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Koneellisessa hakkuussa puutavara mitataan jo
lähes poikkeuksetta hakkuukoneen mittalaitteella.
Metsätraktorin kuormainvaa'an käyttöönperustuva mittausmenetelmä on tarkoitettu puutavaran
mittaukseen miestyönä hakkuussa tai sellaisissa
tapauksissa, joihin puutavaran mittaus hakkuukoneella ei sovellu. Kuormainvaakamenetelmässä
puutavaraerä punnitaan (kg) metsätraktorin kuormaimeen asennetulla vaa'allaja sen tuoretiheyden
(kg 1m3) keskiarvo määritetään otantataakkojen
mittauksen perusteella. Puutavaraerän tilavuus
on sen painon ja tuoretiheyden suhde.
Tutkimuksessa selvitettiin, miten tarkasti Kajaani-60 Load Optimizer -kuormainvaaka punnitsee
puutavaran, kuinka paljon puutavaralajien tuoretiheyden määrittämiseksi tarvitaan otantataakkoja sekä mitkä ovat kuormainvaakamenetelmän ajanmenekki ja kustannukset.

Kuormainvaa'an punnitustulos oli keskimäärin
3 - 5 % pienempi kuin tarkastuspunnituksen. Taakan punnituksessa virhe vaihteli 4.3:sta 5.4 %:iin.
v~a'an mittausvirheeseen vaikuttivat taakan kallistuma, kouran tarttumakohtaja kuormauskorkeus.
Jotta punnitustulos olisi luotettava kaikissa olosuhteissa, tulisi näiden seikkojen vaikutusta
vähentää. Tämä on otettava huomioon, kun kuormainvaakaa kehitetään.
Otantataakkojen määrä laskettiin siten, että sallittu otantavirhe oli ±3 %. Mänty- ja kuusitukkien
otantataakkoja tulee mitata mittauserän koon
mukaan 6- 9 ja koivutuhkien otantataakkoja 4- 6.
Havukuilupuun otantataakkoja tarvitaan ensiharvennusleimikossa vähemmän kuin päätehakkuuleimikossa; esim. mäntykuilupuun otantataakkoja
tulee mitata päätehakkuuleimikossa 6- 9, mutta
ensiharvennusleimikossa 4 - 5.
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Kuormainvaakamenetelmän ajanmenekki koostuu
lähes yksinomaan otantataakkojen mittaukseen li~t
tyvistä työnvaiheista. Yhden otan.~ataakan mlttaukseen kului aikaa puutavarala)m mukaan 712 min. Kustannukset aiheutuvat pääasiassa siitä,
että kuljettajan mitatessa otantataakat metsätraktorin työskentely mittaamisen ajaksi keskeytyy. Työnjohtajan tekemä otantata_akkojen m.~tta'!s ~n edullisempaa kuin kuljettajan tekema Slllom, ku'!'
mittaukseen kuluu aikaa yli 75 min työmaata kohtl.
Kuormainvaa'an pääomakustannukset ovat noin 1
mk 1m3• Menetelmää on edullisinta käyttää ensiharvennusleimikossa; esim. 200 m 3 :n mäntykuitupuuerän mittauskustannukset ovat silloin 2,35 mk/
mJ.
JOHDANTO

Taustaa
Koneellisen puunkorjuun yleistyminen mahdollistaa
myös sen, että puutavaran mittaus voidaan automatisoida ja mittauskustannuksia pienentää. Koneellisessa hakkuussa puutavaran tilavuus mita~ankin jo lähes poikkeuksetta hakkuukoneen mittalaitteella. Koska mittauskustannukset miestyönä
hakkuussa ovat suuret, on ryhdytty kehittämään
tilavuudenmittausmenetelmää, jossa puutavara
punnitaan metsäkuljetuksen yhteydessä.
Painoon perustuvassa mittauksessa puutavaraerän
tilavuus määritetään sen painon (kg) ja otantamittauksin määritetyn tuoretiheyden (kg/m 3 ) perustee la. Menetelmää käytetään yleisesti puutavaran mittauksessa tehtaalla.
Puutavaran punnitsemiseksi on kehitetty kuormaimeen asennettavia vaakoja, jotka rekisteröivät
taakan painon nostoliikkeen aikana. Paino mitataan
joko metallitappiin kiinnitetyllä venymä~iuska-a~tu
rilla tai hydraulipainetta mittaavalla pameantunlla.
Tällaisia vaakoja on tähän mennessä käytetty puutavara-autojen kuormaimi~sa, mutta niitä voidaan
asentaa myös metsätraktorin kuonnaimeen. Metsäteho on aiemmin tutkinut puutavara-autojen kuormainvaakojen tarkkuutta (Heikka 1990).

KUORMAINVAAKAMENETELMÄ

Mittausjärjestelmä
Kajaani-60 Load Optimizer -vaaka koostuu kuormaimen pään ja rotaattorin välissä olevasta venymäliuska-anturista (kuva 1), kuonnaimen kääntäjässä
olevasta asemantunnistimesta sekä ohjaamoon sijoitetuista tietokoneesta, tulostimesta ja hallintalaitteista. Elektronisilla mittasaksilla (kuva 2) mitataan puutavaran tuoretiheyden määrittämiseksi tarvittavien otantataakkojen tilavuus.
Venymäliuska-anturi rekisteröi punnitustuloksia
jatkuvastijokaisen noston aikana. Asemantunnistin
tarkkailee kuonnaimen asentoa ja eliminoi esim.
sen, ettei mittausta tehdä kasaajärjesteltäessä. Mittaustiedot siirtyvät tietokoneeseen hydrauliletkun
sisään rakennettuja kaapeleita pitkin. Vaa'an tietokone laskee mittaustietojen perusteella taakan painon ja summaa puutavaralajeittain taakkojen yhteispainon.

Mittausmenetelmän kuvaus
Puutavara punnitaan puutavaralajeittain kuormainvaa'alla kuorman purkamisen yhteydessä.
Samalla poimitaan kustakin puutavaralajista
määrävälein otantataakkoja. Niiden määrä ja otantaväli lasketaan puutavaralajin arvioidun määrän ja
puutavaralajin tuoretiheyden vaihtelun (keskihajonta, %) perusteella.
Kuljettaja mittaa elektronisilla mittasaksilla otantataakan pölkkyjen tilavuuden yhden metrin pätkissä. Mittasaksiin kerätyt mittaustiedot siirretään
tiedonsiirtokaapelia pitkin ohjaamossa olevaan tietokoneeseen, joka laskee taakan pölkkyjen tilavuuden.

Tavoite
Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää sellainen
puutavaran mittausmenetelmä, joka perus~uu metsätraktorin kuonnainvaa'an käyttöön. Tutkimuksessa
käytettiin Kajaani Automatiikka Oy:n valmistamaa
Kajaani-60 Load Optimi~er -~uo~~ain~aakaa. Tavoitteen saavuttamiseksi selvitettun, kumka tarkka
kuonnainvaaka on, kuinka paljon puutavaraerän
tuoretiheyden määrittämiseksi tarvitaan ~tant:ataak
koja sekä mitkä ovat mittausmenetelman aJanmenekki ja kustannukset.

2

Kuva 1. Kajaani-50 Load Optlmizer -vaa'an venymälluska-anturi on sijoitettu kuormaimen pään ja rotaattorin väliin. Kalkki valok. Metsäteho

Otantataakan mittauksen ajanmenekki mitattiin siitä
hetkestä, jolloin vaaka ilmoitti seuraavan taakan
olevan otanta taakka. Mittaus päättyi, kun kuljettaja oli noussut takaisin ohjaamoon. Ajanmenekkiin
lisättiin mittasaksilta tietokoneelle tehtävään tiedonsiirtoon kuluva aika, jonka vaa'an valmistaja
arvioi noin minuutiksi. Ajanmenekkitutkimuksessa
seurattiin yhden henkilön työskentelyä. Aineistoa
oli 26 otantataakkaa.

Puutavaralajien tuoretiheyden vaihtelu
Kuva 2. Otantataakan pölkyt mitataan elektronisilla
mittasaksilla yhden metrin pätkissä

Otantataakan paino mitataan kuonnainvaa'alla. Tilavuuden ja painon perusteella lasketaan taakan tuore tiheys, kg/m 3 • Puutavaralajin tilavuus (m 3 ) on sen
massan (kg) ja otantataakoista lasketun tuoretiheyden keskiarvon (kg/m 3) suhde.
Otantataakat voi mitata esim. myös työnjohtaja. Se
edellyttää, että otantataakat varastoidaan puutavaralajeittain erilleen ja punnitustulokset säilytetään
siihen asti, kunnes työnjohtaja on mitannut otantataakat.

Tuoretiheysaineisto kerättiin yhteensä kuudesta
leimikosta. Leimikot sijaitsivat Pohjois-Ka1jalan
läänissä: kolme Enon ja kolme Ilomantsin kunnassa.
Pölkyt mitattiin yhden metrin pätkissä, ja niiden
tilavuus laskettiin lieriön kaavalla. Pölkkyjen läpimitat mitattiin 1 mm:n ja pituus 1 cm:n tarkkuudella. Tukit punnittiin yksitellen ja kuitupuupölkyt
2 - 6 pölkyn taakkoina. Laskennassa tukeista muodostettiin 2-5 tukin taakkoja ja kuitupuupölkkyjen
taakankoko kaksinkertaistettiin, jotta ne vastaisivat
tavallisia kuonnaintaakkoja.

TULOKSET
TUTKIMUSMENETELMÄ JA -AINEISTO
Vaa'an mittaustarkkuus

•

Vaa'an mittaustarkkuuden selvittämiseksi verrattiin kuonnausliikkeen aikana mitattua taakan painoa sen samalla vaa'alla liikkumattomassa ja tasapainoisessa asennossa mitattuun painoon. Ennen
mittauksen aloittamista kuormainvaaka kalibroitiin
erillisellä vaa'alla .
Taakkoja nostettiin kuonnatilan pohjalta ja täyden
kuonnan päältä kuonnausnopeutta vaihdellen. Sama
taakka nostettiin kuonnatilasta kasaan useita kertoja. Jokaisesta nostosta kirjattiin vaa'an rekisteröimä mittaustulos, taakan kallistuma, kouran tarttumakohta ja nostoaika. Taakan kallistuma jaettiin
kolmeen luokkaan: taakka tasapainossa, kallistuma
10 - 20 astetta ja 20 - 30 astetta. Tarttumakohta oli
keskeltä, kuormatilan etuosasta tai takaosasta. Havaintoja kerättiin kahdesta kuonnatraktorista yhteensä 379.

Otantataakkojen mittauksen ajanmenekki

Kuormainvaa'an tulee mitata taakka riittävän tarkasti, kun kuonnaimella työskennellään tavanomaisella nopeudella. Mittausmenetelmän vaatima lisätyö
koostuu silloin lähes pelkästään otantataakkojen
mittaukseen liittyvistä työnvaiheista.

Vaa'an mittaustarkkuus

Taakan kallistuma ja tarttumakohta vaikuttivat
vaa'an mittaustarkkuuteen. Mittausvirhe oli sitä
suurempi, mitä enemmän taakka oli kallistunut.
Myös kouran tarttumakohta vaikutti virheen suuruuteen. Kun taakkaa nostettiin tyhjästä kuormatilasta, virhe oli pienempi tartuttaessa taakkaan
kuonnatilan takaosasta kuin tartuttaessa etuosasta
(taulukko 1).

TAULUKKO 1 Taakan kallistuskulman ja kuormaimen
tarttumakohdan vaikutus mittausvirheeseen
Nostot kuormatilan pohjalta
Kallistuskulma
ja
tarttumakohta

Nostot täyden
kuorman päältä

Kone

Kone

Kone

Kone

1

2

1

2

Mittausvirhe, %
Kallistuskulma,
astetta 0- 10

10-20
20-30
Tarttumakohta
kuormatilan
- etuosasta
takaosasta

-

-1.1
-3.4
-12.1

-0.2
0.9
-7.1

-5.9
-6.4
-11 .7

-10.4
-8.9
-12.5

-7.1
-6.7

-3.9
0.1

-8.5
-7.6

-10.2
-11.0
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Kun purettiin täyden kuonnan päältä maahan, koneen
2 virhe oli selvästi suurempi kuin koneen 1. Virhe
johtunee vaa'an asetuksista, jotka määräävät mittausjakson suhteessa kuormaimen liikerataan. Kun
taakka nostettiin kuonnatilan pohjalta, koneen 2
vaaka antoi huomattavasti tarkempia tuloksia kuin
koneen 1. Virheen keskihajonta oli 2.6 - 4.8 %, kun
taakka nostettiin kuonnatilan pohjalta ja kun taakka nostettiin täyden kuorman päältä, se oli 3.5 - 4.9
%. Keskihajonta oli pienin, kun kallistuskulma oli
10 - 20 astetta.

Jotta vaa'an mittausvirhe voitiin määrittää tavanomaisessa työskentelyssä, poistettiin satunnaisotannalla pääosa niistä havainnoista, joissa taakan kallistuma oli yli 20 astetta. Aineistoon otettiin mukaan
yhtä paljon kuormatilan pohjalta ja täydestä kuormatilastamaahan tehtyjä nostoja. Tässä osa-aineistossa koneesta 1 tehtiin mittaushavaintoja 54 jakoneesta 2 59 (kuva 3). Kummankin koneen vaa'an
mittaustulos oli pienempi kuin tarkastusmittauksen
tulos (taulukko 2).

Mittausvirheeseen vaikutti myös taakan nostoliikkeen päättymiskorkeus; kun taakka nostettiin täydestä kuormatilasta maahan, mittausvirhe oli suurempi kuin nostettaessa se 2.5 m korkean kasan
päälle. Taakan nostoon käytetty aika ei vaikuttanut
mittausvirheeseen, kun kuormaimella työskenneltiin tavallisella nopeudella (nostoaika 5.0 - 8.5 sek).
Kun nostettiin erittäin nopeasti, virheen vaihtelu
kasvoi, mutta kun nostoaika pidennettiin yli 10
sek:iin taakkaa kohti, virheen vaihtelu vastaavasti
pieneni.

TAULUKKO 2

Vaa'an keskimääräinen virhe, maksimi- ja
minimivirhe sekä virheen keskihajonta
tavallisessa kuorman purkamistilanteessa

Keskivirhe
Kone

Maksimivirhe/
taakka

Minimivirhe/
taakka

%

Kun kuormaa puretaan, taakkaan tartutaan yleensä kuonnatilan takaosasta ja kallistuma on 10 - 20
astetta. Y1i 20 astetta taakka kallistuu vain harvoin.

.

1

-5.1

3.9

-15.7

4.3

2

-3.0

6.9

-12.9

5.4
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Kuva 3. Taakan punnltusvlrhelden Jakauma tavanomaisessa kuormaustllanteessa, koneet 1 Ja 2
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Keskihajonta

Puutavaralajien tuoretiheyden vaihtelu
Leimikon puutavaralajipölkkyjen tuoretiheyden
vaihteluun vaikuttaa mm. pölkyn kosteuspitoisuus,
sijainti rungossa ja sydänpuun osuus sekä puun ikä,
kasvunopeus ja maantieteellinen sijainti (Kärkkäinen 1985). Kuormaintaakkojen tuoretiheyden vaihtelun suuruus vaikuttaa ratkaisevasti otantataakkojen määrään. Tuoretiheys vaihtelee sitä vähemmän mitä enemmän on pölkkyjä. Tuoretiheyden
vaihtelun laskennassa tukkitaakan koko oli kolme
pölkkyä ja kuitupuutaakan 4 - 12 pölkkyä.
Ensiharvennuksessa kuitupuun tuoretiheys on suuri
ja sen vaihtelu pienempi kuin päätehakkuussa, koska
pölkkyjen koko vaihtelee vain vähän eikä runkoon
ole vielä syntynyt kuivaa sydänpuuta (taulukko 3).
Päätehakkuussa mäntykuitupuun tuoretiheyden
vaihtelua lisäävät myös kuivat ja lahot pölkyt sekä
runsaasti sydänpuuta sisältävät tyvileikot. Kuusikuitupuu on päätehakkuussa tasalaatuisempaa
kuin mäntykuitupuu.

Otoskoko lasketaan seuraavalla kaavalla:
N·1,96 2 ·0'

n=

N • d 2 + 1, 9 6 2

TAULUKKO 3
Leimikko

1

2

V2

jossa
V= keskihajonta,%
d = sallittu virhe, %
N= taakkoja/puutavaralaji leimikossa
n =otantataakkoja
(Liedes & Manninen 1974)

TAULUKKO 4

Puutavaran keskimääräinen
tuoretiheyden vaihtelu päätehakkuussa
ja ensiharvennuksessa

Hakkuutapa

Puutavaralaji

Keski hajonta,
olo

Päätehakkuu

Mäntytukit
Mäntykuitupuu
Kuusitukit
Kuusikuitupuu
Koivutukit
Koivukuitupuu

4.7
4.7
4.6
4.1
3.6
3.2

Ensiharvennus

Mäntykuitupuu
Kuusikuitupuu
Koivukuitupuu

3.5
3.0
2.5

Otantataakkojen määrän laskenta
Otoskoon määrittämiseksi jokaiselle puutavaralajille
laskettiin tuoretiheyden keskimääräinen keskihajonta (taulukko 4). Ensiharvennuksissa kuusi- ja
koivukuitupuun tuoretiheyden keskihajonta arvioitiin mäntykuitupuun mittaustulosten perusteella;
suppean aineiston vuoksi puutavaralajien tulokset
ovat vain suuntaa antavia.
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Aineiston määrä, tuoretiheyden keskiarvo ja keskihajonta puutavaralajeittain ja leimikoittain
Kasvupaikka ja
hakkuutapa

Puutavaralaji

Havaintoja

Keskim. tuoretiheys, kg/m 3

Keskihajonta,
0/o

MT
Päätehakkuu

Mäntytukit
Mäntykuitupuu
Kuusitukit
Kuusikuitupuu

41
19
44
24

789
841
804
859

4.7
5.4
4.1
4.2

VT

Mäntytukit
Mäntykuitupuu

118
56

801
848

4.6
4.6

Siemenpuiden
poisto

3

MT
Päätehakkuu

Kuusitukit
Kuusikuitupuu
Koivutukit
Koivukuitupuu

55
35
24
39

765
857
901
945

5.1
3.9
4.0
2.5

4

MT
Päätehakkuu

Mäntykuitupuu
Koivutukit
Koivukuitupuu

19
24
39

850
922
925

4.1
3.2
3.9

5

VT

Mäntykuitupuu

29

920

3.6

Mäntykuitupuu

27

912

3.4

Ensiharvennus

6

lA
Ensiharvennus

5

TAULUKKO 5

Otoskoko hakkuutavoittain ja puutavaralajeittain, kun tuoretiheyden sallittu virhe
on±3%
Otoskoko, m3

Hakkuutapa
ja puutavaralaji

10

50

100

500

1 000

Otantataakkoja, kpl

Päätehakkuu
Mäntytukit
Mäntykuitupuu
Kuusitukit
Kuusikuitupuu
Koivutukit
Koivukuitupuu

8
8
8
7
5
4

6
6
6
5
4
3

9
9
9
7
5
4

9
9
9
7
5
4

9
9
9
7
6
4

Ensiharvennus
Mäntykuitupuu
Kuusikuitupuu
Koivukuitupuu

4
3
2

5
4
3

5
4
3

5
4
3

5
4
3

Puutavaralajin kuormaintaakkojen määrä saadaan
jakamalla puutavaralajin arvioitu tilavuus taakan
-keskikoolla. Tässä tutkimuksessa taakan keskimääräisenä kokona käytettiin 0.6 m 3 :ä; tukkitaakan koko
on sitä hieman suurempi ja lyhyen kuitupuun pienempi.
Otantataakat poimitaan puutavaralajeittain määrävälein. Otantaväli on puutavaralajin taakkojen
kokonaismäärän ja otantataakkojen määrän suhde.
Otantataakkojen määrä kasvaa, kun puutavaralajin
kokonaistilavuus kasvaa tavaralajin mukaan 100 500 ms:iin. Sen jälkeen otantataakkojen määrä on
vakio (taulukko 5). Menetelmä on siis sitä edullisempi, mitä suurempi on mittauserän koko. Jos tuoretiheyden määrityksessä sallitaan vain ±2 %:n virhe,
otantataakkoja tarvitaan huomattavasti enemmän
(kuva 4) ja menetelmän kustannukset ovat huomattavasti suuremmat.
·

Otantataakkojen mittauksen ajanmenekki
Taakan mittaukseen kuluvaan aikaan vaikuttaa
eniten pölkkyjen määrä. Koska kuitupuutaakassa
on pölkkyjä enemmän kuin tukkitaakassa, kuitupuutaakan mittaus on selvästi hitaampaa. Lyhyt
kuitupuu on nopeampaa mitata kuin pitkä kuitupuu, koska läpimitan mittauksia on pölkkyä kohti
vähemmän (taulukko 6). Jos otantataakat mitataan
yhdellä kertaa ja mittaustiedot siirretään sen jälkeen
tietokoneelle, ajanmenekki pienenee hieman.

TAULUKKO 6

Otantataakan mittauksen ajanmenekki
ja sen vaihtelu puutavaralajeittain

Puutavaralaji

Aika/taakka,
min ja sek

Keskihajonta,
sek

Tukit
Pitkä kuitupuu
Lyhyt kuitupuu

7.00
12.10
8.40

94
63
39

Mittausmenetelmän ajanmenekki laskettiin otantataakkojen määrän ja taakkakohtaisen mittausajanmenekin perusteella. Leimikon jokaisesta puutavaralajista tulee mitata otantataakat. Sen vuoksi
mittausmenetelmän kokonaisajanmenekkiin leimikossa vaikuttaa eniten puutavaralajien määrä.
Mittaukseen kuluu päätehakkuuleimikossa puutavaralajin mukaan 35 min:sta (koivutukit) 110 min:iin
(mäntykuitupuu). Ensiharvennuksessa ajanmenekki
vaihtelee 25 min:sta (koivukuitupuu) 86 min:iin (mäntykuitupuu). Jos esim. leimikossa on mänty-, kuusija koivukuitupuuta kutakin50m 3 sekä mänty-, kuusi- ja koivutukkeja kutakin 100 m 3 , kuluu otantataakkojen mittaukseen yhteensä noin 6.5 tuntia.

Mittausmenetelmän tarl<kuus ja
kustannukset
Otantataakkoja, kpl

25~~==~~~~----------~
201-------------- 1~1---- 1~~----~
151----EW~---~~--- ~~-----1~~----~1

Otantavirhe:
~4%

ITI!I!l3%
l&il2%

50

100

500

1000

2000

Mittauserä, m3
Kuva 4. Mäntykuilupuun otoskoko ja sallittu virhe
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Mittausmenetelmän kokonaistarkkuus riippuu vaa'an
mittaustarkkuudesta ja tuoretiheyden määrittämisessä sallitusta otantavirheestä. Otantataakkojen tilavuus mitataan tarkasti yhden metrin pätkissä,
joten se ei juuri vaikuta menetelmän kokonaistarkkuuteen.
Koneiden 1 ja 2 mittausvirheen keskihajonta oli
yhden taakan punnituksessa noin 5 %. Kun kuormainvaa'alla punnitaan 50 m 3 :n puutavaraerä (noin
80 taakkaa), punnitustulos saadaan noin ±1 %:n
tarkkuudella (1.96 · s/.fn). Kun mittauserän koko
kasvaa, punnitustarkkuus paranee hieman. Tutkittujen vaakojen systemaattinen punnitusvirhe on poistettavissa vaakoja säätämällä, joten sitä ei oteta
tässä tarkastelussa huomioon.

Kun otantataakkoja mitataan taulukon 5 (s. 6) mukainen määrä, tuoretiheyskeskiarvo määritetään ±3
%:n tarkkuudella. Tuoretiheyskeskiarvon tarkkuuteen vaikuttaa myös otantataakan punnituksen
tarkkuus. Punnituksen tulisi olla mahdollisimman
huolellista, sillä virhe otantataakan punnituksessa
vaikuttaa mittaustulokseen huomattavasti enemmän kuin tavallisen taakan punnituksessa.
Kun otetaan huomioon mittauserän punnituksen ja
otantamittauksen tarkkuus, kokonaisvirhe 50 m 3 :n
erän mittauksessa on enintään ±4 %.
Kuormainvaa'an pääoma- ja käyttökustannukset laskettiin seuraavin perustein.
40 000 mk
Hankintahinta:
4 000 mk
Jäännösarvo:
12 %
Laskentakorko:
Pitoaika:
6 v
Vuotuiset käyttökustannukset:
1 000 mk
Vuotuinen mitattava puumäärä: 10 000 m 3

Pääoma- ja käyttökustannuksiksi tulee siten 0,98
mk/m 3 •
Suurin kustannustekijä on kuormatraktorin työn
keskeytyminen otantataakkojen mittauksen ajaksi.
Keskeytystunnin kustannuksiksi asetettiin 270 mk.
Kuormatraktorin kuljettajan tekemän mittauksen

kustannuksia verrattiin työnjohtajan tekemän mittauksen kustannuksiin. Tarkastelussa työnjohtajan
tuntikustannuksiksi asetettiin 100 mk ja matkakustannuksiksi 210 mk/pv.
Kuljettajan tekemä otantataakkojen mittaus on
edullisempaa kuin työnjohtajan tekemä, jos otantataakkojen mittaukseen kuluu aikaa enintään 75 min
työmaata kohti. Tämä aika vastaa 6 kuitupuutaakan tai 11 tukkipuutaakan mittausta.
Esimerkiksi 500 m 3 :n päätehakkuuleimikossa,jossa
mittaukseen kuluu 6.5 tuntia ja työnjohtaja mittaa
otantataakat kahdessa erässä, otantataakkojen mittauksen kustannukset ovat 1 070 mk (2,14 mklm 3 )ja
vaa'an pääomakustannukset 490 mk (0,98 mk/m 3 ) .
Mittausmenetelmän kokonaiskustannukset ovat
1 560 mk (3, 12 mk/m 3 ). Jos kuljettaja mittaa otantataakat, kokonaiskustannukset ovat huomattavasti
suuremmat (4,49 mk/m 3 ).
Kun mittauserän koko kasvaa, yksikkökustannukset pienenevät, koska otantamittauksen vaatima
ajanmenekki pysyy suunnilleen samana (kuva 5).
Harvennushakkuuleimikossa - etenkin ensiharvennuksessa - kustannukset ovat pienemmät kuin
päätehakkuuleimikossa. Esimerkiksi ensiharvennusleimikosta hakatun 200 m 3 :n mäntykuitupuuerän
mittauskustannukset ovat 2,35 mk/m 3 , kuusikuitupuuerän 2,08 mk/m 3 ja koivukuitupuuerän 1,81
mk/m 3 •
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Kuva 5. Kuormalnvaa'alla mittauksen kustannukset puutavaralajelttaln
päätehakkuulelmlkossa ja enslharvennuksessa
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vaikuttivat taakan kallistuminen ja kuormauskorkeus. Jotta punnitustulos olisi luotettava kaikissa
olosuhteissa, näiden seikkojen vaikutusta tulisi vähentää. Tämä on otettava huomioon, kun kuormainvaakaa kehitetään. Mittausmenetelmä täyttää tällöin myös ±4 %:n yleisen tarkkuusvaatimuksen.
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Kuva 6. Eri mittausmenetelmien kustannukset
enslharvennuslelmlkossa, mäntykuitupuu

Kuormainvaakamenetelmän kanssa vaihtoehtoisia
mittausmenetelmiä ovat metsuri- ja pinomittaus.
Niihin verrattuna kuormainvaakamenetelmä on kustannuksiltaan kilpailukykyinen varsinkin suurissa
leimikoissa (kuva 6). Esimerkiksi miestyönä hakkuussa 200 m 3 :n ensiharvennusleimikossa pinomittauksen kustannukset ovat 8,63 mk/m 3 ja metsurimittauksen 5,37 mk/m 3 • Päätehakkuussa pinomi ttauksen kustannukset vaihtelevat mittauserän
koon mukaan 7,48 mk/m 3 :sta 5,78 mk/m 3 :aan. Sellaisessa 500 m 3 :n päätehakkuuleimikossa, jossa valmistetaan kuutta tavaralajia, pinomittauksen kustannukset ovat 6,09 mk/m 3 ja kuormainvaakamenetelmän 3,12 mk/m 3 • Pinomittauksen kustannuksissa on otettu huomioon lyhyen kuitupuun valmistuksesta aiheutuvat korjuun lisäkustannukset,
koska pitkän kuitupuun pinomittaukseen ei ole
kehitetty riittävän tarkkaa mittausmenetelmää.

Otantataakan mittauksen ajanmenekkiaineisto oli
suppea, joten tulokset ovat vain suuntaa antavia.
Otantataakan mittauksen sujuvuuteen tulee kiinnittää huomiota, sillä se aiheuttaa menetelmässä
eniten kustannuksia. Työnjohtajan tai erillisen mittamiehen tekemä otantataakkojen mittaus on yhden
puulajin ensiharvennusleimikoita lukuun ottamatta
edullisempaa kuin kuormatraktorin kuljettajan
tekemä mittaus. Aina ei kuitenkaan ole mahdollista,
että työnjohtaja mittaa otantataakat, koska otantataakkoja ei voida ahtaalla varastopaikalla varastoida
myöhempää mittausta varten. Myös työnjohtoresurssien niukkuus voi olla esteenä.
Myös otantataakkojen määrän selvi~tämiseen käytetty aineisto oli suppea. Siksi mittausmenetelmää
käytettäessä on tarkistettava otantataakkojen riittävä määrä tässä katsauksessa esitety llä kaavalla (s.
5). Puustoltaan eri-ikäisissä ja epätasaisissa leimikoissa tarvitaan otantataakkoja todennäköisesti enemmän kuin tässä tutkimuksessa on esitetty.

•

Kun käytetään kuormainvaakamenetelmää, saadaan
koko ajan hyödyllistä informaatiota tuoretiheyden
vaihtelusta metsiköittäin. Tämän perusteella voidaan kehittää menetelmä leimikon puutavaralajien
tuoretiheyden ennustamiseksi, mikä vähentää otantataakkojen määrää ja pienentää siten menetelmän
kustannuksia.
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TIMBER VOLUME MEASUREMENT USING THE LOADER MOUNTED WEIGH SCALE
OF A FOREST TRACTOR

During mechanized cutting, timber is measured almost
without exception with the measuring device of a
harvester. The measuring method that uses the
Joadermounted weigh scale on a forest tractoris used
for scaJing of manually felled timber, or in cases
where timber scaling with a harvester is not suited.
When using the Jaader weigh scale method, the
timber lot is weighed (kg) using the weigh scale
mounted on the loader of a forest tractor, and its
average green density (kg/m 3 ) is determined on the
basis of the measurement of sample grapple loads.
The voJume of the timber lot is the ratio between its
weight and green density.
The study was designed to determine how accurately the Kaja!lni-60 Load Optimizer loader mounted
weigh scale weighs the timber, how many sample
grapple loads are needed to determine the green
density ofthe timber assortments, and what are the
time expenditure and costs for the loader method.
The weighing result of the loader mounted weigh
scale was 3 to 5% smaller on average than the control
scaling. The error ofweighing a grapple load varied
from 4.3 to 5.4 %. The scaling errors of the loader
mounted weigh scale were affected by the tilt of the
load, the grabbing point of the grapple and the
Jaading height. In order that the scaling results be
accurate under all circumstances, the effect ofthese
factors shouJd be reduced. This must be taken into
account when the Jaader mounted weigh scale is
further developed.

The number of sample grapp]e loads was calculated
in such a way that the acceptable sample error was ±3
%. Depending on the size ofthe scaling lot, a total of
six to njne sample grapple loads ofsoftwood saw logs
and four to six sample grapple loads ofhardwood saw
logs must be measured. In a first thinning stand
fewer sample grapp]e loads ofsoftwood pulpwood are
needed than in clear cutting stands; for instance, in
a clear cutting stand, six to nine sample grapple loads
of pine pulpwood are needed, but only four to five
sample grapple loads in a first thinning stand.
The time expenditure for the loader weigh scale
method is comprised almost completely of the work
phases in conjunction with the scaling of samp]e
grapp]e ]oads. The time expenditure for the scaling
of one sample grapple load was seven to 12 minutes,
depending on timber assortment. The costs were
primarily a result of the fact that the forest tractor
was forced to stand idle during the measurement of
the sample grapple loads. Sample grapple load
scaling which was done by the work supervisor was
less expensive than that done by the tractor operator
when more than 75 minutes were spent on sample
grapple load scaling per work site. The capital costs
ofthe loader mounted weigh scale are approx. 1 FIM/
m 3 • The method is mosteconomical when used in first
thinning stands; the scaling costs for a pine pulpwood
lot of200 m 3 are then 2,35 FIM/m3 •
Key words:

timber measurement,
loader mounted weigh scales

9

·•

METSATEHO
ISSN 1235·483X

PL 194 (Unioninkatu 17) • 00131 HELSINKI • Puhelin (90) 132 521 • Faksi (90) 659 202

HELSINKI 1993 PAINOVALMISTE

