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VARIMERKKAUS KONEELLISESSA HAKKUUSSA
Kaarlo Rieppo

Värimerkkauksen käyttö koneellisen
kakkuun yhteydessä lisääntyy asiakaslähtöisen puunhankinnan myötä. Laitteita on jo yli kolmanneksessa hakkuukoneista. Värimerkkauksen käyttö ja tarve vaihtelevat yhtiöittäin ja alueittain. Tämän vuoksi
on hyvä, että värimerkkauslaite on
tarvittaessa hakkuukoneeseen saatavissa oleva lisävaruste. Uuteen
koneeseen asennettuna värimerkkauslaite maksaa 15 000 - 35 000
mk. Yleensä värimerkkauslaitteissa
on käytettävissä kaksi väriä ja näiden yhdistelmä. Tämä riittää toistaiseksi.

JOHDANTO
Useimmilla metsäkoneiden valmistajilla on hakkuulaitteeseen saatavissa lisävarusteena värimerkkauslaite. Värimerkkauslaitteita on toimintaperiaatteiltaan kahdenlaisia:
väri ruiskutetaan erillisillä hakkuulaitteen rungossa kiinni olevilla
suuttimilla jo katkenneen ja putoamassa olevan pölkyn päähän tai väriaine ruiskutetaan laipan kautta
katkaisuhetkellä pölkyn päähän.
Valok. Timberjack Sales Oy

Puunhankkijoille tehdyn hyselyn mukaan värimerkkauslaitteiden toimivuus on ollut 88 o/o:sesti joko
melko hyvä tai kohtalainen. Parhaiten kaikilta neljältä tutkitulta laitteelta, jotka olivat Kone-Ketosen,
Ponssen, Sisu Loggingin ja Timberjackin valmistamia, onnistui latvaläpimitaltaan 15- 35 cm:sten pölkkyjen merkhaus. Ongelmia aiheuttivat eniten tätä pienemmät mutta myös isommat pölkyt. Kaikkien laitevalmistajien on vielä parannettava merkkauksen luotettavuutta. Yleisimmin värimerkkauksen onnistumiseen vaikuttavat seikat ovat värisuihkun ajoitus,
suuttimien sijainti ja kuljettajan huolellisuus. Yleisin häiriö värimerkkauslaitteissa on suutinten tuklleutuminen.
Useimmiten syy värimerkkauksen käyttöön on raaka-aineen ohjauksen parantamistarve. Värimerkkauksesta aiheutuvat kustannukset ovat pienimmillään
alle markan merkattua kuutiometriä kohti.

Asiakaslähtöiseen puunhankintaan
siirryttäessä värimerkkauksen tarve kasvaa. Sen käytöstä on sitä
enemmän hyötyä, mitä enemmän on lajiteltavia puutavaralajeja. Värimerkkausta ei tarvita koneessa,
joka tekee aina tiettyjä, tavallisia puutavaralajeja.
Tästä syystä on hyvä, että värimerkkauksen saa hakkuulaitteeseen lisävarusteena .

TUTKIMUKSEN TOTEUTUS
Metsäkoneenvalmistajilta ja -myyjiltä selvitettiin
olemassa olevat värimerkkauslaitteet, niiden toimintaperiaatteet ja hinta. Metsäteollisuusyrityksiltä tiedusteltiin piireittäin värimerkkauksen vaatimuksia,
tarvetta, käyttöä, käytön kehittymistä ja kehittämistarpeita. Mukana kyselyssä olivat Enso-Gutzeit
Oy, Koskitukki Oy, Metsähallitus, Myllykoski Oy,
Osuuskunta Metsäliitto, Pohjanmaan Puu Oy, Tehdaspuu Oy, Veitsiluoto Oy ja Yhtyneet Paperitehtaat Oy. Vastausprosentti kyselyssä oli 84.

~ METSÄTEOLLISUUS

Kenttäkokein selvitettiin keväällä 1994 neljän värimerkkauslaitteen merkkauksen luotettavuus ja väri aineen kulutus. Laitteet olivat Kone-Ketosen, Ponssen, Sisu Loggingin ja Timberjackin valmistamia.
Kultakin seurattiin yhtä konetta ja kuljettajaa paitsi Ponsselta kahta konetta ja kahta kuljettajaa.
Värimerkkauksen luotettavuus määritettiin kahdella
tavalla. Ensimmäisessä tavassa värimerkkauslaitteen toimintaa tutkittiin tavanomaisen hakkuutyön
yhteydessä. Tämä antaa kuvan hakkuun aikaisesta
merkkauksen luotettavuudesta. Koneenkuljettajalla voi olla merkittävä vaikutus lopputulokseen. Kunkin värimerkkauksen osumatarkkuus kirjattiin käyttäen oheista asteikkoa:
Värimerkkausjäljen pituus
pölkyn halkaisijasta
0 - 7 %
8 - 62 %
63 -100%

• Säiliöt hakkuulaitteen ripustuksen yläosassa
• Maali ohjataan letkuilla paineenalaisena magneettiventtiileille
• Magneettiventtiilit avautuvat ohjauksen mukaisesti ja laskevat maalivirtauksen suutinten läpi
• Ruiskutuksen ajastus ja kesto ohjelmoidaan mittalaitteelta

ei hyväksyttävä
hyväksyttävä
hyvä

• Kuljettajan valitessa ko. tavaralajin tai tukkipituuden kytkeytyy merkintävalmius automaattisesti ja ruiskutus tapahtuu katkaisun yhteydessä

Todellinen läpimitta-alue,
cm
- 7,5
7,6-15,0
15,1 - 25,0
25,1 - 35,0
35,1 -

Kenttäkokeissa olleet koneet olivat lisäksi 1- 2 kuukautta seurantatutkimuksessa, jolla selvitettiin
merkkauksen aiheuttamien keskeytysten osuus
tuotantoajasta ja keskeytysten syyt. Aineistoa saatiin 1551 työmaatunnilta. Tänä aikana hakattiin yli
23 000 m 3 . Lähes poikkeuksetta hakkuutapa oli avohakkuu.

TULOKSET
Värimerkkauslaitteet
Värimerkkauslaitekyselyn perusteella 7:llä koneenvalmistajalla on värimerkkauslaite. Kaikkien metsäkoneenvalmistajien värimerkkauslaitteet ovat lisävarusteita. Laitteiden hinta uuteen koneeseen
asennettuna oli keskimäärin 24 000 mk. Jälkiasennettuna hinta on noin 5 000 mk kalliimpi. Yleisin
värimerkkauksen toteutustapa on värin ruiskutus
erillisten suuttimien kautta . Vain Kone-Ketonen
käyttää toista tapaa, värin ruiskutusta laipan kautta.
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• Paineistetut maalisäitiöt (1- 3 kpl, 2,6 litraa/kpl)
• 1 - 3 väriä, yleensä kaksi

Osumatarkkuus

Toisessa luotettavuusselvityksessä merkattiin sahattuja kiekkoja hakkuulaitteen ollessa mahdollisimman paikallaan. Kiekoista selvitettiin merkkauksen
osumatarkkuus edellä esitetyn asteikon mukaisesti. Tämä toteutustapa antaa kuvan värimerkkauslaitteen teknisestä merkkauksen luotettavuudesta.
Sahattujen kiekkojen määrä oli koneittain 90- 213 .
Käytetty läpimittaluokitus oli seuraava.
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• Hinta 25 000 mk (33 000 mk jälkiasennettuna)

• Tavaralaji-llaatukohtaiset värit ohjelmoidaan mittalaitteelle tavallisten tavaralajiohjelmointien yhteydessä

Värimerkkausten määrä oli koneittain 303 - 769.

Läpimittaluokka,
cm

AFM-Forest Oy

• Ruiskutus on mahdollista suorittaa myös manuaalisesti suoraan painikkeilta
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• Ruiskutuksen onnistumisen varmistaa sahanaseman laskija eli mittalaite tunnustelee laipan aseman katkaisun aikana ja sahauksen ollessa läpi
palauttaa laipan ja suorittaa merkinnän
Kone-Ketonen Oy

• Hinta 15 000 mk (20 000 mk jälkiasennettuna)
• Hakkuulaitteessa säiliö 2 värille (!litra/väri)
• Hydraulipaineella toimiva mäntätyyppinen
pumppu säiliössä kiinni
• Puropuita letku laipan kiinnitysosaan, josta väri
johdetaan erillisen putkiston kautta laipalle
• Putkistossa 0,5 mm:n reikäinen putki kullekin värille
• Laippa muuten tavallinen laminoitu, käännettävä laippa paitsi keskellä vapaa aukko (koko 8 mm
x 2,2 mm) putkistoa varten
• Putkistoa voidaan käyttää monessa laipassa
• Oikea maalaushetki säädetään tätä varten asennetulla anturilla
• Anturi säädetään läpimitaltaan 7 cm pölkyn mukaan
Oy Logset Ab

• Hinta 18 200 mk (23 400 mk jälkiasennettuna)
• Suuttimia 4 kpl, sijainti takaterässä
• Värisäiliöt ovat ripustinvarressa (n. 4 litraa/säiliö)
• Värin ruiskutus paineilmaventtiilin avulla
• Ohjaus mittalaitteelta, joka yhdistämällä halkaisijatiedon ja sahalaipankulman tietää, milloin sahaus on päättynyt
• Väri voidaan ruiskuttaa automaattisesti
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Ky S. Pinomäki

• Hinta 20 000 mk (25 000 mk jälkiasennettuna)
• Värimerkkaus toimii kahdella mäntäpuropulla

• Hinta 31 000 mk (22 000 mk irtosarjana)

• Käyttövoima hydrauliikasta
• Suuttimia 2 kpl; sijainti kiinteä, ruiskutussuunta
ja voimakkuus säädettävä
• Merkkaus täysin automaattinen tai käsikäyttöinen
• Automaattisesti merkattavat pölkyt ohjelmoidaan
halkaisijan ja pituuden mukaan
• Raakkitukit merkitään automaattisesti kahdella
värillä

• Sijoituspaikka takakarsimaterässä
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• Hinta 25 000 mk (30 000 mk jälkiasennettuna)
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• Käyttövoimana peruskoneen paineilmajärjestelmästä saatava paineilma
• 2 suutinta, 2 väriä
• Suuttimet ja niiden magneettiventtiilit vetotelojen/rullastojen rungossa olevassa kotelossa
• Paineilmajohdetaan letkua pitkin hakkuulaitteen
ripustinvarressa oleviin värisäiliöihin
• Paineilman painetta säädetään ohjaamossa olevalla säätimellä
• Värin suihkutus automaattisesti sahauksen jälkeen puun putoamisen aikana
• Ohjaus sähköisesti mittalaitteen avulla
• Merkintä ohjelmoidaan etukäteen puutavaralajeittain
• Maassa oleva pölkky voidaan merkitä mikrokytkintä painamalla
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• Hinta 35 000 mk (39 000 mk jälkiasennettuna)
-

Sisu Logging Oy (Valmet-merkki)

• 2 väriä, 2 suutinta/väri
• Värijohdetaan säiliöstä pumppuyksikölle,joka saa
käyttövoimansa hakkuulaitteen hydrauliikkalohkolta
• Pumppuyksikössä olevien sähköventtiHien avulla ohjataan hydraulipaine männälle, joka aikaansaa maalin ruiskutuksen
• Sahan laipan asema määritetään erillisen pulssianturin tai kahden induktiivisen rajan avulla hakkuulaitteesta riippuen
• Järjestelmää ohjaa koneen mittausautomatiikka
• Automatiikkaan ohjelmoidaan värikoodi merkattaville pituuden ja läpimitan yhdistelmille
• Värimerkkaus voidaan aktivoida manuaalisesti,
jos halutaan merkitä jokin ennalta ohjelmoimaton kappale. Merkkaus tehdään automaattisesti
aktivoimista seuraavalla sahauksella
• Merkkaus voidaan myös estää manuaalisesti

• Suuttimia 3 kpl/väri
• Säiliöt hakkuulaitteen ripustimessa, tilavuus n . 2
litraa/väri
• Värimerkkauksen toimintaa ohjataan tietokoneella tai manuaalisesti

Värimerkkauksen käyttö ja tarve

V ärimerkkauslaitteisto
Värimerkkauksen tarpeellisuutta selvittänyt kysely kattoi 631 hakkuukonetta. Näistä 222:ssa eli 35
%:ssa oli värimerkkauslaite. Värimerkkauslaitteiden
määrä vaihteli paljon yhtiöittäin. Enimmillään värimerkkaus oli kolmessa neljästä hakkuukoneesta.
Useimmiten värimerkkauslaitteita ei ollut ollenkaan
pienimmille yhtiöille urakoivissa hakkuukoneissa.
Värimerkkauslaitteista oli Timberjack-, Ponsse- tai
Valmet-merkkisiä 95 % (kuva 1).
%
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Kuva 1. Keväällä 1994 käytössä olleiden
värimerkkauslaitteiden osuudet

Vastanneiden mielestä värimerkkauslaitteiden toimivuus on ollut 88 %:sesti joko melko hyvä tai kohtalainen. Eri laitteiden välillä on eroja (kuva 2, s. 4).
Neljäsosa vastaajista oli sitä mieltä, että värimerkkauslaitteiden toimivuus on ollut kesällä parempi
kuin talvella. Loppujen vastanneiden mielestä toimivuudessa ei ole ollut eroa kesän ja talven välillä.
Yleisin häiriö värimerkkauslaitteissa on suuttimien
tukkeutuminen,joka voi aiheutua värimerkkauslaitteen vähäisestä käytöstä, sopimattomasta merkkausaineesta, lian ja roskien joutumisesta suuttimiin
ulkoapäin ja veden jäätymisestä suuttimien päälle.
Muita värimerkkauslaitteissa esiintyviä häiriöitä
ovat sähköviat, kaapeleiden ja letkujen rikkoutuminen, suuttimien mekaaninen vaurioituminen, venttiilien jumiutuminen ja tiivistevauriot.
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Kuva 2. Värimerkkauslaitteiden toimivuus

Kahden kolmasosan mielestä pienin pölkyn kokoluokka, jonka värimerkkaus onnistuu lähes 100
%:sesti on 10,1- 20 cm . Vain 8% vastaajista oli sitä
mieltä, että luokan 5 - 10 cm merkkaus onnistuu lähes 100 %:sesti. Yleisimmät värimerkkauksen onnistumiseen vaikuttavat tekijät ovat värisuihkun
ajoitus, suuttimien sijaintija kuljettajan huolellisuus.
Osa metsäyhtiöistä on asettanut vaatimuksia värimerkkauslaitteille. Yleisimmät vaatimukset ovat
toimintavarmuus ja luotettavuus. Tavoitteena on 100
%:nen merkkauksen onnistuminen. Laitteiden on
toimittava kaikissa olosuhteissa. Yleensä edellytetään vähintään kahden värin ja näiden yhdistelmän
käyttömahdollisuutta. Värimerkkauslaitteissa on
pystyttävä käyttämään ympäristölle ja j alostusprosessille vaarattornia aineita. Merkkausjäljen on oltava näkyvä . Laitteiden tulisi olla myös kohtuuhintaisia.
Vain 1,5 %:ssa vastauksista oltiin sitä mieltä, että
värimerkkauslaitteet ovat täysin valmiita. Yleensä
on vielä selvästi toivomisen varaa sekä merkkauksen luotettavuudessa, teknisessä toimivuudessa että
hinnassa. Myös värimerkkauslaitteiden ohjelmissa
on parannettavaa.

Värimerkkauslaitteiden käyttö

Vastaajat, joiden alueella käytettiin värimerkkauslaitteita, pitivät värimerkkausta erittäin tarpeellisena tai melko tarpeellisena 84 %:sesti vastaushetkellä ja 91 %: sesti lähitulevais uudessa . T äysin
tarpeettomana värimerkkausta ei pitänyt yksikään
näistä vastaajista (kuva 3). Vastaajat, joilla ei ollut
alueellaan yhtään värimerkkauslaitetta, pitivät värimerkkausta vastaushetkellä vähemmän tarpeellisena, mutta tulevaisuudessa selvästi tarpeellisempana.
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D lähitulevaisuudessa

V ärimerkkausaineet

Pölliväri on yleisimmin käytetty väriaine. Muita
käytettyjä värimerkkausaineita ovat Metsämerkki,
SPT-Motomarkja SPT-Motomark 0. Pöllivärija SPTMotomark ovat etanolipohjaisia ja muut öljypohjaisia. Pöllivärin eduiksi mainittiin toimivuus kaikissa
oloissa, sakkautumattomuus, suora käyttövalmius ja
ympäristöystävällisyys. Pöllivärin ongelmia ovat sen
ihoa ärsyttävä vaikutus, kaasuuntuvuus ja helppo
syttyvyys. Muiden värien yleisimmät ongelmat ovat
sakkau tuminen ja suuri valmistelutyö. Liiallinen
jäykkyys - erityisesti pakkasella- on myös usein ongelma. Väriaineet ovat kalliita.
Yleisiä vaatimuksia väriaineille ovat:
-
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Kuva 3. Värimerkkauksen tarpeellisuus

29 % vastaajista ilmoitti, että värimerkkausta on
ehdottomasti käytettävä. 57 %:ssa vastauksista värimerkkauksen käyttöä suositellaan. Lopuissa 14
%:ssa vastauksista värimerkkauksen käyttö on täysin yrittäjän harkittavissa.
Tärkeimmät syyt siihen, että värimerkkaus ei vielä
ollut käytössä olivat merkkauksen tarpeettomuus tai
merkkauslaitteen puute. Yli viidenneksellä näistäkin vastaajista värimerkkauksen käytön aloittaminen oli vireillä (kuva 4).
Useimmiten syy värimerkkauksen käyttöön on raaka-aineen ohjauksen parantamistarve (51 %) ja

•

toiminnan tehostaminen (23 %). 12 %:ssa vastauksista syyksi käyttöön ilmoitettiin yhtiön edellytys, 4
%:ssa yrittäjien kiinnostus, 1 %:ssa kustannussäästöt ja 9 %:ssa jokin muu syy.

- Lajittelu helpottuu ja nopeutuu, mistäjohtuen tehokkuus sekä kuormauksessa että purkamisessa
kasvaaja tuotos nousee. Kunkin tavaralajin määrä tulee lähes oikein

Värimerkkausta käytetään yleensä puutavaralajien
m utta myös laadun erotteluun. Yleisimmin eroteitavat tavaralajit ovat t ukki, sorvipuu ja erikoispuu.
Värimerkkausta käytetään myös kuitupuun ja lahon erotteluun. Tällä hetkellä on kyettävä erottelemaan 3 - 4 tavaralajia ja lähitulevaisuudessa 4 - 5.
Erottelutarve vaihtelee runsaasti alueittain.

- Sekakuormamahdollisuus; samassa kuormassa
voidaan kuljettaa useampaa puutavaralajia
- Puutavaralajien erossapito helpottuu
- Puutavaralajit erottuvat paremmin
- Erityisesti lumen ja pimeän aikana metsäkuljetus helpottuu

Suurimmat kustannushyödyt värimerkkauksesta
arvioitiin saatavan lähikuljetuksessa, mutta useat
arvioivat kustannu shyötyjä saatavan myös puuvirran ohjauksessa ja raaka-aineen käyttöpäässä. Myös
hakkuussaja autokuljetuksessa on joidenkin vastaajien mielestä värimerkkauksella saavutettavissa
kustann ushyötyj ä.
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- Ei lajittelua, joten kuormaus nopeutuu
P uuvirran ohja u s

- Oikea raaka-aine menee oikealle asiakkaalle
oikeaan aikaan
- Puutavaralajit eivät sekoitu
- Laadut saadaan tarkemmin talteen
- Erottelu on metsässä valmiina
- Erikoispuuksi tehty puutavara menee tarkoitettuun käyttöön
Helpottaa varastopinon suuntaamista oikeaan
osoitteeseen (esim. pimeässä)
- Merkinnällä päästään lähes virheettömään varastomuodostelmaan eli jos tukki on erikoistukki tai
sorvitukki, se on myös oikeassa paikassa
- Raakkitukit voidaan todistettavasti siirtää kuitupuuksi. Säästö muodostuu tukinja kuitupuun hintaerosta
Jalo stu spaikka
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Kuva 4. Syyt, miksi värimerkkausta ei käytetä

Seuraavanlaisia syitä kustannussäästöihin tuotiin
esiin:
Hakku u

- Tuotos kasvaa etenkin harvennuksilla, koska puutavaralajien erossapito helpottuu
- Lajittelua vähemmän
- Voidaan hakata useampi puutavaralaji samaan
kasaan
Metsäkuljetu s

- Erikoispuutavaralajien ajo nopeutuu, koska ne voidaan ajaa samassa kuormassa

- Erikoispuuta ei tarvitse lajitella käyttöpaikalla.
Lajitteluvaihe pois tehtaalta
- Hukkapuun määrä pienenee
- Laatu paranee, esim. puutavaralajipuhtaus
- Maksut oikeista puumääristä ja laadusta
- Käyttöpaikalla saadaan laadut pidettyä erossa
- Käyttöpaikalle ei tule väärää puutavaralajia
- Käyttöpaikalle tulee vähemmän vajaalaatuista
raaka -ainetta
- Eri laatuiset erät saadaan erilaiseen käyttöön,
jolloin laadun hajonta on pienempi
- Laatuluokitus
Yli neljässä tapauksessa kymmenestä värimerkkauksesta ei makseta erillistä korvausta hakkuuyrittäjälle, vaan värimerkkaus sisältyy taksaan. Yhtä
yleisesti on käytössä tapa, jossa yhtiö kustantaa väriaineen mutta ei maksa erikseen merkkauksesta.
Noin 5 %:ssa tapauksista yhtiö kustantaa sekä väriaineen että maksaa värimerkkauksesta. Noin 12
%:ssa tapauksista väriaineen kustantaa yrittäj ä,
mutta värimerkkauksesta maksetaan erikseen.
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Värimerkkauslaitteiden toimivuus
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Tavanomaisen hakkuutyön yhteydessä värimerkkaus onnistui kuvan 5 mukaisesti. Keto- ja Valmet-laitteilla aineisto painottui enemmän ohuempiin pölkkyihin kuin Ponssellaja Timberjackilla. Tämä saattoi vaikuttaa osaltaan siihen, että näillä laitteilla
osumatarkkuus oli hieman heikompi kuin kahdella
muulla laitteella. Ei hyväksytyn merkkauksen osuus
oli laitteittain 2 - 3 % .
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Värin kulutus ja aineistomäärä olivat kenttäkokeessa
oheisen asetelman mukaiset.
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Sahauskiekkojen merkkausten perusteella jokaisella laitteella onnistuminen näytti riippuvan merkattavan pölkyn läpimitasta (kuva 6). Parhaiten merkkaus onnistui luokissa 20 ja 30 cm. Erityisesti pieni-, mutta myös suuriläpimittaisten pölkkyjen merkkaus oli epäluotettavampaa. Parhaiten tässä testissä menestyi Keto, jolta luokkien 20 cm ja 30 cm merkkaus onnistui 100 %:sesti. Myös Timberjackin tulos
%

Kuva 5. Värimerkkauksen onnistuminen hakkuun
yhteydessä
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Keto
Ponsse
Timberjack
Valmet

Keto

oli lähes yhtä hyvä. Valmetilla ainoastaan luokan
20 cm merkkaus onnistui hyväksyttävästi. Ponssella pienten luokkien osumatarkkuus oli huono.
Kenttäkokeen aikana tehtiin myös aikatutkimus
värimerkkauslaitteen huolto- ja korjaustarpeesta.
Tutkimusaika oli niin lyhyt, että sen perusteella ei
voi tehdä merkkikohtaisia päätelmiä, ja tulos on
muutenkin vain suuntaa-antava. Kokonaistehoaika
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Kuva 6. Värimerkkauksen onnistuminen hakkuulaitteen ollessa mahdollisimman paikallaan
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oli noin 23 tuntia. Tänä aikana merkkauslaitteiden
huoltoon ja korjaukseen käytetty aika oli 53 minuuttia eli lähes 4 % tehoajasta.

Värimerkkauksen ajanmenekki ja
kustannukset
Kenttäkokeissa olleet koneet olivat seurannassa 1 2 kuukautta. Tänä aikana hakattujen pölkkyjen
määrä oli 207 000. Merkattavia tavaralajeja oli yleensä 2- 5, muttajoskusjopa 10. Keskimäärin tavaralajeja oli 7,5ja näistä merkattavia 3,9. Kaikkien pölkkyjen keskikoko oli 0,113 m 3 ja merkattujen 0,187
m 3 . Värimerkkauksen osuus oli 58% tilavuudesta ja
35 % kappalemäärästä.
Seurannan kokonaistyömaa-aika oli 1 551 tuntia.
Värimerkkauslaitteen huoltoon ja korjaukseen käytetty aika oli 1% työmaa-ajasta. Useimmiten korjaus kohdistui sähköjohtoihin, suuttimiinja letkuihin.
Värimerkkauslaitteesta aiheutuvat kustannukset
laskettiin seuraavin perustein:
- hakkuukoneen käyttötuntimäärä 2 500/vuosi
harvennushakkuun osuus 20%
värimerkkauslaitteen hinta 24 000 mk
värimerkkauslaite kestää hakkuulaitteen käyttöiän (2,5 vuotta)
arvonaleneminen 35 % 1 vuosi
korko 10%
kuljettajan palkka 50 mk /käyttötunti, palkan sivukustannukset 70%
Hakattavan puumäärän oletettiin olevan riippumaton siitä, värimerkataanko vai ei.
Koska värimerkkauksen määrä vaihtelee runsaasti
ja värimerkkauksen lisäajanmenekistä saadut arvot
olivat suuntaa-antavia, niin ei katsottu olevan mahdollista laskea keskimääräisiä värimerkkauskustannuksia. Laskelmat tehtiin erilaisille vaihtoehdoille
(taulukko 1). Laskelmissa ei ole huomioitu laipoista
tai muusta vastaavasta aiheutuvia lisäkustannuksia. Värimerkkausainekustannukset eri arvoilla on
esitetty taulukossa 2.

PÄÄTELMÄT
Kuljettajalla ja työtavalla on merkitystä värimerkkauksen onnistumiseen. Merkkaus epäonnistuu
usein, jos hakkuulaite on heiluvassa liikkeessä pölkyn katkaisuhetkellä. Myös oksat ja aluskasvillisuus
vaikeuttavat merkkauksen onnistumista.
Värimerkkauslaitteissa on yleisesti käytettävissä
kaksi väriä ja näiden yhdistelmä. Tämä riittää toistaiseksi. Puutavaralaatujen määrän lisääntyessä on
tarpeen lisätä värejä yhdellä. Väriaineen kulutuksessa oli isoja eroja. Kone-Ketosen laitteessa säätö
oli liian suurella; tavallinen kulutus on valmistajan
mukaan selvästi pienempi.

TAULUKKO 1

Värimerkkaustyön kustannukset,
mk 1 merkattu m3 . Tuotos tarkoittaa
värimerkatulle osalle kohdistettua
tuotosta

Tuotos ei muutu värimerkkauksessa
Värimerkkauk- Värimerkkauksesta aiheutuva lisäaika,
% käyttöajasta
sen osuus, %
2
4
6
puumäärän
3
Kustannukset, mk/m
tilavuudesta
30

0,81

0,92

1,03

40

0,63

0,75

0,86

50

0,53

0,64

0,75

60

0,46

0,57

0,68

Tuotos huonontuu 1 % värimerkkauksessa
Värimerkkauk- Värimerkkauksesta aiheutuva lisäaika,
% käyttöajasta
sen osuus,%
2
4
6
puumäärän
3
Kustannukset, mk/m
tilavuudesta
30

0,86

0,98

1,09

40

0 ,69

0,80

0,91

50

0,59

0,70

0,81

60

0,52

0,63

0,74

TAULUKKO 2
Väriaineen
hinta,
mk/litra

Väriainekustannukset, mk 1 merkattu m3 .
Pölkyn keskikoko 0,187 m3
Väriaineen kulutus, litraa 1 1000 merkkausta
3

5

10

Kustannukset, mk/m

15
3

5

0,08

0,13

0 ,27

0,40

10

0,16

0,27

0,53

0,80

15

0,24

0,40

0,80

1,20

20

0,32

0,53

1,07

1,60

Värimerkkauksessa tulisi päästä 100 %:seen onnistumiseen. Nykyiset laitteet eivät kykene merkkaamaan alle 15 cm:n ja yli 35 cm:n läpimittoja riittävän luotettavasti. Koko värimerkkauksen hyöty kärsii huonosta merkkauksen onnistumisesta. Tarkkuuden parantamiseen on kaikkien laitevalmistajien
syytä kiinnittää huomiota. Ponssen on kehitettävä
erityisesti pienten läpimittojen merkkaustarkkuutta. Valmetilla on parannettavaa lähes kautta linjan.
Koska 15- 35 cm:n läpimittojen merkkaus on luotettavinta, kannattaa merkattavaksi valita latvaläpimitoiltaan sellaiset tavaralajit, jotka jäävät em. arvojen väliin.
Värimerkkauksesta aiheutuvat kustannuksetjäävät
parhaimmillaan alle markan merkattua kuutiometriä kohti.
Asiasanat: hakkuukoneet, värimerkkaus, lajittelu
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COLOUR CODING IN MECHANISED TIMBER HAAVESTING
The use of colour coding in connection with mechanised timber harvesting increases in pace with the
adoption of customer-oriented wood procurement.
More than one machine out ofthree is already equipped with this equipment. The use of and need for
colour coding varies by company and by region. This
being the case, it is a good thing that colour-coding
equipment is an optionai accessory when purchasing
a harvester. When mounted on a new machine, the
colour-coding equipment costs FIM 15,000 - 35,000.
The usual arrangement is to have two colours and
their combination. This has been found to be suffi. cient for the moment.
According to the results of a questionnaire addressed
to wood procurers, 88 % of the colour-coding devices
in use have been found to function either fairly well
or reasonably well. The four devices (manufactured
by Kone-Ketonen , Ponsse, Sisu Logging and Timberj ack) included in the study were at their best in col-

our-code marking when dealing with bolts 15 - 35
cm in top diameter. Most of the problems encountered involved bolts of smaller diameters; some problems were also encountered with bolts oflarger diameters. All manufacturers need to improve the reliability ofthe marking produced by their products. The
three foremost factors influencing the success of
colour-code marking were the timing of the colour
jet, the location of the nozzle, and carefulness in operation by the operator. The commonest cause of disturbances with the colour-coding devices w as
blocking up of nozzles .
The usual reason for resorting to colour coding is a
need to improve control over the wood raw material.
At their minimum, the costs of using colour-coding
are less than one Finnish markka per cubic metr e of
timber thus marked.
Key words: harvesters, colour coding, timber sorting
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