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LAATUMAKSUTAVAN VAATIMAN MITTAUSTYÖN 
AJANMENEKKI JA KUSTANNUKSET 

Markku Halinen 

Mänty~uk~unkojen ta~u on e~i~~ maa
Jr);t;tää teimaulv., en ~M PY.6fymd;t~lv., en yht.ey
du~ä, joUoin iukin m : ä koh-tA. iMkUlli 
taadunmäätU.:t:y~ k~~~nnulv., ei vaiht.divai noin 
0,30 mk:~~~ 1,20 mk:aan. LaadunmäätU.:t:y~ 
k~~~nnulv.,ei ovat ~d.ä ~uuJtemmai, mitä vä
hemmän on mä~lliuk~nkoja ja mit.ä pienempi 
on nilden kukikoko . E~en taadun.mää!U3 
iylv.,en k~~~nnulv.,ei olivai 0,45-4,00 mk/m 
ja n.Uiä ~uuJte~ivai etU.:t:y~u~.i maikak~
~~nnulv.,ei . 

JOHDANTO 

Puun hintasuositussopimuksessa hakkuuvuodel
le 1985/86 sovittiin mm . mä ntytukkien laadun 
mukaisesta hinnoittelusta. Tämän tutkimuksen 
tavoitteena oli selvittää alustavasti laatu
maksu tavan vaatiman mittaustyön ajanmenekkiä 
ja kustannuksia . Yksityiskohtaiset tulokset 
tutkimuksen ensimmäisestä vaiheesta lumetto
~issa olosuhteissa on julkais tu Hetsätehon 
monisteena 9.11.1984. 

TUTKIMUSMENETELMÄ JA -AINEISTO 

Tutkimus suoritettiin aikatutkimuksena Itä
ja Keski- Suomessa toukokuussa 1984 ja tammi
maaliskuussa 1985. 

Koska laatutunnukset mitataan pystypuista, 
laatu voidaan määrittää joko 

erillisenä toimena yhden henkilön, esim. 
ostotyönjohtajan , suorittamana tai 

leimauksen yhteydess ä ryhmän suorittama
na tai 

pystymittauksen yhteydessä ryhmän suorit
tamana. 

Tutkimukseen osallistui sen kumpanakin ajan
kohtana neljä erillistä laadunmä äritt ä j ää 
ja neljä pystymittaus ryhmää . iis t ä kolme 
oli mukana sekä lumettomissa että lumi s issa 

olosuhteissa. Laadunmääritystä leimauksen 
yhteydessä tutkittiin ainoastaan lumettomis
sa olosuhteissa seuraamalla kahden leimaus
ryhmän työskentelyä . 

Kaikille tutkimukseen osallistuneille oli 
laadunmääritysmenetelmä opetettu ennen tut
kimuksen aloittamista, mutta kokemusta siitä 
oli varsinkin ensimmäisessä vaiheessa vain 
vähän . 

TULOKSET 

Yleistä 

Kaikki aj anmenekit on laskettu yhtä henki
löä kohti. Laadunmäärityskustannukset on 
laskettu ostotyönjohtajan , leimaajan ja 
pystymittaajan vuoden 1985 palkkojen mukaan. 
Sivukustannusten on ole tettu olevan 50 % 
palkasta . 

Erillinen laadunmääritys 

Kun koepuiden valinnassa käytettiin linjoit
taista relaskooppiotantaa, suurin osa leimi
kossa käytetystä tuotantoajasta kului sekä 
lumettomissa että lumisissa olosuhteissa 
koepuiden mittaukseen (taulukko 1). Lumi, 
jota tutkimustyömailla oli 30 - 50 cm , lisä-

TAULUKKO 1 Er i t yönvaiheiden keskimäär äinen 
osuus erillisen laadunmäärityksen 
t uot ant oa jast a lumettoaissa ja 
lumisissa olosuh t eissa 

Olosuhteet 

Työnvaihe lumettomat lumiset 

Osuus , % 

Valmistelu 4 6 

Mi ttauksen suunnit t elu 8 12 

Koepuiden mit t aus 48 54 

Sii rtyminen koealal t a 
23 19 toiselle 

Keskeyt ykset 9 3 

Laskent a 8 6 

YHTEENSÄ 100 100 
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Kuva 1 . Koepuiden mit t auksen ajanmenekki 
erillisessä laadunmää r ityksessä 
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si eniten mittauksen suunnittelun ja koepui 
den mittauksen osuutta. Tulokseen ovat vai
kuttaneet kuitenkin myös leimikoiden pinta
alaerot, sillä lumettomissa olosuhteissa lei
mikoiden keskimääräinen pinta-ala oli 3.9 ha 
ja lumisissa 2.4 ha . Leimikoiden pinta-alan 
pieneneminen lieneekin suurin syy siihen, 
että koealalta toiselle siirtymisten keski
määräinen osuus pienenee lumisissa olosuh
teissa . 

Koepuiden mittauksen ajanmenekki koepuuta 
kohti on sitä suurempi , mi t ä parempi on 
tukkirunkojen laatu eli mitä ylempänä alin 
kuiva oksa sijaitsee (kuva 1) . Lumi lisäsi 
tätä ajanmenekkiä 40 - 80 %. Koealalta t oi
selle siirtymisiin kului sitä enemmän aikaa, 
mitä suurempi oli leimikon pinta- ala. Tal
vella siirtymisaika kasvoi jopa kaksinkertai
seksi lumettorniin olosuhteisiin verrattuna . 
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Mänt ytukkirunkoja leimikossa 

Myös mittauksen suunnittelun ajanmenekki 
leimikkoa kohti on sitä suurempi, mitä suu
rempi on leimikon pinta-ala. Aineiston sup
peuden vuoksi leimikon koon vaikutusta suun
nittelun ajanmenekkiin ei kuitenkaan pystyt 
ty selvittämään, vaan suunnittelun samoin 
kuin valmistelun ja laskennan ajanmenekki 
oletettiin leimikon koosta riippumattomaksi 
vakioksi, joka oli hieman suurempi lumisissa 
olosuhteissa kuin lumettomissa. 

Erilliseen laadunmääritykseen leimikossa 
käytetty tuotantoaika on sitä suurempi, mitä 
enemmän leimikossa on mäntytukkirunkoja, 
sillä samalla myös koepuiden määrä ja usein 
myös leimikon pinta-ala kasvavat (kuva 2) . 
Lumettomiin olosuhteisiin verrattuna ajan
menekki suureni lumen vuoksi 30 - 50 %. 
Kokonaisajanmenekkiä lisäävät myös matkat 
leimikolle. Myöhemmissä laskelmissa matka
ajaksi leimikkoa kohti on oletettu 1 . 30 
tuntia - ajomatka Metsätehon pystymittauksen 
seurantatutkimuksen perusteella 80 km/ 
leimikko, nopeus 70 km/h, siirtyminen autol
ta leimikolle ja takaisin 10 min/leimikko . 

Mäntytukin tilavuutta kohti laskettu erilli
sen laadunmäärityksen kokonaisajanmenekki on 
selvästi sitä pienempi, mitä suurempi on 
mäntytukkirunkojen maara ja keskikoko . 
Samansuuntainen on luonnollisesti myös män
t ytukin tilavuutta kohti laskettujen kustan
nusten kehitys (taulukko 2 ) - palkat sivu
kustannuksineen ja kilometrikorvaus . Matka
kustannusten - matka- aika ja kilometrikor
vaus - osuus taulukossa 2 esitetyistä kus
tannuksista oli 50 - 70 % ja osuus pieneni 
runkoluvun ja runkojen keskikoon suuretessa . 
Laadunmäärityksen yhteydessä leimikosta voi
daan määrittää kuitenkin myös muut hinnoit 
telutekijät, jolloin matkakustannukset voi
daan jakaa useamman eri tehtävän kesken . 

Edellä esitetyt ajanmenekki- ja kustannus 
tiedot perustuvat linjoittaisen relaskoop
piotannan käyttöön koepuiden valinnassa. 
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Kuva 2 . Erilliseen laadunmäärit yks een leimikossa käyte tt y aika työnvaiheittain 
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TAULUKKO 2 

Rungon 
ke ski-
ko~o, 
dm 

400 

600 

800 

Erillis en laadunmäärityks en kustannukset 
lumettomissa ja lumisis sa o l osuhteissa 

Mänt y tukkirunkoja leimikossa 
Olo-
suhtee t 200 400 600 800 1 000 

mk/m3 

lumettomat 3 , 62 1, 92 1 , 34 1, 04 0 , 85 
lumiset 3 , 96 2 ,1 5 1, 5 1 1, 20 1, 01 

lumettomat 2 , 41 1, 28 0 , 89 0 , 70 0 , 57 
1 umiset 2 . 64 1, 43 1 , 0 1 0 , 80 0 , 68 

lumettomat 1, 81 0 , 96 0 , 66 0 , 52 0 , 43 
lumiset 1,98 1,07 0 , 76 0 , 60 0 , 50 

1 200 

0 , 73 
0 , 88 

0 , 48 
0 , 59 

0 , 36 
0 , 44 

Jos mäntytukkirunkoja on kovin vähän, koe
puu t joudutaan valitsemaan määräväliotan
taa käyttäen, jolloin laadun määrityksen 
ajanmenekki ja kustannukset saattavat nousta 
huomattavasti . 

Laadunmääritys leimauksen 
yhteydessä 

Laatukoepuut voidaan mitata joko leimattaes
sa valitsemalla koepuut määrävä~iotantaa 

käyttäen tai leimauksen jälkeen valitsemalla 
koepuut esim. linjoittaista relaskooppiotan
taa käyttäen. Tutkimustyömailla käytettiin 
pääasiassa j älkimmäis tä vaihtoehtoa, jolloin 
erilliseen laadunmääritykseen verrattuna 
mittauksen suunnittelu ei vienyt yht ä paljon 
aikaa, mutta muuten työnvaiheet olivat samat . 

Myös leimauksen yhteydessä suoritetussa laa
dunmäärityksess ä koepuiden mi ttauksen ajan
menekki on sitä suurempi, mitä parempi on 
mäntytukkirunkojen laa tu, ja siirtymisaika 
koealalta toiselle on sitä suurempi, mi t ä 
suurempi on leimikon pinta- ala . Valmistelun , 
mittauksen suunnittelun ja laskennan ajan
menekki oletettiin puuston laadusta ja lei
mikon koosta riippumattomaksi vakioksi . 
Koska leimauksen yhteydessä suoritetun laa
dunmäärityksen takia e i u seimmiten tarvitse 
tehdä ylimääräis t ä ma t kaa leimikolle, ei 
laskelmissa lainkaan ole otettu huomioon 
matka-aikaa. 

Mäntytukin tilavuutta kohti lasketut laadun
määrityksen ajanmenekki ja samalla myös kus
tannukset leimauksen yhteydessä ovat sitä 
pienemmä t, mitä enemmän ort tukkirunkoja ja 
mi t ä suurempi on rungon keskikoko (tau
lukko 3) . 

TAULUKKO 3 

Rungon 
kes ki-
ko~o , 
dm 

400 

600 

800 

Lehnauks en yhteydessä suor itetun 
laadunmäär i t yksen kus cannukset 
lumettomissa olosuhteissa 

Häntytukkirunkoja leimikossa 

200 300 400 500 

mk/m3 

1 , 19 0 , 83 0 , 65 0 , 54 

0 , 80 0 , 55 0 , 43 0 , 36 

0 , 60 0,42 0 , 32 0 , 27 
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Kun koepuiden valinnassa käytet t iin maara
v äl iotan t a a, laadunmääri tyksen kus tannukset 
olivat hieman suuremmat kuin rela skoop'pi
otantaa käytettäessä. Jos otanta pysty
t ään toteuttamaan niin, ettei ylimääräisiä 
koepuita mitata, määräväliotanta saattaa 
kuitenkin olla edullisempi varsinkin suuris
sa leimikoissa, koska silloin vältytään 
ylimääräiseltä kulkemiselta leimikossa . 

Laadunmääritys pystymittauksen 
yhteydessä 

Kun laatu määritetään pystymittauksen yhtey
dess ä , siihen ei tarvita erillistä otannan 
suunnittelua tai koepuiden mittausta ja myös 
laskenta voidaan hoitaa tavanomaisten pysty
mittaustulosten laskennan yhteydessä . Ainoa 
lisätyönvaihe on mitata alimman kuivan oksan 
sijaintikorkeus . Näin laadunmääritys ei 
useimmiten myöskään lisää pystymittauksen 
matka-aikaa. 

Kun t avanomaisten pystymittauksen koepuutun
nusten lisäksi mitattiin myös alimman kuivan 
oksan sijaintikorkeus, oli laadunmäärityk
sestä aiheutunut lisäajanmenekki lumettomis
sa olosuhteissa keskimäärin 156 cmin/koepuu 
ja lumisissa 136 cmin/koepuu. Lumi ei siis 
hidastanut laadunmää ritystä, mikä on ymmär
rettävää, koska se vaikeuttaa pystymittauk
sen yhteydessä suoritettua oksan sijainti
korkeuden mittausta vain, jos oksantyngät 
ovat pei t t yneet lumeen. Laadunmääritys oli 
lumisissa olosuhteissa nopeampaa kuin lumet
tomissa ilmeisesti sen vuoksi , että mittaa
jat olivat tutkimusjaksojen välillä saaneet 
lisäkokemusta menetelmästä ja tottuneet sen 
käyttöön . Sen vuoksi myöhempien laskelmien 
lähtökohtana on pystymittauksen osalta käy
tetty lumisten olosuhteiden ajanmenekki
tietoja . 

Kun laatu määri t etään puhtaassa män t y tukki
leimikossa , jos t a valitaan koepuita PMP
ohjeen mukaisesti ja kaikis ta koepuista mi
tataan myös alimman kuivan oksan sijainti
korkeus, laadunmäärityksen kus t annukset 
mäntytukin t ilavuutta kohti ovat taulukon 4 
mukaiset. Sekaleimikossa ajanmenekki j a 
kus t annukset ovat suunnilleen samansuuruiset 
t ai hieman p ienemmät, jos laadunmääritykseen 
riitt äv ä koepuumäärä saavutetaan tavanomais
ta otantaa käy tt äen . 

TAULUKKO 4 

Rungon 
keski-
ko~o , 
dm 

400 

600 

800 

Pystymittauksen yhteydessä suorit e tun 
laadunmäärityksen kus t annukset 

Häntytukkirunkoj a leimikossa 

200 400 1 600 800 1 000 

mk/m3 

0 , 65 0,46 0 , 42 0 , 39 0 , 36 

0 , 50 0 , 43 0 , 38 0 , 35 0 , 34 

0 , 47 0 , 40 0,35 0 , 33 0 , 31 

1 200 

0 , 35 

0,32 

0,29 
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Kun pystymittauksen yhteydessä suoritettua 
laadunmääritystä verrataan erillise en tai 
leimauksen yhteydessä suoritettuun , on otet 
tava huomioon, että pystymittauksessa laatu
koepuita on oletettu mitattavan huomattavas
ti enemmän. Käytännössä niiden määrää voi
daan pienentää mittaamalla vain osasta 
pystymittauksen koepuita alimman kuivan 
oksan sijaintikorkeus . 

TULOSTEN TARKASTELU 

Koska laatumaksutavan ja sen myötä laadun
määritysmenetelmän käyttöön ollaan vasta 
siirtymässä, työtavat ovat vielä vakiintu
mattomia ja tässä tutkimuksessa todettu 
ajanmenekki ehkä suurempi kuin mitä se on, 
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kun menetelmän käytöstä on saatu enemmän 
kokemusta. Sen vuoksi tuloksia on pidet
tävä vain suuntaa antavina ja tarvittaessa 
niitä on myöhemmin tarkistettava lisäsel
vitysten avulla. 

Laatu on edullisinta määrittää muiden työn
vaiheiden, erityisesti pystymittauksen, 
yhteydessä. Kun erillisen laadunmäärityksen 
kustannuksia merkittiin sadalla (100), vas
taavat kustannukset vaihtelivat havainto
alueella leimauksen yhteydessä 33:sta 34 : ään 
ja pystymittauksen yhteydessä 18:sta 73:een. 
Suurimmillaan ero oli vähän mäntytukkirunko
ja sisältäneissä leimikoissa. Lisäksi eril
lisen laadunmäärityksen kustannuksia on vai
kea supistaa, koska niistä huomattava osa on 
matkakustannuksia . 

TIME EXPENDITURE AND COSTS OF GRADING PINE SAv/LOG STEMS 

The study deals with time expenditu re and 
costs when measuring the average breast 
height diameter and the distance from the 
ground to the lowest dead branch for grading 

pine sawlog stems. These characteristics 
can be used when grading pine timber for 
payment by quality. 
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