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Pekka-Juhani Kuitto 
Metsätehon moniste 6.5.1985 

Hake-Jakke 2000 AE on teliakselisen kuorma
auton rungolle asennettava sivusyöttöinen 
haketusyksikkö , joka on tarkoitettu lähinnä 
pienten kokopuiden, ainespuukokois ten ns. 
osapuulatvojen, rankojen, sahausjätteiden 
ym . haketukseen välivaras t oilla. 

Yksikkö käsittää kaksiteräisen laikkahakku
rin s yö ttölaitteineen, erillisen käy ttömoot
torin , taakse osoittavan hakkeenpoistoputken, 
kourakuormaimen ja ohjaamon. Raaka-aine syö
tetään hakkuriin yksikön takaa katsottuna 
peru skoneen vasemmalta puolelta. 

Metsä t eho testasi hakkurin maaliskuussa 198j . 
Tehoajanmenekki oli silloin 78 cmin/i- m3 
mäntykokopuuca haketet taessa ja 72 cmin/i- m 
koivukokopuuta hakete ttaessa . 

Hakkeen laa tu oli hyvä . Koeseulonnassa koko
puuhakkeesta saatiin keskimäärin 85 % massa
prosessiin hyväksyttyä jaetta . 

Tekoisiltä ominaisuuksiltaan hakkuri vaikut
ti lupaavalta ja varmakäyttöiseltä . Suurim
mat kehittämistarpee t hakkurin jatkokehitte
lyn kannalta kohdistuivat lähinnä yksikön 
e rgonomisten ja työsuojelullisten kohtien 
parantamiseen . 

Autoalu s taisia Hake- Jakke 2000 AE - varas t o
hakkureita oli maaliskuussa 1985 käytössä 
kaksi . Hakkuria valmistaa ja markkinoi 
Nivalas sa toimiva Niva- Jakke Ky . Yksikön 
hinta asennuksineen ilman alusta-autoa oli 
800 000 mk . 
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PUUNKÄSITTEL V ASEMAT KUITUPUUN 
OSA- JA KOKOPUUNA HANKINNASSA 

Esko Mikkonen 
Metsätehon tiedotus 392 

Tausta ja tavoite 

Osapuuna korjuu - menetelmä, jossa pienimmät 
puut j ä tetään kokonaan karsimatta ja katko
matta, mutta isommista karsitaan ja katko
taan ainakin sahapuuosa - näyt t ää olevan 
uusi mahdollises ti t aloudellinen tapa yhdis
t ää t eollisuuden kuitupuun korjuu ja energia
puun korj uu. Tu t kimuksessa selvit etään osa
puun hankinnan kannattavuuslaskelmiin ja ana
lyyseihin nojautuen puunkäsittelyasemien 
t aloudellisuut t a . 

Korj uu osapuina vaatii jatkokäsittelyä jos
sain kuljetusketjun myöhemmistä vaiheista , 
jos tukkiosa on eroteltava tai jos kuitupuu 
on otettava erikseen energiajakeesta. Vii
meksi mainittu on tehtävä silloin, kun 
tehdas ei pysty käsit t elemään osapuuraaka
ainetta kuorimossaan. 

Koko- ja osapuumenetelmille näyttävät ennen 
muita sovel tuvan kuusivaltaiset harvennus
ja avohakkuuleimikot. Parhaiten soveltuvat 
sellaiset leimikot , jotka tavanomaisin 
mene t elmin korjattuina vaativat paljon kar
sintatyötä . 

Tutkimuksessa tarkasteltavat viisi käsitte
lyasemaa perustuvat periaatteiltaan pääpiir
tein ruotsalaisen Nämnden för energiproduk
t ion fo rskning -neuvoston tutkimusraportissa 
" Skogsråvaruterminaler" kuvattuihin vaihto
ehtoihin . Ne ovat seuraavat . 

Kuitupuuterminaali, jossa sinne tuotu 
raaka-aine käsitellään siten , että siitä 
tulee kuorellista kuitupuuta ja energian 
t uotantoon kelpaavaa polttohaket ta. 
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- Haketerminaali käsittelee koko- tai osa
puuta, metsätähteitä tai raivauspuuta val
mistaen niistä teollisuus- ja polttoha
ketta. 

- Sahan terminaali, jonka avulla voidaan 
parantaa raaka-aineen hyväksikäyttöä jaka
malla rungot käyttötarkoitukseltaan par
haalla mahdollisella tavalla tukkiosaan ja 
edelleen tukeiksi sekä kuitupuuksi. Koko
tai osapuusta saadun oksa- ja latvaraaka
aineen lisäksi terminaalille voidaan tuoda 
myös raivauspuuta ja hakkuutähteitä. 

- Karsintarumputerminaali, joka sijoitetaan 
teollisuuslaitoksen puunvastaanoton yhtey
teen osaksi puun vastaanottoa ja esikäsit
telyä. Saatavan polttohakkeen ansiosta 
sillä olisi merkitystä tehtaan energia
huoliolle. 

- Taskukarsintakoneterminaali voidaan toteut
taa lisäinvestointina jonkin suuren massa
tehtaan tai integraatio yhteydessä. Se 
o ttais i vastaan vain osapuuta ja syöttäisi 
siitä saadun kuitupuun karsittuna hankitun 
kuitupuun joukkoon ja sieltä edelleen ta
vanomaiseen kuorintarumpuun. Polttohake 
syötettäisiin muun energian tuottoon käy
tettävän jätteen sekaan . 

Kuitupuun k äs ittelyasemien perustamisen kan
nattavuuden selvittämiseksi laskettiin eri 
vaihtoehtojen yksikkökustannukset, joita 
verrattiin aiemmissa tutkimuksissa lasket
tuihin osapuunakorjuun katelukuihin Etelä
Suomen olosuhteissa . 

Yksikkökustannuksiltaan selvästi edullisinta 
on harvennuspuun käsittely tehtaalle sijoi
tetulla rumputyyppiseen karsinta- ja kuo
riotakoneeseen perustuvalla terminaalilla. 
Puun ~sittelyn kustannukset jäävät alle 30 
mk:n/m . Seuraavaksi edullisin on pelkän 
kuitupuun käsittelyyn tarkoitettu terminaali~ 
jossa käsittelykustannukse t ova t 7 - 10 mk/m 
edellis tä kalliimmat . 

Päätelmät 

Kuitupuun kokoinen osa- tai kokopuuraaka
aine tulisi käsitellä ensisijaisesti riittä
vän suuren massatehtaan tai teollisuusinteg
raatio yhteyteen sijoitettavilla käsittely
asemilla. Silloin voitaisiin s uurtuotannon 
etuja hyödyntää ja käyttää raaka-aine parem
min hyväksi. Vältytt äisiin myös jatkokulje
tus- ja jatkokäsittelyongelmilta ja -kustan
nuksilta. Edullisimmalta vaikuttaa perin
teisistä kuorintarummuista kehitetty rumpu
karsintaan perustuva tekniikka. Siitä on jo 
olemassa kokemuksia myös käytännön mitassa. 
Tältä pohjalta kehittämistyötä tulisikin 
edelleen jatkaa. 

Erillisten käsittelyasemien kannattavuus ei 
y llä läheskään samaan kuin teollisuuslaitok
sille sijoitettujen käsittelyasemien kannat
tavuus. Niistä edullisin olisi perinteis t ä 
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kuitupuuta ja energiahaketta tuottava käsit
telyasema. Tällainen asema sa1s1 sijaita 
korkeintaan 30 - 50 km:n etäisyydellä teol
lisuushakkeen käyttöpaikasta. Hakeasema ei 
olisi kannattava. Myöskään sahalaitoksen 
yhteyteen sijoitettu kuitupuun käsittely
asema ei olisi erityisen kannattava. Osa- ja 
kokopuun kuljetusta kehittämällä kaikkien 
asemien kannattavuutta voidaan jonkin verran 
parantaa. 

INFRAPUNAKOSTEUSMITT ARIN 
SOVELTUVUUS PUUTAVARAN KOSTEUDEN 
MITTAAMISEEN 

Markku Halinen 
Ilkka Nissi 

Johdanto 

Kuitupuun tehdasmittauksessa käytetään ny
kyisin muun muassa o tantapainomittausta, 
jossa kuormien tilavuus määritetään niiden 
massan avulla. Sitä varten kuormat jaetaan 
niiden kosteuden mukaan kolmeen ositteeseen: 
tuore, puolikuiva ja kuiva kuitupuu kuorma
kirjan tietojen ja kuorman silmämääräisen 
tarkastelun perusteella. Ositteista valitaan 
näytenippuja, joiden tilavuus ja massa sel
vitetään . Niiden avulla saadaan kullekin 
ositteelle kerroin, jonka avulla kuormien 
massa muutetaan tilavuudeksi. Kuormien osit
teisiinjaon tarkentamiseksi tarvittaisiin 
yksinkertainen mittalaite . 

Toisaalta selluteollisuudessa raaka-aineen 
arvo riippuu lähinnä tilavuusyksikön sisäl
tämän kuiva-aineen määräs t ä , joten tilavuut
ta tarkoituksenmukaisempi mitta olisi raaka
aineen sisältämän kuiva-aineen massa. Sen 
mittaamiseksi tarvitaan kosteusmittari . 

Kosteusmittari ja sen toiminta 

Kosteusmittarin on kehittänyt VTT :n elektro
niikan laboratorio Turveruukki Oy : lle jyr
sinturpeen kosteuden määrittämiseen. 

Mi ttarin toiminta perustuu infrapunavalon 
absorptioon vedessä. Mittari lähettää kahta 
eri aallonpituutta, joista toinen absorboi
tuu voimakkaasti veteen. Tois ta vähemmän 
absorboituvaa aallonpituutta käytetään ver
tailuarvona. Aineen kosteus määri t etään 
mittaamalla takaisin heijastunut osuus sä
teilystä . Tutkittavan aineen kemialliset 
ominaisuudet eivät va ikuta absorptioon . 

Kosteusmittari on 1 . 0 kg : n painoinen ja pis
toolin muotoinen . Kos teutta mitattaessa sen 
"piippu" painetaan tutkittavaa ainetta vas
ten, jolloin kosteusmittari näyttää suoraan 
nestekidenäy t öllä aineen kosteuden painopro
sentteina (kuva) . ~li ttausaika on 5- 10 s . 
Laite on varustettu akulla , jonka yh t äjak
soineo toiminta- aika on noin 3 . 5 tuntia . 



Kuva. I nf rapuna kost eusm i tta r i koekäytössä . 
Valok. Metsäteho 

Tutkimusmenetelmä 

La i t e t ta tutkittiin toukokuussa 1984 Oulu 
Oy:n Nuottasaaren tehtailla. Vertailuarvot 
saatiin määrittämällä n äytteiden kosteus 
tavanomaisella uunikuivausmenetelmällä Oulu 
Oy:n laboratoriossa. 

Tulokset 

Hakkeessa samasta näytteestä tehdyissä mit
tauksissa oli huomattava hajonta, sillä mi t
tari mittaa kos teuden suoraan ain een pin
nasta . Silloin mittaustulos riippuu siitä, 
mitataanko hakepalan pinna l ta vai palojen 
välisestä raosta. Mittausten keskiarvo kor
reloi kuitenkin hyvin uunikuivaustulosten 
kanssa (korrelaatiokerroin 0 . 88) . 

Jauhamalla hake lähes purumaiseksi mittaus
ten välinen hajonta pieneni huomattavasti. 
Mittarin n äy tt ämät korreloivat erittäin hy
vin uunikuivaustulosten kanssa (korrelaatio
kerroin 0.99). Lait e oli kalibroitu turpeen 
kosteuden mittaukseen, mistä aiheutui taso
ero mittarin näyttämien ja uunikuivaustulos
ten välillä , mutta se on helposti korjatta
vissa . Puulaji ei vaikuttanut tuloksiin. 

Kuitupuun pinnalta ja kiekoista saa tujen 
mittaus tulosten hajonta oli huomattavan 
suuri . Suurin syy siihen lienee ollut näyt
teiden pinnan epätasaisuus, jolloin mittarin 
ja tutkittavan aineen väliin saattoi jäädä 
ilmaa. Silloin mi ttari näyt ti ilman kosteu
den . Siten mittarin näyttämän ja uunikui
vaustuloksen välillä ei ollut selvää korre
laatiota. Sen sijaan pölkyistä saha tus ta 
purusta tehtyjen mittausten hajonta oli huo
mattavan pien i . Mittarin näyttämät ja uuni
kuivaustulokset korreloivat selvästi (korre
laa t iokerroin 0 . 90) . Puulaji ei vaikuttanut 
tuloksiin. 

Päätelmät 

Kosteusmi t tari on kevyt ja kenttäkelpoine n . 
Se ei sovellu sellaisenaan ku~tupuun kos t eu
den mittaukseen, mutta sen sijaan hakkeen 
kosteuden mittaamiseen, jos hake jauhetaan . 
Silloin on kuitenkin otettava huomioon , että 
jauhamisessa syntyy lämpöä , joka kuivattaa 
haketta. Siten oikeaan lopputulokseen pää
semiseksi mittarin n äy ttämää on korjattava 
kokemusperäisen kertoimen avulla . 

Mittaria voitaisiin käyttää esimerkiksi yh
dessä ruotsalaisten kokopuun mittaukseen 
kehittämän onteloporan kanssa, jolloin poran 
avulla saataisiin mahdollisesti suoraan mit
tauskelpoinen n äyte. Mittausmenetelmä so
veltu isi myös erilaisiin mittauksiin teolli
suusprosesseissa, koska se olisi helposti 
automat isoitavissa . VTT selvittää menetel
män kehit t ämismahdollisuuksia . 

METSÄTALOUDEN PERUSKONEET 

Forskni ngsstiftelsen Skogsarbeten , 
Redogöre lse Nr 6 1984 

Projektissa "Peruskone" on arvioitu metsä
koneide n standardoinnin edellytyksiä 1980-
luvun konekannan ennusteiden a vulla j a pun
nittu Ruotsin metsäteknisen kehityksen eri
laisia vaihtoehtoja . Arvioidaan, ett ä tava
ralajimenetelmä jää vallitsevaksi, osapuu
menetelmiä käytetään osassa harvennushakkui
ta, mutta puumenetelmien käyttö jää vähäi
seksi . 

Varovaisen koneellistamisen vaiht oehdossa 
koneiden kokonaistarpeeksi arvioidaan 8 000 , 
joista 5 500 on kuormatraktoreita, kun taas 
korkean koneellistamisen vaiht oehdossa moni 
toimikoneiden tarve lisääntyy noin 800 : lla . 
Nii t ä arvioidaan tarvittavan ensi sijassa 
koneellisessa harvennuskorjuussa. 

Raportissa käsi te llään erikseen edellytysten, 
kuten kokonaishakkuumäärän, päätehakkuiden 
ja harvennushakkuiden määrän sekä harvennus
hakkuiden koneellistamisasteen vaihtelujen 
vaikutusta koneellistamiseen. Jos esimjrkik
si hakkuun kokonaismäärä jää 65 milj . m : iin , 
koneiden tarve vähenee 1 OOO : lla, ja jos 
harvennusten osuus jää samaan kuin nykyään , 
koneiden t arve vähenee noin 350 : llä . 

Mahdollisuudet metsäkoneiden vientiin käsi
tellään raportissa markkina- alueittain . 
Metsäkoneiden valmistussarjat ovat yleensä 
lyhyitä . Valmistuksen helpottamiseksi on 
toivottavaa standardoida koneet . Silloin on 
kätevintä käyttää komponentteja , joita käy
tetään myös muiden koneiden valmistuksessa, 
kuten moottoreita, vaihteistoja, kuormaimia , 
hydrauliikkaosia jne . Metsäkone teollisuu
dessa tehdyn uudelleenjärjestelyn ansiosta 
siihen on nyt paremmat edellytykset . 
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KONEELLISEN MEKAANISEN PERKAUKSEN 
MAHDOLLISUUDET 

Forskningsstiftelsen Skogsarbeten, 
Resultat Nr 21 1984 

Tutkimuksessa tarkastellaan koneellista tai
mikonperkausta erilaisin taimi- ja rivi
välein perustetuissa taimikoissa raivaussaha
työhön verrattuna . 

Taimikkotyypit 

Normaali taimikko 
Riviväli taimivälin suuruinen (2m x 2m), 
jolloin koneella on ajettava taimien seassa 

Riviviljelystaimikko, yksi riviväli 
Riviväli 4 m, taimiväli riveissä 1 m, jol
loin riviväleissä mahtuu ajamaan koneella 

Riviviljelys taimikko, kaksi riviväliä 
Rivivälit vuorotellen 4 m ja 2 m, taimiväli ' 
riveissä 1.3 m, jolloin joka toisessa rivi
välissä mahtuu ajamaan koneella 

Kalusto 

Raivaussaha 

Bruunett Mini -metsä traktori ja kuormaimen 
kouran paikalle asennettu kuormainraivaus
laite 
Pyörivä levy, jonka reunassa kaksi keski
pakoisvoimalla toimivaa teräpalaa 

Ideoitu yhdis telmäkone 
Kuormainraivauslai te sekä lisäksi koneen 
edessä raivauslaite, jonka työleveys 4 m 

Tutkimuskohde, työmenetelmät 
ja tulokset 

Tulokset perustuvat laskennalliseen analyy
siin sekä järjestet t ynä kokeena tehtyyn t yön
tutkimukseen tutkimustaimikossa, jossa pois
tuman tiheys oli erittäin suuri, runsaat 
40 000 puuta/ha . Lehtipuiden latvuskorkeus 
oli vajaat 2 m ja havupuiden noin 1 m. 

Menetelmistä t ärkeimpi ä olivat seuraavat . 

1 Perkausharvennus raivaussahalla 

2 Valikoiva perkausharvennus metsätraktorin 
kuormainraivauslaitteella 
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3 Käytäväperkausharvennus metsätraktorin 
kuormainraivauslaitteella täydennettynä 
valikoivana perkausharvennuksena raivaus
sahalla käytävien ulkopuolelta 

4 Yhdistetty käytävä- ja valikoiva perkaus
harvennus ideaidulla yhdistelmäkoneella 

Tutkimuksessa suoritetussa kustannusvertai
lussa perkausharvennus metsätraktorin kuor
mainraivauslaitteella (menetelmä 2) on saatu 
suunnilleen · raivaussahatyön (menetelmä 1) 
hintaiseksi kuitenkin niin, että rivivilje
lystaimikossa konetyö olisi hieman halvempaa . 
Niitä hieman halvempi olisi edelleen rivi
viljelystaimikossa kysymykseen tuleva yhdis
tetty kone- ja raivaussahatyö (menetelmä 3) . 
Kustannuksiltaan selvästi edullisimmaksi on 
saatu samoin vain riviviljelystaimikossa 
mahdollinen koneellinen yhdistetty käytävä
ja valikoiva perkausharvennus ideaidulla 
yhdis telmäkoneella (menetelmä 4) . 

Kustannusvertailun tuloksis ta todetaan, että 
siirtymällä metsänviljelyssä riviviljelyk
seen voidaan tulevaisuudessa merkittävästi 
parantaa taimikonkäsittelyn koneellistamisen 
edellytyksiä ja jopa halventaa kustannuksia . 
Tulosten tarkaste lussa esitetään, että rivi
viljelysten käyttö olisi maaston puolesta 
mahdollinen noin 60 %:lla me tsäpinta-alasta. 

Päätelmiä 

Suomen olosuhteita ajatellen tutkimuksen 
tulokset ovat kiintoisia ja t ämän alan kone
kehittelyä on aiheellista seurata, mutta 
tulosten soveltamisesta meillä on esitettävä 
eräitä varauksia . Uudistusalat ovat meillä 
pienempiä ja maaston vaihtelu ja kivisyys 
vaikeuttaisivat riviviljelysten perustamista. 
Ne voisivat lähinnä tulla kyseeseen vain 
helpolla, vähäkivisellä ja viljavalla maalla 
ja istutuskuusikoissa . Ajaminen niissä ko
neilla toisi mahdollises ti myös muita ongel
mia. Edelleen on huomattava, että tutkimuk
sen laskelmassa käytetty poistuman tiheys on 
erittäin suuri . Vähemmän tiheissä vesakoissa 
konetyön kilpailukyky pienenee raivaussaha
t yöhön verra ttuna . Tutkimuksessa k äy tetty 
raivaussahatyön tuotosperus ta vaikuttaa myös 
meikäläisittäin alhaiselta . Tutkimuksessa 
kuvatut riviviljelykset saattaisivat kuiten
kin myös meillä rajoitetusti tulla kyseeseen 
viljaviropien ongelmakoh teiden me ts ityksessä , 
joissa koneellinen perkaus lähinnä rivivä
leissä näin teht ä isiin mahdolliseksi . 
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