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HAKKUUTÄHTEIDEN KOOSTUMUS MOOTTORISAHA
JA MONITOIMIKONETYÖMAILLA 

Markku Melkko 

Latvusten kesk~äinen pituus oZi 3. 0 . .. 
4 . 0 m ja paksuus 7. 0 • •• 8 . 0 cm 1'W!kopuun 
korjuumeneteLmäst ä riippumatta. Raivaus
puut oZivat moottorisahaty~maiZZa keski
määrin 3. 5 m:n pituisia ja 5. 5 cm:n pak
su~s~a. Prosessori- ja harvesterity~maiZ
Za raivauspuun vastaavat mitat oLivat 5. 0 
. . . 5. 5 m ja 7. 0 . .. 8. 0 cm. Kor jaamatta jää
neestä runkopuusta pääosa oZi kuitupuu
~Zkkyjä . Tukkeja oZi yLeensä vain muu
tama ty~maata kohti . 

Oksat muodostivat hakkuutähteiden kokonais
m~stä 80 ... 90% ja l'Unko- osat 10 ... 20% 
(l'Unko-osat = Zatvukseen jäävä runko-osa, 
raivauspuiden runko ja korjaamatta jäänyt 
runkopuu) . Hakkuutähteiden runko-osien 
kuutiomäärästä MUodostui Zatvuksista ja 
raivauspuista monitoimikonety~maiZZa 90 
. .. 95 r. ja moottorisahaty~ aiZZa 69 Z. 

Metsäteho tutki syksyllä 1974 eräiden jä
senyritysten työmailla Etelä-Suomen alu
eella hakkuutähteiden koostumusta ootto
risaha- ja monitoimikonetyörnailla . Aloit
teen tutkimuksen suorittamiseen teki Suo
men etsfiteollisuuden Keskusliitto ry:n 
käynnistärnän hakkuutähdeprojektin metsä
r yhmä . Tutkimuksessa pyrittiin alustavas
ti selvittämään latvuksien, oksien , raiva
uspuun ja korjaamatta jääneen runkopuun 
koko ja osuudet hakkuutähteistä . ~äitä 
tietoja tarvitPAn suunniteltaessa ja 
rakennettaessa kasaukseen ja maastokulje
tukseen soveltuvaa kalustoa sekä ennen 

kaikkea mitoitett aessa hakkuutähteiden 
haketQ~seen tarkoitettua hakkuria j a sen 
syöttölaitteistoa . 

AINEISTO 

TAUWKKO 1 Tutkimustyömaat 

Työ-
Korjattu 

Hakkuumenetelmä maa, 
puumäärä 

n:o m3/ha kp1/ha 

1 234 . 8 839 
Moottorisaha 2 173. 4 712 

3 234 . 8 839 

Kockum 837- 78 ATK - proses- 4 H7 . 5 528 
sori + moottorisaha 5 139 .0 542 

Pika 52 -karsinta-katkonta- 6 214 .0 1 449 
kone + moottorisaha 1 235 .8 1 202 

Pika 75 -barvesteri 8 237 .8 378 
9 99 .9 295 

Kaikki työmaat olivat kevään ja kesän 1974 
aikana korjattuja kuusivaltaisia pääte
hakkuuleimikoita . Hakkuutähteet mitattiin 
koealoittain . Prosessori- ja harvesteri
työmailla latvusten kokoa mitattaessa yksi 
koneen työskentelypiste muodosti yhden 
koealan . Ajourilta koealat valittiin sys
temaattista otantaa käyttäen otantaprosen-
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tin vaihdellessa työmaiden mukaan. Kaikis
ta koealalla näkyvissä olleista latvuksis
ta mitattiin pituus sekä paksuus tyvestä 
kuoren päältä. Latvuksien hehtaarikohtai
nen lukumäärä saatiin PMP- tiedoista . 

Korjaamatta jääneiden runkopuiden ja tyve
yksien koko selvitettiin mittaamalla nii
den pituus sekä paksuus tyvestä ja latvas
ta kuoren päältä . Hehtaarikohtainen kuu
tiomäärä saatiin mittaamalla koealana ol
leen ajouran osan pituus sekä ajourien 
etäisyys toisistaan . 

Raivauspuiden koko ja lukumäärä selvitet
tiin ajourien väliin rajatuilta koealoilta . 
Puista mitattiin l äpimitat kuoren päältä 
kaatokohdasta ja 1.3 m:n päästä siitä sekä 
pituus . • 

Moottorisahamiehen hakkaamille 
kaikki edellä mainitut tiedot 
maastoon rajatuilta koealoilta . 

työmailla 
mitattiin 

Kuutiomääriä laskettaessa latvukset kuuti
oitiin kartioina, runkopuut lieriöinä ja 
raivauspuut ILVESSALON pystypuiden kuuti
oimistaulukon mukaan. 

Latvuksia mitattiin 184 koealalta yhteensä 
651 kpl ,ia raivauspuita 36 koealalta yh
teensä 240 kpl . Korjaamatta jääneiden 
runkopuiden määr än selvittämiseksi mitat
tiin moottorisahatyömailla 12 koealalta 
yhteensä 35 kor j aamatta jäänyttä tukkia tai 
kuitupuupölkkyä. Monitoimikonetyömailla 
mitattiin yhteensä 77 ajouran varteen kor
jaamatta jäänyttä tukkia tai kuitupuupölk
kyä 4 590 m:n matkalta. 

TULOKSET 

Hakkuutähteiden koko 

Latvusten keskimääräinen pituus on l ähes 
sama korjuumenetelmästä riippumatta, sa
moin niiden keskimääräinen paksuus (tau
lukko 2) . Sen sijaan maksimipituudet ja 
-paksuudet vaihtelevat huomattavasti . Jo
kaiselle työmaalle jää hakkuun jälkeen mur 
tamia latvuksia, joista tulisi jopa saha
puuksi kelpaavie tukkeja . 

Raivauspuun koko vaihtelee paljon hakkuu
alueen puuston rakenteen mukaan. Yleisenä 
piirteenä näyttää olevan, että moottori
sahamies valmistaa tavaralajeja myös 
sellaisista pienistä puista, jotka moni
toimikonetyömailla jäävät korjaamatta. 

Korjaamatta jääneen runkopuun koko vaihte
lee leimikoiden ja valmistettujen puutava
ralajien mukaan. Suurimmat puut ovat tuk
keja, joskin pääosan lukumääräst ä yleensä 
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TAULUKKO 2 Hakkuutähteiden koko moottorisaha
ja monitoimikonetyömailla 

Keskimääräinen laksimi-

Erittely pituus 1 paksuus pituus 1 paksuus 

cm 

LATVUKSET 
Moottorisaha 374 7.7 1 470 18 
Kockum-prosessori 378 7 .9 770 13 
Pika 52 361 7.6 1 030 18 
Pika 75 310 6 .9 1 080 24 

RAIVAUSPUU 
Moottorisaha 359 5 . 5 900 16 
Kockum-prosessori 534 7 . 4 1 020 16 
Pika 52 5ll 7.6 830 10 
Pika 75 509 6 .7 1 350 10 

RUNKOPUU 
Moottorisaha 269 8 .6 530 22 
Kockum-prosessori 278 10.7 450 22 
Pika 52 259 11.8 510 19 
Pika 75 274 11.1 620 25 

muodostavat kuitupuut . Työmaalle jääneen 
runkopuun määrä ei niinkään riipu hakkuu
tavasta kuin puutavaran valmistuksen ja 
ajohetken välillä vallinneista oloista ja 
kuljettajan huolellisuudesta puutavaran 
ajossa. 

Hakkuutähteiden määrä 

Hakkuutähteisiin luetaan kuuluviksi oksat, 
latvukset, raivauspuu ja korjaamatta jää-

TAULUKKO 3 Hakkuutähteiden runko-osien määrät 
moottorisaha- ja monitoimikonetyömailla 

Tilavuus Luku- Kuutio-
Erittely kjskim., määrä, määrä , 

m kpl/ha tn3/ha 

l~OOTTORISAHA 

Latvukset 0 .006 797 4.8 
Runkopuut 0.016 194 3.1 
Raivauspuut 0.004 555 __g__,g 
Yhteensä 10 .1 

KOCKUM-PROSESSORI 
Latvukset 0 .006 535 3.2 
Runkopuut 0.025 22 0 . 6 
Raivauspuut 0 . 010 600 ...§..,Q 
Yhteensä 9 . 8 

PIKA 52 
Latvukset 0.006 l 326 8 .0 
Runkopuut 0 .028 19 0 . 5 
Raivauspuut 0 .009 175 ~ 
Yhteensä 10 .1 

PIKA 75 
Latvukset 0 .004 337 1. 3 
Runkopuut 0 .027 19 0 . 5 
Raivauspuut 0 . 006 433 .2& 
Yhteensä 4.4 



TAULUKKO 4 Runko-osien ja oksien osuudet hakkuutåhteistä 

Oksat 
Hakkuumenetelmä 

m3/ha % 

Moottorisaha 50 .7 83 .3 

Kockum- prosessori 34 .0 77.6 

Pika 52 66.3 86 . 8 

Pika 75 36 .8 89.3 

nyt runkopuu . Tässä tutkimuksessa on kui
tenkin mitattu ainoastaan korjaamatta jää
neen runkopuun sekä r aivauspuiden ja lat
vuksien runko-osien määrät . Oksien määrän 
arvioinnissa on käytetty aiempia tutki
muksia (mm . Hetsäntutkimuslaitoksen jul
kaisuja 75.1). Hakkuutähteiden runko
osilla tarkoitetaan tässä tutki~uksess~ 
latvukseen jäävää runko-osaa, raivauspui
den runkoa ja korjaamatta jääneitä runko
puita . 

Latvusten koko on l ähes sama kor juumene
telmästå riippumatta (taulukko 3) . r~oni
toimikonetyömailla latvukset muodostavat 
yhdessä r aivauspuun kanssa 90 . . . 95% hak
kuut ähteiden runko-osien kuutiomäärästä , 
moottorisahatyömailla osuus on pienempi . 
Näillä varsin suuri osa (31 %) muodostuu 
korjaamatta jääneestä runkopuusta . 

Runkokohtaisena oksamääränä on laskelmissa 
käytetty aiempien tutkimusten mukaisia 
keskimääräisiä arvoja (taulukko 4) . Reh
taarikohtaista oksamäärää laskettaessa on 
kunkin menetelmän keskirungosta saatu ok
samäärä kerrottu hehtaarikohtaisella run
koluvulla . 

Oksat muodostavat keskimäärin 80 . . . 90% 
hakkuutfihteiden kuutiomäärästä . Käytän
nössä osuus voi olla vieläkin suurempi, 
sillä näihin oksamääriin ei sisälly raiva
uspuiden oksia. Mainitut osuudet vaihte
levat kuitenkin huomattavasti puulajin, 
puuston rakenteen ja oksaisuuden ~ukaan . 
Eri korjuumenetelmien välisistä eroista ei 
tämän aineiston perusteella voi tehdä 
tarkkoja johtopäätöksi ä . 

Runko-osat Hakkuutähteet yht. 

m3/ha % m3/ha % 

10.1 16.7 60.8 100.0 

9 .8 22 . 4 43.8 100 .0 

10.1 13.2 76.4 100.0 

4.4 10 .7 41.2 100.0 

PÄÄTELMÄT 

Hakkuutähteissä saattaa esiintyä hyvinkin 
pitkiä latvuksia ja r aivauspuita . Kasaus
työtä ne tuskin huo~attavasti vaikeuttavat, 
sillä tällaisia suuria kappaleita on y~en
sä vain muutama työmaata kohti . Hakkuut äh
teiden maastokuljetustakaan ne eivät juuri 
vaikeuttane, sillä avohakkuutyömailla ny
kyiset kuormatraktorit pystyvät helposti 
käsittelemään mainitun kokoisia puita. 

Hakkuutähtei den pi tuuksilla .ia paksuuksil
la on suuri merkitys haketusta suunnitel
t aessa . Jos kaikki korjuutyömaalle jäänyt 
hakkuutähde aiotaan hakettaa , päädytään 
varsin järeisiin koneratkaisuihin . Jo 
keskimääräisiäkin hakkuutähteiden mittoja 
ajatellen syöttölaitteen ja hakkurin on 
pystyttävä käsittelemään 4 .. . 5 m:n pitui
sia latvuksia ja r aivauspuita . Lisäksi 
niiden on pystyttävä l äpäisemään näitä 
huomattavasti pitempiä puita vähäisin li
sätoimenpitein. Maksimi"paksuudet edellyt
täisivät hakkurilta ainakin 300 mm:n syöt
töaukkoa, sillä yksistään paksuimmat lat
vukset ja runkopuut olivat noin 250 mm:n 
paksuisia. Hakkurin ja syöttölai tteen mi
toituksessa ei kuitenkaan voida lähteä yk
si ttäisistä maksi mipituuksista ja -pak&ruk
sista, vaan siitä , kuinka järeäksi hakku
riyksikkö kannattaa r akentaa koneen suu
rentamisella saavutettavaan hyötyyn ver
rattuna. Jos haketus voitaisiin suorit
taa tehtailla tai keskitetyillä haketus
asemilla , olisi mahdollista edellä mainit
tua helpommin rakentaa riittävän suuri ha
ketusyksikkö . Tällöin käsiteltävät hak
kuutähdemäärät koneyksikköä kohti olisivat 
suuremmat ja laitteen voimantarve olisi 
helpommin tyydytettävissä . 
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CCl~POSITION OF LOGGING RESIDUES 

AT POI'/ER-SA\'1 AND PROCESSOR rORK SITES 

The study was performed at three power-saw 
work sites , four processor and two harvest
er work sites . The average top 1ength was 
3.0 .. . 4 . 0 m and diameter 7 . 0 ... 8 . 0 cm r e
gard1ess of the stemwood harvesting method 
used . The r esidua1 , unmerchantab1e trees 
at the power- saw work sites were 3 . 5 m 
1ong and 5 . 5 cm in diameter on averar,e . 
The corresponding measurements for those 
at the processor and harvester work sites 
were 5 . 0 ... 5 . 5 m and 7 . 0 . .. 8 . 0 cm . Most 
of the merchantab1e stemwood that was 1eft 
unharvested consisted of pu1pwood bo1ts. 

There were general1y on1y a few saw1ogs 
per work site . 

Br anches accounted for 80 ... 90 per cent of 
the tota1 1oggi ng residue and stem por tion 
for 10 .. . 20 per cent (stem portion = part 
of stem t hat r emains in the top, t he stem 
of unmerchantab1e trees and merchantab1e 
wood that has not been harvested) . At the 
processor wor k sites 90 . . . 95 per cent and 
at the power-saw work sites 69 per cent of 
the vo1ume of the 1ogging r esidue stem 
portion consisted of tops and residua1 un
merchantab1e trees . 
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