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Markku Mäkelä 

Tutkimuksessa selvitettiin hakkuukoneiden ja met
surin hakkaamien koivuvaneritukkien korjuuvau
rioita tukeista ja niistä sorvatuista viiluista. Varas
toinnin vaikutusta selvitettiin säilyttämällä tukkeja 
eripituisia aikoja tienvarressa, tehtaalla kastelussa 
tai vedessä. Eri aikoina sorvatuista viiluista määri
tettiin varastovikojen määrät. 

Hakkuukoneella hakatuissa koivuvaneritukeissa oli 
enemmän kuoriutumia ja karsinnasta aiheutuneita 
jälkiä sekä katkonnasta aiheutuneita lohkeamia kuin 
metsureiden hakkaamissa tukeissa. Korjuuvaiheessa 
syntyneet vauriot eivät näkyneet yleensä viilussa; 
kuorinta ja sorvipölkkyjen pyöristys hävitti ne lähes 
kolwnaan . 

Tukkien pituuksissa ja katkontatarkkuuksissa ei ol
lut systemaattisia eroja konetyön ja metsurityön vä
lillä. Oli havaittavissa, että työn suorittajan huolel
lisuus vaikutti eniten lopputulokseen. 

Korjuussa tai kuljetuksessa syntynyttä pölkyn pääs
sä olevaa vikaa ja koneellista pintavikaa oli 0 - 3 

prosentissa viiluarkeista. Varastoinnissa tukkeihin 
tuli väri vikaa, joka näkyi useimmin viiluarkin pääs
sä,joskus myös keskellä. Talvella ja keväällä hakat
tujen tukkien viiluarkeissa oli syksysorvauksissa vä
rivikaa pahimmillaan 30 - 60 %:ssa arkeista. Myös 
syksyllä hakattujen tukkien viiluarkkeihin tuli 5 - 20 
prosenttiin värivikaa. 

Viiluerän arvonalentumisen suuruuteen vaikutti, 
paitsi korjuussa tai varastoinnissa tulleiden vikojen 
määrä ja vakavuus, myös viilun alkuperäinen laatu. 
Korjuusta aiheutuneet viat alensivat tutkimuksessa 
viiluarkkien arvoa erittäin vähän. Varastoinnin ai
heuttaman värivian vaikutus oli eri varastointi
muodoissa 0.5- 10 %. 

Tulokset osoittivat, että hakkuukoneiden käyttöä 
koivuvaneritukkien hakkuussa ei ole vaurioriskin 
takia syytä rajoittaa. Varastoinnin vaikutus viilun 
laatuun on sihsi merhittävää, että se tulisi ottaa 
huomioon korjuun ajoitusta ja tehtaiden puutoimi
tuhsia suunniteltaessa. 

~METSÄTEOLLISUUS 



TAVOITE 

Metsätehossa tehtiin vuonna 1992 tutkimus vaneri
koivun koneellisesta hakkuusta. Tavoitteena oli sel
vittää, onko raaka-aineen laadun kannalta mah
dollista korjata vanerikoivuja hakkuukoneilla. Tut
kimuksessa päädyttiin myönteiseen tulokseen. 

Tutkimuksen yhteydessä todettiin tarvittavan tieto
utta varastoinnin vaikutuksista nykyisillä hakkuu
menetelmillä saatavan puuraaka-aineen laatuun. 
Kun tunnetaan koivuvanerin raaka-aineen laadun 
muutokset hakkuu- ja varastointiajan, varastointita
van sekä hakkuumenetelmän mukaan, pystytään 
puuraaka-aineen hankinnassaja käytössä toimimaan 
kokonaistaloudellisesti mahdollisimman järkevästi. 
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli hankkia tietout
ta koivuvanerin raaka-aineen hankinnan ja käytön 
ajoituksen optimoimiseen. 

TOTEUTUS 

Tutkimuksen toteutuksessa olivat mukana Koski
·tukki Oy- Koskisen Oy, Metsäliitto- Finnforest Oy 
ja Tehdaspuu Oy - Schauman Wood Oy. Tutkimus
kohteiksi valittiin Finnforest Oy:n Punkaharjun teh
das, Koskisen Oy:n Kärkölän tehdas ja Schauman 
Wood Oy:n Kaukaan vaneritehdas. Tehdasvalinnan 
yhteydessä päätettiin myös varastointimenetelmistä: 
Finnforest Oy - metsävarastointi, Koskisen Oy -
tehdasvarastointi ja Schauman Wood Oy- vesivaras
tointi. Valinnoissa käytettiin hyväksi Suomen P u
tutkimus Oy:n asiantuntemusta. 

Tutkimus toteutettiin seuraavasti: Sovittuina ajan
kohtina hakattiin koivuvaneritukkeja,jotka varastoi
tiin sovitulla tavalla. Kustakin hakkuuerästä otet
tiin sorvausaikataulun mukaisesti nippu tukkeja, 
toimitettiin haudontaan ja sorvattiin. Tukeista mi
tattiin ennen haudontaa korjuussa ja kuljetuksessa 
syntyneet viat ja vauriot. Viiluu korjuu- ja varastoin
tiviat sekä viiluu laatu määritettiin sorvauksen jäl
keen. Viiluu arvonmuutokset laskettiin laatumuu
tosten perusteella. Toteutuksen suunnittelussa käy
tettiin apuna korjuu- ja jalostuspuolen asiantunti
joita. 

Metsä tehon työnt_utkija määritti korjuussaja kauko
kuljetuksessa syntyneet vauriot sekä mittasi tukit. 
Kunkin tehtaan toimihenkilöt määrittivät viilujen 
viat. Viiluu määrä- ja laatutiedot saatiin tehtaiden 
tiedonkeruujärjestelmistä. 

AINEISTO 

Tutkimusaineiston hakkuuajankohdat määritettiin 
puun olotilojen mukaan siten, että havaintoja saatiin 
käytännössä esiintyvistä erilaisista vaihtoehdoista. 
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* Jäätynyt puu - hakkuu maaliskuussa 

* Sulanut puu - hakkuu huhtikuussa 

* Nila-aikainen puu - hakkuu touko-kesäkuussa 

* Kesäpuu (kuori kiinnittynyt) - hakkuu elo-
syyskuussa 

* Syksypuu (elintoiminnot loppuneet) - hakkuu 
loka-marraskuussa 

Sorvaukset tehtiin touko-, kesä-, syys- ja marras
kuussa 1993 sekä huhtikuussa 1994. 

Tutkimustukit valmistettiin Koskitukki Oy:ssä ja 
Metsäliitossa sekä hakkuumiestyönä että kumirul
lasyöttöisellä hakkuukoneella. Tehdaspuu Oy:ssä 
mukana oli lisäksi metallirullasyöttöinen hakkuu
kone. Tukit hakattiin pääosin samalta työmaalta 
(yrityksittäin). 

Tutkimusaineistossa oli 104 kooltaan 13 - 18 m3:n eli 
50- 100 tukin sorvauserää, yhteismääräitään 1 600 
m3. Sekä hakkuumies että kumirullasyöttöinen hak- A 
kuukone hakkasi näistä 670 m3 j i metallirulla- W 
syöttöinen hakkuukone 260 ma. 

TULOKSET 

Tutkimuksen tulokset esitetään tässä katsauksessa 
pääosin sanallisessa muodossa. Yksityiskohtaiset tau
lukkomuotoiset tulokset ovat saatavissa Metsäte
hosta. 

Tukkien vauriot ja mitat 

Kuoriutuminen 

Koivuvaneritukkien kuoriutuminen mahdollistaa 
puuaineen epätasaisen kuivumisen. Tällöin puun 
pintaosiin saattaa etenkin lämpimään aikaan tulla 
kuivumishalkeamia. Kuoren irtoaminen vaikeuttaa 
lisäksi konehakkuussa puun syöttöä ja heikentää 
hakkuukonemittauksen tarkkuutta. 



Tukkien kuoriutumista aiheuttavat paitsi hakkuu
koneen syöttölaite, karsimaterätja mittarullat myös 
kuormaus ja purkaminen metsä- ja kaukokuljetuk
sessa sekä tukkien tehdaskäsittely. Kuljetuksen 
aiheuttama kuoriutuminen on erityisesti nila-aika
na runsasta. 

Metsureiden hakkaamissa tukeissa oli kuoriutumia 
hyvin harvoin. Hakkuukoneiden aiheuttama kuo
riutuminen oli nila-aikaa lukuun ottamatta koh
talaisen vähäistä; kumirullakoneella vajaat 5 % ja 
metallirullakoneella vajaat 10 % tukeista oli kuo
riutunut keskimäärin alle 10 % vaipasta. Nila-aika
na koneilla hakatut puut kuoriutuivat runsaasti; 
noin puolet kuoresta oli pois 30 - 80 %:lla tukeista. 

Hakkuukoneen valmistamat tukit olivat lukumää
rältään ja pinta-alaltaan enemmän kuoriutuneita 
kuin metsurin valmistamat. Nila-aikaa lukuun otta
matta ei hakkuukoneella valmistettujen tukkien kuo
riutumisella liene käytännössä suurta merkitystä. 
Nila-aikana tehtävään vanerikoivujen konehakkuu
seen tulisi kuoriutumisen takia olla hyvät perusteet. 

Karsinnan aiheuttamat vauriot 

Pahoja vikoja sorvattavaan viiluun aiheuttavat hak
kuussa ja kuljetuksessa tukkeihin tulevat puuai
neen sisään ulottuvat kolot ja vuolemat sekä hak
kuukoneiden syöttölaitteiden tekemät rouhiutumat. 

Metsurien valmistamissa tukeissa ei ollut karsin
nasta aiheutuneita vaurioita. Kumirullahakkuuko
neilla kolot ja rouhiutumat olivat hyvin harvinaisia. 
Niitä esiintyi keskimäärinjoka sadannessa tukissa. 
Kalojen ja rouhiutumien koko oli 1- 7 dm2 ja keski
määräinen syvyys 5 - 15 mm. Yhdellä koneella 
rouhiutumia oli enemmän ja ne olivat syvempiä 
todennäköisesti hakkuukoneen koivutukkien tekoon 
sopimattomien säätöjen ja/tai kuljettajan kokemat
tomuuden vuoksi. Metallirullahakkuukoneella val
mistetuissa tukeissa oli rouhiutumia hieman enem
män kuin pääosalla kumirullakoneista. Keskimääräi
seltä syvyydeltään 5 - 10 mm:n rouhiutumia oli 0 - 6 
prosentissa tukeista. 

Metsureiden ja hakkuukoneiden valmistamien tuk
kien karsintavaurioiden määrissä oli pieni, mutta 
selvä ero. Hakkuukoneiden aiheuttamat karsinta
vauriot olivat kuitenkin siksi vähäisiä, ettei niitä 
havaittu tuotantoon menevässä viilussa kuorinnan 
ja pyöristyksenjälkeen. Silti niitä ei ole syytä vähä
tellä. Hakkuukoneen säädöt saattavat myös vaikut
taa puuaineeseen tuleviin vaurioihin. 

Lohkeamat 

Suomessa teollisesti käytettävistä puulajeista koivu 
on herkin lohkeamaan kaato- ja katkaisuvaiheessa. 
Työtekniikka, vastasahaus kaadossa ja katkottavan 
tukin tukeminen katkonnassa vähentävät huomatta
vasti lohkeamia. Sorvattavassa puussa lohkeamat 
voivat pahimmillaan estää pöllin pysymisen sorvin 
karoissa. Sorvattuun viiluun lohkeamat aiheuttavat 
vajaaleveyttä tai halkeamia. Kun tukit katkotaan 
sorvipölleiksi, voidaan osa lohkeamista poistaa. Pois
to lisää yleensä kuitenkin raaka-ainemenekkiä. 

Lohkeamien pituus arvioitiin mittausvaiheessa, kos
ka tarkka mittaus olisi edellyttänyt tukkien katko
mista. Lohkeamien pituus oli keskimäärin 30 cm. 
Metsureiden valmistamissa tukeissa lohkeamia oli 
vähemmän kuin koneilla hakatuissa tukeissa, 0 - 15 
%:ssa tukeista. Hakkuukoneilla lohkeamia oli ylei
semmin 5 - 15 %:ssa tukeista. Virheellisen työteknii
kan vaikutus lohkeamien määrään näkyi selvästi 
tuloksista. Eräs kuljettaja ei tukenut katkaistavaa 
tukkia sahauksen aikana, mistä aiheutui lohkeamia 
25 - 50 %:iin tukeista. 

Lohkeamien määrät kuvaavat ainakin osittain työ
tekniikan hallintaa. Mukana olleet metsurit olivat 
tottuneita ja koulutettuja koivuvaneritukkien hak
kuuseen. Hakkuukoneiden kuljettajille koivutuh
kien hakkuu oli sen sijaan uutta työtä,johon he eivät 
olleet saaneet koulutusta. Järjestetty koulutus, työ
kokemus ja sahatekniikan kehittyminen tullevat 
vähentämään koneilla hakattuvien vaneritukkien 
lohkeamisia. 
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Tukkien piiuudet ja katkontatarkkuus 

Koivuvaneritukin pituus vaikuttaa tavoitteena ole
van sorvipölkkyjen pituusjakauman toteutumiseen. 
Tukin pituudella on merkitystä myös raaka-aine
hävikkiin ja viilunsaantoon. Raaka-aineen tehok
kaan hyödyntämisen kannalta parhaita ovat pitkät 
tukit, koska niiden katkontahävikki on suhteelli
sesti pienempi kuin lyhyiden tukkien. Tavoiteltuja 
tukkipituuksia ovat myös sellaiset, joista katkonnas
sa saadaan ilman suurta hävikkiä kulloisenkin tar
peen mukaan 50 tuuman tai 60 tuuman sorvipöllejä. 

Tukkierien keskipituudet vaihtelivat yrityksittäin 
480:stä 560 cm:iin. Eroa selittivät ainakin osittain 
leimikkojen puustoerot. Pienikokoisista, huonomuo
toisista rungoista on vaikea tehdä pitkiä laatuvaati
mukset täyttäviä tukkeja. Metsuri- ja hakkuukone
tukkien pituuksissa ei ollut systemaattisia eroja. 

Tieto eri tukkipituuksien tavoiteltavuudesta oli met
sureiden ja koneenkuljettajien tiedossa hakkuun 
aikana. Kussakin yrityksessä oli käytössä luokittelu 
haluttuihin, sallittuihin ja ei-toivottuihin tukkipi

-tuuksiin . Toteutuneet tukkipituuksien jakaumat 
poikkesivat eri yrityksissä selvästi toisistaan tavoi
teltavuuden osalta. Kahdessa yrityksessä, joissa ja
kaumaa valvottiin, ei-toivottuja pituuksia oli 0- 3 % 
kaikista tukeista. Yrityksessä, jossa jakauman val
vontaan ei kiinnitetty huomiota, tukkipituudet ja
kautuivat tasaisesti kaikkiin luokkiin, myös ei-toi
vottuihin. Hakkuun suorittaja ei paljon vaikuttanut 
jakaumaan. 

Katkontatarkkuus on tärkeä raaka-aineen tarkan 
hyödyntämisen kannalta. Liian lyhyestä tukista 
saatetaan menettää suurikin osa, jos sorvipölkky jää 
liian lyhyeksi. Liika pituus menee puolestaan hak
keeksi. 

Hakkuukonemittauksen tarkkuutta on koivulla 
monasti pidetty ongelmallisena. Tukkien pituuden 
tarkkuusvaatimuksena on pidetty, että 70 % tukeis
ta tulisi olla± 3 cm:n sisällä tavoitteesta. Metsurei
den valmistamien vaneritukkien katkontatarkkuu
dessa oli hyvinsuuria eroja. Kun tarkimmalla metsu
rilla ± 3 cm:n sisällä oli 81 % tukeista, huonoimmalla 
vastaava luku oli 21 %. Hakkuukoneiden välillä 
vaihtelu oli vähäistä. Tukeista ± 3 cm:n sisällä oli 49 -
58 %, toisin sanoen tarkkuusvaatimus ei toteutunut. 
Nila-aikana hakkuukoneilla katkontatarkkuus oli 
huonompi kuin muina aikoina. 

Tiedostamalla tukkipituuksien merkitys ja valuo
malla sitä, on mahdollista päästä tehdasta hyvin 
palvelevaan pituusjakaumaan. Hakkuukoneiden 
mittalaitteiden pituustarkkuudessa on vielä paran
nettavaa esim. kehittämällä laitteiden puulajeit
taista kalibrointia. Myös työmaavalvonnalla voi
daan parantaa metsureidenja hakkuukoneiden kat-
kontatarkkuutta. 
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Sorvaus 

Sorvauksen ongelmat 

Sorvauksessa saattavat puuaineen pehmeä laho, 
halkeamat, pitkät oksantyngät tms. aiheuttaa ongel
mia pölkyn pysymiseen karoissa. Pahimmassa tapa
uksessa pölliä ei voida sorvata ollenkaan. Toisaalta 
myös virheettämän pöllin sorvauksessa voi sorvin 
keskittäminen aiheuttaa ongelmia. Tutkimusaineis
ton sorvauksien aikana sorvaajatkirjasivatylös esiin
tyneet ongelmat. 

Ongelmia sorvauksessa oli varsin vähän, 0 - 2 %:ssa 
pölleistä. Kahdessa yrityksessä hakkuun suoritta
jalla ei ollut vaikutusta sorvauksissa esiintyneisiin 
ongelmiin. Yhdessä yrityksessä koneella valmis
tettujen tukkien pöllit aiheuttivat enemmän ongel
mia kuin metsurin hakkaamien tukkien pöllit. Syy 
tähän saattoi olla muista poikkeavassa sorvipöllin 
keski tystekniikassa. 

Viilunsaanto 

Viilunsaanto eli sorvatun, tuotantoon kelpaavan vii
lun osuus kuorellisesta tukkipuumäärästä kuvaa 
hankitun raaka-aineen käytön tehokkuutta. Se on 
yksi tärkeimmistä vanerin valmistuksen kannatta
vuuteen vaikuttavista tekijöistä. 

Viilunsaantoon vaikuttaa eniten tukkien koko, mut
ta myös pituustarkkuus ja puun viat. Tukkien koon 
vaihtelun vaikutusta viilunsaantoon pyrittiin tutki
muksessa vähentämään korjaamalla saman yrityk
sen puut mahdollisuuksien mukaan samasta leimi
kosta. Tästä huolimatta tukkien koot vaihtelivat 
jonkin verran eri erissä . Nämä vaikutukset pyrittiin 
poistamaan eliminoimaila kokoeroista johtuvat vii
lunsaantoerot käytännöstä saatujen pöllinkokoluo
kittaisten keskimääräisten saantotietojen avulla. 

Viilunsaannoissa yritysten välillä oli eroja. Osittain 
eroihin vaikuttivat sorvattavien puiden koko- ja laa
tuerot. Yritysten sisällä ei viilunsaannossa hakkuu
erien välillä ollut havaittavia eroja. Sen sijaan 
hakkuumenetelmä vaikutti viilunsaantoon. Kah
dessa yrityksessä viilunsaanto oli hakkuukoneiden 
tekemistä puista keskimäärin parempi kuin metsu
ripuista: toisessa 2 %-yksikköä ja toisessa 5 %-yksik
köä suurempi. Yhdessä yrityksessä metsuripuiden 
viilunsaanto oli 3 %-yksikköä hakkuukonepuiden 
viilunsaantoa parempi. 

Eri menetelmillä hakattujen puiden viilunsaanto
erojen syitä ei tutkimusaineistosta pystytty selvittä
mään. Jonkinlainen viite saattoi olla yhden yrityk
sen sorvausseurannasta saatu tieto puuhävikistä 
sorvauksen eri vaiheissa. Hakkuukonepuilla kat
konnan pituushävikki, jolla on suuri merkitys puu-



ainehävikkiin, oli selvästi pienempi kuin metsuri
puilla. Pyöristys- ja leikkaushävikit olivat puoles
taan hakkuukonepuilla suurempia kuin metsuri
puilla. 

Tulosten perusteella hakkuukonepuiden viilunsaan
to näyttäisi olevan keskimäärin hieman parempi 
kuin metsuripuiden. Syytä tähän ei pystytty selvittä
mään. 

Viilun laatu 

Korjuusta aiheutuneet viat 

Korjuussa, kuljetuksessa ja tehdaskäsittelyssä tuk
keihin tulee käsittelyvaurioita. Näistä vaurioista 
vain sellaisilla on merkitystä, jotka näkyvät viilussa 
ja alentavat viiluarkin arvoa. Viilussa näkyviä, kor
juussa syntyneitä vaurioita ovat viilun pääviat,jotka 
johtuvat lähinnä katkaisussa syntyneistä lohke
amista sekä viilun pintaviat,joiden aiheuttaja useim
min on hakkuukoneen syöttölaite,joskus myös metsu
rin saha. 

Viilujen viat määritettiin kuljettimilta vauhdissa. 
Kahdella tehtaalla tämä tehtiin koneellisen lajitte
luu yhteydessä kuivauksen jälkeen ja yhdellä teh
taalla märän viilun leikkauksen yhteydessä. Kun 
viiluarkkia tarkastellaan liikkeessä on mahdollista, 
että joitain vaurioita jää huomaamatta, mutta toi
saalta myös kuorinnasta aiheutuneita jälkiä saate
taan kirjata korjuuvaurioiksi. Viiluutarkastelussa 
mahdollisesti tapahtuneet virheet vaikuttavat vau
rioiden lukumääriin, ei niinkään eri menetelmien 
välisiin eroihin. 

Viilun päävikaa oli 0- 3 %:ssa viiluarkeista. Suurim
massa osassa aineistoa päävikaa sisältäneiden viilu
arkkien määrä oli alle prosentin. Yhden tehtaan 
aineistossa päävikoja oli enemmän hakkuukone
puissa. Muissa aineistoissa ei ollut eroja hakkuu
menetelmien välillä. Viilun pintavikaa oli suunnil
leen saman verran kuin päävikaa eli 0 - 2.5 %:ssa 
viiluarkeista. Kahden tehtaan aineistoissa hakkuu-

konepuissa oli enemmän viilun pintavikaa kuin 
metsuripuissa. Yhdellä tehtaalla ei ollut hakkuu
menetelmäkohtaisia eroja. 

Korjuusta aiheutuneita vikoja oli viiluarkeissa ver
raten vähän. Hakkuukoneiden tekemien puiden vii
luissa oli muutamassa tapauksessa enemmän vikoja 
kuin metsuripuiden viiluissa. 

Varastoinnista aiheutuneet viat 

Varastoinnissa koivuvaneritukkien laatua huonon
tavat nykyisessä korjuurytmissä lähinnä vain väri
viat. Koivutukkien väriviat poikkeavat täysin havu
tukkien värivioista. Havutukeilla sinistymä lähtee 
kuoriutuneesta tai muuten vaurioituneesta kohdas
taja leviää verraten nopeasti puun sisäosiin. Koivul
la kuoriutuminen aiheuttaa voimakasta kuoriutu
neen kohdan tummumista. Tummuma jää aivan 
puun pintakerrokseen, eikä yllä tuotantoon mene
vään viiluun asti. Koivuviiluissa nähtävä tummuma 
ja värivika lähtevät leviämään tukkien päistä koko 
poikkileikkauksen alalta. Väri vaihtelee vaalean 
ruskeasta hyvinkin tumman ruskeaan. Kuivaukses
sa ruskea hieman vaalenee, mutta aiheuttaa kuiten
kin laatumuutoksia hyvälaatuisissa pintaviiluissa . 

Värivikojen luokittelu vaihteli hieman tehtaittain, 
mikä on syytä ottaa huomioon tehdas- eli varas
tointimenetelmittäisiä tuloksia tarkasteltaessa. Va
rastointimenetelmien sisällä ei luokittelusta johtu
via eroja ole. Varastoinnista aiheutuneet viatjaotel
tiin viiluarkin päissäja keskellä olevaan värivikaan. 
Tukki en päistä levinnyttä värivikaa ei ollut taivikaa
toisista tukeista sorvatussa viilussa alkukeväällä. 
Kesäkuun loppuun eli 1omaseisokin alkuun mennes
sä viiluarkkeihin oli tullut melkoisesti värivikaa. 
Tienvarressa varastoiduista tukeista sorvatuissa 
viiluarkeissa oli päävärivikaisia 10 - 25 %. Kastelu
varastoiduista tukeista sorvatuissa viiluissa oli väri
vikaa 5 - 10 %:ssa arkeista ja vesivarastoitujen tuk
kien viiluissa 10 - 35 % (kuva 1). 
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Tienvarsivarastointi Kasleluvarastointi Varastointi vedessä 
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Tarkasteluajankohta, kk 
Värivika arkin päässä 

Pää vika, viilun intavika, värivika keskellä arkkia 

1 = Hakkuu talvella 
2 = Hakkuu nila-aikana 
3 = Hakkuu alkusyksyllä 
4 = Hakkuu loppusyksyllä 

Kuva 1. Viiluarkeissa olleet viat 

Talvi- ja kevätkaatoisista tukeista syys-lokakuussa 
~orvatuissa viiluissa päävärivika lisääntyi huomat
tavasti. Tienvarsivarastoiduista tukeista sorvatuis
sa viiluissa oli värivikaa 20 - 35 %:ssa arkeista, 
kasteluvarastoiduissa 60 -80 %ja vesivarastoiduissa 
30-45 %. 

Syksyn kuluessa tienvarsivarastoitujen tukkien vii
lujen värivika lisääntyi tasaisesti 30 - 50 %:iin. Kas
teluvarastoiduista tukeista sorvatuissa viiluissa vä
rivian määrän kasvu loppui tai eräissä erissä jopa 
väheni. Vesivarastoiduissa erissä värivian määrä 
väheni olennaisesti ollen joulukuussa vajaat 10 %. 

Syksyllä elo-syyskuussa hakatuista tukeista sorvat
tuihin viiluihin tuli päistä lähtenyttä väri vikaa. Suu
rimmillaan sitä oli tienvarsivarastoitujen tukkien 
viiluissa 20 %:ssa arkeista. Tämä erä tosin hakattiin 
elokuussa, muutamaa viikkoa aiemmin kuin muiden 
varastointimenetelmien erät. Kastelu-ja vesivaras
toiduissa erissä syksypuiden viiluissa oli värivikaa 
5 - 10 %:ssa arkeista. 

Tukkien päistä lähteneen värivian pituus vaihteli 
varastointimenetelmittäin. Syksyn ja alkutalven sor
vauksissa tienvarressa ja kastelussa varastoiduissa 
tukeissa värivika oli edennyt suurimmassa osassa 
eriä yli 30 cm, kun taas vesivarastoiduissa erissä 
noin puolet värivioista oli alle 10 cm:nja loput 10 - 30 
cm:n pituisia. 

Hakkuumenetelmä ei vaikuttanut värivikojen mää
rään tienvarsi- ja kasteluvarastoiduissa erissä. 
Vesivarastoiduissa erissä hakkuukoneilla tehtyjen 
tukkien viiluissa oli sen sijaan enemmän värivikaa 
kuin metsureiden tekemissä erissä. 

Tukin keskeltä tullutta värivikaa oli vajaassa 2 %:ssa 
viiluarkeista eli selvästi vähemmän kuin tukkien 
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päistä lähtenyttä väri vikaa. Aiheuttaja tukin keskel
le tulleeseen värivikaan oli yleisimmin suuri oksa, 
jonka kautta väri oli levinnyt puuainekseen. Hak
kuumenetelmä ei vaikuttanut tukin keskeltä alka
neen värivian määrään. 

Tukkien päistä levinnyt värivika oli jo lyhyenkin 
varastoinnin jälkeen huomattavan yleistä. Muuta
man kesäkuukauden varastoinninjälkeen se oli yli 
kymmenen kertaa yleisempi kuin korjuun aiheutta
mat viat. 

Viiluarkkien laatumuutosten 
taloudellinen merkitys 

Korjuusta ja/tai varastoinnista aiheutuneet viiluar-
kin laatumuutokset selvitettiin käsinlajittelulla. Ko
neellisessa lajittelussa korjuu- ja varastointivikoja ~ 
sisältäneet arkit otettiin käsin lajiteltavien arkkien 
joukkoon. Käsinlajittelussa määritettiin korjuu- tai 
varastointivikoja sisältäneiden arkkien arvo ilman 
vikoja ja vikoineen. Kun otettiin huomioon viiluerien 
eri laatuluokkien arvot, saatiin laatuluokkien keski
määräisiä arvoja käyttäen korjuun ja varastoinoin 
vaikutus viiluerien arvoon. On huomattava, että 
viiluarkkien arvonmuutoksiin vaikutti vikojen esiin
tymismäärän lisäksi vikojen vakavuus sekä vikais-
ten arkkien laatu. Hyvälaatuisessa arkissa pienikin 
vika alensi sen arvoa, kun taas huonolaatuisen arkin 
arvoon viat eivät monasti vaikuttaneet. Viilun ar
vonmuutosten määrittäminen vaihteli hieman teh
taittain. Vesivarastointitehtaalla luokittelu oli ehkä 
muita "löysempää". 

Kahdella tehtaalla ei havaittu viiluissa korjuun 
aiheuttamia viilun arvonmuutoksia. Yhdellä teh
taalla ne olivat yleensä alle kymmenesosa varastoin
oin aiheuttamista muutoksista. 



Tienvarsivarastointi Kasteluvarastointi Varastointi vedessä 
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Tarkasteluajankohta, kk 
1 = Hakkuu talvella 
2 = Hakkuu nila-aikana 
3 = Hakkuu alkusyksyllä 

4 = Hakkuu loppusyksyllä 

Kuva 2. Viiluerän arvonalentuminen, varastointi 

Varastointi aiheutti tienvarressa varastoiduista tu
keista sorvattujen viilujen arvon alentumista talvi
kaatopuilla varastointiajan lisääntyessä. Alentumi
nen oli 1 - 12 %. Syksyllä hakattujen tukkien viilun 
arvonalentuminen oli 1 - 4 % (kuva 2). Syksyllä 
hakkuukonepuiden viilujen arvo alentui metsuripuita 
enemmän. 

Kasteluvarastossa olleiden tukkien viilun arvo alen
tui talvikaatopuilla 1- 5 % yhtä suurempaa poikkeusta 
lukuun ottamatta. Syksyllä hakattujen tukki en arvo 
alentui noin 1 %. Hakkuumenetelmällä ei ollut vai
kutusta arvonmuutoksiin. 

Vedessä varastoitujen tukkien viilun arvo alentui 
talvikaatopuilla 0.1- 0.6 %. Keskikesän jälkeen ei 
Varastointiajan pidentyminen enää vaikuttanut ar
voon. Syksyllä hakattujen tukkien arvon alentumi
nen oli myös vähäistä. Viilun arvonalentuminen oli 
hieman suurempaa hakkuukoneiden kuin metsuri
en tekemissä erissä. 

Tukkien varastointi aiheutti selvästi viiluerän ar
vonalentumista. Talvikaatopuilla muutos oli erityi
sen suurta touko-kesäkuun aikana. Syys-lokakuus
sa hakattuihin eriin varastointi vaikuttijonkin ver
ran. Hakkuukoneilla hakatuissa puissa oli osassa 
aineistoa suuremmat varastoinnin aiheuttamat 
arvonmuutokset kuin metsuripuissa. Korjuusta ai
heutuneita viilun arvon alentumisia ei sen sijaan 
ollut mainittavasti. 

PÄÄTELMÄT 

Hakkuukoneiden käyttäminen koivuvaneritukkien 
hakkuussa on mahdollista puun laadun siitä mainit
tavasti kärsimättä. Nila-aikanahakkuukoneen käyt
töä koivuvaneritukkien hakkuussa tulisi kuitenkin 
välttää, mikäli tukkeja ei saada nopeasti jalostuk
seen. Syynä tähän on tukkien suuri kuoriutuminen 

nila-aikaisessa konehakkuussa sekä osittain myös 
tavanomaista huonompi katkontatarkkuus. 

Hakkuukoneilla tehdyissä tukeissa oli hieman enem
män korjuussa syntyneitä jälkiä kuin metsurien 
tekemissä tukeissa. Tukeissa olleet jäljet hävisivät 
kuitenkin yleensä kuorinnassaja sorvipöllien pyöris
tyksessä. Tuotantoon menneessä viilussa jälkiä ei 
enää näkynyt. Viilun arvoa tukeissa olleet mekaaniset 
viat alensivat erittäin vähän. 

Pitempiaikainen varastointi erityisesti kesän yli ai
heuttaa runsaasti värivikaa. Talvi- ja kevätkaatois
ten tukkien viiluissa oli runsaasti värivikaa syksyllä 
sorvatuissa erissä. Vesi- ja kasteluvarastoiduissa 
erissä värivika näytti vähenevän talven tultua. Tien
varsivarastoiduissa erissä ei samaa havaittu. Elo
syyskuussa hakattujen erien viiluihin tuli myös jon
kin verran värivikaa. Vesivarastointierissä oli hak
kuukoneilla tehtyjen tukkien viiluissa enemmän 
värivikaa kuin vastaavissa metsurien tekemien tuk
kien viiluissa. Tutkimuksessa havaitut viilun arvon
alentumiset olivat suurimmillaan muutaman pro
senttiyksikön suuruisia. Ne johtuivat kaikissa va
rastointimuodoissa lähes yksinomaan varastoinoin 
aiheuttamasta väriviasta . 

Tutkimuksen perusteella varastointiajan lyhentä
minen on keino parantaa koivuvanerin raaka-ainet
ta. Talvi- ja kevätkaatoiset tukit tulisi sorvata ke
vään kuluessa. Alkukesällä Varastointiajan tulisi 
olla hyvin lyhyt. Heinä-elokuussa hakattu puu tulisi 
käyttää lähes välittömästi. Vasta loka-marraskuus
sa tai senjälkeen hakatut koivuvaneritukit näyttäi
sivät kestävän pitempiaikaista varastointia viilun 
laadun siitä suuremmin kärsimättä. 

Asiasanat: vanerikoivut, viilu, 
korjuuvauriot, varastointivauriot 
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INFLUENCE OF STORAGE AND HAAVESTING METHOD 
ON THE QUALITY AND V ALUE OF BIRCH VENEER LOGS 

This study deals with the occurrence of harvesting 
damage (caused by harvesters and motor-manual 
harvesting) on birch veneer logs and in the veneer 
lathed from them. The influence of storage was 
.studied by storing logs for varying lengths oftime at 
the roadside, under irrigation in the mill's woodyard 
or in water. The extent of storage defects was then 
determined from the veneer lathed at different times. 

Birch veneer logs harvested using harvesters proved 
to have more bark stripped offthem and more marks 
left in the delimbing stage and more end splits in the 
cross-cutting stage than was the case with logs turned 
out in motor-manual harvesting. The damage done 
at the harvesting stage did not usually show up in the 
veneer - almost all signs of damage were removed in 
debarking and rounding of the bolts before the lathe 
work at the mill. 

No systematic differences were observed in regard to 
]og ]ength and accuracy of cross-cutting when com
paring mechanised harvesting and motor-manual 
harvesting. The carefulness of the worker was ob
served to be the primary factor influencing the end 
result . 

METSÄTEHO ~ 

Defects on the ends of the logs and machine-caused 
surface damage caused during harvesting and forest • 
haulage were visible on 0- 3% ofthe veneer sheets. 
Storage caused staining of the wood and this was 
mostly visible along the top and bottom edges of the 
veneer sheets, occasionally in the middle. At worst, 
30- 60% ofthe sheets lathed in the autumn from logs 
felled in the winter and spring included stained 
wood. Five to twenty per cent of the veneer sheets 
yielded by autumn-felled logs had stain damage. 

The extent ofthe fall in value of a batch ofveneer was 
influenced by the initial quality class ofthe veneer as 
well as by defects caused by harvesting and storage. 
The defects caused by harvesting proved to reduce 
the value ofthe veneer sheets only by little. Staining 
due to storage varied between 0.5 and 10 per cent. 

The results obtained showed that harvesters are not 
a problem in the harvesting ofbirch veneer timber in 
terms of the damage they cause . The influence of 
storage on veneer quality is significant enough for it . , 
to be taken into consideration in the timing ofharvest-
ing operations and in the scheduling of wood de
liveries to mills. 

Key words: veneer birch, veneer sheet, 
harvesting damages, storage defects 
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