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JOHDANTO
Kappalekäsittelyn vuoksi puutavaran valmistus ja kuljetus on sitä hitaampaa ja kalliimpaa, mitä ohuemmasta tavarasta on kysymys. Niinpä

ku ~ rel 

lisen paperipuun hakkuussa kuutioyksikköä kohti laskettu työajan menekki ja
välittömät hakkuukustannukset nousevat puiden rinnankorkeusläpimitan

pie-

nentyessä 15 cm:stä 10 cm:iin kaksinkertaisiksi sekä ko . läpimitan pienentyessä edelleen 10 cm:stä 5 cm:iin kaksin- , kolminkertaisiksi . Ohutpuiden
runsasta kappalekäsittelyä pyritään vähentämään siirtymällä suurempiin käsittely- yksikköihin niputtamalla puut joko hakkuu-, juonta- tai kaukokuljetusvaiheessa. Tällöin niputusta seuraavissa työvaiheissa puiden käsittelyjen, kuten kuormaamisten ja purkamisten, pitäisi nopeutua sekä käsittelytyön ja - kustannusten vähentyä .
Pienpuualan

T~imikunnan

rahoittamana Metsäteho suoritti yksityiskohtai-

sia tutkimuksia harvennushakkuissa kertyvien ohutpuiden hankinnasta hakkuuvaiheessa valmistettuina pikkunippuina . Näiden tutkimusten sekä muuallakin
saatujen kokemusten perusteella selvitellään tässä tutkimusselosteessa ohutpuiden nippuina hankinnan mahdollisuuksia .

NIPUTUS HAKKUUVAIHEESSA

Me t s ä t e h o n

kokeilu

p i k k u n i p p u i n a

h a n k i n n a s t a
Metsäteho suoritti A. Ahlström Osakeyhtiön työmaalla Noormarkussa lokamarraskuussa 1956 vertailevia tutkimuksia ohutpuiden hankinnasta sekä irtopuina että hakkuumiehen toimesta valmistettuina pikkunippuina.
Hakkuu suoritettiin nuoressa, harvennettavassa mustikkatyypin sekamatsikössä, jonka puustosta oli 60

%kuusta,

loput mäntyä ja koivua. Kaadetuista

('
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pui sta järeimmät eli rinnankorkeusläpimitaltaan 2 • • • 9 cm paksut puut valmistettiin puutavaralajeiksi, mutta pienimmät jätettiin paikalleen. Korjattava puumäärä oli keskimäärin 2 320 runkokpl/ha eli 13.1 k- m3/ha .
Puutavara valmistettiin palstatien varteen kasaamalla irtopuut kantoris tikeille ja pikkuniput hajakasoihin . Eri puutavaranpituuksilla kokeilujen
perusteella valittiin lähemmän tutkimuksen kohteiksi 2 m, osittain myös 4 m
pituudet . Kysymyksen ollessa suhteellisen ohuesta tavarasta työvä lineenä
käytettiin kaatoon, katkontaan ja karsintaan vain vesuria tai kirvestä sekä jälkikatkontaan teräskaarisahaa. Hakkuumiehenä oli koko ajan täysin tottunut, n . 50- vuotias

metsätyöntekijä ~

Niputus suoritettiin hakkuumiehen vetämällä, kevyellä, ruotsalaismallisella niputusreellä. Sen kokonais:pituus oli 210 cm, kehyksen pituus 150 cm,
kehyksen leveys ja kcrkeus 25 cm ja jalasväli 40 cm sekä painn n . 13 kg.
Nipt'.tettaessa puut ladottiin kehykseen tyvet ja latvat vuorotellen ja syntynyt nippu puristettiin jalkavipua käyttäen kiristysketjulla sekä sidottiin 3- lankaisella sisalnarulla 2 tai 3 kohdasta . Sidelankana kokeiltiin
osittain myös paperinarua. Sidonnan jälkeen nipun päät tasattiin teräskaarisahalla, si vu.pyl väät laskettiin alas ja nippu kaadettiin maahan .
Puutavara ajettiin välittömästi tuoreena autot ien varteen hevosella ja
reellä, j na käytettiin sekä tavallista maatalouden yleisrekeä että

save-

rikkoparireen lisäpank lla varustettua takarekeä. Eri rekimalleja käytettäessä kuorman suuruudessa ja ajankäytössä ei ollut mi tään oleellista eroa,
joten tulokset on tässä yhdistetty. Kuormaus sekä purkaminen pinoon tapahtuivat käsin ajajan toimesta, joka oli tottunut ajomies. Apumiestä

ei

1-

lut.
Kaukokuljetus tapahtui autolla su raan tehtaalle . Ku rmaus autoon suoritettiin yksinomaan käsin ajajan ja apumiehen toimesta kuormausetäisyyden
vaihdellessa 3••• 5 m. Irtopuut ja pikkuniput kuormattiin erikseen. Koska
puiden suurin hakkuriin sopiva pituus oli 3 . 3 m, katkottiin tehtaalla välittömästi tapahtuvan lastutuksen takia 4 m ja pitemmät puut 2- tai

3-

m;siksi jo ennen autoon kuormausta . Tehtaalla puut purettiin autosta suoraan hakkuriin menevälle kuljettimelle käsin kuljettajan ja apumiehen toimesta sekä lastutettiin välittömästi sellaisinaan pikkunippuja purkamatta.
Kokeilun aikana ulkoilman lämpötila oli o••• - 14°C ja maassa oli paikoitellen vähän lunta.
Koko tutkimusaineisto käsittää

9. 5 k- m3 hankinnan .
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Kuva 1. Hakkuumiehen vedettävä, ruotsalaismallinen kevyt
niputusreki pikkunippuj en valmistamisee n. Kokeiltu A. Ahlström Oy:n työmaalla. - Kuvat 1- 6 valok. Metsäteho.

Fig. 1. Swedish- type light bundling sleigh for the preparation
of small bundles, drawn by the logger. Experimented with at
the working site of A . AhLström Oy. - Figs. 1-6, photographs by Metsäteho.

Kuva 3. Hakkuumiehen met äs ä kantama puukehikko, jossa
voidaan suorittaa myös rankojen katkontaa nippuina. Kokeiltu
mm. Oy J. W. Enqvist Ab:n työmaalla.

Fig. 3. Wooden cradle carried by the logger in the forest.
It can also be used for cutting Long logs in bundles. Experimented with at the working site of Oy ]. W. Enqvist Ab.

Kuva 5. 1 p-m 8 nipun kierittäminen nippujuontokelkkaan
Suonion vintturijuontomenetelmää käytettäe sä.

Fig. 5. RoUing a bundle of 1 piled cu.m. onto the bundleskidding sleigh using Suonio's winch skidding method.

Kuva 2. Pikkunippujen valmistamista ohutpuista.
sitomiseen voidaan käyttää myös kuitunarua

Nippujen

Fig. 2. Preparation of small bundles of small-sized timber.
Fibre rope can also be used for tying the bundles.

Kuva 4 . Koivuniemen niputuskehikon täyttäminen
käynnissä.

Fig. 4.
logs.

haloilla

Filling the bundling cradle Model! Koivuniemi with

- 5Tutkimustulokset
Keskimääräiset aikatutkimustulokset on esitetty taulukoissa l ja 2 .
Niissä kaato sisältää vain korjattujen puiden kaadon siirtymisineen puulta toiselle . Raivaus sen sijaan käsittää korjaamattomien puiden kaadon
paikalleen sekä metsän että palstatien osalta . Hukka-aika autoon kuormauksessa a ih eutui mm. nippujen uudelleen sitomisesta .
Pikkunippujen keskimääräinen koko oli 2 m tavaralla 0 . 044 k- m3 eli 0 . 10
p- m3 ja 4 m tavaralla 0 . 078 k- m3 eli 0 . 20 p- m3 ; puita meni 2m nipp~un
14 . 3 kpl ja 4 m nippuun 12.9 kpl. H0voskuorman keskimääräinen kok~ oli irtopui lla 0 .23 k-m 3 ja nipuilla 0 . 26 k- m3 • Keskimääräinen hevosaj ~ matka oli
tyhjänä 130 m, kuormattuna 96 m ja Luormausajossa 11 m. Keskimääräinen hevosajonopeus oli tyr.jänä 2. 63 kmjh, kuormattuna 3.71 krnjh ja kuormausajcssa 2. 37 kmjh .

Taulukk0 - Table l
Työmaa- ajan keskimääräinen rakenne ja menekki, miesmin/k- m3 , ohutpuiden valmistuksessa sekä irtopuina että pikkunippuina .
Ajanmenekki
;!
Jl

Irt puut

Työvaihe

!1
1

Pikkuniput
2m

min/k.;n~

%

1

Puutavaran valmistus
K~ato

siirtymisineen

60.8

1
1

20 . 1
18 . 8

i
1

1

Raivaus

57.1

Karsinta ja katkonta

117 . l
: 36.6

Kasaus

1

21 < 2

Niputus
j
Niputusreen siDMärninen
kuntoonpane

II

täyttämi J1

II

Nipun sitominen
il

II

1
1

1

60.8

20 . 6

60 . 8
1

38 . 7

110.4

37.4

57.1
101.6

12.1

36 . 6

12 . 4

36 . 6

8. 7

36 . 6

9.7

! 30.4

10.3

2? . 2

6.9

29 . 2

7. 7

3. 5

.8

10.3

26 . 9

'
-

1

4.0

1
1

1

-

1302.8

15 . 1

1

tasaus
1
irrotus reestä ·

Yhteensä

16.1

19 . 3

.1

Lepo

1

14 . 4 1 60.8
13.6
57 . 1
24 . 1 101 . 6

57 . 1

1

Lepo

1

,J

0. 9

1

46 . 7

0. 9 1 2. 2
11.1 ., 37

43 . 8

10.4

15.5

3.7

12 . 7
9. 9

100 . 0 !1 421 . 4
•'

0 /

1

o.6
10 . 0

24 . 7

6. 6
2. 3

3.0

8. 8
8. 8

2.41

6.7

1. 8

i 37 7 • 9

100.0

l 00 . 0

1

2. 3

1
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Työmaa-a jan kes k i määräinen rakenne ja men ekki, miesmin/k- m3 , ohutpuiden hevosajos sa ja aut oon kuormauksessa sekä i r topuina että pikkunippui na.
,,

Ajanmenekki
'

Irtopuut

Työvaihe

Pikkuniput

%

~k-m34

11 . 8

1 6 • .7

ll e8

20 ~ 2

11 . 8

25 ~ 8

11 ~ 8

25 . 7

kuormattuna

6. 2

8.7

6. 2

10 . 6

6. 2

13 . 6

6. 2

13 . 5

Ajotien raivaus

1. 4

2. 0

L4

2. 4

1 ~4

3. 1

1. 4

3~0

Ajoreen korjaus

5-4

1

7.6

5. 4

9. 3

5. 4

1L8

5·4

11 . 8

34d
1. 6

16 .. 4

28 . 1

9. 9

21 ~ 7

9~3

20 ~ 3

1

1.1

1. 9

1. 1

2~4

1~1

2. 4

0. 3

0~ 2

0. 3

0, 2

0.4

0. 2

0. 4

0. 4

0. 3

o. s

0. 3

0. 7

0. 3

0•7

13 . 3

18 . 8

9.8

16 . 8

lOU

l~l

o. 8

1.4

1.7

5. 5
o. 8

12 . 0

o.8

4. 7
o. 8

6. 0

8. 5

4 · ·9

8. 5

3. 9

8.5

3. 9

8~5

70 . 8

100 ~ 0

58 . 3

100 . 0

45 . 7

lOO . Q

45 . 9

100 ~ 0

2 m
min/k - rr?l

'·

m

2 m
rrrin ;k-

%

rr?

4 m
rrrin;k-m3
%

%

He vos ajo
Ajo
Ajo tyhjänä
II

Kuormaus
Varsinainen kuormaus

24 d

Kuormausajo

1. 1

Kuorman sitominen

o. 2 ,
ou

Uudelleen kuormaus

1

Purkaminen
Varsinainen

pur~en

Ajoreen kuntoonpane
Lepo
Yhteensä

1.7

Autoon kuo r maus
..

Varsinainen kuormaus

59 . 3

69 . 9

Kuormausajo

3. 5

4. 1

Hukka- aika

9. 0

10 . 6

13 . 1

15 . 4

Lepo
Yhteensä

84 . 9' 100 . 0

-

1

-

34 . 2

64 . 9

-

3; 5

6. 7

-

6. 8

13 . 0

8.1

15 . 4

52 . 6

5 1 9 ~7

-

-

-

100~0

-

-

100.. 0

-

-

-

Kaikkiaan
(yhdistelmä taulukaista
1 ja 2, valmistus , he- 458 . 5
vosaj ja kuormaus auteon)

1

100 . 0

-

-

1

,1
1

Ii

f

, ..

:- · · · · ··~-
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. , ·1
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-7Aikatutkimustuloksista todetaan seuraavaa .
1. Puutavaran valmistuksessa miestyöajan menekki oli 2m puiden osalta
irtopuina 303 miesmin/k- m3 ja pikkunippuina 421 miesmin/k- m3 sekä 4 m puiden osalta irtopuina 295 miesmin/k- m3 ja pikkunippuina 378 mi esmin/k- m3 •
Puutavaran valmistus pikkunipu i ksi lisäsi siten miestyöajan menekkiä 2 m
puilla 37

%ja

4 m puilla 28

%irtopuina

valmistukseen verrattuna.

2. Hevosajossa miestyöajan menekki oli 2 m puiden osalta irtopuina 71
miesmin/k-m3 ja pikkunippuina 46 miesmi n/k-m 3 sekä 4 m puiden osalta irtopuina 58 miesmin/k- m3 ja pikkunippuina 46 miesmin/k- m3 • Pikkunippuina ajet-

%

taessa saatiin siten sekä mies - että hevostyöajan säästöä 2 m puilla )5

%irtopuina

ja 4 m puilla 21

ajoon verrattuna.

3 . Autonn käsin ku0rmauksessa miestyö~jan menekki oli 2m puiden osalta
irtopuina 85 miesmin/k- m3 ja pikkunippuina 53 miesmin/k- m3 • Aut ~ työajan menekki 0li puolet yllä olevista luvuista . Pikkunippuina kuurmattaessa saati i n siten sekä mies - että autntyöajan säästöä 38

%irtopuina

kuormaukseen

verrattuna.
4.

Kai~iaan

puutavaran valmistuksessa ja

hev~ sajossa

miestyöajan menek-

ki oli 2 m puiden osalta irtopuina 374 miesmin/k- m3 .ja pikkunippuina 467
miesmin/k- m3 sekä 4 m puiden osalta irt~puina 354 miesmin/k- m3 ja pikkunippuina 424 miesmin/k- m3 • Pikkunippuina hankinta lisäsi siten miestyöajan me2 m puilla 25
nekkiä 2 m puilla 35
nekk~ä

~

s.

%ja
%ja

4 m puilla 20
4 m puilla 21

Jos puutavaran valmistuksen ja

%,

mutta vähensi hev0styöajan me-

%irtopuina

hev~sajon

hankintaan verrattuna .

lisäksi otetaan

hu~ mioon

myös

autoon kuormaus , miestyöajan menekki oli 2 m puiden osalta irtopuina 459
miesmin/k- m3 ja pikkunippuina 520 miesmin/k- m3 • Pikkunippuina hankinta lisäsi siten miestyöajan menekkiä 13
kiä , 35

%,

%, mutta

että autotyöajan menekkiä , 38

vähensi sekä hevostyöajan menek-

%, irtopuina

6 . 2 m puita hankittaessa koko työmaa- ajasta kului
seen irtopuina 66
kunippuina 9

%ja

%sekä

%. Puutavaran

pikkunippuina 81

autoon kuormaukseen

hankintaan verrattuna.
puutavara~

valmistuk-

%, hevosajoon irtopuina 15 %ja
irtopuina 19 %ja pikkunippuina

pik10

valmistukseen ~lui täten pääosa ajasta ja sen osuus suureni

pikkunippuja valmistettaessa, mutta samalla hevosaj n samoin kuin autoon
kucrmauksen osuus pieneni .
7 . Pikkunippuina hankinnalla hevosajossa ja

auto ~ n

kuormauksessa SLatu

miestyöajan säästö , joka aiheutui lähinnä puutavaran varsinaisen kuormauk-

':J

0

- 8 sen ja purkamisen nopeutumisesta, oli pien empi kuin niputtamisen vaatima
mi estyöajan lisäys, joten kaikkiaan miestyöajan menekki kasvoi mutta samall a hevos - ja autotyön menekki väheni . Hankinnan sisältäessä useampia kuormaamis - ja purkamiskäsittelyjä pikkunippuina hanki nnan mahdollisuudet par anevat .

8. Sekä puutavaran valmistuksessa että hevosajossa 4 m puiden käsittely
oli 2 m puiden käsittelyä jonkin verran nopeampaa eron ollessa irtopuina
hanki nnassa n . 6 %ja pikkunippuina hankinnassa n . 9

%. Knska

4 m puita han-

k i ttaessa saatu ajansäästö on kuitenkin suhteellisen pieni ja koska ohutpuiden osalta ko . pituus on sekä raaka- aineen että kuorma-auton

ku~rmatilan

hy-

väks i käytön puolestä epäedullinen sekä koska nippukäsittelyä silmällä pitäen olisi pyrittävä yhteen standardipituuteen, on 2 m pituutta ilmeisesti pidettävä ohutpuill0 sopivimpana. Joskus saattavat myös tehtaan varastointi ja
kuljettimet yms . edellyttää tiettyä pituutta, kuten mm. tutkitussa tapauksessa . Sen sijaan lastutuksen puolesta

oli tutkitussa tapauksessa käytän-

nöllisesti katsoen samantekevää, mitä pituutta käytettiin ja niputettiinko
tavara vai ei.
Varsinaisessa autokuljetuksessa ja autosta purkamisessa työajan menekit
ja niiden erot irtopuita ja pikkunippuja käsiteltäessä riippuvat olosuhteista . Aikaeroa ei ole, jos auton painona laskettu kantavuus muodostuu IDinimitekijäksi ja purkaminen tapahtuu kokonaisina kuormina esim . kaatamalla tai
nosturitaakkoina, kuten nykyään yleisesti pyritään tekemään tehdasvarastoilla ja osittain myös jo rautatiekuljetuksessakin. Mikäli auton kuormatila
ratkaisee kuorman suuruuden, pikkunippujen kuljetus on irtopuiden kuljetus ta jonkin verran epäedullisempaa pienemmän pinotiheyden vuoksi . Koska kokeilutapauksessa k-m3 ~inä lasketuissa autokuormissa ei ollut eroa ja koska puiden purkaminen tehtaalla suoraan hakkuriin menevälle kuljettimelle tapahtui
likimain yhtä nopeasti kaikissa tapauksissa, ei eroa ko . ajankäytössä syntynyt irtopuiden ja pikkunippujen käsittelyjen välillä .
Pik~unippujen

nipunsiteenä käytetty 3- lankainen sisalnaru osoittautui ai-

nakin kokeiluolosuhteissa riittävän kestäväksi . Nippuja jouduttiin tosin autoon kuormattaessa sitomaan jonkin verran uudelleen, mutta tämä aiheutui
den löysyydestä eikä niputuslangasta sinänsä. Sen sijaan paperinaru,
myös kokeiltiin, osoittautui ainakin sateen pehmentämänä liian

ni~

jota

heik~ksi.

Kuituaineesta tehdyn narun etuna, jonka takia sitä käytettiinkin, on se, että sopivankokoinen nippu voidaan syöttää kokonaisena hakkuriin ainakin tiet-

.•

- 9 tyjen tuotteiden valmistuksessa . Monia kuormaus - ja purkamiskäsittelyjä ko .
naruilla sidotut pikkuniput tuskin tyydyttävästi kuitenkaan kestävät.
Verrattaessa pikkunippuina hankinnan taloudellisuutta irtopuina hankintaan on otettava huomioon paitsi mies - , hevos - ja autotyön kustannukset
myös niputussiteistä ja niputtajista sekä nippujen käsittelyn vaatimista
kuormaus - ja purkamislaitteista johtuvat kustannukset .
Työkustannuksia voidaan likimäärin vertailla muuntamalla hevos - ja autotyö kustannuksiltaan samanarvoiseksi miestyöksi
mukaan ja

olettam~lla

s~uraavien

muuntoarvojen

samalla miestyön aikayksikköhinta samaksi kaikissa ko .

töissä . Metsätöiden palkkasopimuksen mukaan Suomen eteläpuoliskossa hevos ja miestyön aikayks ikköhinnan suhde on 1 . 14 sekä puutavara- autojen kustannuslaskennan mukaan kuormaavan tai purkavan ja ilman kuormauslaitetta olevan auton kone- ja mi estyön a ikayksikköhinnan suhde on likimain 2. Nipu-

tussiteen~ jonka menekki oli n . 45 jm/k- m3 , kustannukset ~vat n. 25 rrkjk- m3•
Hinnaltaan melko halvan niputusreen aiheuttamat yksikkökustannukset voidaan
suhteellisen pieninä jättää huomioon ottamat t a.
Näiden perusteiden mukaan 2 m puutavaran valmistuksen, hevosajon ja autoon kuormauksen työkustannukset ovat likimain yhtäsuuret sekä pikkunippuina että irtopuina

hankittaessa~

mutta niputusside- ja - laitekustannuksista

johtuen kokonaiskustannukset 0vat pikkunippuina hankittaessa jonkin verran
irtopuina hankintaa korkeammat . Jo tästäkin

ver~ailusta

selviää, että ohut-

puiden hankintaa pikkunippuina on vaikea saada irtopuina hankintaa taloudel lisemmaksi . Näin saattaa käydä lähi1nä vain tapauksissa, missä on monia kuormaus - ja purkamiskäsittelyjä, joista kuit enkin tois aalta pyritään pääsemään
eroon. Pikkunippuina hankinnan mahdollisuudet huonnneva t
huomioon

se~

yhä~

jos otetaan

että suoritetussa kokeilussa pienistä ajokuormista ja huonois -

ta varasto - oksuhteista johtuen hevosajon ja autoon kuormauksen ajanmenekki
sekä irtopuina että nippuina oli suhteellisen suuri ja helposti alennettavissa , jolloin nippujen käsittelyjen nopeutumisen vaikutus pienenee .
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k o k e i 1 u

Me t s ä t e h o n

p i k k u n i p p u i n a

1 a s t u t u k s e s t a
Ohutpuiden lastutuksesta suoritettiin koke i ta A. Ahlström Osakeyhtiön
Pihlavan kuitulevytehtaalla marraskuussa 1956. Kokeiden tarkoituksena oli
verrata

eripi~jsten

kuorellisten ohutpuiden pikkunippuina ja irtopuina .ta-

p aht uvaa l astutusta lähinnä lastutustehon ja lastujen laadun puolesta .
Kuitul evytehtaan hakkuriosastolla ol i neliteräinen, 50 kW käyttömoottorilla varustettu selluloosahakkuri , jonka syöttöaukon koko oli ll" ja

ni-

mellinen tuotantoteho 50 p- m3/h . Lastut seulottiin välittömästi 3. 7 kW
käyttömoottorilla varustetulla Beznerin kaksoispohjaisella seulalla, jonka
reikien suuruus oli ylemmällä

sew~22

40 x 40 mm ja alemmalla 8 x 8 mm . Le-

vytehtaalle kelpaava lastunkoko oli siis 8 x 40 mm . :lemmältä

seu~~ta

tu-

levat karkeat lastut käsiteltiin tikkuhakkurissa ja seulottiin uudelleen,
mutta alle 8 mm lastut poltettiin . Työntekijöinä oli

h~:l~uriosastolla

ta-

vallisesti vain yksi mies .
Noormarkun edellä esitetyllä työmaalla valmistetut ja kuitulevytehtaal le kuorma-autoilla kuljetetut ohutpuut purettiin autoista käsin kuljettajan ja apumiehen toimesta suoraan hakkuriin menevälle kuljettimelle . Ohutpuiden lastutus tapahtui tavanomaiseen tapaan .

Tutkimustulokset
Lastutusteho oli mittausten mukaan ohutpuita käsiteltäessä 22 ••• 27 p- m3 jh.
Lastutustehossa irtoputta ja pikkunippuja syötettäessä ei ollut eroa . Syynä
oli lähinnä se, että molemmissa tapauksissa syöttöteho ylitti lastutusko neiston ka,asiteetin, joka

n~in

ollen

muodos~ui mi n i mit ek ij~ksi.

Itse

syö~ 

töteho sen sijaan oli vastoin odotuksia irtopuilla jonkin verran suurempi
kuin pikkunipuilla . Tämä aiheutui siitä, että pikkunippuja autosta purettaessa saman nipun siirtelyssä oli nipun raskauden vuoksi kaksi miestä, kun
taas irtopuita molemmat miehet siirtelivät erikseen .
Lastujen laadun mittaamiseksi otettiin eritavalla käsiteltyjen kuorellis ten puiden lastuista näytteitä hakkurin jälkeiseltä kuljettimelta ennen seuloja . Näytteet seulottiin Keskuslaboratorion työohjeid&n

mQ~aan

~illiamsin

koeseulalla, joka on 7- pohjainen reikien koon muuttuessa 32 • •• 3 mm . Lastujen

(

(1.,
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jakaantumi nen seulontajake i siin laskettiin painosadanneksina märkäpai nosta .
Li säksi laskettiin eri jakeiden kuorisadannes sekä lastujen irtokuutiometripaino . Tulokset on esitetty taulukossa 3.

Taul ukko - Tab l e 3
Erilaatuis i sta kuorellisista puista valmi stettujen lastujen keskimääräinen
jakaantumin en s et.l.lontajakeis iin Williamsin koeseul alla s eulottaessa sekä eri
jakeiden kuo r isadannes ja lastujen irtokuutiometripaino . Lastuttujen puiden
1 aatu oli s eurae.va; 1) 2 m normaali yli 5 cm latvaläpimitaltaan oleva havupuu irtopui na. , 2) 2 m ohutsekapuu irtopuina , 3) 3 m ohutsekapuu irtopui na ,
4) 2 m ohutsekapuu pikkunippuina , 5) 3 m ohutsekapuu pikkunippuina .
Lastuttujen puiden laatu
Seulareiän
läpimitta,

1

2

1

3

1

4

1

j Keski~

5

osuus keskim .J
liKuorenpaino
-%
1

Koko
Eri
hakejakeissa määrästä

mm

1

Seulontajakeiden osuus, paino- %

1

yli 32

32 ••• 25
25 ••• 19
19 ••• 16

5. 3

6. 4

11 . 4

1

14 . 7

15 . 0

5. 9

1

24 . 3
16 . 2

26 . 1

24 . 9

14 . 5

12 . 9

11 . 7

15 . 5
12 . 2

24 . 1
15 . 2
12.3

23 . 4

18 . 9

22 . 2

22 . 1

27.0

3. 2
1. 0

4.5

2. 3
1. 0

3. 2
2. 0

3. 5

40 . 4

100 . 0

100. 0

15. 5
21.0

14 . 2

16 ••• 13

13 . 0
12 . 0

13 ... 6

23 . 3

1

!

8. 9
16 . 6

5.0
1

1

3. 5
13 . 8

9. 5

24 . 4
16 . 7
12 . 9
22 . 6

1

6. 5
10. 0

1

1. 6
1. 5
2. 0

16 . 0
1

6. 0
1

4. 2
alle 3
Yhteensä
Tikku- %
Paino , kg/i- m3

1. 5
100 ,. 0

0.8

j 185

2. 7

1. 4

1

1.0

1.41 n . 50

l

100 . 0 1100 . 0

100. 0

0. 3

1. 2

1. 3

14 . 8 i

1.4
o. 7

1

14 e8

1

1

275

!

250

1

287

1

Lastutus ohutsekapuina tapahtui siksi , että havu- ja koivupuut, joita oli
n . 20 %, oli kuljetet t u sekaisin . Kaikista eristä tehtiin kaksi koeseulontaa .
Tikkusadannes sisältää pitempiä lastutikkuja . Lastujen huomattavasti poikkeava irtokuutiometripaino normaali- ja ohutpuiden

välill~

aiheutui siitä, et-

tä normaalipuut olivat kuivia , mutta chutpuut tuoreita .
Taulukosta 3 nähdään , että

1
1

1

257

1

lee1lisin ero lastujen jakaantumisessa eri

seulontajakeisiin eripiluisia ohutpuita irtopuina ja

pi~~unippuina

lastut-

C.
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taessa on karkeiden eli yli 32 mm lastujen määrässä , jonka osuus sekä lyhyempiä puita että pikkunippuja lastuttaessa on suhteellisesti huomattavasti
suurempi kuin pitempiä ja irtopuita lastuttaessa. Syynä tähän on se , että
puut eivät lyhyempinä eivätkä pikkunippuina tue toisiaan hakkurissa niin
hyvin kuin pitempinä ja irtopuina . Kirveen tai vesurin käytöstä aiheutuvien vinojen leikkuupintojen vaikutus lastujen laatuun on sen sijaan merkityksetön, kuten nähdään verrattaessa ohutpuiden lastutustuloksia normaalipuiden lastutukseen . Kokonaisuudessaan voidaan ohutpuiden missä muodossa tahansa tapahtuvan hankinnan vaikutusta lastujen laatuun kuitenkin pitää käytännöllisesti katsoen merkityksettömänä . Sidenarun mukaantuloa lastun joukkoon
pikkunippuja lastuttaessa ei myöskään katsattu haitalliseksi kuitulevyn Vclimistuksessa .
Taulukosta nähdään myös , että kuoren suhteellinen määrä eri

seulontaja-

keissa, kasvaa lastuj en koon pienetessä ollen hienomurskeosassa 40 •• • 50
Tämä osoittaa, että kuori murentuu hakkur issa suhteellisesti enemmän

%.

kuin

puuaine ja täten kuitujalostukseen menevän lastun kuoripitoisuus on pienempi kuin alkuperäisen lastun .

Mu i t a

k o t i ma i s i a

k o k e i 1 u j a

Puiden niputukseen hakkuuvaiheessa on eri yhtiöissä kokeiltu mm. Vaihdettavia juontokelkkakehikoita, joissa puut on samalla myös juonnettu välivaras tolle . Niputukseen soveltuvat myös ohutpuurankojen nippuina m t orisahalla
katkontaan k okeillut kevyet, palstatiellä miesvoimin kannettavat puukehikot
tai näiden sijasta vain yksinkertaiset, maahan lyödyt pääpuut, joiden väliin
rangat on kasattu.
Hakkuumiehen toimesta siirrettävä niputtaja on myös Koivuniemen kehittämä kevyt,. teräsrunk inen niputuskehikko , joka on rakennettu lähinnä l ~ puiden niputtamiseen n . i p- m3 nipuiksi. Niput ovat jo tällöin niin painavia,
että niiden kuormaus

n suoritettava k oneita apuna käyttäen . Suoritetuissa

kokeiluissa on käytetty siteenä yhtä 5 mm paksua galvanoitua teräslankaa ja
lukkolanteena sidelankaan kiinnitettyä, n . 20 cm pituista betonirautaa
sidelangan toiseen päähän k"innitettyä kaksireikäistä teräslevyä.

ja

L~~itus

tapahtuu työntämällä bebnirauta teräslevyn reikään , jossa se pysyy paikal-

{
1

- 13 l aan kitkan va i kutuksesta . Lukon aukai su tapahtuu lyömällä hetonirauta ulos.
Koke i luissa koivuhalkojen niputustehona yksinomaan niputettaessa on ollut n .
20 p- m3 j8 h . Tällöin puut ovat olleet ennen niputusta vain kasattuina hajal leen palstatien varteen .

U 1 k o m a i s i a

k o k e i l u j a

Ruotsalainen SDA on tutkinut (B . Ohlseng SDA Meddelande nr

55/1955) rai-

vausohutpuiden hankintaa pikkunippuina . Kokeiluissa hakkuu suoritettiin harvennushakkuuna talteen korjatun, rinnankorkeusläpimitaltaan 4 ••• 9 cm puiden
määrän ollessa keskimäärin n. 5. 9 k- m3 jha . Kaato, karsinta ja katkonta suoritettiin vesurilla ja jälkikatkonta teräskaarisahalla. Puut kasattiin pamtatien varteen, missä ne 3 m:siksi katkottuina niputettiin kevyellä niputusreellä , jonka niputuskehyksen leveys ja korkeus olivat 30 cm. Nipun koko oli
keskimäärin Ool3l k- m3 eli 0 .218 p-m 3 • Niputussiteenä käytettiin sisalnarua .
Ajo autotien varteen suo ritettiin hevosella joko VSA juontorattaita tai BN
juontokelkkaa käyttäen kuorman ollessa keskimäärin 0 . 38 k- m3 tuoretta tavaraa . Kuormaus autoon tapahtui koneellisilla sivustakuormauslaitteilla ja
kahden miehen työryhmällä . Kaikkiaan kokeiluissa oli hakkuumiehiä

5,, ajomie-

hiä 4 ja autoja 2, ja hakkuu ja ajo kestivät n. 2 kuukautta.
Aikatutkimusten mukaan kului hakkuuseen kasauksineen 296 miesmin/k- m3 ,
niputukseen 96 miesmin/k- m3 , hevosajo~n 100m ajomatkalla 30 miesmin/k- m3
sekä autoon kuormaukseen n . 14 mies~in/k-m 3 • Työajan menekki ~1i ~akkuussa,
niputuksessa ja hevosajossa siten samaa suuruusluokkaa kuin Metsätehon

su ~

rittamassa kokeilussa, mutta autoon kuormauksessa koneellisten laitteiden
vuoksi huomattavasti vähäisempi . Ohutpuiden osalta pikkunippujen valmistukseen siirtymällä voitiin laskea työajan menekin ja kustannusten olevan

he-

vosajossa ja autoon kuormauksessa likimain samaa suuruusluokkaa kuin taval listakin järeyttä olevien puiden hankinnassa . Pikkunippujen

k~koa

kuitenkin

pidettiin käsin käsittelyyn hieman liian suurena.
Muista ulkomaisista kokeiluista voidaan todeta vain, että myös mm.
USA:ssa, Saksassa ja Norjassa on kokeiltu niputusta hakkuuvaiheessa. USAgssa
on käytetty hakkuupaikalla ·suhteellisen suuria niputuskehikoita, jotka koko naisina juonnetaan autotien varteen ja puut
kehikoissa.

kuormataa~

autoon myös samoissa

;

1 ~

•
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NIPUTUS JUONTOVA I HEESSA

Ko t

l

ma i s i a

k o k e i l u j a

Niputus hevosjnonnon yhteydessä
Vaihtelevanpi tuisia ranko ja hevosella juonnettaessa on meillä kokeiltu
pui den kasausta jo hakkuuvaiheessa sopivien pää- tai ristikk puiden varaan ,
joll oi n koko n . 1. 5 p- m3 suuruinen kasa on voitu kuormata yhtenä yksikkönä .
Kasan sitomista sidelangalla ei kui tenkaan ole suoritettu , vaan puut on seuraavissa vaiheissa käsitelty irtopuina . Ajoteho n . 100 m ajomatkalla lumett omana a i kana on ollut 30 • •• 50 p- m3/8 h .
Puiden niputtamiseen juonnon kuormausvaiheessa on kokeiltu mm. Kcivuniemen juontorekeä , joka n tarkoitettu lähinnä l m pituisten puiden n . l p- m3
kokoisen pinon niputukseen . Puut on usein kuormattu myös erikoisiin nippuajoneuvoihin, lähinnä rekiin, jolloin purkaminen on tapahtunut nippuina . Tällaisia niputtajia on meillä käytetty paljon pääasiallisesti paperipuiden niputukseen jäävarastoilla.
Purkamisvaiheessa hevoskuorma voidaan kuormata myös suoraan niputuskehikko i hin , kuten tehdään mm . vaihtolavoja käytettäessä .

Niputus koneellisen ju0nnon yhteydessä
Paperipuurank jen k neellisen juonnon yhteydessä on tavallisesti käytetty puiden esikuermausta, ts . niiden kokoamista hakkuun yhteydessä sopivansuuruisiin taakkoihin niin, että ne voidaan kuormata kokonaisina nippuyksikköinä j ko traktorin puominosturilla tai kasojen alle työnnetyn juontoajoneuvcn päälle . Purkamisessa nippuyksikkönä on usein kekonainen traktorikuo rma .
Suonion kehittämä niputusjuont menet e lmä on tarkoitettu l m pinotavaran
niputukseen vintturiju nnon kuormausvaiheessa . Vintturina on käytetty auys
jeepiin asennettua 2 . 5 tn etuvintturia, jossa on 10 mm paksua teräsköyttä

50 m. Vintturina saatetaan tietenkin käyttää myös traktorivintturia . Niputus kehikkona en käytetty kevyttä juontokelkkaa. Kelkka on putkirakenteinen , 40
kg painoinen, pituudeltaan 1 . 7 m, leveydeltään 1 . 1 m ja maavaraltaan 0. 3 m
ja sen lava on päällystetty kahdella kiskolla . Kelkkaan mahtuu n . 1. 5 p- m3 •

- 15 Vintturijuonto ja niputus tapahtuvat seuraavasti . Sopivaan paikkaan joko
palstatielle tai metsään sijoitetun jeepin vintturista vedetään teräsköysi kelkkoineen pinon luo ja kelkan etupäähän kiinnitetty apuköys i kierretään kahteen kertaan pinon Fmpäri ja lopuksi sidotaan vintturin teräsköyteen . Vintturin vedolla pino pyöristyy nipuksi ja kiertyy kelkkaan, jossa
nipun ympärille asetetaan kettingit . Sitten kelkka nippuineen vinssataan
jeepin luo . Työryhmässä on tavallisesti kaksi miestä ja vinssausteho onn.
12 nippua/tehotunti .
Edellä esitettyjä

niputusmenet~iä

on meillä käytetty tai k okeiltu pää-

asiallisesti tavallisia paperipuita juonnettaessa, mutta menetelmät soveltuvat sellaisinaan myös ohutpuille.

U 1 k o m a i s i a

k o k e i 1 u j a

Me illäkin soveltamiskelpoisia kokeiluja ohutpui den niputuksesta juontavaiheessa on tehty lähinnä Norjassa ja Ruotsissa, joissa saatuja kokeiluja tutkimustuloksia seuraayassa esitellään .

NC'rja.laisia kokeiluja
Norjassa on ohutpuiden niputuskokeiluja lähinnä hevosjuontovaiheessa
suoritettu v:sta

1954 alkaen ensi sijassa prof . Ivar Samsetin toimesta Det

Norske Skogfors~ksvesen laitoksessa. Koska pyrkimyksenä on ollut jo juontavaiheessa alentaa käsittelytyö minimiinsä, on kuormaus ja purkaminen pyrit ty suorittamaan koko aj okuorman käsittävänä nippuna. Monivuotisten kokeilujen perusteella on r akennettu hevos vet isia nippujuontaajoneuvoja l m, 2 m
sekä 3m ja sitä pitemmän tavaran käsittelyyn.
Kehitetyt

nippujuontoajoneu\~t

on rakennettu 1- akselisiksi kumipyöräajo-

neuvoiksi, koska sulan maan aikana näiden vetovastus on vain 1/3 liukuvien
aj ~ neuvojen vetovastuksesta . Kaikki aj ~ neuvotyypit on rakennettu l p- m3 eli
500 •• • 700 kg nipunkoolle, koska tämä koko

~n

katsottu tarkoituksenmukais im-

maksi hev selle, j ka jaksaa vetää sen huonossakin maast0ssa , ja koska tavalliset traktori- ja autopuominosturit jaksavat sen vielä kuormata .
1 m puiden juontoajoneuvossa puut ovat poikittain kuormalavalla, joka on

...

-
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Kuva 6. Traktorin hydrauliseen nostolaitteeseen asenneitua
norjalaista lgland juontohaarukkaa on kokeiltu
okia Oy:n
työmaalla mm. sopivien aluspuiden varaan kasaituj en paperi·
puutaakkojen laahusjuontoon.
Fig. 6. The Norwegian ski.dding fork Model! Igland, fixed
ta the hydraulic Ufting apparatus of the tractor, has been
med experimentally at the working site of Nokia Oy e.g. in
the dragging skidding of pulwood bunches stacked on suitable
foundatwn logs.

Kuva 7. Norjalainen nippujuontaajoneuvo 1
hevosjuontoon. - Valok. orsk Skogbruk nr
Fig. 7. Norwegian bundle-skidding vehicle
skidding of 1-metre small logs. - Photo by
No. 23124, 1956.

Kuva 8.
orjalainen 2-kaarinen nippujuontaajoneuvo 2 m pien·
puiden hevosjuontoon. ippu riippuu kaarista ketjuilla. - Valok.
Norsk Skogbruk m 23/24, 1956.
Fig. 8. Norwegian 2-ribbed bundle-ski.dding vehicle for horse
skidding of 2-metre small timber. The bundl.e hangs by chains
from the ribs. - Photo by Norsk kogbruk o. 23124, 1956.

Kuva 9. Norjalainen 1-kaarinen nippujuontaajoneuvo 2m pien·
puiden hevosjuontoon. - Valok.
orsk Skogbruk m 23/24,
1958.
Fig. 9. Norwegian single·rib bundle-skidding vehicle for horse
skidding of 2-metre small timber. - Photo by Norsk Skogbruk
No. 23124, 1958.

Kuva 10.
ippupinon kokonaisena kuormausta varten 2 m puut
on jo hakkuuvaiheessa kasattu kuvan osoittamien mittojen mu·
kaisiin metsäpinoihin. Valok. Norsk
kogbruk m 23/24,
1958.
Fig. 10. For loading a complete bundle pile, 2 metre logs are
stacked in the forest at the feUing phase already into piles of
the dimenswns shown. - Photo by orsk Skogbruk o. 23/24
1958.

m pienpuiden
23/24, 1956.
for the horse
Norsk Skogbruk

-
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Kuva 11. 3 m ja pitempien puiden hevosjuontoon rakennettu
norjalainen nippujuontoajoneuvo, jossa on mm. kaarimaisesti
kuormaa ympäröivä nivelpankko. - Valok. Norsk Skogbruk
nr 23/24, 1958.
Fig. 11 . Norwegian bundle-skidding vehicle constructed for the
horse skidding of 3-metre and longer logs. The vehicle has a
hinged bunk which covers the load like an arch. - Photo by
Norsk Skogbruk No. 23124, 1958.

Kuva 12. 3 m ja pitempi tavara kasalaan jo hakkuuvai·
heessa ristikon varaan, jolloin puut kuormataan nippuina kasan
alle ajettuun ajoneuvoon. - Valok. orsk Skogbruk nr 23/24,
1956.
Fig. 12. 3-metre and longer logs are stacked crosswise at the
felling phase already and the logs are loaded as bundles into
the vehicle driven under the stack. - Photo by Norsk Skogbruk ·
No. 23124, 1956.

Kuva 13. N. 1 p·m 3 kokoisia nippuja voidaan vielä käsitellä
auton puominosturilla - Valok.
orsk Skogbruk nr 23/24,
1956.
Fig. 13. Bundles of up to c. 1 piled cu.m. ca.n be handled
by the truck boom crane. - Photo by Norsk Skogbruk No.
23124, 1956.

Kuva 14. 3 m paperipuide.n kuorm.a usta nippuina Isachsenin
kuormauslaitteella orjassa. Puut on pinottu kuormausyksiki:iiksi
noin metrin pääsaä toisistaan olevia vinotukia käyttäen. Valok. lnformasjon 'fra Transportutvalget nr 70, 1958.
Fig. 14. Bundle-load.ing of 3-metre pu.lpwood by Isachsen's
loading device in Norway. The logs are piled into loading
units using oblique supports spaced c. 1 metre apart. - Photo
by Informasjon fra Transportutvalge.t No. 70, 1958.

- 18 pyöränakselin ympäri kääntyvä . Kuormattaess a lava on nostettu yläasentoon
ja lavan etupäässä olevalla pienellä käsivintturilla vinssataan kuorma kasauspaikalta lavalle . Kuormauksen lopussa lava putoaa alas etuasentoon.
2

~

puiden juontaajoneuvoa on r akennettu kahta eri mallia, jo i sta toi-

nen on kahdella, toinen yhdellä kuormakaarella varustettu. Jokai sen kaar en
alla on ketjut ja käsivintturi eli ketjutalja, jolla kuorma nostetaan ylös
riippumaan .
Kaksikaarinen juontoajoneuvo on

teräsputkirakenteinen ja varustettu

5 . 50 . x 16" renkaill a sekä painaa puis ine vetoaisl')ineen n . 160 kg. Ajoneu-

v on suurin pituus on n . 470 cm, leveys 135 cm, korkeus 1 40 cm sekä kaarien sisäleveys 85 cm ja kt·- rkeus maasta 11 0 cm .
Yksikaarisessa
mistettu

juont ~ ajoneuvossa ,

aj ~neuvnmalli ,

joka nykyään on ainoa myyntiin val -

nippukuorma <"'n etupäästään tuettu aisojen

välis~n

po ikkipuun päälle . Aisl')jen pidennyksenä ovat suhteellisen pienst pyörät
suojuksineen .

A j ~neuvcn

paino a i soineen on 110 kg . Kuormakaarta voidaan

käyttää myös tukkien ju<"ntoon ja se voidaan vaihtaa tavalliseen liikkuvac;.n
kuormapankko ~n,

joll0in ajoneuvo sopii p i tkän tavaran juontoon .

Nippuina käsitt eleminen edellyttää , että puut on jo hakkuumiesten toimesta ladattu sellaiseen pinoon, että ajoneuvo sopii sen yli ja pino voidaan nostaa yl ös ketjuilla. Sentähden 2 m puut rm kasattava 70 cm leveään
ja 72 cm korkeaan pinnon kahden aluspuun päälle ja kahden rautalangalla s idotun pääpuun väliin . Nippupinojen on 0ltava sopivasti sijoitettuja ajosuuntaan

nähd~n

ja tilaa

~n

oltava riit tävästi, esim. ajcsuunnassa 3 •• • 4 m

ajoneuvon suhteellisen suuren pituuden takia . Kuormattaessa ajoneuvo ajetaan pinon eteen, peruutetaan keskelle

pin~n

yli , ketjut asetetaan pinon

ympåri, pino nostetaan käsivintturilla ylös ja

tasapainote~aan

hevosajoon

sopivaksi sekä ajetaan purkamisvarastolle. Kuorman alhaisen painopisteen
ja pyörien kiinnitystavan vuoksi ajo
sa. Jyrkässä

~n

joustavaa epätasaisessakin maastos-

alamäessä ja kovin epätasaisessa maastossa nippu voidaan las -

kea takapäästään ajoa jarruttavaksi laahuskuormaksi. Purkamisvarastolla niput sidotaan kahdella 3 mm paksulla teräslangalla ja lasketaan käsivintturilla a luspuiden päälle . J s juontaa joudutaan jatkamaan hevosella, niput
voidaan kuormata hevosajoneuvoon jotakin käsinkuormauslaitetta apuna käyttäen. Käsikäyttöisistä kuormauslaitteista on tunnetuin teräsputkirakenteinen ja käsivintturilla varustettu Gigant laite, jonka paino on 20 kg

ja

nostokyky 500 kg. Nippujen hevoskuljetusta varten on käytetty myös erikois-

- 19 ta he vosr ekeen sijoitettua nippulavaa, jolle mahtuu 3 nippua . Kuormaus autoon ja trakt oriin tapahtuu sen sijaan tavallisesti puominosturilla .
Pi tkän tavaran juontaajoneuvo on tarkoitettu vähintään 3 m puille . Siinä on aisoja

yhdist~vän poikk~palkin

päälle sijoitettu liikkuva ja

kaarim~

sesti kuormaa ympäröivä nivelpankko . Puut on hakkuumiesten toimesta kasattu
kahd en r i stikkäisen rangan var aan, jo i ta tuetaan ylhäältä rautalangalla .
Kuormattaeesa ajoneuvo peruutetaan kasan toisen pään alle ja rautalanka katkaistaan , jolloin kasa putoaa pankolle , jonka kaaret sitten lukitaan .
Norjassa ohutpuiden nippuhankinnasta tehtyjen tutkimusten mukaan 2 m tav ar anpituus ja vastaava nippujuontaajoneuvo ovat osoittautuneet sopiviromiksi ja puiden käsittelyssä nippuina on saavutettu ajansäästöä

irt ~ puiden

kä-

sittelyyn verrattuna .

Ruotsalaisia kokeiluja
Ohutpuiden niputusta junntcvaiheessa on Ruotsissa tutkittu lähinnä MSA:n
ja S DA. s n toimesta .
MSA suoritti v. 1958 kokeilun 2 m tavallisten puolipuhtaidan paperipuiden ja polttopuiden niputuksesta em . norjalaisella, kaksikaarisella nippujuontoajoneuvnlla . Hakkuussa tavaraa kertyi n . 31 p- m3jha ja se kasattiin
keskimäärin 1. 25 p- m3 kokoisiin pinoihin ;alstatien varteen puiden keskimääräisen kasausmatkan

~llessa

14. 5 m.

Aikatutkimuksen mukaan pinnjen alustan ja kehyksen teko vei aikaa 8. 5
min/pino , mikä muodosti lisäajan, joka oli n . 9

%puolipuhtaidan

paperipui-

den hajanakkuun ajasta . Keska kasaus palstatien varteen aiheutti 6

%lisä-

ajan hajahakkuun ajasta hajakasaukseen verrattuna, oli nippupinoihin teon
lisäaika yhteensä 15

%hajahakkuuajasta .

Näin suuri ajanlisäys aiheutui lä-

hinnä siitä, että eri tavaralajit, joita olivat sulfaatti- , sulfiitti- ja
polttopuu, kasattiin omiin pinoihinsa .
Nippupinon kuormaukseen kului tehoaikaa 6 • • • 7 min, josta peruutukseen
pinon yli 2 min, ketjujen laitteon 2 min ja pinon nostoon käsivintturilla

2. 5••• 3 min . Nipun sit miseen kahdella teräslangalla kului aikaa 2 min ja
purkamiseen 2. 5 ••• 3 min . Irtopuiden kuormaukseen ja purkamiseen hevosajos sa on kulunut tavallisilla paperipuilla vain n. 15· % ja polttnpuilla n. 50

% enemmän

aikaa kuin nippujen käsittelyyn. Suurempi ero polttopuilla aiheu-

tuu niiden paperipuita pienemmästä järeydestä. Täten myös ohutpuiden osalta

- 20 k uluis i irtopuiden käsitt el yyn huomat tavas t i enemmän a i kaa kuin nippukäsittelyyn. Tällöin irtopuut ovat varastolla 1 . 5 m korkeissa , mittauskelpoisissa pinoissa, mutta niput yksikerroksisissa nippuriveissä, jotka vaativat
kolminkertaisen varastotilan irtopuupinoihin verrattuna. Nippukäsittelystä
saatava hyöty vähenee ajomatkan pidentyessä ja puiden järeyden kasvaessa.
Nippujuontaajoneuvon epäkohtina pidettiin sekä liian tilaa ottavaa muotoa, koska etenkin jyrkissä kaarteissa täytyi suorittaa

peruutusajoa, et-

tä liian rajoitettua ja pientä kuormatilaa . Kun irtopuita ajettaessa kuorma voidaan valita ajo- olosuhteiden mukaan, kuorman keskimääräinen suuruus
tulee suuremmaksi kuin yhtä kokoa olevaa nippukuormaa ajettaessa. Hevcskuljetuksessa pyöräajoneuvolla sulan maan aikana pyritään 2 ••• 3 p- m3 kuormiin,
joten em . nippuajoneuvon kuorma tuntuu liian pieneltä.
Tutkimus nippujen autoon kuormauksesta Hiab 193 nosturilla ja kahden
miehen työryhmällä

soitti, että miestyö keventyi, mutta tavallista järeyt-

tä olevien puiden käsin kuormaukseen verrattuna mitään oleellista aikavoittoa ei saavutettu& Syynä oli mm . se, että auton kuormausajaon kului nippuja
käsiteltäessä enemmän aikaa laajemman varastoalueen vuoksi .

Kokemusten kas -

vaessa lienee aikavoittoakin saatavissa, muttei kuitenkaan enempää kuin
esim. hydraulista, n . 1 p-m3 kerrallaan ottavaa kahmainta käytettäessäkään.
SDA suoritti v . 1957 kokeilun tavallisen, kuorellisen ja vaihtelevanpituisen kuusirangan hakkuusta ja nippuina ju~nnosta hevosella paljaan maan
aikana. Kokeilu käsitti vain 400 j 3 hankinnan keskimääräisissä olosuhteis sa. Puut kasattiin kahden, n . 60° kulmassa olevan ristikkäisen paperipuurangan varaan, jotka olivat yläpäistään tuetut 2.5 mm paksulla rautalangalla. Jokaisessa ristikassa li n. 30 j 3 , mikä oli siis myös hevoskuorman suuruus . Juontoajoneuvona

li VSA juontokärryt, jotka kuormattiin joko peruut-

tamaila ne ristiken toisen pään alle ja katkaisemalla rautalangat, jolloin
kuorma putosi kärryille, tai kärryn ollessa kasan sivulla puut kipattiin

s~

hen.
Kokeilussa todettiin, että ristikkokasoihin ja tavanomaisen palstatienvarteen pinoihin hakkuun ajanmenekit olivat likimain samansuuruiset. Ajossa
saatiin ajansäästöä sekä varsinaisessa kuormaUksessa että kuormausajossa ja
kuorman sitomisessa yhteensä

59

%. Kustannust8n

osalta hakkuutyön kallistu-

minen ristikkokascihin hakattaessa ja rautalangasta yms. aiheutuvat lisäkustannukset olivat n . 2 äyriäjj 3, kun sen sijaan kuormauksessa kustannus säästö oli 3 äyriä/j 3 , j ten kokonaissäästö oli 1 äyrijj 3 luokkaa .

(

- 21 Ko . menetelmällä katsottiin olevan mahdollista saada ajan ja kustannus ten säästöä, mutta se sop ii lähinnä sellaiseen harvennushakkuuseen, missä
puut joudutaan kasaamaan metsässä ku ivumista varten ja missä on laahusajoon
sopiva juontomatka. Ko . esikuormauksen etuna katsottiin olevan myös sen ,
ettei välttämättä tarvita er i koisnippuajoneuvoa , kuten l ja 2m tavaran käsittelyssä .

NIPU'IUS KAUKOKULJETUS VAIHEESSA

Niputus kaukokuljetusvaiheen aikana , josta tässä kosketellaan vain autoja traktorikuljetusta, suoritetaan joko

ku0~nauksen

tai purkamisen yhtey-

dessä, jolloin puita käsitellään joko sitomattomina tai sidottuina nippuina ajoneuvon nosturilla tahi vintturill a. Sitoma"ttomien ncsturinippujen
käytöstä oh se etu , että myöhemmässä ajoneuvon purkauisvaiheessa päästään
suurempaan, tavallisesti koko autokuorman käsittävään ja taloudellisempaan
nipunkokoon kuin sidotuilla nosturinipuilla .
Kuormaus nosturinippuina suoritetaan tavallisesti nosturin teräsköysisil mukalla käyttäen j0skus apuna myös kankea , Kuormaustyön nopeuttamiseksi

ja

keventämiseksi on k0keiltu sekä puiden kasaamista v arastop inoissa sopiviin
kuormausyksikköihin että erillisen niputushaarukan tai puominosturikahmaimen käyttöä .
Erillis iä niputushaarukoita , jotka ovat kevyitä ,

n~

2 m pitkiä, putkira-

kenteisia ja taivutetusta kohdasta vahvistettuja, on käytetty lähinnä

3·m

paperipuiden kuormaukseen . Nippua muodostettaessa haarukka sen päässä olevaan koukkuun kiinnitettyine nosturin teräskäysineen työnnetään pinon alle
ja varresta painamalla vivutaan 0 . 5 ••• 1 . 0 p-m 3 kokoinen kasa irti . Tämän
jälkeen teräsköysi voidaan sitoa nipun ympärillejancstaan:ippu kuormaan , Niputushaarukan käyttö onnistuu parhaiten sill oi n , kun puut
1 m

k~rkeisiin

n varastoitu noin

pinoihin hyvien aluspuiden päälle . Norjalaisten kokemusten

mukaan kuormaustyö niputushaarukalla keventyy ja edullisissa olosuhteissa
nopeutuu käsin ja tavalliseen puominosturikuormaukseenkin verrattuna . Avös
ruotsalaisen VSA:n v . 1958 suorittaman suppean tutkimuksen mukaan 3 m ohutpuiden kuormauksesta autoon kahden miehen työryhmällä todettiin , että kuormaus niputushaarukalla tapahtui keveämmin ja ainakin huonoilla varastoilla

- 22 nopeammin kui n tavallisella puominosturilla, mutta niput olivat niin paljon pienempiä, että p- m3 :iä kohti laskettu ajanmenekki oli molemmissa menetelmissä likimain sama . Erittäin hyvillä varastoilla niputushaarukan
käyttö myös nopeuttanee kuormausta .
Puominosturien kahmaimista on kokeiltu mm, Hiab nosturiin asennettua,
mekaanisesti toimivaa Längban tai hydraulisesti toimivaa Hiabob kahmainta,
joiden kuorman koko on n . 1 p - m3 • VSA:n suorittamassa tutkimuksessa Längban kahmaimen käytöstä 2 m paperipuiden kuormaukseen ajansäästö oli tavalliseen puominosturikuormaukseen verrattuna hyvissä kuormausolosuhteissa
vain n , 30

%, mutta

huonoissa olosuhteissa enemmän, Kun tavallisesti alku-

kuormaus eli 30 ••• 40 ~ kuormauksesta suoritetaan käsin, kahma imella saavutettava ajansäästö kuitenkin pienenee. Hiabob kahmaimella, jonka tehollinen kuormausaika on n . 1 min/p- m3 , on päästy edellistä parempiin tuloksiin,
mutta sen varjopuolena on kallis hinta . Meillä on kokeiltu myös mekaanises ti toimivaa Sitkiä kahmainta , mutta laite on edelleen kehittelyn alaisena.
Puiden niputtaminen kehikoilla kaukokuljetusvaiheessa tapahtuu tavallisesti ennen varsinaista kuormausta tai esim. auton ajoaikana apumiehen toimesta. Kuormaus suoritetaan tällöin myös joko kuormauskehikkoina tai
voina tahi sidelangalla sidottuina nippuina auton

-la-

tai t raktorin vintturil -

la, esim . 2 m niput takaapäin lavalle poikittain kuormausjoluja pitkin tai
kippiä käyttäen.
Puiden purkamisvaiheessa tavallisimmin niputetaan kuljetusvälineen koko
kuorma . Purkaminen tapahtuu tällöin joko kuormalavaa kallistamaila tahi pukki- tai kaapelinostureilla esim . tehdasalueella ja rautatieasemillakino

ERI NIPUTUSM:SNETELMIEN VERTAILUA
Ohutpu~den

eri niputusmenetelmiä voidaan likimain vertailla tarkastele-

malla vain puiden niputusta mukaan luettuna kasaus niputusta varten sekä
kuormaus- ja purkamiskäsittelyjä. Sen sijaan muita valmistus - sekä varsinaisia juonta- ja kuljetusvaiheita voidaan pitää likimain samanarvoisina
kaikissa niputusmenet elmissä. Todellisuudessa juonnossa ja kuljetuksessa
syntyy eroa lähinnä kuorman kokoon vaikuttavasta erilaisesta kuormatilasta

';
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j R p i notiheydestä johtuen.
Er i kokeil uissa saatuja lukuja sovel taen on taulukkoon

4

l~skettu

osak-

s i arvio i malla kuorel listen, tuor e i den ohutpuiden niputu~ - ja :kä-:: i ttel ya- ·__
jan sekä - kustannusten menekki eri niputusmenetel miä käytettäessä . Tauluken l uvut eivät esitä mitään absoluuttisia

keskimääräis~ukuja ,

vaan niillä

on pyritty lähinnä osoittamaan oi keata, suhteellista suuruusluokkaa •• Kus tannuksia laskettaessa on miestyön hintana pi detty 200 rnk/h , hevos -

ja

miestyön aikayksikköhinnan suhteena 1 . 14 sekä kuormaavan tai purkava n; i lman kuormauslaitetta olevan auton kone- ja mi estyön aikayksikköhinnan suh~
teena 2 , mutta auton ollessa varustettuna kuormausla1tt~ella
.

'

2.os

.

ja vaih'

tolavalla 2 . 15 . Niputussidekustannukset on laskettu nykY,isten ·hintojen
kaan eikä niputuslaitteiden pääomakustannuksia ole

otet~u

mu~

vähäi$inä huomi-

oon .
Taulukon

4 perusteella voidaan todeta mm . seuraavaa.

- Yleisesti niputtaminen lisää , mutta nippuina käsittely vähentää puiden ajan ja kustannusten menel:kiä . Täten siis käsittelykertcj~n lisääntyessä nippukäsittelyn

paranee .

tal~udellisuus

Mitä suurempia nippuja voidaan tehdä, 'sitä enemmän "säästöä, saadcip.n sekä niputuksessa ja kuormaus- ja purkamiskäsittelyi:ssä että varastoinnissa.
:

Niputuks essa my9s niputussi teen men~kki ._ja kustannukset pienenevät ol'eelli' kohs esti nip~n- koon suur etessa, koska sidelangan pituus on kuuti()yksikk&ä
.

-

t-:1. laskettuna kääntäen verrannollinen nippujen läpimittaan. Toisaalta lan-:i

gan erilainen paksuus tasoittaa tätä eroa.
- Mitä myöhemmässä vaiheessa niputus suo:r_i tetaan, sitä suurempia nippu-

' tuj.a yleensä saadaan ~ . Täten siis voidaan u.s eimmi ten .päästä edullisimpaan
lokseen niputtamalla vasta kaukokuljetusvaiheessa, kuten taulukon 4

~uvut 

kin osoittavat. Tässä vaiheessa suor itettua niputusta puoltavat paitsi puu'
tavaran kuivattamis - ja mittausjärjestelyt myös se , että usein lasketaan·
'

olevan edullisinta suorittaa puiden hakkuu ja juonta pitkinä
valmis~us

rankoin~

sekä

tavaralajeiksi vasta välivarastolla autotien varrella .

- Hakkuu- ja juontavaiheessa sen sijaan nippujen koko jää .kovin pienek-

'

si etenkin sulan maan hevosjuonnon ollessa kysymyksessä eli tavallisesti
korkeintaan 1 ••• 2 p-~3 suuruusluokkaan . Vaikka tätä kokoa on yleensä pidettävä vielä liian epätaloudellisena nippuyksikkönä; saattaa se nimenomaan
;

ohutpuilla

~ ul la

kannattavaksikin, jos puut voidaan jo hakkuussa kasata no-

Taulukko -· Table 4
Ohutpuiden niputus- ja käsittelyajan ja -kustannusten menekki eri niputus - ja käsittelymenet~lmiä käytettäess~ 
Expenditure of time and money on bundling and handling of small- sized timber for different bundling and .handling mothods.

·----· - --·- - ·---- --r---------11

1

Niputuksen ja käsittelyn työaika, mi esmnyk-m3
Working t ime on bundlin~ and handling,
man- minutes p er solid cu. m.

Nipun
kok~,

p-m .
Niputus - ja käsittelymenetelmä
Bundling and handling method

I

Bundle
size ,
1JilQd
cu.rn.

Ilman niputusta - Without bundling.
Käsittely 2 m irtopuina vain käsin . Hevosjuonto.
Manual handling in 2-metre loose logs . Horse
skidding.
·
Metsätehon iutkim. mukaan - According to a stu dy
by Metsäteho.

.
j

II Niputus hakkuuvaiheessa - BundJ.ihg in the felling pbase. l
1. Käsittely 2- 3 m pitkinä pikkunippuina.
Handling in small bundles of 2- 3 m in length. '
Hevosjuonto - Horse skidding.
a) Käsittely vain käsin - Only manual handling.
Me.t s ätehon tutkim. mukaan - According to a
s tudy by Metsäteho.
b~ Käsittely käsin juonnossa, mutta nosturilla
autoon kuormaukses s a~
·
Manual handling in the skidding operation,
but by crane in onto-truck loading oparation.
SDA:n tutkim . mukaan - According to a study
by SDA.
2~ Käsittely 2.2 m pitkinä puina vaihd ettavissa
juontokelkkakehikoissa . Pyörätraktorijuonto.
Kuormaus autoon auton vintturilQa tai käsin .
Handling in 2. 2-metre lo~ in int erchangeable
skidding sl eigh cradles . Wheel tractor skidd~
Loading onto the truck by truck winch or manually .
Metsätehon tutkim. mukaan - According to a
study by Metsät eho.

l

~.

Juon~o~-- - f Aut~kuljetu-~sen
In skidding 1 In truck haula.ge 1 Yht.
·
k
in
uormaus 1 Purkam.iK
. uormaus 1 Purkam. l Total
felling Loading Unload.ingj Loading \Uriloading

Hakkuun
niputus
Bundling

1

Likimääräis
kustannuk3e
mk/k-m
App.r o.ximate
cost, me.rks
per so11 i.i

cu.m.

28

16

85

6

135

920:-

0 . 10

118

13

6

53

6

196

9501 -

0.22

96

8

7

14

(6)

(131)

(58U: - J

2 . 10

28

1

5- 85

1-6

36- 136

1

\

1- 16

\~

150:-- 820: -

II Niputus juontavaiheessa - Bundling in the skidding
phase.
Hevosjuonto. Niputus kokonaisina juontokuormina.
Käsittely nippuina puominosturilla autoon kuormauksessa.
H~rse skidding. Bundling in complete skidding
loads. Handling in bundles by boom crane in ontotruck loading.
1 . Juonto norjalaismallisella 2 m tav~ran nippuajoneuvolla.
Skidding of 2-metre timber by a Norwegian-type
bundle vehicle.
MSA:n ja Metsätehon tutkim. mukaan - According
to studies by MSA and by Metsäteho.
2 . Juont? norjal. tyyppisinä pitkän tavaran ristikkonippulna.
Skidding in Norwegian-type cradle bundles of
long timber.
SDA:n ja Metsätehon tutkim. mukaan - According
to studies by SDA and by Metsäteho .

1.25

43

9

7

10-15

1-6

70-80

390:-

1.25

(43)

4

7

10-15

1-6

(65-75)

(3fi0:-)

0. 7-1

28

16

10-85

1-6

55-135

Vll:J.Ch.
j
5-6
3. Kuorn~us n.uto:1 vaibtoln.valla tai nippual ustalla. l
1 ·ading on th e trnck j!1tcrchang~..-ab1c platform ,.
or bu!ldle carriag.J.
15--20

28

16

(30) + 4

1

49-(79)

28

16

( 20) + 2

1

IV Niputus kaukokulj e tusvaiheessa - Bundling in the

long-distance transport phase.
Käsittely 2-3 m irtopuina hakkuussa ja juonnossa.
Hevosjuonto . Niputus autoon kuormattaessa. Purkaminen autosta joko koko- tai osa- autokuormanippuina.
Handling in 2-3-metre loose logs in tho felling
and skidding operation . Horse skidding. Bundling
in loading nnto the truck. Unloading from the
truck either as complete or part truck-load bundles.
VSA:n ja Metsätehon tutkim. mukaan - According to
studies by VSA and by Metsäteho.
1. Kuormaus auton puominosturinippuina ni~utus
haarukkaa tai Längban tai Hiabob kahma1nta
käyttäen ilman sidosta.
Leading in truc.k boom crane bundl cs using a
t md1ing fork or Ld.ncban or Hi<1lJob g:cab, wi thout binding.
3
2. Kuormaus 5-6 p-m niDpuina auton vintturi11a.
Lc:>"ding in 5-6 piled cu.m. bundT cs by truck

1

·-----------·-·------

390:- -950: 1

370:- -(470:-

47 -(75) 1340:- -(430~
.1

--~--- ---- ---

- 25 peasti kuo rmattaviksi vaihtokehikko- tai juontoajoneuvonipuiksi . Myös pitk i ä rankoja irtopuina juonnettaessa voidaan kannattavasti käyttää puiden
esikuormausta ristikkopuiden varaan.
- Puiden käsittelyä käsin nosteltavina ns. pikkunippuina on lähinnä liian suuren niputusajan vuoksi vaikea saada irtopuina käsittelyä edullisemmaksi.

K~ne ellistamalla t~sin

voidaan pikkunippujen käsittelyä nopeuttaa,

mutta myös irtopuina hankintaa on mahdollista tehostaa .

LOPPUPÄÄTELMÄT
Tässä selosteessa esitetyt tiedo t

~hutpuiden

niputuksesta

usein vain järeämpää puuta

k~skevista

kokeiluista saatuja tulok-

eupp~,

ovat ollBet

sia, joita on siten pidettävä vain likimääräisinä ja lähinnä suuntaa antavina. Näin on asian laita olletikin, kun nippuina hankinnan mahdollisuudet
ja kannattavuus irtopuina hankintaan verrattuna riippuvat suuresti paitsi
niputusme~mästä

myös metsiköstä, hakkuutavasta, kustannustasosta, pai-

kallisista olosuhteista yms . tekijöistä. Lisäksi on otettava huomioon, että vaikka nippuina hankinta aika- ja kustannuslaskelmien mukaan ei aina
osoittaudukaan kannattavaksi , sitä voidaan kuitenkin monesti pu0ltaa ras kaan kuormaus- ja purkamistyön keventämispyrkimyksellä .

. i ...

. ...

.'

.., .

..
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EXPERIMENTS ON THE LOGGING OF BffiTDL:ES OF SMALL-SIZED TIMBER

by
Jaakko Salminen
SUMMARY

'rhe report is concerned wi th the pnssibili ties of logging bundles of
sma.ll-sized timber . The data derive from experiments performed in different
places , and the results must therefore be regarded as primarily indicative .
The following conclusions may be drawn from the results:
Bundling generally increases, but handling in bundles decreases, the expenditure of time and mrney on the logs. The economy

~f

bundle handling im-

proves with the increase in the number of times the timber is

.handled .

The larger the bundles , the greater the saving achieved in bundling,
loading, unloading and storage . The length of bundling wire and its cnsts
diminish essentially vhen the bundle size

gr~ws

as the length of the tying

wire per cubic unit is inversely prcportional to the bundle diameter . On
the nther

ha~d

the different thickness

~f

the wire levels out this differ-

ence .
The later the phase at vthich the bundling is performed the lager the
bundles are in general . In the majority rf the cases the ideal solutien is
not to perform the bundling
This is confirmed in Table

~peration

until the long-distance haulage phase .

4, p . 24. Bundling at this phase is also advo-

cated not only on the grounds of seasoning and measuring but also because
it is often regarded as most advantageous to fell and skid the timber as
long logs and only prepare it intn different kinds of timber at the intermediate storage alongside the motor road .
At the felling and skidding phase , however , the bundle is very small ,
especially when horse- skidding on unfrozen ground, i . e . usually in size
class 1 ••• 2 piled cu.m. at the most . Although this size is generally too
uneconomical for a bundle uni t , i t may produce a saving v1i th small- s ized
timber if the logs can be piled during the felling phase already into an
interchangeable cradle or into skidding vehicle bundles which can be loaded rapidly . In skidding long logs unbtmdled , pre- loading of timber which

- 27 uses the logs of the crosswise stack as foundation can be applied profitably .
It is difficult to gain anything from handling timber in the form of
small bundles lifted manually rather than handling unbundled, primarily
because the bundling time is too long. The handling .of small bundles can
be speeded up with mechanisation, but handling unbundled can also be made
more effective .

