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Monitoimikoneet voivat aiheuttaa vaurioita itse korjattavalle
puutavaralle (lähinnä sahatukeille), esimerkiksi sälöytymisen ja
halkeamien muodossa ja myös· ympäröivälle metsälle, vaikka
olisikin kyseessä uudistushakkuualue .

PUUTAVARAVAURIOT
Sahatukkitavarasta todettiin syksyllä 1976 Oy W. Rosenlew Ab:n
työmaalla Viljakkalassa, että Pika 75 - harvesterin käsittelemissä
kuusitukeissa oli varsin runsaasti pieniä sälöytymiä ja halkeamia.
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Ha l keama lla ymmärr etään tässä katka isupintojen puu osas sa näkyvää
r epeämää .

Sälöytymällä taas ymmärretään muualla rungon puu-

aineessa ilmeneviä r epeämiä ja viiltoja .

Tukkien ollessa työ-

maa l la maa s sa arvioitiin eri tavoin vaurioituneiksi 60 % kuusi tukeista 1 joi ta oli yhteensä 1 581 kpl.

Tukki en latvaläp i mitta

ei näyttänyt vaikuttaneen vaur ioituneiden määrään.
Vaur ioituneista tukeista oli vähän sälöytyneitä (sälöytymää
alle 4

%pinta- alasta)

65

%,

enemmän sälöytyneitä 12

%,

tyvi -

leikkauksesta haljenneita 5% ja l atva l eikkauksesta haljenneita
18

%.

Sälöytymisen voi katsoa aiheutuneen karsintakelkan

terien viilloista ja halkeamisen taas tukkien kannatuksetta
olosta katkomisen aikana .

Huomattakoon e rityisesti, että

mukaan on otettu vähäisetkin halkeamat, kunhan ne vain ovat
koskeneet itse puuta .
Syöttörullien piikeistä aiheutuneita vaurioita ei Pika 75
- harvesterissa ollut 1 koska syöttörullat itse asiassa puuttuivat
koneesta.

Konehan toimii ns . sykeperiaatteella.

Halkeamien

vähäisyys taas johtunee ainakin osittain siitä, että katkonta
tapahtui rungon ollessa viistoas ennossa ja painopisteen sijai tessa lähellä katkaisupaikkaa .
Vaikka vaurioitumia todettiin lokakuussa varsin runsaasti, ilmeni
Rosenlewin Parkanon sahalla marraskuussa 1976 suoritetuissa
·koesahauksissa, jotka koskivat vaurioituneista kuusitukeista
koottuja eriä, että vaurioiden käytännöllinen merkitys oli
vähäinen.
Tukin latvaläpi- Aineisto, Sahatavaran a rvon
mitta, cm
tukkia
aleneminen (ennen
kuivausta), %
16 . 0 ••• 17 . 9

50

0. 11

22 . 0 ••• 23.9

50

0.19

26 . 0 •• • 27 . 9

50

0 . 46

32 . 0 ••• 33.9

24

0 . 36

22.0 ••• 23.9

50

0.12

Huomautuksia
Va in sydäntavaravauriot mukana
Vain sydäntavara vauriot mukana

Tukit vauriottornia
(vertailuaineisto)
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Vaurioita laskettaessa on käytetty kyseisen yhtiön hinnoittelua.
Erityisesti mainittakoon, että hakehyvitys on otettu huomioon .
Tulokset eivät osoita minkäänlaista vaurioiden suuruuden ja
tukkien koon välistä riippuvuussuhd etta.

Voidaan vain todeta,

että Pika 75 - harveste rin sahatukeille aiheuttamat vauriot
ovat jääneet syksyllä eritt äin vähäisiksi.

Sahatavaran

keinollinen kuivaus ei muuttanut ede llä esitettyä .

Vaurioiden

vähäisyyteen ovat ilmeisinä syinä kaatoleikkauksissa käytetty
ketjuterä ja syöttörullavahinkojen puuttuminen.

Karsinnassa

ja katkonnassa syntyneillä vaurioilla ei siis ole ollut suurta
merkitystä.
Tammi - helmikuussa 1977 selvitettiin Pika 75:n käsittelemien
kuusitukkien laatu uudestaan Parkanon sahalla .

Pyrkimyksenä

oli tällöin saada selville, lisääkö pakkasen mukaan tulo
vaurioiden määrää .

Tarkastelun kohteeksi otettiin nyt

suhteellisen pieni tukkimäärä, 112 tukkia, joista oli nyt
vauriottornia tuntuvasti enemmän kuin syksyllä 1976 eli 49

%.

Poiketen syksyisistä tuloksista todettiin va uriottomien määrän
lisääntyneen tukkien läpimitan kasvaessa.
oli 35

%,

pelkästään haljenneita 11

vaurioituneita 5
korjaukset .

%.

% ja

Pelkästään sälöytyneitä
molemmin tavoin

Muutosten perustana olivat karsintaveitsien

Vauriot olivat siis vähentyneet .

Koko kaatoajan

(01 - 17 ••• 28) vallitsi kova pakkaskeli (Tampereen lentokentän
lämpötilahavaintojen keskiarvo -1 2 . 3°C, vuorokautinen vaihtelu
- 2 . 0 ••• - 21 . 6°C) .
Helmikuussa 1977 suoritetuissa koesahauksissa, joissa kuhunkin
läpimittaerään sisältyi syksystä 1976 poiketen sekä vauriottornia
että eri t a voin vaurioituneita tukkeja, s a atiin seuraavat
tulokset.
Tukin latvaläpimitta,
cm

Aineisto,
tukkia

Sahatavara n arvon
a leneminen (ennen
kuivausta), %

20.0 .•• 22.9

50

0.28

26 . 0 •• • 28.9

50

0.20

32 . 0 ••• 34.9

12

0.03
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Vaur iot ovat siis vähentyneet läpimitan kasvaessa.

Tälle

toteamukselle ei sa& muualta tutkimuksesta vahvistusta .
tapauksessa vauriot ovat pakkaaaikanakin vähäiset .

Joka

Pakkanen

ei siis ole pystynyt vaurioita lisäämään .

Monitoimikoneet aiheuttavat kukin omia vauriolaj ejaan, ja
samalla tavalla aiheuttaa myös moottorisahakaato omat vaurionsa .
Oy W. Ros e nlew Ab : n työmaalla Viljakkalass a selvitettiin
lokakuussa 1976 moottorisahalla kaadetun kuusitukkierän
(684 tukkia) vaurioita .

Kaato - j a katkaisuvaurioina todettiin

tukeissa repäisyjä, joilla ymmärretään tässä katkaisupinnasta
lähtien irronneita
pi eni aukko .

puun~yit ä .

Repäisyn jäljiltä puuhun syntyi

Repäisyjä oli tyvileikkauksissa 6 kpl (0 . 9

ja katkaisuleikkauksissa 10 kpl (1 . 5 ~ ).

%)

Repäisyjen syvyys oli

keskimäärin tyvileikkauksissa 7.0 cm ja katkaisuleikkauksissa
8 . 2 cm (va i hte lut 3 • . • 20 c m) .

Halkeamia todettiin varsin vähän, tyvileikkauksiss a 7 kpl (1 . 0
ja katkaisuleikkauksissa 5 kpl (0.7

%)

%) .

Koesahauksia e i moottorisahakaadon aiheuttamien vaurioiden
selvittämis eks i suoritettu, mutta jo edellisistä luvuista
voidaan päätel lä, että vauriot olisivat olleet sahatavarassa
erittäin vähäisiä ja osittain satunnaisia.

METSÄVAURIOT

Koneellisen korjuun aiheuttamien metsävaurioiden on todettu
keskittyvän lähinnä harvennushakkuualoille .

Uud istushakkuu-

alueilla koneellinen korjuu koskettaa vaurioittavassa mielessä
vain osaa reunamet sästä .

Tällöin on jätettävä pois lähivuosina

uudistushakkuin käsiteltävät alueet.

Samoin voitaneen jättää

laskuista taimikkoikäiset sekä teitä ja r aja linj oja koskevat
reuna -alueet.

Tässä jätetään tutkimuksen ulkopuol elle maaperän infektoituminen
uudistushakkuualalla ja tartunnan mahdollinen leviäminen paikalle
nousevaan uuteen puusukupolveen .
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Eräällä Oy W. Ros enl ew Ab:n Pika 75 - uud istushakkuutyömaalla
Viljakkal assa työmaan reunojen pituus oli noin 460 m ja tästä
ol i vaurioitumisaltista noin170m (37
5 kpl .

%) .

Vaurioita todettiin

Näistä vain yhdessä tapauksessa oli kysymyksessä puuhun

ast i ulottuva viilto; muulloin oli kyseessä kaatolaitteesta
aiheutunut kuorivauri o .

Vauriot sij a itsivat 1.5 ••• 3 m:n

korkeudella maasta ja ne olivat 13 • • • 29 cm:n (d 1 • 3 ) havupuur ungoissa. Uud istushakkuua lueella is ompi a vaurioita voi

•

odottaa ko rkeintaan nila - a ikana .

Pika 75 - harvesteri n työtavalla

on vaurioiden vähäis yyteen oma syynsä .

Kone seisoo itse aukolla

ja ottaa reunapuun käsittelyynsä? karsii sen osittain (8 m
tyvestä) ja kal listaa sen päälleen .

Koneen työjälki on aina

mahdollisuus nähdä ja täten on mahdollista var oa ympärillä
olevia puita, joten vaurioita syntyy vähän ja vain poikkeus tapauksissa.

Harvennushakkuun yhteydessä asiat ovat tietysti

toisin .
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