
n:o 45 

Muutoksia autoperävaunujen kokonaispainoa 
ja pituutta koskeviin määräyksiin 

Kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriö on lääninhallituksille ja 
katsastusmiehille 19. 3. 65 o oitta
mallaan kirjeellä muuttanut mootto
riajoneuvoasetuksen 36 §:n 2. ja 8. 
momentissa säädettyjä, perävaunun 
kokonaispainoa ja pituutta koskevia 
määräyksiä. 

Telirakenteiseen, ts. kolmiakseli
seen kuorma-autoon saadaan, jollei 
muuta estettä ole, hyväksyä kytket
täväksi varsinainen perävaunu, ns. 
täysperävaunu, jonka kokonaispaino 
on enintään 14.5 tn. Auton ja perä
vaunun yhteenlasketun kokonaispai
non on tällöin noudatettava ns. silta. 
sääntöä, jonka mukaan yhdistelmän 
kokonaispainon on oltava tietys ä 
suhteessa yhdistelmän äärimmäisten 
akseleiden väliin. Jos auton koko
naispaino on 17 .5· tn ja perävaunun 
14.5 tn, auton etuakselin ja perä
vaunun taka-akselin välin on oltava 
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15.6 m. Perävaunun kokonaispainos
sa on edelleen otettava huomioon, 
että kuorma-autoon saadaan kytkeä 
kaksiakselinen varsinainen perävau
nu , jonka todellinen kokonaispaino 
on enintään sitä vetävän auton ko
konaispainon suuruinen tai, jos au
ton kaikki akselit ovat vetäviä, enin
tään kaksi kertaa niin suuri kuin 
auton kokonaispaino. Kaksiakselisen 
varsinaisen perävaunun suurin sal
littu kokonaispaino on tähän saakka 
ollut 12.5 tn. Erikoisluvalla on kyllä 
jo aiemminkin voitu käyttää 14.5 
tn :n kokonai painoa. Nykyisin käy
tössä olevat perävaunut, joille halu
taan 14.5 tn:n kokonaispaino, on 
katsastettava uudelleen. Suurempi 
kokonaispaino edellyttää, että perä
vaunu on varustettu kahdeksalla 
10.00x2D" :n renkaalla. Jos perä
vaunussa on vain kuusi rengasta , 
niiden on oltava l l .00x20". 
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Autokuljetusten kehittäminen Ruotsissa 

SCA-lehdessä olleen kirjoituksen 
mukaan Svenska Cellulosa AB :lla on 
tarkoitus suorittaa huomattavia 
muutoksia puutavaran kuljetuksessa 
käytettävässä autokalustossa. Nykyi
nen kalusto, joka on kokonaan auto
urakoitsijoiden, koostuu erityyppi
sistä ja erikokoisista autoista. Tämä 
kalusto pyritään asteittain korvaa
maan samantyyppisillä vetoautoilla , 
jotka varustetaan erikoisperävau-

Telirakenteisen puoliperävaunun 
pituus saa, jollei muuta estettä ole , 
olla en intään 12.0 m ja tällaisen 
perävaunun koriylitys enintään 3.5 
m, kuitenkin ehdolla, että kuormala
va tai kori taikka kuorma saa ulottua 
enintään 1.5 m kääntöpisteen etu
puolelle. Jos korin etuseinä on pysty 
lieriöpinta, jonka säde on enintään 
2.0 m, kori saa ulottua enintään 
2.0 m kääntöpisteen etupuolelle. 

Telirakenteisen puoliperävaunun ja 
kuorma-auton muodostaman yhdis
telmän yhteenlaskettu pituus saa, 
jollei muuta estettä ole, olla enintään 
15.0 m. Kuorma-auto voi olla joko 
kaksi- tai kolmiakselinen. Aikaisem
min ko. yhdistelmän suurin pituus 

nuilla . Tarkoitus on, että vetoautot 
olisivat urakoitsijoiden, mutta kulje
tuksenantaja hankkisi perävaunut. 
Perävaunuja olisi useita autoa kohti, 
joten voidaan järjestää vaihtoajo. 
Auto tuo tyhjän perävaunun varas
tolle ja vaihtaa sen siellä kuormat
tuun. Tämän järjestelyn ansiosta 
auton seisonta-aikaa kuormausva
rastolla voidaan lyhentää tuntuvasti 
ja siten alentaa auton kustannuksia 

oli 14.0 m. Yksiakselisen puoliperä
vaunun ja kuorma-auton muodosta
man yhdistelmän yhteenlaskettu pi
tuus on edelleen 14.0 m sekä kaksi
akselisen varsinaisen perävaunun ja 
kuorma-auton muodostaman yhdistel
män suurin pituus 18 .0 m. Kuljetet
taessa kuorma-autolla ja siihen kyt
ketyllä puoliperävaunulla pylväitä 
tai vastaavaa pitkää tavaraa yhdis
telmän pituus kuorma mukaan luet
tuna saa olla sen suuruinen, minkä 
pisimmän pylvään tai vastaavan kap
paleen pituus vaatii , kuitenkin enin 
tään 18 m. Edellytyksenä on myös , 
että vetoauton taka-akselin ja pe
rävaunun akselin väli ei ylitä 10.0 
metriä. A. E. H. 
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Kuva 1. Uusin ruot
salainen ajoneuvoyli· 
distelmä kolmiakseli
nen auto ja kaksi 
teliakselilla varustet
tua puoliperävaunua. 

) terminaalivaiheessa. Perävaunut tu
lisivat olemaan teliakselilla varustet
tuja puoliperävaunuja. Kun ajomat
ka ylittää 50 .. . 60 km ja kun tiet 
ovat hyvät, auton perään on tarkoi
tus kytkeä kaksi perävaunua. Pe
rävaunujen väliin sijoitetaan tällöin 
erikoinen teliakselinen kannatusvau
nu, Dolly, jonka varassa takimmai
sen perävaunun etuosa lepää. Ko. 
yhdistelmän pituus tulisi olemaan 30 
metriä. 

Auton ja kahden perävaunun muo
dostamaa ajoneuvoyhdistelmää, jolla 
pystytään hyvillä teillä kuljettamaan 
huomattavia kuormia, ei voida tällä 
hetkellä käyttää Suomessa, sillä 

moottoriajoneuvoasetuksen mukaan 
autoon saa kerrallaan kytkeä vain 
yhden perävaunun. Tähän säännök
seen ei ilmeisestikään ole lähitule
vaisuudessa odotettavissa muutosta. 
Ajoneuvon suurinta sallittua pituutta 
koskeva säännös rajoittaa meillä 
:myös ko. yhdistelmän käyttämistä. 
Kuorma-auton ja siihen kytketyn 
kaksiakselisen varsinaisen perävau
nun suurin sallittu pituus kuorma 
mukaan luettuna on moottoriajoneu
voasetuksen mukaan 18 m. Puoli
perävaunua käytettäessä vastaava pi
tuus on 14 m, kuitenkin niin, että 
pylväitä tai nstaavaa pitkää tavaraa 
kuljetettaessa se on 18 m. 

A. E. H. 

Alustava selvitys hakkuumiesten ajankäytöstä 
tavaralajeittaisessa ja karsittujen runkojen hakkuussa 

Tutkimuksen avulla pyrittiin sel
vittämään, missä suhteessa hakkuu
miehen ajankäyttö karsittuina run
koina hakkuussa eroaa tavanomaisen 
tavaralajeittaisen hakkuumenetel
män ajankäytöstä. Tutkimustuloksia 
on pidettävä suuntaa antavina aineis
ton suppeuden ja hakkuumenetelmän 
uutuuden vuoksi . 

Tutkimusaineisto käsitti 584.36 
k-'1113 (2 278 runkoa), joista runkoi -

na hakkuun osalle tuli 432.34 k-m3 
ja tavaralajeittaisen hakkuun osal
le 152.02 k-m3. Tutkimuksessa seu
rattiin kuuden hakkuumiehen työs
kentelyä. 

Runkoina hakkuussa tutkimuk
seen sisältyy kaksi toisistaan poik
keavaa työmenetelmää. Toisessa ta
pauksessa rungot valmistettiin varas
tolla samoiksi puutavaralajeiksi kuin 
tavaralajeittaisessakin hakkuussa ja 



-4-

Keskustelua pinotavaran mittauksesta 
Norjassa 

Viime syksynä Norjassa pidetyil
lä metsämiesten neuvottelupäi villä 
"Skog og Tre" oli pääkysymyksenä 
puutavaran ja erityisesti pinotavaran 
mittaus. Alustuksissa ja keskusteluis
sa tuotiin esille, että pinomittaus on 
epätarkkaa ja että sen ti lalle olisi 
kehitettävä pätevämmät mittaustavat, 
lähinnä joko kuiva-ainepainon mää
rityksiin perustuva painomittausme
netelmä tai kiintokuutiomenetelmä. 

toisessa tapauksessa ne katkottiin 
varastolla 8 m :n pituisiksi pölkyiksi . 

Runkoina hakkuussa kului aikaa 
kaatoon ja karsintaan metsässä sekä 
katkontaan ja muihin varastotöihin 
ilman keskeytyksiä 27 .78 .. . 69.15 
min /k-m3 . Keskeytysten osuus vaih
teli rajoissa 17 ... 27 % työmaa
ajasta. Runkoina hakkuussa katkot
taessa 8 m:n pituisiksi pölkyiksi te
hotyöaika oli 11.10 . . . 32.44 min/ 
k-m3 ja keskeytyssadannes 13 ... 35 
työmaa-ajasta. Tavaralajeittaisessa 
hakkuussa tehotyöaika vaihteli ra
JOISSa 18.35 . .. 54.01 min/k-m3. 
Keskeytysten osuus oli tällöin 8 ... 
31 % työmaa-ajasta. 

Valmistettaessa kuusitukkeja ja 
latvoista 2 m kuorellista paperipuu
ta oli runkoina hakkuun tehotyö
aika 14 ... 29 % ja työmaa-aika 
18 % suurempi kuin tavaralajeittai
sen hakkuun tehotyöaika. Koivutuk
keja ja latvoista halkoja valmistet
taessa runkoina hakkuun tehotyöaika 
oli vastaavasti 20 . . . 35 % ja työ
maa-aika 23 % suurempi kuin tava
ralajeittaisen hakkuun. Valmi tet
taessa rungoista yksinomaan 2 m 

Hyvän ja huonon puun arvo 

Kun kuorittua kuusi- ja mäntypa
peripuuta sisältäviä autokuormia , joi-
ta molempia oli 9 kpl , hajoitettiin 
ja pölkyt erotettiin laatunsa perus
teella silmävaraisesti kolmeen osaan, 
hyvä, keskinkertainen ja huono, kiin
nittämättä huomiota läpimittaan, saa- t 
tiin hyvää ja huonoa laatua edusta
ville osille seuraavat tulokset (HAL
VORSE ) {asetelma 1) . 

kuorellista kuusipaperipuuta teho
työaika oli 28 % ja työmaa-aika 
29 % suurempi runkoina kuin ta
varalajeittaise sa hakkuussa. 2 m 
kuorellisen koivupaperipuun teho
työaika oli 4 % ja työmaa-aika 
2 % suurempi runkoina hakkuus
sa kuin tavaralajeittaisessa hak
kuussa . 

Katkottaessa rungot varastolla 
8 m :n pölkyiksi olivat runkoina 
hakkuun tehotyöajat männyllä 33 . .. 
34 %, kuusella 11 ... 12 % ja koi
vulla 29 % pienempiä kuin tavara
lajeittaisen hakkuun. Vastaavat 
työmaa-ajat olivat runkoina hak
kuussa männyllä 15 .. . 26 % , kuu
sella 3 . .. 9 % ja koivulla 22 % 
pienempiä kuin tavaralajeittaise sa 
hakkuussa . 

Valmi tettae sa rungot varastol
la valmiik i tavaralajeiksi varasto
työn osuus oli eri tapauk i a 33 .. . 
69 % tehotyöajasta ja 34 ... 64 % 
työmaa-ajasta . Katkottaessa rungot 
8 m:n pitui iksi pölkyiksi vastaavat 
sadannekset olivat 3 .. . 11 ja 
3 . .. 13. 

M.K. 
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Asetelma 1 
Kuiva-

Laatu- Pin.o- ainetta, Nkr/ Nkr/kuiva-
luokka tiheys kg/k-m3 k-m3 ainekilo 

Hyvä 0.72 
Kuusi 

Huono 0.58 

Hyvä 0.72 
Mänty 

Huono 0.58 

) Asetelma 2 

1 m 

510 

440 

520 

450 

88 

109 

76 

95 

Koivupaperipuu 
2 m 

0.17 

0.25 

0.15 

0.21 

3 rn 

Pinotiheyden keskiarvo 0.610 0.526 
0.492-0.570 

0.505 
0.408-0.684 Pinotiheyden vaihtelurajat 0.536-0.681 

Hyvä puu on siis paljon halvem
paa kuin huono, ja ero olisi vieläkin 
suurempi, jos otettaisiin huomioon, 
että huonon puun kuiva-aine ei ole 
samanarvoista hyvän puun kuiva-ai
neen kanssa suuremman oksa- ja lyly. 
pitoisuutensa takia. 

Toisessa Norjassa suoritetussa tut
kimuksessa (WIBST AD ja ST ANG) 
taas saatiin asetelman 2 mukaisia 
tuloksia. 

Suurin vaihtelu on 3 m koivussa. 
Rahassa laskettuna pinotiheyden 
vaihtelu merkitsee sitä, että 1 m koi
vulla saadaan huonoimmasta puusta 
maksaa liikaa 10 Nkr/k-m3. Vastaa
va ero on kuoritulla 3 m kuusella 
33 Nkr/k-m3. Laadultaan huonosta 
ja vaikeasti kuorittavasta puusta 
maksetaan pinomittaa käytettäessä 
kohtuuttoman korkeita hintoja. 

Painomittaus Norjassa 

Painomittauksessa on Norjassa 
suuntauduttu BRAATHEn aloittees-

ta sellaiseen menetelmään, että en
sin autokuorma punnitaan ja sitten 
otetaan kuormasta sen molemmilta si
vuilta purunäytteitä erityisellä ket
jujyrsimellä (kuva 2). Näytteistä 
määritetään kuorman kuiva-ainepi
toisuus ja puutavaran hinta makse
taan kuiva-ainemäärän perusteella. 
Menetelmän käytän '.öön soveltami
nen on alkuvaiheessaan . 

Purunäytteiden edustavuus 

Koska kuiva-ainepitoisuus (k'iän
täen vesipitoisuus) vaihtelee pölkky
jen latvassa ja keskellä, pölkyn kes
kustassa ja pinnalla ja pölkystä toi
seen -erilailla, on purunäytettä otet
taessa pakko kiinnittää suuri huomio 
näytteiden oton edus '. avuuteen. 

Näytteitä ei oteta aivan pölkyn 
latvasta, jossa puu on poikkeukselli
sen kuivunutta tai märkää, vaan nii
den otto aloitetaan esimerkiksi kuor
man vasemmasta yläkulmasta noin 
15 cm:n päästä ylimmän pölkyn 
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päästä. Seuraava näyte otetaan toi
seksi ylimmästä pölkystä hieman oi
kealle ja niin edelleen kohti kuor
man oikeaa alanurkkaa . Kuorman 

Kuva 2. Ketjujyrsimen 
toimintaperiaate kui

vapainonäytteiden 
olossa. 

toisella puolella näytteiden otto
suunta on ristikkäinen. 

Oksien kohdalta näytettä ei yleen
sä oteta, koska jyrsin kuluu silloin 

B C D 

0 2 0 

51,4 4 38,6 

141,4 6 95,5 

131,6 8 111,3 

119,4 10 114,2 

112,2 12 113,3 

105,9 14 111.4 

101,7 16 109,1 

98,5 18 1~.9 

96,1 20 104,B 

94,1 22 103,0 

92,8 24 101,3 

91,5 26 99,9 

90,3 28 98,6 

89,3 ~ 97,4 

Kuva 3. Jyrsinnäyt
teen edustavuus, sek
tori 40°. A = cm
viilun numero, B = 
jyrsimen ottama osa 
cm-viilusta, %, C = 
pölkyn halkaisija, cm, 
ja D = jyrsimen ot
tama osa koko sek
torista eri läpimitta
luokissa. 
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-2 

-3 

-4 

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 cm 

kohtuuttomasti ja koska oksapuun 
kuiva-ainepitoisuus on uuri ja oksa
massan arvo vähäinen . Näin saadaan 
oksaisen, huonolaatuisen puun to
dellinen arvo jotenkin esiin. 

Jos havaitaan, että hyvin kuivunei
ta pölkkyjä on tietoisesti järjestetty 
kuorman reunoille, kuorma voidaan 
hajoittaa ja ottaa näytteet hajoitetus
ta kuormasta. Koneellisessa kuor
mauksessa pölkkyjen sijoittelua ei ole 
muutenkaan helppo suorittaa. 

Kuormassa oleva lumi ja jää eivät 
pääse kovinkaan paljon vaikuttamaan 
tuloksiin, sillä myös purunäytteeseen 
pääsee mukaan pölkyn pinnalla ole
vaa lunta ja jäätä. 

\ On hyvin tärkeää saada purunäy
, te tarkoin pölkyn ke kukseen ulottu

valta sektorilta. Siksi ennen näytteen 
ottoa mitataan pölkyn läpimitta ja 
mitta sovitetaan jyr imissyvyyden sää
täjään . Lisäksi jyrsin pyritään uun
taamaan pölkyn ydintä kohden. Jyr
simen kärki ei kuitenkaan ole aivan 
teräväkulmainen , vaan pyöreähkö, 
joten purunäytesektori ei anna täy-
in oikeaa kuvaa pölkyn kuiva-aine

pitoisuudesta (kuva 3). Sydän- ja 
pintapuun kuiva-ainepitoisuudet ovat 

etenkin havupuilla niin suuresti toi
sistaan poikkeavat, että syntyy mel
ko huomattava ns. edustavuusvirhe 
(kuva 4). Pienissä läpimittaluokissa 
kuiva -ainepitoisuus tulee liian pie
neksi (O . . . 5 % ) ja suurissa läpi
mittaluokissa ja paljon sydänpuuta 
sisältävissä puissa hieman liian suu
reksi (0 . . . 1 %). Pienten pölkky
jen oksaisuus, kuoren painavuus ja 
kuorintakustannusten suuruus teke
vät kyllä tämän edustavuusvirheen 
jossakin määrin oikeutetuksi. Koivul
la edustavuusvirhe on paljon pie
nempi, teoreettisesti laskien korkein
taan 0 .2 % . 

Purunäytteen kuivuminen 

Toinen huomion arvoinen virhe
lähde aiheutuu jyrsinpurun kuivumi-
esta. Purun kuiva-aineprosentin on 

todettu olevan keskimäärin 0 .3 % 
suurempi kuin va taavien kiekkojen, 
ja kun kiekkojen kuiva-aineprosentti 
taas on 0.1 % suurempi kuin pölkyn, 
on kuivumisvirhe yhteensä noin 
0.4 % . Kuivumisen vähäisyys aiheu
tunee jyr imen pienestä kierrosno
peudesta ja siitä, ettei jyrsinpuru 
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Asetelma 3 

Kuiva-aineprosentti 

Näyt- Yksi-
Tavaralaji 

Kuor- teen tyisen 
mia pölkky- Alin Keski- Ylin näytteen 

luku arvo standardi-
poikkeama 

Kuoren. kuusi (hiomopuu) 188 11.6 39.9 52.2 68.2 11.0 

" 
(senuloosapuu) 98 10.0 46.5 54 .5 65.3 10.6 

Kuorittu kuusi (selluloosa puu) 98 13.3 58.6 75.3 82.0 8.7 

" 
(hiomo puu) 68 10.1 49.2 75.4 83.2 5.2 t 

Kuoren. mänty 38 12.0 40.6 48.5 63.1 11.2 

" 
koivu 268 9.0 50.1 58.8 

1 

66.7 3.7 

Asetelma 4 

Kuivapainonäytteiden standardipoikkeama 

1 % 11 2 % 11 3 % 

Kuormien Kuiva-aineprosentti 

luku 50 1 60 1 70 11 50 1 60 1 70 11 50 1 60 1 70 

Yksityisen kuivapainonäytteen standardipoikkeama 

5 1 
4 

1 3 11 
5 

1 
4 

1 
3 11 5 1 

4 1 3 

äy tt eiden l ukumäärä 

1 100 44 18 1 25 11 5 1 11 5 2 ---
2 50 22 9 13 6 6 ---
3 33 15 6 8 4 
4 25 11 5 6 
5 20 9 
6 17 7 
8 13 6 

10 10 4 
15 

1 

7 
20 5 
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joudu paljoakaan tekemisiin ilman 
kiertoliikkeen kanssa. Missä määrin 
kuivurnisvirhe riippuu puun vesipi
toisuudesta ja jäätyneisyydestä, ei ole 
voitu todeta. 

Kuiva-ainepitoisuustuloksia 

Eri puu- ja tavaralajeilla saatiin 
kuiva-ainepitoisuuksien keskiarvoik
si, vaihteluksi ja hajonnaksi seuraa
vat päätulokset (BRAATHE ja 

~ OKSTAD) (asetelma 3). 

Koivulla standardipoikkeaima (kes
kihajonta) oli s iis vain 3. 7 % , mutta 
kuusella ja männyllä 2-3-kertai
nen . Standardipoikkeama pieneni 
kuiva-ainepitoisuuden kasvaessa. 

Koivukuormista tarvittavat näyt
teet kuormaa kohti selviävät asetel
masta 4. 

Mitä suurempi määrä kuormia 
kuuluu samaan erään, sitä vähem
män tarvitaan näytteitä kuormaa 
kohti, mikäli halutaan erikokoisissa 
erissä ama tarkkuus. 

Koivusta , joka on hakattu talvi
kautena ja punnittu ennen seuraavaa 
kevättä , ei ilmeisesti kannata ottaa 
näytteitä. Jos tuoretilavuuspaino on 
suuri, niin samalla myös kuiva-aine
pitoisuus on suuri. 

') Painomittauksen käyttäjien kokemuksia 

Toten Cellulosefabrikk 
(yli-ins. Dannevig) : 

"Tiheäkasvuinen puu on tähän 
aakka korvannut nopeakasvuisen . 

Suurissa puumäärissä tapahtuu ta
saantumista. Ennen sotia, jolloin 
puuta oli tarjolla runsaasti, :määri
timme suurilta metsänomistajilta han
kitun puun tilavuuspainon . Puuta
varan ostoissa otimme tilavuuspai
non huomioon. 

Olen suurella mielenkiinnolla to
dennut, että uusi mittausmenetelmä 
on nopea ja että se voidaan helposti 
sovittaa muun työn yhteyteen. Joskin 
ostaja ja myyjä ovat erimielisiä puu
tavaran hinnoista, molemmat ovat 
silti yksimielisiä siitä, että kustan
nuksia on alennettava. 

Metsänomistajille ei ole lisäkys
tannuksia uudesta menetelmästä, 
mutta teollisuuden kustannukset kyl
lä suurenevat, kun on hankittava vaa
koja ja muita varusteita, palkattava 
mittaushenkilöstöä jne. Kaikkia prob
leemoja ei ole vielä ratkaistu." 

0 r k 1 a S k o g i n d u s t r i A /L 
(isännöitsijä Monsen): 

"Uudella lastulevytehtaalla oste
taan kaikki puu painon mukaan ja 
siinä on hyvin onnistuttu. Orkange
rin tehtaalla puu ostetaan edelleen 
pinomitalla, ja kokeissa on siellä to
dettu, että kuiva-ainepitoisuus voi 
vaihdella ainakin 20 % . Ainoa syy 
pinomitan jatkuvaan käyttöön on pe
rinne menneiltä ajoilta. 

R0rosin tehtaan koivupuussa on 
vähemmän vaihtelua kuivumisen ja 
laadun suhteen. Talvella kosteuden 
vaihtelut ovat niin vähäisiä, että ne 
voidaan jättää huomiotta, jos tavara 
hankitaan ennen huhtikuuta. Kuiva 
ainemääritykset eivät ole talvella tar
peellisia. 

R0rosissa puuta ei ole katkottu 
tietyille pituuksille, ja näin metsän
omi tajilta jää pölkytys ja ristikointi
työ pois. Kuljetuksessa tästä ei ole 
haittaa, mutta mittaus olisi tullut 
hankalaksi tavanomaisin menetelmin. 

Yksi mies ottaa kuivapainonäyl
teitä 30 . . . 40 000 m3 :stä vuodessa 
ja ama mies hoitaa myös kuivapai-
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novalvonnan. Kokemuksen kasvaessa 
tulokset ehkä vielä paranevat. 

Pelkäsimme toimenpiteen kohtaa
van vastustusta metsänomistajien ta
holta, mutta niin ei ole tapahtunut. 
Olen saanut sen vaikutelman, että 
monia visaisia kysymyksiä on paino
mittauksessa vielä ratkomatta, mutta 
on tuskin paikallaan odottaa täydel
lisen menetebmän löytämistä. Jos löy
dämme menetelmän, joka on oleelli
sesti helpompi ja varmempi kuin ny
kyään käyttämämme, siirrymme käyt
tämään sitä." 

Ris0rTremas sefabrikker 
(joht. Chr. Anker): 

" Olen ollut useina vuosina koske
tuksissa yhtiöihin, joissa käytetään 
painomittausta. Niissä on kuitenkin 
toisenlaiset olosuhteet. Miksi ei käy
tetä painomittausta ilman kuivapai
non määrittelyä?" 

Ei painomittausta 
vaan kiintomitta 

SULLAND oli sitä mieltä , että 
kuivapainon määrittäminen ei vedä 
vertoja kiintomitalle, koska kuiva
painon määrittämisessä esiintyy mo
nia systemaatt.isia ja satunnaisia 
virheitä. 

Ensinnäkin kuivapainon vaihtelut 
eri pölkkyjen välillä ja pölkyn eri 
osissa ovat liian suuret. Puutavaran 
kaltaiselle epäyhtenäiselle !avaralle 
pieni prosenttinen kuiva painonäyttei
den ottomenetelmä soveltuu heikosti. 
KLEM totesi v. 1934 normaalia kuu
sitavaraa koskevassa aineistossaan 
kuivapainon vaihtelun tukista toiseen 
saattavan olla jopa 93 % . Kuiva pai
no vaihteli puissa siten , että se oli 
alimmillaan 0.5 m:n päässä tyvestä , 
suureni 3 ... 9 m:n korkeudelle 

saakka, väheni sitten kohti latvusta 
ja suureni jälleen lähellä puun lat
vaa . Vaihtelu oli jopa 150 % , kun 
kyseessä olivat tukit, jotka sisälsivät 
lylypuuta. 

Painomittaus suosii lylypuuta, joka 
pinomitassa vähennetään pois. Vi
kojen vähentäminen ei lahoa lukuun 
ottamatta käy päinsä painomitassa. 
Sama koskee pienimmän sallitun lat
valäpimitan, pölkyn pituuden ja koon 
valvontaa. 

Painomitalla voidaan vastaanottaa 
vain joko autolla tai rautateitse kul
jetettua tavaraa. Kaikki uittopuu ja 
latvasta mitattavat tukit sekä muu 
erikoispuutavara on edelleen mitat
tava vanhoin menetelmin. Punnitse
minen ei siis ratkaise puutavaran 
mittausta , vaan tulee mukaan uute
na menetelmänä tehden mittauksen 
entistä monimutkaisemmaksi. 

Tärkeimpänä syynä painomittaus
ta vastustavaan kantaansa Sulland 
esittää, että painomittaukseen siir
ryttäessä puiden kasvattamisen kan
nattavuus muuttuu nykyisestä eri 
metsätyypeillä ja siten myös eri met-
änomistajien kesken . KLEM totesi 

v. 1934 kuivapainotuotannon vaihte
levan Opplandissa seuraavasti: 

hyvä metsätyyppi 404 kg /k-m3 
keskinkertainen 
metsä tyyppi 44 7 
huono met ätyyppi 443 ,, 

Jos keskinkertaisen metsätyypin 
kuiva paino merkitään luvulla 100, 
hyvä tyyppi tuottaa 90 % ja huono 
99 % . Siirtyminen painormittauk-
een alentaa sii hyvän metsätyy

pin tuottoa ke kinkertaisiin ja heik
koihin metsätyyppeihin verrattuna. 

Painomittaus alentaa hyvillä met
sätyypeillä uoritetun metsänviljelyn 
kannattavuutta. Myös kangasmaiden 



- 11 -

lannoituksen kannattavuus huono
nee. KLEM totesi, että vuosilusto
jen vahvetessa lannoituksen jälkeen 
50 % seurauksena oli kuivapainossa 
tapahtunut 5 ... 10 % :n lasku. Ra
vinneköyhien soiden lannoitus joh
taa samantapaisiin tuloksiin . 

Erilaisten mittayksiköiden (k-m3, 
p-m3, kg, tonni) käyttö eri puuta
varalajeille ja eri tavoin hankituille 
puille aiheuttaa sekaannusta ja hait
taa kustannuslaskennassa , valvon
nassa, tilastotöissä ym. 

Painomittaus tekee mahdottomaksi 
suorittaa laskelmia pienimmästä 
kannattavasta pölkyn koosta. Se jo
pa järjestelmällisesti " rankaisee" 
pienikokoisten pölkkyjen hankintaa . 

Jos puutavara voidaan kuljettaa 
sekä autotien että vesistön varteen , 
on mahdotonta laskea, kumpi kulje
tustapa on edullisempi, jos autopuu 
punnitaan ja uittopuulle käytetään 
pino- tai kiintomittaa. 

Käytännössä tulee eteen suuria 
hankaluuksia puutavaran painomit
tauksen ajankohdasta sovittaessa. 

iinpä S0rlandet'issa on ollut suu
rehko erä lehtipuutukkeja, joita ei 
ajettu tehtaalle vielä 3 vuodenkaan 
kuluttua mittauksesta ja luovutuk
ses ta . Herää kysymys , kuka maksaa 
painomittauksen ollessa käytössä 

') kuivapainotappion ja tavaran arvon 
alentumisen , korkotappion ja varas
topaikan vuokran , ja miten nämä 
lasketaan? 

KLEM (1934) totesi , että hyvän 
metsätyypin puista saatu selluloosa 

oli valkoisempaa ja puhtaampaa 
kuin keskinkertaisen tai heikon tyy
pin puista saatu. Parempi laatu tu
lisi enemmän tai vähemmän korvaa
maan pienempää kuiva-ainepainoa. 
Näin ollen tilavuusmittaus saattaisi 
olla yhtä oikeudenmukainen mit
tausmenetelmä kuin painomittaus, 
kun sekä laatu että määrä otetaan 
huomioon. 

Loppupontenaan Sulland esittää: 
"Rationalisoidaksemme teollisuus

alueella tapahtuvaa puutavaran mit
tausta - siellä tapahtuvalla mit
tauksella on näet suuria etuja -
olisi molemmille osapuolille, osta
jalle ja myyjälle , edullista kuutioida 
pölkyn keskeltä mitattava puutavara, 
paperipuu ja muu teollisuuspuu 
upottalmalla se veteen. Tämä on hel 
posti toteutettava , halpa ja 100-pro
senttisen tarkka mittausmenetelmä. 
Sillä ei myöskään ole juuri mitään 
niistä monista varjopuolista, jotka 
edellä on mainittu painomittauksen 
haittoina . Harvoista haitoista mainit
takoon, että samalle ostajalle tule
vat keskeltä ja latvasta mitattavat 
kuuset on eroteltava ja että hankit
tujen tukkien mittaus voi myöhäs
tyä . Molemmat tapaukset voitaneen 
helposti ratkaista siten, että käy
tetään tavalli ta läpimitan mittausta 
ja noin 4 % :n muuntokerrointa 
saadulle kuutiolle , jotta saataisiin 
kuutiomäärä veteen upotettuna ja 
sama hinta puutavaralle molemmis
sa tapauksissa ." 

A. T. 
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Sveitsiläinen pystypuunka rsija 

Sveitsissä on suun
niteltu ohuehkoille 
pystypuille soveltuva, 
puun runkoa pitkin 
edestakaisin liikkuva 
karsimakone. Sen pe
rustana on teräsputki
teline, johon on kiin
nitetty karsinta- ja 
syöttölaite sekä voi
manlähde. Vm. on 
5 Y2 hv:n moottorisa
ha . Karsintalaitteen a 
on moottori sahan 
ketjuterä. Syöttölait
teena on neljä vetä
vää ja neljä kannat
tavaa ilmakumipyö
rää. P yö rät on kiinni
tetty putkitelineeseen 
vinosti, niin että laite 

Kuva 5. Sveitsiläinen ohutpuille soveltuva pystypuun
korsija lähtövalmiina ylös puuhun. Vasemmalla moot
to risaha ketjuineen jo etualalla vetävät jo kantavat 
syöttö pyörät. 

liikkuu kierteises ti puun runkoa ylös 
ja alas. P yö ri en puristus runkoa va -
ten saadaan aikaan kierrejousilla . 

N ykyinen malli on rakennettu 
korkeintaan 1 Y.!" paksuille oksille 
sekä rinnankorkeudelta 4 ... 9" 
paksuille ja korkeintaan 21 m pit
kille puille . Karsintakorkeus määrä
tään ennakolta säppipyö rällä, joka 
vaikuttaa kytkimeen . Määrätyllä kor
keudella kytkin muuttaa koneen li i
kesuunnan päinvastaiseks i, jolloin 
kone laskeutuu alas. 

Koneen kokonaispa ino on noin 
39 kg, joten se on verrattain helposti 
si irrettäv issä puulta toiselle. 

Eräässä aikatutkimuksessa karsin 
nan kokonaisaika siirtelyi neen puul
ta toi selle oli alle 5 min puuta koh-

ti. Karsitun osan pituu oli tällöin 
7 .2 m. Eräässä toi es a kokees a 
rinnankorkeudelta 7 ... 9" paksujen 
puiden kar innassa karsintanopeus 
oli 4 .5 m/min ja laskeutumisnopeus 
13.5 m/min. Koneen irrotus , sii r to 
toi een 9 m:n pää sä olevaan puuhun 
ja kiinnitys siihen ke ti Y2 min ko
konai ajan olle a 2 Y2 min puuta 
kohti. 

Kar innan laatu on arvo teltu hy
väk i . 

H äi riöitä on ollut vain ketjun voi
telu y teemi ä, mutta ne ovat poi -
tettavi a. 

Konetta on valmi tettu vain 10 
kpl , joita on kokeiltu lähinnä Euroo
pa sa ja hieman myö Amerika a. 

J. S. 
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