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lzakkuutöiden palkkausta varten 

Kuoren paksuuden ja kovuuden vaihtelu vaikuttaa 

sangen tuntuvasti kuorimisaikaan. Tietyn kuutiomää

rän kuorimiseen kuluva aika saattaa vaihdella jopa 

60 OJo pelkästään kuoren paksuuden ja laadun mukaan. 

Pakkasen vaikutus kuoriruisaikaan on sitten vielä asia 
~rikseen . 

Edellä sanotusta käy ilmi , että kuoren paksuuden 

ja laadun luokittelu on oikeudenmukaiseen hakkuu

työn palkkaukseen pyrittäessä erittäin tärkeä asia. Ny

kyään voimassa oleva t hakkuutaksat eivä t edellytä 

kuoren luokittelua, mutta ehdotuksia kuoriluokituk

seksi on kyllä tehty. 

Ensimmäisen meikäläisiin oloihin ta rkoitetun kuori

luokituksen pinotavaran tekoa varten on laatinut 

Vuori s t o . (1936). Luokitteluperusteena oli kuoren 

paksuus millimetreinä sekä kaarnamuodos tuman run

saus. Metsä töiden palkkaperustekomitea ehdotti mie

tinnössään (1946) pinotavaran tekoa varten luokitusta , 

jossa perusteena on yksinomaan silmävaraiseen arvos

teluun perustuva kaarnamuodostuman runsaus. 

Näitä luokituksia on kokeiltu käytännössä Metsä

tehon tutkimusten yhteydessä. Tällöin on käynyt sel

ville, että absoluuttinen , siis pituusyksikköinä ilmoi

tettu kuoren paksuus on sangen huono luokitteluperus

te. On nimittä in todettu, että kuorirui saika kasvaa jota

kuinkin tasaisesti kuoren suhteellisen paksuuden eli 

kuoren prosentteina (läpimitasta ) ilmoitetun paksuu
den mukana. 

Jos on kysymys kuoriluokan määräämisestä etu

kä teen koko palstalle, kuoren suhteelliseen paksuuteen 

perustuva luokitus ei kuitenkaan sovi männylle, koska 

männyn kuoren suhteellinen paksuus vaihtelee er ittäin 

tuntuvasti rungon eri osissa . Sen sijaan kuusen kuo

ren suhteellinen paksuus pysyy tyves tä latvaan asti 

likimain samana (A r o 1935) , joten esim. rinnankor

keudelta suoritettu kuoren paksuuden mittaus antaa 

koko runkoa edustavan tuloksen. 

On siis ilmeistä , että sama kuoriluokitus ei sovi män

nylle ja kuuselle. Sen vuoksi Metsä tehossa on laadittu 

kummallekin puula jille oma luokituksensa (Metsäte

hon julk. n :o 25, s. 96). Nämä luokitukset perustuvat 

siihen, että E telä- ja Pohjois-Suomea var ten käyte

tään eri taksoja, jolloin myös kuoriluokituksen luokka

ra jat ovat E telä- ja Pohjois-Suomessa erilaiset. Kun 

päämääränä kuitenkin on , että taksaperusteet saadaan 

koko maassa yhtenä isiksi ja keinotekoinen maan ja

kaminen etelä- ja pohjoispuoliskoon kokonaan pois, 

on kaikki luokitukset laadittava sellaisiksi, että ne sul

kevat piiriinsä koko maan . 

Tässä mielessä on männyn osalta päädytty seuraa

vaan luokitukseen. 

MÄNTY 

L uokka 1. Kaarnan peitossa a lle 25 °/o r ungon pituu

des ta. · 

Luolclw II. Kaarnan peitossa 25 · · · 50 °/o r ungon pi

tuudesta. 

Luokka II! . Kaarnan peitossa yli 50 °/o rungon pi

tuudesta . 

Luokitteluperusteena käytetty rungon kaarnan pei

tossa olevan osan suhteellinen pituus on osoittautunut 

käytännössä sopivaksi ja helposti a rvioitavaksi. Näyt

tää myös siltä , että kolmea useampaa luokkaa ei tarvita 

m ännyn kohdalla . 

Kuusen suhteen asia ei ole yhtä yksinkertainen. 

Edellä mainitussa Metsätehon julkaisussa n :o 25 on 

ehdotettu kuuselle kolmijakoista kuoriluokitusta , joka 

käytännössä perustuisi silmävaraiseen arvos teluun, 

mutta jossa 1 Iitatapausten varalta on ilmoitettu luokka

rajoina olev .tt kuoren paksuudet lausuttuina prosent

teina kuoreilisesta rinnankorkeusläpimitasta . 

Eri puolilla maata sittemmin suoritetut retkeily t ja 

keskustelut paikallisten metsäammattimiesten kanssa 

ovat osoittaneet, että tällaista Iuokitusta yleensä pide

tään aikaisempia parempana , mutta että siinä vielä on 

melkoisia epäkohtia. 

Lukuun ottamatta sitä, että tässäkin on luonnolli

sesti pyrittävä yhteen koko maan käsittävään luoki

tukseen, on käynyt selville, että maan pohjoisosissa 

kaivataan neljä ttä luokkaa. Tämä lisäys, mikä on ai

heellinen siitäkin syystä , että kuoriruisvaikeus vaih

telee kuusen osalta tuntuvasti enemmän kuin männyn, 

on helposti toteutettavissa. 



Edelleen on huomio kiintynyt siihen, että kuusen 

kuoren paksuus ei kasva samassa suhteessa kuin läpi

m itta ja että siten pienten puiden kuoren paksuus lau

suttuna prosentteina läpimitasta on suurempi kuin 

suurten puiden vastaava lukuarvo. Sen vuoksi pieni

runkoinen leimikko helposti joutuu korkeimpaan kuori

luokkaan, vaikka käytännöll isen ajattelutavan mukaan 

ei voida puhua sanottavasta kuorimisvaikeudesta. Toi

saalla taas järeät leimikot joutuvat useimmiten alim

paan kuoriluokkaan, vaikka olisi kysymyksessä taval

lisen järjen mukaan paksukuorinen leimikko. 

Tämä on luonnollisesti epäkohta , joka on korjat

tava, vaikkei se olekaan periaatteessa väärin, jos lähtö

kohtana pidetään sitä, että kuorimisvaikeus on käsite, 

joka on aja teltava suhteessa läpimittaan. Käytännössä 

on kuitenkin ilmeisesti väärin, että esim. kaikki suuret 

rungot joutuvat alimpaan kuoriluokkaan, va ikka niis

säkin kuoren paksuus ja kuorimisvaikeus suuresti vaih

televat. Kuusen kuoriluokitus on niin ollen laadittava 

sella iseksi, että niin pienillä kuin suurillakin rungoilla 

on mahdollisuus kuulua mihin kuoriluokkaan tahansa. 

Tähän päämäärään päästään siten, että kuoren pak 

suuden luokkarajoina käytetyt prosenttiluvut pannaan 

a lenemaan suurempiin runkoihin päin. Tä tä ei tieten

kään voida tehdä arviokaupalla, vaan tarvitaan tietoja 

siitä, miten kuoren suhteellinen paksuus riippuu rin

nankorkeusläpimitasta. Metsäteho on saanut käyttöön

sä Kajaani Oy:n toimesta kerätyn, yli 3 000 runkoa 

sisältävän kuusikoepuuaineiston. Koska aineisto on ke-

rätty Kainuusta, se ei kuoren absoluuttiseen paksuu

teen nähden varmaankaan edusta koko maan keski

arvoa, mutta siitähän ei ole kysymyskään. Sen perus

teella saadaan kuitenkin käyttökelpoinen lukusarja, 

joka osoittaa, miten kuoren paksuus prosentteina läpi

mitasta muuttuu rinnankorkeusläpimitan muuttuessa. 

Seuraava asetelma va laisee asiaa. Kuoren paksuus

prosentti rinnankorkeusläpimitan ollessa 15 cm on 

m erkitty 100:ksi (15 cm läpimitta vastaa suurin piir

tein runkojen kokoa 6 runkoa/pm3). 

D 1.3, cm 
Kuorenpak
suusprosen
tin suhde
luku 

D 1.3, cm 
Kuorenpak
suusprosen
tin suhde
luku 

9 11 13 15 17 19 21 23 

123.3 114.0 106.0 100.0 96.4 94.9 93.6 92.7 

25 27 29 31 33 35 37 . 39 41 

91.8 90.9 89.8 87.6 84.5 81.8 78.5 75.1 71.8 

Jos 15 cm rinnankorkeusläpimitan kohdalla käyte

tään 1 ja II luokan rajana 4 °/o, II ja III luokan ra

jana 6 °/o sekä 111 ja IV luokan rajana 7.5 °/o, saadaan 

luokkarajoiksi eri rinnankorkeusläpimittaluokissa seu

raavat prosenttimäärät 

D 1,3 ,cm 

9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 
I - II 

4.9 4.6 4.2 4.0 3.9 3.8 3.8 3.7 3.7 3.6 3.6 3.5 3.4 3.3 3.1 3.0 2.9 
11- III 

7.4 6.8 6.4 6.0 5.8 5.7 5.6 5.6 5.5 5.5 5.4 5.3 5.1 4.9 4.7 4.5 4.3 
III- IV 

9.3 8.6 8.0 7.5 7.2 7.1 7.0 7.0 6.9 6.8 6.7 6.5 6.3 6.1 5.9 5.6 5.4 

Piirros - Scetch 

Kuusen kuoriluokitus - Bark Classification of Spruce. 
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Kuva - F igure 

Kuorenpaksuusmittari - Bark Gauge. 

Luokkarajojen muuttuminen läpimitan mukaan tun

tuu lielysti monimutkaisella, mutta on muistettava, el

lei ole tarkoitus jättää mitään prosenttilaskuja •ken

tä llä • suorilettaviksi. Kuoriluokitus voidaan esittää 

joko graafisesti tai vielä helpommin tajuttavassa muo

dossa numerisena taulukkona, josta rinnankorkeusläpi

mitan ja kuoren absoluuttisen , mi llimelreinii m ita lun 

paksuuden perusteella saadaan suoraan kuoriluokka. 

Oheisessa piirroksessa on vaaka-akselilla rinnan

korkeusläpimitta ja pystyakseliJla kuoren paksuus 

miilimetreinä. P iirroksen käyrä t jakavat akselikulman 

edellisen asetelman osoittamien luokkarajojen mukai

sesti roomalaisiila numeroilla merkittyihin kuoriluok

kiin. Piirrokseen on vertailun vuoksi merkitty ohuiJla 

katkoviivoiJla entisen luokitustavan mukaiset luokka

rajat, jolloin siis kuoren suhteellista paksuutta osoit

tava prosenttiluku pysyy kaikenkokoisiJia rungoilla sa

mana (4, 6 ja 7.5 °/o). Katkoviivat leikkaavat tietysti 

vastaavat käyrät lähtökohdaksi valitun 15 cm läpi

mitan kohdalla. 

Numerisesti esitettynä ehdotettu kuusen kuoriluoki

tus saa alla olevan muodon (joka oikeastaan on nume

r isen esityksen ja diagramman väliaste). 

Kuoren paksuuden mittaamiseen lienee sopivin ruot

salainen , Beus & Mattson AB:n valmistama kuoren

paksuusmittari, jota oheinen kuva esittää. 

Palstan kuoriluokan määrittämiseksi olisi kohdetta 

mitenkään valikoimaHa mitattava kuoren paksuus 

muutamasta puusta ja valittava kuoriluokaksi se luok~ 
ka, johon näiden enemmistö kuuluu. 

Niin kuin jo alussa mainittiin, kuoren paksuus ei 

yksin ratkaise kuorimisvaikeutta, vaan se riippuu li

säksi suuressa määrin kuoren laadusta, lähinnä ko

vuus- ja sitkeysasteesta. Kuusen kuori on kyllä yleensä 

sitä kovempaa ja sitkeämpää, mitä paksumpaa se on, 

mutta aina ei ole niin asian Ia ila. Sen vuoksi on kuori

Juokilukseen liitettävä maininta, että k u o r en p o i I{: 

k e u k s e II i n e n p e h m e y s j a t o i s a a 1 t a k o

v u u s t a i s i l k e y s v o i v a t 1 a s k e a t a i n o s

t a a k u o r i 1 u o k a n s e u r a a v a a n 1 ä h i m~ 

p a a n , k u i n m i h i n p e 1 k ä s t ä ä n k u o r e ri 
p a k s u u d e n p e r u s t e e 1 1 a p ä ä d y t ä ä n. Luo

kasta 1 ei t ietenkään voida mennä alaspäin eikä Juo

kasta IV ylöspäin, mutta se ei yleensä liene tarpeellis

takaan. 

Havainnollisen kuvan saamiseksi esitetään seuraa

vassa asetelmassa vielä edellä mainitun kuusikoepuu

aineiston yleisimpien· r innankorkeusläpim ittaluokkien 

puiden jakaantuminen eri kuoriluokkiin Met.sätehon 

a ika isemman kuodluokituksen ja edellä ehdotetun uu

den luokituksen puitteissa. 

Taulukko - Table 

Kuusen kuoriluokitus- Bark Classification of Spruce. 
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D 1.3 , cm 

9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 

Vanha luokitus 
[ 2 ' 9 12 20 14 18 25 25 29 25 26 38 
II. 34 33 38 50 60 54 51 48 49 53 47 41 
J[[ 26 41 35 19 18 20 15 22 19 19 17 17 
IV 38 17 15 11 8 8 9 5 3 3 10 4 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Uusi luokitus 
1 17 20 12 20 14 18 10 15 16 11 24 15 
II 45 48 61 50 51 45 55 51 49 50 36 53 
m 31 24 17 19 27 22 24 21 28 31 26 21 
IV 7 8 10 . 11 8 15 11 13 7 8 14 11 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Huomataan, että vanhan luokituksen mukaan koe

puut kuuluvat pienimmissä läpimittaluokissa valta

osaltaan III ja IV kuoriluokkaan , mutta suurimmissa 

sen sijaan I ja II luokkaan. Uuden luokituksen puit

teissa koepuiden jakaantuminen eri kuoriluokkiin on 

suurin piirtein samanlaineli kaikissa läpimittaluokissa. 
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SUM l\lAH Y 
Olli Makkonen: 

Bar·k Classification for Determination of 
Logging W age Scales 

The thickness and quality of tree bark very greatly 
affect the consumption of working time in barking. It is 
therefore necesSary, : to be fa ir, · to consider these two 
factors in ~eciding on the wages. to he paid for logging. 

: h 

The mos t importa nt tree species of Finland, pine (Pinus 
silvestris} a nd spruce (P icea excelsa } differ mutually so 
much in the thickness a nd quality of their bark that the 
same hark classification cannot he em ployed for hoth. The 
butt end of pine a lmost always has fissured hark which 
co.ns iderably hampers barking; the top end usually has a 
thm, soft hark. The difficulty of pine barkin" can he 
clearly .illustra led hy a percentage indicating ho~v large a 
proporhon of the lenglh of the stem is covcred hy fi ssured 
hark, and the hark class ification of pine is hest effected 
on the hasis of the relalive length of the s tem covered 
hy fi.s~ure.d h~rk , easy to es timate ocula rly. The followin g 
class tftcahon ts proposed : 

Pin e 

Class I. Under 25°/o of s tem length covered hy fissured hark. 
Class II. 25 · · · 50 Ofo , ,, 
Class III. Over 50 °/o , , , , , , , 

The bark of spruce, as a rule, is approximately s imilar 
from hutt to top. On good sites it is fairly thin and soft 
throughout the stem length, whereas on barren soils it is 
thick and ha rd. The thickness and hardness of the bark, 
however, are not always proportionate. The bark classifi
cation of spruce is perhaps best based on the thickness 
of the bark indicated as a percentage of the diameter at 
breas t h eight, hut in addition the classification must 
consider the fact that an exceptional softness or exceptional 
hardness or toughness of the bark may drop or raise the 
hark class to lhe next lower or higher class tha n the hark 
thickness alone would give. It must also he noted tha t 
bark thickness expressed as a percentage of the diameter 
a l breast height does not remain the same with the 
tree growing; it decreases, i.e. the thickness of the bark 
increases rela tively more slowly than the diameter of the 
tree. For this reason the percentages employed· to mark 
the limits hetween bark classes mus t a lso deerease towards 
the la rger s tems . 

On the bas is of investigations into the variation in the 
thickness of spruce hark the limits introduced, in the 
15 cm DBH class, a re as fo llows: the limit between bark 
classes I a nd ,II 4 °/o, hetween II and Ill 6 °/o, a nd between 
III and IV 7.5 Ofo. T he percentages used as limit values 
in the olher diameter classes can he seen from the figures 
on p . 2. or practical purposes the bark classification of 
spruce has been worked out in the form of a table on 
p. 3, from which the bark class can he ohtained dlrect 
from the ahsolute thickness of the bark and the breast 
height d iam eter m easured outs ide the hårk. The bark class 
thus obta ined must he corrected, if necessary, to allow 
for the quality of the hark. 

Eripainos l\1 etsätuloudellisesta :l.ikakauslehdestä n:o 2, 1953. 

Helsinki 1953. Kirjapaino Oy. S ANA 


