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Voimankäytön tarve puiden niputtamisessa 
ensiharvennuskokeilussa
Niputtamalla pieniä puita jo hakkuupaikalla saavutetaan etuja.

Yhtenäistä nippua on nopeampi käsitellä kuin suurta määrää erillisiä 
pieniä puita. Nippu voidaan puristaa kokoon  siten, että se vie 
huomattavasti vähemmän tilaa kuin mitä yksittäiset puut veisivät. Nipun 
hakettaminen käy nopeammin kuin yksittäisten puiden käsittely.

Tämä info-lehti käsittelee sitä, miten suurta voimaa oikeastaan tarvitaan 
nipun puristamisessa (Nordfjell & Liss 2000). Materiaalina on käytetty 
sellaista tuoretta ensihakkuusta saatua kuusta, mäntyä ja koivua, jonka 
keskipituus on noin 8 m ja keskimääräinen halkaisija noin 7,5 cm. Puut 
on niputettu puulajeittain ja katkaistu 5,5 m tyvestä. Latva on käännetty 
nipun sisälle. Niput ovat kooltaan 250, 500 ja 900 kg raaka-ainetta.

Niputtamisessa on käytetty kettinkiä, jotka on vedetty tiukalle lähellä 
nipun päitä sekä keskellä (kiristäen yhdestä kohdasta kerrallaan 3 eri 
kohdassa ).  Kokeilulaite on esitelty kuviossa 1.

Tulokset osoittavat, että tarvitaan suhteellisen vähäistä voimaa purista-
maan puunippuja tiiviisti kokoon. Tämä kuitenkin edellyttää, että voimaa 
voidaan ohjata kettingin vetämiseen puunipun ympäri (Kuvio 2). Samalla 
voimalla pieni nippu tulee tiiviimmäksi kuin iso nippu (voidaan laskea 
kuviosta 2). Voimantarve niputettaessa mäntyä ja koivua on hieman 
erilainen kuin kuusta niputettaessa. Tämä johtunee männyn ja koivun 
kankeammista oksista.

Niputettava materiaali varastoitiin toukokuusta lokakuuhun. Tulokset 
osoittavat, että kaikki materiaali oli kuivunut hyvin. Pienet niput kuivuivat 
yhtä hyvin kuin niputtamaton materiaali, mutta isot niput kuivuivat hieman 
huonommin. 

Kuvio 1. Nippujen kiristämisessä käytetty kokeilulaite . Hydraulimäntä kiristi 
kettinkiä, joka vedettiin puunipun ympäri.
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Kuvio 2. Halkaisija (nipun keskeltä) suhteessa niputuksessa käytettyyn 
voimaan

Kuvio 3. Nipun halkaisija 500 kg:n
kuusinipussa, ennen
niputusta  ja sen jälkeen.
Nuoli viittaa samaan
puuhun molemmissa 
kuvissa..
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Teknisessä mielessä voidaan ketjulla yhteen niputtamista verrata
metsätraktorin isoon kuormainkouraan. Käytettävissä oleva voima on 
riittää puristukseen. 

Johtopäätöksenä voidaan sanoa, että on mahdollista käyttää täysin 
hyväksi metsätraktoreiden ja kuorma-autojen kuljetuskapasiteettia 
tuoreiden nippujen kuljettamisessa. Sen pitäisi olla mahdollista myös 
puolikuivien nippujen kuorma-autokuljetuksissa.

Toisena johtopäätöksenä oli se, että sopivan kokoinen nippu on
pituudeltaan 5.5 m ja tuorepainoltaan 250-500 kg. Nippujen pituus 
soveltuu kuorma-autoon ja ne mahtuvat halkaisijaltaan suureen 
hakkuriin.
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