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Tavanomainen pinomittaus on tunnetusti melko 
epätarkkaa vähänkin pienempien erien osalta. Li
säksi pinoamiseen joudutaan monesti pelkän mittaus
toimituksen takia uhraamaan paljon työtä ja rahaa. 
K?i~upaperipuun pinomittauksessa epäkohdat ovat 
e.nty1sen suuret, koska pinotiheys vaihtelee taval
hsta er:emmän ja täten haittaa esimerkiksi sopivim
man p!tuuden valintaa. Viime vuosien aikana on eri 
puolilla maa_ilmaa ponnisteltu jatkuvasti tämän kysy
~yks~n I?anssa. Niinpä on koetettu kehittää erilai
sla pmouheyden ja kiintokuutiosisällön mittausta
~ota j~ -välineit~; samoir: on tutkittu yksin puin kuu
tlolmlsta. Suunn huom10 on kuitenkin kohdistettu 
punnitsemalla mittaamiseen, mikä voidaan suorittaa 
hyvin eri tavoin. 

Punnitsemalla mittaamisessa on valittavissa kaksi 
pä.älinjaa:. joko P?~k.k~je~ (myös.nippujen, autokuor
n:uen) pa1r:on ma~~~t~ai?~en ta1 sltten pelkän puu
alneen pamon maanttaffilnen. Edellisessä tapauk
sessa mukaan lasketaan m yös puussa oleva vesi ja 
kuori, jälkimmäisessä taas vain puun tai mahdolli
sesti lisäksi kuoren kuiva-aine. 

Punnitsemalla mittaamiselle on luonteenomaista, 
ettei sitä laitteiden painavuuden ja kalleuden takia 
voida juuri ajatella metsässä käytettäväksi, joten hak
kuu- ja juontatöiden palkanmaksuperusteeksi se ei 
oikein sovi. Punnitsemalla mittaaminen sopii kaup-

pahinnan määräämistä ja ajopalkkojen maksamista 
varten sellaisille tavaraerille, jotka ajetaan suoraan 
tehtaalle tai mahdollisesti myös jollekin purkamis
laiturille tai rautatieasemalle, jonne punnituslait
teet on voitu sijoittaa. 

Rajoituksen punnitusmenetelmien käyttämiselle 
asettaa nykyisin näiden menetelmien puuttuminen 
mittauslainsäädännöstämme. 

Tuorepainon m ittaus 

Yksinkertaisimmassa muodossaan tässä menetel
mässä on tarpeen määrittää ainoastaan puuerän 
paino, mikä tarkoittaa, että esimerkiksi auton ja sen 
kuorman yhteispainosta vähennetään auton paino. 
Tällainen menetelmä soveltuu käytettäväksi lähinnä 
silloin, kun puu halutaan saada tehtaalle mahdolli
simman tuoreena ja kun tuoreen puun tilavuuspai
non vaihtelut ovat vähäiset eikä mittauksen tark
kuutta pidetä kovin tärkeänä. Menetelmän edelly
tyksiin kuuluu yleensä edelleen se, että punnittava 
tavara hankitaan suhteellisen suppealta alueelta, että 
puutavara ei pääse paljon kuivumaan ja että hankin
tamenetelmät pysyvät ennallaan. Menetelmää on käy
tetty erityisesti Yhdysvalloissa ( isula 1960), josta 
se on levinnyt ainakin Ruotsiin ( l)llinder 1960). 

Puun hinnan määrääminen tuoreen puun painon 



perusteella soveltuu juuri koivulle verraten hyvin, 
koska koivu hankitaan yleensä kuorellisena ja koska 
koivun tuoretilavuuspaino vaihtelee suhteellisen 
vähän. iinpä l)'linder (1960) on saanut koivun tuo
retilavuuspainon keskiarvoiksi kolmella eri paikka
kunnalla seuraavat luvut. 

kg/k-m3 

Vilhelmina 909 (25 autokuormaa, keskihajonta 2.4 %) 
Lakamark 893 (25 3.0 %) 
Skinnskatteberg 935 ( 6 3.1 %) 

N isula (1961) taas on saanut neljän lähekkäisiltä 
alueilta hakatun koivuerän painoksi 854 ... 911 kg/ 
k-m3 • Ilmeisesti käytännössä tavataan kuitenkin pal
jon suurempiakin vaihteluita. Koska tuoretilavuus
paino on valtapuissa ja soilla suurempi kuin alem
pien latvusluokkien puissa ja kovilla mailla (Nj,lin
der 1960), on luonnollista, ettei tuoretilavuuspainon 
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Piirros 1. Koivun tuoretilavuuspaino heti kaadon jälkeen. Mo och 
D omsjö AB. YLI D E R 1960. 

Sketch 1. T he f resh-volume 1veight of birch immediately after felling. M o 
och D omsjö AB. NYLIN D E R 1960. 

keskiarvo ole mikään pysyväinen, kiinteä luku. 
Tämä taas merkitsee sitä, että painomittausta käy
tettäessä on jatkuvasti kiinnitettävä huomiota tila
vuuspainon muutoksiin eli toisin sanoen suoritettava 
tilavuuspainon määrityksiä, vaikka puuta otettai
siinkin vastaan pelkästään painon perusteella. 

On todettu, että koivun tuoretilavuuspaino riip
puu melko paljon kaatoajasta. Kuten piirroksesta 1 
yllä ( !Jiinder 1960) näkyy, koivu on paina
vinta touko-kesäkuussa vilkkaimman kasvun aikana, 
jolloin samalla koivun vesipitoisuus on suurimmil
laan. Vaikuttaa siltä, että alkusyksy on hieman epä
varma minimikohta. Koska tilavuuspainomääri
tyksiä voidaan tehdä samoista puista vain kerran, 
ovat tulokset aina hieman epävarmoja. Mainittakoon 
edelleen, että Heiskasen mukaan (1959) koivun vesi
pitoisuus oli kaatohetkellä joulukuussa 80 % kuiva
ainepainosta, maaliskuussa 81 % , huhtikuussa 80 % 
ja toukokuussa 86 % . Hakkila (1963) on saanut eri 
aikoina kaadetulle koivulle vieläkin suurempia kos
teuseroja (piirros 2). 
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Vielä voimakkaampi vaikutus tuoretilavuuspai
noon on kuitenkin kaadon jälkeisellä kuivumisella. 

iinpä Heiskasen mukaan (1959) kuorellisen koivu
pinotavaran paino pienenee ensimmäisenä kesänä 
6 ... 9 %, mutta toukokuun kaadossa 13 %. Painon 
vähentyminen riippuu paljon pölkkyjen läpimi
tasta, kuten seuraava asetelma osoittaa. 

Läpimitta, 
cm 

alle 10 
10 ... 15 
15 ... 20 
yli 20 

Painon vähennys kaatoajan 
painosta kesän aikana, % 

12 
9 
8 
7 

Läpimitan vaikutus aiheutuu mm. siitä, että pien
ten pölkkyjen joukossa on keskimääräistä enemmän 
latvapölkkyjä, joiden vesipitoisuus (84.3 % ) oli 
kaatoaikana suurempi kuin tyvipölkkyjen (78.0 %) 
ja joiden oksaisuus on myös keskimääräistä suu
rempi. Myös !Jiinder (1960) esittää koivun kuivu
misesta ensimmäisen kesän aikana samansuuruisia 
lukuja (tavallisesti 7 ... 12 %, mutta joskus enemmän
kin, jos koivun kuori on rikkoutunut tavallista enem
män). Kuorellisen koivun kuivuminen riippuu jos
sakin määrin myös varastoimistavasta ja erityisesti 
siten, että hyvissä kuivumisolosuhteissa lämpimitan 
vaikutus käy selvemmin ilmi kuin huonoissa. Varas
toimistavan vaikutus on kuitenkin varsin vähäinen 
( esim. BjärkJJJan 1958, taulukko 4, ja Hakkila 1962). 
Kesän kuivumiskauden jälkeen koivupölkkyjen pai
no on alimmillaan syyskuun puolivälissä, pienten 
pölkkyjen kuitenkin aikaisemmin kuin isojen (Heis
kanen 1959). Sen jälkeen puu alkaa vettyä jälleen ja 
paino hieman nousta. Mikäli koivun painomittauk
sissa halutaan lisätä tarkkuutta, olisi ainakin kesän 
yli varastoidussa tavarassa otettava huomioon kesän 
aikana tapahtuva lähes 10 % :n suuruinen kuivumi
nen. 

Oman käsittelynsä ansaitsee rasiin kaadettu koivu
tavara. Rasiinkaadon avulla saadaan normaalisti 
vesipitoisuudeksi 40 ... 50 % kuiva-ainepainosta (ja-
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Piirros 2. Kasvavan koivun kosteus rungon eri korkeuksilla joulu
kuun 1959 ja elokuun 1960 välisenä aikana. H AKKILA 1964. 

Sketch 2. T he moistur~ of a gro1ving birch af different heights of slm1 be
tween D ecember 1959 and August 1960. H A K KILA 1964. 
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Piirros 3 Koivun k t"l · · · .. 
N L · uo ren 1 avuus- Ja patnoproscnttn r11ppuvuus. 

Y INDER 1960. 

bSke;cb 3. Tbe correlation betJVeell tbe volume and 1veiobt percmtaoe of 
lrco bark . NYLIN D E R 1960. "' " 

lava 1941, H eiskanen 1959, sivu 28). H akkila (1962, 
taul~kko 15) on koivupolttohakepuun kuivumista 
tutkiessaan päätynyt siihen, että pienimmissä, 2 .. . 3 
cm :n rung01ssa saavutetaan sekä rasiinkaadolla että 
n~rmaalikaadolla sa~a vesipitoisuus, mutta että läpi
mltafl: kasvaes.~a rasu.?k~~do~ voimakkaampi kuiva
tusvrukutus kay selvastl 1lm1. Yleensähän normaali
kaadon vesipitoisuudeksi yhden kesän kuivuruis
kauden j_älkeer:__ on saatu 60 ... 70 % kuiva-ainepai
nosta (es1m. B;orkman 1958 taulukko 4). Rasiinkaa-
dolle on orru"na1· t ·· k ·' · . s a, etta u1vumtnen alkaa tyvestä ja 
latvaosa Jää lrost 1 · N " · ·· H · ' .. . ~. ea <Sl. unpa ak k tlan mukaan 
(1963) v~~-1p1t01suus lisääntyi rasikoivuissa tyvestä 
latvaan pa1n seuraavasti. 

1. 2. 
Pölkyn asema rungossa 

Pö lkyn kosteus 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

syksyllä,% 43.6 43.6 44.5 46.9 50.0 52.8 56.0 59.2 kuivapainosta 

~r~-~ok~iset rungot näyttävät kuivuvan rasiss::t 
yhtala1s~st1 (Hakkila 19?3). Jos siis painomittaus kos
ke~ rasunkaadet~ua ko1vua, on vielä suurempi syy 
kt~1n tavanm~ka1sta kaatoa käytettäessä ottaa kuivu
~-lne~ huom:oon korjaustekijänä, sillä rasiinkaadon 
kaytto n:er_~~~~e~. k-~3 :ä kohti 50 ... 100 kg:n suu
rmsta yh_maaralsta patnon kevennystä. 

Jos mitattava koivutavara on kaatotuoretta, pel-

källä painonmittauksella ja jaolla kahteen kaatoaika
ryhmään saavutetaan suurempi tarkkuus kuin pi
nomitalla mitaten ( N)J/inder 1960). Hänen mukaansa 
touko-kesäkuussa kaadetun koivun tuoretilavuus
painon autokuormittainen keskiarvo oli 923 kgfk-m3 

ja keskihajonta noin 25 kgfk-m3 eli noin 2.7 % keski
arvosta. Muuna aikana vuodesta kaadettujen koivu
jen vastaava keskiarvo oli 881 kgfk-m3 ja keskiha
jonta noin 1.7 %- Pinomittauksessa Nylinder mai
nitsee keskihajonnan olevan sen sijaan 5 . .. 6 % 
keskimääräisestä kiintomittaprosentista. Käytän
nössä ei kuitenkaan pystyttäne hankkimaan kovin
kaan suuressa määrin kaatotuoretta koivua, joten 
virhemahdollisuudet oleellisesti kasvavat, kuten 
edellä tavallisesta kaadosta ja rasiinkaadosta otetut 
esimerkit osoittavat, ellei kaadon jälkeistä kuivu
mista oteta lisäkorjaustekijän avulla huomioon. 

Tuoretilavuuspainon mittaus 

Tuorepainolinjaan perehtyminen on osoittanut, että 
se soveltuu käytettäväksi verraten rajoitetussa mi
tassa, ja silti on tarkkuuden parantamiseksi käytet
tävä erilaisia korjaustekijöitä, joiden käyttö puoles
taan edellyttää tarkistusmielessä tuoretilavuuspai
non määrittämistä. Näin ollen siirtyminen tuoretila
vuuspainolinjan käyttöön ei muodostakaan mitään 
suurta >>hyppäystä>>. Autokuorman painon lisäksi 
olisi määritettävä kuormasta koepölkkyjen paino ja 
tilavuus. Pienellä koepölkkymäärällä saadaan luo
tettavasti selville koko kuorman tuoretilavuuspaino. 
Koepölkkyjen asemesta voidaan tilavuuspainon mää
ritys suorittaa myös koekiekkonäytteiden avulla, 
joskin kiekkoja tarvitaan suurempi määrä kuin ko
konaisia koepölkkyjä. Koska tuoretilavuuspaino 
riippuu pölkkyjen koosta, on koepölkkyjen valin
nan oltava siinäkin suhteessa sattumanvaraista. Jos 
taas tilavuuspainon määritykset suoritetaan koekiek
kojen avulla, ei kiekkoja saa ottaa aivan pölkkyjen 
päistä. Niinpä esimerkiksi H eiskasen (1959) mukaan 
vesipitoisuus kuiva-ainepainosta - oli pölkyn eri 
kohdissa seuraava. - · 

E täisyys pääs tä, 
cm 
10 
33 

100 

Vesipi to isuus, 
% 

49.5 
64 4 
69 .6 

Mikäli koepölkyistä tai -kiekoista maantetaan 
myös kuoren osuus, se voidaan vähentää tuoretila
vuuspainosta ja saada tulokset siten tarkemmiksi. 
Koivun kuoren määrä on näet huomattavan suuri ja 
vaihteleva. Esimerkiksi N)J/inderin suorittamasssa 
tutkimuksessa (1960) kuorta oli keskimäärin 14.8 % 
tilavuudesta ja yksityisissä erissä 12.2 ... 18.6 % :n 
välillä. Kuten piirroksesta 3 näkyy, kuoren tilavuus
ja painoprosenttien välillä ei ollut em. tutkimuksessa 
suurta eroa, mikä merkitsee sitä, etteivät kuoren ja 
puun tuoretilavuuspainot paljoakaan poikkea toisis
taan. 

Kuiva-ainepainon mittaus 

Selluloosan tuotoksen ollessa suoraan riippuvainen 
kuiva-aineen painosta tuntuisi järkevimmältä pyrkiä 

3 



määrittelemään, miten paljon k-m3 :ssä puuta on 
kuiva-ainetta. 

Kuiva-ainepainon mittauksessa voidaan valita 
lähinnä kaksi menetelmää, joista suuripiirteisem
mässä mitataan näytteiden avulla tuoretilavuuspaino, 
ja jos etukäteen on selvitetty kuiva-ainepainon ja 
tuoretilavuuspainon välinen keskimääräinen riippu
vuus, voidaan em. riippuvuuden perusteella sanoa, 
miten paljon kuorman kokonaispainosta on kuiva
ainetta (pelkästään puuta tai puuta ja kuorta) . 

Tämä yksinkertaistettu menetelmä on kuitenkin 
verraten epävarma, sillä tuoretilavuuspainon virhe
lähteiden lisäksi, joista edellä on tehty selkoa, myös 
tuoretilavuuspainon ja kuiva-ainepainon välinen 
riippuvuus näyttää olevan vaihteleva. Nj!/inderin 
laatimassa selvityksessä (1960) todettiin kyllä kiista
ton riippuvuus, mutta samalla todettiin myös, 
että kolmesta eri paikasta hankitulla materiaalilla 
riippuvuus näiden tekijöiden välillä oli melko 
erilainen (piirros 4). Tuoretilavuuspainon kasva
essa myös kuiva-ainepaino kasvoi, joskaan ei 
yhtä voimakkaasti, ja jokaisessa aineistossa se tapah
tui hieman eri tavalla, vaikka touko-kesäkuun kaa
toa ei aineistoihin sisältynytkään. Erittäin mielen
kiintoisia ovat tästä samasta asiasta NisuJan 
(1961) julkaisemat tulokset (piirros 5). Niistä il
menee, että kuiva-ainepitoisuus laskee erittäin voi
makkaasti tuoretilavuuspainon kasvaessa, mutta 
että etenkin kuorettoman kuiva-aineen osuus pysyy 
melko tasaisena aina siihen asti, kunnes tuoretila
vuuspaino ylittää rajan 850 ... 875 kgfk-m3 • Tutki
mukseen kuuluneissa erissä (4 kpl) riippuvuus vaih
telee kuitenkin varsin paljon. Tuloksista ilmenevä 
kuoren vaikutus on pienten tuoretilavuuspainoluok
kien kohdalla yllättävän voimakas. Joka tapauksessa 
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Pi irros 4. Koivun kuiva-aine- ja tuoretilavuuspainon välinen riip
puvuus. YLI DER 1960. 

S leetch 4. The correlation between the dry-matter and f rcsh-volume weight 
of birch. NYLIN D E R 1960. 
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Piirros 5. Koivuerien (1.--4.) kuiva-ainepito isuuden riippuvuus 
tuoretilavuuspainosta. NISULA 1961 . 

Sketch 5 . The correlation behveen the dry-ma/ler content of the birch lots 
(1.-4.) and the j resh-t·o/ume IVtight . N ISUL A 1961 . 

voidaan sanoa, että kuiva-ainepitoisuuden vaihtelu 
on suuri ja vaatii ehdottomasti paikallisia ja alueelli
sia selvityksiä, jotta voitaisiin ajatellakaan keski
määräisen kuiva-ainepitoisuuden ja tuoretilavuus
painon välisen riippuvuuden käyttämistä korjaus
tekijänä. 

Selväpiirteisempää on kuitenkin määrittää kuiva
ainepitoisuus näytteiden avulla jokaisesta mitatta
vasta erästä, kuten orjassa A fS Toten Cellulose
fabrikk ja Hunton Bruk (Norsk Skogbruk 6/1964) 
sekä Ruotsissa N ymölla AB (Jansson 1964) ovat ryh
tyneet tekemään. 

orjassa käytetty menetelmä perustuu orjan 
metsäntutkimuslaitoksen (Det orske Skogfor
s0ksvesenin) professori Peder Braathen ja hänen apu
laistensa suorittamaan kokeilu- ja tutkimustyöhön, 
jota edelleen jatketaan ja jonka tuloksia ei ole vielä 
päästetty julkisuuteen. Menetelmän käyttämiseen on 
saatu Norjan maatalousministeriön lupa yhdeksi 
hankintakaudeksi. Ensin punnitaan auto kuormi
neen ja sitten ilman kuormaa 50 kg :n tarkkuudella 



) 
Kuva 1. Norjassa on käytetty kuiva-ainepito isuusnäytteen ottami
seen sähkökäyttöistä jyrsintä. - Valok. Norsk Skogbruk 4/1964. 

Fig. 1. An electric m tter has been 1/Jed itz Norzvay for taking dr:J'
matter content samples. - Photo Norsk Skogbm k 4/ 1964. 

ja näin saadaan kuorman kokonaispaino. äytteiden 
~vulla mä~ritetään kuormittain kuiva-ainepitoisuus, 
JOssa kuon on mukana siten että autokuorman si
v~sta .. ?tet~a~ jo~aisest~ näkyvästä pölkystä sähkö
kayttmsella Jyrsimellä pölkyn keskustaan saakka 
ulott::va purunäyte. Samalta puolelta kuormaa ote
t~-~ naytteet kootaan yhteen muovipussiin, johon pyri
taan saamaan purua noin 200 g . Kun näytteitä ote
taan kuorman molemmilta sivuilta, saadaan yhdestä 
ku_ormasta kaksi purunäytettä, joiden keskiarvo rat
kaise_e tuoreena punnituksen, 24 tunnin kuivaus
kaapissa_ pid~n ja_kuivana punnituksen jälkeen kuor
~an. kwva-amepltoisuuden. äin saatu kuiva-aine
plt~_isuus ei kuitenkaan voi olla todellinen, sillä näy
tetta otet~a~ss? kehittyy lämpöä, joka vähentää näyt
teen vesipltmsuutta. Tiedossa ei ole kuitenkaan 
~illaisia korjauksia Norjassa on käytetty. Mainitaa~ 
JOka __ tapauksessa, että talvella puun ollessa jääty
nytta _ved_en hukka purunäytettä otettaessa on vähäi
s~mpi ~ui~ kesällä. ~lin_der (1958) on päätynyt kuu
sip.~penpwden vesipltmsuutta tutkiessaan siihen, 
ett~ 1,0 ~m :n poralla otetuista lastunäytteistä saatu 
v~siplt<;nsuus ?~ v~in noin 91 % vastaavasta koe
klekkoJen vesipltmsuudesta. Eron suuruuden hän 
on todennut a~heutuv~n os~~tain siitä, että poralla 
?tetussa las_tunayt~eessa on luan paljon sydänpuuta, 
Joka o?- palJon kuivempaa kuin pintapuu. 

Jyrsin_ ottaa 12uusta ~?. ~m leveän ja 30-asteisen 
lohkon, JOten polkyn Sisa- Ja ulko-osat tulevat näyt
teeseen mukaan oikeassa suhteessa kuten esimer
kiksi koekiek~oja otettaessa. Jyrsin 'painaa 15 kg ja 
m~ksa3 melkem 1 200 Norjan kruunua (1964). Näyt
teiden otto on järjestetty siten, että toisella puolella 
autokuormaa ensimmäiset näytteet otetaan edestä 
Y~~äältä j~ laskeudutaan sen jälkeen alas- ja taakse
P~~n. !~nsella puolella menetellään päinvastoin. 
Nayttelta saadaan yhteensä 10 ... 12 % kuorm!lotl. 

Kuva 2. Näytteiden o ton helpottamiseksi on pystytetty eriko isra
kennelmat. - Valok. Norsk Skogbruk 4/1964. 

Fig. 2. Special structures have been erected to facilitate the sampling. 
- Photo N orsk Skogbmk 4/ 1964. 

pölkkyluvusta. Ensimmäin~?- ja viimeinen näyte 
otetaan 10 ... 15 cm äärimmrusten pölkkyjen päistä. 
Näin vältetään voimakkaasti kuivuneet pölkkyjen 
päät. Jos epäillään, että kuormaus on suoritettu tie
toisesti pölkkyjä sijoitellen, kuorma hajoitetaan ja 
näytteitä otetaan myös kuorman keskustasta. Kun 
näytteitä ottamassa on yhtaikaa kaksi miestä, yhden 
kuorman käsittely vaatii aikaa 5 .. . 6 minuuttia. Tun-
nissa selvitetään tavallisesti 8 ... 10 kuormaa. Hyvä 
työnopeus johtuu ratkaisevasti siitä, että näytteiden 
ottoa varten on rakennettu erityiset nousevat työ
sillat ja järjestetty jyrsinten vaivaton liikuttelu. Sa
maa menetelmää voidaan käyttää kaikille puulajeille, 
joskin näytteiden avulla saatua kuiva-ainepitoisuutta 
on ilmeisesti korjattava hieman eri tavoin. 

Kuva 3. Siirrettävät autovaa'a t voidaan autokuormana siirtää 
to imituspaikalta to iselle. - Valok. isula 1960. 

Fig. }. Portable truck balances cmz be moved in a single tmck load f rom 
one delivery site /Q pnother. - Photo Nimla 1960. 
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Kuva 4. Näytteet kuiva-ainepitoisuuden määrittämiseksi otetaan 
moottorisahalla. Kolme näytettä kuormasta. - Valok. Skogen 
4/1964. 
Fig. 4. The samples for tbe determination of dry-mal/er contml are 
laken l!J po1ver saw. Three samplesfrom a load. - Photo Skogen4f1964. 

Ruotsissa (Nymölla AB) menetelmä on hyvin sa
mantapainen, paitsi että näytteiden otto tapahtuu 
sähkökäyttöisellä moottorisahalla. Kuormasta ote
taan kolme näytettä paperipusseihin. Näytepölkyt 
valitaan sattumanvaraisesti. On laskettu, että näin 
menetellen saavutetaan 50 % :n kuiva-ainepitoisuu
dessa 6 % :n ja 80 % :n kuiva-ainepitoisuudessa 4 % :n 
keskivirhe ( säkerhetsmarginal). Vertaamalla sa
hanpurunäytteiden kuiva-ainepitoisuutta koekie
koista saatuun lukuun on päädytty seuraavaan 
mielenkiintoiseen korjauslaskelmaan. 

Purun kuiva-aine
pitoisuus, % 

(S) 
36 ... 37 
38 ... 44 
45 ... 50 
51...57 
58 ... 64 
65 .. . 70 
71... 

Purun kuiva-aine
pitoisuus, % 

S - 6 
S - 5 
S - 4 
S - 3 
S - 2 
S - 1 
s 

Jos siis purun kuiva-ainepitoisuus on korkeintaan 
70 %, näytteiden avulla saadusta tuloksesta on vä
hennettävä tämän asetelman mukaiset luvut. Mene
telmää käytetään kaikille puulajeille. 

Kuva 5. Nymölla AB :ssa Ruotsissa auto punnitaan kuormineen 
ja ilman 60 tn :n autovaa'alla, jossa ajosilta on 20 m pitkä. - Valok. 
Skogen 4/1964. 
Fig. 5. At Nymölla AB, S1veden, the tmck is 1veigbed 111itb and JVitbout 
its load on a tmck weigh-bridge 111ith a 20m platjorm. - Pboto Skogen 
4/1964. 
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Tarvittavien näytteiden luku riippuu vaihtelun 
suuruudesta, tavoitellusta tarkkuudesta ja puutavara
erän suuruudesta. Kun koepölkystä otetaan yksi 
kiekko, on tylinder (1958) laskenut pinossa olevalle 
2 m kuusipaperipuulle tarvittavan näytteitä seuraa
vasti. 

Keskivirhe vesipi- Puutavaraerän suuruus, 
to isuuden määri- pölkkyjä 

tyksessä 
100 200 1000 00 

2 41 51 64 68 
5 10 10 11 11 

10 3 3 3 3 

Kun 5 .. . 10 % :n keskivirhe vesipitoisuuden maa
rityksessä merkitsee 1.5 ... 3 % :n keskivirhettä pun
nitun puutavaran kokonaispainossa, voidaan käy
tännössä yleensä tyytyä tällaiseen tarkkuuteen. 
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On the Measurement of T imber 

by Weighing 

A R.EVIEW OF THE METHODS EMPLOYED SO FAR 

By ARNO TUOVINEN 

SUMMARY 

With reference to the literature listed, this report 
is a review of the measuring of the timber on the 
basis of weight and the methods used to make the 
measurements . 

Artikke~n julkaisemisen jälkeen on orjassa il
mestynyt lisäksi: 

Braathe, P:der, og Okstad, Tor~jorn. 1964. Omsetning 
av trev1rke basert på veiing og t0rrstoffbestem
melser (Summary: Trade of Pulpwood Based on 
Weighing and Dry-Matter Samples). Meddelser 
fra Det norske Skogfors0ksvesen r . 72 Bind 
XX 1964. ' 
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