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Jos pinotavara on ladottu niin epämääräisiin pinoihin, ettei pinokuutiomäärän mittaaminen käy
päinsä, tai jos tavara on ladottu muunlaisiin muodostelmiin kun pinoihin tahi jos pinotavara on hajallaan, mutta pinokuutiomäärä on kuitenkin tarpeen tietää, ovat säännöllisiin pinoihin latomisen
lisäksi nykyisin apuneuvoin käytettävissä lähinnä
seuraavat menettelytavat.
1) Pölkyt kuutioidaan yksin kappalein keskusläpimitan perusteella ja saatu kiintokuutiomäärä
muunnetaan pinokuutiomääräksi käyttämällä keskimääräistä pinotiheyslukua. Tämä edellyttää varastomuodoste!man purkamista ja on työläs tapa.
Epätarkkuutta aiheutuu siitä, että pinotiheys todellisuudessa vaihtelee.
2) Pölkyt kuutioidaan :yksin kappalein latvaläpimitan perusteella käyttämällä metsäntutkimuslaitoksen julkaisemia (Aro jaNisuLa 1958) taulukoita. Tällaiset taulukot on Pohjois-Suomen osalta laskettu vesistöalueittain jalkamittaiselle tavaralle ja Etelä-Suomea varten eräille vesistöalueille
yhteisesti metrijärjestelmän mitoille 10 cm:n pituusvälein. Saadut kuutiomäärät muunnetaan sitten pinokuutiomääriksi käyttämällä keskimääräistä pinotiheyslukua (tai sen perusteella valmiiksi
laskettua taulukkoa). Menettely edellyttää, että jokaisen pölkyn kohdalla voidaan tqdeta, mikä on
latvapää. Varjopuolena on se, että mainitut latvaläpimittaan perustuvat taulukot antavat oikean
kuution vain suurten pinotavaraerien keskiarvona,
mutta saattavat pienten erien ollessa kysymyksessä
poiketa oikeasta melko paljon. Toisena epävarmuustekijänä on pinotiheyden vaihtelu. Menetelmä on huomattavasti epätarkempi kuin kohdassa
1) mainittu tapa. Kapenemismittausten suorittaminen parantaisi tarkkuutta, mutta sen edellyttämiä
taulukoita ei ole vielä olemassa. Lisäksi muutenkin
hankala menetelmä tulisi vielä hankalammaksi.
Keskimääräisen kapenemisen silmävarainen arviointi ei onnistune.
3) Lasketaan pölkkyjen keskimääräinen keskustai latvaläpimitta, jonka jälkeen katsotaan Tapion
taskukirjassa olevista taulukoista, montako pölkkyä tällöin keskimäärin menee yhteen pinokuutiometriin. Jakamalla tällä luvulla pölkkyjen kokonaislukumäärä saadaan pinokuutiomäärä. Läpimittojen mittaamisessa on samat vaikeudet kuin edellisissä tapauksissa. Keskimääräisen läpimitan mittaamisessa voitaneen kuitenkin tyytyä näytteiden
ottoon, mikä huomattavasti vähentää työtä. Epävarmuutta aiheuttaa se, että y hteen pinokuutiometriin menevä, tiettyä keskiläpimittaa edustava
pölkkymäärä todellisuudessa vaihtelee yksityistapauksissa. Sitä paitsi on Tapion taskukirjassa kappalemäärätaulukot laskettu vain kolmen metrin
pituuteen saakka.
Kaikki nämä kolme menetelmää ovat hankalia,

koska keskusläpimittojen mittaaminen tai latvapäiden varma toteaminen useimmiten edellyttää varastomuodostelman purkamista. Lisäksi kyseiset
menetelmät pyrkivät päämäärään kiertotietä. Voidaan kysyä, miksi olisi käytettävä kiertotietä, kun
oikotiekin on olemassa. Oikotielle päästään lähtien
eräistä toteamuksista, joita tämän kirjoittaja on aikaisemmin (1961) esittänyt pinotiheysmittarien
käytön taustaa koskeneen kirjoituksen ja siitä aiheutuneen kirjallisen mielipiteiden vaihdon yhteydessä.
Voidaan nimittäin käyttää hyväksi pinon kylkitiheyttä, ts. pinon kyljessä näkyvien pölkynpäiden
yhteisen pinta-alan suhdetta pinon kyljen pintaalaan. Tämä edellyttää, että kulloinkin kysymyksessä olevan pinotavaralajin keskimääräinen kylkitiheys on aikaisemmin koemittauksin määritetty
mittauskelpoisista pinoista.
Menettelytapa on seuraava. Jos tavara on nipuissa tai niin epämääräisissä pinoissa, ettei niiden
mittaaminen käy päinsä, mitataan pölkyn päiden
pinta-alat nipun toisesta päästä tai pinon toisesta
kyljestä. Sen jälkeen päästään kylkitiheyslukua
käyttämällä pinon kyljen pinta-alaan ja siitä edelleen tavaran pituudella kertomalla pinokuutiomäärään.
Jos tavara on ristikoitu, mitataan pölkynpäiden
pinta-alat ristikon kahdelta sivulta ja menetelLään
muuten vastaavasti. Tämäntapaista menettelyä on

jo käytännössä kokeillut Oy Kaukas Ab :n aluemetsänhoitaja Veikko Tiainen Joensuun suunnalla niiden koemittausten ja laskelmien pohjalla, jotka saman yhtiön palveluksessa oleva metsäteknikko
Martti Laasonen on suorittanut.
Jos pinotavara on hajallaan, mitataan joka toisesta pölkystä tyvi- ja joka toisesta Latvaleikkauksen pinta-ala ja menetelLään muuten vastaavasti.

Lisäksi näyttää ilmeiseltä, että tätä uutta menetelmää käytettäessä voidaan tyytyä näytteiden ottoon. Lasketaan poikkipinta-alat tietystä määrästä
pölkkyjä, esim. mittauskelvottoman pinon kyljestä
tasaisin välimatkoin otetuilta kaistoilta ja muunnetaan näiden poikkipinta-alojen summa kylkitiheysluvulla pinon kyljen pinta-alaksi. Tämän jälkeen päästään sen pinon kyljen pinta-alaan, jonka
koko kysymyksessä oleva tavaraerä säännölliseen
pinoon ladottuna muodostaisi, käyttämällä kaikkien pölkkyjen ja näytteeseen sisältyvien pölkky jen lukumäärien suhdetta.
Läpimittojen mittaamisessa voidaan käyttää yksinkertaista, tasaavalla luokituksella varustettua
mittatikkua. Selvitystä vielä vaatii, miten suureen
luokkaväliin voidaan mennä tarkkuuden oleellisesti kärsimättä. Mittaukset on suoritettava aina
samassa, ennakolta sovitussa suunnassa. Soikeat
pölkynpäät mitataan ristiin. Mittatikun luokkakes1

Kuva 1. Kaaviomainen poikkileikkaus p i tkää havupinotavaraa sisältävästä p inosta.
Fig. 1. The transverse profile of a pile of long conifer
cordwood.

kiarvoja vastaavien ympyränpinta-alojen (saadaan
Tapion taskukirjasta) summaaminen ei tuottane
vaikeuksia, koska kaikilla metsätyönjohtajilla nykyisin lienee laskukone.
Tähänastisten kokemusten valossa näyttää siltä,
että kylkitiheys vaihtelee huomattavasti vähemmän kuin todellinen pinotiheys ainakin runkotavaran (sellaisen pinotavaran, jossa runkojen kaikki
osat ovat mukana) ollessa kysymyksessä. Olen
osoittanut edellä mainitussa aikaisemmassa kirjoituksessani ( 1961), että sellaisessakin teoreettisessa
tapauksessa, jolloin pölkkyjen sivuviiva on suora,
ts. pölkyt ovat muodoltaan katkaistuja kartioita,
kylkitiheys poikkeaa todellisesta pinotiheydestä
ylöspäin sitä enemmän, mitä pitempiä pölkyt ovat.
Jo tämä seikka vaikuttaa siihen suuntaan, ettei
kylkitiheys riipu tavaran pituudesta läheskään sa15
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Kuva 2. Snellmanin mittarilla saadun pinotiheysluvun
(kylkitih eysluvun) ja todellisen pinotiheysluvun välinen korrelaatio. 2 m puolipuhtaat mäntypaperipuut.
Fig. 2. Correlation between the correct pile densi:ty
figure and the figure obtained by the pile density (face
density) gauge modeUSnellman. 2 m barked pine pulpwood .
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massa määrin kuin todellinen pinotiheys. Samaan
suuntaan vaikuttaa vielä se, että tyvip ölkkyjen
osu us lisääntyy pitempään tavaraan siirryttäessä.
Kun vielä moottorisahan käy ttöön siirtyminen on
suurentanut tyvipölkkyihin jäävää tyvipaksunnosta, ovat pitkää pinotavaraa sisältävät pinot (nähtävästi noin 3 metristä ylöspäin) rakenteeltaan sellaisia, että pölkyt koskettavat toisiaan lähinnä vain
päistään (ks .. kuvaa 1). Kylkitiheys on tällöin niin
hyvä, kuin se pölkynpäiden vaihtelevan koon ja
tyvileikkausten usein epämääräisen mu odon huomioon ottaen yleensä voi olla, vaikka p inon sisällä
saattaa olla suuriakin rakoja.
Eräissä alustavissa mittauksissa on mm. saatu 1ja 2- metriselle kuusipaperipuulle keskimääräiseksi
kylkitiheydeksi 0.76 ja 3- metriselle sekä sitä pitemmälle kuusipaperipuulle 0.77. Tällöin oli kussakin tapauksessa valmistettu vain yhtä tavaranpituutta kerrallaan. Usean tavaranpituuden valmistaminen samanaikaisesti voi aiheuttaa muutoksia kylkitiheysarvoihin (Saarinen 1958 : 2 m 0.74,
3 m 0.77, 4 m 0.78 ja 5 m 0.78) , samoin keskimääräisen läpimitan muuttuminen (Hellman 1959),
mutta ilmeisesti huolellisesti pinottujen p inojen
kylkitiheys kuitenkin yaihtelee huomattavasti vähemmän kuin todellinen pinotiheys. Latvatavaralla
se joka tapauksessa on tyvien puuttumisen takia
pienempi kuin runkotavaralla.
Viitattakoon vielä painotiheyskiilalla ja pinotiheysmittarilla m / Snellman suoritettujen koemittausten antamaan tulokseen (Makkonen 1959).
Tällöin nimittäin todettiin, ettei mainittujen mittarien antaman kylkitiheyden ja todellisen pinotiheyden välillä ole juuri minkäänlaista korrelaatiota (ks. esimerkkinä kuvaa 2). Vaikkakin kyseisten mittarien antamat tulokset ovat epävarmoja ja
vaihtelevia - mittausmenetelmien summittaisuuden tilille panin silloin sekä mittaritulosten suuren
hajonnan että mainitun korrelaation puuttumisen
-saattaa kuitenkin korrelaation puuttuminen viitata siihen suuntaan, että kylkitiheys todella pysyy
keskimäärin likimain samana todellisen pinotiheyden muuttuessa.
Edellä mainitut seikat antavat aihetta toivoa, että kylkitiheysmenetelmällä voidaan, paitsi huomattavasti helpommin, myös tarkemmin kuin tähänastisilla keinoilla päästä sen pinon tilavuuteen, jonka kysymyksessä olevat pölkyt säännöllisesti pinottuina muodostaisivat.
Huomattakoon, että kun kylkitiheysmääritykset
on tehty huolellisesti ladotuista pinoista, tulee tätä
menetelmää käytettäessä eliminoiduksi se vaikutus, mikä huolimattomaHa ladonnalla on mittaustulokseen tavaraa pinoina mitattaessa.
Verrattuna esim. todellisen pinotiheyden mittaamiseen on kylkitiheysarvojen määrittäminen ilman
erityisiä apuvälineitäkin suhteellisen helppoa ja
vähätöistä. Erinomaisena apuna ja ajansäästäjänä
tässä työssä voisi kuitenkin olla sähkömekaaninen
puikkomittari m / Keltikangas-Ahonen, jos tämä
laite teknillisesti hyvin toimivana saataisiin markkinoille.
Eräänä erikoistapauksena, jossa kylkitiheysmenetelmästä voi olla apua, mainittakoon lopuksi niin
runsaasti jäätä ja lunta sisältävä pino, ettei se sellaisenaan ole mittauskelpoinen. Jos kyseessä olevan

tavaralajin "normaalikylkitiheys" (ilman jäätä ja
lunta) tunnetaan, voidaan edellä selostetulla tavalla määrittää sen pinon tilavuus, jonka samat pölkyt ilman lunta ja jäätä muodostaisivat.
Edellä esitetty kylkitiheysmenetelmä on periaateratkaisu, jonka monet yksityiskohdat kaipaavat
lähempää selvitystä. Vaikkakin kysymykseen liittyviä tutkimuksia tullaan tutkimuselinten toimesta
suorittamaan, on kuitenkin syytä korostaa, että
kylkitiheysmäärityksiä, samoin myös pieniä mittauskokeita ja koepinoamisia voivat kaikki asiasta
kiinnostuneet melko pienin kustannuksin itsekin
suorittaa.
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Determination of Piled Cubic Volume Otherwise
Tban by Measuring Piles
by Olli Makkonen
SUMMARY
If cordwood of fixed length is stacked in such irregular piles that it is not possible to measure the piled
cubic volume, or if the timber is stacked in formations
other than piles, or if cordwood is scattered, but it is
neverthe1ess important to know the piled cubic vo1ume, the following methods have been used most commonly in a ddition to stacking into regular piles.
1) The vo1ume of the bolts is calculated sing1y on
the basis of midd1e diameter and the total vo1ume in
so1id measure is converted into piled volume by using
the average pile density figure. This requires dismantling of the storage format ion and is a laborious method. Inaccuracy is caused by the fact that pile density
varies in rea1ity.
2) The volume of the bolts is measu red sing1y on
the basis of top diameter, making use of tab1es compiled for the purpose. The cubic volumes are then
converted into piled cu.m. by using the average pile
density figure. The procedure presupposes that it is
possible to recognise the top end of each bolt. The
drawback is that the tables based on top diameters
give the correct cubic volume only for the mean of
1arge quantities of cordwood. For small lots the
figures may differ fair1y considerably. Another factor
of uncertainty is the variation in pile density. The
method is much more inaccurate than that in item 1.
3) The average middle or top diameter of the bo1ts
is calculated. Then, using tables compiled from earlier measurements, the average number of bolts in
one piled cu .m. is ascertained. The pile volume is
obtained by dividing the total number of the bolts by
this figure. The same difficulties as in the preceding
cases are encountered in measuring the diameters.
In measuring the mean diameter, however, sampling
m ay perhaps be sufficient, which reduces the work
considerably. A factor of uncertainty is that the
number of bolts representing a certain mean diameter
and fitting one piled cu.m. varies in reality in individual cases.
Ali tJhese three methods are cumbersome as the
m easur ing of m iddle diameters or the reliable id entification of the top ends usually requires dismantling of
the storage formation. In addition, the methods invo1ve
devious m ea ns of achieving the object. It may b e
asked why a roundabout route should be used when
there is a short cut. The short cut starts from certain
premises w'hich the a uthor advanced earlier (1961) in
an article concerning the use of pile density gauges
and the ensuing written exchange of opinions.
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It is possible to make use of the f a c e d en s i t y
o f t h e p i 1 e, i.e. the ratio of the combined area of the
bolt ends seen in the face of the pile and the area
of the pile face. This presupposes that the average
face density of the type of cordwood in question in
each case has b een pre-determined from test piles
that are measurab1e.
The procedure is as fullows. 1 f t h e t i m b e r i s
bund1ed or in such irregu1ar piles that it
i s i m p o s s i b 1 e t o m e a s u r e t h e m, t h e a r e a s
of the log ends are measured at one end
o f t h e b u n d 1 e o r o n o n e f a c e o f t h e p i 1 e.
The area of the pile face can be obtained
f r o m t h e f a c e d e n s i t y f i g u r e, a n d t h e
pi1e vo1ume is obtained by multiplying
b y t h e 1e n g t h o f t h e t i m b e r.
lf the timber is stacked crosswise the
areas of the bo1t ends a re m-easured on
two si de s of the crosswise stack and the
same procedure as above is adopted
o t he r w i se.
lf the cordwood is scattered the area
of the butt section of every other bo1t
and that of the top section of ever'y
o t h e r b o 1 t i s m e a s u r e d, a n d a s i m i 1a r
p r o c e d u r e a d o p t e d o t h e r w i s e.
It seems obvious, moreover, that with this new
method it is possib1e to manage with sampling. The
cross-section areas are calcu1ated from a certain
number of bolts, e.g. from strips in even interva1s
from the face of a pile not suitable for measurement,
and using the face density figure the sum of these
cross-section areas is converted to the area of the pile
face. Next to be obtained is the area of the face of
the pile which the entire timber lot would form
when stJacked in a regular pile; this is done by making
use of the ratio between the total number of bolts
and the bolts included in the sample.
A simple measuring stick m arked with rounded-off
1ength gradations can be used for measuring diameters. The gradation interva1 that will suffice without essentia1 detriment to accuracy has still to be decided. The measurements must always be made in the
sam e, pre-selected direction . Oval bolt ends are measured crosswise. The areas of the circle corresponding
to the mean gradations of the measuring stick are
obtained from tables.
It seems in the light of experience gained so far
that the face density varies considerably less than
t:he rea1 pile density, at !east wihen stem wood (i.e.
cordwood inclusive of all parts of the stem) is in
question. I have shown in the earlier article referred
to above (1961) that even in such a theoretical case
that the sides of t.he bolts are straight, i.e. the bolts
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are in the shape of the frustum of a cone, the face
density differs upwards from the true pile density
more the longer the bolts are. The result is that face
density is not dependent on the length of the timber
to nearly same extent as real pile density. The increasing role of butt logs as the timber lengthens has a
similar effect. Now that the use of the power saw has
increased the butt-swelling in butt logs, carefully
stacked piles containing long cordwood (probably upwards of c. 3 m.) are such that the bolts touch one
another only at their ends (see Fig. 1). When this
happens the face density is generally as good as possible considering the variable size of the log ends and
the often irregular shape of the butt section, even
th{)ugh there may be large gaps inside the pile.
The average face density obtained in some preliminary measurements of, for instance, 1- and 2-metre
spruce pulpwood, was 0.76 and of 3-metre and longer
spruce pulpwood 0.77. In these measurements only
one length of timber was being prepared at a time.
'I'he simultaneous preparation of many lengths of timber can cause changes in the face density values (S a arin en 1~8: 2 m. 0.74, 3 m. 0.77 , 4 m. 0.78, and 5 m.
0.78), likewise ·the changing of the mean diameter
(He 11m a n 1959). However, the face density of carefully stacked piles obviously varies con.siderably less
than the true pile density. It is in any oase smaller
for top logs than for stem logs because of the absence
of butts.
It is appropriate to refer also to the results of test
measurements made with a Bitterlich pile density
gauge and a Snellman pile density gauge (M a k k on en 1959). There was hardly any correlation between the face density given by these gauges and the
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true pile density (see Fig. 2 by way of an illustration).
Although the results given by these gauges are unreliable and vary - it was to the inaccuracy of the
measuring methods that I attributed at the time both
the great dispersion of the measuring results and the
absence of the correlation mentioned - the absence
of a correlation may indicate that the average face
density really does remain roughly the same when
true pile density changes.
These points warrant the hope that it will be possible by means of the face density method to arrive
not only much more easily but also more accurately
than with the methods used until now at the volume
of the pile which the bolts in question would form
wthen stacked regularly.
It must be noted that when the face density determinations are made from carefully stacked piles this
method eliminates the effect which careless stacking
has on pile measuring.
Compared e.g. with the measuring of the true pile
density, the determination of face density values is
fairly easy and involves comparatively little work,
even without special instruments.
Finally, mention may be made of a special case in
which the face density method may prove helpful:
wthen the pile contains so much ice and snow that
it cannot be measured in its extant state. If the "normal face density" (wibhout ice and snow) of the kind
of timber in question is known, it is possible to determine the volume of the pile formed by the same logs
free of ice and snow.
This face density method is a solution in principle;
m any of its details require closer examining.
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