnelmia energiaraaka-aineen korjuussa 
käytettävistä korjuulaitteistoista on johtanut siihen, että perusteelli-
sesta ryhmittelystä tulisi hyvin pitkä ja laaja. Yksinkertainen, 
laitteiston työskentelytapaan perustuva jaottelu on seuraavana.
Korjuulaitteistot yksioteharvesteriin voidaan jaotella seuraavasti:

Yksinpuin korjuulaitteistot
Karsiva korjuulaitteisto 

- Rulla-, valssi-, pyörä- tai ketjuvetoinen
- Sykeharvesteri 
- Korjuulaitteistoyhdistelmä, jolla voi kuormata 
- Puoliautomaattinen, pienimuotoinen laitteisto

Korjuulaitteisto tai hakkuupää ilman karsintatoimintoa
- Sahaketju
- Veitsi tai leikkuri

Joukkokäsittelevä tai kokoava korjuulaitteisto (MTH-laitteisto)
Karsiva korjuulaitteisto

- Rulla-, valssi-, pyörä- tai ketjuvetoinen
- Yhdistetty sahaus- ja leikkaussysteemi 
- Korjuulaitteistoyhdistelmä, jolla voi kuormata

Energiapuun korjuulaitteisto, jossa ei ole karsintatoimintoa
- Sahanterä tai leikkurisysteemi 
- Korjuulaitteistoyhdistelmä, jolla voi kuormata
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Oik.: Arbron
sykeharvesteri.  
Asteittaisen, 
edestakaisen 
liikkeen avulla 
syötetään 
puunrunkoja 
samalla eteenpäin, 
kun niitä karsitaan. 

Sykeharvesteri
Yksinkertainen laitteisto käyttöpuun korjuuseen on sykeharvesteri. 
Sitä käyttävät edelleen esimerkiksi pienehköt urakoitsijat sekä
omatoimiset 
metsänomistajat. 

Karsiva korjuulaitteisto  
Rulla-, valssi-, pyörä- tai ketjuvetoinen korjuulaitteisto
Käyttöpuun korjuuseen tarkoitetut korjuulaitteistot ovat yleensä
rulla-, valssi-, pyörä- tai ketjuvetoisia. Vetorullien, valssien tai 
pyörien määrä ja toteutus sekä ketjujen toiminta vaihtelevat eri
malleissa. 

Oik.: Ketjuvetoinen 
Keto Forst

Yllä: EcoLog korjuulaitteisto 
rulla- tai valssivetoisena. 

Oik:. Keslan korjuulaitteistoa  
on erilaisina muunnelmina.  

Korjuulaitteistoyhdistelmä, jolla voi kuormata
On olemassa toiminnaltaan 
erilaisia ja erityyppisiä korjuu-
laitteistoja, jotka voivat toimia
myös kuormatraktorissa tai 
korjurissa, jos puiden kuor-
maaminen tai purkaminen on 
tarpeen.

Pienehkö korjuulaitteisto, jossa on 
kaksi vetorullaa ja karsintaveitsiä 
muotoiltuna kouran malliseksi. 
Laitteisto on yksinkertainen ja sen 
paino on saatu alhaiseksi, mistä 
syystä se soveltuu pieneen kuorma-
traktoriin tai korjuriin. 



Oik. Nisula 280 E, 
jonka kouralla voidaan 
kuormata tai purkaa.

Hakkuupää voidaan 
myös varustaa jouk-
kokäsittelykouralla.  

Pienet korjuulaitteistot tai hakkuupäät
On olemassa useita eri korjuulaitteistovaihtoehtoja tai ns. 
hakkuupäitä, joka on lähinnä tarkoitettu pienehköön perus-
metsäkoneeseen tai
maataloustraktoriin. 
Hakkuupäähän  on 
usein yhdistetty toi-
minto, joka tekee
mahdolliseksi kuor-
maamisen ja purka-
misen.

Yhdistetty tukkikoura ja katkaisu-
toiminto
Eräissä laitteistovaihtoehdoissa on 
esim. tukkikoura varustettuna kaata-
mis- ja katkaisutoiminnolla.
Laitteisto on usein tarkoitettu 
pinehköön metsä-peruskoneeseen 
tai maataloustraktoriin, joka on 
varustettu metsässä työskentelyyn. 

Korjuulaitteisto - hakkuupää, ilman karsintatoimintoa
Markkinoilla on myös yksinkertaisempia laitteistoja kokonaisten 
energiapuiden korjuuseen. Ellei rungosta haluta karsia oksia tai
käsitellä useampaa puuta kerrallaan, voidaan laitteisto tehdä paljon 
yksinkertaisemmaksi. 

Oik:. Norrhydro, NH 16 tukkikoura, joka 
on varustettu sahausterällä katkaisua ja 
kaatamista varten. 

Puoliautomaattinen korjuulaitteisto, jolla voi kuormata
Evimet on valmistanut toisen-
laisen korjuulaitteiston. Se voi 
käsitellä vain yhtä puuta kerral-
laan, mutta se voi sekä purkaa
että kuormata. Karsiminen 
tapahtuu nostamalla ja 
laskemalla laitteistoa puun 
runkoa pitkin. 

Yllä: Energiapuun korjuuta kuormatraktorilla, joka on varustettu Nisula 
280 E:llä. Siitä on siten tullut pieni ”korjuri”, koska ohuemmat puut 
voidaan suoraan laittaa lastaustilaan kuljetettavaksi keräyspaikkaan..  



Oik.: Valmets 333.2 Duo Combi sekä 
sahaterällä että leikkurilla. Lisäksi, 
kuvan, korjuulaitteisto Duo on 
varustettuna pitkillä kuormainkourilla 
kuormausta ja purkamista varten. 

Laitteistoyhdistelmät 
- Lastaustoiminnolla
Korjuulaitteistoyhdistelmiä,
joissa on myös kuormausta 
ja purkamista varten toi-
minto, käytetään lähinnä
korjureissa.

Joukkokäsittelykorjuu (MTH)
Raaka-aineen laatuun vaikuttaa jo sen korjuu metsässä. Ns. 
kokoavalla menetelmällä tai MTH-laiteistolla voidaan korjata ja 
karsia useita puita kerrallaan. Ks. myös INFO 57, 75, 104. 

MTH-laitteisto sekä käyttöpuun että energiapuun korjuuseen
Koneen kuljettajan kannalta
on hyvä, jos korjuulaitteistoa
voidaan käyttää sekä käyttö-
että energiapuun korjuuseen.
Siitä on erityisesti hyötyä
harvennusmetsässä, kun sekä
pienpuita, massapuita että
energiapuita korjataan. 

Yllä: Timberjack, JD 745 , jossa 
ylhäällä erilliset  joukkokäsittelevät 
kuormainkourat. Harvesteripäässä  
on neljä vetävää syöttörullaa.

Oik.: Valmet 350:llä voi  kokenut  
kuljettaja joukkokäsitellä useita 
puita yhdellä otteella esiohjel-
moitujen ohjaussauvojen avulla.

Yllä: Rullavetoinen Logset 4M. 
Vetorullien ja veitsien yhteistyön 
johdosta joukkokäsittely on 
mahdollista. 

MTH-laitteisto sahanterällä /leikkurilla
Joillakin valmistajilla on sahanterää 
nopeampia katkaisuvaihtoehtoja 
pienpuiden kaatamiseen ja katkaisuun.  

Oik:. Keto 100 on varustettuna leikkurilla, joka on 
asennettu sahanterän tilalle. Ketjujen ja veitsien 
yhteistyön avulla voi kuljettaja kerätä useita puita 
yhteen otteeseen. 

Oik: Nisula 400:lla voidaan 
helposti myös kuormata ja 
purkaa käyttö- tai energia-
puuta.  

- Kahdenlaista katkaisua
Valmetilla on energiapuun 
korjuuseen korjuulaitteisto-
yhdistelmä, jossa on sekä 
sahanterä että leikkuri. Lait-
teisto sopii harvennusmetsään, 
jossa pienpuut on nopeampaa 
leikata kuin katkaista. 



Energianpuun korjuulaitteistoyhdistelmät
Kuormaustoiminnolla
Korjuulaitteistoyhdistelmät, 
joissa on oikea kuormaustoi-
minto kuormausta ja lastausta 
varten, käytetään lähinnä
korjureissa tai metsätraktoreis-
sa energiapuun korjuussa.

Energiapuun korjuulaitteisto ilman karsintatoimintoa
Yksinkertaisemmista joukkokäsittelevistä korjuulaitteistoista tai 
hakkuupäistä puuttuu usein karsintaveitset. Laitteisto on usein 
tarkoitettu raivaukseen, jossa käyttöpuuta ei korjata samaan aikaan. 
Karsimaton energiaraaka-aine on useimmiten tarkoitettu suurille 
hakkeenkuluttajille. Ks. myös INFO 38.

Kokoava laitteisto
Kun korjataan energiapuuta koko-
puina, oksat ja latvat mukana,  
käytetään erikokoisia ja eri lailla 
toimivia kokoavia korjuulaitteistoja 
riippuen laitteiston hinnasta ja siitä, 
missä peruskoneessa sitä aiotaan
käyttää. 

Yllä: Abab klippen 250, jossa on 
keskellä kokoavat kourat. 

Oik.: Ponsse EH 25, jossa kokoavat 
kourat pitävät ylhäältä kiinni runkoja, 
kun seuraava puu otetaan mukaan.  

Oik.: Moipu 400E voi koota useita 
runkoja samaan otteeseen. 

Hakkuupää sahanterällä
Eräällä valmistajalla on energian 
korjuulaitteisto, jossa kaatamista 
ja katkaisua varten sahanterä 
teräketjuineen työntyy hydrauli-
sesti eteenpäin. 

Oik.: Bracke C 16a, jossa sahanterä 
työntyessään ulospäin katkaisee 
puun teräketjuillaan. Ylhäällä 
kuormainkourat, jotka kokoavat useita 
runkoja yhteen otteeseen. Laitteistoa 
voidaan käyttää myös energiapuun 
kuormaukseen ja purkuun.

Naarva-Koura 1500-40E, jossa 
on ylhäällä, nuolen kohdalla, 
ylimääräiset kuormainkourat, 
joilla voidaan koota runkoja 
yhteen otteeseen. 
Pitkät kuormainkourat alempana 
mahdollistavat kuormauksen ja 
purkamisen. 



Naarva-Koura 1500-40E, jossa 
karsintaveitset ja kuormainkoura. 
Sillä voidaan myös mekaanisesti 
karsia liikuttamalla laitteistoa 
ylös- alas runkoa pitkin ennen 
puun kaatamista. 

Yhdistelmälaitteistot 
On olemassa myös korjuu-
laitteistoyhdistelmiä, joilla 
voidaan mekaanisesti karsia
kuljettamalla laitteistoa ylös-
alas runkoa pitkin. Laitteisto 
voi olla yhtenä vaihtoehto-
na, jos samanaikaisesti 
korjataan sekä massapuuta 
että energiapuuta. 

Kuormaimen kärkeen 
asennettu vaaka voi olla 
yhtenä vaihtoehtona, kun 
arvioidaan korjurilla
korjattavan tai kuljetettavan  
energiapuun määrää.

Vaakalaitteisto voi olla myös 
asennettuna kuormatraktorin 
tai korjurin kuormaustilan 
runkoon. 

Lisälaitteisto
Energiankorjuulaitteis-
toon liitettävä vaaka-
laitteisto voi helpottaa 
korjatun energiapuun 
määrän arviointia.  

Harvesteri – Korjuri – Kuormatraktori 
Energiapuun korjaamiseen ja kuljettamiseen metsässä on olemassa 
suuri määrä erilaisia peruskoneita eri malleina, eri kokoisina ja 
erilaisina muunnelmina. Tavallisesti erotellaan kolme eri 
peruskonetyyppiä: harvesteri, korjuri ja kuormatraktori. 

Vas.: Logset 6F 
kuormatraktori, tai ns. 
kuormattava metsätraktori. 
Englanniksi käytetään termiä 
Forwarder.

Vas.: Rottne H20, on 
kuusipyöräinen 
harvesteri. 
Englanniksi käytetään 
nimitystä Harwester. 

Oik.: Valmet 801 Combi on  
korjuri, joka voi sekä korjata 
että kuljettaa puut pois 
metsästä. Englanniksi käytetään 
nimitystä Harwarder.
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