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ENERGIAPUUN KORJUU TAIMIKOSTA
CHIPSET -HAKEHARVESTERILLA
Jarmo Hämäläinen

Risto Lilleberg

Asko Poikela

Tutkimuksessa k ok eiltiin en ergiap uun k01juuta tainnkon harvenn~zlfsen yh teydessä. K01juum en etelmänä
oli siirtely k aato miestyön ä j a p alstah ak etus Chipsethak eh arvestenlla. Lisäk si tarkasteltiin tainllkkovaih eessa tehtävän en ergiapuun k01juun vailwtusta en sih ar vennuksenkannattavuuteen. Paistettavienpuiden
lukumäär ä oli tutkim uskohte1lla 5 300- 22 000 kpl/
h a, k eskipituus 2, 7 - 5, 0 m j a kokonaisbiomassa 2675m 3IlJa.

Kaarlo Rieppo

Siirtely k aato teh tiin k aatok ah v01lla varustetwlla
m oottorisahoilla. Työhön ku~zlui a;ow·ien ava us j a urien
välisen alueen h ar vennus sek ä puiden k asaaminen
k ow·ak asoihin hak eh ar vesteria varten. Siirtelykaadon
tehoajanmenekki vailJteli eri tutlam uskoeal oilla poistumanmääränmukaan 9,2:sta 27,6 tuntiinlha. Työn
lask ennalliset kustannukset olivat vastaavasti 26 - 67
mk/m 3 . Paistettavienpuiden tiheysjajäreys vaikuttivat voimakkaasti työn tuottavuuteen. Työn aj an m en ekki oli n oin kaksinkerta1~1en vastaavissa ol osuhteissa tehtyyn raiva ussah atyöh ön verrattuna.
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Chipset-hak etuksen tuotos ah·5, 7 - 8, 7m 3 k äyttötuntia
k ohti. H ak etuskus tannukset 250 m etrin m etsäkuljetusm atk alla olivat 44 - 81 m k/m 3 . En el'giapuun
hankinnan k ok on aiskustannukset k äyttöp aikalla Ilm an m etsänparannustukia ah·va t 113 - 143 m k/m 3 eli
56 - 74 mk/MWh.
Taimikonhoidon y h teydessä tehdyt aj oul'at pien en tävätkorjuukerty m ää myöh emmin teh tävässä ensihal'vennuksessa. L ask ennallisen tarkastelun mukaan
en sihal'vennusk ertym ä pien eni esim ei*kikoh teissa
n oin 9 m 3/ha. En sihar vennuskustannukset n ousi vat
sen seul'auksen a 4 m klm 3 eli n oin 5 % vel'l'attuna siih en, että taimikonhoito ohsi teh ty rai va ussaha työnä.
K01iuukustannuksia tarkastel taessa on otettava huomioon, että ylimääl'äinen pienpuusto on j ok a tap a uksessa k aadettava ennen ensihal'vennusta tai viimeis tään sen y h teydessä. Enel'giapuun k orjuu Chipseth ak eh al'vesterilla vaikuttaa olevan kilpailuky kyinen
vaih toeh ta raivaussaha työlle eritYisesti sellaisissa k oh teissa, jOJssa p oistettavaa puustoa on nmsaasti. S e avaa
kiinnostavia n äky miä tairmkonhoidon ja yleisemmink in nuor ten m etsien k asvatusm allien j a k äsi ttely tekniikan k ehittiilm seen .

JOHDANTO
U usien taimikonhoito-ohjeiden mukaisissa taimikeiden
harvennuksissa poistettava puusto onjäreämpää kuin
aiemmilla taimikonhoitotyömailla. Taimikon käsittelykusta nnukset ova t vastaavasti korkeamma t . Toisaalta paistettavie n puiden biomassaker tymä saat taa olla
useita kymme niä kuutiometrejä h ehtaaria kohti, joten myös ener gia puun talteenot to tulee kysymykseen
(Metsätehon k a tsaus 2/1995 ja 7/1996). Ta imikkovaiheessa ta pahtuvan ener giapuun korjuumenetelmät
ja tekniikka sek ä ka nna ttavuus ja vaikutukset puuntuota ntoketjun kokona istaloudellisuuteen ova t menetelmään liittyviä kysym yksiä.
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TUTKIMUSMENETELMÄ JA -AINEISTO
Tutkimusaineisto kerä ttiin Metsäteh o Oy:n , Biowatti
Oy: n , UPM-Kymmene Oy: n ja Ta mmela n metsäoppilaitoksen yhteistyönä syksyllä 1996. Me netelmää
kokeiltiin kahdentyyppisissä olosuhteissa: varttuneessa
ta imikassa sekä ensiharvennusvaihetta lä h estyvässä
metsikössä, jossa käyttöpuuta pie nempää puuta oli
runsaasti. Tutkimuskohteille perustettiin kuusi koea laa (50 x 20 m), joilla toteu tettiin a ika tut kimus
siirtelykaadosta ja Chipset-työskentelystä. P aistettavien puiden lukumäär ä oli 5 300 - 21 900 kpl/ha,
keskipit uus 2,7 - 5,0 m ja kokonaisbiomassa 26 - 75
m 3/ha (taulukko 1). P oistettava puusto oli k a ikilla
kohteilla suurimmak si osaksi koivua ja muuta leh tipuuta .
Siirtelyk aatotutkimuksessa koehenkilöinä oli kaksi
siirtelykaatoon tottunutta a mmattimetsuria. Työ tehtiin k aatokahvoilla varustetuilla m oottor isahoilla.
Metsurit kaatoivat puut ja kasasivat ne kourakasoihin
10 metrin vyöhykkeelle ura n molemmin puolin sekä
avasivat 4 metrin levyiset ajom·at. Puut kaadet tiin siten , et tä h akeh a rvesteri pystyi k äsittele mään niitä
ma hdollisimma n p a lj on tyvet edellä . Ur a n poikki
kaadetut puut katkaistiin m·an reunan kohdalta, mutta
muuten puita ei ka tkottu.

Tutkimuskoealojen keskimääräiset puustotunnukset

Kasvatettava
puusto
Koeala

Tutkimuksen tavoit teen a oli kokeilla siirtelykaatoa
ja Chipset-hakeh a rvesteria varttuneen taimiken harvennuksessa sekä ta rkastella koneellisen taimikenh oidon vaikut uksia ensiha rvenn uksen k a nna ttavu uteen. Tuloksia voidaan hyödyntää ta imikonhoidon ja
pienpuun korjuun menetelmävalinnassa sek ä niihin
liit tyvässä kone- ja laitekehittelyssä. Tutkimus k u ului val takunnalliseen Bioener gia-t utkimusohjelmaan ,
ja maa- ja metsäta lousministeriö osallistui sen rahoitukseen.

Poistettava puusto
(ajourat ml.)

Poistettava puusto (ilman ajouria)

Valtapituus,

Keski pituus,

Tiheys,

m

m

kpl/ha

1

11 ,7

5,0

12 000

2

11 ' 1

3,4

3

6,4

4

Runkopuuta ,
m3/ha

Kokopuuta,
m3/ha

Kokopuuta,
m3/ha

58

75

95

11 000

33

45

82

3,5

9 800

17

23

36

5,3

2,8

10 900

13

20

34

5

5,5

3,2

5 300

16

23

35

6

5,7

2,7

21 900

20

26

32

•
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Si irtelykaatoruutujen lukumäärä
paistettavien puiden tiheyden ja
kantoläpimitan mukaan

h/ha

35,0

.•
30,0

Keskimääräinen kantoläpimitta , cm

Tiheys, kpl/ha

1

2

3

4

5

6

7+

1

3

8

17

11

9

5

5 001 -10 000

18

28

11

5

3

10001-15000

11

23

2

1

15 001 -20 000

18

21

5

3

20 001 -25 000

8

5

1

25,0
20,0

0 - 5 000

> 25 000

17

Ka ntoläpimitta

15,0

- · - 67ml
1- +- · 5 cm ~

10,0

J·· • ·· 4cm l'

1- • - 3 cm ,
.- - 2 cm 1

0 , 0 ~----~----~----~------~----~~~~

1

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

Pai stettavia pu ita, kpl/ha

Siirtely kaadon a ikatutkimusta varten tutkimuskoealat
jae ttiin pien empiin, 20 m 2 :n osaruutuihin, joilta mitattiin puustotunnukset ja aja nmenekki. Siirtelykaadon aikatu t kimusaineis toa kertyi yh tee nsä 235 koer uutua (ta ulukko 2).

TULOKSET

Kuva 1. Siirtelykaadon tehoajanmenekki poistuman määrän ja keskimääräisen kantoläpimitan mukaan (ajourien
välillä tehtävässä harvennuksessa)

Chipset-kokeilu

Siirtelykaadon aikatutkimus
Yleistä
Siirte lyk aa don k ok on a isaja nme n ekkiin kuuluivat
ajour ien avau s ja urien välisen alueen h arvennus .
Aik aa kului eri k ohteilla 9,2 - 27 ,6 h/h a eli 0,25 - 0,64
h/m 3 . Työn ~aske nnallise t kustannukset oliva t 9702 890 mk/ha (taulukko 3) .
TAULUKKO 3

Si irtelykaadon ajanmenekki ja
kustannukset
Kustannukset

Tehoajanmenekki
Koeala

Harvennus ,
h/ha

Ajourien
avaus ,
h/ha

Yhteensä ,
h/ha

Yhteensä ,
htm3

1

26 ,5

31,9

27 ,6

2

19,2

26,1

3

13,6

4

Chipset-h akeh arvesterin työskentely jakaan t uu ka htee n osaa n : varsina iseen h ake tuksee n , jota tässä nimitetään prosessoinniksi, sekä lä hikulj etukseen ja siihen liittyvään kuorm a n tyhj ennyksee n . Aja nmen ekkiin sisältyy vain itse työsken tely pals ta lla ilma n
keskeytyksiä .
Koska tässä t u tkimuksessa koealoja oli väh ä n ja ne
oliva t kooltaan pieniä, saatiin lähikulj etuksesta ainoastaan viitteellistä aineistoa. Laskennassa t urvauduttiin tältä osin aiempaa n Chipse t-ha keharvesteria koskevaan tutkimukseen (Rieppo, K. & Poikela, A. Chipseth a keh arvesterin t uottavuu s- ja ku s ta nnusa n a lyysi.
Metsätehon moniste 27.3 .1995).

mk/ha

mk/
m3

0,29

2 890

30,5

Prosessoi11tiajanmenekki

20,6

0,25

2 160

26,5

14,6

13,8

0,38

1 440

40,0

11,7

13,5

12,1

0,36

1 270

37, 5

5

9,0

10,0

9,2

0,26

970

27,3

Prosessointi jaettiin kuuteen työnvaiheeseen siten , että
kuorma intyöskentely oli ensisij ainen aikajaottelun per uste . Mikäli työnvaiheet limit tyivät (esim . siirtym ine n ja koura n vie n ti), aja nm enekki kirj attiin kuorm aintyöskentelyyn .

6

20,6

21, 6

20,8

0,64

2 180

67,4

Paistettavie n puiden määrä ja koko vaikuttivat voimakkaasti siirtelykaadon aja nmenekkiin (kuva 1). Riippuvuus olijyrkempi kuin ra ivaussah a työssä on todettu , ja keskim äär ä inen tuottavuus oli odotetusti pienempi. Siirtelyk aadon aja nmenekki oli keskim äärin
2 - 2,5-ker ta inen vastaavissa olosuhteissa tehtyy n
r aiva ussaha työhön verrattuna.

Aja nkäytöllisesti merkittävimm ät työnvaiheet olivat
kouran vienti ja taakkaan ta r ttuminen sek ä taaka n
t uonti (kuva 2). Näide n osuus oli yhtee nsä ka k si kolm asosaa prosessointiajasta. Tuottavinta prosessointi
oli koealoilla 1, 2 ja 6. iillä erityisesti kouran vienti
ja taakkaan tartt uminen sekä taaka n tuonti sujuivat
muita koealoja joutuisa mmin. Koeala lla 6 oli lisäk si
siirtymisee n ja syöttöpöydän kääntä misee n sekä syötön a utta misee n käytetty aika muita koealoja selvästi
pienempi.

3

cmin/m 3
900 . --------------------------------------

800 +------------------------H
700 +----------------------600 +-----------500 -t------------r
400

-'---«=01-- -,

300

200
100 +-·F=~-~E:l----E~~~~----F~---F~--~3-o~~~~~~~=L~~~~~~~~-L~=L~

2

4
Kohde, n:o

3

5

1-6

6

§Kouran vienti & tartt. ~ Järjestely (kasaus) OTaakan tuonti
ITD Syötön auttaminen !!il Haketuksen odotus llll Siirtym. & kääntö

Kuva 2. Prosessoinnin ajanmenekit työnvaiheittain

Haketuksen käyttötuntituotos ja haketuskustannukset
Haketukse n käyttötuntituotokset koealoittain olivat:
1

Koeala

3

2

4

5

6

Käyttötuntituotos, m 3 7,7 7,1 5,7 6,6 4,8 8,7
Koealojen 1 ja 2 tuotokset suhteessa koealoihin 3 - 5
olivat odotetun kaltaiset, koska niillä kertymät olivat
lähes kolminkertaiset muihin koealoihin verrattuina.
Koealan 6 korkein tuotos oli odotetusta poikkea a.
Koealan kertymä oli samaa tasoa koealojen 3 - 5 kanssa, mutta tiheys oli selvästi suurempi ja siten rungon
koko huomattavasti pienempi. Lisäksi koeala 6 oli
epähomogeeninen. Sen alkuosan puusto oli samanlaista kuin koealalla 5, mutta loppuosa oli hyvin tiheää ja
koivuvaltaisempaa. Näin kertymä painottui koealan
loppuosalle, joten taakkojen keskikoko kasvoi ja lisäk-

mk
90

si puut olivat hakeharvesterille kokonsa puolesta helppoja hakettaa.
Hakeharvesterin käyttötuntikustannukset määritettiin Rieponja Poikelan (1995) tutkimuksessa laaditulla mallilla, joka päivitettiin ajan tasalle kustannustekijöiden ja muiden Chipsetistä kertyneide n tietoj en
perusteella. Käyttötuntikustannuksiksi muodostui
kaksivuorotyössä (16 h/pv) 75 %:n käyttöaste ella
siirtoineen 385 mk. Käyttötuntikus tannusten ja tuottavuuslukujen perusteella määritettiin haketu skustannukset 250 metrin lähikuljetusmatkalle (kuva 3).
Edullisimmat haketuskustannukset, noin 21 mk/MWh,
olivat kohteella 6. Kohteilla 1 ja 2 päästiin 25- 27 markkaan megawattituntia kohden. Kohde 5 oli hake tuskustannuksiltaan kallein, 43 mk/MWh.
Tässä tutkimuksessa prosessointiajasta käytettiin
suhteellisesti vähemmän kuin aiemmassa Riepon ja
Poikelan selvityksessä sellaisiin työn vaiheisiin, jotka
riippuvat ensisijaisesti koneen ja hakkurin tehokkuudesta (siirtyminen, hakkuriosan kääntö, syötön auttaminen, haketuksen odotus).
Haketuskustannuksista lienee mahdollista pudottaa
kuljettajan kokemuksen karttuessa ja työtekniikan kehittyessä ehkä 10- 15 %. Tällöin päästäisiin 250 metrin lähikuljetusmatkalla parhaimmillaan noin 18 mk!
MWh haketuskustannuksiin.

Menetelmän kokonaiskustannukset
Korjuun kokonaiskustannukset tienvarressa (hakkeena) olivat 81 - 111 mk!kiintokuutiometri. Kun kuljetus- ja yleiskustannuksiksi oletettiin yhteensä 32 mk!
m 3 , päädyttiin 113- 143 markan kustannuksiin käyttöpaikalla. Kun otettiin huomioon taimikonhoitoon ja
energiapuun korjuuseen myönnettävät tuet, noin 30
mk/m 3 , kustannukset olivat 80- 107 mk/m 3 eli 40- 57
mk/MWh (taulukko 4).

TAULUKKO 4

--mktm• - • - mk/MWh
80 - - - - - - - - - -

Siirtelykaatoon ja Chipset-hakeharvesteriin perustuvan hankintaketjun
kokonaiskustannukset
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6

Kohde, n:o

Kuva 3. Haketuskustannukset 250 metrin lähikuljetusmatkalla Chipset-hakeharvesterilla

Yhteensa

mk/m3
1

o L---~---~---~--~--~

2

Korjuu

- --------- - - -·

10

4

Koeala

Kuljetusja yleiskustannukset

2
3
4

81
81
107

YhYhteenteensä, sä- mptuet,
mk/
MWh

mk/MWh

32

113

56

40

32

113

41

32

139

56
71

32

5

95
108

127

32

140

65
74

6

111

32

143

69

54
46
57
51

~
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Vertailu raivaussahatyöhön
Energiapuun talteenoton vaihtoehtona on tavanomainen taimikonhoito raivaussahatyönä. Työ m a ksaisi
esimerkkikohteina noin 700 - 1 700 mk/ha eli korjattua puumäärää kohti laskettuna noin 15- 35 mkfm3.
Jotta en ergiap uun korjuu olisi m etsänomistaja n kanna lta taloudellisesti kilpailukykyinen vaihtoehto, tulisi m etsäh akkeesta saada tienvarsivarastolla vähintään kustannusten erotus ta vastaava korva us eli 6389 mklk-m 3 (taulukko 5). Jos energiapuun korjuusee n
saat ava metsä np arannustuki otetaan huomioon , pienen ee erotus 25 mk/k-m 3eli noin 13 mk/MWh.

TAULUKKO 5

Energiapuun korjuun ja
raivaussahatyön vertailu
Erotus

Koeala

Korjuu ,
mk/ha

Raivaussahatyö,
mk/ha

mk/k-m3

mk/MWh

1

7 527

1 680

63

32

2

6 575

1 100

67

34

3

3 780

730

88

45

4

3 170

1 100

63

32

5

3 650

700

89

47

6

3 490

1 160

78

37

Menetelmän vaikutukset ensiharvennukseen
Taimikonhoidon puuntuota nnollisena seurauksena
puuston kasvu nopeutuu ja kasvu kohdistuu selvästi
pienempään puujoukkoon kuin sellaisessa metsikössä,
jossa taimikonhoitoa ei ole tehty. Taimikonhoidon avulla voidaan siten vaikuttaa merkittävästi rungon keskikokoon ensiharvennusmetsikössä.
Tutkimuksessa analysoitiin sitä, kuinka nyt t ehdyissä kokeiluissa taimikonhoidon vaikutukset n ä kyvät
ensiharvennusvaih eessa. Analyysi tehtiin koealoille 3
ja 4, jotka olivat lähimpänä sitä kohdetyyppiä, jossa
taimikonhoito tehdään nykyisten ohjeiden mukaan.
Vertailussa oli mukana manuaalinen ja koneellinen
taimikonhoitomenetelmä . Ensiharvennukse n kanna lta niiden keskeinen ero on, että koneellisessa taimikonhoitomenetelmässä avataan ajourat metsikköön, ja ne
ovat käytettävissä ensiharvennusvaiheessa. Se m erkitsee ensiharvennuksessa kertym ä n pienenemis t ä
ajourilta saatavan hakkuukertymän verran. Kertymän
pienetessä myös metsäkulj etuksen tuotos hiukan pienenee. Hakkuun tuotokseen avatuilla ajourilla on kahdenlaisia vaikutuksia. Avatut ajourat helpottavat työnt ekoa, mutta samalla vähentävät työpisteeltä saatavien runkojen määrää.

Taimikonhoitomenetelmän vaikutus
ensiharvennusolosuhteisiin ja
-kustannuksi in

Taimikonhoitomenetelmä

Puusto
ensiharvennusvaiheessa ,
m3tha

Ensiharvennuksen
hakkuukertymä,
m3tha

Hakatun
rungon
keskikoko ,

Manuaalinen

154

52

42

92

KoneelIinen

134

43

39

96

dm3

Korjuukustannukset,
mktm3

Taimikonhoidon yhteydessä avatut ajom·at vähentävä t metsikön puus ton määrää ja h akkuukertymää
ensiharvennusvaiheessa. Hakkuukertymä aleni an a lysoiduilla koealoilla 9 m 3/ha eli noin 17 %. Rungon
keskikokoon käytetyillä taimikonhoitomenetelmillä ei
ollutjuuri vaikutu sta. Ajouralta saatu puusto ei vaikuttanut kovinkaan paljon koko kertymän keskikokoon
(taulukko 6).
Kaikkiaan taimikonhoitomenetelmien vaikutus ensiharve nnuksen kustannuksiin tulee esiin korjuutyön
tuotoksen kautta . Tutkituilla kohteilla korjuun talous oli m a nuaalise n taimikonhoidon jäljiltä hiuka n
parempi kuin koneellise n taimikonhoidon jälkeen . Ero
oli nelj ä markkaa h a kattua kuutiom etriä kohden eli
vajaat 5 %. Jos taimikonhoito jätettäisiin kokonaan
tekemättä, tulisi e nsiha rvennus olennaisesti kalliim m aksi. Mikäli koneellinen vaih toehto a uttaa purkam aa n t aimikonhoitoräs tejä, on sillä positiivinen vaikutus puuntuotannon ta lou tee n ja ensiharvennuste n
toteutusedellytyksiin .

TARKASTELUA
Siirtelykaatoanja Chip set-haketukseen perustuvalla
ketjulla päästiin varsin kohtuullisiin korjuukustannuksiin siitä huolimatta , että kertymä oli useimmilla
koealoilla m elko pie ni ja koostui h yvin pie nis t ä
rungoista. Menetelmä osoittautui taimikko-olosuht eissa tuottavammaksi kuin aiemmin kokeiltuun,
kaatokouralla varustettuun yhdistelmä kon eesee n perustuva m enetelm ä (Metsä tehon katsaus 711996).
Korjuun kannattavuutta tarkasteltaessa on otettava
huomioon , että ylimääräinen pienpuusto on joka tapauksessa kaadettava metsänhoidollisista syistä ennen
ensih arve nnust a tai viimeistään siinä y hteydessä.
Energiapuun t a ltee notto vaikuttaa olevan - ainakin
puustoisimmassa osassa käsittelykohteita - taloudellisesti kilp ailukykyinen vaihtoehto raivaussahatyölle.
Metsähakkeen käyttöpaikkojen alueellinen kattavuus
ja niiden puustamaksukyky vaikuttavat menetelmä n
soveltamismahdollisuuksiin ja taloudellisuuteen.

5

Pidemm ä n aika vä lin ta rkastelu osoitti, että koneellin en taimikonhoito huonontaa myöhemmin teh tävän
en sihar vennuksen olosuhteita ja nostaa sen kusta nnuksia . Erot manuaaliseen taimikonhoitoon ova t kuite nkin pieniä, joten edellytyk se t nuorten metsien
k äsittelym en etelmien kehittä misee n vaikut tava t lupaavilta.
Varttuneimma n kohteen käsittelyssä ajourilta tuli
h aketetta vak si m yös kuitupuunkokoist a puuta. Kiinnostava kysymys on , voita isiinko var sina inen ensih arvennus tehdä sellaisissa kohteissa sama lla kertaa

taimikonhoidon ka nssa. Me netelm ä edellyttää, että
jalostukseen kelpaava puu saadaan erilleen polttopuusta. Asiaan liittyvän ja tkoprojektin tavoit teena on selvittää viivytetyn ta imikon h a r vennukse nj a en siharve nnukse n yhdistä mise n teknisiä, t a loudellisia ja
puuntuota nnollisia edellytyksiä.

Asiasanat : taimikonhoito, ener giapuu,
metsähaketus

Metsäteho Review 5/1997
CHIPSET CHIP HARVESTER IN HARVESTING ENERGY WOOD IN
CONNECTION WITH PRE-COMMERCIAL THINNING
The study consisted of a trial in harvesting ener gy wood
in conne ction with pre -commercial thinnin g. The
harvesting method used was ma nual felling-bunching
and in-woods chipping u sing a Chipset chip h arvester .
Furthermore, the impact ofharvesting of ener gy wood
on the profitability offu·st thinning at the young-sta nd
stage was examined. The number of trees to be re ~oved
varied between 5 300 a nd 22 000 per h ecta re, their
aver age len gth was betwee n 2.7 - 5.0 m , a nd gross
biom ass was betwee n 26 a nd 75 m 3 (s) 1 h a.
The manually performed felling-bunching was done
u sing cha insaws equipp ed with a fellin g fra me. The
work included the op ening up of strip roads a nd
thinnin g the a r ea betw ee n the s trip roa d s , a nd
bunching t r ees in gr a pple bunches for th e chip
harvester . The effective tim e cons umption of fellingbunching varied among the trial plots according to the
amount of wood r e moved between 9.2 a nd 27 .6 hours/
ha. Correspondingly, the calcula tory labour costs varied
between FIM 26 a nd FIM 67 p er m 3 . The density a nd
dia meter a t breast h eight of the trees r emoved h ad a
ma rked effect on work productivity. The exp enditure
of work time was double compar ed to clearing saw work
in similar conditions .

The output of Chipset in-woods chipping varied between
5.7 a nd 8.7m 3 per opera ting hour. The chipping cost s
wer e FIM 44 - FIM 81 per m 3 with for est h a ulage
dista nce a t 250 m etres. The total costs of ener gy wood
procurement (excluding forest improvement subsidies)
varied between were FIM 113 - FIM 143 per m 3 , i.e .
FIM 56- FIM 74 per MWh a t the h eating pla nt.
The strip roa ds ma de in connection with tending of
yo un g s t a nd r e du ce the h a rves t outturn in the
subsequent first thinning. According to a calcula tory
examina tion , the first -thinning outturn was r educed
by ca . 9m 3/ha in the study plots. First-thinnin g costs
r ose as a consequence by FIM 4/m 3 , i.e. by ca. 5 %,
when comp ared to tending of young sta nd carried out
u sing a clearing saw.
When examining the h arvesting costs , it is n ecessary
to ta ke into consider a tion th a t the s urplus sm a lldiameter stock of trees mustin any case be felled befor e
first thinning or a t the la test in conjunction with it.
Harvestin g of ener gy wood using the Chipset harvester
would appear to be a competitive alterna tive to clearingsaw work , especia lly in sta nds where t h ere is a lot of
trees to be removed.
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