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Metsätehon suoritt~missa tutkimuksissa on ilmennyt, että on mahdol

lista saavuttaa metsässä suuria kustannussäästöjä, mikäli luovutaan 

vanhoista traditionaalisista puutavaran valmistustavoista ja toimite

taan puu tehtaalle jossakin muussa muodossa kuin esimerkiksi hyvin 

karsittuina 2 mgn pituisina pölkkyinä. Tämän toteuttaminen edellyttää 

yleensä muutoksia tehtaiden puun vastaanoton ja puun käsittelyn jär

jestämisessä. Ruotsissa viime aikoina tapahtuneen kehityksen selvit

tämiseksi suoritettiin marras-joulukuussa 1966 matka eräille sikäläi

sille teollisuuslaitoksille, joilla tutustuttiin kysymykseen missä muo

dossa puu tulee tehtaalle. 

H u s u m, M o 0 c h D o m s j ö A B 

Tuotanto on noin 245 000 tn koivusulfaattiselluloosaa ja noin 

175 000 tn mäntysulfaattiselluloosaa vuodessa. 

Puuta käytetään yhteensä noin 3.1 milj. p-m3 vuodessa. Vuorokau

sikäyttö on noin 5 400 p-m3 kuorellista koivua ja noin 4 000 p-m3 kuo

rellista mäntyä. 

Kuljetustavat 

Noin 70 •• • 80% raaka- ainetarpeesta tuodaan merihinauksina koko Poh

janlahden ja Ruotsin Itämeren rannikon alueelta. Niput ovat pääasias

sa suuria merinippuja, joissa kussakin on 400 ••• 450 p-m3. 

Maakuljetus tapahtuu yksinomaan autoilla ja traktoreilla . Se kes-

kittyy pääasiassa tammi-maaliskuuhun , jolloin keskimäärin 50% tehtaan 

puuntarpeesta tulee maanteitse . Huippupäivinä tehdas käyttäävain maa

puuta. 

Puuraaka-aine 

Noin 70 %koivusta on pääosaltaan 3-metristä; joukossa on jonkin 

verran 4-metristä. Muu osa on 9 ja 19 jalan väliltä vapaasti katkot-



- 4 -

tuja vaihtelevi a pituuksia (fallande längder) . 

Noin 50 • •• 60% männystä on 3- metristä , joukossa hieman 4- metristä . 

Loput ovat 9 ••• 19 jalan vapaasti katkottuja vaihtelevia pituuksia. 

Puut ovat kuorimattomia paitsi merinipuissa oleva haapa, jota on 

jonkin verran kuorittuna ja kuivana korkkipuuna koivunippujen joukos-

sa . 

Karsinta on yleensä suoritettu moottorisahalla tavanomaisten laa

tuvaatimusten mukaisesti . 

Puun käsittely tehdasalueella 

Meriniput nostetaan suurella kaukal olla vedestä, ja siltanosturiin 

kiinnitetty kahmain siirtää puut kaukalosta kuljetinkanavaan, jossa 

virtaava vesi vie ne kuorimoon. Kuljetinkana~ toimii samalla pusku

rivarastona, joka sallii nippujen purkamisen tasaisesti huolimattakuo

rimon mahdollisesta epätasaisesta puunkulutuksesta. 

Maapuiden tehdasaluekäsittely tapahtuu trukeilla . Trukit nostavat 

niput joko kentälle välivarastoon tai suoraan kuorimoon. Koivu syö

tetään liotusaltaan kautta . Altaassa olevan veden lämpötila on noin 

+20 • •• 25 °C, ja puut viipyvät altaassa 2 ••• 2 . 5 tuntia . Altaaseen syö

tettävän nipun suurin ulottuvuus saa olla 6 . 5 metriä. Trukeilla kä

siteltävän maavaraston suuruus sen ollessa suurimmillaan onnoin 35000 
3 p-m • 

Mittaus 

Maapuut mitataan pystykauppojen ja omien metsien osalta painon avul

la. Mittaamalla aika ajoin koenippuja pölkyittäisellä latvatyvikiin

tomitalla saadaan kerroin, jolla paino muutetaan kaikkien kuo~nosal

ta kiintomitaksi . Pienempien toimittajien ollessa kyseessä on koenip

pu joka kahdeskymmenes nippu, mutta suuremmilla toimittajilla ja omis

sa metsissä joka 135:s nippu. Hankintapuita ostetaan edelleen tehdas

pinomittaan perustuen, joskin kiintokuutiosisältö tässäkin tapauksessa 

on lopullinen mitta. Se saadaan ottamalla koenippuja . 
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Kuorimo 

Kuorinta tapahtuu suurissa kuorimarummuissa, jotka ovat ns . pitkän 

puun rumpuja . Puut syötetään rumpuihin sekaisin sen pituisina, kuin 

ne metsästä tulevat. Koska alle 3- metrisiä pölkkyjä on mukana vain 

harvoin, puut etenevät rummuissa säännöllisenä yhdensuuntaisenakerrok

sena. Koska kuorimossa ei ole katkontaa eikä lajittelua, tullaan siel

lä toim3an varsin vähäisellä miehityksellä . Kuorimon tehon kannalta 

parhaimpana puun pituutena pidetään 3 metriä. Rumpujen teho laskee 

jonkin verran, jos joukossa on paljon 5 • • • 6 metrin pituuksia. Kuiten

kin on katsottu edullisimmaksi olla katkomatta näitä ennen kuorintaa . 

W i f s t a v a r f, S v e n s k a C e 1 1 u 1 o s a A B 

Tuotanto on noin 120 000 tn sulfaattiselluloosaa, ja sen pääosa ja

lostetaan voima- ja laminaattipaperiksi. 

Puuraaka- aineen tarve on noin 730 000 p- m3 vuodessa. 

määrästä tulee uittamalla ja puolet maakuljetuksina . 

Puolet tästä 

SCA : n Sundsvallin alueen tehtaiden mukana tullaan täälläkin vuonna 

1969 siirtymään yksinomaan maakuljetuksiin . 

Maapuun käsittely 

Puusta tuodaan osa 3-metrisenä, osa vaihtelevan pituisena ja osako

konaisina runkoina. Osa katkotusta tavarasta tuodaan tehtaalle kuori

neen ja karsittuna, mutta lajittelemattomana samassa kuormassa. Lajit

telu ja kuorinta tapahtuvat lajittelulaitoksessa, j onka teho on noin 

2 000 pölkkyä 8 tunnissa . Paperipuut kuoritaan laitoksen yhteydessä 

olevilla Cambio-kuorimakoneilla ja lajitellaan ja sahapuut lajitellaan 

puulajin mukaan. Käsiteltävien pölkkyjen keskipituus on noin 17 ••• 18 

jalkaa ja keskikoko noin 4 j 3 • Saavutetun kapasiteetin katsotaan ole

van riittävä laitoksen taloudellisen toiminnan edellytykseksi. 

Yhtiö on suorittanut kokeiluja kokonaisten runkojen käsittelystä 

tehtaan varastoalueella sijaitsevalla kiinteällä käsittelyasemalla . 
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Rungot tuodaan noin 50 km:n säteeltä tehtaan ympäristöstä autoilla 

joko karsinta-asemilta tai moottorisahakarsinnan ja runkojuonnon jäl

jiltä. Rajoitetun kuorman vuoksi ei kuljetus kauempaa ole kannatta

vaa. Rungot on kuormattu samansuuntaisesti etutyvisinä. Laitoksella 

ei ole päästy riittävään kapasiteettiin. Syyt tähän ovat lähinnä liit

tyneet runkojen syötön järjestelyyn. Syöttö tapahtuu hydraulinostu

rilla runko kerrallaan kahdelle pitkittäiskuljettimelle, jotka kuljet

tavat rungot katkaisuun, laji tteluun ja kuorintaan . Kuorinta tapahtuu 

muun käsittelyn yhteydessä Cambioilla. Koko laitosta hoitaa yksi mies, 

mutta näyttää olevan erittäin vaikeaa saavuttaa tarvittava käsittely

nopeus tällaisella syöttöjärjestelyllä. Tätä vaikeuttaa myös pitkit

täin tapahtuva runkojen käsittely. Pienten runkojen kapasiteettia alen

tava vaikutus tuntuu liian suurena. 

Saadun tiedon mukaan on toisaalla Ruotsissa rakennettu tehtaan lä

heisyyteen sijoitettu runkojen käsittelyasema, jossa syöttö on järjes

tetty tapahtuvaksi siten, että poikittaiskuljetin syöttää osanrungois

ta suoraan pitkittäiskuljettimelle ja osa syötetään hydraulinosturil

la kahdelle muulle pitkittäiskuljettimelle tä~tä samalta poikittaiskul

jettimelta. Kokemukset tämän järjestelyn käytöstä puuttuvat toistai

seksi, mutta on luultavaa, että täten saavutetaan parempi tulos kuin 

Wifstavarfin tapauksessa. Esitetyn kaltaisten laitosten taloudelli

suutta rasittaa myös helposti tällaisessa yhteydessä syntyvien pakol

listen käsittolyjen suuri lukumäärä. Koska kaikkia puutavaralajeja ei 

voida käyttää samalla paikalla, jolloin ne voitaisiin ohjata suoraan 

kulutukseen, täytyy suorittaa uudelleenkuor~auksia ja muita ylimääräi

siä käsittelyvaiheita, ennen kuin puut voidaan käyttää. 

Mittaus 

Määrämittainen tavara mitataan autokuormissa pinomitan avulla mit

tausyhdistyksen toimesta. Vaihtelevan pituinen paperipuumitataan myös 

pinomitan avulla, ja tämä perustuu arvioidun keskipituuden määrittämi

seen . Arvalla määrätään koeniput, jotka kuutioidaan pölkyittäin lat

vatyvikiintomitan avulla. Saadulla pino- ja kiintomitan suhteella tar

kistetaan pinomittatulokset. Runkokuormat tulevat omista metsistä ja 
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niitä ei mi tata tehdasalueella. Kuutiointi perustuu pystyarvi ointi in 

ja kappalekontrolliin. 

Puuraaka- aineen tehdastoireitus tulevaisuudessa 

Lähitulevaisuudessa raakapuun käsittely lopetetaan Wifstavarfissa . 

Raaka- aine toimitetaan hakkeen muodossa Östrandin sulfaattiselluloosa

tehtaalta . Järjestely liittyy osana SCA:n Sundsvallin alueen tehtai

den puunkäsittelyn uudolleenorganisointiin. Wåiden toimenpiteiden pi

täisi olla loppuun suoritetut vuoden 1969 aikana. Hakkeen kuljetus on 

tarkoitus järjestää noin iuO irtokuutiometrin autokuormina. Kulj e tus ta

pahtuu suurilla vaihtoperävaunuilla siten, että toista kuormataan au

tomaattisesti samanaikaisesti, kuin toista kuljetetaan tehtaalle . Pur-

kaminen tehtaalla tapahtuu sivukaatokipin avulla . 

mauksen ja purkamisen suori ttaa yksi mies . 

Kuljetuksen, kuor-

Ö s t r a n d, S v e n s k a C e 1 1 u 1 o s a A B 

Tuotanto on 160 000 tn sulfaattia, josta 40 % on koivu- ja 60 % män

tysulfaattia. 

Puuraaka-aine 

Koivusta on 80 •• • 90 % ja mä.nnystä 3 ••• 5 % kuorellista 3- metristä. Lo

put ovat vaihtelevan pituista 9 •• • 20-jalkaista. Vaihtelevien pituuk

sien osuus on lisääntymässä . Puuraaka- aineen tarve on tällä hetkellä 

1.1 milj. p-m3 vuodessa . 

Mittaus 

Kolmimetrinen tavara mitataan menetelmällä, j ossa normaali pinomit

ta muutetaan kiintomitaksi arvan perusteella otetuista koenipuista mi

tatun kappaleittaisen kiintomitan avulla . Vaihtelevan pituinen tavara 

mitataan myös pinomitalla ja keskipituus arvioidaan. Arvalla otetaan 

latvatyvikiintomitta pölkyittäin joistakin nipuista ja tällä suhdelu-
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vulla tarkistetaan muut mittaustulokset. Suunnitelmiin kuuluu siirtyä 

myöhemmin puunkäsittelyjärjestelyn yhteydessä painomittaan. 

Puun käsittely tehdasalueella 

Vesipuut syötetään satamanosturityyppisellä kahmaimella varustetul

la nosturilla avatuista nipuista kuorimon syöttöpöydille. Mänty pure

taan autoista ja rautatievaunuista trukilla ja syötetään samalla tru

killa syöttöpöydälle. Koivu puretaan suurella siltanosturilla varas-

teon tai suoraan kanavakuljettimeen, joka vie puut kuorimoon. Kuori-

mossa on tällä hetkellä kolme rumpua ja yksi läpijuoksulinja. Rumpujen 

jälkeen ei ole palautusmahdollisuutta. Rummut ovat pitkän puun rum

puja. Verrattaessa toisiinsa pitkän ja lyhyen puun kuorintaa rummuis

sa on Östrandissa todettu puunhukan lyhyen puun rummussa olevan noin 

1 % suurempi kuin pitkän puun rummussa. Tämä johtuu pääosaltaan pölk

kyjen päiden pyöristymisestä lyhyen puun rummussa. Hukka on suurempi, 

kun otetaan huomioon sahajauhohäviöt katkottaessa pitkä tavara lyhyem

piin osiin. Edelleen on todettu läpimitan pienenemisen vaikutuksen 

puunhukkaan olevan suurempi lyhyen tavaran kuin pitkän tavaran rummus

sa. Tämä johtuu siitä, että pitkän tavaran rummussa puut pysyvät yh

densuuntaisina eivätkä ruuhkaannu ja katkeile kuten ~hyen tavaran rum

mussa. Kuorittaessa yksinomaan pitkiä puita (5 ••• 6-metrisiä) on rum

pujen teho jonkin verran heikompi kuin kuorittaessa esimerkiksi 3-met

ristä tavaraa samoissa rummuissa. 

Tulevaisuuden suunnitelmat 

Östrandin tehtaan puunkäsittely tullaan lähiaikoina osittain uusi

maan, ja tärkein periaatteellinen muutos on siirtyminen hakevarastoin

tiin. On laskettu, että tällä järjestelyllä lisätään kuorimon tehoa 

10 ••• 20% kuorimon tasaisemman käynnin ansiosta. 
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0 r t v i k e n, S v e n s k a C e l l u l o s a AB 

Tuotanto on laajennuksen jälkeen noin 350 000 tn sanomalehtipaperia 

vuodessa sekä tarvittava määrä Na-bisulfiittimassaa paperin raaka-ai

neeksi . 

Puuraaka-aine 

Puuraaka- aineen tarve on noin 1.4 milj p- m3 vuodessa eli noin 4 700 

p- m3 kuusipaperipuuta vuorokaudessa. Mäntyä voidaan ottaa noin 10 %:n 

sekoituksena, haapaa ja koivua ei käytetä lainkaan. 

Ortvikenin tehtaan kuorimon laitteet voivat ottaa vastaan noin 14 

metrin puuta, mutta käytännössä pituus on 9:stä 20 jalkaan . Tämä joh

tuu lähinnä ylipitkien pölkkyjen kuljetuksen yhteydessä aiheuttamista 

hankaluuksista . 

Kuljetustavat 

Tällä hetkellä kuljetetaan 50 % uittaen ja 50 %maitse, mutta lähi

tulevaisuudessa lähes 100% maitse. 

Puun käsittely tehdasalueella 

Uittopuu tulee tavallisissa tai suurissa merinipuissa kuorimon pää

hän rakennetun siltanosturin alle . Siltanosturiin kiinnitetyn kahmai

men avulla uittopuut syötetään avatuista nipuista kuorimon hajoituspöy

dälle. Kahmaimen nostokyky on 13 tn . Maapuita varten on samassa sil

tanosturissa 35 tn:n vaijerinosturi, jonka avulla puut tällä hetkellä 

puretaan autokuormista kuorimon hajoituspöydälle . Parhaillaan ollaan 

täälläkin siirtymässä trukkikäsittelyyn, jolloin siltanosturi jää re

serviin. Käytettävän trukin nostokyky on 20 tn . On tarkoitus, että 

trukkikäsittelyyn siirryttäessä trukki hoitaa tehtaan varastoalueella 

kahden vuorokauden puskurivarastoa. Normaali autokuormanippu sisältää 

noin 550 kiintokuutiojalkaa, mutta 700 • • • 800 kiintokuutiojalan niput 

eivät ole harvinaisia . 
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Mittaus 

Tällä hetkellä mittaus tapahtuu mittausyhdistyksen toimesta tehdas

alueella menetel mällä , j ossa arvalla määrätyt koeniput mitataan pöl

kyittäi n latvatyvi kiintomi tan avulla. Myöhemmin mittaus tullaan suo

rittamaan osaksi metsässä ja osaksi tehtaalla . SCA:n kokonaissuunni

telman mukaan tulee painomi tta käyttöön todennäköisesti myös Ortvike

nin puiden mittauksessa. 

Kuorimo 

Kuori massa katkotaan vai htelevan pituiset pölkyt pääosiltaan 1. 5 
m:n pituisiksi ennen r umpuja . Rumpujen jälkeen erotallaan alle 1.5 
m:n pätkät automaattisesti selluloosatehtaan raaka- aineeksi. Kuorimon 

täystehoisen käytön turvaami seksi on kuorimon ja hiomon välissä pus 

kurivarasto, johon ajetaan hiomon epätasaisesta puunkulutuksesta ai

heutuva ylimääräinen kapasiteetti. 

I g g e s u n d, A B I g g e s u n d s B r u k 

Tuotanto on noin 140 000 tn valkaistua massaa vuodessa. Siitä on 

1/3 sulfiittia ja 2/3 sulfaattia . Sulfaattimassasta on puolet koivu

ja puolet mäntymassaa . Osa selluloosasta jalost~taan erilaisiksi kar

tongeiksi . 

Puuraaka- aine 

Puuraaka-aineen kulutus on noin 1 . 1 milj . p-m3 vuodessa ja se ja

kaantuu tasan kuusen, männyn ja koivun osalle . Puun pituus on 3.2 m, 

ja noin 60 % puusta saadaan omista metsistä . Raaka- aineena käytetään 

myös sahajauhoa, joka saadaan lähiseudun sahoilta. Sahajauhon käyttö 

vastaa noin 50 massatonnin vuorokausivalmistusta . Lisäksi suoritetaan 

kokeiluja ns , vihreän hakkeen käyttämiseksi , Tämä on metsässä pienis

tä puista valmistettua haketta, jossa ovat mukana myös oksat ja neula

set. Tämän kokeilun lopulliset tulokset eivät ole vielä selvillä , 
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Kuljetukset 

Tehdas käyttää pääasiassa ma&puQta . Uitto loppuu lähiaikoina ko

konaan . Pääosa kuljetuksista hoidetaan 27 kuorma- autolla . Keskikulje

tusetäisyys on noin 110 km. Kuormat ovat suuria, keskimäärin 55 •• • 60 

p- m3• Suurimmissa kuormissa on jopa 100 p- m3• Autot ajavat keskimää

rin kaksi kuormaa vuorokaudessa . Puutavaran valmistus ja metsäkulje

tus pyritään pitämään ympäri vuoden tasaisesti käynnissä. Tätä varten 

oli yhtiön käytössä esimerkiksi vuonna 1966 50 ••• 70 kuormaa kantavaa, 

hydraulisella nosturilla varustettua metsätraktoria, joista suuri osa 

on yhtiön omia. Lisäksi nämä traktorit ovat lähes kaikki samaa tyyppiä. 

Mittaus 

Mittaus tapahtuu autokuormissa pinomitan avulla, mutta alueittain 

selvitetään kuormien kiintokuutiosisältö arvan perusteella valittujen 

koenippujen yksittäiskappalein tapahtuvalla kuutioinnilla. 

Puun käsittely tehdasalueella 

Puutavaran käsittely tehdasalueella perustuu trukin käyttöön . Truk

ki suorittaa autokuormien purkamisen ja syötön joko kuorintalaitteisiin 

tai välivarastoon. Tehtaan alueella oleva, trukilla hoidettava väli

varasto on suurimmillaan 15 000 p-m3• 

Kuorinta 

Tehdaskuorinta tapahtuu Cambio-kuorimakonein. Trukki syöttää niput 

kuorimakoneille, ja kuorinnan jälkeen menevät pölkyt suoraan ha~n. 

Koivujen talvikuorintaa varten on jäätyneet puut pidettävä vähän aikaa 

höyrykaapissa, joka sulattaa kuoren. Osa puista tulee tehtaalle puo

lipuhtaina. Yhtiöllä on kuusi Brunett-kuorintaristeilijää, joiden kes

kimääräinen teho on 150 p-m3jtyövuoro. Yhteisteholtaan nämä vastaavat 

noin 40 % koko kuorintatarpeesta. 

Tehdas hyvittää tehtaalla maakuljetuspuun kuoresta noin 3.5 kruunua 

irtokuutiometriltä. Se vastaa noin yhtä kruunua puolipuhdasta pino

kuutiometriä kohti. Tämä on aiheuttanut sen, että kuorta on jopa kul

jetettu metsästä jonkin verran tehtaalle poltettavaksi. 



- 12 -

K o r s n ä s, K o r s n ä s - M a r m a A B 

Tuotanto on noin 160 000 tn sulfaattia, noin 75 000 tn sulfiittia, 

säkkitehtaalla noin 25 milj. säkkiä ja sahatavaraa noin 30 OOOstd vuo

dessa. Laajennusvaihe käsittää 130 000 tnm sulfaattitehtaanja 100000 

tn:n paperikoneen. Laajennus on valmis vuonna 1968. Sulfiittilinja 

Korsnäsissa lopetetaan tällöin. 

Puuraaka-aine 

Puuraaka-aineen kulutus on noin 1.6 milj p-m3 vuodessa. 

0 .2 milj . p-m3 koivua, o.6 milj. p-m3 kuusta ja 0.8 milj. 

Siitä on 
3 .. tyä' p-m man • 

Hakkeen käyttö on varsin runsasta. Vuodessa käytetään lähes 500 000 

irtokuutiometriä haketta, josta noin puolet on omien sahojen haketta . 

Kuljetustavat 

Uitto on irtouittoa, ja noin 40% puumäärästä uitetaan tällä hetkel

lä. Uiton osuus vähenee jatkuvasti, mutta ei luultavasti ole loppumas

sa. Auto- ja rautatiekuljetus ovat käynnissä tasaisesti ympäri vuoden. 

Uittopuun kausiluonteisuus tasataan maallenostolla. Maalle on nostet

tu jopa 300 000 p-m3• Tarkoituksena on tulevaisuudessa muuttaa tämä 

varasto hakevarastoksi. 

Mittaus 

Mittaus on pinomittaan perustuva kiintomittamittaus . Alueittain 

joko joka 18:s nippu pienemmiitä tai joka 37:s suuremmilta alueiltami

tataan koenippuna pölkyittäin latvatyvikiintomitalla. Sahapuut mita

taan koemitan perusteella. Sahapuiden osalta on harkittu joko siirty

mistä tasamittaisiin sahatukkeihin tai toisaalta myös vapaata katko~. 

Puun käsittely tehdasalueella 

Uittopuun maavarastointia varten tehtaalla on kaapelinosturi. Maa

puu käsitellään kahdella trukilla, jotka huolehtivat sekä auto- että 

rautatievaunukuormien purkamisesta, välivarastoinnista ja tehtaaseen 
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syötöstä. Kuorinta tapahtuu osittai n Cambio-koneilla, osittain rum-

mui ssa. Tehtaan laajennuksen yhteydessä tulee kuorimo uusittavaksi. Se 

perustuu rumpuihin . 

G r u v ö, B i 1 1 e r u d s A B 

Tuotanto on noin 120 000 tn sulfaattiselluloosaa vuodessa. 

loosa jalostetaan kokonaisuudessaan erilaisiksi kartongeiksi. 

Sellu

Raaka-

aineena käytetään mäntyä ja koivua . Alueelta tuleva kuusi käytetään 

lähistöllä sijaitsevassa Slottsbron sulfiittitehtaassa. 

Puuraaka- aineen tehdastoimitukset 

Noin 65 % puumäärästä tulee autoilla, noin 30% rautateitse ja loput 

uittamalla. Uitto loppuu kokonaan lähiaikoina . Kaikki massapuu on 3-

metristä . Käytetty autokalusto on pääosaltaan suhteellisen pientä, jos

kin täysperävaunuja alkaa jo esiintyä . Autot tuovat keskimäärin kukin 

3 •• • 4 kuormaa vuorokaudessa . Puut tuodaan lajitte lemattomina tehtaal

le . Samassa kuormassa saattaa toisin sanoen olla mäntyä, kuusta ja koi

vua . Mittaus perustuu autokuormitta in tapahtuvaan pinomittaukseen. Tie

tyistä koenipuista saadun kiintomitta- pinomittasuhteen avulla pinomitat 

muutetaan kiintokuutiometreiksi. Samoista koenipuista selvitetään myös 

puulajisuhteet. Mittauksen suorittaa mittausyhdistys . 

Puun käsittely tehdasalueella 

Vuonna 1965 Gruvön t ehdasalueell a valmistui puutavaran keskuskäsit

telylaitos . Sen teoreettinen teho on tällä hetkellä 1 200 000 k- rn2vuo

dessa. Mänty ja koivu käytetään Gruvön tehtaissa ja kuusi muutetaan 

hakkeeksi ja puhalletaan noin 1.5 km:n päässä olevalle Slottsbron teh

taalle. Mittauspaikalta tulevat puut siltanosturin alle, jossa samoil

la kiskoilla toimii kaikkiaan kolme nosturikelkkaa . Auto- tai rauta

tievaunukuormista puut nostetaan siltanosturilla joko suoraan lajitte-

lupöydille tai siltanosturin välivarastotilaan. Lajittelupöytiä on 
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kaikkiaan v~~s~. Kunkin lajittelupöydän teoreettinen tuntiteho on 60 

k-m3 lajiteltua puuta. Lajittelu tapahtuu kolmen puulajin kesken. Kuu

si ja mänty siirretään höyrykaappien läpi rumpuihin. Rumpuja on tällä 

hetkellä kolme ja ne ovat kaikki kuivia ja nopeakierroksisia . Ne ovat 

ns. pitkän puun rumpuja. Nopein kuusirumpu pyörii 12 . 5 kierrosta mi

nuutissa . Kuorintajälki on erittäin hyvää ja puiden vahingoittuminen 

lähes olematonta, mikä johtuu siitä, että 3- metrinen tavara kulkeutuu 

rumpujen läpi yhdensuuntaisena. Koivu s~irtyy lajittelulaitoksista 

omaan taskukuorimoonsa ja syötetään sieltä prosessiin . Kuusipölkyt ha

kataan hakkeeksi ja syötetään 40 °C:n lämpöisenä hakkeena hakekasalle. 

Hakakasoja on kaksi kappaletta, ja molemmat sisältävät 40 000 m3 haket- ( 

ta. Niiden lämpötila pyritään pitämään 40 °C :n tienoilla . Hake vii-

pyy näissä kasoissa korkeintaan 2 ••• 3 kuukautta, Hake puhalletaan ka-

soista 1 600 metrin päähän Slottsbron tehtaille , 

Y 1 e i s i ä h a v a i n t o j a 

Puun käsittelyaste tehtaalle tuotaessa 

Ruotsi voidaan jakaa periaatteessa kolmeen maantieteelliseen osaan, 

joista kussakin käytetään erilaista puutavaran pituutta . Ruotsin poh

joisin osa Sundsvallin aluetta myöten käyttää pääasiassa ns. fallande 

längder eli vaihtelevia pituuksia. Yleisimmät pituudet tällä alueella 

ovat 9:stä 19 jalkaan. Puun pituus on hakkuumiehen vapaasti määrättä

vissä tältä väliltä. Sitä ei siis katkota käytännössä tasajaloille . 

Hakkuumies ei yleensä mittaa puuta puutavaraa tehdessään . Pituuden ylä

raja on hieman alentunut viime vuosina . Aikaisempi 27 jalan yläraja 

on vähitellen siirtynyt 19 jalan tienoille. Tähän ovat vaikuttaneet 1&

hinnä kuljetusteknilliset seikat. Keskimäärin näyttävät pituudet täs

sä vapaassa katkonnassa asettuvan 17 •• • 18 jalan tienoille. Sundsval

lin alueen eteläpuoli , Keski-Ruotsi, aina suuria järviä myöten, suosii 

pääasiassa 3-metristä tavaraa. Joissakin tapauksissa puun pituus on 

3 . 2 metriä, Ruotsin eteläisessä osassa esiintyy edelleenkin 2- metris

tä puuta 3-metrisen rinnalla. 

( 
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Kuva l. Merinippu (400 ... 450 p-m3) on nostettu vedestä suuren 
kaukalon avulla, ja kahmaimella varustettu siltanosturi siirtää 

puut kuljettimelle. (Husum) Kaikki valok. Metsäteho. 
Fig. 1. T he sea bundle ( 400 . .. 450 piled cu.m.) has been lifted 
out of the water with a large trough and the bridge crane with 
grab moves the logs on.to th.e conveyor. (Husum) A/l photos 

Metsäteho. 

Kuva 3. ippujen kiintokuutiosisältö tarkistetaan mittaamalla 
tietty määrä näytenippuja pölkyittäin latvatyvikiintomitan avulla. 
Saadun tuloksen avulla muunnetaan muulla tavoin saadut mit-

taustulokset kiintomitaksi. (O rtviken) 
Fig. 3. The solid cu.m. content of the bundles is checked by 
measuring a certain number of sample bundles by logs, using a 
top-butt solid measure. Measuring results obtained in another 
way are converted into solid measures with the aid of the result 

achieved. (Ortviken) 

Kuva 5. Vain erittäin harvois a tapauksi a l)•h Hlä matkoilla pys
tyy pienen kuorman suoraan kannolla tehtaalle tuova ajoneuvo 
kilpailemaan kustannuk i a maa.nteillä liikkuvan erikoisajoneu-

von kan a. (0 trand) 
Fig. 5. A vehicle which tokes a mall lood direct from the stump 
ro the mill can on rare occasions ouer hort distances compete 
in east with a peciol uehicle driuing on highways. (Östrand) 

Kuva 2. Kuvassa oikealla näkyvän vaa'an ja keskellä olevan 
painonäppäinpöydän avulla siirretään tiedot punnittavasta kuor
masta automaattisesti sekä sähkökirjoituskoneeseen että myös 
reikänauhalle, joka viikoittain tulkitaan tietokonekeskuksessa. 

(Husum) 
Fig. 2. l nformation on the load to be weighed is transmitted 
automatically from the scale on the right of the picture and the 
push-button table in the middle to the electric typewriter and is 
also perforated on tape and analysed weekly at the computer 

centre. (Husum) 

Kuva 4. Maakuljetuskustannusten alentamiseksi käytetään järeää 
autokalustoa. Kuvassa olevassa kuormassa on vaihtelevan pituista 

paperipuuta noin 70 p-m3. (Ortviken) 
Fig. 4. l n order to reduce overland transport costs, heavy trucks 
are used. The load in the picture contoins c. 70 piled cu.m. of 

pulpwood of different lengths. (Ortviken) 

Kuva 6. Kaikessa puun käsittelys ä on käsiteltävän kappaleen 
koolla ratkaiseva vaikutus käsittelyn taloudellisuuteen. Runko
jenkäsittelylaitoksen taloudellisuutta harjuttavat pahasti pienet 

rungot. (Wifstavarl) 
Fig. 6. The size of the unit to be handled has a decisive effect 
on handling economy in all wood-handling operations. Small 
stem seriously reduce the economy of the stem-handling plant. 

(Wifstovarf) 
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Kuva 7. Yleinen suuntaus Ruotsissa näyttää olevan sijoittaa truk
ki kaukokuljetuksen ja tehtaan puunkäsittelyn saumakohtaan. 
Siltanosturiin verrattuina trukit ovat toiminnaltaan nopeampia ja 
pääomakustannuksiltaan halvempia. Kuvassa ruotsalainen 20 ton
nin LMV-trukki . Yhden nipun käsittelyaika on noin 3 min. 

(Ortviken) 
Fig. 7. The general trend in Sweden seems to be to place the 
fork loader at the meeting point of long-distance Iransport and 
mill-handling of the wood. Compared with a bridge crane, loaders 
are faster and cheaper in capital costs. The picture shows a 
Swedish 20-ton LMV fork loader. The handling time of a single 

bundle is c. 3 min. (Ortuiken) 

Kuva 9. Tavallisesta sahatavaratrukista valmistettu autonippujen 
purkamisessa ja tehtaaseensyötässä käytettävä trukki . Trukkien 
avulla voidaan niiden suuren liikkuvuuden ansiosta käyttää teh
taan puskurivarastotila paremmin hyväksi kuin käytettäessä pai-

kalleen sidottua siltanosturia. (Husum) 
Fig. 9. A fork loader made out of an ordinary sawn timber lift 
truck, used for unloading of truck bundles and feeding them to 
the mill. The greater mobility of the loaders makes it possible 
to e:rploit the auailable buffer storage space more fully than when 

a stationary bridge crane is employed. (Husum) 

Kuva 11. Useissa tapauksissa käytetään uittopuiden siirtoon teh
taan kuorimoon erilaisia suuria kahmaimia, jotka siirtävät puut 
avatuista uittonipuista keskimäärin 5 p-m3 :n erinä kuorimon ha-

joituspöydälle. (Östrand) 
Fig. 11. Various types of large grabs are used to moue floated 
logs to the mi/l barkery. The grabs moue the logs from the 
untied floating bundles in lots averaging 5 piled cu.m. to che 

barkery feeding table. (Ostrand) 

Kuva 8. Caterpillar 988, nostokyky n. 15 tn. Yhden nipun käsit
telyaika on n. 1 _ min. Trukki on runko-ohjattu. Toiminnan ta
pahtuessa kolmes a vuorossa jatkuva ti tarvitaan jokin varajärjes
telmä, jos käytö sä on vain yksi trukki. Trukin tavanomaiset 
huollot voidaan niistä etukäteen ilmoittaen sovittaa vuorokauden 
hiljaisimpiin aikoihin tai viikonloppuihin. (lggesund ja Korsnäs) 
Fig. 8. Caterpillar 988, lifting capacity c. 15 tons. The time 
expended on the handling of a single bundle is c. 1 2 min. The 
fork loader has frame steering. As the work is continuous three 
shift work, a reseroe system must be organised if only one loader 
is in use. Routine maintenance of the loader can be phased, when 
previously known about, into slack times during the day or 

weekends. (/ggesund and Korsnäs) 

Kuva 10. Suurin Ruotsis a puutavaran käsittelyssä käytettävä 
trukki on kuvan esittämä FWD Wagner. Sen nostokyky on 26 tn. 
Tätä trukkia käytetään myö Pohjois-Amerika sa eräissä tapauk
sissa suoraan vedestä tapahtuvaan puutavaran siirtoon tehtaalle. 

(Gruvö) 
Fig. 10. The largest fork loader used in Sweden for timber is 
the FW D Wagner in this picture. lts lifting capacity i 26 
tons. This loader is used in onh America in some places to 
moue bundled cimber direcc from water co the mill. (Gruvö) 

Kuva 12. Jotta puun eri käsittelyvaiheiden liittymäkohdat tomu
ivat kitkattoma ti, on u einkin edulli ta järjestää mahdolli uus 

pieneen puskurivarastoon, jolla tasoitetaan eri käsittelyvaiheiden 
heikelli iä kapa iteettieroja. Kuva a käynni ä kuorimon ja hio-

mon väli en pu kurivara ton yöttö kulutuk een .(Ortviken) 
Fig. 12. To obcain che smoothest po ible coordination between 
che different wood-handling phases it is ofcen usefu/ to organise 
a small buffer torage io t:ven out temporary capacity differences. 
The picture show logs being moved from the bu/ftr storage 
between the barking plant and che mechanical pulp mill. 

(Ortviken) 

( 
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Syyt näihin erilaisiin puunpituuksiin ovat vaikeasti määriteltävis

sä . Pohjoisten osien vaihtelevia pituuksia perustellaan useimmi ten 

metsäkäsittelyn yhteydessä saatavilla eduilla. Vapaa katkonta on hal

vempaa ja puun talteen otto aika hyvää . Kolmen metrin pituutta taas 

perustellaan sen käyttöaluealla useimmissa tapauksissa käsittelyn help

poudella tehtaalla. Kolmimetrisen puun katsotaan kuoriutuvan pitkän 

puun rummuissa taloudellisimmin ja sitä on suhteellisen helppo mitata , 

mutta myös metsäpäässä tästä pituudesta on tiettyjä etuja käsiteltäes

sä tavaraa koneellisesti . Kuljetusvälineiden tilankäytönkin kannalta 

tästä pituudesta on katsottu olevan etua . 

On kuitenkin erittäin vaikeaa pätevästi selvittää, mikä on syynä kul

lakin alueella yleisimmin käytössä olevaan pölkynpituuteen . Useissa ta

pauksissa voidaan perustellusti olettaa perinteiden ja tottumusten ole

van painavimpana syynä kulloinkin valittuun ratkaisuun . Ilmeistä kui

tenkin on, että mitä enemmän metsävaiheen töitä joudutaan koneellista

maan, sitä edullisemmiksi muuttuvat pitemmät tavaramuodot tiettyyn ra

jaan saa~. 

Kokonaisten runkojen tuominen tehtaalle suurina erinä , joko karsit-

tuina tai karsimattomina, on ilmeisesti hankalaa . Riittävän suuren 

maa~tiekuorman tekeminen kokonaisista rungoista on vaikeaa, ja myös 

tehdasolosuhteita vastaavan kapasiteetin aikaansaaminen näyttää runko

jen käsittelyssä toistaiseksi saatujen kokemusten perusteella erittäin 

vaikealta . Kopparfors AB:ssa tosin on aloittanut juuri toimintansa 

uusi karsittuja runkoja tehtaalla käsittelevä laitos, mutta tuloksista 

ei vielä ole tietoa. 

Karsinta ja kuorinta 

Ruotsin pohjoisilla alueilla tulee tehtaille jo sangen huonosti kar

sittujakin pölkkyjä. Tämä johtuu osittain käyttöön otettujen karsima

koneiden huonommasta työnlaadusta normaaliin käsin suoritettavaan kar

sintaan verrattuna. Käytetyssä ~ittausjärjestelmässä ei pöl~ jää

neistä oksantyngistä aiheudu haittaa, mutta tehdaskäsittelyn yhteydes

sä on joitakin haittoja todettavissa. Kuorimoiden rullakuljettimissa 
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oksaiset pölkyt a iheut tavat tiettyjä vaikeuksia. Sen sijaan kuorimois

sa, joissa tämä seikka on otettu huomioon, oksantyngistä ei ole mitään 

haittaa (esimerkiksi Ortvikenissä ). 

Kuorinta siirtyy entistä enemmän tehtaille, ja nopeakierroksiset 

rummut valtaavat alaa . Ehkä eniten suomalaisesta käytännöstä poikke

avaa on ns. pitkän tavaran rumpujen käyttö. Rumpuihin syötetään esi

merkiksi pohjoisen Ruotsin alueella vaihtelevan pituinen tavara katko

matta sekaisin . Erikoista on myös vaihtelevien pituuksien käyttö hio

mon kuorimon yhteydessä, jolloin syntyneet pätkät syötetään automaatti

sen pituuslajittelun avulla selluloosatehtaan hakkuriin . 

Pitkän tavaran rummussa puut etenevät yhdensuuntaisena matalana ker

roksena rummun päästä päähän. Rumpu on usein lievästi kartiomainen. 

Rummun ulostulopää on täysin avoin. Rummun täyttöaste on noin 20 %. 
Toistaiseksi ei ilmeisesti voida varmuudella sanoa, missä tapauksessa 

on edullista käyttää pitkän tavaran rumpuja esimerkiksi 3-metriselle 

puulle. Lyhyen tavaran rummuilla ei vielä voida kuoria 3- metristä puu

ta taloudollises~i katkomatt omana.Lyhyen tavaran rummun pääomakWllt ovat 

ilmeisesti vastaavaa kuorintatehoa kohti laskettuina pienemmät kuin pit

kän tavaran rummun, mutta lyhyen tavaran rummussa syntyvä suurempi puun

hukka pölkkyjen päiden pyöristymisen ja pöl~cyjen katkeilemisen vuoksi 

tasoittaa kustannuseroa jonkin verran. Edelleen tullaan pitkän tavaran 

rumpujen yhteydessä toimeen vähäisemmillä kuorimon apulaitteilla ja pie

nemmällä henkilöstöllä tapauksissa, joissa tehdas vastaanottaa ja käyt

tää pitempää puuta kuin lyhyen tavaran rummuissa voidaan katkomatta 

kuoria. 

Hakehionta 

Varsin suurta muutosta puutavaran käsittelyssä kautta linjan metsäs

tä tehtaalle tulee merkitsemään mahdollinen siirtyminen hakehiontaan 

paperitehtaiden hiomoissa . Merkkejä tällaisesta r atkaisusta on havait

tavissa (Ortviken) . Mikäli tällainen ratkaisu tulee yleistymään, pois

tuu yksi tärkeä este vaihtelevan pituisen tavaran yleisemmän käytön 

tieltä. Samoin tulee mahdolliseksi tarvic~auosa v~lwistaa haket

ta suurensa mitassa koskit0tyst~ eri puolilla maata sijaitsevilla 
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käsittelyasemilla ja täten saada _aikaan tuote, joka on helposti ohjat

tavissa kuljetusten kannalta kulloinkin edullisimpaan jalostuslaitok-

seen. 

Hakkeen käsittelyn yhteydessä l ienee suhteellisen helppoa päästä 

eri osapuolten välillä sopimukseen esimerkiksi mittaus- ja vaihtokysy

myksissä . Näin on varsinkin siinä tapauksessa, että hakkeen laatu saa

daan kai kkia tyydyttäväksi . Eripituisten paperipuiden vaihdolle aset

tamat esteet poistuvat itsestään, mikäli hakkeen käyttö hiomoiden yh

teydessä tulevaisuudessa yleistyy . 

Mittaus 

Tehdasmittauksissa on koko Ruotsin alueella siirrytty ns . näytemi

tan käyttöön . Tämä koskee sekä vaihtelevan pituista että tasamittais

ta pinotavaraa. Tehdasmitta on useassa tapauksessa myös luovutusmitta. 

Näytteiden määrä määrätään alueittain joissakin tapauksissa arpomalla, 

tai käytetään jotakin tiettyä lukua, joka määrää näytteeksi otettavan 

nipun tai pölkyn . Näytteiden otto tapahtuu useimmiten mittaamalla ni

pun kaikki pölkyt yksitellen latvatyvimittaisen kiintokuutiomitan avul

la. Saadulla pinomitan ja kiintomitan suhteella muunnetaan kaikkia 

nippuja koskevat mittaustulokset kiintomitaksi . Nämä mittaustulokset 

on saatu useimmissa tapauksissa pinomitan avulla, jossakin tapauksessa 

myös painon avulla . Mittauksen voi suorittaa joko tehtaan oma henki

löstö tai mittausyhdistys. 

Puutavaran käsittely tehdasalueella 

Siltanostureiden käyttö on ollut varsin yleistä tehtaiden puunkäsit

telyn järjestelyissä . Viime aikoina on kuitenkin siirrytty huomatta

vassa määrin trukkikäsittelyyn . Trukit ovat hankintahinnaltaan silta

noeturaita huomattavasti halvempia . Lisäksi ne ovat monipuolisempia, 

ja niiden kapasiteetti puutavaran käsittelyssä on siltanostureihinver

rattuna moninkertainen . Trukeilla puretaan autokuormat tai rautatie

vaunukuormat ja myös pidetään yllä puskurivarastoa sekä syötetään puut 

tehtaaseen . Tehdasalueen tilankäytön kannalta voidaan trukin avulla 

päästä parempaan ratkaisuun kuin kiinteästi samaan paikkaan sidotulla 
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siltanosturilla. Puutavarakuormien purkamisen, välivarastoinnin ja 

tehtaaseensyötön yhteydessä tullaan trukkikäsittelyssä toimeen ilman 

apumiehiä. Edelleen on myös harkittu trukin käyttämistä nippujen ve

destänostoon. Käytettyjen trukkien nostokyky vaihtelee 10 tn:sta 26 

tn:iin. Joissakin tapauksissa on siirrytty tru_kin käyttöön, 

käytettävissä on ollut suh tee llisen uusi siltanosturi . 

Observations on Mill Delivaries of Wood Raw Material 
II II II II II II II II II II II II 1 II II 1 1 II 1 II II II II II II II II 1 II II 1 II II II II II II II II II 1 II 1 II 1 1111 II 1 1 II 1 II II II 11111 1 

in Sweden in 1966 
1111111111111111111111111111111111 

By Jaakko Ebeling 

SUMMARY 

vaikka 

From impressions gained during a trip to Sweden, the report deals 

with the question of the form in which and the method by which wood 

arrived at the mills in Sweden in 1966. The differences which occur 

in various parts of Sweden, in the length, measuring and mill-handling 

of wood are considered in some detail. The greatest differences com

pared with the system employed in Finland are the common use of so

called variable lengths, the use of fork loaders instead of bridge 

cranes at mills, and the barking drum for long ~ood often used at mill 

barking plants. The measuring procedure also differs greatly from that 

used in Finland. 






