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Naarva S23
-ha kku ula jtteeseen
liitetyt halkaisuterät
mahdolHstavat pilkkeiden
teon suoraan kannalta
säkkiin. “Rukkasenjälkiä” ei
pilkkeisiin jää.
TUTKIJA ARTO MUTIKAINEN, TTS,
arto.mutikainen@tts.fi
KUVAT: ARTO MUTIKAINEN

okeilussa peruskoneena oli
Valtra 905 maaralousrraktori,
jonka takarunkoon oli asen
nettu Kesla 304 kuormain ja
sen päähän sykesyörtöinen Naarva S23
-hakkuulaire. Hakkuulaitteen giljoriinipe
riaatreella toimivaan katkaisuterään oli
molemmin puolin pultein kiinnitetty kii
lamaiset lisäterär, jotka halkaisevat puun
karkaisun aikana. Pilkkeen pituus voitiin
määrittää kierreran kojen avulla sykesyö
rön iskunpituutra säätämällä. Lisäksi yk
sikköön kuului nostolaitekiinnitteinen
säkkireline, johon oli ripustettu pilkkeen
käsittelyyn ja kuivaukseen sopiva suur
säkki.
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Työmenetelmässä puut valmistettiin pilkkeiksi
(klopeiksi) ns. suoraan kannalta. Kaatoleikka
uksen jälkeen puu siirrettiin ja karsittiin/kat
kaistiin/halkaistiin. Valmet pilkkeet putosivat
nostolaitetelineessä olevaan suursäkkiin. Säkin
täytyttyä se kuljetettiin varastolle jo uusi tyhjä
säkki kiinnitettiin telineeseen.

Testityömaa oli lehtipuustoinen (koivu,
leppä, haapa) sekametsikkä. Työmenerel
mässä tehtiin ensin normaali puun kaaro
leikkaus. Sen jälkeen puu siirrettiin säkin
yläpuolelle ja aloitettiin karsinra-katkaisu
halkaisu. Valmiit pilkkeet putosivat säk
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Työsaavutus Naarva-menetelmällä
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Rinnankorkeusläpimifta, cm

—Pilke 45 cm
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Kaavio. Työsaovutus irtokuu
tiota tunnissa nnnankorkeus
läpimitan (dL3) mukaan.
Laskennassa työaika sisältää
tyhjönä ajon paistalle, siirty
miset paistalla, hakkuulaitteen
viennin kaadettavalle puulle,
puun kaadon, puun siirron, kar
sinnan + katkonnan/halkaisun,
kuormattuna ajon varastolle
(<100 m), säkin irrottomisen
sekä uuden sökin kunnittämisen,
Myös apuajat (esim. haittaavien
pienpuiden raivaus) ovat laskel
massa mukana.

—Pilke 33 cm

p

KUVU MM

VUODEN PILKKEET PARISSA
PÄIVÄSSÄ

kun. Kaadettujen puiden rinnankorkeuslä
pimitta oli keskimäärin 11 cm ja keskikoko
62 dm3. Säkin täytyttyä se vietiin noin 100
metrin etäisyydellä olevaan tienvarsivaras
toon ja vaihdettiin tyhjä säkki telineeseen.
Säkkiin mahtui 1,4 irtokuutiota 33 sentti
metrin piwisia pilkkeirä. Vastaava luku 45
senttimetrin pilkkeillä oli 1,5 irtokuutiota.

Testissä menetelmän työsaavutus oli puun
läpimitasta riippuen 0,6—4,0 irrokuutiota
tunnissa, kun tehtiin 33 senttimetrin pi
tuisia pilkkeitä. Pitempiä, 45 senttimetrin
pilkkeitä tehtäessä tuottavuus oli hieman
korkeampi (kaavio).

Laadullisesti pilkkeer eivät olleet ihan prii
maa. Seassa oli jonkin verran vajaasti hal
jenneita ja vain osittain katkenneita piIk
keitä. Myös pituusvaihtelua esiintyi. Suu
rimpien puiden käsittelyssä puutteena oli
myös se, että puu halkesi vain kahteen
osaan.

Keskimääräinen polttopuun kulutus pilke
läm mitteisessä omakotitalossa on puula
jista riippuen 40—50 irtokuutiota (24—30
pino-m3) vuodessa. Naarva-yksiköllä tämä
määrä syntyy hyvissä oloissa parissa päi
vässä. Se vastaa noin 2 500 litraa kevyttä
polttoöljyä.

Sopivia työkohteita Naarva-yksikölle ovat
esimerkiksi peltojen reunat ja muut pie
nialaiset kohteet. Pilkkeiden teon mahdol
listavat noin 300 euron hinraiset lisäterät
eivät ole raskas lisäinvestointi, jos hakku
laitteelle on muutakin käyttöä. Pilkettä voi
tehdä myös integroidusti kuitupuun hak
kuun yhteydessä. Tarvittaessa halkaisute
rät ovat nopeasti irrotettavissa. Pilkonta
ominaisuus sopii hyvin Naarva S23 -hak
kuulaitteeseen, joka asennetaan puuta
varakouran tilalle. Hakkuulaitteen ohjaus
hoituu kouran toiminnoilla, joten lisäkaa
pelointeja ja -letkutuksia ei tarvita. Kuor
main on nopeasti palautettavissa muu
hun käyttöön. O
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