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HAKKUUN TYÖMITTAUKSESSA KÄYTETTÄVÄT 
LUKU- JA MERKKAUSVÄLINEET 

Esko Leinonen ja Soini Silander 

Siirtyminen kiintokuutiometriperusteiseen 
hakkuutakaaan aiheuttaa uusia luku- ja 
merkkaustehtäviä sekä hakkuumiehille että 
työnjohdolle . Mittausmenetelniistä riippuen 
tarvitaan yleensä ainakin runkojen lukua 
ja runkojen merkkausta, lisäksi mahdolli
sesti pölkkyjen lukua ja mittauksia. Täs
sä katsauksessa esitel~n tavallisimmat 
kysymykseen tulevat luku- ja merkkaustavat 
ja - välineet . 

RUNKOJEN LUKU JA MERKKAUS 

Kuutiometriperusteiset työvaihetaksat vaa
tivat aina runkoluvun selvittämistä . Täy
dellisessä pystymittauksessa runkoluku 
saadaan jo mittauksen yhteydessä. Muut me
netelmät sen sijaan edellyttävät erillisen 
runkojen lukemisen. Töiden järjestelyn 
kannalta on paras ratkaisu se, että hakkuu
mies itse lukee tekemänsä rungot joko kaa
don jälkeen kannolla tai kasauksen jälkeen 
kasoista. 

Runkojen luku kannolla 

Kaadetut rungot voidaan lukea usealla ta
valla . 

Muistissa voi säilyttää korkeintaan yhden 
runkolajin yhden tankkausvälin ajan. Sa
haa tankattaessa luku siirretään muistista 
lomakkeelle. Useampien kuin yhden runko
tai puulajin lukemiseen pelkkä muistissa 
pitäminen ei sovellu. 

Lomakkeelle voidaan yksitellen merkitä jo
kainen runko, mutta menettely on vaivalloi
nen. 

Kolmikulmakeppi on hieman edellistä parem
pi. Se soveltuu kolmen puulajin tai run
kolajin lukemiseen. Jokainen kepin sivu on 
varattu yht ä lajia varten. Menettely on 
käyttökelpoinen silloin, kun sekä tyven 
merkintään että ylösottoon voidaan käyttää 
samaa kynää. Tiedot siirretään päivittäin 
kepiltä lomakkeelle ja keppi vuollaan puh
taaksi. 

Kappalelaskureita on useita eri malleja. 
Laskurin tulee olla kevyt ja luja ja näp
päimistön muodon ja liikkeiden selväpiir
teisiä. Lisäksi laskurilla on tavallises
ti voitava laskea kolmea eri lajia (män
tyä, kuusta, lehtipuuta). Joskus voidaan 
tarvita jopa kuuden eri lajin yhtaikaa 
laskemista. 

Kolmen lajin laskureita, joista on jonkin 
verran kokemuksia metsäkäytössä, ovat mm. 
Rättviks- ja Hö-l4a-laskurit. Rättviks
laskurin kotelo on metallia, ja se on si
ten raskaampi kuin muovikuorineo Hö- Ma 
(kuvat l ja 2 ). 

Laskurin sijoituspaikkana on kokeiltu mm . 
kypärän lippaa, varustevyötä , puseron 
rintataskun päällystä ja moottorisahaa. 
Tär keintä on, ettei laskuri haittaa työtä 
ja että se on helposti ja varmasti käsi 
teltävissä . Yleisimmin käytetty Hö- Ma
laskurin paikka on puseron rintataskun 
päällys . Rättviks-laskurin sijoituspaik
kana on varustevyö painon takia nähtäväs
ti käyttökelpoisin. Ainakin yhteen moot
torisahamer kkiin on maahantuoja kokeilun 
luonteisesti kiinnittänyt kappalelaskurin 
(kuva 3) . Laskurin paikka sahassa määr äy
tyy luonnollisesti sahan mallin mukaan . 
Sahaan kiinnitetyn laskurin haittapuolena 
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Kuva l. Kol
men lajin lu
kemiseen so
veltuva Rätt
viks - laskuri 
(Maahantuoja 
Työväline Oy, 
Helsinki) 

Kuva 2 . Kolmen lajin lukemiseen soveltuva Hö-Ma
laskuri (Maahantuojat Työväline Oy , Helsinki ja 
Uittokalusto Oy, Helsinki) 

Kuva 3. Moottorisahaan kiinnitetty kolmen lajin 
kappalelaskuri (Ekströmin Koneliike Oy, Helsinki) 

on se, että se talvella helposti kastuu ja 
jäätyy . 

Eri lajien paikat laskureissa on vakioita
va ja valittava niin, että vähimmin esiin
tyvä laji asetetaan keskimmäiseksi . 

Erityisen tärkeää on sijoittaa laskurin 
painallus työskentelyrytmiin n11n, että 
toimenpiteestä muodostuu refleksimäinen 
eikä kaadettuja runkoja jää laskematta. 
Suositeltavinta on suorittaa painallus vä
littömästi kaadon yhteydessä, esimerkiksi 
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lipan sahauksen jälkeen tai tyveä merkat
taessa. 

Tyven merkkaus on tarpeen runkoluvun tar
kistust a varten . Kasoihin hakattaessa 
mer kkaus on välttämätön . Suorintahakkuus
sa on mer kattava ainakin tyvetyt rungot ja 
sellaiset rungot , joista saattaa tulla 
epäsel vyyttä. Jollei muuta merkintätar
vetta samalla kertaa ole , on kätevintä 
mer kata tyvi vetämällä moottorisahalla 
vi iru kaatoleikkauksen poikki. Tarkistuk
sia varten on myös syytä merkitä päivit
täi nen työn aloituskohta ensimmäiseen run
koon esimerkiksi viikonpäivää osoittavalla 
mer kinnällä . 

Merkintään käytettäviä kyniä on useita 
malleja . Tutun kelikynän tai liidun hait
tapuolena on se, ettei moottorisahalla 
tehtyyn leikkaukseen useinkaan saa kovin 
selviä merkintöjä. Liitu voidaan kiinnit
tää nostokoukkuun erityisesti sitä varten 
valmistetun suojuksen avulla. Markkinoil
la on huomattava määrä er imerkkisiä huopa
kyniä . Käyttökelpoisimpia on vyöllä pi
dettävällä tupella varustettu Ryon-huopa
kynä (kuva 4), jolla saadaan selvät nume
rot myös moottorisahan tekemään epätasai
seen leikkauspintaan . l-lerkkausväriä toi
mitetaan erikokoisissa astioissa ja huopa
kärkiä varaosina. Toinen maininnan arvoi
nen on kenttäkäyttöön tarkoitettu Marsh 
99 -huopakynä (kuva 5) . Kynä on metallia 
ja samoin uudelleen täytettävissä. Ratkai
sematta on vielä kynän kiinni ttämistapa 
varusteisiin. 

Runkojen luku kasoista 

Hakattaessa puutavara kasoihin palstalle 
on mahdollista lukea tyvet myös kasoista . 
Pölkkymenetelmää käytettäessä tämä vaikut
taa käyttökelpoisimmalta tavalta. Tyvet 
merkitään jo kaatovaiheessa tai viimeis
tään kasausvaiheessa edellä kerrotuilla 
välineill ä . Tyvet voidaan lukea joko ka
sattaessa tai valmiista kasoista, esimer
kiksi työpäivän päättyessä. Luettaessa 
tyviä valmiista kasoista on tarkkailtava, 
etteivät alimpien pölkkyrivien tyvimerkin
nät ole peittyneet sammaleeseen tai lumee~ 
Lukuvirheiden välttämiseksi hakkuumiehen 
on hyvä merkitä kasaan myös tyviluku näky
viin. 

Työnjohtajan suorittama runkojen tarkastus 
on aiheellista yhdistää muihin hakkuun 
valvontatehtäviin . Tarkastuksessa voidaan 
menetellä esimerkiksi siten, että työnjoh
taja valitsee sattumanvaraisesti tietyt 
vi ikonpäivät hakkuun tarkastuspäiviksi ja 
maar aa vaikkapa arpomalla tarkastuksen 
kohteeksi tulevat hakkuumiehet. Arvonta-
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Kuva 4. Vyöhön ripustettava Ryon Gigant -huo
pakynä (Maahantuoja Uittokalusto Oy , Hel
sinki) 

tiheys voidaan säätää mieskohtaiseksi ai
kaisempien tarkastusten tulosten mukaan. 

Tarkastuksessa työnjohtaja lukee hakkuu
päivittäin ryhmitettyinä esimerkiksi kah
den edellisen päivän rungot, vertaa tulok
sia hakkuumiehen ilmoittamiin runkolukui
hin ja pyrkii selvittämään mahdollisten 
erojen syyt . Samassa tarkastuksessa työn
johtaja tekee havaintoja myös muista hak
kuutyön vaiheista, esimerkiksi apteerauk
sesta . Työnjohtajan käyttämästä valvonta
lomakkeesta on eräs malli oheisena (kuva 6). 

PÖLKKYJEN LUKU, JÄREYSLUOKITUS 
JA MERKKAUS PÖLKKYMENETELMÄÄ 
KÄYTETTÄESSÄ 

Hakkuumies suorittaa pölkkyjen järeysluo
kituksen silmävaraisesti mittausohjeen mu
kaan. Luokitus tehdään joko kasattaessa 
tai valmiista kasoista . Pölkyt merkataan 
ohjeen mukaan edellä kerrotuilla välineil
lä . 

Pölkyt luetaan kasoista, kun useita kasoja 
on valmiina, esimerkiksi työpäivän päätty-

Kuva 5. Kenttäkäyttöön tar
koitettu Marsh 99 -huopakynä 
(Maahantuoja Oy Telko Ab, 
Helsinki) 

essä. Samalla kasoihin tehdään vaaditut 
me r kinnät (kasan juokseva numero ja pölkky
luku) ja merkitään erikokoiset pölkyt ka
soittain asianomaiselle lomakkeelle. Lu
vussa voidaan käyttää apuna kappalelasku
ria, mutta se ei ole välttämätön. 

Työnjohtaja tekee tarkistusmittauksen 
otannalla määräämistään kasoista . Otoksen 
koko määräytyy mi ttausohjeen mukaisesti 
mittauserän koon perusteella. Otantaka
sojen määräämistä valaisee seuraava esi
merkki . Oletetaan, että ohjetaulukon mu
kaan on otettava joka kahdeksas kasa 
otantakasaksi. Tällöin valitaan sattuman
varaisesti, esimerkiksi hatusta arpomal
la, jokin numeroista 1 - 8. Valitun nu
meron osoittama kasa otetaan ensimmäiseksi 
otantakasaksi ja seuraaviksi aina joka 
kahdeksas tämän kasan jälkeen. Otantaka
~at mitataan mittausohjeen mukaan. Samalla 
tarkistetaan pölkkyluku ja runkoluku. Jos 
ilmoitettujen ja havaittujen pölkkylukujen 
tai runkolukujen välillä on eroja, pyri
tään selvittämään niiden syyt. Tarvittaes
sa tarkistus ulotetaan myös muihin ka
soihin. 
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HAKKUUN TARKASTUS 
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Kuva 6. Malli työnjohtajan käyttämästä valvontalomakkeesta 

TUKKIEN PÖLKYITTÄINEN MITTAUS 

Tukkirungot on useimmiten kätevintä lukea 
vasta mittauksen yhteydessä . Tyviä ei 
yleensä tarvitse merkitä erikseen . Hakkuu
miehen on kuitenkin ehdottomEsti merkittä
vä tyveykset kaadon yhteydessä . Katkoes-
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saan rungot tukeiksi hakkuumies merkitsee 
pituudet tukkien päihin. Läpimitat mita
taan tämän j älkeen joko palstalla tai ka
soissa mittausohjeen mukaan . 

TI-IE MARKING AND COUNTING INSTRLMENTS USED IN 
TI-IE MEASUREMENTS FOO PAYI NG WAGES IN CUTTING 

The adoption 
on the solid 
and marking 
supervisors. 
methoä, at 

of a cutting pay tariff based 
cubic metre means new counting 
tasks for both loggers and 
Depending on the measuring 

least counting and marking of 

stems, possibly also counting and measuring 
of logs, are generally needed . The review 
discusses the most common counting and 
marking methods and equipment that come 
into question. 
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