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T i i v i s t e 1 m ä 

Tammi-helmikuussa 1965 suoritettiin Kemijärvi Oy:n sulfaattisel
luloosatehtaalla tutkimus kuorellisen 2 m koivupaperipuun painomit
tausperusteiden selvittämiseksi. Tehtaalle hankittiin noin 100 km:n 
säteeltä 1 p-m3:n suuruisia näytteitä 101 kpl, joista metsähallin
non työmailta oli 39 kpl3 ja muilta työmailta 62 kpl. Näytteistä 
määritettiin p-m3- ja k-m -määrä, paino, pölkkyluku sekä hakkuuaika 
ja -paikka. Kustakin näytteestä otettiin myös 5 kpl koekiekkoja la
boratoriotutkimuksia varten. Päätulokset muodostuivat seuraaviksi. 

1. Pinotiheys 

Pinotiheyden keski~rvoksi saatiin 0.614 ja variaatiokertoimeksi 
6.4 % keskiarvosta. Metsähallinnon työmailla pinotiheys oli 0.626 
ja muissa näytteissä 0.606. Pinotiheys riippuu voimakkaasti pölk
kyjen keskikoosta (piirros 1, s. 10). Hankinta-alueen pohjoisosassa 
pinotiheys oli pienempi kuin sen eteläosassa lähinnä pölkkyjen pie
nemmän koon ja mahdollisesti ~ös heikomman muodon vuoksi. 

2. P-m3:n paino 

Pinokuutiometrin keskipainokai saatiin 558 kg ja variaatiokertoi
meksi 9.5 % keskiarvosta. Ennen elokuuta 1964 hakattujen näyttei
den (24 kpl) vastaavat arvot olivat 528 kg ja 7.9 % sekä myöhemmin 
hakattujen (68 kpl) näytteiden 571 kg ja 9 . 4 %. 
3. K-m3:n paino 

Kiintokuutiometrin tuorepainokai saatiin koko aineistossa 911 kg 
ja variaatiokertoimeksi 6.3% keskiarvosta, ennen elokuuta 1964 ha
katuissa näytteissä 860 kg ja 4.3% sekä myöhemmin hakatuissa eris
sä 931 kg ja 5.2 %. Näin ollen ennen elokuuta 1964 hakattu koi
vu painoi keskimäärin 7.6% vähemmän kuin myöhemmin hakattu. 

Pölkkyjen päät olivat hieman vettyneet, sillä 20 cm:n päästä 
poikkileikkauksista otettujen kiekkojen vesipitoisuus oli vain hie
man pienempi kuin keskempänä pölkkyä. 

Jäätä oli pölkyissä melko vähän, sillä jäisiä pölkkyjä oli 5.5 % 
kappaleluvusta ja näiden vaippapinnasta oli 21 .1 % ohuen jään pei
tossa. 

4. Hakkuuaikaluokittelu 

Jos koivua vastaanotettaessa halutaan käyttää eri aikana haka
tulla puulle erilaista kiintokuutiom~trin keskipainoa, voidaan tuo
reen tavaran keskipainoa (931 kg/k-m ) käyttää sellaisille erille, 
jotka on hakattu syyskuussa tai myöhemmin syksyllä tai talvella ja 
punnittu tehtaalla viimeistään seuraavassa toukokuussa tai kesä
kuussa. Kaikki muu tavara ja myös kahden kesän yli varastoitu 
luettaisiin kuivuneeseen tavaraan, jolle voitaisiin ainakin talvi
kautena käyttää saatua kuivuneen tavaran keskipainoa 860 kg/k-m3. 
Koska tutkimussuunnitelmaan sisältynyttä painon vaihteluiden seu
raamista ei voitu toteuttaa, on vaikea sanoa, olisiko ja miten pal
jon ko . kuivuneen tavaran keskipainoa alennettava vastaanotettaessa 
kuivunutta koivua kesällä ja alkusyksyllä . Heiskasen (1959) Punka-
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harjulla saama 2 %:n vettyrninen voinee olla kuitenkin jonkinlaisena 
suuntaviittana, ennen kuin asiasta saadaan tarkempia tietoja. Ra
siinkaadettu koivu on aina luettava kuivuneeseen tavaraan. 

5. Saman k-m3-painon käyttö 

Jos kaikelle koivulle käytetään vastaanotettaessa samaa k-m3 
-painoa, olisi arvioitava, miten paljon kunakin kuukautena otetaan 
vastaan tuoretta ja kuivunutta tavaraa, ja näitä määriä ja edellä 
selostettuja yksikköpainoja käyttäen olisi laskettava punnittu kes
kiarvo, j~ka ei ole suinkaan sama kuin tässä tutkimuksessa saatu 
911 kg/k-m • Näin l askettu keskipaino ei ilmeisesti pysy vakiona, 
vaan pyrkinee nousemaan, koska tuoreesta tavarasta saadaan parempi 
hinta kuin kuivuneesta. 

6. Pölkkyjen koon vaikutus 

Pölkkyjen keskikoen suuretessa kasvaa tuoretilavuuspaino molem
missa hakkuuaikaryhmissä suunnilleen samalla tavalla (piirros 6, s . 
24). Sen sijaan kuorettoman kuiva-aineen määrä kasvaa pölkkyjen 
koen suuretessa erittäin hitaasti (piirros 7, s. 25). Pienikokois
ta tavaraa luovutettaessa saadaan näin ollen 1~ pieni hinta, käy
tettiinpä tuorealle ja kuivuneelle tavaralla eri keskipainoa tai 
kaikelle tavaralla punnittua keskiarvoa. 

7. Hakkuupaikan vaikutus tuorepainoon 

Hankinta-alueen eteläosassa tuoretilavuuspaino oli kuivuneella 
tavaralla 8 kg/k-m3 ja tuoreelia tavaralla 16 kg/k-m3 suurempi kuin 
alueen pohjoisosassa, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitse
vä. 

8. Kuoren tuorepaino 

Kuorta oli keskimäärin 17.8% kuorellisesta tuorepainosta. Hak
kuuaika ei vaikuttanut sanottavasti kuoren osuuteen. Kuoren paino
prosentti o:i yleensä läpimitasta riippumaton lukuun ottamatta yli 
17 cm:n pölkkyjä, joissa painoprosentti oli pienempi. Hankinta- alu
een pohjoisosassa, joka käsittää Sodankylän, Pelkosenniemen ja Sa
vukosken kunnat sekä Sallan kunnan pohjoisosan, kuoren painoprosent
ti oli 19.3 ja eteläosassa 11.2. Ero oli tilastollisesti erittäin 
merkittävä . Kaikissa pohjoisosan kunnissa kuoren painoprosentin 
keskiarvo oli suurempi kuin eteläosan kunnissa. 

9. Kuoren kuiva-ainepaino 

Kuoren kuiva-ainepaino oli keskimäärin 11.4% kuorellisesta tuo
repainosta. Alueen eteläosassa vastaava luku oli 10.5 % ja pohjois
osassa 12.2 %. Oy Tampella Ab:ssä on vastaavaksi osuudeksi saatu 
vain 1.0 % ja Veitsiluoto Osakeyhtiössä 9.2 %. 

10. Kuoren tilavuus 

Kuorta oli keskimäärin 17. 6% tilavuudest~ alueen pohjoisosassa 
18.5 % ja eteläosassa 16.5 %. Piepissä ja keskikokoisissa pölkyis
sä kuoren painoprosentti oli suurempi kuin tilavuusprosentti, mutta 
isoissa pölkyissä päinvastoin (piirros 10, s. 29). 

11. Kuiva-aineen määrä 

Kuorellista kuiva-ainetta oli hankinta- alueen pohjoisosassa kes
kimäärin 60.1 % ja eteläosassa 59 . 6 %. Kuoretonta kuiva- ainetta 
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oli vastaavasti 47.9% ja 49.1 %. Jos halutaan maksaa oikeudenmu
kainen hinta koivupaperipuusta, olisi eteläosan koivusta maksettava 
2 ••• 2.5% enemmän kuin pohjoisosan koivusta. 

12. Kuiva-ainepitoisuus maksuperusteena 

Kuorellisen kuiva-ainepitoisuuden pitäminen maksuperusteena an
taa tarkemmat tulokset kuin muut edellä mainitut menetelmät, mikäli 
näytteiden otto saadaan sattumanvaraiseksi. Vaikka näytekiekkojen 
määrä oli riittämätön (5 kiekkoa/näyte), oli variaatiokerroin 5.5 
%. Kuorettornilla näytteillä kerroin oli jo 6.8 % keskiarvosta. 
Mitä kuivempaa mitattava tavara on, sitä pienemmällä näytemäärällä 
saavutetaan haluttu tarkkuus. 

13. K-m3-näytteet 

Huomion arvoinen menetelmä on myös määrittää mitattavan erän 
k-m3-määrä ottamalla erästä riittävä määrä näytteitä, joiden avulla 
määritetään erästä kiintokuutiometrin tuorepaino. Tarvittavien 
näytteiden määrä on esitetty sivuilla 35 ja 36. Suurimpana etuna 
tästä menetelmästä on tavaran koon ja kuivuneisuuden huomioon otta
minen. Sen sijaan on vaikeampaa ottaa samalla huomioon tavaran 
kuiva-ainepitoisuutta, joka kyllä riippuu verraten voimakkaasti tuo
retilavuuspainosta, mutta johon myös tavaran kuivuneisuus vaikuttaa 
melko selvästi (piirros 14, s. 38). 

14. Yleistä 

Pinomittauksen ja tuorepainon mittauksen tarkkuusero jäi tässä 
selvittelyssä erittäin vähäiseksi. Muissa selvittelyissä on paino
mittaus antanut koivulle selvästi tarkemman tuloksen kuin pinomit
taus. 

Jos tuorepainon mittaukseen siirrytään, voidaan koivun hinta mak
saa punnitun tonnimäärän perusteella määrättyä tonnihintaa käyttä
en, tai punnitustulos jaetaan keskimääräisellä, etukäteen sovitulla 
k-m3:n tuorepainolla ja näin saatu k-m3-määrä kerrotaan k-m3:n 
kiinteällä hinnalla. Molemmat maksuperusteet ovat epäedullisia 
kuivuneelle ja pienikokoiselle puulle myyjän näköKulmasta. Puun 
painon vaihteluiden aiheuttamaa epätarkkuutta void:1n hieman pie
nentää, jos koko vuodeksi tarkoitetun t~nni- tai k-m -hinnan sijas
ta käytetään yhdistettyä hakkuu- ja vastaanottoaikaluokittelua. 
Etenkin hakkuuaikaluokittelun käyttöönotto kohtaa kuitenkin verra
ten suuria vaikeuksia. 

Mikäli halutaan päästä oikeudenmukaisempaan ja tarkempaan mitta
ukseen, joka tosin myös maksaa enemmän, voidaan ~ttää kuiva-aineen 
painoon perustuvaa maksutapaa. Kuiva-aineen osuus koivun tuorepai
nosta on määritettävä ottamalla puuaineesta näytteitä. Näytteiden 
lukumäärää vaihtelemalla saavutetaan haluttu tarkkuus. Vaikeudet 
piilevät lähinnä Siinä, miten näytteiden otto saadaan sattuman~
seksi ja riittävän halvaksi. 

Hyvin käyttökelpoinen m3netelmä on myös määrittää näytteiden 
avulla mitattavan erän k-m :n keskipaiQo ja kun koko erän paino jae
taan k-m3:n keskipainolla, saadaan k-mJ-määrä. Maksu tapahtuu täl
löin k-mJ:ltä. Ruotsin metsähallinnon asettama mittaustoimikunta 
on toisena vaihtoehtonaan pääty~t tähän menetelmään. 
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Y l e i s t ä 

Koivupaperipuun hankinnassa on monia erikoispiirteitä, jotka aiheu

tuvat mm. koivupuun suuresta painosta, kuoren rakenteesta ja ennen 

kaikkea koivupuun muodon ja pinnan vaihtelevuudesta. Koivupuun paina

vuus ja pinotiheyden voimakas lasku pölkkyjen ~ituuden suuretessa ovat 

pakottaneet katkomaan koivurungot lyhyiksi, tavallisesti vain 2 m:n 

pituisiksi pölkyiksi. Pinotiheyden alentumisen merkitys on erityisen 

suuri Pohjois- Suorr.gssa, missä koivun mu~to o~ heikompi kuin maan 

eteläosissa. Pinotiheyden alentuminen pölkkyjen muodon heikentyessä 

johtaa siihen, että metsään saattaa jäädä huomattavan paljon sellais

ta koivupuuta, joka voitaisiin kuoria tehtaalla, mutta jota ostajan ei 

kannata ottaa pinomitalla vastaan. Pinomittauksen varjopuolia ovat 

edelleen pinoaminen mittausta varten sekä pinotiheyden riippuvuus kar

sinnan laadusta, pölkkyjen koosta, pinon suuruudesta ja varastoimia

ajan pituudesta. Lisäksi pinotiheyden määrittäminen on käytännössä 

vaikeaa. Pinomitta ei myöskään ota huomioon, minkälaatuista puu on 

esimerkiksi kuiva-ainepitoisuudeltaan, lahoamisasteeltaan jne . 

Kaikkien näiden tekijöiden yhteisvaikutusta on se, että pinomitta 

antaa hyvin karkean kuvan todellisesta kuiva-ainemäärästä, josta osta

ja varsinaisesti maksaa hinnan. Puuaineen lisäksi jokaiseen pinomitta

kauppaan sisältyy vaihteleva määrä ilmaa, kuorta ja vettä. Suurissa 

kaupoissa tällaisesta vaiht e lusta ei ole sanottavaa vahinkoa, mutta 

pienissä kaupoissa oikeudenmukaisuusnäkökohdat vaatisivat parempaa 

tarkkuutta. Siksi on koetettu kehittää muita menetelmiä, joista mai

nittakoon kiintomittaus, painomittaus ja kuiva-ainepainon määrittämi-

nen. 

K e m i j ä r v i 0 y : n uudella sulfaattiselluloosatehtaalla 

on tuotantoa aloitettaessa jouduttu kiinnittämään mainittuihin pulmiin 

erikoishuomiota, sillä koivupaperipuu on siellä tavallisuudesta poik

keavaa. Yhtiön aloitteesta ryhdyttiin suorittamaan koivupaperipuun 
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painoa selvittävää tutkimusta, jota suunnittelemaan muodostettiin yh

tiön metsäpäällikön Le o P a r t a s en aloitteesta toimikunta, 

johon hänen lisäkseen kuuluivat metsähallintoa edustaen ylitarkastaja 

J . E. A r n k i 1, hankintametsänhoitaja T o imi K o r p i

v a a r a ja metsänhoitaja P a u 1 i R o u t i o, myöhemmin hä

nen tilallaan metsänhoitaja E i no J a u h i a i n e n, sekä Met

sätehoa edustaen metsät.tri 0 1 1 i M a k k o n e n, ~obemmin toi

minnanjohtaja A u 1 i s E. H a k k a r a i n e n, ja metsänhoita

ja Arno Tuovinen. Viimeksi mainittu laati tutkimussuunnitelman, jota 

noudatettiin pääkohdilta.an, joskin siihen täytyi tehdä teyös olosuhtei

den vaatimia muutoksia . Kenttätöistä huolehti pääosaltaan Kemijärvi Qy 

ja osittain myös Metsähallinnon Perä- Pohjolan piirikuntakonttori . Tut

kimuksen vaatimia järjestelyjä on Kemijärvi Qy:ssä hoitanut metsätek

nikko P e k k a N i e m e 1 ä . Metsäteho on vastannut suunnittelu

työn lisäksi tutkimuksen johdosta, aineiston käsittelystä ja tulosten 

julkaisemisesta. 

T u t k i m u s a i n e i s t o 

Tutkimuksen päätarkoitus oli määrittää, miten paljon kuorellinen 

kiinto- ja pinokuutiometri 2 m: n koivupaperipuuta Kemijärvi Oy:n han

kinta-alueella painaa ja mitä siihen vaikuttavat hakkuuaika ja varas

toimisajan pituus . Vaikka alun pitäen luovuttiinkin kuiva-ainepainon 

käyttämisestä raaka- aineen ostoperusteena, katsottiin silti välttämät

tömäksi tietojen saaminen raaka-aineesta erityisesti kuoren ja kuiva

ainemäärän osalta. Koska ei ollut käytettävissä autovaakaa, täytyi 

painomittauksessa turvautua pi eniin, noin 1 p-m3: n suuruisiin näyttei

siin, jotka pyrittiin saamaan mahdollisimman tarkoin koko hankinta

aluetta edustaviksi . Näytteitä oli yhteensä 10 1 kpl eli noin 1 ~ 

vuotuisesta koivupaperipuun hankintamäärästä . 

Hankinta-alue ul l)ttui maan i t ärA-j alta Rovaniemen kaupungin seutuville 

lännessä ja Posiolta ja Ranualta aina lähelle Vuotsoa pohjoisessa eli 

suurin piirtein noin 100 km:n säteelle Kemijä~ven kauppalasta lähtien. 

Metsähallinnon työmailta tulevaksi puumääräksi arvioitiin 35 ••• 40 ~ 

(näytteitä 39 kpl) . Metsähallinnon näytt eet jaettiin hoitoalue ittain 
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Kemijärvelle suuntautuvien koivumäärien suhteessa siten, että eri hoi

toalueista tuli seuraava määrä näytteitä: 

Kitisen hoitoalue 3 
luiron " 4 
Sodankylän " 1 

Ylikemin " 7 
Sallan " 3 
Kemijärven " 8 

Kemihaaran " 6 

Raudanjoen " 7 

Kunkin hoitoalueen näytteet arvottiin eri työmaille, jos työmaiden lu

ku oli suurempi kuin näytemäärä. MUuten otettiin näyte jokaiselta työ

maalta. Työmaalla arvottiin pino, josta näyte otettiin. Muualta tu

levat näytteet jaettiin hankintamäärien suhteessa ostoalueille ja nii

den alaisille varastojaksoille. Kustakin varastojaksosta otettiin tien

pätkän ensimmäinen silloin tallella ollut pino. Näin selville saadus

ta näytepinosta otettiin pinon pinnasta pohjaan saakka kokonainen au-

tokuorma, mikäli pino oli kyllin suuri. Tehtaan vastaanottopaikalla 

arvottiin ensin, mistä kuorman osasta koepuut otetaan, ja sitten vedet

tiin ylhäältä alas kaksi 20 cm:n päässä toisistaan olevaa viivaa, joi

den välissä ja viivoilla olevat puut tulivat koepuiksi. Ensimmäisessä 

kuormasaa lähdettiin 10 cm:n päästä kuorman oikeasta reunasta, seuraa

vassa 30 cm:n päästä jne. 

Kun koepuut oli purettu kuormasta alustalojen päälle tehtaan varas

toalueella, ne l adottiin yksitellen 70 cm:n levyiseen mittakehään noin 

70 cm:n korkuiseksi pinoksi . Samalla puista harjattiin pois irtoava 

lumi ja määritettiin seuraavat näytteen laatua kuvaavat seikat: 

kokonaiskappalemäärä, 

tyvipölkkyjen lukumäärä, 

karsittujen latvapölkkyjen lukumäärä, 

onttoa, pehmeää ja kovaa lahoa sisältävien pölkkyjen lukumäärä, 

pölkkyjen pituus suoraan latvapään keskuksesta tyvipään keskuk

seen lähimpään cm:iin tasaten joka kolmannesta pölkystä ja 

jäisen vaippapinnan osuus 5 %:n tarkkuudella samoin joka kolman

nest a pölkystä. 
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N~tteen p-m3-määrän laskemista varten mitattiin korkeus ensin 20 

cm:n päästä kehikon vasemmasta laidasta, sitten 40 ja 60 cm:n päästä 

ja sen jälkeen toiselta puolelta, edelleen vasemmalta lähtien, 10, 30, 

50 ja 70 cm: n päästä. Mittauskohdat tulivat näin ollen aina eri pai

koille. Mitta otettiin kohdalle osuneen ylimmän pölkyn ylimmästä koh

dasta alaspäin pyöristäen cm:n tarkkuudella. Kuutioitaessa käytettiin 

pölkkyjen pituutena kunkin erän koepölkkyjen pituuden keskiarvoa. 

Seuraavana toimenpiteenä oli pölkkyjen punnitus kahtena eränä ~en 

Vaaka Oy:n 350 kg;n vaa'alla, jonka lukemat tarkistettiin ennen työn 

aloittamista ja työn aikana kerran viikossa. Vaaka oli katoksen alla 

lumisateelta suojattuna ja tukevasti vaakatasossa. Se toimi koko ajan 

moitteettomasti. Punnituslukemat otettiin täysinä kiloina. 

Neytteen tilavuuden määri tys suoritettiin kahdessa tai kolmessa osassa 

A. Ahlström Osakeyhtiöltä lainatulla noin 0.5 m3:n ksylometrillä, jo-

hon pölkyt pantiin vaakatasoone Nesteenä jouduttiin käyttämään mel-

kein laimentamatonta pakkasnestettä. Ksylometrin asteikko tarkistet

tiin ennen tutkimuksen aloittamista. Lukemat saatiin kokonaisina lit-

roina. 

Viimeisenä toimenpiteenä oli näytekiakkojen ottaminen viidestä eri 

pölkystä. Pölkyt nimettiin jo mittakehikossa vetämällä viiva näyte-

pinon oikeasta ylänurkasta vasempaan alanurkkaan ja ottamalla vuoroin 

ylhäältä, vuoroin alhaalta lähtien viisi ensimmäistä viivalle osunut

ta pölkkyä. Ensimmäisestä pölkystä kiekko otettiin 20 cm:n päästä lat

vasta, seuraavasta 60 cm:n päästä jne., kunnes viidennen pölkyn kiekko 

tuli 20 cm: n etäisyydeltä tyvipäästä. Kiekkojen leveys oli noin 5 cm. 

Kiekkoa ei sahattu selvän oksakiehkuran kohdalta, vaan lähimmästä ok

sattomasta välistä. Oksien mukaantulolta ei silti voitu välttyä. Kiek

koihin merkittiin ennen muovipusseihin sulkemista ja laboratorioon 

toimittamista näytteen ja kiekon numero. 

Mittaustyöryhmän muodostivat metsäteknikko ja kaksi apulaista. Mit

taukset suoritettiin 14.1.- 22.2.1965. 

Koekiekkojan punnitukset suoritettiin Kemijärvi Qy:n laboratoriossa 

taarauslaitteilla varustetulla 4 kg:n Metzler-sähköva~alla saman la

boratorioapulaisen hoitaesaa koko työn. Kiekoista suoritettiin seuraa

vat mittaukset:. 
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kiekon läpimitta ilman kuorta, mm 

- oksien lukumäärä 

onton, pehmeän ja kovan lahon läpimitta, mm 

- muovipussin ja tuoreen kuorellisen kiekon paino, g 

- tuoreen kuorellisen kiekon paino, g 

- sama veteen upotettuna, g (tilavuuden mittaus) 

kuoritun tuoreen kiekon paino, g 

-kuoren paino tuoreena, g (vuoleminen puukolla) 

- kuoritun tuoreen kiekon paino vedessä, g (tilavuuden mittaus) 

- kuoritun kiekon kuiva-ainepaino, g 

- kuoren kuiva-ainepaino, g 

Aivan ilmeisten mittausvirheiden takia täytyi 20 kiekon tulo~ hy

lätä ja poistaa aineistosta. 

T u 1 o k s e t 

Pinomittaus 

Koepinojen kiinto- ja pinomitan suhde eli pinotiheys oli ~.515 ••• 

0.695. Lisäksi oli yhden pinon pinotiheys muista poikkeava eli 0.465. 

Pinotiheyden keskiarvoksi saatiin koko aineistolle 0.614 ja standardi

poikkeamaksi 0.039, mikä on 6.4 % keskiarvosta. Standardipoikkeama 

merkitsee sitä, että yksityisen pinon pinotiheys poikkeaa 2/3:ssa ta

pauksista korkeintaan standardipoikkeaman verran keskiarvosta ja että 

vain 5 %:ssa tapauksista poikkeama on suurempi kuin 1.96 x standardi

poikkeama. Keskiarvon keskivirhe oli 0.004 ja kolminkertaisen keski

virheen määrittämät rajat keskiarvolle olivat 0.602 ja 0.626. 

Metsähallinnon työmailta koottujen näytteiden pinotiheys oli sel

västi keskimääräistä suurempi eli 0.626 (standardipoikkeama 0.033). 

Muiden näytteiden pinotiheyden keskiarvo oli 0.606 ja standardipoik

keama 0.041. Keskiarvojen ero on tilastollisesti erittäin merkitsevä, 

sillä t = 2.8oxxx (riski 1 %) . 

Pinotiheys riippuu voimakkaasti pölkkyjen koosta (piirros 1). Riip

puvuutta kuvaavan regressiosuoran yhtäläksi saatiin y = 506.6 + 4 . 05x 

ja korrelaatiokertoimeksi r = +0 . 75 . Pölkkyjen keskikuution ollessa 

10 dm3 pinotiheys on noin 0. 55 , kun taas keskikuution ollessa 50 dm3 

pinotiheys on jo lähes 0.71 . Koko aineiston keskikuutio oli 26 . 8 dm3. 
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Pölkyn keskikuutio - Mean volume of bolt, 

Piirros 1. Pinotiheyden riippuvuus pölkkyjen keskikoosta. 
Pohjoisosa = • , eteläosa = o 

Sketch 1. The correlation between the pile density and 
the average bolt size. Northern part = • , southern part = o 
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Piirroksesta 1 havaitaan edelleen, että hankinta-alueen pohjoisosas

sa, josta oli 53 näytettä ja johon on laskettu kuuluvan Sodankylän, 

Pelkosenniemen ja Savukosken kunnat sekä Sallan kunnan pohjoisosa (ra

jana Kemijärveltä Sallan kirkonkylän ohitse rajalle kulkeva maantie), 

pinotiheys on ollut pienten keskikuutioiden kohdalla pienempi, mutta 

suurten kuutioiden kohdalla suurempi kuin alueen eteläosassa. Ero 

saattaa olla satunnainen. 

Frekvenssijakautuma oli alueen pohjois- ja eteläosassa sekä koko 

aineistossa keskimäärin seuraava. 

Pinotiheys 

0.47 0 . 49 0 .51 0.53 0.55 0.57 0.59 0.61 0.63 0.65 0.67 0.69 Yht. 
% kappaleluvusta 

Pohjois-
5. 7 3. 8 11.3 24.5 15. 1 22.6 11 .. 3 3.8 1. 9 100 osa 

Etelä-
2. 1 2. 1 14.6 6.2 osa 14.6 22.9 18.7 16.7 2.1 100 

Kesk:.i - 1. () 3. 0 3 . 0 12. 9 15.8 14.8 22.8 14.8 9. 9 2.0 100 määrin 

Pohjoisosassa on ollut vähän tiheitä pinoja ja niinpä pohjci~osan 

näytteiden pinotiheydeksi onkin saatu vain 0 . 607 (standardipoikkeama 

0.036), kun taas eteläosan pinotiheys oli keskimäärin 0 . 622 (standardi

poikkeama 0.041). Ero, joka on tilastollisesti mahdollisesti merkitse

vä (t = 1. 95x) , johtuu ratkaisevasti siitä, että alueen pohjoisosassa 

pölkkyjen koko on ollut pienempi, keskiarvo 25 .1 dm3, kuin eteläosassa, 
3 28 . 3 dm • Puiden kasvumahdollisuudet huomioon ottaen ero vaikuttaa 

luonnolliselta . Pohjois- ja eteläosan pinotiheyksien ero voi tietysti 

aiheutua myös muista syistä. Mutkaisuuteen, lenkauteen ja pölkkyjen 

pinnan laatuun ei tässä tutkimuksessa kiinnitetty huomiota luokittelu

hankaluuden vuoksi . Sen sijaan tyvipölkkyjen osuudessa ei ollut sanot

tavaa eroa, sillä tyvipölkkyjä oli pohjoisosassa 33.4 % ja eteläosassa 

34.1 %. Karsittujan latvapölkkyjen ja huonosti karsittujen pölkkyjen 

määrissä ei myöskään todettu eroja. 

Pinomittauksen tarkentamiskeinoksi ei em. pölkkyjen keskikuutio ole 

sopiva, koska keskikuution määrääminenon liian hankalaa. Sen sijaan 

p-m3:iin sisältyvä jm-määrä soveltuu tarkoitukseen paremmin, koska 
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Jm/p-m3 Running m./piled cu.m. 

Piirros 2. Pinotiheyden riippuvuus näytepinon jmjp-m3 -luvusta. 
Vertailuna MAKKOSEN (1958) Etelä-Suomessa saamat tulokset. 

Sketch 2. The correlation between the pile density and the 
running metres per piled cu.m. For comparison, MAKKONEN's ( 1958) 

results in southern Finland. 

pölkkyjen kappaleluku on helppo laskea autokuormaan ladotusta pinosta. 

Onko pinotiheyden riippuvuus jm/p-m3 -luvusta suoraviivainen (piirros 

2), on vaikea sanoa., Vertailun vuoksi on samaan piirrokseen sijoitet

tu MAKKOSEN s aamat tulokset Et elä-Suomessa suoritetusta tutkimuksesta 

(MAKKONEN 1958). Siinä riippuvuus ei ole niin selvä kuin tässä tutki

muks essa. PERTOVAARAN (1964) mukaan olisi otettava lisäksi huomioon 

pölkkyj en läpimit an hajontac 
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Pinomittauksen tarkkuutta kuvaava variaatiokerroin vaihtelee ver

raten paljon eri tutkimuksissa. NYLINDER (1960) arvioi variaatioker

toimen olevan Ruotsissa noin 5 %, STANG (1964) on saanut variaatioker

toimeksi 1 m:n koivulle 6.6 % ja 3 m:n koivulle peräti 14.3% sekä Nl

SULA ( 1965) Oy Tampella Ab.: ssä 5. 1 % ja Veitsi luoto Osakeyhtiössä 6.5 

%. Viimemainitussa tutkimuksessa mitattiin kummassakin yhtiössä kuu

kausittain 10 autokuormasta kuukaudessa yhden vuoden ajan p-m3 -määrä 

ja kokonaispaino sekä noin 1 p-m3:n suuruisesta näytteestä kuormaa koh

ti paino ja tilavuus. Tässä tutkimuksessa saatu variaatiokerroin 6.4 % 

on siis melkein sama kuin Veitsiluoto Osakeyhtiön aineistossa. Oli-

si voinut olettaa, että Kemijärvi Oy:n aineisto olisi antanut vieläkin 

suuremman hajonnan, koska koivun laatu on Kemijärvi Oym ha."'lkinta-alu

eella todennäköisesti heikompi kuin Veitsiluoto Osakeyhtiön aineistos

sa. Että näin ei ole tapahtunut, riippunee lähinnä erilaisesta ladon

nasta. Tässä tutkimuksessa ladonnan laatu oli huomatt avan tasainen, 

koska samat miehet suorittivat kaikkien näytteiden ladonnan. Veitsiluo

to Osakeyhtiön aineistossa ladonta on ilmeisesti suoritettu pääcsi1taan 

koneellisilla kuormauslaitteilla. Tässä tutkimuksessa saavutettu pi

nomittauksen tarkkuus edustaa sellaista tasoa, ettei siihen voitane 

päästä kokonaisia autokuormi a mitattaessa. 

Saatua pinotiheyden keskiarvoa n.614 ei voida pitää autokuormista 

saatua pinotiheyttä vastaavana, sillä mittaushan suoritettiin 1 p-m3:n 

suuruisina pinoina. Jos olet etaan, että autokuormien mittaus vastaa 

noin 7 p-m3:n pinoina mittausta (kuormassa 3 - 5 kpl auton levyisiä pi

noja), merkitsee pölkkyjen lomittumismahdollisuuksien puuttuminen pi

non sivuilla ja pohjalla eli ns. reunavaikutus sitä, että p-m3 - määrää 

pitäisi vähentää 2. 2 %. Yhden p-m3:n pinoissa vastaava reunavähennys 

olisi paljon suurempi eli 5 .7 %. Ero olisi näin ollen 3.5 %. PERTO

VAARA (1964) on näet päätynyt siihen, että reunavaikutus on 0 . 027 p- m3 

/pinon sivu- ja alareunan metri . P-m3 - määrän pieneneminen 3. 5 %:lla 

merkitsee sitä, että pinotiheydeksi tulisi o. 614:n sijasta 0 . 636 . 

Edelleen pitäisi ottaa huomioon uudestaan latomisen vaikutus . MAK

KONEN ( 1960) on todennut varastopinojen uudestaan latoiDisen miesvoimin 

pienentävän pinotiheyttä 2.4 m:n kuorellisella koivupaperipuulla 0.004 

ja 0.002 sekä 2 m:n kuorellisella koivupolttorangalla 0. 007 ja 0.003 

yksikköä . On ilmeistä, että kun uudestaan latominen suoritetaan huo-
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lellisesti miesvoimin, pinotiheyden pienentyminen on vähäisempää kuin 

autoja koneellisesti kuormattaessa. Tutkimustietojen puuttuessa on 

vaikeata esittää todennäköisiä arvioita eron suuruudesta. Mainitta

koon, että NISULA (1965) on saanut koivupaperipuun pinotiheydeksi Oy 

Tampella Ab:ssä 0.66 ja Veitsiluoto Osakeyhtiössä 0.63. Ilmeisesti 

Kemijärvi Oy:n koivupaperipuun keskimääräinen pinotiheys on lähellä vm. 

arvoa ja otaksuttavasti sitä hieman pienempi, koska Kemijärvi Oy:n 

raaka-aineesta on todennäköisesti suurempi osa verraten pienikokoista 

pohjoisten alueiden koivua. 

Keskimääräinen pinotiheys ei ole suinkaan muuttumaton suure, vaan 

varsin voimakkaasti esimerkiksi minimilatvalä~imitasta ja laatuvaati-

muksista riippuva. Niinpä MAKKONEN (1960) sai 2.4 m kuorellisen koi-

vupaperipuun pinotiheydeksi minimiläpimitan ollessa 10 cm 0.681, mutta 

0.667, kun mukaan otettiin myös 8 cm:n pölkyt. Vastaavien, latvuksis

ta ja paperipuuksi kelpaamattomista rungon osista tehtyjen 2 m:n koi

vupolttorankojen pinotiheydet olivat 0.605 ja 0.595. Tässä tutkimuk

sessa minimiläpimitta oli 8 cm kuoren alta, joskin mukana oli joitakin 

pienempiäkin pölkkyjä. 

Minimiläpimitan ja laatuvaatimusten pienentymistä on ollut havaitta

vissa jo aikaisemminkin ja voidaan arvioida, ettei äärirajaa ole koi

vun kohdalla vielä saavutettu. Tämä kehityksen suunta on ollut yhtenä 

pohjimmaltaan vaikuttavana syynä tähän tutkimukseen, sillä raaka-aine 

pitäisi saada mahdollisimman tarkasti talteen mittausmenetelmän aihe

uttamatta esteitä. Tässä tutkimuksessa on havaittu, että jo tällä het

kellä Kemijärvi Oy:n raaka-aineessa on melko suuria eroja. Olihan met

sähallinnon työmailta tulleen koivun pinotiheys selvästi keskimääräis

tä suurempi ja alueen pohjoisosasta hankitun puolestaan keskimääräistä 

pienempi. 

Yhdistetty pino- ja painomittaus 

Voidaan ajatella, että autokuormia punnittaessa p- m3 -määrä määri

tettäisiin keskimääräisen tai eri aikoina hakatun puun keskipainon (kg/ 
p-m3) perusteella. P-m3:n keskipainoksi saatiin tässä tutkimuksessa 

558 kg ja sen variaatiokertoimeksi 9.5 %. Kerroin on selvästi suurem

pi kuin varsinaisessa pinomittauksessa, joten p- m3:n keskipainon käyt-
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täminen merkitsisi huononnusta mittaustarkkuudessa. Elokuun alusta 

1964 lähtien hakatun koivupaperipuun keskipainokai saatiin 571 kg/p-m3 

ja variaatiokertoimeksi 9.4 % ja ennen elokuuta hakatun tavaran vas

taaviksi arvoiksi 528 kg/p-m3 ja 7.9 ~ . Hakkuukausittainen ryhmittä

minen ei siis näytä parantavan tarkkuutta sanottavassa määrin. 

Vertauksena mainittakoon, että NISULA (1965) on saanut Veitsiluoto 

Osakeyhtiössä keskipainoksi 556 kg/p-m3 ja variaatiokertoimeksi 8.0 %. 

Molempien tutkimusten tulokset näyttävät siis tässä kohdassa melko yh

täläistä suuntaa. 

Voidaan ajatella edelleen, että tavaraa vastaanotettaessa mitataan 

sekä p-m3 -määrä että kuorman kokonaispaino. Näin saadaan selville 

p-m3:n paino. Jos erillistutkimuksin on selvitetty etukäteen tiettyä 

p-m3:n painoa vastaava kuiva-ainepitoisuus, voidaan ajatella saavutet

tavan parempi tarkkuus. Piirroksesta 3 havaitaan, että p-m3:n painon 

kasvaessa kuorettoman kuiva-aineen määrä laskettuna prosentteina tuo

repainosta laskee aluksi hyvin jyrkästi, mutta jo noin 530 ••• 540 kg/ 

p-m3 -painosta lähtien niin loivasti, ettei menetelmällä näytä voitet-

tavan mitään. Hankinta-alueen pohjoisosan näytteiden arvot näyttävät 

yleensä sijoittuvan keskimääräistä a lemmaksi. Pohjoisosassa kuoreton

ta kuiva-ainetta olikin 47 . 9% ja eteläosassa 49.1 %. 

NISULA (1965) on saanut kuorettoman kuiva-aineen painoksi Veitsiluo

to Osakeyhtiössä 278 kg/p-m3 (eli 50% tuorepainosta) sekä variaatio

kertoimeksi 8.1 %, joten menetelmän tarkkuus on heikko. 

Kiintokuutiometrin tuorepainoon 

perustuva mittaus 

Painomittauksen kaiketi käytetyin peruste onkiintokuutiometrin kes

kimääräisen tuorepainon määrittäminen. Hinta maksetaan joko tonnilta 

tai k-m3:ltä. Viimemainitussa tapauksessa punnitustulos jaetaan etukä

teen sovitulla k-m3:n tuorepainolla ja täten saadaan selville k-m3 

-määrä. Yleensä käytetään yhtä ainoaa peruahintaa eikä oteta tavaran 

kuivuuden vaihteluita huomioon. Näin menetellään esimerkiksi Mo och 

Domsjö AB:ssä Ruotsissa . Kiintokuutiometrin tuorepainon vaihteluita 

ja kehitystä joudutaan kuitenkin seuraamaan jatkuvasti, jotta esimer

kiksi hankintamenetelmien kehittymisen aiheuttamat muutokset kiinto

kuutiometrin painossa voit a isiin ottaa ajoissa huomioon. 
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Kiintokuutiometrin tuoretilavuuspainon keskiarvoksi saatiin 911 kg, 

standardipoikkeamaksi 57.1 kg ja variaatiokertoimeksi 6.3% keskiar-

vasta. Pinomittauksessahan pinotiheyden variaatiokerroin oli 6.4 %, 

joten kiintokuutiometrin painon mittauksen tarkkuus ei ollut oleelli

sesti parempi kuin pinomittauksen. NISULA (1965) on saanut kiintokuu

tiometrin painoksi ja variaatiokertoimeksi Oy Tampella Ab:ssä 839 kg 

ja 4.7% sekä Veitsiluoto Osakeyhtiössä 878 kg ja 5.5 %, kun taas pi

notiheyden variaatiokerroin oli Oy Tampella Ab:ssä 5.1% ja Veitsiluo

to Osakeyhtiössä 6.5 %. Pinomittauksen tarkkuus oli siis etenkin Veit

siluoto Osakeyhtiössä oleellisesti heikompi kuin kiintokuutiometrin 

painonmittauksen. NYLINDER (1960) taas on saanut autokuormittaiseksi 

kiintokuution painoksi kahden osa-aineistonsa (Vilhelmina ja Lakamark) 

keskiarvona kaatohetkellä 901 kg ja variaatiokertoimeksi vain 2.8 % 
sekä kuukausi kaadon jälkeen 845 kg ja 4.7 %. NYLINDERIN aineistos

sa on eri vuodenaikoina kaadettuja puita. Hajonta on siis hunmattavast i 

suurentunut kaatohetken jälkeen osan puista kuivuttua verraten pal

jonkin, kun taas osa ei ollut kuivunut ensinkään. Voidaan todeta, et

tä koivu on Kemijärvi Oy:n hankinta-alueella huomattavan painavaa. 

Jos käytetään samaa hintaa tonnille, tulee se olemaan kannustimena 

mahdollisimman tuoreena hankintaan, ts. puu ei saa kuivua, jottei sii

tä saatava maksu pienenisi. Hankinta-ajat lyhenevät, ja sellaiset han

kintamenetelmät, joiden yhteydessä puu kuivuu, syrjäytyvät. Niinpä esi

merkiksi rasiinkaato ei ilmeisesti voi tulla kysy~kseenkään, vaikkei 

sen käytön tarvitse pidentää hankinta-aikaa juuri lainkaan. Piirrok

sesta 4 näemme, mitä nopeasti tehtaalle hankittu puu (hankinta-aika 

yksi kuukausi) vuoden eri aikoina painaa. Piirroksesta (NYLINDER 1960) 

ilmenee, että puun paino on jokseenkin yhtäläinen lokakuun alusta tou

kokuun loppuun kestävällä vastaanottokaudella. Varsinaisina kesäkuu

kausina, kesä-, heinä- ja elokuussa, hakattu koivu voi olla yhtä vähän 

kuivunutta kuin muina aikoina kaadettu koivu, kuten piirroksessa on 

elokuussa 1956 kaadetun koivun laita, joskin 3 ••• 4 %:n kuivuminen on 

mahdollista. Sää näyttelee tässä ratkaisevaa osaa. 

Pyrkimys saada puu tehtaalle mahdollisimman nopeasti ja mahdoDisim

man tuoreena johtaa siihen, että kiintokuutiometrin keskipaino ei pysy 

samana kuin se on tällä hetkellä, vaan pyrkii kohoamaan tulevaisuudes

sa. Erityisesti tieverkon parantaminen lyhentää hankinta-aikaa. Han-
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Vilhelmina 
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Mittausaika Time of measurement 

Piirros 4. Kuorellisen koivupaperipuun paino yhden kuukauden 
kuluttua kaadosta (NY LINDER 1960). 

Sketch 4. The weight of the unbarked birch pulpwood one month 
after the felling (NYLINDER 1960) . 

kinta- ajan lyhentymisestä on mittausmielessä huomattava etu , sillä 

silloin hajonta pienenee ja erityisesti pienten ostoerien mittauksen 

tarkkuus kasvaa. 

Hankinta- ajan lyhentymisestä on myös se etu, ettei lahovahinkoja 

pääse syntymään ennen puiden tuloa tehtaalle . Pohjois- Suomessa varas

telahon merkitys on tosin vähäisempi kuin maan eteläosissa. Niinpä 

NYLINDE.RIN julkaisemattomien tutkimustietojen mukaan kuorellisen koi

vun lahovika oli Pohjois- Ruotsissa vajaa kolmannes Etelä- Ruotsissa to

detusta lahoviasta. 

Painomittauksesta on se haitta, että sääsuhteet pääsevät tuntuvasti 

muuttamaan tavaran hintaa silloin, kun erät ovat pieniä . 

Jos taas maksuperusteena käytetään kiinteää hintaa k- m3:lle ja k- m3 

- määrä saadaan jakamalla punnitustulos keskimääräisellä k- m3:n tuore

painolla, maksuperustaen vaikutus on samansuuntainen kuin tonnihintaa 

käytettäessä . Niinpä jos meillä on kaksi 100 tonnin suuruista erä~ 
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koivua, joista toisen erän keskipaino on 700 ja toisen 1 000 kg/k-m3 

ja sovittu keskipaino on 900 kg/k-m3, molemmista eristä maksetaan hin

ta 111 k-m3:ltä, vaikka kevyempää puuta sisältävässä erässä onkin 143 

k-m3 ja raskaampaa puuta sisältävässä vain 100 k-m3• Asian oivaltami

nen johtaa mahdollisimman painavan puun luovuttamiseen ja siten k-m3:n 

keskipainon nousuun. 

Kiintokuutiometrin paino 

eri hakkuuaikoina 

Tutkimusta suunniteltaessa pidettiin tärkeänä saada tieto kesän yli 

varastoidun koivupaperipuun painosta verrattuna syksyllä ja talvella 

hakatun tavaran painoon. Hakkuuajaksi on merkitty ilmoitetun hakkuuvä

lin keskikohta. Aineisto on jaettu kahteen varsinaiseen osaan, ennen 

1.8.1964 ja sen jälkeen hakatut erät. Lisäksi tulevat ne erät, joiden 

hakkuuaika ulottui mainitun rajapäivän molemmin puolin. Ennen elokuu

ta 1964 hakattuja eriä oli 24, rajapäivän molemmin puolin hakattuja 9 

ja myöhemmin hakattuja eniten eli 68. V. 1963 hakattuja eriä oli kak

si (toinen huhti-toukokuussa ja toinen elokuussa). Ennen elokuuta 1964 

ja mwöhemmin hakattujen erien painon erilaisuus k~ selvästi esiin 

frekvenssijakautumasta (piirros 5), joka ilmaisee, että hakkuuaika ja

kaa aineiston kahteen toisistaan selvästi erottuvaan osa-aineistoon. 

Syksyllä ja talvella hakatun osa-aineiston jakaantumisväli on suuri, 

790 ••• 1 030 kg/k-m3 eli 240 kg/k-m3, kun taas ennen elokuuta hakatun 

aineiston jakaantumisväli on 790 ••• 910 eli 120 kg/k-m3• 

Syys-talvihakkuun keskipainoks i saatiin 931 kg/k-m3, standardipoik

keamaksi 48.4 kg/k-m3 ja variaatiokertoimeksi 5.2 %. Koko aineiston 

variaatiokerroinhan oli 6.3 %, joten hajonta on saatu syys-talvihak

kuussa selvästi pienemmäksi. Ennen elokuuta 1964 hakattujen erien kes

kipainoksi taas saatiin 860 kg/k- m3, standardipoikkeamaksi 37.3 kg/k-m3 

ja variaatiokertoimeksi 4 .3 % keskiarvosta, mikä merkitsee sitä, että 

kuivuneen tavaran mittaus on vielä tarkempaa kuin tuoreen. Ennen elo

kuuta 1964 hakattu tavara painoi 7.6% vähemmän kuin ~öhemmin hakattu. 

Saatu painoero vastaa varsin hyvin muualla saatuja tuloksia. Niinpä 

HE!SKANEN (1959) on saanut Punkaharjulla tammi-, maalis-, touko- ja 

heinäkuussa kaadettujen koivuerien painoksi heti kaadon jälkeen 997 kg/ 
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Piirros 5. Tuorepainon jakaantuminen ennen ja jälkeen 1. 8 . 1964 
hakatuissa erissä. Mittaus tammi-helmikuussa 1965 . 

Sketch 5. The green weight of pulpwood lots felled prior to and 
later than 1 August , 1964. Measurement in January- February, 1965 . 

k-m3 ja saman vuoden syyskuussa eli varsinaisen kuivumiskauden loppu

puolella 900 kg/k- m3 eli 9. 7% vähemmän. Seuraavan vuoden tammikuussa 

ero on ollut noin 2 % pienempi , mikä on johtunut syksyn aikana tapah-

tuneesta vettymisestä ja pölkkyihin tarttuneesta jäästä . Koska kui-

tenkin myös syksyllä ja talvella hakattuihin pölkkyihin tarttuu jäätä, 

jäänee vettymisero eri hakkuuaikojen pölkyissä em. pienemmäksi . Kun 

lisäksi otetaan huomioon, että etenkin alkusyksyllä kaadetuissa erissä 

esiintyy hieman kuivumista, mikä pienentää tilavuuspainojen eroa, ovat 

nämä tutkimukset erittäin hyvin sopusoinnussa keskenään. Em. HEISKJ.SF.N 
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tutkimuksessa on Ruotsinkylän aineistossa (hakattu lähellä Helsinkiä) 

kyllä saatu sellainen tulos, että syksyyn mennessä saavutettu 9.7 %:n 

suuruinen painon kevennys pienenee sydäntalvella noin 3 %:n suuruisek

si, mutta tällöin oli kysymys talvella sataneen veden poikkeuksellisen 

voimakkaasta tarttumisesta pölkkyihin paksuina jääkerroksina. 

Pölkkyjen jäätynaisyys oli tässä aineistossa varsin vähäinen, sillä 

jäisiä pölkkyjä oli 5.5 % kappaleluvusta ja näiden vaippapinnasta oli 

keskimäärin 21.1 % jään peitossa. Jos jään vahvuudeksi arvioidaan 1 mm, 

oli p-m3:ssä noin 2.5 kg jäätä, mikä on vajaa 0.5 % painosta. Jää on 

hieman suurantanut pölkkyjen tilavuutta allasmittauksessa, mutta tila

vuuspainoon sen vaikutus on ollut häviävän pieni, koska jään ja pölk

kyjen tilavuuspainot ovat hyvin lähellä toisiaan. 

Hakkuuaikaluokittelu, niin selväpiirteiseltä kuin se aluksi vaikut

taakin, tuo kuitenkin mukanaan joukon vaikeasti ratkaistavia pulmaky

symyksiä. 

Ensinnä olisi ratkais tava luokkien lukumäärä ja rajat. Ero tuoreen 

ja kuivuneen kuorellisen tavaran välillä on itse asiassa niin pieni 

(tässä selvittelyssä 7.6 %) , että ilmeisesti pitäisi rajoittua käyttä

mään vain mainittuja kahta luokkaa, vaikka rajatapausten kohdalla 

esiintyykin vaikeuksia. Tuoreeksi tavaraksi olisi laskettava elokuun 

tai ehkä varmemmin syyskuun alusta lähtien hakattu koivu, joka mita

taan viimeistään seuraavan vuoden toukokuussa. Kuivuneeksi tavaraksi 

jäisi tällöin kaikki muu tavara. Perustana tälle jaolle on se oletta

mus, että keväällä ja kesällä hakatun koivun hankinta-aika on vähin

tään yhden kuukauden pituinen. Tämän tutkimuksen pohjalta on kuitenkin 

hyvin vaikea ottaa kantaa kysymykseen, pitääkö tuoreena vastaanotto lo

pettaa jo toukokuun lopussa vai olisiko oikeudenmukaisempaa jatkaa vas

taanottoaikaa kesäkuun puoliväliin tai mahdollisesti loppuun saakka. 

Kesän myöhäinen tulo viittaa kuitenkin siihen suuntaan, että ainakin 

osassa kesäkuuta olisi tuoretta tavaraa otettava vastaan. Samaan suun

taan viittaavat myös NYLINDERIN tulokset (NYLINDER 1960), joiden mu

kaan kuivuroinan on ollut keväällä melko hidasta. 

Kahden kesän yli varastoitu koivu luettaisiin myös kuivuneeseen ta

varaan. HEISKANEN (1959) sai sekä yhden että kahden kesän yli varas

toidun koivun painoksi Punkaharjulla 900 kg/k-m3, kun taas Ruotsinky

lässä yhden kesän yli varastoi tu painoi 860 kg ja kahden kesän yli va-
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rastoitu 820 kg/k-m3• Viimemainitussa tapauksessa painon alentumiseen 

liittyi jo huomattavaa lahoamista. 

Toinen ja ehkä vieläkin visaisempi pulma on hakkuuajan toteaminen. 

Jo tutkimusta suoritettaessa tämä seikka tuotti hankaluuksia, ja niin

pä lähes 9% näytteistä täytyi sijoittaa hakkuuajaltaan epäselvien 

joukkoon. Kun kysymyksessä ovat kokonaisten työmaiden koivupinot, vie

lä suurempi osa kuin tässä tutkimuksessa jää epäselväksi. ~ös hakkuu

aikailmoitusten todenperäisyyden valvonta on vaikeaa. Hakkuuajaltaan 

epäselville erille olisi ilmeisesti pakko käyttää tuoreen ja kuivuneen 

tavaran kiintokuutiometripainon keskiarvoa, joten käytännössä muodos

tuisi sittenkin kolmas painoluokka, ellei pystytä määrittämään, kuinka 

suuri osa erästä on hakattu ennen rajapäivää. 

Oman pulmansa muodostaa myös kysymys, voidaanko eri aikoina vuotta 

vastaanotetulla kuivalla tavaralla käyttää samaa k-m3:n keskipainoa. 

Edellä todettiin (HEISKANEN 1959), että Punkaharjun aineistossa vetty

minen ja jäätyminen lisäsivät painoa 2%. NYLINDERIN (1960) saamissa 

tuloksissa taas ei voida todeta vettymistä. Tässä tutkimuksessa oli 

20 cm:n etäisyydeltä pölkkyjen päistä otettujen kiekkojen 

suus vain hivenen pienempi kuin keskempää pölkkyä otettujen 

vesipitoi

(lähemttin 

s. 39), joten vettymistä on tapahtunut jonkin verran etenkin ennen 

1.8.1964 hakatussa tavarassa. Ilmeisesti vettymistä esiintyy jossakin 

määrin, mutta tutkimustulosten perusteella on vaikea ~sittää mitään 

selviä lukuja. Mahdollisesti kuitenkin HEISKASEN saama 2 %:n suurui

nen painon nousu kuvastaa loppusyksyllä ja talvella mi tatun kuivan ta-

varan painoa. 

Rasiinkaadettu koivu poikkeaa muusta tavarasta. HAKKILAN mukaan 

(HAKKILA 1962) ennen kesäkuuta kaadetun polttohakekoivun vesipitoisuus 

oli syksyllä rasipuiRsa 33 % kokonaispainosta, mutta vastaavassa nor

maalikaadossa 39 %. Rasiinkaadossa lopullinen kuivuusaste saavutetaan 

eyvin nopeasti. JA~AVJ..:N (1952) ja WARSTAN (1961) trukaan siihen riittää 2 ••• 

3 viikkoa, elleiv~t 0lnsuhteet nle kovin cräedulli.set. Rasiinkaato, olipa 

se suoritettu vaikka elokuussa, tulisi lukea kuivuneen tavaran luokkaan. 

Nipuissa ui tettua koivua on vaikeahkoa sisällyttää edellä olevaan 

luokitteluun. Niinpä HAKKILA (1963) on saanut tulokseksi, että r~n

kaadetut polttohakekoivut vettyvät jo 18 vrk:n pituisessa uitossa niin 

paljon, että niiden vesipitoisuus on 45 ••• 46% kokonaispainosta eli 
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vähintään kaatoajanvesipitoisuutta vastaava. Vähänkin aikaa uitossa 

ollut koivu on näin ollen luettava tuoreaksi tavaraksi. Hyvin helpos

ti joudutaan siihen, että uitettu koivu on kaatotuoretta raskaampaa, 

joten tavaran luovutus tulee kyseenalaiseksi tuoreen koivun keskipai

nolla. 

Onhan tunnettua, että suurikokoiset kuorelliset pölkyt kuivuvat hi

taasti, koska niiden poikkileikkauspinta on pieni kuutiosisältöön ver

rattuna ja koska niissä on vähän kuivumista edistäviä karsintajälkiä. 

Niinpä HEISKANEN (1959) esittää yhden kesän yli varastoinnin pienentä

vän painoa seuraavasti. 

Pölkyn läpimitta, cm 

alle 10 

10 ••• 15 

15 ••• 20 

yli 20 

Punkaharju 

9 " 

8 " 

7 " 

Ruotsinkylä 

9 " 

10 " 

8 " 

Tällöin on kuitenkin pidettävä mielessä, että pienten pölkkyjen ve-

sipitoisuus on kaatohetkellä suurempi kuin suurten pölkkyjen. Tässä 

tutkimuksessa nähdään kiintokuutiometrin tuorepainon suurenevan molem

missa hakkuuaikaryhmissä pölkkyjen keskikoen suurentuessa (piirros 6). 

Koska kaatotuoreessa puussa tilavuuspaino suurenee latvaan päin lukuun 

ottamatta ns. nila-aikaa (PETERSON ja WINQVIST 1960), voisi olettaa, 

ettei pölkkyjen keskikoen vaikutus olisi 1.8.1964 jälkeen hakatuilla 

puilla yhtä voimakas kuin aiemmin hakatuilla. Näin ei kuitenkaan näy

tä tässä aineistossa olevan. Kuorettoman kuiva-aineen määrä näyttää 

olevan pölkkyjen keskikoosta suurin piirtein riippumaton, kuten ilme

nee seuraavasta asetelmasta. 

Pölkyn keskikoko, dm3 

10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 

Kuoretonta kuiva- ainetta, kg/k-m3 

440 490 435 429 436 442 454 440 430 430 

Näytteitä, kpl 

1 1 11 30 22 15 10 6 3 2 
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Piirros 6. Tuoretilavuuspainon riippuvuus pölkkyjen keskikoosta 
eri hakkuuaikoina. 

Sketch 6. The correlation between the green volume weight and 
the mean bolt size, in different felling times . 

Suurikokoisia pölkkyjä sisältävä tavara on siis painavaa, muttei 

niinkään kuiva- ainepitoisuutensa kuin vesipitoisuutensa ansiosta. Tä

mä merkitsee samalla sitä, että pienikokoisen tavaran hankkija saa kes

kimäärin pienemmän hinnan tavarastaan, jonka hankintakustannukset ovat 

keskimääräistä suuremmat mutta joka näyttää sisältävän kuiva- ainetta 

yhtä paljon kuutioyksikköä kohti kuin suurempikokoinenkin tavara. 

Ruotsissa on kyllä todettu (PETERSON ja WINQVIST 1960), että kuiva

aineen tuoretilavuuspaino on suurin rungon tyvessä ja että se pienenee 

latvaan päin mentäessä . Toisaalta pienten, hitaasti kasvaneiden koi-

vurunkojen kuiva- aineen tilavuuspaino on ilmeisesti huomattavan suuri, 

vaikka asiasta ei näytä löytyvätikään tutkimustuloksia. Yksityisiä 
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Kiekon läpimitta kuoren alta, cm 
Disk diameter, without bark, cm. 

Näytekiekkojan kuorettoman kuiva-ainepainon riippuvuus 
kiekon läpirnitasta. (Koko aineisto) 

The correlation between the barked dry matter weight of 
disks and the disk diameter. (The whole material) 

kiekkoja koskevasta aineistosta nähdään (piirros 7), että kuorettoman 

kuiva-aineen määrä kasvaa kiekon läpimitan kasvaessa, mutta niin hi

taasti, että ero suurimpien ja pienimpien kiekkojen välillä on korkein

t aan 1 0 kg/k-m3. 

Pölkkyjen keskikoen huomioon ottaminen, niin perustellulta kuin se 

edellä olevan valossa vaikuttaakin, ei ole ihan vaivaton toimenpide 

käytännössä, sillä keskikoen määrittely olisi pakko suorittaa jm(p-m3 

-luokittelun ja -mittauksen pohjalta. Tulokset ovat nyt epävarmempia, 

sillä pinotiheyden vaihtelu sekoittaa riippuvuutta. Erityisesti ennen 

1.8.1964 hakattujen näytteiden kohdalla riippuvuus on näin pienessä ai

neistossa epävarma (piirros 8). Ilman lisäaineiston antamaa tukea ei 

näytä mahdolliselta saada luokittelulle pätevää pohjaa. 

Lopuksi tarkastellaan, millainen on tuoretilavuuspaino hankinta

alueen eri osissa. Eri aikoina hakatun koivun paino oli alueen etelä

ja pohjoisosassa seuraavan asetelman mukainen (s. 26). 

Alueen eteläosan molemmat hakkuuaikaryhmät ovat siis painavampia 

kuin pohjoisosan vastaavat ryhmät . Ero ei kuitenkaan ole tilastolli-
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Piirros 8 . Tuoretilavuuspainon riippuvuus jm/p- m3 - määrästä 
eri hakkuuaikoina. 

Sketch 8 . The correlation between the green volume weight and 
the running metres per piled cu . m., in different felling times . 

Hakkuuaika Eteläosa Pohjoisosa 

kg/k-m3 (näytteiden luku) 

Ennen 1. 8 . 1964 863 (16) 855 (8) 

Jälkeen _ n_ 939 ( 27) 923 (41) 

Epäselvä 889 (5) 922 (4) 

Yhteensä 908 (48) 912 (53) 
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~esti me~kitsevä. Näin ollen ei tarvitse ottaa huomioon, mistä päin 

aluetta mitattavat erät evat peräisin, kun maksuperusteena on tuore

ti lavuuspain". 

Kuoren osuus 

Tutkimukseen sisältynyt kiekkonäytteiden otto tähtäsi olennaiselta 

osalta kuoren osuuden selvittämiseen, sillä tiedot koivupaperipuun kuo

resta ovat hyvin puutteelliset etenkin Pohjois-Suomesta. Kuoren osuu

den määrittäminen ei ole aivan yksinkertainen tehtävä, sillä kuori on 

tiukasti kiinni puun pinnassa, josta se on vuolemaila saatava irti. 

Tällöin voidaan vuolla kuoren mukana puuta, ja toisaalta osa kuoresta 

voi jäädä kiinni puuhun. Tässä tutkimuksessa kuoren paino on määritet

ty varmemmin kuin kuoren tilavuus, joten päähuomio kohdistetaan kuoren 

paino()n. 

Kuoren painoksi saatiin 101 näytteen keskiarvona 17.8% kuorellisen 

puun tuorepainosta. Kunkin näytteen keskiarvo oli viiden kiekon poik

kileikkauksella punnittu keskiarvo . Standardipoikkeama oli 2.55 % ja 

variaatiokerroin varsin suuri eli 14.3% keskiarvosta. 

Ennen 1.8.1~64 hakattujen näytteiden kuoren painoprosentiksi saatiin 

18.0 ja 1.8.1964 jälkeen hakattujen erien 17.7, joten kuori oli mel

kein yhtä painavaa molemmissa hakkuuaikaryhmissä . 

Kuoren painoprosentti näyttää olevan riippumaton pölkkyjen läpimi

tasta lukuun ottamatta kaikkein kookkaimpia pölkkyjä (piirros 9), jois

sa kuorta on paino-osuudeltaan selvästi vähemmän. Kuoren painoprosent

ti riippuu suuresti hakkuupaikan sijainnista. Alueen pohjoisosassa, 

joka käsittää Sodankylän, Pelkosenniemen ja Savukosken kunnat sekä 

Sallan kunnan pohjoisosan, kuorta oli keskimäärin 19.3% tuorepainost~ 

alueen eteläosassa vain 17.2 ~ . Ero osoittautui tilastollisesti erit

täin merkittäväksi (t = 4.3xxx, riski 1 %). Jokaisen pohjoisosan kun

nan n~tteiden keskiarvo oli suurempi kuin eteläosan kunnan näytteide~ 

kuten seuraavasta asetelmasta ilmenee (s. 28) . 

Kuoren kuiva-ainepaino oli keskimäärin 11.4% kuorellisesta tuore

painosta. Alueen eteläosassa kuoren kuiva-ainetta oli 10.5 % ja poh

joisosassa 12.2 %. Oy Tampella Ab:ssä vastaava luku oli vain 1.0% ja 
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Piirros 9. Kuorta, % kuorellisesta tuorepainosta, erikokoisissa 
kiekoissa hankinta-alueen etelä.- ja pohjoisosassa. 

Sketch 9. The amount of bark, per cent of unbarked green weight , 
in the disks of different sizes, in the southern and northern part 

of the logging area. 

Eteläosa 

Rovaniemen mlk. 

Ranua 

Posio 

Kemijärvi 

Sallan eteläosa 

15.2 " 

16.3 " 

16.7 " 

17.6" 

Pohjoisosa 

Sallan pohjoisosa 

Pelkosenniemi 

Savukoski 

Sodankylä 

19. 6 % 
19.6 " 

19.2 " 

18.8 " 
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7 9 11 13 15 17 19 21 23 
Kiekon läpimitta kuoren alta, cm 
Disk diameter, without bark, cm. 

25 

Kuoren paino ja tilavuus, % kuorellisesta painosta 
ja tilavuudesta, eri läpimittaluokissa. 

The weight and volume of the bark, per cent of un
weight and volume, in different diameter classes. 

Veitsiluoto Osakeyhtiössäkin 9.2% (NISULA 1965), joten Kemijärvi O,y:n 

kuorisadannes on oleellisesti suurempi. Havaitaan siis selvää kuori-

sadanneksen nousua etelästä pohjoiseen päin siirryttäessä. 

Tilavuusyksiköissä lausuttuna kuorta oli keskimäärin 17.6% kuorel

lisesta tilavuudesta, standardipoikkeama oli 2.7% ja variaatiokerroin 

15.3 % keskiarvosta. Kuoren osuus tilavuudesta oli siis keskimäärin 

melkein sama kuin sen osuus painostakin, sillä eroa oli vain 0.2 %. 
Pohjoisosassa kuorta oli 18 .5 % ja eteläosassa 16.5 %, joten tässäkin 

suhteessa kuoren painon ja tilavuuden osuudet olivat hyvin yhtäläiset. 

Muissa tutkimuksissa (esim. NYLINDER 1960) on todettu kuoren paino- ja 

tilavuusprosenttien olevan suurin piirtein yhtä suuria. 

Pienissä ja keskikokoisissa pölkyissä kuoren painoprosentti on kui

tenkin selvästi suurempi kuin tilavuusprosentti, mutta isoissa pöl

kyissä asia on päinvastoin (piirros 1C) . Kuoren paino- ja tilavuus

prosenttien riippuvuus toisistaan on suoraviivainen. Milloin kuorta 

on tilavuudeltaan vähän, silloin se on kevyttä. Jos taas kuoren tila

vuusprosentti on suuri, kuori on tavallista painavampaa (piirros 11). 
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Piirros 11~ Kuoren tilavuus- ja painoprosenttien riippuvuus. 

Sketch 11. The correlation between the volume and weight per
centages of the bark. 

Näin ollen kuoren määrän ei pitäisi vaikuttaa kuorellisen kuiva-

aineen määrään. Piirroksesta 12 nähdäänkin, että kuorellisen kuiva-

aineen osuus kuorellisesta tuorepainosta on hankinta-alueen pohjois

ja eteläosassa hyvin yhtäläinen. Keskiarvo oli pohjoisosassa 60.1 ~ 

ja eteläosassa 59.6 %. Pohjoisosan hivenen suurempi kuorellisen kuiva-

aineen osuus voi aiheutua siitä, että pohjoisosan kiekoissa oli enem-

män oksia, kuten käy ilmi seuraavasta asetelmasta. 

Kiekossa 

Alue ei oksia 1 oksa 2 oksaa 3 oksaa yli 3 Yht. oksaa 
% kiekkoluvusta 

Pohjoinen 46.9 35.5 13.0 2.7 1. 9 100.0 

Eteläinen 64.6 24.7 6.3 3.1 1. 3 100.0 
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Piirros 12. Kuorellista kuiva-ainetta, % kuorellisesta tuoretilavuus
painosta, alueen etelä- ja pohjoisosassa. 

Sketch 12. The unbarked dry matter, per cent of the unbarked green 
volume weight, in the southern and northern part of the logging area~ 
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Piirros 13. Kuoretonta kuiva-ainetta, % kuorellisesta tuoretilavuus
painosta, alueen etelä- ja pohjoisosassa. 

Sketch 13. 
weight, 

Barked dry matter, per cent of the unbarked green volume 
in the southern and northern part of the logging area. 



- 33 -

Koska oksamassan arvo on vähäinen, ei pohjoisalueen puuta ole ai

heellista pitää eteläalueen puuta parempana. 

Kuorettoman kuiva-aineen määrä kuvaa eri alueilta tulevan puun ar

voa paremmin, sillä vähäarvoinen kuori ei ole enää mukana. Piirrok

sesta 13 havaitaan, että alueen eteläosasta saadaan enemmän kuoreton

ta kuiva-ainetta, jota oli siellä kes~imäärin 49.1 % kuorellisesta tuo

repainosta. Pohjoisosassa vastaava keskiarvo oli 47 . 9 %. Jos poh

joisosan kuorettoman puun kuiva- aineen tuoretilavuuspaino olisi sama 

kuin alueen eteläosan eli asiaan vaikuttaisi vain kuoren osuuden eri

laisuus, pitäisi pohjoisosasta saada kuoretonta kuiva- ainetta vain 

noin 47 %. 
Edellä olevaan perustuen voisi ajatella aiheelliseksi maksaa alueen 

eteläosasta tulevasta puusta hieman korkeampi hinta, joka kuoriprosen

teissa olevaa eroa (2. 1 %) hyväksikäyttäen olisi 2.6 %, mutta kuoret

toman kuiva-aineen osuuden mukaan 1. 9 %. 

Kuiva-ainepainoon perustuva mittaus 

Selvin tapa ilmaista puun arvo on epäilemättä määrittää näytteiden 

avulla puun kuiva-ainepitoisuus tuorepainosta laskettuna. Menetelmää 

on kokeiltu eniten Norjassa (BRAATHE ja OKSTAD 1964), mutta vastaavan

laista menetelmää käytetään myös Ruotsissa (JANSSON 1964) . MOlemmissa 

tapauksissa on käytetty kuorellisia näytteitä. Norjassa näytteitä on 

otettu sähkbkäyttöisellä jyrsimellä, joka pölkyn läpimitan huomioon 

ottaen ottaa p .. lkystä sen ytimeen saakka ulottuvan kolmiomaisen palan 

puruna. Veden haihtuminen on saatu näytteiden otossa erittäin pienek

si . Menetelmä on varsin käyttökelpoinen, joskin pölkkyjen valinnan 

sattumanvaraisuuden suhteen voidaan tehdä huomautuksia, sillä kuorman 

sisällä olevista pölkyistä ei voida saada yhtä helposti näytteitä 

kuin kuorman sivuilla olevista. Koneellisten kuormausmenetelmien val

litessa tämän epäkohdan vaikutus ei kuitenkaan liene kovin suuri. 

Näytteitä olisi otettava kuormasta asetelman, sivulla 34, mukaisesti 

(BRAATHE ja OKSTAD 1960, taulukko 16). 

Tavallisesti näytteitä on otettu kuormasta 20 ••• 25 kpl. Niinpä täl

lä näytemäärällä on saavutettu yhden autokuorman suuruisesta erästä 2 

%:n variaatiokerroin, vaikka tavara olisi tuoretta eli sen kuiva- aine-



Kuormien 
luku 50 

1 % 

60 70 

- 34 -

Variaatiokerroin 
2 % 3% 

Kuiv-a-ainetta, % 
50 60 70 50 60 70 

Yksityisten näyttei den variaatiokerroin, % 
5 4 3 5 4 3 5 4 3 

Näytteitä, kpl/ kuorma 

1 100 44 18 25 11 5 11 5 2 

2 50 22 9 13 6 6 

3 33 15 6 8 4 

6 17 7 

1 

ritoisuus olisi 50%. 

Ruotsissa näytteet on otettu sähkömoottorisahalla, mutta kuivumis

häviö on ollut tällöin suuri ja saatua kuiva- ainepitoisuutta on täyty

nyt korjata puun vesipitoisuudesta riippuen (JANSSON 1964) . 

On rowös mahdollista, että autokuormasta otetaan riittävä määrä koe

pölkkyjä, jotka sen jälkeen lastutetaan erityisessa hakkurissa, ja 

hakkeesta kootaan sattumanvarainen näyte . 

Kuorellisia näytteitä otettaessa tarkkuus on parempi kuin kuoretto

rnia näyttai tä otettaessa. Variaatiokertoimeksi viiden näytekiekon kes

kiarvoille saatiin tässä tutkimuksessa 5 . 5% kuorellisille ja 6. 8% 

kuorettomille näytteille. NISULA (1965) on saanut Veitsiluoto Osake

yhtiön aineistoasaan vastaaviksi arvoiksi 4 . 9% ja 5 . 6 %, joten tulok

set ovat samansuuntaiset, joskin hajonta on tässä tutkimuksessa suu

rempi, mikä johtuu mahdollisesti näytteiden vähälukuisuudesta. 

Tuoreella tavaralla (hakattu 1. 8 . 1964 jälkeen) kuorellista kuiva

ainetta oli keskimäärin 58 . 5 % kuorellisesta tuorepainosta ja variaa

tiokerroin oli 5. 1 %, mutta kuivuneella tavaralla (hakattu ennen 1. 8 . 

1964) keskiarvo oli 61 . 5% ja variaatiokerroin 3. 7% keskiarvosta. 

Kuiva-ainepainon mittaus on erittäin tarkka mittausmenetelmä ja hy

vä siinäkin mielessä , että näytteiden lukumäärää suurantamalla saavu-

tetaan haluttu tarkkuustaso . Tavaran kuivuusaste ei vaikuta asiaan 

muulla tavoin, kuin että mitä tuoreempaa tavara on, sitä useampia näyt

teitä on otettava. 
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Kiintokuutiopainonäytemenetelmä 

Muista mahdollisesti kysy~kseen tulevista mittausmenetelmistä mai

nittakoon kiintokuutiometrin painon määrittäminen näytteiden avulla. 

Kun tunnetaan erän kokonaispaino, saadaan kiintokuutiomäärä jakamalla 

kokonaispaino kiintokuutiometrin painolla. Kiintokuutiometrin hinta 

voidaan edelleen porrastaa esimerkiksi pölkkyjen keskikokoa vastaavan 

kuiva-ainemäärän tai kiintokuutiometriin sisältyvän kuiva-ainemäärän 

mukaisesti. 

Jos oletamme, että autokuorma koivupaperipuuta sisältää keskimäärin 

kolme auton levyistä pinoa ja että näytteen suuruudeksi on valittu 

yksi tällainen pino, joka voidaan helposti nostaa kuormasta ja upottaa 

kuutioimisaltaaseen ja samalla myös punnita, voidaan laskea, miten mon

ta näytettä erisuuruisista puueristä olisi otettava, jotta nälftteiden 

keskimääräinen tuoretilavuuspaino (kg/k-m3 ) ilmaisisi koko erän todel

lisen tuoretilavuuspainon ja samalla k-m3-määrän. Laskelmaa tehtäessä 

on täytynyt lähteä tässä tutkimuksessa todetuista tuoretilavuuspainon 

vaihteluista, jotka ovat suuremmat kuin joltakin yksityiseltä työmaal-

ta tulevien autopinojen tuoretilavuuspainojen vaihtelut. Jos hakkuu-

aikaa ei ole otettu huomioon, 95:ssä tapauksessa sadasta (riski 5 %) 
seuraavat näytemäärät riittävät pitämään lopputuloksen 10, 5 ja 1 %:n 

virherajoissa (laskelmat laatinut metsänhoitaja S a k a r i S a 1-

m i n e n). 

Autokuormia, 
~1 

1 
5 

20 
50 

100 

1 
5 

20 
50 

100 

1 
5 

20 
50 

100 

Virheraja, 
% 

10 

5 

1 

Näytteiden luku, 
autopinoa 

2 
2 
2 
2 
2 

3 
5 
7 
7 
7 
3 

14 
44 
76 

102 
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Jos tavara on tuoretta, näytteitä tarvitaan seuraavasti. 

Autokuormia, 
kpl 

1 
5 

20 
50 

100 

1 
5 

20 
50 

100 

1 
5 

20 
50 

100 

Virheraja, 
% 

5 

1 

Näytteiden luku, 
autopinoa 

2 
2 
2 
2 
2 

2 
4 
4 
4 
4 

3 
13 
38 
61 
78 

Jos taas tavara on kuivaa, tarvitaan seuraavat näytemäärät. 

Autokuormia, 
kpl 

1 
5 

20 
50 

100 

1 
5 

20 
50 

100 

1 
5 

20 
50 

100 

Virheraja, 
% 

5 

1 

Menetelmällä on muutamia huomattavia etuja. 

Näytteiden luku, 
autopinoa 

1 
1 
1 
1 
1 

2 
3 
3 
3 
3 

3 
13 
32 
49 
59 

Tavaran kuivuusasteen 

merkitys on paljon vähäisempi kuin tuoretilavuuspainon keskiarvoa käy-

tettäessä. Erittäin suuri etu on siitä, että tavaran koko ei vaikuta 

tuloksiin. Näin menetellen voidaan vastaanottaa myös nippu-uitossa ol-

lutta koivua. Melko selväksi eduksi on menet elmälle laskettava myös 
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se, että tavaran hankkija kykenee paremmin vertaamaan keskenään pino

ja kiintokuutiomääriä kuin pinokuutiometrimäärää ja tuoretilavuuspai

noa. Ruotsin metsähallinnon asettama mittaustoimikunta on mietinnös

sään (Domänverkets arbetsgrupp -- 1964) asettanut tämäntapaisen menetel

män toiseksi vaihtoehdoksi luovutettaessa paperipuuta teollisuuslaitok

sille maakuljetuksen yhteydessä. 

Menetelmän avulla saadaan selville pinotiheys, jos autokuormista 

mitataan p-m3 -määrä (vrt. NISULA 1963). 

Jos näytteitä otettaessa lasketaan myös näytteen jm- tai kappalemää

rä, saadaan selville näytteen pölkkyjen keskikoko. Kuten piirroksesta 

7 (s .. 25) havaitaan, kuorettoman kuiva-aineen määrä kasvaa pölkkyjen 

koo~ suuretessa, mutta kasvu on kuitenkin niin hidasta, ettei pölkky

jen keskikoon huomioon ottaminen sanottavasti paranna mittaustarkkuut

ta. 

Kiintokuutiometrin painon suurentuessa kuorellinen kuiva-ainepitoi

suus pienenee (piirros 12, s. 31). Suoraviivainen tasoitus kykenee 

kuitenkin vain osittain kuvaamaan riippuvuutta, sillä suurten paino

luokkien kohdalla, noin 900 kg/k-m3 - painosta lähtien, kuiva-aineen 

osuus näyttää pysyvän melkein vakiona . Ryhtymättä hakemaan toisen as

teen kuvaajaa, joka tässä tapauksessa näyttää sopivan paremmin kuvaa

maan riippuvuutta, on tyydytty käsivaraistasoitukseen ja pitäen painoa 

750 kg/k-m3 perustana (= 100) on saatu seuraavat suhdeluvut. 

Kiintokuutiometrin paino, kg 

750 800 850 900 950 1000 

Suhteellinen kuiva-ainepaino 

100 100 100 102.2 105.6 11o.n 

Vaikka siis kuiva-ainepitoisuus pieneneekin kiintokuutiometrin tuo

repainon kasvaessa, näyttää kuiva-aineen paino pysyvän ensin muuttu

mattomana ja sitten noin 900 kg/k-m3 -tuorepainosta lähtien kasvavan 

melko voimakkaasti. 

Hakkuuaika vaikuttaa tähän riippuvuuteen jonkin verran (piirros 14). 

Verrattaessa tuloksia toisten tutkijain tuloksiin havaitaan, että NY

LINDER (1960) on saanut tuorealla tavaralla riippuvuuden suoraviivai

seksi ja paljon voimakkaammaksi. Tämän tutkimuksen tuloksista vastaa-
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Piirros 14. Kuorellista kuiva-ainetta, % kuorellisesta tuoretilavuus
painosta, eri hakkuuaikoina. 

Sketch 14. Unbarked dry matter, per cent of the green volume weight, 
in different felling times. 
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vat ainoastaan 1.8.1964 jälkeen hakattujen pölkkyjen suuret tuoretila

vuuspainot (yli 850 kg/k-m3 ) NYLINDERIN Vilhelminan osa-aineistosta 

saamia tuloksia, joskin Kemijärvellä kuiva-aineen osuus oli tasaises

ti suurempi. NYLINDERIN muissa aineistoissa (Skinnskatteberg ja Laka

mark) kuiva-aineen paino nousi tuoretilavuuspainon kasvaessa vielä jyr

kemmin. On aivan ilmeistä, että pienehkö osa tämän tutkimuksen tuoree

seen tavaraan luetuista näytteistä tai ainakin osa näytteiden pölkyis

tä on ehtinyt kuivua huomattavasti. Kuivumisen tapahtuessa pölkkyjen 

päät kuivuvat ensin j~ samoin käy myös vettymisen yhteydessä. Nythän 

kiekkonäytteet otettiin 20 ja 60 cm:n etäisyydeltä pölkyn molemmista 

päistä sekä pölkyn keskeltä. Kuorellista kuiva-ainetta oli näissä eri 

kohtien näytteissä seuraavasti. 

Hakkuuaika 

Jälkeen 1.8.1964 

Ennen 1.8.1964 

Näytekiekon etäisyys pölkyn päistä, cm 

20 60 100 

Kuorellista kuiva-ainetta, 
% tuorepainosta 

58.2 

62.6 

57.9 
61.3 

57.9 
62.3 

Tuloksista näemme, että kuiva-aineen osuus on ollut 20 cm:n päässä 

pölkyn päistä ainoastaan hivenen verran suurempi kuin lähempänä pölkyn 

keskustaa, joten kuivuminen on ollut vähäistä. Mittauksen ajankohta, 

sydäntalvi, tekee tämän ymmärrettäväksi . Syksyn sateilla on tapahtu

nut vettymistä, mikä näkyy selvimmin ennen 1.8.1964 hakatussa tavaras

sa. Vettymisen vaikutus olisi näkynyt varmaan vieläkin selvemmin, jos 

osa kiekoista olisi otettu es imerkiksi 10 cm:n etäisyydeltä pölkyn 

päistä. 

Joka tapauksess a kuiva-aineen paino näyttää muuttuvan tuoretilavuus

painon muuttuessa eri tavoin kuivuneella tavaralla ja myös eri pai

koissa hakatulla tavaralla niin vaihtelevasti, ettei nälftä mahdolli

selta kä~·ttää tätä riippuvuutt-3. puutav;>,.ran arvon perusteena. 
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Study on the Weight Scaling 
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of Birch Pulpwood at Kemijärvi Oy 
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By Arno Tuovinen 

SUMMARY 

A study was conducted at the sulphate pulp mill of Kemijärvi O,y in 

January- February 1965 to establish the weight scaling bases of 2- m. 

birch pulpwood . Samples, 101 in all, of one piled cu . m. were acquired 

for the mill from a radius of c . 100 km . Thirty nine of ~the ~amples 

came from the working sites of the forest administration and 62 from 

other working sites . The piled cubic and solid cubic content, weight, 

number of bolts, and the felling and preparing time and site were de

termined for the samples. Five test disks were taken from each sample 

for laboratory investigation. The principal results were as follows. 

1. Pile density 

The average pile density was established to be 0 . 614 and the coef

ficient of variation 6. 4 per cent of the mean. The pile density was 

0. 626 for the working sites of the forest administration and 0 . 606 for 

the other samples . Pile density is closely dependent on the average 

bolt size (Sketch 1, p. 10) . The pile density was smaller in the 

northern than in the southern part of the logging area, chiefly be

cause of the smaller bolt size and possibly also the poorer form . 

2. Weight of piled cu . m. 

The mean weight of a piled cu . m. was established to be 558 kg. and 

the coefficient of variation 9. 5 per cent of the mean . The corre

sponding values for the samples (24 in all) felled prior to August 

1964 were 528 kg. and 7.9 per cent and those of the samples (68 in all) 

felled later were 571 kg. and 9 . 4 per cent. 

3. Weight of solid cu.m. 

The greer1 weight of a solid cu. m. in the total material was 911 kg. 

and the coefficient of variation 6. 3 per cent of the mean; for the 
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samples felled befare August 1964 the carrespanding figures were 860 

kg. and 4. 3 per cent and far the lats felled later 931 kg. and 5. 2 per 

cent . Hence, birch felled befare August 1964 weighed an average af 7. 6 
per cent less than that felled later. The ends af the balts had became 

slightly wet far the water cantent af disks taken at a distance af 20 
cm. fram the crass sectians was anly a little smaller than that af 

disks taken fram nearer the middle af the balt . 

There was fairly li ttle ice in the bal ts; icy balts accaunted far 

5. 5 per cent af the number af units and 21 . 1 pe~ 0ent af their mantles 

was cavered with thin ice. 

4. Classification by felling time 

In taking delivery af birch, if a distinctian in the mean weight 

per solid cu . m. far waad felled at different times is required the moon 

weight (931 kg./salid cu. m. ) af green timber can be emplayed far lots 

felled in September ar later in the autumn ar in the winter and weigh

ed at the mill nat later than the fallawing May ar June . All ather 

goads and alsa tiffiber stared aver twa summers wauld be included in 

seasoned gaads, far which the mean weight (860 kg. /solid cu.m.) of 

seasaned gaads could be used at least in the winter seasan. As it was 

impassible ta follow the variatians af weight included in the investi

gatian scheme, it is difficult ta say whether and how much the mean 

weight af the seasaned tiffiber in questian shauld be reduced when sea

soned birch is delivered in the summer and in the early autumn. The 

2 per cent water cantent established by Heiskanen (1959) at Punkaharju 

m~, hawever, serve as same kind af guideline until mare accurate in

farmatian is abtained. Birch allawed ta lie and seasan as felled with 

tops intact must alw~s be regarded as seasaned gaods. 

5. Use af the same salid cu. m. weight 

If the same solid cu.m. weight is used far all birch delivered, an 

estimate should be made af haw much green and haw much seasaned timber 

is delivered monthly and the weighted mean shauld be calculated fram 

these quantities and the unit weights discussed abave. This weighted 

mean is not at all the same as the 911 kg . /salid cu.m. abtained in the 

present wark. The mean weight calculated in this way is obviausly not 
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a constant; it probably tends to rise since a better price is fetched 

by green goods than by seasoned goods. 

6. Effect of the bolt size 

When the mean bolt size increases, the green volume weight also in

creases in both felling-time groups in roughly the same W8lf (Sketch 6, 

p. 24). On the other hand, the amount of barked dry matter grows very 

slowly with the increase in bolt size (Sketch 7, p. 25). When small

sized timber is delivered, the price obtained is thus too low regard

less of whether a dtiYerent mean weight is used for green and seasoned 

timber or a weighted mean i s usen f or all timber. 

7. Effect of the felling site 

on green weight 

The green volume weight in the southern part of the logging area 

was heavier than in the northern part by 8 kg./solid cu.m. for sea

soned and 16 kg./solid cu.m. for green timber. The difference was not 

statistically significant. 

8. Green weight of the bark 

Bark averaged 17.8 per cent of the unbarked green weight. The 

felling time had no appreciable effect on the proportion of bark. The 

bark weight percentage was generally independent of the diameter, ex

cept in bolts of over 17 cm. for which this weight percentage was 

smaller. The bark weight percentage was 19.3 in the northern part of 

the logging area, which consists of the oommunes of Sodankylä, Pelko

senniemi and Savukoski, and the northern part of the c ommune of Salla, 

and 17.2 in the southern part. The difference was highly significant 

statistically. The mean of bark weight percentage was higher in all 

the communes of the northern than in the southern part. 

9. Dry matter weight of the bark 

The dry matter weight of the bark was an average of 11.4 per cent 

of the unbarked green weight. For the southern part of the area the 

corresponding figure was 10.5 per cent and for the northern part 12.2 

per cent. Oy Tampella Ab reported only 1.0 per cent and Veitsiluoto 

Osakeyhtiö 9.2 per cent for this weight. 



- 45 -

10. Bark volume 

B ark averaged 11.6 per cent of the volume, in the northern part 18.5 

and in the southern 16.5 per cent. The bark weight percentage was 

higher than the volume percentage in small and medium-sized bolts, but 

in large bolts the situation was reversed (Sketch 10, p. 29). 

11~ Dry matter content 

Unbarked dry matter averaged 60.1 per cent in the northern part of 

the logging area and 59.6 per cent in the southern part. Barked dry 

matter averaged correspondingly 47.9 and 49.1 per cent. To arrive at 

a fair price for birch pulpwood, 2 ••• 2.5 per cent more should be paid 

for birch from the southern than from the northern part of the logging 

area. 

12. Dry matter content as 

a basis of pa,yment 

Unbarked dry matter content as a basis of payment gives better re

sults than the other methods mentioned above, provided that the samples 

are taken at random. Even when the number of the sample disks was in

sufficient (5 disks/sample), the coefficient of variation was 5.5 per 

cent. For barked disks the coefficient was 6.8 per cent of the mean. 

The drier the timber to be measured the smaller the number of samples 

needed to achieve the desired accuracy. 

13. Solid cu.m. samples 

Another noteworthy method is the determination of the solid cu.m. 

content of the lot to be measured by taking a sufficient number of 

samples and measuring the green weight per solid cu.m. The number 

of samples needed is shown on pp. 35 and 36. The greatest advantage 

of this method is that it takes into account the size and degree of 

seasoning of the tiiDber. On the other hand, it is more difficult to 

take into consideration at the same time the dry matter content of the 

goods; though this depends fairly closely on the green volume weight, 

it is also influenced rather distinctly by the degree of seasoning of 

the timber (Sketch 14, p. 38). 
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