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Ensiharuennuksen kuitupuulla sellun tuotantokus
tannukset olivat edullisimmillaan, lwn minimilat
valäpimitta vaihteli välillä 6 - 9 cm; suhteelliset 
sellun tuotantokustannuhset vaihtelivat silloin vä
lillä 101 - 99. Viiden senttimetrin minimiläpimital
la ne olivat 103 ja neljän sekä yhdeksän senttimet
rin läpimitoilla 107. Kuitupuun minimilatvaläpi
mitan vaikutus sellun tuotantokustannuksiin oli en
siharvennuspuulla suurempi kuin myöhempien hak
kuiden puulla, jolla suhteelliset kustannukset vaih
telivat välillä 102 - 99, kun minimilatvaläpimittaa 
muutettiin 4 cm:stä 10 cm:iin. Tuotantokustannuk 
set sisälsivät kantohinnan, puun hankintakustan
nukset, tehdaskäsittelyn ja sellunvalmistuksen muut
tuvat kustannukset sekä sivutuotehyvitykset. 

JOHDANTO 

Rungosta saatavan kuitupuun määrä ja pölkkyjen 
mitat riippuvat sovellettavasta minimilatvaläpi
mitasta ja pölkytysohjeesta. P ölkkyjen mittojen 
muuttuminen vaikuttaa puutavaran korjuutyöhön 
ja muuhun käsittelyyn käsittely-yksikköjen koon j a 
käsittelyn ajanmenekkien muuttumisen vuoksi . 
Puuraaka-aineen ominaisuudet, kuten kuoren osuus, 
puuaineen tiheys ja kuidunpituus vaihtelevat run
gon eri osissa. Minimimittojen muuttaminen vai
kuttaa näistä syistä myös massanvalmistuksen 
puunkulutukseen, massan laatuun, sivutuotteiden 
määrään ja energiataseeseen. Näiden seikkojen 
kautta massanvalmistuksen kustannukset ja mas
san ominaisuudetkin muuttuvat. 

Metsäteho on tutkinut puunkorjuuta, puutavar a n
kuljetusta ja -käsittelyä erilai sissa toimintaoloi ssa. 

KCL puolestaan on tutkinu t mm . pienpuun ominai
suuksia ja kuitupuun minimiläpimitan vaikutusta 
sellunvalmistuksessa . Tämä t utkimus tehtiin Met
sätehon ja KCL:n yhteistyönä, j a siinä selvitettiin 
minimiläpimitan vaikutusta sekä puunhankintaan 
että sellunvalmistukseen. Tutkimus tehtiin mänty
kuitupuulla, j a a ineistona käytettiin käytännön lei
mikkotietoja. Metsätehossa määritettiin kuitupuu
kertymät ja h ankintakustannukset, KCL:ssa teh
tiin sellunvalmi tuksen t arkastelut. 

TUTKIMINEN 

Tutkimuksessa tarkasteltiin puunhankinna n ja 
sellunvalmistuk en kustannuks ia ensiharvenn uk
sen, myöhemm ä n h arvennuksen j a pääteh akkuun 
mäntykuitupuulla . 

Ensiharvennuksen a inei tona k äytettiin a iempi en 
tutkimusten yhteydessä mitattujen ensiharvennus
mä nniköiden runkolukusarjoja. Puusto kuvattiin 2 
cm:n rinnankorkeusläpimittaluokin, ja puill e m ää
ritettiin myös pituusvaihtelu lä pimittaluokan sisäl
lä. Poistuman tilavuus oli 42,5 m3/ha a inespuuta, 
kun minimilatvalä pimitta oli 7 cm. 

Myöhemmän h arvennuksen ja pääteh akkuun lei
mikkoaineistona k äytettiin pystymittausaineiston 
männiköitä. Harvennuksessa poistuma oli 67 m3/ha 
ai nespuuta, josta puolet oli kuitupuuta, kun mini
mila tvaläpimitta oli 7 cm. Pääteh akkuussa pois tu
ma oli 250 m3/ha ,jo ta kuitupuuta 50 m3/h a. Rungot 
pölkytettiinj a niid en tilavuudct laskettiin e ril a isille 
mi nimi latvaläp imitoi lle run kokäyräyhtälöiden av u 1-
la. Tässä ra portissa esitetään tu lokset tarka te lui s
ta , joissa pölkkyjen pituus oli 2,5- 5 metri ä. 
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Hakkuun ja metsäkuljetuksen ajanmenekit maa
ritettiin laskennallisesti työnvaiheittain. Laskenta 
perustui aiempiin tutkimustietoihin, joita t äyden
nettiin puutavaran valmistuksesta hankituilla aika
tutkimustiedoilla. Puutavaran valmistuksen tarkas
telu perustui keskikokoisen yksioteharvesterin ja 
metsäkuljetus keskikokoisen kuormatraktorin käyt
töön. Puutavaran kaukokuljetus oletettiin tehtäväksi 
tavanomaisella puutavaravarusteisella autoyhdistel
mällä. 

Sellunvalmis tuksen tarkastelut tehtiin KCL:ssa 
aiempien tutkimusten yhteydessä r akennetulla las
kentamallilla. Laskentaperusteet tarkistettiin mm. 
ensiha rvennusmäntyjen ominaisuuksia ja rumpu
kuorinnan puuaineshävikkiä koskevilla uusimmilla 
tutkimustuloksilla. Laskentamallissa otetaan huo
mioon mm. puuaineen tiheyden vaihtelu rungon eri 
osissa, puua ineen h ävikki tehdaskäsittelyn aikana, 
valkaistun massan saanto, energiatase ja sivutuot
teet. Puuraaka-a ineen ominaisuudet vaihtelevat 
puun eri korkeuksilla . Sellunvalmistuksen tarkas
telussa vaihtelu otettiin huomioon siten , että lähtötie
dot määritettiin runkopuulle 2 cm:n ka penemis
alueittain. Tehdaskäsittelyn osalta tarkastelu käsit
tää vain muuttuvat kustannukset. 

TULOKSET ENSIHARVENNUKSESSA 

Poistettavat rungot ja ainespuukertymä 

Kun kuitupuun minimilatvaläpimitta oli 4 - 8 cm, 
poistettavista rungoista valtaosa kuului rinnan
korkeusläpimittaluokkiin 9 ja 11 cm. Kun minimi
Iatvaläpimitta nostettiin 9 cm:iin ja suuremmaksi, 
ainespuun mitat täyttävien runkojen lukumäärä 
väheni merkittävästi j a samalla ainespuukertymä 
pieneni (ta ulukko 1). Kertymä pieneni sekä rungon 

TAULUKKO 1 Poistuma männikön ensihar
vennuksessa erilaisilla kuitu
puun minimiläpimitoilla 

Minimi-
Rungon-

Aines-
latva-

Poistu- koko, Suhteel-
dm3 

puu-
Iinen 

läpimitta, 
ma, 

kertymä, 
kpl/ha aines- kertymä 

cm 
puuta 

m3/ha 

4 1 270 42,7 54,2 128 

5 1 115 46,0 51,3 121 

6 1 000 47,3 47,3 111 

7 843 50,5 42,5 100 

8 809 46,6 37,7 89 

9 493 57,5 28,4 67 

10 228 76,4 17,4 41 
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käyttöosan pienenemisen että pienimpien runkojen 
poisjäämisen vuoksi. 

Kun minimilatvaläpimittaa muutettiin, rungon ai
nespuutilavuuden muutos oli kussakin rinnan 
korkeusläpimittaluokassa suurilla minimiläpimitoil
la suurempi kuin pienillä . Esimerkiksi rinnantasal
ta 7 - 13 cm:n luokissa rungon suhteelliset aines
puutilavuudet olivat eri minimiläpimitoilla oheisen 
asetelman mukaiset. Rinnantasalta 7 cm:n rungoil
la minimilatvaläpimitta saattoi olla enintään 6 cm. 
Sen mukaista tilavuutta merkittiin sadalla. Järeäm
millä rungoilla vertailut tehtiin 7 cm:n latvaläpimi
tan mukaisiin t ilavuuksiin. 

Minimi- Rungon suhteellinen 
latva- ainespuutilavuus, kun d1 3 on 

läpimitta, 7 9 11 13 cm 

4 157 134 11 2 106 
5 139 129 110 105 
6 100 119 106 103 
7 100 100 100 
8 76 90 95 
9 73 88 
10 77 

Hakkuu, metsäkuljetus ja kaukokuljetus 

Minimilatvaläpimitta vaikuttaa hakkuun työnvai
heista suor anaisesti vain puutavaranvalmistuksen 
(karsinnan ja katkonnan) ajanmenekkiin. Muiden 
työnvaiheiden puukohtainen ajanmenekki ei juuri
kaan muutu, mutta ainespuutilavuuden muutosten 
vuoksi h akkuun tuottavuus muuttuu. Hakkuun 
työnvaiheittaiset ajanmenekit muodostuvat seuraa
vasti: 

- kuj.tupuulle sovellettava minimiläpimitta ei juu
rikaan vaikuta työpisteiden lukumäärään ja siir
tymisten kokonaisaikaan, mutta kun minimilä
pimitta suurenee, ainespuukertymä vähenee ja 
siirtymisaika/m3 kasvaa 

kaatoaika riippuu puun kokonaistilavuudesta ja 
kasvaa puun koon suuretessa; puukohtainen aika 
ei riipu minimiläpimitasta, mutta aika1m3 muut
tuu ainespuutilavuuden muuttuessa 

puutavaranvalmistuksen ajanmenekki riippuu 
karsintamatkasta j a rungon katk aisujen luk u
määrästä; kun minimiläpimitta suurenee, val
mistusaika vähenee 

kun ensiharvennuksessa sovelletaan suuria 
minimilatvaläpimittoja, ajourilta on raivattava 
alamittaisia puita, mikä lisää h akkuun ajan
menekkiä ja kustannuksia. 



Minimilatvaläpimitta vaikuttaa metsäkuljetukseen 
kahdella tavalla. Kun minimimittaa suurennetaan, 
kertymä leimikolta ja samasta työpisteestä k uor
mattava puumäärä vähenevät. Ne alentavat metsä
kuljetuksen tuottavuutta. Toisaalta pölkkyjen 
j äreytyminen parantaa kuorman kiintotilavuutta, 
mutta se ei riitä korvaamaan kertymän muutokses
ta johtuvaa tuottavuuden laskua. Tämän tutkimuk
sen ensiharvennusleimikolla hakkuun ja metsäkul
jetuksen suhteelliset t uottavuudet eri minimi
latvaläpimitoilla esitetään taulukossa 2. 

TAULUKKO 2 Kuitupuun minimilatvaläpimitan 
vaikutus hakkuun ja metsäkul
jetuksen suhteel liseen tuotta
vuuteen 

Minimilatva- Suhteellinen tuottavuus 
läpimitta, Hakkuu Metsäkuljetus 

cm 

4 87 102 

5 96 101 

6 101 101 

7 100 100 

8 96 98 

9 90 91 

10 70 84 

Kuitupuun minimiläpimitta vaikuttaa puutavaran 
autokuljetukseen suoranaisesti vain vähän. Koko
naishankintakustannuksien määrityksessä muut 
kustannukset, kuten puutavarankäsittely-, mit
taus- ja organisaatiokustannukset, pidettiin saman
suuruisina eri läpimittavaihtoehdoissa. Kuitupuun 
hankintakustannukset olivat tutkimuksen leimikol
la käytännöllisesti katsoen samansuuruiset , kun 

m3/ha 

TAULUKKO 3 Kuilupuun suhteelliset hankintakustan
nukset ensiharvennusmänniköllä 

Eritte ly Minimilatvaläpimitta , cm 
4 5 6 7 8 9 10 

Hakkuu 115 105 99 100 104 111 143 

Metsäkuljetus , 
98 99 99 100 102 110 120 250m 

Kaukokuljetus, 
101 100 100 100 100 100 100 80 km 

Muut, 30 mkfm3 100 100 100 100 100 100 100 

Hankintakust. 
107 102 100 yhteensä 100 102 107 123 

minimilatvaläpimitta oli 5 - 8 cm (taulukko 3). 4 ja 
9 cm:n minimiläpimitoilla h ankintakustannukset 
olivat noin 7 % suuremmat kuin vertailuna olleen 
7 cm:n läpimitan tapauksessa, j a 10 cm:n läpimi
talla lähes nelj änneksen suuremmat. 

Sellunvalmistus 

Sellunvalmistuksen tarkasteluja varten ainespuu
kertymä laskettiin rungoittain 2 cm:n paksuusalu
eittain (kuva 1). Sellunvalmistukseen vaikuttavat 
seikat, kuten ainespuun h ävikki ja puuaineen omi
naisuudet, määritettiin pölkkyjen paksuusalueittain. 

Rumpukuorinnan tutkimukset osoittavat, että 
ainespuun hävikki on suuri varsinkin silloin, kun 
pieniläpimittaiset pölkyt takertuvat rummun kuori
rakoihin ja katkeilevat. Kun kuoriraot ovat 45 - 55 
mm leveät, ainespuun hävikki lisääntyy voimak
kaasti silloin, kun minimiläpimittaa pienennetään 6 
cm:stä 4 cm:iin. Tarkastelluilla minimilatvaläpimi
toilla keskimääräinen ainespuun h ävikki vaihteli 
ensiharvennuspuulla 3,5 - 1,0 %. 
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Kuva 1. Ainespuu kertymä ensiharvennusmännikössä eri m inimiläpimitoilla runkojen paksuusalueitta in 
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Kuva 2. Suhteellinen puunkulutus ja sellunvalmistuskustannukset rungon 
paksuusalueittain ensi harven n usmä nnyllä 

Sellutonnin valmistukseen tarvittava puumäär ä riip
puu kuorintahävikin lisäksi oleellisesti puuaineen 
tiheydestä ja osuudesta kuorellisesta runkopuusta . 
Edullisinta sellunvalmistus on rungon 12 - 14 cm:n 
läpimitta-alueelta, jolloin puunkulutuskin on pie
nimmillään (kuva 2). 

Tarkastellun ensiharvennusleimikon puilla sellun
valmistus oli edullisimmillaan 8 cm:n minimiläpi
mittaa sovellettaessa. Valmistuskustannukset oli
vat kuitenkin 6 - 9 cm :n minimiläpimitoilla jokseen
kin samansuuruiset (ta ulukko 4). Pienemmät mini
milatvaläpimita t johtivat korkeampiin kokona is
kusta nnuksiin, samoin 10 cm:n vaihtoehto. Tarkas
telu koski siis sellunvalmistuksen kustannuksia; sen 
ulkopuolelle jäivät saadun massan ominaisuudet ja 
niiden arvottaminen . Ta ulukossa esitetty puun sa
makustannushinta osoittaa sen kuitupuun suhteel
lisen tehdashinnan, jolla sellunvalmistuksen koko-
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TAULUKKO 4 Sellunvalmistustarkastelun päätu lok
set ensiharvennusmännyllä. Arvot 
suhteell isia, vertailuperusteena 
7 cm:n minimilatvaläpimitan tilanne 

Erittely 
Minimilatvaläpimitta, cm 

4 5 6 7 8 9 10 

Puun 
105 101 100 100 101 104 116 tehdashinta 

Puunkulutus 106 104 102 100 98 96 94 

Puuhäviö, % 3,5 3,0 2,3 1,9 1,3 1,2 1,0 

Sellunvalmis- 107 103 101 100 99 100 107 tuskust. 

Puun samakus- 96 97 99 100 102 104 106 tannushinta 

naiskustannukset ovat kaikissa tapauksissa 7 cm:n 
minimilatvaläpimittavaihtoehdon mukaisia. 

TULOKSET MYÖHEMMISSÄ HARVEN
NUKSISSA JA PÄÄTEHAKKUISSA 

Ainespuukertymä 

Myöhemmissä h arvennuksissa ja päätehakkuussa 
minimilatvaläpimitan muutokset vaikuttavat vain 
rungoista saatavaan kuitupuukertym ään . Paistet
tavien runkoj en lukumäär ä on kussakin vaihtoeh 
dossa sama. Siksi kuitupuun määrä vaihtelee näis
sä hakkuutavoissa paljon väh emmän kuin ensi
harvennuksessa (t aulukko 5). Samaan suuntaan 

TAULUKKO 5 Kuitupuukertymät männikön muussa 
harvennuksessa ja päätehakkuussa 
erilaisi lla minimiläpimitoilla 

Minimi-
latva- Muu harvennus Päätehakkuu 

läpi-
Kertymä, Suht. Kertymä, Suht. 

mitta, m3/ha kertymä m3/ha kertymä 
cm 

4 36,4 107 52,2 104 

5 36,0 106 51 ,8 104 

6 35 ,3 104 51 ' 1 102 

7 34,0 100 50,0 100 

8 32,0 94 48,4 97 

9 29 ,7 87 45,9 92 

10 26,8 79 42,8 86 



vaikuttaa lisäksi se, että järeiden runkojen kuitu
puuosa kapenee voimakkaammin kuin pienikokoi
nen ensiharvennuspuu. 

Korjuu ja kuljetus 

Kuitupuun minimilatvaläpimitan ja määrän muu
tos ei vaikuta muissa hakkuissa kuin ensiharven
nuksessa niin voimakkaasti ja samalla tavoin puun
korjuun tuottavuuteen ja kustannuksiin kuin pelk
kää kuitupuuta valmistettaessa ja kuljetettaessa. 
Kun puunhankinnan kustannuksille 7 cm:n vaihto
ehdossa annettiin arvo 100, vaihtelivat hankinta-

. kustannukset myöhemmässä harvennuksessa 101 -
104 ja päätehakkuussa 102-99, kun latvaläpimitta 
vaihteli 4 cm:stä 10 cm:iin 

Sellunvalmistus 

Myöhemmistä hakkuista saatava kuitupuu poikke
si koostumukseltaan oleellisesti ensiharvennuspuus
ta . Runkojen pienimpien kapenemisalueiden puu
määrät olivat vain muutamia prosentteja kuitupuun 
kokonaiskertymistä. Pienen tiheyden omaavan ja 
sellun saannon kannalta huonon puuraaka-aineen 
määrä oli vähäinen, ja puunkulutus sellutonnia 
kohti säilyi hyvänä eri minimiläpimitoilla. Puunkä
sitt elyn ainespuun hävikki oli enimmillään myö
hempien ha:rvennusten puulla 1,9 % ja päätehak
kuun vaihtoehdoissa 1,6 %. Sellunvalmistuskustan
nukset vaihtelivat melko vähän eri minimiläpimi
toilla (taulukko 6). 

TAULUKKO 6 

Erittely 

Muu harvennus 

Puun tehdas-
hinta 

Sellun tuotanto-
kustannukset 

Päätehakkuu 

Puun tehdas-
hinta 

Sellun tuotanto-
kustannukset 

Suhteellinen tehdashinta ja sellun 
tuotantokustannukset muun harven
nuksen ja päätehakkuun mäntykuilu
puulla 

Minimilatvaläpimitta, cm 
4 5 6 7 8 9 10 

101 100 100 100 100 101 102 

101 101 100 100 100 100 100 

101 101 100 100 100 99 99 

102 101 101 100 99 99 99 

108 

106 

104 

102 

100 

98 

96 

94 

135 

130 

125 

120 

115 

110 

105 

100 

95 

~Tiheä metsikkö ~Hoidettu metsikkö 

4 5 6 7 8 9 10 

Minimilatvaläpimitta, cm 

Kuva 3. Suhteelliset sellunvalmistuskustannukset 
erilaisilla ensiharvennusmänniköillä. Vertailuarvona 
(100) tiheä metsikkö, minimiläpimitta 7 cm 

---Hoidettu ensiharvennus - -Tiheä ensiharvennus 

--tt-Muu harvennus ~Päätehakkuu 
-

....... / 

' _ _::;z-~ ........ ---
----·----

-

13 13 8 8 13 8 El----

~ 1!1 1!1 1!1 l!i i!i 6 

4 5 6 7 8 9 10 

Minimilatvaläpimitta, cm 

Kuva 4. Suhteelliset sellunvalmistuskustannukset 
männyllä. Vertailuarvona (100) päätehakkuu, 
minimiläpimitta 7 cm 

TARKASTELU 

Puunhankintaa ja sellunvalmistusta tarkasteltiin 
erityyppisillä ensiharvennusleimikoilla. Sellunval
mistuksen kustannukset muodostuivat sitä korke
ammiksi mitä enemmän pienikokoisia puita otettiin 
käsittelyyn. Ne lisäsivät kustannuksia erityisesti 
pienimpiä minimiläpimittoja sovellettaessa (kuva 3). 
Kuvassa tiheä metsikkö esittää edellä raportoitua 
ensiharvennusleimikkoa. Siinä rinnantasalta 5- ja 
7-senttisten puiden osuus oli kolmannes poistuman 
koko runkoluvusta, mutta niistä ei saatu 7 cm:n 
latvaläpimitalla ainespuuta . Hoidetun met.sikön 
vaihtoehdossa pienimmät puut olivat rinnantasalta 
7 -senttisiä. Niiden osuus poistuman runkoluvusta 
oli noin 15 %. 
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Sellunvalmistus ensiharvennuspuusta on huomat
tavasti kalliimpaa kuin myöhempien harvennusten 
ja päätehakkuun kuitupuusta (kuva 4). Kun ensi
harvennuksessa hakataan pelkästään pienikokoisia 
kuitupuita, hakkuun tuottavuusjää pieneksi ja kus
tannukset, jotka kaikki kohdistuvat kuitupuulle, 
muodostuvat suuriksi . Myöhemmissä harvennuk
sissa ja päätehakkuissa merkittävästä osasta tai 
valtaosasta hakattavia puita saadaan sekä tukkia 
että kuitupuuta . Silloin myös merkittävä osa kaikil
le puutavaralajeille yhteisestä tekoajasta ja sitä 
vastaavista kustannuksista kohdistuu t ukkipuulle. 
Lisäksi myöhempien hakkuiden kuiturungotkin ovat 
järeämpiä kuin ensiharvennuksen rungot, jolloin 
korjuun tuottavuus on suurempi. Ensiharvennus
puun korjuukustannukset ovatkin noin kolminker
taiset päätehakkuun kuitupuun korjuuseen näh
den. 

Ensiharvennusten puunkorjuuta on pyritty tehos
tamaan mm. joukkokäsittelyllä. Joukkokäsittelyko
keiluissa koneellisen hakkuun tehotuntituottavuut
ta on ensiharvennuksissa voitu lisätä noin 20 %. 
Näin suuri tuottavuuden lisäys alentaa korjuukus
tannuksia selvästi. Edellä kuvatulla tiheäpuustoi
sella leimikolla 4 cm:n minimiläpimittaa soveUetta
essa sellun suhteelliset tuotantokustannukset ale
nisivat tasolle 102 (ks. kuva 3). 

Järeiden runkojen latvat (kuitupuuosa) kapenevat 
voimakkaammin kuin ensiharvennuspuiden r ungot. 
Siitä seuraa, että runkojen pienimpien läpimitta
alueiden puumäärä jää myöhemmissä hakkuissa 
suhteellisesti paljon pienemmäksi kuin ensiharven
nuksissa. Siksi sellun valmistaminenkin on edulli
sempaa myöhemmistä hakkuista saatavasta puuta
varasta kuin ensiharvennuspuusta . 

Ensiharvennuspuun hankintaan on kehitetty myös 
kokopuunakorjuun menetelmiä. Kokeiluissa ja tut
kimuksiin perustuvissa laskelmissa niillä tuotetun 
selluhakkeen tuotantokustannukset ovat jääneet 
joissakin tapauksissa selvästi pienemmiksi kuin kar
sittuna tavaralajina korjuun, rumpukuorinnan ja 
haketuksen kustannukset. Minimiläpimittatarkas
telu kuitenkin osoittaa, että sellunvalmistus latva
kuitupuuta sisältävästä kokopuuraaka-aineesta ei 
välttämättä ole kokonaistaloudellisesti kovinkaan 
edullista. Paitsi sellun valmistuskustannukset myös 
sen paperitekniset ominaisuudet riippuvat puuraa- e 
ka-aineesta. Siten puun eri osista ja erilaisista puis-
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ta tehdyt massat ovat eriarvoisia. Tässä t utkimuk-
sessa näitä arvosuhteita ei pyritty selvittämään. 

Asiasanat: kuitupuu , minimiläpimitta, 
sellunvalmistus 

EFFECT OF TOP DIAMETER ON WOOD HAAVESTING 
AND PRODUCTION OF PINE PULP 

The aim of the study was to clarify how the wood 
yie ld, harvesting cost a nd the production cost of 
pulp depend on the top diameter of pulpwood. The 
study focused on pine wood; both harvesting ofpulp
wood stems from selective thinnings as well as the 
tops of sawtimber stems were studied. The study 
was done in cooperation by Metsäteho and the 
Finnish Pulp and Paper Research Institute. 

In the case of first thinning, when the average stem 
size was about 0,045 m3 , the production cost (in
cl uding harvesting cost) of pulp was quite stable 
when the minimmn top diameter varied between 6 
and 9 cm. When the top diameter was set at fo ur or 
i,en centimetres, pulp production cost some 7 o/o 
extra . When applying a very small top diameter, 
pulp production suffered for the low density of the 
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top wood materia!, the proportional high bark con
tent ofpulpwood, and losses ofwood materia! during 
debarking and pulp production. When applying a 
top diameter of ten centimetres or even greater top 
diametres, the wood yield from stands remained low 
resulting in uneconomically high harvesting costs. 

In later thinnings and combined sawtimber and 
pulpwood harvesting, the structure of the har
vesting costs differed from that of first thinning, 
resulting in only moderate changes in the produc
tion cost of pulp. 

Key words : pulp wood, minimmn top 
diameter, pulp production 
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