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Tutkimuksessa selvitettiin hakkuukoneiden män
ty-, kuusi- ja koivutukeille tekemien vaurioiden 
määrät ja aiheuttajat. Työn kuluessa aihepiiriä 
laajennettiin sahatukkien kumintavaurioiden sel
vittämiseen. 

Korjuuvaurioita mitattiin Keto-, Logset-, Ponsse-, 
Timberjack- ja Valmet -hakkuulaitteilla tehdyistä 
tukeista. Kuorintavau1ioita selvitettiin Cambio- ja 
VK-450-koneiden kuorimista tukeista. 

Hakkuussa syntyvistä vioista olivat jalostuksen 
kannalta pahimmat syöttölaitteiden aiheuttamat 
rouhiutumat. Keskimäärin 4 - 16 mm:n syvyisiä 
rouhiutumia oli 6 - 19 %:ssa tukeista. Tukkien 
kuoriutuminen voi vaikuttaa puuaineen laatuun 
etenkin kesäaikana, jolloin 71-89% havutukeista 
oli kuoriutunut keskimäärin runsaalta neljännek
selLä vaipasta. Muina aikoina kuoriutuminen oli 
selvästi vähäisempää. Karsimaterien vuolemia oli 
havutukeissa vähän. Koivutukeissa vuolemia oli 
31 -51 %:ssa tukeista. 

Osa korjuuvaurioista häviää kuorinnassa. Sahata
varaan vaikuttavia muhiutumia oli kuorinnanjäl
keen 30 %:ssa alkuperäisestä määrästä. Muut hak
kuussa syntyneet viat vähenivät kuorinnassa suh
teellisesti vielä enemmän. 

Kuorinnassa syntyvistä vaurioista pahimpia oli
vat kuorimaterien ja kuorimakoneiden syöttölait
teiden aiheuttamat tukkien pintaviat. Kuorinta
terät painuivat lähes tukin koko pituudella keski
määrin 0- 5 mm:n syvyyteen puuainekseen. Lisäk
si kuorimaterät "sievistivät" tukkien päät muuta
man sentin matkalta. Syöttölaitteiden jälkiä oli 
myös koko tukin pituudella. Pahimmillaan ne oli
vat kesäkuorinnassa, jolloin ne ulottuivat 4· - 9 
mm:n syvyyteen. Kahdella sahalla tukkien lajitte
lussa potkaisija aiheutti lisäksijoka tukkiin kaksi 
keskimäärin 6-12 mm:n syvyistä kotoa. 
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JOHDANTO 

Puutavarapölkkyihin tulee monesti hakkuulaitteen 
syöttöelinten jälkiä ja karsintaterien aiheuttamia kuo
riutumia. Kuljetuksen kuormaus- ja purkamisvaiheessa 
tukkien keskikohta kuoriutuu etenkin kesäaikana. Sa
halla tukkeja siirreltäessäja lajiteltaessa ne kolhiutuvat 
helposti. Myös kuorinta aiheuttaa tukkeihin jälkiä. 

Korjuussaja kuljetuksessa tukkeihin tulevista vauriois
ta ei ole tutkittua tietoa. Erilaisten hakkuukonekompo
nenttien vaikutusta korjuuvaurioiden määrään ja laa
tuun ei tunneta. Korjuuvaurioiden tunteminen sinänsä 
ei ole olennaisin tieto, tärkeämpää on tietää niiden vai
kutus valmistettavan tuotteen laatuun ja määrään. Tieto 
edellyttää korjuuvaurioiden tarkastelua kuorinnan jäl
keen. Kuorintaa on tutkittu paljon, lähinnä kuorimako
neiden kehittelytyötä varten. Käytettävissä ei ole kui
tenkaan tietoa korjuun ja kuorinnan tukeille aiheutta
mien vaurioiden yhteisvaikutuksesta. 

Tavoitteena oli selvittää hakkuukoneiden erilaisten kar
sinta-, katkonta- ja syöttöratkaisujen vaikutusta puuta
varan vaurioitumiseen. Tulosten perusteella pyritään 
vaikuttamaan hakkuukoneiden kehittämiseksi mahdol
lis imman vähän puutavaraa vaurioittaviksi. Tutkimuk
sen toinen tavoite oli selvittää kuljetuksessa, tehdaskä
sittelyssä ja kuorinnassa syntyvät tukkien vauriot. 

TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA 
TUTKIMUSAINEISTO 

Korjuuvaurioita tutkittiin yhteistyössä Enso-Gutzeit 
Oy:nja Metsäliiton kanssa. Yritykset ja Metsäteho mää
rittivät yhdessä tutkittavat hakkuu koneet. Yritykset toi
mittivat tutkittavat tukkierät sahalle tai tehtaalle mitat
taviks i. Metsäteho huolehti tukkien mittauksista sekä 
määritti korjuuvauriot ja niiden aiheuttajat. 

Tutkimuksessa olivat mukana Keto 150-, Logset-, Pons
se H 60-, Timberjack 7 40- (kumirullasyöttö) ja 755- (me
tallirullasyöttö) sekä Valmet 960-hakkuulaitteet. Tavoit
teena oli tutkia mahdollisimman uusien laitteiden työn
jälkeä. Konevalinnassa ei kuitenkaan tältä osin onnis
tuttu. 

Tutkimuksessamitattiin korjuussajakuljetuksessasyn
tyn eet vauriot kolmena eri vuodenaikana valmistetuista 
mänty-ja kuusitukeistasekä kahtena vuodenaikana val
mistetuista koivuvaneritukeista. Hakkuuajankohdat 
olivat 

• talvi, maaliskuu = jäätynyt puu 
• kevät, toukokuu= nila-aikainen puu (ei koivulla) 
• syksy, elo-syyskuu = sula puu 

Thkeista mitattiin korjuun ja kuljetuksen jälkeen syöt
tölaitteen aiheuttamat kuoriutumat ja painautumat puu
aineessa, kars intaterien aiheuttamat kuoriutumat ja 
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vuolemat sekä kaadon ja katkaisun aikana syntyneet 
lohkeamatja halkeamat. 

Hakkuuerää ja -konetta kohti mitattiin yksi autokulje
tusnippu (noin 15- 18m3 eli 40 - 100 tukkia). Havutuk
kiaineisto oli 2 332 tukkia ja koivutukkiaineisto 315 
tukkia. 

Kuoriruisvaurioita tutkittiin Enso-Gutzeit Oy:n Tolkkis
ten sekä Oy Metsä-Botnia Ab:n Merikarvian ja Teuvan 
sahoilla kesällä ja syksyllä 1994. Tukkierä mitattiin en
sin sahan mittalaitteella kuoripäällisenä. Kuorinnanjäl
keen mitattiin siinä syntyneet vauriot sekäjäljellä olleet 
korjuuvauriot Lopuksi tukit mitattiin uudestaan teh
taan mittalaitteella. 

Kuorintaselvitys tehtiin kevään ja syksyn kaatoeristä. 
Kultakin sahalta valittiin selvitykseen yksi mänty- ja 
kuusinippu. Yhteensä aineisto käsitti 4 kuusi- ja 3 män
tynippua. 

TULOKSET 

Korjuuvauriot 

Yleistä 

Korjuu- ja kuljetusvaurioiden merkitys vaihtelee puula
jin, käyttötarkoituksen ja korjuuajankohdan mukaan. 
Havusahatukeissa eivät sahattavaan latvalieriöön ulot
tumattomat mekaaniset vauriot vaikuta sahaustulok
seen. Havuvanerin raaka-aineeksi menevissä kuusitu
keissa pienikin kolo saattaa näkyä sorvatussa viilussa. 
Koivuvaneria valmistettaessa sorvipöllien pyöristys on 
yleensä suurempaa kuin havuvanerilla. Matalat jäljet 
eivät yleensä näy viilussa, mutta syvät jäljet saattavat 
ulottua tuotantoon kelpaavaan viiluun. 

Korjuun aiheuttamat jäljet saattavat ajankohdan mu
kaan vaikuttaa varastaitavien tukkien laatuun. Havu
puissa kuoriutuneet kohdat sinistyvät helposti loppuke
sän varastoinnissa. Havupuiden sinistymä leviää verra
ten nopeasti puun sisään alentaen sahatavaran arvo~ . 

Koivuvaneritukkien kuoriutuneet kohdat tummuvat 
nopeasti kesäaikaisessa korjuussa. Tummuma jää kui
tenkin aivan tukkien pintaan. Se häviää yleensä sorvi
pöllien pyöristyksessä, eikä siten vaikuta viilun laatuun. 

Korjuuvauriot esitetään seuraavassa haitallisuusjärjes
tyksessä, vakavimmat ensin. 

Rouhiutumat 

Rouhiutumia tulee tukkeihin, kun hakkuukoneen syöt
törullat jäävätjauhamaan tyhjää karsintaterien osuessa 
suureen oksaan tai mutkaan. Rouhiutumakohdassa on 
yleensä kahden tai useamman syöttörullan tekemäjälki 
tukin eri puolilla. 



Kuva 1. Metallirullan aiheuttama rouhiutuma 

Rouhiutumia oli eri koneilla hakkuuerittäin 0- 57 %:ssa 
tukeista. Eri kausina rouhiutumien yleisyydessä ei ollut 
selviä eroja. Rouhiutumien keskimääräiset syvyydet 
vaihtelivat erissä O:sta 19 mm:iin ja pinta-alat O:sta 10 
dm2:iin. Taulukossa 1 esitetään puulajeittaiset ja hak
kuukausittaiset keskiarvot. 

Metallirullasyöttöiset hakkuukoneet (Ponsseja metalli
rulla-Timberjack) tekivät eniten ja pahimpia rouhiutu
mia havutukkeihin. Vähiten rouhiutumia tekivät kumi
rullasyöttöiset hakkuukoneet (kumirulla-Timberjackja 
Valmet). 

TAULUKKO 1. Rouhiutumien yleisyys, syvyys ja pinta-ala 

Puulaj i Talvi Kevät Syksy 

Määrä, % tukeista 

Mänty 17 11 15 
Kuusi 16 23 6 
Koivu 6 .. 19 

Syvyys, mm 

Mänty 6 6 9 
Kuusi 4 10 9 
Koivu 16 .. 10 

Pinta-ala, dm3 

Mänty 4 5 4 
Kuusi 5 4 3 
Koivu 3 .. 4 

Keto Logset Timberjack 
kumirulla 

E 
E 
<h 
5:::1 
> 
>-
"' .c 

0 10 20 30 :::1 
0 1 1 1 1 a: 

Rouhiutumien esllntymlstaajuus, % - =Kesä 

Kuva 3. Kesähakkuussa kuoriutuneita tukkeja 

Kuoriutumal 

Thkkien kuoriutumista aiheuttivat hakkuussa karsima
terät sekä syöttö-, mitta- ja tukirullat sekä kuljetuksissa 
tukkien kuormaus ja purkaminen. Kuoriutumat olivat 
joko viiitornaisia tai laikuttaisia. Viiilot olivat usein 
koko tukin pituisiajaniitä oli eri puolilla tukkia. Laikuit
tainen kuoriutuminen oli yleisintä tukkien keskellä. 

Mänty kuoriutui yleisemmin ja laaja-alaisemmin kuin 
kuusi. Kesällä hakatut havutukit kuoriutuivat yleisem
min ja laajemmin kuin muina aikoina (taulukko 2). 

TAULUKKO 2. Kuoriutumisen yleisyys, aiheuttajat ja määrä 

Puulaji Talvi Kevät Syksy 

Määrä, % tukeista 

Mänty 63 89 69 
Kuusi 36 71 42 
Koivu 11 .. 0 

Karsintaterät: % vaipasta 

Mänty 7 25 12 
Kuusi 5 28 9 
Koivu 5 .. 4 

Syöttölaite: dm2 

Mänty 14 25 21 
Muusi 8 23 5 
Koivu 2 .. 0 

Timberjack Ponsse Valmet 
metallirulla 

c::::=J = Syksy c::::=J = Talvi 

Kuva 2. Rouhiutumien keskimääräinen esiintymistaajuus ja vaurion syvyys konemerkeittäin 
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Kuva 4. Tukkien keskimääräinen kuoriutuminen hakkuulaitteittain 

Hakkuulaite vaikutti jonkin verran kuoriutumisen ylei
syyteen. Mäntytukeista kuoriutuivat yleisimmin kesäai
kana kumirullasyöttöisillä hakkuulaitteilla tehdyt tukit. 
Kuoriutuneiden kuusitukkien osuus oli syksyllä ja tal
vella pienempi kuin mäntytukkien. Pienintä kuoriutu
minen oli kumirullasyöttöisillä hakkuulaitteilla tehdyis
sä erissä. 

Kuva 5. Vuolema koivutukissa 

Ketolla eniten kuoriutumista aiheuttivat karsimaterät, 
Logsetilla syöttötelat. Ponssella mäntytukkeja kuorivat 
eniten syöttö rullat, kun taas kuusitukkeja karsintaterät 
ja syöttörullat kuorivat saman verran. Metallirullasyöt
töisellä Timberjackilla mäntytukkeja kuorivat eniten 
syöttörullat, kuusitukkeja taas karsintaterät. Kumirul
lasyöttöisellä Timberjackilla karsintaterät ja syöttörul
lat kuorivat tukkeja lähes yhtä paljon. Valmetilla kuusi
tukkeja kuorivat eniten karsintaterät; mäntytukeilla syi
den välillä ei ollut eroja. Koivutukkeja kuorivat eniten 
karsintaterät kaikilla tutkituilla hakkuukoneilla. 

TAULUKKO 3. Vuolemien yleisyys, syvyys ja pinta-ala 

Vuolemat 
Vuolemat ovat karsimaterien aiheuttamia puuaineeseen 
ulottuvia viiitornaisia vaurioita. Vuolemien määrään vai
kuttaa paljon käsiteltävän puun mutkaisuus. Siksi koi
vutukeissa on yleensä selvästi enemmän vuolemia kuin 
havutukeissa. 

Koivutukeissa oli eniten vuolemia syksyllä hakatuissa 
erissä, havutukeissa puolestaan talvella hakatuissa eris
sä (taulukko 3). Havupuilla vuolemat olivat matalia ja 

pienialaisia. 
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Puulaji Talvi 

Mänty 6 
Kuusi 16 
Koivu 31 

Mänty 3 
Kuusi 2 
Koivu 4 

Mänty 3 
Kuusi 5 
Koivu 15 

·) yksi poikkeavan suuri havainto 

Kevät Syksy 

Määrä, % tukeista 

1 1 
1 1 
.. 51 

Syvyys, mm 

3 1 
1 1 
.. 5 

Pinta-ala, dm3 

16*) 2 
4 1 
.. 5 

• 
1 
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Ketolla, Logsetilla, metallirulla-Timberjackillaja Valme
tilla valmistetuissa havutukeissa oli eniten vuolemia. 
Syvimmät vuolemat havutukkeihin tulivat metallirulla
syöttöisellä Timberjackilla. Suurimmat vuolemapinta
alat tekivät Ponsse ja molemmat Timberjackit. 

Lohkeamat 

Kuva 6. Lohkeama koivutukissa 

Lohkeamat ovat kaatovaiheessa tai katkonnassa tukin 
päähän tulevia halkeamia. Lohkeamia aiheuttaa kaa
dossa usein liiallinen työntäminen, katkonnassa puoles
taan järeiden tukki en katkaisu ilman tukemista tai "hei
jaamista". Lohkeamien määriin vaikuttaa siis eniten 
hakkuukoneen kuljettaja. 

Puun rakenne ja hakkuuajankohta vaikuttavat lohkea
misalttiuteen. Koivulla lohkeaminen on yleisintä, mutta 
myös järeät kuusitukit lohkeavat helposti. Männyllä 
lohkeaminen on harvinaista. Kevään ja alkukesän hak
kuissa lohkeamia tulee helpommin kuin muina aikoina. 

Havutukeilla oli lohkeamia vain 0, 7 %:ssa tukeista. Talvi
kaatoisissa koivutukeissa lohkeamia oli 14 %:ssa ja 
syyskaatoisissa 4 %:ssa. Konemerkkien välillä ei ollut 
systemaattisia eroja. 

Korjuuvaurioiden määrä kuorinnan 
jälkeen 

Korjuuvauriot mitattiin sahalla tai tehtaalla kuljetuksen 
jälkeen. Ennen tukkien käyttöä niitä siirrellään, mita
taan ja lajitellaan, jolloin niihin tulee monesti lisää vau
rioita. Kuorinta aiheuttaa tukkeihin vaurioita, mutta 
myös hävittää aiemmin tukkeihin tulleita vikoja ja vau
rioita. 

Kuorinnanjälkeen tukeissajäljellä olevat korjuuvauriot 
mitattiin kuorintavaurioaineiston tukeista. Aineisto oli 
huomattavasti suppeampi kuin korjuuvaurioaineisto. 

Hakkuulaitteiden syöttöelinten aiheuttamista rouhiutu
mista hävisi kuorinnassa kokonaan vajaa viidennes. Jäi-

jelle jääneistä viidenneksen ei katsottu vaikuttavan sa
hatavaran tai viilun laatuun. Lopuista rouhiutumista 
puolet oli sellaisia, että niiden katsottiin vaikuttavan 
tukista sorvattavan viilun laatuun. Loppujen - eli noin 
30 % rouhiutumien alkuperäisestä määrästä- katsottiin 
vaikuttavan havutukeista sahattavaan puutavaraan. 

Mitta- tai tukirullien aiheuttamista, kuorinnan jälkeen 
näkyvistä vaurioista suurin osa oli sellaisia, ettei niillä 
katsottu olevan vaikutusta jalostustulokseen. Vajaa 
puoletjäljellä olevista vaurioista olisi vaikuttanut viilun 
laatuun ja vajaa 10 % sahaustulokseen. 

Kuorintavauriot 

Yleistä 

Kuorintavaurioiden merkitys vaihtelee tukkien käyttö
tarkoituksen mukaan. Vaneritukeissa matalatkin kolot 
tai jäljet saattavat näkyä viilussa. Sahatukeissa vaurion 
sijainti tukin tyvi- tai latvapäässä vaikuttaa paljon vauri
on merkitykseen. Muualla kuin aivan latvaosassa olevat 
jäljet eivät monesti näy valmiissa tuotteessa. Tukkien 
pintaosien mekaaninen vaurioituminen heikentää pin
noista tehtävän hakkeen laatua. Tukki en päiden pyöris
tyminen saattaa aiheuttaa tukin poistamisen sahauslin
jalta alimittaisena. Värivikaa ei kuorintavaurioiden 
kautta ehdi tulla puuainekseen, ellei kuorintaa tehdä 
ennen lajittelua. 

Kuorintaterien aiheuttamat vauriot 

Kuorintavauriota tutkittiin kahden VK-450- ja kahden 
Cambio-kuorimakoneen kuorimista tukeista. VK-ko
neella tukit kuoriutuivat huomattavasti paremmin kuin 
Cambiolla. Puulaji ei vaikuttanut kuorimistulokseen. 
Kun tukkeihin jäi kuorta, se jäi tyviosiin, useimmiten 
tukkeihin, joissa oli tyviiaajentuma tai epäsymmetrinen 
tyvi. 

Kuorintaterät irrottavat monesti puuainesta tukin pin
nasta kuorinnan aikana. Terien jättämä jälki oli erilai
nen Cambiollaja VK:lla (kuvat 7 ja 8). 

Kuorintaterät painuivat keskimäärin 0 - 5 mm:n syvyy
teen puuainekseen. Syvimmillään ne painuivat 14 mm:n 
syvyyteen. Vauriot olivat VK:lla suurempia kuin Cambi
olla. 

Tukin vaippaan tulevien vaurioiden lisäksi kuorifiate
rät aiheuttavat vaurioita tukkien päihin. Kuorimako
neet on suunniteltu siten, että kuorittavat tukit tulevat 
yhtenäisenä "pötkönä" kuorimakoneeseen, jolloin kuo
rimaterät eivät sulkeudu tukki en välillä. Käytännössä ei 
kuitenkaan läheskään aina ole näin, vaan terät ehtivät 
sulkeutua tukkien välillä. Kiinni oleviin kuorintateriin 
törmäävät tukit avaavat kuorintaterät väkisin, jolloin ne 
avautuessaan repivät tukin päätä. Vastaava ilmiö, joskin 
lievempänä, tapahtuu tukin toisessa päässä terien men
nessä kiinni. 

5 



Kuva 7. Cambion kuorimaterien jälkiä 

Kuva 8. VK:n kuorimaterien jälkiä 

Tukkien päihin tuli kesäkuorinnassa enemmän vaurioi
ta kuin syyskuorinnassa. Kuorimakoneeseen ensin 
menneestä tukin päästä vaurioitui kesällä vaipasta 75-
98 % 4 - 12 cm:n matkalta. Syksyllä kuorituissa erissä 
vastaavat arvot olivat 50-74 %ja 3-5 cm. 

Tukin jälkipäähän tulleet vauriot olivat selvästi etupään 
vaurioita lievempiä, mutta monessa tapauksessa pitem-

Kuva 9. VK:n tukin päähän tekemiä jälkiä 

Kuva 10. Cambion syöttölaitteiston jälki 

Kuva 11. VK:n syöttölaitteiston jälki 

piä. Kuorimakoneittainen vaihtelu oli suurta. Suurim
massa osassa kuorintaeristä ei ollut minkäänlaisia jäl
kiä. Erissä, joissa oli vaurioita, ne olivat keskimäärin 
7 - 22 % vaipasta 3 - 17 cm:n matkalla. 

Syöttölaitteiden aiheuttamat vauriot 

Tukkien täytyy pysyä tukevasti kuorimakoneessa kuo
rinnan aikana. Koska kuorimaterät pyrkivät pyörittä
mään tukkia kuorinnan aikana, tukin syöttö ja kiinnipi
to vaativat suuria voimia. VK-kuorimakoneessa syöttö
laitteiden aiheuttama jälki on viiitornainen (kuva 11), 
Cambiolla se oli puolestaan piikin pistojälki (kuva 10). 

Syöttölaitteiden aiheuttamat vauriot olivat kahdella 
puolella tukkia. VK:n syöttölaitteen aiheuttama viiito
rnainen vaurio oli keskimäärin hieman syvempi kuin 
Cambion piikkimäinen vaurio. VK rikkoi tukin pintaa 
laajemmalta alalta kuin Cambio. 

Syöttölaitteiden aiheuttamat vauriot olivat suurempia 
kesä- kuin syyskuorinnassa. Viiltojen tai piikinjälkien 
keskimääräiset syvyydet olivat kesäkuorinnassa 4 - 9 
mm syvimpien jälkien ollessa 12 mm. Syyskuorinnassa 
suurimmassa osassa eriä ei ollut vaurioita. 



Kuljettimien yms. aiheuttamat vauriot 

Kuva 12. Tukkilajittelijan patkaisijan jälki 

Sahalla käsiteltäviin tukkeihin voi tulla vaurioita myös 
tukkien kokolajittelussa. Tutkimuksessa mitattiin tuk
kilajittelijan patkaisijan tukkeihin aiheuttamat vauriot. 
Joka tukissa oli kaksi "palkeenkielen" muotoista koloa. 
Niiden keskimääräiset syvyydet olivat mittauserittäin 6 
-12mm. 

Tilavuuden muutokset 
Tutkimuksessa yritettiin selvittää myös kuorinnassa 
tapahtuvan i:muhävikin suuruutta. Aineisto kerättiin 
mittaamalla tukit yksilöidysti kuoripäällisinä ja kuoret
tomina sahojen Rema-mittalaitteilla. 

Tuloksista voitiin todeta, ettei käytetty menetelmä -
lähinnä mittausohjelmisto-soveltunut kuorinnan aihe
uttaman puuhävikin selvittämiseen. Puuhävikki koos
tuu melko pienialaisista koloistajajäljistä, mitkä mitta
usohjelma suodattaa pois mittausvirheinä. Kuoritun 
puun mitoissa todellinen puuhävikki ei näkynyt. 

TULOSTENTARKASTELU 

Korjuussa syntyvistä vaurioista pahimpia sahatavaraa 
tai viilua ajatellen olivat hakkuukoneen syöttörullien 
aiheuttamat kolot eli rouhiutumat. Niitä oli korjuun 
jälkeen 10- 20 %:ssa tukeista. Kuorinnan jälkeen niistä 
oli jäljellä puolet sellaisina, että ne saattoivat näkyä 
tukeista sorvattavassa viilussa. Runsas neljännes rou
hiutumista saattoi kuorinnan jälkeen näkyä sahatava
rassa. 

Kuorinnassa syöttölaitteiden ja kuorimaterien aiheutta
mat vauriot olivat erityisesti kesäkuorinnassa syvyydel
tään lähes samaa luokkaa kuin korjuussa syntyneet 
rouhiutumat ennen kuorintaa. Kahdella kolmesta tutki
mukseen osallistuneista sahoista tukkilajittelijan pot
kaisijat aiheuttivat jokaiseen tukkiin kaksi syvyydel
tään pahimpiin rouhiutumiin verrattavaa jälkeä. Kuo
rintakoneen tekemiä jälkiä oli lähes kaikissa tukeissa 
yleensä koko tukin pituudella, kun taas korjuujäljet 
olivat yleensä yhdessä kohdassa tukkia. 

Tukki en laadun ja tehokkaan hyödyntämisen kannalta 
on tärkeää vähentää kuorinnassa ja muussa sahoilla 
tapahtuvassa käsittelyssä syntyviä puuaineeseen tule
via vaurioita. Korjuun aiheuttamia vaurioita ei tule kui
tenkaan väheksyä, vaan niitä pitää vähentää konekehit
telyn, koneiden kunnossapidon sekä kuljettajien am
mattitaidon kehittämisen ja ylläpitämisen avulla. 

LISÄTIETOJA 

Konemerkkikohtaisia korjuuvauriotuloksia on saata
vissa Timo Yli-Hukkalan tekemästä monisteesta 
16.5. 1995 "Korjuuvauriotutkimus, hakkuukonekohtai
set tulokset." Kuorintatutkimuksen eräkohtaiset tulok
set esitetään Timo Yli-Hukkalan monisteessa 17.5. 1995 
"Korjuuvauriotutkimuksen kuorintakokeet". 

Asiasanat: Hakkuukoneet, korjuuvauriot, kuorinta
vauriot 
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HAAVESTING AND DEBARKING DAMAGE 

The study looked into the amount of damage and causes 
of damage in mechanized harvesting ofpine, spruce and 
and birch Jogs. The scope of the study was extended in 
the course of the work to include debarking damage to 
saw logs. 

Harvesting damage was measured by examining logs 
produced by Keto, Logset, Ponsse, Timberjack and Val
met harvesting devices. Debarking damage was as
sessed from Jogs processed by Cambio and VK-450 
debarkers. 

Fromthe point ofview of conversion, the worst harvest
ing damage was caused by feeding devices. Crushed 
wood extending 4- 16 mm into the logs was observed 
on G - 19 'J11 of the logs. The loss of bark can affect the 
quality of wood especially in summer when 71 - 89 % of 
the logs manifested had bark losses of over 25 % of their 
mantle area. At other t imes of the year, the loss of bark 
was clearly less pronounced. The occurrence of wood 
being removed by the delimbing lmives was infrequent 
in softwood logs. In hardwood logs this was observed in 
31- 51 % of the logs. 

METSÄTEHO ~ 

Some harvesting damage disappears when the logs are 
debarked. Crushed wood influencing the quality of 
sawn goods obtained was reduced by 30 % of its initial 
amount by debarking. The effect of debarking on the 
relative reduction of the other forrns of harvesting dam
age was even more pronounced. 

The worst forrns of damage caused during debarking 
were the surface defects caused by debarking knives 
and the feeding devices of debarking machines. Debark
ing knives penetrated to an average depth of 0 - 5 mm 
into the wood almost over the entire length of the logs. 
Moreover, the debarking knives "redused" the end oflog . 
over a distance of a few centimetres. The feeder devices 
left marks along the entire length of the log. The results 
of this damage were at their worst in logs debarked in 
the summer; then the marks penetrated to a depth of 4-
9 mm into the wood. At two sawmills, the kick-off 
device in log grading caused additional damage in the 
form of two notches , 6 - 12 mm in depth, in each log. 

Key words: Harvesters, harvesting damages, 
debarking damages 
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