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TIIVISTELMJi
Tiedotuksessa esite~ Suomen Mets~teolli
suuden Keskusliitto ry:n asettaman hakkuu~hdeprojektin mets~hm~ toiminnan p~~
tuZokset vuosiLta 1974-1977.
Vuosittain metsiimme j~v~ hakkuut~hteen
teoreettinen kokonaism~~ on B.4~t~ kun
ainespuun hakkuumtiltr~ on 50 Mm /vuosi
( ~20 Mt/vuosiJ.
korjuusaa saatiin avohakkuuleimikolta talteen keskim~n 37 % mitatusta hakkuut~hteen kokonaism~r~st~. T~~
oli keskim~~n 16 % korjatun kuorellisen
ainespuun m~st~. Talteen saatu hakkuu~hteen puuainemtiltr~ oli keskim~~n 10 %
korjatun ainespuun kuorettomasta mtiltr~st~.
Hakkuut~hteen

Alueellisesti talteen saatavaa hakkuut~hde
mti~~ selvitett~ess~ korjuuolosuhteita
rajattiin seuraavista se~ teknisist~ ett~
taloudellisista syist~.
Korjuu tapahtuu p~asiassa vain
avohakkuualoilta
Korjuu tapahtuu vain pystykaupoista
Leimikon koon on oLtava yU 300 m3
ainespuuta
Le~kon tiheyden on oltava yli
BO m /ha ainespuuta
Kun edell~ mainittujen seikkojen lis~ksi
otettiin huomioon korjuutappiot~ olisi
Saimaan puunhankinta-alueella talteen saatavan hakkuut~hteen määr~ ollut 4.1 % alueelta korjatun kuorellisen ainespuun m~
räst~.
Puuaineen lis~s olisi ollut vain
2.7 %.
XorjuumeneteZmist~
~yttökelpoisimmaksi
osoittautui meneteZm~~ jossa hakkuut~hteet

kuljetettiin suurennetulla kuormatilalla
varustetulla keskikokoisella kuormatraktorilla välivarastolle ja haketettiin siell~
leve~syöttöaukkoisella rumpuhakkurilla.
Hake kuljetettiin ~yttöpaikalle joko
kiinte~Lavaisilla tai vaihtolavalaitteilla
varustetuilZa t~sper~aunullisilla hakeautoiZZa.
avohakkuuolosuhteissa
hakkuutähdehakkeen korjuukustannukset
vuoden 1977 lopun kustannustason mukaan
ovat 70 .•. 90 mk/talteen saatu kiintokuutiometri. Leimikon koon 3on oLtava t~Uöin yU
150 talteen saatua m hakkuut~hdett~ ja
tiheyden yU 40 m3 hakkuut~hdett~/ha se~
mets~ljetusmatkan pituuden alle 300 m:n.
Keskim~~isiss~
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Kaukokuljetuskustannukset olivat vuoden
1977 lopulLa 9 •.• 26 mk!m 3 ~ kun kuljetusmatka oli 20 •.. 150 km ja ~ytettiin vaihtolavalaitteilla varustettua kuljetuskalustoa.
Kun kuljetusmatka on keski~ärin
70 km~ hakkuut~dehakkeen tehdashinta on
B7 ... 107 mk/m3 .
Kun massateollisuudessa ~tet~~ normaalin hakkeen joukossa hakkuu~hdehaketta~
se on ensin puhdistettava.
Seulonta- ja
puhdistushäviökai on ~skettu 15 % ja
-kustannuksiksi 20 mk/m .
Mainitulla tavalla ~sitellyn hakkeen ~yttöarvo arvioidaan 50 ... 60 %:ksi kuorettomaan kuitupuuhakkeeseen verrattuna. N~ill~ perusteilLa
hakkuut~dehakkeen puuraaka-ainekustannukset massateollisuudessa ovat huomattavasti
yli 200 mk:n/m3 .
Seulonnassa poistuvan
hakkuut~dehakkeen mahdollista polttohyvityst~ ei laskeLmissa ole otettu huomioon.
PerinteeUisten puuraaka-ainelajien vastaavat kustannukset ovat nyky~~ selv~sti
pienemm~t.

Levyteollisuudessa puuraaka-aineelle asetetaan alhaisemmat Laatuvaatimukset kuin
massateollisuudessa. Jos edell~ mainitut
~sittelykustannukset voidaan v~ltt~ ja
hakkuut~dehakkeen ~yttöarvo
laatulevyteollisuudessa olisi esimerkiksi BO %~
puuraaka-ainekustannukset olisivat 100 ...
150 mk!m3 . Lastulevyteollisuudellakin on
~U~ hetkeU~ ~ytet~vissMn halvempaa
raaka-ainetta.
voitaisiin k~yt~~ myös
energiantuotannossa. Jotta sen polttaminen
olisi taloudellista esimerkiksi raskaan
polttoöljyn polttoon verrattuna~ hakkuu~dehakkeen hinta ~yttöpaikalla sa~s~
olla korkeintaan 40 ... 50 mk!m3 eli noin
puolet nykyises~.
Hakkuut~hdehaketta

markki~kymien perusteelLa
kotimaisen ainespuun vuotuiset teolliset
~yttö~~t j~v~t alle hakkuumahdollisuuksien.
Kun lis~ksi otetaan huomioon
hakkuut~dehakkeen suuret puuraaka-aine-

~ivuosien

kustannukset~

hakkuu~hdehakkeen ~yttö
v~isilt~ ~hi

mahdollisuudet ~t~v~t
tulevaisuudessa.

Kuitenkin pitemm~l~ aikav~lill~~ kun
korjuu- ja jalostustekniikka kehittyv~t
se~ mets~teollisuustuotteiden markkinat
elpyv~t ja öljyn hinta kohoaa~
myös
hakkuu~hteen
~ttöede Uytykset paranevat.
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Metsäryhmään ovat kuuluneet seuraavat henkilöt .

JOHDANTO

Puuraaka-aine korjataan Suomessa nykyään
varsin tarkoin talteen, mutta siitä huolimatta runsas kolmannes korjattavien puiden
biomassasta jää edelleen metsään kantaina
ja hakkuutähteinä. Näiden niin sanottujen
metsätähteiden korjuu- ja käyttömahdollisuuksia lähdettiin laajalti selvittämään
1970-luvun alussa, jolloin yhdeksi Suomen
metsäteollisuuden keskeiseksi ongelmaksi
nähtiin tehtaiden puuraaka-aineen saannin
jatkuva vaikeutuminen.
Suomen Metsäteollisuuden Keskusliitto ry:n
aloitteesta 1971-12-20 pidetyssä kokouksessa asetettiin ohjelmaryhmä laatimaan suunnitelmaa hakkuutähteen korjuuta koskevan
projektin käynnistämiseksi.
Ohjelmaryhmä
esitti suunnitelmansa 1972-03-29, ja
1972-05-17 pidetyssä kokouksessa asetettiin metsäpään projektiryhmä selvittämään
alustavasti hakkuutähteen talteenoton määrälliset ja laadulliset edellytykset sekä
arv1o1maan kysymykseen tulevien korjuuketjuvaihtoehtojen kustannukset.
Lisäksi
edellytettiin edellä mainittujen selvitysten perusteella tehtäväksi yksityiskohtainen suunnitelma projektin jatkamiseksi.
Projektisuunnitelma esitettiin 1973-05-15
Suomen Metsäteollisuuden Keskusliitto
ry:lle ja 1973-10-08 pidetyssä kokouksessa
päätettiin tutkimus- ja kehittämistyö
käynnistää.
Hakkuutähdeprojektin organisaatio ja metsäryhmän asema siinä ilmenee seuraavasta
kaaviosta.
Projektineuvosto
J,

1

Projektin valvoja!

Metsänhoit. Yrjö Schildt
Aarne Elovainio
Professori Pentti Hakkila
Metsät.tri Pertti Harstela
Metsänhoit. Juhani Järvinen
Leo Karvonen
"
Markku Melkko
"
Markku Mäkelä

jäsen

"

puheenjohtaja
siht. 1976-05-26
asti
1974-09-30

asti

siht.

1976-05-26
lähtien
1974-10-0llähtien

Hakkuutähdeprojektin metsäryhmän tehtävänä
oli korjuukelpoisen hakkuutähteen maaran
ja laadun selvittäminen, hakkuutähteen korjuuteknologian kehittäminen ja tutkiminen
sekä näiden edellyttämien koneiden ja
laitteiden suunnittelu.
Tavoitteena oli
kehittämis- ja tutkimustyön avulla luoda
sellaiset korjuumenetelmät ja sellainen
korjuukalusto, että hakkuutähteitä voitaisiin korjata käytännön laajuudessa taloudellisesti.
Metsäryhmän toiminta rahoitettiin kauppaja teollisuusministeriön ja Suomen Metsäteollisuuden Keskusliitto ry:n välisen
tutkimussopimuksen nojalla siten, että
kauppa- ja teollisuusministeriö maksoi
arvioiduista 804 000 mk:n kustannuksista
puolet ja metsäteollisuus toisen puolen.
Lisäksi ohjelman toteuttamiseen on käytetty sekä Metsäntutkimuslaitoksen että
Metsätehon tutkimusvaroja.
Tähän raportt iin on tiivistetty hakkuutähdeprojektin metsäryhmän työn tulokset.
Yksityiskohtaisemmin tulokset on esitetty
Metsäntutkimuslaitoksen ja Metsätehon julkaisuissa, jotka on mainittu lopussa.
Raportin kustannusluvut perustuvat vuoden
1977 loppupuolen kustannustasoon.

J,
Koordinointiryhmä 1

1
Kuitulevy~hmä

'

Lastulevyryhmä

Metsä-~
ryhmä

'*'Selluryhmä

Raportin kohdat 2 ja 3 on kirjoittanut
Markku Mäkelä, kohdat l, 5, 6, 7, 8 ja 9
Markku Melkko sekä kohdat 4 ja 10 kirjoittajat yhdessä. Metsäryhmä on tarkistanut
käsikirjoituksen.
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Jäljempänä käytetään seuraav1a termejä.

hakkuutähteen määristä
monitoimikonetyypistä.

myös

käytetystä

Mets~~hde :

Sisältää kaiken puustosta peräisin olevan biomassan, joka jää korjuussa ja metsänhoitotöiden yhteydessä käyttämättömänä metsään.
Termi sisältää myös
kanto- ja juuripuun.
Siis metsätähde =
hakkuutähde + kanto- ja juuripuu + metsänhoitotöissä metsään jäävä puu .
Hakkuut~hde:

käyttämättömänä
ainespuun sekä
tähde = oksat
jäänyt ainespuu

Sisältää korjuussa metsään
jäävät oksat, latvukset,
raivauspuun . Siis hakkuu+ latvukset + korjaamatta
+ raivauspuu.

Raivauspuu:

Sisältää korjuussa metsään
käyttämättömänä jäävät, yleensä talteen
otettavan puun minimimitao alle jäävät
puut (runkopuu +oksat). Raivauspuu saattaa koostua osaksi myös pystyyn jääneestä
kasvatuskelvottomasta puusta .
Hakkuut~hdehake:

Hakkuutähteestä tehty

hake.

Hakkuutähdeprosentti:

Hakkuutähteen määrä
(massa kuivana) verrattuna korjattuun kuorelliseen ainespuumäärään.

Hakkuutähteen talteensaantoprosentti: Talteen saadun hakkuutähteen osuus (massa
kuivana) hakkuutähteen kokonaismäärästä.
Hakkuutähteiden määriä käsiteltäessä käytetään seuraavia yksikköjä, ellei toisin
mainita.
tonni, kuivapaino
kuutiometri, kiintotilavuus
Kummatkin yksiköt sisältävät puuta, kuorta
ja neulasia, ellei toisin mainita .
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Nykyiset monitoimikoneet käsittelevät
yleensä monta puuta yhdessä työpisteessä,
jolloin usean puun hakkuutähteet kasautuvat aivan työpisteen lähelle. Metsäkuljetuksen ja talteensaanneo kannalta hakkuutähdekasat poikkeavat huomattavastikin toisistaan eri konetyyppien jäljiltä. Parhaiten hakkuutähteet kasautuvat sellaisten
monitoimikoneiden jälkeen, jotka käsittelevät puut poikittain ajouraan nähden ja
joissa ei ole esikarsintamahdollisuutta
noutopuomissa. Huonoimpaan muodostelmaan
hakkuutähteet jäävät sellaisten koneiden
jälkeen, jotka käsittelevät puut koneen
pituussuuntaan ja karsivat oksat koneen
eteen ajouralle.
Mittauksista on saatu seuraavia esimerkkituloksia hakkuutähteen sijainnista ja peittävyydestä eri monitoimikoneiden jäljiltä
kuusivaltaisilla työmailla. Pika 50 -prosessorin työskennellessä palstalla oksat
ja latvukset kasautuivat ajouralle peittäen noin neljänneksen koko hakkuualueesta.
Kockums KS 837-78 ATK - prosessorin jäljiltä hakkuutähde jäi erillisiin kasoihin
kulku-uran toiselle puolelle. Kasat peittivät hakkuualueesta noin kymmeneksen .
Pika 75 -harvesterin jäljiltä hakkuutähde
muodosti pitkänomaisen auman koneen kulkusuunnassa peittäen lähes kolmanneksen hakkuualueesta.
Pika 50 -prosessorin työskennellessä kaato-juontakoneen jäljiltä
varastolla hakkuutähteestä muodostui varastolle suuri auma, jonka pinta-ala oli
5 % hakkuualan pinta-alasta. (MÄKELÄ 1975 a)
Kun hakkuutähdettä kerätään ihmistyönä
suoritetun hakimun jäljiltä, tarvitaan
jonkinlaista esikasausta.
Monitoimikonetyömailla esikasaus ei ole välttämätön .

HAKKUUTÄHTEEN MÄÄRÄ

2.2
2.1

Hakkuutähde korjataan avohakkuualoilta
ainespuun korjuun jälkeen, sillä puumenetelmällä ei tule olemaan suurta merkitystä
ainespuun korjuussa maassamme. Korjuuseen
vaikuttaa mm. hakkuutähteen sijainti maastossa, mikä puolestaan riippuu ainespuun
korjuumenetelmästä.
Ihmistyönä suoritetussa hakkuussa hakkuutähde jakautuu melko
tasaisesti koko hakkuualueelle. Honitoimikoneiden jäljiltä hakkuutähde jää kasoihin,
joiden koko ja peittävyys riippuu paitsi
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Teoreettinen määrä

Sijainti maastossa
Keskimääräiset kuorellisesta runkopuusta
lasketut hakkuutähdeprosentit ovat männyllä ja koivulla 25 ja kuusella 50.
Niiden
perusteella laskettu valtakunnallinen teoreettinen hakkuutähteen kokonaismäärä, kun
ainespuun hakkuumäärä on 50 Mm3 (noin 20
Mt), on 8.4 Mt. Siitä on varsinaisten oksien osuus 7.4 Mt ja runkohukkapuun osuus
1.0 Mt . Kokonaismäärästä on kuusta 4 . 1 Mt,
mäntyä 2.2 Mt ja lehtipuita 2 .1 Mt .
Puuainetta on hakkuutähdemäärästä 4.4 Mt,
kuorta 1 . 9 Mt ja neulasia 2 .1 Mt . Hakkuu-
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Kuva 1 . Hakkuutähdehakkeen talteensaannon
vuus hakatun leimikon ainespuun tiheydestä
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Fig. i. The correlation betwen th8 avaiZabl.e pe:rcentag3 of Loggi111J rssidus chips and th8 industri.al.
lo!Ood m (compact vol.ume) r.n.th bark per h8ctar6

tähteen sisältämä puuainemaara on noin
20 %vuosittain käytettävästä ainespuumäärästä. (HAKKILA 1971, ELOVAINIO ym. 1973)
Kun tarkasteltiin teoreettisia kokonaismääriä hakkuutähteen korjuuseen soveltuvilla, yli 300 ainespuu-m3:n leimikoilla,
keskimääräinen hakkuutähdeprosentti oli
Kaakkois-Suomen olosuhteissa männyllä ja
koivulla 20 ja kuusella 50. Keskim~
räinen leimikoittainen hakatusta ainespuumäärästä laskettu hakkuutähdeprosentti oli
39. (MÄKELÄ 1977 d)

2.3

30

"~

Leimikoittainen talteen saatava
määrä

Leimikoittaisen talteen saatavan hakkuutähteen osuutta leimikon mitatusta kokonaishakkuutähdemäärästä tutkittiin useilla
korjatuilla hakkuutähdetyömailla.
Tutki musleimikot vastasivat käytännön hakkuutähteen korjuussa kysymykseen tulevia leimikoita.
Hakkuutähteen korjuumenetelmät
olivat myöhemmin tässä raportissa esitettävien menetelmien kaltaisia.
Hakkuutähteen korjuussa saatiin talteen
keskimäärin 37 % (hajonta 6.1 %) mitatuista
hakkuutähteen kokonaismääristä.
Tämä oli
keskimäärin 16 % (hajonta 5 . 9 %) hakatun
kuorellisen ainespuun määrästä . Keskimäärin saatiin hakkuutähdettä talteen hehtaarilta 10.2 t eli irtotilavuutena mitattuna
hakkeena 54m3.
Hakkuutähdehakkeen puuainetta saatiin talteen keskimäärin 54 %

0

40

50

60

Bo

70

Puuainepitoiouus,
Wood OO?CUnt, 1

%

Kuva 2 . Hakkuutähdehakkeen talteensaannon riippuvuus
hakkeen puuainepitoisuudesta

Fig. 2. The correlation betwen the availabl.e percentage and the loiOOd content of Z.oggi111J residus ohips

(hajonta 11.8 %) mitatusta hakkuutähdehakkeen puuaineen kokonaismääräst ä .
Talteen
saatu puuainemäärä oli keskimäärin 10 %
(hajonta 3.5 %) hakatusta kuorettomasta
ainespuumäärästä.
Hakkuutähteen talteensaantoprose~tti
nousi leimikon tiheyden
(ainespuu-m / ha) suurentuessa (kuva l)
ja laski hakkuutähdehakkeen puuainepitoisuuden noustessa (kuva 2) .
Hakkuutähdehakkeen puuainepitoisuus kasvoi hakkuutähteen kuivuessa ja neulasten karistessa
maahan.
Samalla hakkuutähteen talteensaantoprosentti kuitenkin pieneni edellä
mainitusta syystä.
Mitatun kokonaismäärän ja talteen saadun
määrän erotus jäi hakkuualueelle ja haketuspaikalle.
Ihmistyönä hakatuille työmaille jäi esikasauksen ja metsäkuljetuksen
jälkeen hakkuutähteen puuainetta j a kuorta
keskimäärin 3.9 t/ha.
Monitoimikonetyömailla vastaava määrä oli keskimäärin 5. 8
t/ha (hajonta 2 . 0 t/ha ) . Eri monitoimikoneiden välillä oli selviä eroja. Keräämättä jääneen hakkuutähteen määrä ei mainittavasti riippunut hakatun leimikon tiheydestä.
Sen suuruutta on pidettävä lähinnä pinta-alakohtaisena arvona.
Liian
tarkka hakkuutähteen keräys ei ole yleensä
edullista kokonaisuuden kannalta. Ker äyksessä tulee t ä llöin helposti mukaan hiekkaa, kiviä ym. epäpuhtauksia, jotka hake tuksessa ja hakkeen jatkokäsittelyssä aiheuttavat vaikeuksia.
Hakkuutähdettä jäi haketuspai ka lle (välivarastolle) hakkuutähteenä kasojen pohjille ja hakkeena lähiympäristöön. Varastol-
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le jäi hakkuutähteen puuainetta ja kuorta
keskimäärin 5 % (hajonta 1.9 %) mitatusta
hakkuutähteen kokonaismäärästä.
Hakkuutähteen neul~sista jäi korjuun aikana hakkuualueelle tai varastolle keskimäärin 89 % (hajonta 8.9 %) kaikista neulasista. Mitatun hakkuutähteen kokonaismäärästä neulasten korjuutappio oli keskimaar1n 35% (hajonta 7.7 %).
Neulasten
suuri korjuutappio hakkuutähdettä korjattaessa on eduksi hakkuutähdehakkeen tulevalle käytölle puunjalostusteollisuudessa.
(MÄKELÄ 1977 b)
Hakkuutähteen leimikoittainen talteensaanta oli keskimäärin seuraava.

Hakkuutähdemäärä
Koko
hakkuutähde

Mitattu kokonaismäärä,

Hakkuutähteen
puuaine

100

39

josta jää saamatta talteen
- hakkuualueelle jäänyt
puuaine ja kuori
- varastolle jäänyt
puuaine ja kuori

23
5

- hakkuualueelle ja varastolle
jääneet neulaset

35

Talteen saatu hakkuutähdemäärä

37

1

J

18

21

Talteen saatavat leimikoittaiset hakkuu-·
tähdemäärät osoittautuivat pienemmiksi,
kuin aiemmin oli . arveltu.
Tämän vuoksi
myös esitetyt arviot jalostukseen saatavista hakkuutähdemääristä ovat olleet
liian optimistisia.

2 .4

Esimerkki alueittaisesta talteen
saatavasta määrästä

Teknisesti korjattavissa olevan hakkuutähteen määrä selvitettiin eräässä Tehdaspuu
Oy:n piirissä Kaakkois-Suomessa. Pyrkimyksenä oli karsia ne työmaat, jotka eivät
sovellu hakkuutähteiden korjuuseen. Tulosten perusteella tätä selvitystä varten on
laskettu Saimaan puunhankinta-alueella oleville tehtaille teollisuuslajeittain käyttöön saatavissa olevat hakkuutähdemäärät,
kun toimitaan tietyillä- säteillä tehtaiden
ympäristössä.
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Tutkimuspiirin alueella oli tutkimusvuonna
hakattu 100 000 m3 ainespuuta.
Hakkuutähteiden korjuuseen soveltuvien leimikoiden ainespuun hakkuumäärä oli 35 000 m3
eli 35 %tutkimuspiirin kokonaishakkuumäärästä. Määrä karsiutuu seuraavasti.

Karsiva tekijä

Jäljellä,

Koko hakkuumäärä

%
100

Hankinta- ja käteiskaupat

87

Leimikon koko alle 300 ainespuu-m3 :n
Leimikon tiheys alle 80 ainespuu-m3 :n/ha

64
44

Hakkuutapa ei sovelias talteenotolle

35

Hakkuutähteen korjuuseen kelvollisilta leimikoilta laskettiin saatavan kuiva-aineena
5 400 t hakkuutähdettä.
Määrästä tuli
85 %avohakkuuleimikoilta, 13 % suojustai siemenpuuasentoon hakkuista ja 2 %
ylispuidenpoistoleimikoilta.
Hakkuutähdemäärässä oli puuainetta 2 300 t eli
4 700m3. Kuoren määrä oli l 200 t sekä
neulasten ja lehtien määrä kesäaikana
l 900 t.
Kun määrissä otettiin huomioon korjuutappiot, talteen saatu hakkuutähdemäärä olisi
ollut 2 000 t, josta puuaineen osuus olisi
ollut l 200 t eli 2 4oom3.
Näin ollen
hakkuutähteestä olisi ollut saatavissa puuainelisäys, joka oli 2.4 % piirin korjatusta kuorellisesta ja 2.7 %korjatusta
kuorettomasta ainespuumääräst~
(MÄKELÄ
1977 b, 1977 d)
Saimaan puunhankinta-alueen hakkuumääränä
käytettiin laskelmissa perussuunnitteen
mukaista vuoden l980 .ainespuun hakkuumäärää. Tällöin vuotuiseksi koko puunhankintaalueelta korjattavissa olevaksi kuorettomaksi h~uut ähteen puuainemääräksi saatim
340 000 m • Kuoret ja neulaset mukaan otettuina määrä oli 670 000 m3.(MÄKELÄ 1977 d)
Hakkuutähteen käyt t öönct.toa rajoittaa leimikoittaisten tekijöiden lisäksi myös kaukokuljetusmatkan pituus. Seuraavassa tarkastellaan teollisuuslajeittain hakkuutähdemääriä, jotka olisivat korjattavissa 50 ja
100 km:n säteellä mahdollisesta käyttöpaikasta. Etäisyydet ovat suoria etäisyyksiä ,
joten kuljetusmatkat käytännössä voivat
olla huomattavastikin pitempiä. Tarkastelu
(seuraava asetelma) esittää tilannetta,
jossa kulloinkin kyseinen teollisuuslaji
on hakkuutähdehakkeen ainoa käyttäjä .

Toimintasäde, km
50

Käyttökohde

1 00

TeJ.teen saatava
hakkuutähdemäärä,

m3
Sulfaattisellu
- puuainetta

87 000

218 000

Laatulevy
- puuainetta
- puuainetta, kuorta ja
neulasia

163 000

310 000

320 000

610 000

72 000

1 62 000

143 000

318 000

Kuitulevy
- puuainetta
- puuainetta, kuorta j a
neulasia
Kaikki edellä mainitut
- puuainetta
- puuainetta, kuorta ja
neulasia

215 000

319 000

423 000

628 000

Pelkästään sulfaattiselluun käytettynä olisi hakkuutähteestä saatavissa lisäpuuraakaaine, joka 50 km : n säteellä tehtaista olisi 0.6 %Saimaan puunhankinta-alueella hakatusta kuorellisesta ainespuusta . Vastaava luku 100 km : n säteellä olisi 1.5 %.
Lastulevyteollisuuteen kohdistettuina olisivat puuainetta koskevat prosentit 1 .1 ja
2.2 sekä koko hakkuutähdettä koskevat prosentit 2. 2 ja 4 . 3. Kuitulevyteollisuudes sa vastaavat puuaineen prosentit olisivat
0.5 ja 1 . 1 sekä koko hakkuutähteen prosentit 1 . 0 ja 2.2. Kun otetaan huomioon Saimaan puunhankinta-alueen kaikkien edellä
mainittujen teollisuuslajien tehtaat,
hakkuutähteen puuainetta olisi korjattavissa 50 km:n säteellä 1 . 5 % ja 100 km:n säteellä 2.2 % alueelta korjatusta kuorellisesta ainespuumäärästä.
Hakkuutähteen puuainemääriä e1 sellaisinaan voida kui~aan suoraan verrata ainespuumääriin . Hakkuutähdehakkeessa on varsinaisen puuaineen mukana runsaasti kuorta ja
jonkin verran neulasia . Puuaineen erottaminen kuoresta ja neulasista ei ole toistaiseksi päässyt missään teollisen tuotannon asteelle . Lisäksi puuaineen ja kuoren
erottamiseen liittyy aina jonkinasteista
puuainehukkaa.

3

HAKKUUTÄHTEEN LAATU

3.1 Hakkuutähteen koostumus
käytännössä
Hakkuutähteiden joukossa
vinkin pitkiä latvuksia

sekä myös järeitä ainespuun korjuussa
maastoon unohtuneita tukkeja .
Ne eivät
tule mainittavasti vaikeuttamaan hakkuutähteiden kasausta tai metsäkuljetusta,
mutta ne tulisi ottaa huomioon esimerkiksi
hakkurin mitoituksen suunnittelussa.

saattaa olla hyja raivauspuita

Mittausten mukaan latvusten keskimääräinen
pituus on 3.0 •.. 4.0 m ja paksuus katkaisukohdasta 7.0 ... 8.0 om ainespuun korjuumenetelmästä riippumatta. Raivauspuut olivat ihmistyönä hakatuilla työmailla keskimäärin 3.5 m:n pituisia ja 5.5 cm:n paksuisia .
Prosessori- ja harvesterityömailla
raivauspuun vastaavat mitat olivat 5.0 ...
5.5 m ja 7.0 .. . 8.0 cm.
Moottorisahamies
valmisti siis tavaralajeja myös sellaisista puista, jotka monitoimikonetyömailla
jäivät korjaamatta. Korjaamatta jääneestä
ainespuusta paaosa oli kuitupuupölkkyjä.
Tukkeja oli yleensä vain muutama työmaata
kohti.
Oksat muodostivat hakkuutähteiden kokonaismäärästä 80 .. . 90% ja runko-osat 10 ... 20 %.
Runko-osiin luettiin tällöin latvukseen
jäävä runko-osa, raivauspuiden runko sekä
korjaamatta jäänyt ainespuu. Hakkuutähteiden runko-osien kuutiomäärästä muodostui
latvuksista ja raivauspuusta monitoimikonetyömailla 90 ... 95 %. Moottorisahatyömailla vastaava prosentti oli 69, sillä kaikkiaan 31 % määrästä oli korjaamatta jäänyttä ainespuuta. (MELKKO 1975)
Edellä kerrotut tulokset

saatiin

vuoden

1974 syksyllä tehdyistä mittauksista.
Tämän jälkeen on joillakin moni toimikonetyypeillä talteen otettavan ainespuun minimimitta pienentynyt.
Asiasta ei ole
kuitenkaan suoritettu mittauksia.

3.2 Hakkuutähteen raaka-ainejakauma
Hakkuutähteen raaka-ainejakauma hakkuutähteen korjuuseen soveltuvien leimikoiden
puissa oli ennen hakkuuta keskimäärin 40 %
puuainetta, 23 %kuorta ja 37 %neulasia.
Vastaava jakauma hakkuutähdehakkeessa oli
keskimäärin 61% (42 ... 79 %) puuainetta,
29% (21 ... 37 %) kuorta ja 10% (0 . • . 28 %)
neulasia . Hakkuutähteen raaka-ainejakauma
siis muuttuu ainespuun hakkuun ja hakkuutähteen haketuksen välisenä aikana. Suurin
vaikutus tähän on kuivumisella, joka on
tärkein tekijä neulasten varisemisessa.
Suhteellisen lyhytkin kesäaikana tapahtunut hakkuutähteen maastossa säilyttäminen
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vaikutus hakkeen raaka-ainejakaumaan yli 6 mm:n
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nostaa huomattavasti hakkuutähdehakkeen
puuainepitoisuutta (kuvat 3 ja 4). Seuraavassa tarkoitetaan varastointiajalla ainespuun hakkuun ja hakkuutähteen metsäkuljetuksen välistä aikaa. Kun varastointiaika
oli 0 .•. 1 kk, hakkuutähdehakkeessa oli puuainetta 45 .•. 55 %, kuorta noin 30% ja neulasia 20 ••• 25 %. Kun varastointiaika oli
yli 2 kk, hakkeen puuainepitoisuus oli yli
60 %:n, kuoren osuus hieman ålle 30 %:n
j a neulasten osuus alle 10 %:n (kuva 3).
Yli 6 mm:n pituisella hakkeella (kuva 4)
jo yhden kuukauden varastointi nosti puuainepitoisuuden 70 ••• 80 %:iin.
Kuoren
osuus hak.~eesta oli varastointiajasta
riippumatta 20 .•• 29 %.
Neulasia oli hakkeessa hyvin vähän. Purujakeen (alle 6
mm) poistaminen nosti siis hakkuutähdehakkeen puuainepitoisuutta 4... 29 %. Samalla
päästiin eroon myös suurimmasta osasta neulasia. Tämä tulos koskee luultavasti kuitenkin vain Algol-monikäyttöhakkuria.
Hakkuutähteen korjuussa on siis edullista
käyttää korjuumenetelmää, jossa hakkuutähteen metsäkul jetusta ei suoriteta heti
ainespuun korjuun jälkeen.
Korj uu tulisi
ajoittaa siten, että hakkuutähde voisi
olla kesäaikana levällään maastossa ai nakin kahden kuukauden ajan. (MÄKELÄ 1977 a)

3. 3

Hakkuutähdehakkeen palakoko

Hakkuutähteestä tehdyn hakkeen palaset eivät vastaa ainespuusta tehtyä haketta.
Silmiinpistävät erot ovat hakepalojen
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epäsäännöllisyys sekä pienten jakeiden
suuri osuus. Pienten jakeiden suuri määrä
selittyy ainakin osittain neulasten ja
kuoren murentumisella haketusvaiheessa.
Hakepalojen epäsäännöllisyyden puolestaan
aiheuttaa oksien leikkautumiskulmien
vaihtelevuus.
Seuraavassa esitetään esimerkkejä hakkuutähdehakkeen seulontatuloksista.
Hake
A ja B on tehty rumpuhakkurilla, C ja D
puolestaan laikkahakkurilla. Hake A ja C
on tehty melko kuivasta hakkuutähteestä,
B ja D puolestaan melko tuoreesta hakkuutähteestä.
J aekoko, mm
(reikäseulonta )

Hake
A

B

c

D

6

8

%

>

5

1

32 ..• 25

5

3

1

8

25 ... 19

11

6

1.2

10

19 . . . 16

10

8

12

8
8

10

16 ... 13

12

9

13 •.. 6

30

32

33

22

6 ... 3

12

21

13

15

15

21

1

20

100

100

100

100

<
Yhteensä

32

3

Voidaan havaita pienten jakeiden varsin
suuri osuus.
Tuoreesta hakkuutähteestä
tehdyn hakkeen (B ja D) puruj akeen (alle
6 mm) osuus on suurempi kuin kuivasta hakkuutähteestä tehdyn hakkeen. Tämä johtuu
tuoreessa hakkuutähdehakkeessa mukana ole-

vien neulasten suuremmasta osuudesta. Kun
tarkasteltiin jakeiden puuaine-, kuori- ja
neulaspitoisuuksia, voitiin todeta kuoren
ja neulasten osuuden olevan huomattavasti
suhteellista osuuttaan suurempi alle 6 mm:n
jakeissa.

3.4

Hakkuutähdehakkeen tiheys

Seuraavassa esitettävien hakkuutähdehakkeen tiheyksien (kg/m3)laskennassa on lähdetty hakkeen komponenttien määräosuuksista ja tiheyksistä.
Käytännössä puulajisuhteet vaihtelevat varsin paljon, mutta
puulajeittaiset erot hakkuutähteen määrässa Ja koneellisen ainespuunkorjuun
parempi kannattavuus kuusikoissa ohjaavat
hakkuutähteen korjuun kuusivaltaisiin leimikoihin . Laskelmassa käytettyjä puulajisuhteita voitaneen pitää varsin tyypillisinä hakkuutähdetyömaille.

Hakkuutähdehakkeen raaka-ainejakauma, %
Puuaine

Kuori

Neulaset

Tihe!s,
kg/m
kuivana

Puulajisuhde: kuusi 70%- mänty 25 %-koivu 5 %
70
60
50
40

25
30
30
30

5
10
20
30

461
446
430
415

Puulajisuhde: kuusi 85 % -mänty 10 % - koivu 5 %
70
60
50
40

25
30
30
30

5
10
20
30

466
450
434
418

Hakkuutähdehakkeen tiheys nousee puuaineen
osuuden suurentuessa . Kuusen osuuden kasvaminen nostaa hieman hakkeen tiheyttä .
Molemmat ovat seurausta kuusen oksapuun
muita komponentteja suuremmasta tiheydestä.
Havupuista tehty hakkuutähdehake on huomattavasti tiheämpää kuin kuusi- ja mäntykokopuuhake , jota se muutoin ominaisuuksiltaan
lähinnä muistuttaa. Koivukokopuuhake sen
sijaan on tiheämpää kuin hakkuutähdehak~
(MÄKELÄ 1977 c)

4
4.1

VARASTOINTI
Varastointi hakkuutähteenä

Hakkuutähdettä ei tulisi kerätä heti hakkuun jälkeen välivarastokasoihin. Kun tuo-

retta, lähes kaikki neulaset sisältävää
hakkuutähdettä pidetään suurissa kasoissa,
neulaset alkavat maatua kasojen sisällä.
Samalla hakkuutähde sitoo itseensä runsaasti kosteutta. Tällainen maatunut ja
hyvin kostea hakkuutähde ja siitä valmistettu hake ovat hankalia käsitellä. Kun
maastossa kuivumisen alkuun päässyt hakkuutähde kerätään välivarastokasoihin,
kuivuminen jatkuu myös kasoissa. Hakkuutähdettä tulisi siis säilyttää maastossa
levällään ennen keräämistä, jolloin suurin osa neulasista varisisi maastoon ja
puuaine kuivuisi.(Vertaa kohtaan 3 . 2, s. 9)

4.2

Varastointi hakkeena

Hakkuutähteen haketus ja kaukokuljetus voidaan suorittaa toisistaan riippumattomina
työvaiheina, jos hake voidaan varastoida
välivarastolle. Kasasta hake voidaan kuormata autoon esimerkiksi hakekauhalla varustetulla puutavarakuormaimella.
Käytännössä hakkuutähteen korjuutyömaat
ovat usein varsin pieniä ja varastotilat
ovat varsin rajoitettuja ja maastoltaan
usein sellaisia, että jonkinlainen tasaus
olisi välttämätöntä ennen varastointia.
Lisäksi epäpuhtauksien (kivet, kivennäismaa) välttäminen hakkeen kuormausvaiheessa
on osoittautunut varsin suureksi ongelmaksi. Näiden seikkojen perusteella ei hakkuutähdehakkeen varastointi välivarastolla
näytä tarkoituksenmukaiselta, vaan edullisempaa on puhaltaa hake suoraan kuljetusajoneuvoon .
Hakkeen säilymistä ja laadun muuttumista
varastokasoissa koskevat selvitykset teki
selluryhmä, jonka loppuraportissa tulokset
on esitetty.

5
5.1

LAITEKEHITTELY JA KOKEILUT
Kasauslaitteet

Pien traktorit
Hakkuutähteiden kasaukseen hakkuumiehen
jäljiltä kokeiltiin kahta pientraktoria,
Davis Scatback-430:tä (kuva 5) ja Melroe
Bobcat M-610:tä (kuva 6), jotka ovat rakennus-, maatalous- ym. töihin tarkoitettuja pienpyöräkuormaajia. Yhteistä näille
traktoreille on pieni koko ja varsin pieni
maavara. Pienen kokonsa ja ketteryytensä
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Kuva 5.

Davis Scatback-430

-pi~ntraktori.

Valok.

M~lro~

Bobcat M-610

-pi~ntraktori.

Valok.

M~tsäntutkimuslaitos

Fig. 5. The Davis Scatback-430 minitractor. Photo
by the Finnish Forest Reaearch Institute

Fig. 6. The MeZroe Bobcat M-610 minitractor. Photo
by the Finnish Foreat Reaearch Institute

vuoksi ne pystyvät suhteellisen hyvin kiertämään maavaraansa korkeammat maastoesteet.
Teknisesti hakkuutähteet pystytään kasaamaan pientraktorilla maastoluokissa 1 ja ~
lumettomana aikana.
Maastoluokassa 3 koneiden kestävyys rajoittanee työskentelyä .
Näitä traktoreita käytetään kuitenkin metsätaloudessa vain erikoiskoneina ja niiden
ympärivuotinen työllistäminen on vaikeaa .
(MÄKELÄ 1975 a)

Hakkuutähdeharava
Hakkuutähdeharava on liukupuomikuormaimeen
suunniteltu lisälaite, joka asennetaan
kuormaimeen kouran paikalle (kuva 7) • Harava oli 1.8 m:n levyinen ja piikkien pituus oli noin 0.6 m.
Peruskoneena voi
olla esimerkiksi kuormatraktori tai eslkasausyksikkö, jonka kuormaimessa on liuku- ·
puomi. Tämäntyyppinen koneyksikkö on huomattavasti maastokelpoisempi kuin pientraktori.
Lisäksi hakkuutähdeharava on
halpa. (MELKKO 1976 b)
5.2

Kuormauslaitteet

Olennaista hakkuutähteiden käsittelyssä
(kuormauksessa ja hakkuriin syöttämisessä)
tuotoksen kannalta on se, että kuormaimen
koura uppoaa helposti hakkuutähdekasaan ja
että siihen sopii kerralla mahdollisimman
paljon hakkuutähdettä (kuormaimen nostokyvyn rajoissa). Varsinkin haketukselle
on eduksi, jos koura muotoilee taakasta
pitkänomaisen ja on rakenteeltaan sellainen, ettei kiviä ja kivennäismaata tule
hakkuutähteen mukaan.
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Kuva 6.

M~tsäntutkimnslaitos

Kokeiluja tehtiin seuraavilla
peillä.

kouratyy-

1

Tavallinen puutavarakoura

2

Tavallinen puutavarakoura, josta piikkien välilevyt oli poistettu

3

Puutavarakoura muutettuna niin, että
piikkien välilevyt oli poistettu ja
kouran kumpaankin päähän oli lisätty
yksi piikkipari .
Kouran leveys oli
kaksinkertainen tavalliseen kouraan
verrattuna (kuva 8)

4 Suonne Oy:n kuusipiikkinen puutavarakoura ( "pirunkoura ")
Hakkuutähdettä pystytään kuormaamaan suhteellisen hyvin tavallisella puutavarakouralla varustetulla kuormaimella . Kour assa olevien piikkien välilevyt huonontavat jonkin verran kouran käyttöominaisuuksia mm. siksi, että välilevyjen päällä
hakkuutähteen joukkoon tulee helpost i
kiviä ja kivennäismaata .
Parhaimpiin tuloksiin päästiin kouratyypillä 3.
Sitä
käytettäessä kuormaustuotos oli suurin ja
hakkuutähde suhteellisen puhdasta ki vistä
ja kivennäismaasta. Samoin tämäntyyppinen
koura muotoili hakkuutähdctaakan pitkänomaiseksi, mikä helpotti taakan syöttämistä hakkuriin . (HARSTELA ja TAKALO 1974)

5.3 Metsäkuljetuskalusto
Nykyisin käytössä oleva kuormatraktorikalusto soveltuu teknisesti hyvin myös
hakkuutähteiden metsäkuljetukseen. Kuor-

Kuva 7.

Hakkuutähdebarava.

Fig. 7.

Logging residue rake. Photo by Metsl1teho

Valok. Metsäteho

Kuva 8.
laitns

Hakkuutähdekoura.

Valok. Metsäntutkimus-

Fig. 8, Logging residus grappl.s.
Finnish Forest Research Institute

Photo by the

maus kay tav~~1se~~a puutavarakuormaimella ja hakkuutähteet pysyvät tavallisessa
kuormatilassa . Ongelmana onkin hakkuutähteiden alhainen tilavuuspaino, minkä vuoksi normaalivarusteisilla kuormatraktoreilla kuorman koko jää huomattavasti alle
niiden kantavuuden .

hittämään välivarastohaketukseen perustuvaa korjuuketjua ja sen olennaisena osana
hakkuutähteiden haketukseen soveltuvaa
haketusyksikköä .

Kuorman kokoa pyrittiin suureotamaan sekä
tiivistämällä kuormaa että suurentamalla
kuormatilaa. Kuorman tiivistämistä kokeiltiin erilaisilla vaijeritaljoilla .
Niiden käyttö osoittautui kuitenkin niin
hankalaksi ja tiivistyminen oli niin vähäistä, että niistä luovuttiin.

Alustavissa selvityksissä oli todettu,
että laikkahakkuria käytettäessä muodostuu
Tämä
ongelmaksi haJr.kurin syöttäminen .
johtuu siitä, että meillä käytössä olevien
laikkahakkureiden syöttöaukot ovat suhteellisen pienet ja toisaalta hakkuutähde on
suhteellisen paljon tilaa vievää ja joustavaa käsitellä.

Koska hakkuut ähteitä erätään pääasiassa
avohakkuualueilta, liikkumatila ei rajoita
kuormatilan suurentamista.
Kuormatilaa
voidaan suurentaa jatkamalla tavallisesti
käytössä olevia sivupylväitä tai käyttämällä erikoissivupylväitä, joiden ansiosta
kuormatila levenee (kuva 9).
Tuotoksen
kannalta edullisimmaksi osoittautui kuormatilan leventäminen 4 • •• 5 m:iin erikoispylvä illä . Käytännössä lienee parasta kuitenkin jatkaa tavallisia sivupylväitä niin
paljon, kuin kuormaimen ulottuvuus kohtuullisesti antaa myöten . (t.fELKKO 1976 a)

Laikkahakkurit

Amerikkalainen kokopuuhakkuri Trelan D-60
varustettuna ko . tarkoitukseen suunnitellulla syöttölaitteella soveltui hakkuutähteiden haketukseen varsin huonosti . Ongelmana oli edelleen hakkuutähdetaakan supistaminen hakkurin aukkoon sopivaksi.
Lisäksi syöttölaitteen rakenteesta johtui,
että hakkuutähdettä putosi kuljettimelta
hakkurin alle ja j äi varastolle. Hakkuutähteen seassa olleet kivet ja kivennäismaa tylsyttivät teriä niin, että ne jouduttiin vaihtamaan keskimäärin 1.5 tunnin
välein ( tehoaikaa ~ ( MELKKO 1976 c)

5.4 Haketuskalusto

Rumpuhakkurit

Vaihtoehtoisina haketuspaikkoina hakkuut ähteiden korjuussa tulevat kysymykseen
palsta, välivarasto ja tehdas. Alustavien
selvitysten j älkeen päätettiin l ähteä ke-

Laikkahakkureista saatujen tulosten ja
rumpuhakkurista saatujen alustavien kokemusten perusteella suunniteltiin uusi
hakkuutähteiden haketukseen tarkoitettu
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Kuva 9. Erik?ispylväillä levennetty kuormatila.
Valok; Metsäteho

Oaake~btiö

Fig. 9. Load 8pace !.lidtmed raith epeciaZ poZes.
Photo by Met eliteho

Fig. 10. TM AZgoZ multipurpose chipper.
Photo by Osakeyhti.IJ ALGOL Aktisbolag

yksikkö, jonka haketusosa perustui leveäsyöttöaukkoiseen, monit eräiseen rumpuhakkuriin ja tehokkaaseen syöttölaitteeseen.
Haketusosa, johon edellä mainittujen komponenttien lisäksi kuuluvat mm. hakkeenpoistopuhaltimet ja haketusosan käyttömoottori, asennettiin kuormatraktorin
kuormatilaan kääntökehälle (kuva 10) . Haketusyksikön rakentaminen toteutettiin yhteistyössä Osakeyhtiö ALGOL Aktiebolagin
kanssa.

pieni tilavuuspaino ja siitä aiheutuvat
suuret autokuljetuskustannukset.

Rumpuhakkurin ennen kaikkea leveän syöttöaukon (300 x 1 000 mm) ja tehokkaan syöttölaitteen ansiosta yksiköllä pystytään
hakettamaan hakkuutähd~ttä varsin hyvin .
Terärakenteen ja syöttölaitteen ansiosta
kivistä ja kivennäismaasta aiheutuneet
teräongelmat ovat vähentyneet niin, että
hakkuutähdettä pystytään hakettamaan useita autokuormallisia teriä välillä vaihtamatta. Haketettavan raaka-aineen laadun
vuoksi haketustuotos jää kuitenkin , noin
puoleen kokopuiden haketuksessa saavutettuun tuotokseen verrattuna, joten yksikkökustannukset nousevat varsin huomattaviksi .
(MELKKO 1977 a)

5.5

Hakkuutähteen tiivistämislaitteet

Tehdashaketukseen perustuva korjuuketju
tarjoaisi välivarastohaketukseen verrattuna useita etuja;
voitaisiin luopua niin
sanotusta kuumasta korjuuketjusta, hakkuutähteen haketusongelmat olisi helpompi
ratkaista suurella tehdasvarastolla jne .
Ongelmana on kuitenkin ollut hakkuutähteen
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Kuva 10.

Algol"1!1onikäyttöhakkuri. Valok.
ALGOL Aktiebolag

Hakkuutähteen autokuljetuksen kannattavuuden parantamiseksi kokeiltiin menetelmää, jossa hakkuutähteet "pakattiin " Multi lift Oy:n valmistamalla jätepuristimella,
malli DC 1800, jätekontteihin, joissa hakkuutähde olisi voitu kuljettaa haketettavaksi tehtaalle .
Tulokset osoittivat,
että hakkuutähdettä voidaan tiivistää
tällä laitteella niin, että sen tilavuuspaino on sama kuin hakkeen tai jopa suurempikin . Laitteiston tuotos hakkuutähdettä käsiteltäessä oli kuitenkin n11n
pieni, että sen käyttö sellaisenaan on
kannattamatonta . (MÄKELÄ 1975 a, MELKKO

1975)

6 HAKKUUTÄHTEEN KORJUU JA KULJETUS

6.1 Hakkuutähteen kasaus
Hakkuumiehen hakkaamilta työmailta hakkuutähde kasataan yksiköllä, jossa pitkälle
ulottuvaan puomistoon, esimerkiksi liukupuomlln, on asennettu hakkuutähdeharava.
Keskimääräisissä avoh~uuolosuhteissa
kasaustuotos on 8 .. . 14 m /h. (Kuva 11)

6.2

Hakkuutähteen metsäkuljetus

Hakkuutähteen metsäkuljetukseen voidaan
käyttää edullisimmin tavallista keskikokoista kuormatraktoria.
Keskimääräisissä

korjuuolosuhteissa sen tuotos on 300 m~n
kuljetusmatkalla varsin vähäinen, 5.2 m /h.
Tämä johtuu pääasias~a siitä, että kuorman
koko on vain 4 ••• 5 m.
Kun kuormatilaa
suurennetaan 30 ••• 40 %, metsäkuljetustuotos nousee edellä mainituissa olosuhteissa
5 •.• 18% metsäkuljetusmatkan mukaan. (Kuva
12)
Hehtaarikohtainen hakkuutähdemäärä vaikuttaa varsin paljon metsäkuljetustuotokseen.
Jos määrä pienenee 40 m3:stä/ha 30 m3:iin/
ha, kuljetustuotos alenee läh~s 20 %.
Vastaavasti määrän kasvu 40 m :stä/ha 50
m3:iin/ha nostaa kuljetustuotosta noin 20%.
(Kuva 13)
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1 ja 2
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Kuva 9. Erikoispylväillä levennetty kuormatila.
Valok; Metsäteho

Kuva 10. Algol """1110nikäyttöh&k.lr.uri. V&lok.
Osakeyhtiö ALGOL Aktiebolag

Fig. 9. Load ~e r.n.dsned &ri.th epeciaZ poZes.
Photo by Metellteho

Fig. 10. TM Al.goZ. muZ.tipurposB chipps:r.
Photo by Osak.Byhti(j ALGOL Akti.Bbolag

yksikkö, jonka haketusosa perustui leveäsyöttöaukkoiseen, moniteräiseen rumpuhakkuriin ja tehokkaaseen syöttölaitteeseen.
Haketusosa, johon edellä mainittujen komponenttien lisäksi kuuluvat mm. hakkeenpoistopuhaltimet ja haketusosan käyttömoottori, asennettiin kuormatraktorin
kuormatilaan kääntökehälle (kuva 10). Haketusyksikön rakentaminen toteutettiin yhteistyössä Osakeyhtiö ALGOL Aktiebolagin
kanssa.

pieni tilavuuspaino j a siitä aiheutuvat
suuret autokuljetuskustannukset.

Rumpuhakkurin ennen kaikkea leveän syöttöaukon (300 x 1 000 mm) ja tehokkaan syöttölaitteen ansiosta yksiköllä pystytään
hakettamaan hakkuutähd~ttä varsin hyvin .
Terärakenteen ja syöttölaitteen ansiosta
kivistä ja kivennäismaasta aiheutuneet
teräongelmat ovat vähentyneet niin, että
hakkuutähdettä pystytään hakettamaan useita autokuormallisia teriä välillä vaihtamatta . Haketettavan raaka-aineen laadun
vuoksi haketustuotos jää kuitenkin , noin
puoleen kokopuiden haketuksessa saavutettuun tuotokseen verrattuna, joten yksikkökustannukset nousevat varsin huomattaviksi .
(MELKKO 1977 a)

5.5 Hakkuutähteen tiivistämislaitteet
Tehdashaketukseen perustuva korjuuketju
tarjoaisi välivarastohaketukseen verrattuna useita etuja ;
voitaisiin luopua niin
sanotusta kuumasta korjuuketjusta, hakkuutähteen haketusongelmat olisi helpompi
ratkaista suurella tehdasvarastolla jne .
Ongelmana on kuitenkin ollut hakkuutähteen
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Hakkuutähteen autokul jetuksen kannattavuuden parantamiseksi kokeiltiin menetelmää, jossa hakkuutähteet "pakattiin" Multi lift Oy :n valmistamalla jätepuristimella,
malli DC 1800, jätekontteihin, joissa hakkuutähde olisi voitu kuljettaa haketettavaksi tehtaalle.
Tulokset osoittivat,
että hakkuutähdettä voidaan tiivistää
tällä laitteella niin, että sen tilavuuspaino on sama kuin hakkeen tai jopa suurempikin. Laitteiston tuotos hakkuutähdettä käsiteltäessä oli kuitenkin niin
pieni, että sen käyttö sellaisenaan on
kannattamatonta. (MÄKELÄ 1975 a, MELKKO

1975)

6 HAKKUUTÄHTEEN KORJUU JA KULJETUS

6.1 Hakkuutähteen kasaus
Hakkuumiehen hakkaamilta työmailta hakkuutähde kasataan yksiköllä, jossa pitkälle
ulottuvaan puomistoon, esimerkiksi liukupuom11n, on asennettu hakkuutähdeharava.
Keskimääräisissä avoh~uuolosuhteissa
kasaustuotos on 8 . .. 14 m /h. (Kuva 11)

6.2

Hakkuutähteen metsäkuljetus

Hakkuutähteen metsäkuljetukseen voidaan
käyttää edullisimmin tavallista keskikokoista kuormatraktoria .
Keskimääräisissä

korjuuolosuhteissa sen tuotos on 380 m~n
kuljetusmatkalla varsin vähäinen, 5.2 m /h.
Tämä johtuu pääasias~a siitä, että kuorman
koko on vain 4 ••• 5 m •
Kun kuormatilaa
suurennetaan 30 ••• 40 %, metsäkuljetustuotos nousee edellä mainituissa olosuhteissa
5 ... 18% metsäkuljetusmatkan mukaan. (Kuva
12)
Hehtaarikohtainen hakkuutähdemäärä vaikuttaa varsin paljon metsäkuljetustuotokseen.
Jos määrä pienenee 40 m3:stä/ha 30 m3:iin/
ha, kuljetustuotos alenee läh3s 20 %.
Vastaavasti määrän kasvu 40 m : stä/ha 50
m3:iin/ha nostaa kuljetustuotosta noin 20%.
(Kuva 13)

4

20

0

6 .3

hakkuutAhde-m3 /ha
ai.llt;r 43
87 3 130
aineapuu..,. /ha
ptn.

Hakkuutähteen haketus

ltuuai
~

Haketusta koskevat tiedot perustuvat hakkuutähteen hakettamiseen välivarastolla
Algol-monikäyttöhakkurilla (taulukko, s .16).
Koneen käyttötuntikustannukset osittaisessa kaksivuorotyössä ovat syksyn 1977 hinta- ja kustannustason mukaan 250 mk .

43

3 61t

aillll8pi!.U..,. /ha

40
'Lcgging

1711

60

8o

3

7'Btlidue ,.

/ha

217

i~f:I>Wt vood • 3/ba
85
1o6 1283 1~9
i>tduet=n4t liOOd .. /ba

170

Leiaikon
t i h e T •
Stan d d•rtaitll

Kuva 11. Hakkuutähteen kasaustuotos leimikon tibeyden
mukaan. Keskijäreä avobe.kkuuleimikko, maastoluokat
1 ja 2

Fig. 11. Logging Nsidue b'ID'It!hing output accozoding to
atand dBrnlity. Medium-siaed clear-cutti.n{J atand,
tBl'l'ain claseee 1 and 2

Tuoreen hakkuutähteen haketuskustannukset
ovat noin kaksinkertaiset kokopuiden keskimääräisiin haketuskustannuksiin verrattuina.
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Algol-monikäyttöhakkurin käyttötuntituotokset ja haketuskustannukset

TAUWKKO

TabZe

Outputs per operating hour of the AZgoZ muZtipurpose chipper and
the chipping costs
Haketustuotos, m3 /h

Hakkuutähteen
laatu

Nature of
Zogging
residue

Ylivuotinen

Ove:r-yeared
Kuivahko

FairZy dry
Tuore

Green

-

Chipping output, m3/h

Vaihtelurajat

Keskimäärin

Range of variation

Average

Haketuskustannukset,
mk/m3

Chipping costs,
marks/m

Kiintotilavuus

(Irtotilavuus)

Kiintotilavuus

(Irtotilavuus)

Kiintotilavuus

( Irtotilavuus)

Compact
voZume

(Apparent
voZume)

Compact
voZume

(Apparent
voZumeJ

Compact
voZume

(Apparent
voZume)

11.2 ... 14.5

( 28 . 0 ... 36 .2)

13.0

(32.6)

19,20

(7 ,7 0)

9 . 0 .. . 12. 2

( 22 .6 ... 30. 5)

11.3

(28 . 2)

22,10

(8 ,90)

8.4 ... 12 .7

(20.9 ..• 31.8)

10.4

(25.9)

24 , 00

(9 ,70)

Hakkuutäht een laadun lisäksi tuotoksiin ja
kustannuksiin vaikuttaa huomattavasti se,
onko hakkuutähteen seassa esimerkiksi
kiviä, kivennäismaata, metalliesineitä ym.,
jotka tylsyttävät ja jopa rikkovat hakkurin teriä.

6.4 Hakkuutähdehakkeen kaukokuljetus
Hakkuutähdehake voidaan kuljettaa välivarastolta käyttöpaikalle joko kiinteälavai-

silla tai vaihtolavalaitteilla varustetuil la hakeautoilla. Kiinteälavaisella kalustolla vetoauton ja perävaunun hakelavojen
yhteinen tilavuus on noin 85 m3 ja yksikön
kantavuus 25 500 kg . Vaihtolavalaitteilla
varustetu~ kaluston
vastaavat arvot ovat
noin 78 m ja 24 500 kg .
Hakkuutähdehakkeen kuljetuskustannukset ~
jonkin verran suuremmat kuin kokopuuhakkeen kuljetuskustannukset. Kiinteälavaista kalustoa käytettäessä tämä johtuu pääasiassa siitä , että hakkurin pienen tuotoksen vuoksi auto joutuu odottamaan kauemmin kuorman täyttymistä hakkuutähteen
haketuksessa kuin kokopuun haketuksessa .
Hakkeen kuljetus vaihtolavakalustolla on
edullisempaa kuin kiinteälavaisella kalustolla noin 150 km:n etäisyyksille saakka,
jos vaihtolavakaluston täystyöllisyys on
turvattu . Tätä pitemmillä matkoilla kiinteälavainen kalusto on edullisempi mm.
suuremman kuormankoon vuoksi. (Kuva 14 )
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HAKKUUTÄHTEEN KORJUUKETJUT

Hakkuutähteiden välivarastohaketukseen perustuvat korjuuketjut on esitetty kuvassa
15. Korjuuketjussa 1 ainespuu on valmistettu tavaralajeiksi miestyönä. Hakkuutähde kasataan liukupuomikuormaimeen tai
vastaavaan asennetulla bakkuutähdeharavalla. Hakkuutäbteet kuljetetaan kaikissa
ketjuissa välivarastolle keskikokoisella
kuormatraktorilla, jonka kuormatilaa on
suurennettu.
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Kuva 15.

Hakkuutäbteiden välivaraatohaketukseen perustuvat korjuuketjut

Fig. 15. Logging ruidus harveating systems
tlppBl' l<lnding
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HAKKUUTÄHDEHAKKEEN KORJUUKUSTANNUKSET
JA TEHDASHINTA

8.1

Korjuukustannukset

Korjuukustannusten laskennassa on käytetty
sivuilla 14 .. . 16 esitettyj ä korjuun
tuotos- ja kustannusperusteita. Esikasausyksikön käyttötuntikustannuksina on käytetty 105 mk :aa ja kuormatraktorin käyttötuntikustannuksina 110 mk:aa. Välittömien
kustannusten lisäksi laskelmissa on otettu
huomioon korjuun erilliskustannuksina koneiden siirtokustannukset sekä suunnittelu-, valvonta- ym. kustannukset .
Hakkuutähteiden korjuussa koneiden siirtokustannukset ovat merkittävä kustannuserä
työmaiden pienen koon vuoksi . Siirtokustannuksia laskettaessa leimikkokohtaiseksi
koneiden siirtoajaksi on laskettu 6 tuntia .
Koneiden tuntikustannuksista on siirron
osalle laskettu vain 50 %.
Hakkuutähteiden korjuun suunnittelun ,
valvonnan ja muiden erilliskustannusten
m~äränä laskelmissa on käytetty 5,00 mk:aa/
m (talteen saatu kiintokuutiometri).

bassd on

chipping at thB

Laskelmissa käytettävät leimikkotyypit on
esitetty tarkemmin Metsätehon tiedotuksessa 342 (ESKELINEN ym. 1977). Seuraavassa
muutamia tietoja niistä.

Avohakkuuleimikko
Tukkipuuvaltainen
Pääpuulaji
Runkoja, kp1/ha
Keski1äpimitta, cm (d
)
3 1.3
Rungon keskikoko, m
Leimikon tiheys, m3 /ba
Teoreettinen hakkuutähteen määrä ainespuun
määrään verrattuna, %

Keskijäreä

Kuitupuuvaltainen

kuusi

kuusi

kuusi

5o6

833

862

17
0 . 247

13
0.120

0 . 058

125

100

50

32

7

88

11

Korjuukustannukset on laskettu vain korjuuketjuille 1 ja 2. Keskimääräisinä talteensaantoprosentteina (talteen saadun hakkuutähteen osuus teoreettisesta hakkuutähdemäärästä) on käytetty ketjussa l 45 :tä
ja ketjussa 2 55:tä . Käytetyt talteensaaotaprosentit ovat suurempia kuin korjuukokeissa saadut prosentit, sillä kokeiden
aikana ja niiden jälkeen menetelmät ja
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ja 2
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Fig. 16. Logging :Nsidue harvesting costs according to
stand aiae. Sal.1timber-dominated cl.em-cutting a~;
dominant t1'6e Bpllcies IJPruce; atand dem!ity 125 m /ha
of induatzoiaZ. IAIO<Xi, 40 m3/ha of logging l'Bsidus;
forest haul.age distance 300 m; terrain c l.asses 1 and 2
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Leimikon koko, t alteen saatua m3 (korjattua aineapuu-m3 ) 3
Stand siae,
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siten myös talteensaantoprosentit ovat
ilmeisesti suurentuneet jonkin verran.
Hakkuutähteiden korjuukustannukset ovat
erittäin suuret, varsinkin jos hakkuutähteet joudutaan kasaamaan ennen metsäkuljetusta . Kasaus nostaa korjuukustannuksia 19 .. . 26% olosuhteiden mukaan monitoimikoneiden jälkeen tapahtuvan korjuun kustannuksiin verrattuina . (Kuva 16)

kasvavat nopeasti, jos leimikon kokQ (talteen saatu m3) Jaa alle 100 . . . 150 mj : n .
Jotta leimikolta voitaisiin saada talteen
150 m3 hakkuutähdettä, edellyttää se keski m~ärin seUJaa~a~ ~okoisia leimikoita
a1nespuu~
:e1na Ja ha:eina ilmaistuina.
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Kuva 17 . Leimilton tiheyden vaikutus hakkuutähteen
korjuukustannuksiin .
P~puulaji kuusi,
leimikon
koko 150 talteen saatua m , metsäkuljetusmatka 300
m, maastoluokat 1 ja 2
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MyÖhemmässä tarkastelussa tuloksia ei
esitetä leimikkotyypeittäin, sillä r11ppumatta leimikkotyypistä kustannukset ovat
lähes samansuuruiset, jos hakkuutähteen
tiheys (m3/ha) ja muut olosuhdetekijät
ovat samat.
Hakkuutähteiden tiheydellä (m3 /ha) on jyrkempi vaikutus korjuukustannuksiin käytettäessä ketjua 1 kuin käytettäessä ketjua 2.
Suluissa olevat leimikkotyypeittä iset hakkuutähteen tiheyttä vastaavat ainespuun
tiheydet osoittavat, että· korjattavan puuston rakenne vaikuttaa ratkaisevasti hakkuutähteen määrään. 3Jos ainespuun määrä
on esimerkiksi 100 m /ha, hakkuutähteen
määrä kuusikassa voi olla 30 ..• 90 m3/ha
puuston rakenteen mukaan. (Kuva 17)
20
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8.2

Tehdashinta

Hakkuutähdehakkeen tehdashintaan sisältyvät korjuun ja kaukokuljetuksen välittömät
kustannukset sekä näiden erilliskustannukset, jotka on sisällytetty jo korjuun
kustannuksiin.

Kuva 18. Ha.ltkuutåhdeh~een tehdashinta. Leimikon
tiheys 40 hakkuutähde-m /ha, metsäkuljetusmatka 300 m,
maastoluokat 1 ja 2, korjuuketju 1
~tz. pzoice of Zogging residus chipe. Stand
cUmtlity 40 m /ha of logging residwl, foreet haulage
dietance JOO m, tszorain clasaes 1 and 2, harveating
eystem 1

Fig. 18.

Jotta hakkuutähdehakkeen tehdashinta edellä mainitu~ssa olosuhteissa jäisi a.l le
100 mk:n/m korjuuketjua 1 käytettäessä,
kaukokuljetusmatkan on- oltava alle 40 km:n
pituinen, jos leimikon koko ei ylitä 150
mj:ä. (Kuva 18)
Korjuuket1ua 2 käytettäessä päästään alle
90 mk:n/m te~dashintaan, jos leimikon
koko on 150 m tai enemmän ja kaukokuljetusmatka ei ylitä 90 km : ä . (Kuva 19)

9

HAIOOJUTÄHDEHAKKEEN PUURAAKA-AINEKUSTANNUKSET JA KÄYTÖN TALOUDELLISUUS

Laskettaessa hakkuutähdehakkeen puuraakaainekustannuksia seulonta- ja puhdistushäviönä on käytetty 15 %:a ja -kustannuksina 20 mk:aa/talteen saatu m3.
Eroonseulotun raaka-aineen mahdollisesta muusta, esimerkiksi polttoaineena käytöstä
saatavaa hyötyä ei laskelmissa ole otettu
huomioon.
Laskelmat osoittavat, että käyttöarvo vaikuttaa ratkaisevasti hakkuutähdehakkeen
puuraaka-ainekustannuksiin.
Käyttöarvella tarkoitetaan edellä mainitulla tavalla
seulotun ja puhdistetun hakkuutähdehak-

50

20

100
l:ul.jetusaatka • ka
~&-.loo

Kuva 19. Hakkuutåhdeh~een tehduhinta.
Leimikon
tiheys 40 ha.ltkuutåhde-m /ha, metsäkuljetusmatka 300 m,
maaetaluokat 1 ja 2, korjuuketju 2

IH3l'

price of loggi.ng Nsidus chips. Stand
cUmtlity 40 m /ha of logging residus, foNet haulage
dietance JOO m, tszorain CUurBBB 1 and 2, harvesting
eyetsm 2

Fig. 19.
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Kuva 20. Hakkuutähdehakkeen puuraaka-ainekustannukset
aul!aattimasaateollisuudessa käyttöarvon mukaan

Fig. 20. Wood l'ar.1 matel'ial costs of Zogging resid=
chips in the sulphate pulp industl']J according to
utilisation value

keen arvoa jalostuksen ja lopputuotteen
kannalta merkittäessä 100 %:lla kulloinkin korvattavan raaka-aineen käyttöarvoa.
Jos mainitulla tavalla käsitellyn ·raakaaineen käyttöarvo massateollisuudessa on
50 ••• 60% kuorettomaan kuitupuuhakkeeseen
verrattuna, kuten tehdaskokeet alustavasti osoittavat, hakkuutähdehakkeen puur~aka-ainekustannukset ovat yli 200 mk:n/
m • (Kuva 20)
Jos jokin teollisuuden ala tai jokin muu
käyttäjä pystyy käyttämään hakkuutähdehaketta sellaisenaan, ei edellä olevia käsittely- ja häviökustannuksia aiheudu.
Kustannuksia laskettaessa on tällöin otettava huomioon vain hakkuutähdehakkeen tehdashinta ja mahdollisesti huonompi käyttöarvo korvattavaan raaka-aineeseen verrattuna.
Hakkuutähdehake on levyteollisuudessakin
huonompaa raaka-ainetta kuin nykyisin käytettävät raaka-aineet (esim. sahanhake).
Jos esimerkiksi lastulevyteollisuudessa
hakkuutähdehakkeen käyttöarvo on 80 %,
puuraaka-ainekustannukset ovat 100 ... 150
mk/m3 tehdashinnan mukaan. (Kuva 21)
Hakkuutähdehaketta voitaisiin jalostuksen
ohella myös polttaa ja korvata sillä näin
esimerkiksi raskasta polttoöljyä. Raskaan
polttoöljyn hinta oli v:n 1977 lopulla
hieman alle 4oo mk:n/t ja sen tehollinen

20

80

Kuva 21. Seul~attoman ja puhdiatamattoman hakkuutähdeh&kkeen hankinta- ja käyttökustannukset käyttöarvon mukaan

Fig. 21. Procurement and utilisation coste of unsarturMd and uncleaMd Zogging resi.dzul chips, by
utilisation valus

lämpöarvo on 40.6 GJ/t.
Hakkuutähdehakkeen tehollinen lämpöarvo on noin 8.4
GJ/t. Hakkuutähdehakkeen hinta polttopaikalla saisi siis olla noin 65 ... 75 mk/
m3, jotta sen käyttö tehollisen lämpöarvon kannalta olisi yhtä edullista kuin
raskaan polttoöljyn käyttö.
Hakkeen käsittely polttoaineena on kuitenkin monessa suhteessa vaikeampaa kuin raskaan
polttoöljyn ja edellyttää useimmiten uusia investointeja.
Tämän vuoksi hakkuutähdehakkeen hinta käyttöpaikalla saisi
olla nykyään korkeintaan 45 ... 55 mk/m3,
jotta sen käyttö olisi taloudellisesti
kannattavaa.
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HAKKUUTÄHTEEN TALTEENOTON
SEURANNAISVAIKUTUKSET

10.1

Vaikutus metsikön ravinnevaroihin

Puiden biomassan nykyistä tarkempi talteenotto merkitsee samalla metsämaan
luontaisten ravinteiden määrän vähentymistä . Perinteisen ainespuun korjuun ei
ole katsottu köyhdyttävän mainittavasti
metsämaata.
Sen si jaan hakkuutähteiden
korjuun on oletettu köyhdyttävän metsämaata jo varsin huomattavasti .
Olettamukset ja laskelmat ovat perustuneet leimikon koko biomassaan ja sen si-

sältämiin ravinnemaar~~n.
Nyt suoritetut
tutkimukset kuitenkin osoittavat-, että
talteen saatava hakkuutähdemäärä on huomattavasti pienempi kuin hakkuutähteen
kokonaismäärä leimikolla ja että talteen
saatavan hakkuutähteen koostumus (puu kuori - neulaset) voi poiketa huomattavastikin hakkuutähteen alkuperäisestä
koostumuksesta.
Kuvassa 22 tarkastellaan keskimääräiseltä hakkuutähdeleimikolta (avohakkuuleimikko, hakattu ainespuumäärä 164 m3/ha, puulajisuhde: kuusi 76 %, mänty 19 % ja
koivu 5 %) korjuussa poistuvien ravinteiden määriä kiloina hehtaaria kohti.
"Normaali" hakkuutähde vastaa hakkuutähteen korjuussa yleisintä tapausta, tuore
hakkuutähde puolestaan on haketettu välittömästi - ainespuun korjuun jälkeen.
Kuvasta havaitaan, että ainespuun korjuussa poistuu enemmän kaikkia tarkasteltuja ravinteita kuin hakkuutähteen korjuussa. Selvin ero on kalsiumilla, jota
normaalin hakkuutähteen korjuussa poistuu
61 %vähemmän kuin ainespuun korjuussa.
Vastaavat erot ovat typellä 17 %, fosforilla 16 % ja kaliumilla 33 %.
Seuraavassa tarkastellaan korjuussa poistuvien ravinteiden osuutta kokonaisravinnemääristä.
Esimerkkileimikolla oli
puustosaa kaikkiaan hehtaarilla 229 kg
typpeä, 28 -kg fosforia; 109 kg kaliumia
ja 274 kg kalsiumia.
N

P

K

Ca

21
24
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24
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- "normaali" hakkuutäbde
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-
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Korjatun hakkuutähteen a iheuttama
ravinnetappio, %1eimikon puuston
kokonaiaravinnemåårästä:
-

-

11

normaal.i 11 bak.kuutähde

tuore hakkuutähde

18

Korjatun hakkuutähteen a iheuttama
ravinnetappio, %hakkuutähteen
kokon&isravinnemäärästä:

tuore hakkuutähde

Korjatun ainespuun ja hakkuutähteen
aiheuttama ravinnetappio, %leimikon
puuston kokonaisravinnemääräatä:

-

Asetelmasta voidaan todeta, että "normaalia" hakkuutähdettä korjattaessa rav~nne
tappio on korjatun puuston sisältämästä
kokonaisravinnemäärästä laskettuna 18 •••
21 %ravinneaineen mukaan.
Kun otetaan
huomioon myös korjatun ainespuun sisältämät ravinteet, leimikon ravinnetappio on
typellä, fosforilla ja kaliumilla 45 ...47 %
ja kalsiumilla 62 %kokonaisravinnemäärästä.

Ravinnetappio 9 kg/ha
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Kuva 22. Rarinnetappiot keskimääräisen hakk1111tähdeleimikon ·korjuuasa
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Metsämaan ravinnetaloudessa on typellä tärkein merkitys, sillä se on yleensä kangasmailla maan ravinteisuuden kannalta kasvu.n
minimitekijä. On jopa arveltu, että merkittävä osa käyttökelpoisesta typestä tulee seuraavan puusukupolven alkuvaiheessa
hakkuutähteiden hajoamisesta. Siksi hakkuutähteiden sisältämä typpi vaikuttaa huomattavasti enemmän kasvupaikan ravinnesuhteisiin, kuin määrien perusteella on arvioitavissa. Typen jälkeen kasvua rajoittaa
erityisesti viljavilla paikoilla fosfori.
Kalsiumista taas ei ole havaittu tähän
mennessä olevan kasvinravinteena suoranaista puutetta.
Hakkuutähteiden korjuu ei kuitenkaan ole
suuri ongelma metsämaan ravinnetaseelle.
Erityistapauksissa voidaan tosin joutua
korvaamaan poistuneet ravinteet lannoituksella. (MÄLKÖNEN 1976, Hakkuutähteiden ...
1974)
10.2

Muut vaikutukset

Taimien syntyä ja alkukehitystä oksien ja
latvusten poistaminen näyttää haittaavan.
Kuivilla kankailla hakkuutähteet suojelevat taimia auringon paahteelta ja
kuivuudelta.
Tuoreilla mailla tähteiden
merkitys sen sijaan on vähäinen.

21

Hakkuutähteiden poistaminen - he~pottaa- toi
sae.lta metsänuudistamista. Syntyvä ajansäästö riippuu tähteiden määrästä, korjuumenetelmästä sekä muokkaus-, kylvö- tai
istutusmenetelmästä. Tähteiden hyväksikäyttö on metsähygienian kannalta eduksi.

kuoriaisten, eräiden puutavaratuholaisten,
tukkimiehentäin ja juurinilurien lisääntymiemahdollisuukeia ja samalla niiden aiheuttamia vahinkoja. Tuoreet hakkuutähteet
olisi tämän edun saavuttamiseksi korjattava kuitenkin ennen keskikesää.

Hakkuutähteiden talteenotto vähentää kasvavalle metsälle vahingollisten kaarna-
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LOGGING RESIDUE AS INDUSTRIAL RAW MATERIAL
By

Markku Melkko and Markku Mäkelä

Summary
The report presents the main results for 19741977 of the activity of the Forest Group of the
Logging Residue Project instituted by the
Central Association of Finnish Forest Industries.
The theoretical total quantity of logging residue left yearly in Finland's forests is 8.4 Mt,
whereas the quantity of industrial wood cut is
50 Mm3 /year ( ~ 20 Mt/year).

residue and density over 40 m3 of logging residue/ha, and the forest haulage distance under
300 m.
The long-distance transport cost at the end of
1977 was 9 ... 26 marks/m3 when the transport
distance was 20 ••• 150 km and the exchangeable
container system was used. When the transport
distance was 70 km on average the mill pri§e of
logging residue chips was 87 .•• 107 marks/m .

An average of 37 % of the total logging residue

quantity .measured was recovered from a clearcutting stand in the harvesting ot logging residue. This was 16 % on average of the quantity
of unbarked industrial wood harvested.
The
amount of wood proper recovered from the logging
residue was an average of 10 % of the barked
quantity of harvested industrial wood.
In order to find out the quantity of logging
residue recovered regionally, the harvesting
limitations were defined on the following technical and economic grounds:
Harvesting is done chiefly from clear-cutting
areas;
Harvesting is done only in sales on the stump;
The stand size must be over 300 m3
trial wood;
The atand density
industrial wood.

must

be

of indus-

over 80 m3 /ha of

When in addition to the above, harvesting losses
were also taken into account, the quantity of
logging residue harvestable from the Saimaa
logging area would have been 4.1 % of the quantity of unbarked industrial wood harvested. The
increase in wood proper would have been only
2.7 %.

When logging residue chips are mixed with normal
chips in the pulp industry, the chips must first
be cleaned. The screening and cleaning loss is
calculated to be 15 % and the cost involved 20
marks/m3 .
The utilisation value of chips
treated in this way is estimated to be 50 ••. 60%
compared with barked pulpwood chips. Hence, the
wood raw material costs of logging residue chips
in the pulp industry are considerably over 200
marks/m3. The possible fuel compensation of
logging residue chips that is removed in the
screening process was not taken into consideration in the calculations. The corresponding
costs of the traditionai wood raw material
qualities are distinctly smaller today.
Lower quality requirements are made of wood raw
material in the panel board industry than in
the pulp industry. I f the above-mentioned handling costs can be avoided and the utilisation
value of logging residue chips in the particle
board industry were, say, 80 %, the wood raw
material costs would be 100 .•• 150 marks/m3. The
particle board industry, too, has cheaper raw
material at its disposal at present.
Logging residue chips could also be used in the
generation of power. If they are to be economical compared wi th, for instance, heavy fuel oil,
the price of logging residue chips at the utilisation site should be at the most 40 . .. 50 marks/
m3, that is rougbly a half of the present price.

The most serviceable of the harvesting methods
was the one in which the logging residue was
transported by a medium-sized forwarder with
extended load space to the landing and was
chipped by a drum chipper with a wide infeed
opening . The chips were transported to the utilisation site by chip trucks with trailers. The
trucks had fixed or exchangeable chip containers.

Judging by the market prospects for the next
few years, the annual industrial utilisation of
domestic industrial wood will be less than the
allowable cut. Moreover, in view of the high
wood raw material costs of logging residue
chips, the possibilities of using them in the
near future appear to be small.

The cost of harvesting logging residues in average clear-cutting conditions, according to the
cost level at the end of 1977, was 70 .•• 90
marks/m3 (compact volume) recovered . The stand
size was then over 150 m3 of recovered logging

However, the conditions for the use of logging
residues will improve in the long term when the
harvesting and converting technology develop
and the markets for forest industry products
revive and the price of oil rises.
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