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METSÄTEHO TIEDOITUK IA n :o 21. 

Tukkien kuutiointi nopeammaksi 
ja yksinkertaisemmaksi 

Tukkien kuutioiminen on perin mon imutkainen, a i

kaa ja kä r ivä lli yyttä kys)"'"ii toimitu . En in on Ia -

ketta va kunkin tuumaluokan ·hteinen juok ujalka

määrä, en jä lkeen kai olla,-a ta uluko ta Lälii juok ·u

jalkamäärää va taava kuutiomäärä ja Jopuk i nä m:· 

o akuutiomää rä t Ia ketta ,·a yhteen .. e on aikaa ky-

yvä toimitus, . ill ii tukk ierää kohti ,-oi Ia kea knlll\·an 

keskimäärin n. puoli en tuntia .• uraa,·a .. a esit että

vän menetelmä n mukaan kuutioiminen kc täii 11. 3 
• • ' • ••• 1 ' .. , •• • 

min. (edell • ttäe1~ , että kumma akin tapa uk e . a on 

laskukone käy tettä vis ä}. .\[enetelmä pcru luu uuteen 

•ylö ottotapaan • ja nä in mui tii n m erkittyjen pniden 

kuutioin tii n kuutiota u 1 ukoitta . 

Osa menetelmän taulukkoa nähdään ohei e a ku

vassa. Si inä on pysty uoria ja lka arakkeita ja vaaka

suoria kuutiojalka arakkeita 0.5 j3 :n luokkavälein . 

Joka iseen jalka arakkee een on m erkitty a iaankuulu

,·a ll korkeudelle . en tuumaluku (puolet tuumat pi -

teillä). 

l~äy tii nnö sii mui liin m erkit eminen tapahtuu iten , 

tt ~i ensin ets itään huudettu jalka arake ja e<.lelään 

it ä a la päin , kunne pää tään pölkyn pak uutta o oit

ta,·aa n tuuma lukuun. Nyt on aavutetlu e vaaka ·uora 

kuutiojalkasa rake, johon tukki kokon a puole La kuu

luu. Edetäiin tä tä vaaka araketla oikealle, kunne tul

laan kappa le arakkee een, johon pölkky merkitään. 

Tuk·kien mrr kil emi taulukko. Pikkuruutujen ivut 1 J mm. Enti. en pölkkyjen pituu - ja 
läpimillajal.-annlumi arjan ija Ia aadnnn suoraan pölkkyjen kuutio isril/ön mukninrn jn
kmrnluminrn, - mistä påä låån noprn Ii kokonai kuuliomriärririn . .\ferkinmil voidmm t r hdä pai-

namalla na knl i lla pikkuruutuihin reikiä. 



Kun merkitsemistä jatketaan tähän tapaan , kaikki sa

mankuutioiset pölkyl kerä ii ntyvät yhdeksi ryhmäksi 

omaan sarakkeeseensa, mikä edistää nopea ta kuutioi 

mista. · 

Jos olete taan , ellä kuutioja lkaluokkiin on kerään ty

nyt tukkeja kun111 oso ittama t kappal määrät 46, 11R, 

68, 82 jne., silloin tukkierän kuutio saadaan seuraa

vasti: 

Kokonaiskuutio (käsin laskien): 

2 {46 + -!8) + 3(68 + 82) + 4(96 + 32) + .. ... . ... . + 

4 + 82 + 32 + .... 
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Kokonaiskuutio (koneella laskien ): 

2X46 + 2.5 X -!8 + 3 X 68 + 3.5 X 82 + . .. .. .. .. . 

Kuten viimek i mainitusta kaavasta ,·oimme huo

mata, kuutiointi käy kertolaskukonetta (esim. Facit ) 

käyttäen yk inkertaisesti ja nopea ti. 

Pienet y lima Jkai e t kok eet ovat osoillaneel, e ttä 

muistiin m erkit eminen on y llä mainitun men telmän 

mukaan jonkin verran helpompaa, nerpeampaa ja var

mempaa kuin käytiinnö sii olevaan tukkimitt a u luet

teloon. 

Nyt kysyttäneen, millainen on m enetelmän kuu

tiointitarkkuus. Puolen kuutiojalan luokitu ta kliyt

täen virhe voi yksity i en pölkyn kohdalla nousta mak

imiin eli 0.25 l:aan. Mutta ko ka luokitus on ta

saava, iitä johtuu, että myös virheet tasaavut toi en a, 

ja lopullinen \"irhe kokonaiskuutio a jä~i viihäp~itöi -

eksi. Varsinai e La virhee li.i ei käytånnö ii. voida

kaan puhua, koska on tunnettua , että jo sama tukki

erä mitataan toi een k rlaan , ei aada samaa kuutiota 

kuin edellisellä kerralla. Tiimä m erkitsee itä, että jo 

mittauksen yh teydessä tapahtuu virheitä, joita ei ,·oida 

välttää. 

Alla e ite tään kuitenk in e imerkkejti, jotka antan -

vai kuvan menetelmän • kuutiointitarkkuudesln • . Tii ii 

tapaukses a oikeana kuutiona pid läiin kuutiokirjan 

mukaan Ia kettua kokonai kuutiota : 

Menetelmän 
• Oikea mukainen 

k uutio• , jl kuutio, jl Ero, p \' irhe 1/o:ssa 
145.12 142.5 2.62 - 1.805 

704.5 707.50 + 2.92 + 0..114 

904.37 902.00 2.37 - 0.262 

1 52. 13 1 850.50 - 1.63 -0.0 

50 7.10 5 086.00 - 1.10 .022 

10 229.10 10 243.50 + 14.40 + 0.014 

94 352.14 94 366.00 + 13.86 + 0.015 

113 274.54 111 298.00 + 23.46 + 0.021 

Virheet ovat käyttinnölli esti kat oen merkityk ettö

miii.. Tapion Ta kukirjasta (10. paino , . 149) \"Oi mm 

lukea , ettii yk i tätin läpimitan alaspäin pyöri lykse tii 

johtuvan virheen korjaami ek i on puolen tuuman 

luokituk elia käytettä ,·ä korjau kerrointa 0.063. Jo 

pelkä tään tä m ä virhe aiheuttanee yl lä mainittuja 

tukkieriä kohti kokonaisvirheen: 

0.063 X 113 274.54=-7 136.29 j3 e li 6.299 °/o. 

h:uuliontita rkkuu aataisiin vielä paranemaan . jos 

käytettäi iin 0.25 j3 :n luokih1 ta , multa tämä Ii äisi 

lasku työtä . 

:\Ienetelmä on uunniteltu pääa iassa työmittauk ia 

,·arlen. Käytäntö tulee o oittamaan, onko si!Hi käyttö

mahdolli uuk ia muihinkin tarkoituksiin. Ilmei e Li 

py t ·apteerauk i a . var inkin leimikoiden ke kikuu

tion nopea a mää räämi e ä , illä on m erki ty tä . 

Ke kipituuden mää räämi ek i, joka ylempänä jä

tett iin kokonaan ottamatta huomioon, on olema a 

a inakin kak i eri mahdolli uutta. En iksi voidaan aja

tella mui tii n merkit emisen tapahtuvan kokonai uu

des aan korrelaa tiotaulun i älle, iis ku akin tapauk-

e a a ianomai n jalka arakkeen ky ee ä olevaan, 

tuumaa edu !avaan ruutuun. Tällöin saadaan lavan

omuin n pölkkyjen jakaan tumi taulukko. Kuutiointia 

nuten pölkyl Ia kelaan yh teen oikea lle ja ke kipituu

den Iaskemi ta varten yhteen ala . - Toiseksi voidaan 

aja tella jokainen pölkky vietäväk i heti kappa le a rak

kee een mutta oletaan e im. joka viid pölkky koe

puuk i ja tehdään iilä lo inen merkintä ao. paikalle 

korrelaatiotaulun i iille. Jo halutaan amalla ktl\·a 

pölkkyjen jakaanlumi e ta tai jo vain ke kipituu ha 

lutaan eh"ittää pituu havainnot kerä tään yhteen va

litulle korkeudelle ao. jalka arakkei iin . 

Tuntuu ilmei eltä, e ttä menetelmää vo idaan kehittää 

edelleen. oidaan ajatella mentäväk i jopa niin pit

källe, e ttei ollenkaan määrätä tukin kuutio i ältöä, 

,·aan ote taan heti eh·ille en arvo ma rkoi a. Tämä 

merkit ee itä, et tä edellä e itettyyn taulukkoon tttlee 

kuutiojalkojen kohdalle tukin an·o markoi a . uh-

1 llinen tai tod llin n arvo, joka riippuu tukin koo ta 

ja laadu ta. Jo menet llään näin olemme yhde!Hi 

hyppäyk ellä iinä minkä puole ta on alitui een kuu

lunut ääniä, niffijttäin m et än hinnoittelu a laatuluo

kittelun peru teella. Tuntuu iltä että e im. leimikon 

hinnoittelu lä tä tielä oli i koko ajan tukevalla , oikeu

d nmukai ella pohjalla ja leimikon an·o ,·oitai iin Ia 

kea vaikka heti il e paikalla. 

E im. ottamalla 15" X "':n uurui n tukin ltinnak i 

100 :- ja johtamalla muun kokoi Ien puiden hinnat 

tä tä peru hinna ta (H land r 1913, . . 105) aatiin 

erään 15 734 kuu itukkia kä ittiivän rä n hinnak i 

1 650 65 : -. Tämän jälke n Ia kettiin aman rän 

hinta käyttämällä y llä mainittua menetelmää ja 

10:-:n luokkaväliä , jolloin aatiin 1 6H 55:- Ii 



6 010 ·-. - pienempi tulo , mikä tukkia kohti merkitsee 

38 pennin eli vajaan neljän promillen tappiota. On 

todennäköistä, että jos oli i ollut käytettävissä tukkien 

tarkemmat suhteelli et arvot, jolloin rajat olisi voitu 

vetää tarkemmin, oli i pää t. parempaan tulokseen. 

Menetelmä tekee kuutioimi en ekä nope:~ksi että 

myös yksinkertai emmak i, jopa siinä määrin , että työ

mie voi itse yksinkertaisen kerto- ja yhteenla kw1 

avulla todeta, onko hänelle mitatut puut kuutioitu 

oikein. ykyi Ien tukkimiltau luetteloiden kuutioimi

oen on tavalli elle työmiehelle enemmän tai vähemmän 

•hebreaa • . 

Menetelmän yhteydessä on uunniteltu kä ytettäväksi 

ruot alaisten •prikkau y teemiä • . ferkit eminen ta

pahtui i pieniin , 1.3 x 1.3 mm:n ruutuihin, jotka rei '-

ite'ttäisiin naskalilla sitä mukaa kun puita huudetaan. 

Jokaisessa isommassa ruudussa olisi 25 pientä ruutua 

kuten millimetripaperis a , joten aineisto ryhmittyisi 

siististi, ja luokkaan sijoittunut pölkkyluku olisi vjl

kaisemalla todettavissa. ferkitseminen naskalillll täl

laiseen ruudukkoon on yleensä kovin helppoa, hel

pompaa kuin lyijykynällä tehden. Kovassa pakkasessa 

naskalin käyttö on miellyttävää, ko ka voidaan toimia 

kinnas kädessä. Sormia ei palele, mikä on tavallisin 

vitsau kynää käytettäe ä. Na kalia voidaan käyttää 

myös sateella, jos paperi on itä ennen lakattu. Sitä

paitsi naskalilla on mahdollisuus ottaa jäljennöksiä. 

Tämä merkitsee itä , että luovutu -, ajo- ja tekomittaus 

voidaan suorittaa amanaikaise ti. 

Menetelmälie on haettu patentti. 

Helsink i 1949. Kirjapaino Oy. A X .-\ 
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