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Kesällä hakattujen havutukkien laatuvahingot 

Ruotsis a on ilmestynyt tutkimus 
kesä ll ä hakattujen kuu i- ja mänty
tukkien laatuvioista (Börje Johans
son 1965 . Undersökning över om
maravverkning av ågtimmer. In ti
tutionen för virkeslära. Skogshög
skolan. Rapporter Nr R 49 . Stock
holm). 

Ainei to oli pera1sm Billeruds 
AB:n Hälleforsin piiristä , 300 ... 
350 m merenpinnan yläpuolelta 110 
... 130-vuotiaasta , hyvälaatui sesta 
mänty-kuusimet iköstä, jo sa uori
tettiin avohakkuu. Männyis ä oli y
dänpuuta melko run aasti (tyvitu-

maa varastoll a 4 viikkoa 
maavara toll a 4 viikkoa, en 
maavarastoll a 8 viikkoa 
maavarastoll a 8 viikkoa, en 

Heti em . varastoimisajan päätyttyä 
kukin erä sahatt iin ja laj iteltiin . Täi -
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keissa 59 .0 % , muissa tukeissa 
52.2 %). 

Koska on todettu , että kaato 
hyönteisten parveiluaikana keväällä 
ja alkukesästä vaatii kemiallista suo
jausta hyönteisvahinkojen välttämi
seksi, kokeet aloitettiin vasta heinä 
kuun alussa v. 1963. Tällöin kaadet
tiin 400 mänty- ja 400 kuusitukkia. 

e varastoitiin tien varteen avohak
kuualalle kasoihin yksinkertaisten 
telojen päälle. Toinen yhtä suuri 
kaatoerä heinä-elokuun vaihteessa 
kä itti vain mäntyä samoin kuin elo
kuun lopussa kaadettu eräkin. Kukin 
400 tukin kaatoerä jaettiin 4 osaan, 
ku akin 100 tukkia , seuraavasti: 

jälkeen irrall aan vedessä 4 viikkoa 

jälkeen irrallaan vedessä 4 viikkoa 

löin aatiin sienivikojen osalta seu
raavia tu lok ia . 
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Sieniviat 

Kuusitukit (hakkuu 3.- 10. 7.) 

Tukin sydäntavaran laatuluokka 
Varastoimistapa U /S 50 % U/S V- VI Keskim. 

Varastoimistappio, äyriä/tukki-j3 
Maalla 4 viikkoa 

8 
o~ o o 0.4 

2.1 2.3 1.6 0.2 

Maalla 4 viikkoa, vedessä 4 viikkoa 0.8 2~ 0 1.0 
4. 1 8 4 4.5 2.8 0.6 

Neljän viikon maallavarastointi on 
aiheuttanut varsin vähän vikoja (pää
asiassa sinistymistä), mutta 8 viikon 
varastointi on ollut jo tuhoisampaa, 
sillä laatutappio oli keskimäärin 2 .1 
äyriä/j 3 . Mitä parempilaatuisista tu-

Mäntytukit 

Hakkuuaika 

3. 7.- 10. 7. 
29. 7.- 3. 8. 
26. 8.-31. 8. 

U /S 

2.7 
0.6 
0 

keista on ky ymys, sitä suurempia 
ovat tappiot. 

Maallavarastointia seurannut 4 {' 
viikon pituinen irtolautassa säilytys ~ 
on suurentanut tappiot noin kaksin
kertaisiksi. 

Maavarastolla 4 viikkoa 
50 % U/S V-VI Keskim. 

Tappio, äyriä/tukki-j3 
1~ 1 ~ 2~ 
0 0 0.2 
0 0 0 

Laatutappio, joka nytkin aiheutui inistymisestä , oli huomion arvoinen 
vain heinäkuun alun kaadossa. 

Hakkuuaika 

3. 7.-10. 7. 
29. 7.- 3. 8. 
26. 8.-3 l. 8. 

U/S 

2.4 (10.0) 
15.2 

0 

Maavarastolla 8 viikkoa 
50 % U/S V-VI 

Tappio, äyriä/tukki-j3 
2.6 (6.5) 0..t (3.2) 
7 .1 1.3 
0 0 

Keskim. 

2.3 (7 .3) 
10.1 
0 

Kahdeksan viikon maavarastointi 
suurensi tappiota melko selvästi , jos
kin heinäkuun alun kaadon tappio 
jäi poikkeuksellisesti samansuurui -

seksi kuin vastaavassa 4 vi ikon va-
ra toinni a. Suluis a mainitut luvut ~ 
koskevat Ii äerää, joka oli vara toitu 
varjoi aan paikkaan ja lisäk i peitet-
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ty latvuksilla ja jossa tappio oli sel
västi suurempi kuin avoimelle paikal
le varastoidussa erässä . Poikkileik
kauspintojen ja haavoittumakohtien 
nopea pihkoittuminen avoimelle pai-

kalle varastoidussa tavarassa on tä
hän eroon ilmeisenä syynä . .. / ' · 

-
Tukkien koon suurentuminen lisäsi 

yleensä laatutappiota. 

Maavarastolla 4 viikkoa ja vedessä 4 viikkoa 
H akkuuaika U/S 50 % U/S V-Vl Keskim. 

Tappio, äyriä/tukki-j3 

3. 7.-10. 7. 
29. 7.- 3. 8. 
26. 8.-31. 8. 

9.0 2.6 0 5.3 
2.7 0 0 1.7 
0 0 0 0 

' H akkuuaika 
Maavarastolla 8 viikkoa ja vedessä 4 viikkoa 

U/S 50 % U/S V-VI Keskim. 
Tappio, äyriä/tukki-j3 

3. 7.-10. 7. 
29. 7.- 3. 8 
26 . 8.-31. 8. 

23.4 27.7 4.4 20.4 
12.8 4.0 1.3 11.0 
0 0 0 0 

Vedessäsäilytys suurensi tappiota 
voimakkaasti elokuun lopun kaatoa 
lukuun ottamatta. 

Ha l keiluviat 

Sahatavaraa tuoreena lajiteltae sa 
ei halkeamia voida havaita ja siksi 
suoritettiinkin 5 . .. 6 vrk kestäneen 
keinokuivauksen jälkeen uusi lajitte
lu , jossa selvitettiin , miten paljon 
halkeamat sienivikojen lisäk i alenta
vat sahatavaran arvoa . Vertailukoh
teiksi otettiin sahan vesialtaasta 

) Kuusi 

edellisenä talvena hakattuja tukkeja , 
joiden alkuperästä ei ole esitetty mi
tään lähempiä tietoja . Tukit sahat
tiin samoihin aikoihin kuin kesällä 
hakatut erät, ja sahatavara oli sekoi
tettu kuivausvaunuihin vertailukel 
poisesti. Tässä lopullisessa laj ittelus-
a todettiin , että sinistymän väri vaa 

leni kuivauksen aikana niin paljon , 
että vikaa oli monesti jopa vaikea 
havaita ja että tuoreena lajittelu oli 
ilmeise ti antanut hieman liian suuria 
tappiolukuja. Tulokset olivat seuraa
vat. 

Kesähakkuu (8 viikkoa maalla, 4 viikkoa vedessä) 
Kesähakkuu T alvihakkuu 

Koko (3.-10. 7.) (vertailuerä) 
Halkeilutappio, äyriä/sahatavaran jS 

2"x4-4 W ' 6.7 19.7 
2!h " x 5-6" 8.7 26.4 

Halkeilutappio, joka osittain to-
in johtui käytetyn kuivaamon puut

teellisuuksista, oli huomion arvoi
nen. Suuremmat koot kärsivät suu
rempien jännitystilojensa vuoksi hai-

keilusta enemmän kuin pienemmät 
koot. Talvihakkuussa halkeilu oli 
paljon pahempaa kuin kesähakkuus-
a, jo kin sahatavaran leveys oli tal

vihakkuu sa 1 /2-1" suurempi. 
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Mänty 

Kesähakkuun varastoimistapa ja -aika Koko Kesähakkuu Talvihakkuu 

29. 7.- 3. 8. H alkeilutappio, äyriä/sahatavaran j3 

8 vi ikkoa maalla, 4 viikkoa vedessä 2"x4" 11.0 28.1 
2W'x 5" 54.2 

f 
30.4 

26. 8.-31. 8. 
4 viikkoa maalla, 4 Yiikkoa vedessä 2"x-t" 3.9 13.3 

2W'x5" 31.3 vertailu- J 39. l 

8 viikkoa maalla 2"X4" 10.3 erät ) 21.3 
21'2"x5" 37.8 

1 
32.4 

8 viikkoa maalla , 4 viikkoa vedessä 2"x4" 12.4 34.1 
2 ~"X 5" 33. l 1 56.2 

Tuloksista havaitaan, että männyn 
halkeilutappiot ovat suuremmat kuin 
kuusen ja että kahta poikkeusta lu
kuun ottamatta talvihakkuussa on 
saatu suuremmat tappiot kuin kesä
hakkuussa. Poikkeavissa tapauksissa 
kesähakkuutavaran U/S-pitoisuus oli 
suurempi , mikä tekee eron ymmärret
täväksi. 

Kesähakkuun männyllä halkeilu
tappio oli eri Iaatuluokissa keski
määrin seuraava. 

Laatuluokka 

U/S 
50 % U/S 

V-VT 

Yhteensä 

H alkeilutappio 

10.2 äyriä/tukki-i3 
5.0 " 
1.1 u 

7.3 äyriä/tukki-i3 

H alkeilutappio on siis suurin piir
tein samaa suuruu luokkaa kuin 
sienten aiheuttama ja elokuus a ha
katuilla puilla suurempikin. Halkei
lutappio kasvaa maallaoloajan ka -
vaessa . Männyn tyvitukeissa vahingot 
ovat hieman suuremmat kuin väli- ja 
latvatukeissa, vaikkapa verrataan 
keskenään samoja laatuluokkia . 

Johtop ää tök siä 

1. Kuusi soveltuu ke ähakkuu
seen paremmin kuin mänty. 

~ 
2 . Jos kaato aloitetaan hyöntei - "" 

ten parveiluajan jälkeen , sienivahin
koja e iintyy ke ällä heinäkuun hak
kuu a, muttei juuri enää elokuussa 
hakatu a tavaras a . 

3. Jos maallavara tointi kaadon 
jälkeen ke tää vain 3 .. . 4 viikkoa, 
ei mainittavia ienivahinkoja ynny. 

4. Sienivahingot ovat uurimmat 
hyvälaatui e a puu a. Vahingot 
ovat todennäköise ti verraten suuria 
myö leveälu toi e a ja vähän sy
dänpuuta i ältävä ä puu sa, jos 
kaan tutkimu ainei to ei sisältänyt 
ellai ta tavaraa. 

5. Ilmavaa varastointia käytettäes
ä ienivahingot pienenevät. 

6. Irtolauta a ahan ve ivaras-
tolla säilyty uurentaa voimakkaas
ti ienivahinkoja . 

7 . H alkeiluvahingot ovat huomat- ~ 
tavan suuret. ke ällä hakatussa tava-
ra a kuitenkin pienemmät kuin tal
vella hakatu a , jo kin eri hakkuu
aikojen vertailukelpoi uu oli hie
man epä eivä. 

8. H alkeiluvahingot ovat männy -
ä uuremmat kuin kuu e a. Vahin

got uurenevat maallavara toimi ajan 
pidentye ä ja tukkien laadun paran
tue sa. Jä reä ahatavara halkeilee 
pahemmin kuin pienempikokoinen. 

A. T. 
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Kokemuksia pitkälle koneellistetun hankintamenetelmän 
käytöstä Itä-Kanadassa 

Professori Torsten Streyffert on 
esittänyt Kanadaan tekemänsä mat
kan kokemuksia Skogen-lehdessä n:o 
16, 1965. 

Itä-Kanadassa on nyt päästy käy
tännön mitassa kokeilemaan uutta 
hankintamenetelmää, joka perustuu 

) metsävarastolla työ kentelevän , mon
ta eri työvaihetta uorittavan koneen 
käyttöön. Kone on LRA :n (Logging 
Research Associates) kehittämä 11 . 

"multi proces ing" laite, jonka ell
simmäi iä malleja on selo tettu Met
sätehon katsaukse sa 11 :o 44 . Se kar
sii , kuorii, katkoo ja tekee nippuja 
ekä sijoittaa niput varastoalueelle. 

LRA :n ovat muodo taneet Canadian 

] 

International Paper Co. , Ontario 
Paper Co. ja Abitibi Power and 
Paper Co. 

Kone on ollut työ kentelemässä 
alueella , jolla puiden keskikoko on 
noin 5 .5 j3 (kiintomitta ilman kuor
ta). Rinnankorkeusläpimitta on kes
kimäärin 6" ... 7". Pienin mukaan 
otettu rinnankorkeusläpimitta on 4 
tuumaa. Puiden kaadon on metsässä 
suorittanut kak i mie tä ja rungot on 
juonnettu kar imattomina kolmella 
Tree-Farmer -met ätraktorilla . Suu
rilla yhtenäi illä metsäalueilla liikut
tae a on kä itellyn alueen äde ol
lut noin 500 m vastaten noin 80 heh
taarin hakkuualuetta . 

Kuva 1. Tree Farmer -traktori tuomassa kokonaisia karsimattomia run
koja monitoimikoneelle Boole Campin työmaalla Kanadassa. 
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Tuotos tällä alueella työskennel 
täessä on ollut noin 91 m3 (kuore
tonta kiintomittaa) 9 tunnin työvuo
rossa. Minimilatvaläpimitta on 2 tuu
maa. Kun työryhmään kuuluu 6 
miestä , on miestä kohti laskettu tun
tituotos noin 2 k-m3 (kuorellista) 
puuta. Alueilla , joilla metsän kuutio
sisältö on suurempi, on päästy jopa 
2 .6 k-m3 :n (kuorell .) tuntituotokseen 
miestä kohti. Tämä vastaa 0.055 
miestyöpäivää kuorellista k-m3 kohti. 

Monitoimikoneen hankintahinta on 
90 000 Kanadan dollaria (noin 
270 000 mk). Ottaen huomioon ko
neen poistoiän 15 000 tuntia sekä 
kaikki tarpeelliset käyttökustannuk
set on koneen tuntihinta noin 20 .
Kanadan dollaria . Koko ryhmän tun
tikustannukset ovat: 

monitoimikone 
3 Tree-Farmeria 

Kanad. doll. / t . 

20.-
12.-

3 traktorin kuljettajaa 
2 moottorisahuria 

5.-
4.-

yhteensä 41.-

Suomen rahaksi muutettuna tämä 
on noin 123 mk/t. Kun tuotos vaih
telee 9 tunnin työvuorossa rajoissa 
3 000 .. . 4 000 j3 (kiintomitta il
man kuorta) , saadaan ko. työvaihei
den hinnaksi 37 ... 27 p/ j3 (kiinto- ~ 
mitta ilman kuorta). 

Streyffert esittää myös kustannus
vertailun , jo sa hän vertaa mainittua 
kanadalaista menetelmää pitkälle ko
neelli tettuun ruotsalaiseen menetel
mään. Jälkimmäi tä menetelmää on 
kehitetty Wifstavarf AB :ssä. 

Itä-Kanada , Ruotsi 
p/ j3 (kiinto-

mitta kuorelta) 
Kanadalaisen menetelmän kustannukset mctsävarastoon 

kuorittuna ja niputettuna 
Kuljetus päävara toon (tarvittaessa) 
Mittaus 
Epäsuorat käyttökulut 
Kuljetus tehtaalle 
Yleiskulut 

Kuslannukset yhteensä 

Kanadalaisen menetelmän edel
leenkehittämismahdollisuudet ovat 
suuret. On suunnitteilla kone , joka 
korvaa kaatomiehet ja juontotrakto
rit. Tällöin miestä kohti laskettu 
tuottavuus nousee huomattavasti . 
Muutoksen vaikutus kustannuksiin 
ei tietenkään ole vielä käytännö ä 
elvitetty, mutta ilmei esti kustan

nukset tulevat alenemaan . 
Edellä esitetyn menetelmän mah

dollisuuksia maassamme rajoittavat 
omistussuhteiden pirstomat metsäm-

32 
4 
2 
4 

22 
7 

71 

36 
1 
6 

24 
5 

72 

me ja monet tavaralajimme . Kiristy- r 
vä kilpailu pakottaa kuitenkin piak
koin var in radikaali iin toimenpi-
tei iin , jotta maamme kilpailukyky 
säi lyi i ede tyydyttävänä. Taloudel-
li immat ratkai ut löytynevät var
maan menetelmi tä , joi sa sovelle
taan mahdolli imman paljon ma a
tuotannon periaatteita. Kä ittelemäl -
lä jokai ta pölkkyä yk ilölli e ti ei 
pää tä kä ik ku tannu ten alenta-
mi een. 

J. E. 
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Koneellistamisen nykyvaiheesta Ruotsissa 

Ruotsalaisten ammattimiesten kä
sityksen mukaan pääosa puutavaran 
metsäkuljetuksista tullaan lähitule
vaisuudessa hoitamaan erilaisilla 
traktoreilla. Metsäyhtiöiden työmail
la traktorikuljetusten osuus on jo ny
kyään noin puolet kaikista metsäkul
jetuksista. Parhaillaan ollaan siirty
mässä erikoisiin metsätraktoreihin , 

) jotka on varustettu nykyaikaisilla, 
puutavaran kuljetukseen soveltuvilla 
lisävarusteilla ja jotka ovat metsäta
louden töissä ympäri vuoden. Bamse 
ja vastaavanlaiset pyörätelatraktorit 
korvataan raskaammilla koneilla . 
Pyörillä varu tetut metsätraktorit 
näyttävät saavan yhä laajenevan käy
tön . Nykyaikaisten metsätraktoreiden 
määrä keväällä 1965 selviää vierei-
estä luettelosta. 

Teloilla varustettuja traktoreita 
käytetään etupäässä Pohjois- ja Kes
ki -Ruotsissa . Pyörillä varustetut, 
kuorman kantavat traktorit taas työs 
kentelevät Keski-Ruotsissa. Mainitut 
lähes 600 traktoria pystyvät kuljet
tamaan noin 10 % vuosittain hakat
tavasta puumäärästä. 

Varastoilla toimivia yhdistettyjä 
) katkaisu- ja lajittelulaitoksia sekä 

yhdistettyjä karsimis- , katkaisu- ja 
laj ittelulaitoksia on jo käytö ä jon
kin verran. Katkaisu- ja lajittelulai
tok et , joita on kaikkiaan 10 kpl, on 
yleen ä sijoitettu keskusvarastoille. 

3 / 4-teloilla varustetut 
traktorit 

BM alle 29 kpl 
Stalo 65 
HSV-traktom 79 
Tegs-traktom 12 
Härjedalsbjörnen 97 
Massey-Ferguson Robur 84 

-----~ 

yht. 366 kpl 

Pyörillä varustetut, 
kuorman kantavat 
traktorit 

Brunett 
Drivax 

ordverk 

75 kpl 
7 
1 

yht. 83 kpl 

Pyörillä varustetut, 
kuorman laahaavat 
traktorit 

Timberjack 200 ja 215 
Kockums Garrett 

113 kpl 
35 

yht. 148 kpl 

Laitokset , joissa rungot myös karsi
taan ijaitsevat melkein poikkeukset
ta n . ylävara toilla. Yhdistettyjä kar-

inta- , katkaisu- ja laji ttelulaitok ia 
on 5 kpl. 

A. E. H. 



-8-

Tietoja Nurmi-perävaunusta 

Kuva 2. Konepaja R. Nurmen valmistama vetävä perävaunu. 

Markkinoille on ilmestynyt koti
mainen perävaunun vetojärjestelmä
uutuus , jolla on nähdäkseni suuria 
mahdollisuuksia metsäkäyttöön so
vellettuna. Valmistajalta saatujen 
tietojen mukaan menetelmää voidaan 
soveltaa myös vetävää teliperävaunua 
rakennettaessa. Perävaunuun tarvit
tava voima otetaan traktorin ajovoi
manottoakselilta ja siirretään kardaa
nin avulla vetopyörinä toimiviin te
räsrulliin. Perävaunun veto kytke
tään traktorin nostolaitteen venttii
lillä , jolloin hydraulisylinterit siirtä-

vät akseli toa painaen renkaat kiinni 
vetopyöriin . äin saadaan tasainen 
vääntömomentti. Kuorma kipataan 
lavalta samojen sylinterien avulla 
sylinterien kääntyessä pystyyn ja 
auetessa kokonaan. Uudessa perä
vaunutyypi sä on uuri maavara, jo
ka luonnollisesti on eduksi menetel
mää met äkäyttöön ovellettaes a. 

Valmistaja on Konepaja R. Nur
mi, Vihti, Ikkala, ja myyjä Työväli
ne Oy, Salomonkatu 17 A, Helsin
ki 10. 

]. E. 
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