
”Kulma-kuormain" korjattaessa kulman takaa, 
huippu-uutinen sekä perinteisessä korjuussa 
että nuorten metsien korjuussa
Olemme tottuneita siihen, miltä harvesterin kuormaimen tulee 
näyttää. Sitä voidaan ojentaa koneesta eri suuntiin. Harvennuksessa 
se merkitsee sitä, että vain harvat puut voidaan korjata yhdestä ja 
samasta paikasta, ts. konetta pitää usein siirtää ajouraa pitkin
(Kuvio 1).

Kuvio 2.  Harventamassa harvesteri, jossa on ”"kulma-kuormain"”. Ne puut, 
jotka voidaan korjata koneen tästä sijaintipaikasta, on merkitty X:llä.

Kuvio 1.  Perinteinen harvesteri harventamassa. Ne puut, jotka voidaan 
korjata koneen tästä sijaintipaikasta, on merkitty X:llä.

Mutta jos kuormainta voitaisiin taivuttaa keskeltä, olisi teoreettisesti 
mahdollista lisätä niiden harvennettavien puiden määrää, jotka 
voitaisiin korjata yhdestä ja samasta sijaintipaikasta (Kuvio 2).

Tämä idea tuntuu nyt tulleen todeksi Cranab-yrityksen kuormaimen 
prototyypissä, joka on asennettu Valmet harvesteriin (Kuvio 3). 
Tämän kehityksen avuksi olemme SLU:n Skogsfakulteten:issä 
tehneet teoreettisen analyysin. Tarkoituksena on esittää ajankäytön 
eroja perinteisen kuormaimen ja ”kulma-kuormaimen”  välillä ensi-
harvennuksessa. 
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Taulukko 1. Metsikköjen tiedot ennen harvennusta.

Kuvio 3.  Cranab:in "kulma-kuormain" asennettuna Valmet 911 harvesteriin 
(Kuvakulma takaapäin, jolloin koneen nivelöity taittopuomi on maksimis-
saan taivutettuna , ts. 30 astetta).

Metsikkö 1 
“harvaa”

Metsikkö 2 
“tiheää”

Kuutiomäärä (m3/ha) 109 206

Tiheys (runkoa/ha) 1760 2850

Keskim. halkaisija (cm) 11,3 11,7

Pohjapinta-ala (m2/ha) 19,0 31,7

Runkojen keskikoko (m3) 0,06 0,07

Tietokannasta valittiin kaksi eri tyyppimetsikköä, toinen tiheä ja 
toinen harva. Kannassa oli rekisteröitynä puiden suuruus, puulaji ja 
sijainti  (Taulukko 1). Tietokonesimulaatioita tehtiin harventamalla  
25, 35 ja 50% runkojen määrästä.



Taulukko 2. Sijaintipaikkojen välinen etäisyys ja kaadettujen puiden määrä 
sijaintipaikkaa kohden sekä peruskuormaimelle että ”kulma-kuormaimelle”.

Kuvio 4.  Koneen sijaintipaikat ja siirtymiset tietokonesimulaatiossa. 
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Simuloinnissa harvesteri sijoitettiin alkuasemaansa ajouralla (Kuvio 
4). Kaadettiin kaikki mahdolliset harvennuspuut, joihin ulotuttiin 
kyseisestä sijaintipaikasta eri kuormainvaihtoehdoilla.  Sen jälkeen 
siirrettiin konetta niin kauas ajouraa pitkin kuin mahdollista siten, 
ettei yhtään harvennuspuuta jäänyt välille (Kuvio 4).

Näissä tuloksissa näkyy, kuinka pitkiä matkoja konetta keskimäärin 
siirrettiin eteenpäin (eri sijaintipaikkojen etäisyys), montako puuta 
keskimäärin voitiin korjata yhdestä sijaintipaikasta (Taulukko 2) sekä 
suhteellinen ajankäyttö kahdella eri kuormainvaihtoehdolla 
(Taulukko 3).

Metsikkö “Harva”

Peruskuormain “Kulma-kuormain”

Harvennus-% 25 35 50 25 35 50

Keski-
määräi-
nen ero 

+1,1

+1,1

+1,7

+2,3

Keskisiirtymä 
(m)

4,3 3,7 3,4 4,7 5,0 5,0

Puiden määrä 
sijainti-
paikassa

1,3 3,1 3,8 1,5 4,3 5,8

Metsikkö “Tiheä”

Harvennus-% 25 35 50 25 35 50

Keskisiirtymä 
(m)

3,4 2,6 2,9 4,6 4,7 4,8

Puiden määrä 
sijainti-
paikassa

2,0 2,9 6,0 3,0 5,4 9,4
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Kuvior 5. ”Kulma-kuormain", alhaaltapäin katsottuna. 

Taulukko 3. Ajansäästö käytettäessä ”kulma-kuormainta” suhteessa 
perinteiseen kuormaimeen.

Tulokset osoittavat, että harvesteri, jossa on ”kulma-kuormain”, 
voidaan siirtää eteenpäin pitemmän matkan kerrallaan jokaisen 
siirtymän yhteydessä, ja että useampia puita voidaan korjata 
jokaisessa kohdassa. (Taulukko 2). Tulokset osoittavat myös, että 
”kulma-kuormain” merkitsee 4-6%:in ajansäästöä, ja että erot 
näkyvät selvemmin tiheässä metsikössä (Taulukko 3).

”Kulma-kuormaimella” on teoreettisia eroja tavallisessa 
harvennuksessa (suurimmat edut tiheässä metsikössä)  ”Kulma-
kuormaimella” on lisäksi teoreettisia etuja koskien kuormain-
kärkeen sijoitettua, nuoriin metsiin soveltuvaa kuormainta. 
Kuormainkärkikäytävän ei edes tarvitse olla suora (Kuvio 5). Tämä 
lisää valinnan vaihtoehtoja muutoin geometrisessä korjuussa. 

Metsikkö “Harva”
Harvennus-% 25 35 50

Ajansäästö asennusaika + 
eteenpäin siirtyminen 
-vaiheessa %

7 17 21 15

Ajansäästö kokonaisajassa % 1,8 4,3 5,3 3,8

Metsikkö “Tiheä”
Harvennus-% 25 35 50

Ajansäästö asennusaika + 
eteenpäin siirtyminen 
-vaiheessa %

21 32 18 24

Ajansäästö kokonaisajassa % 5,3 8,0 4,5 5,9

Keski-
arvo


