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TI I VI STE LfvfÄ 

SahcLta.vMa.n va.i.rrUJ.> tu!M M~ a puwr..aaka-aÅ.ne..
kMtannMte..n MUM on no-i..n 50 % kokon~ 
kMtannu!M~ta. WpaAlijamcU_/Un veNtat
tuna puwr..aaka-aÅ.ne..e..n lUnta on SuomM~a 
~n ko.ttke..a , jote..n puwr..aaka- aÅ.ne.. on 
kcU_k-ln ke..-lno-i..n hyödynne..ttävä mahdo~-i..m
man täy~-i..mää.tt~ Mti . 

Tu.tk-lmM ~~v-lftää , ku.-i..nka pa.ijon apte..e..
.ttaM v-l.tthe..e..t ·a.ie..ntavat ~ahapuwr..unko j e..n ja
to~tMa.ttvoa , ja WäfM-i.. ke..-i..noja ke../Uttää 
~ ahapuun hank-i..ntaa ~n, e..ttä .ttunko j e..n 
ja.io~tMa.ttvo ~äilyy mahdo~-i..mman täy~-i..
mää.tt~ e..nä . Sahapuwr..ung on j a.iM tM a.ttv olla 
ta.ttko-lte..taan .ttu.ngo~ta va.i.rrUJ.>te..ttu.je..n tuk
k-i..e..n ~ahauiMM~a ~aadun ~ahatava.ttamää.ttän 
~e..kä hakke..e..n ja pu..ttu.n myynt-la.ttvaa. 

Apte..e...ttaM v-l.tthe..e..t a.ie..M-i..vat ~ ahapuu..ttu.nko
je..n ja.iMtMa.ttvoa. moattawaha.ita tapah
tu.vaMa katk.~M~a vuode..n 1982 puolivä
lin /Unta- ja kM tannMtM 0 Yl mukaan kM u
määJt-ln ~ e..u..ttaavMti. 

Mänty.ttu.nkoje..n ko.ttju.u. 12 - 13 mk!m3 
( kuOJte..tta) 3 
KUM-i..Jtunkoje..n ko.ttjuu 4 - 5 mk/m 
(kuo.tte..tta) 

Ja.iMtMa.ttvan me..ne..ty!M-i..ä tMke..ttaM~a .ttun
gon t-i..tavuM ote..tti-ln huorrU.oon 7 2 cm: n tä
phn,i;t;taan Mti . 

Apte..e...tta.Mtapp-i..ot cU_he..u.tu.vat MalM-i. ~~~ 
e..tie..-l apte..e...ttaMahje..-lta aÅ.na naudate..ta. 
Myö~kään nyky~e..t apte..e...tta.Mohje..e..t e..-i..vät 
ote. kcU_~ M-ln opt-i..maaW-i..a. 

KuM-i...ttu.nkoje..n apte..e...ttau!Me..n taadun a.ttv-i..o-i..
daan kone..~M~a hakkuM~a ote..van ~uun-

6 

MUe..e..n ~ama k.u.-i..n -i..~työv~M~a 
hakkuM~a . Mänty.ttu.nkoje..n ko.ttju.M~a .ttun
gon taatu.te..k-i..jät vcU_k.u.ttavat ge..om~te..n 
orrU.n~uu!M-i..e..n wä!M-i.. me...ttk-ltiäv~ti ap
te..e...ttaMtuto 1M e..e..n . Mo rt-lto-i..rrU.ko ne..e..n ku.t
je..ttajan mahdo~u.u.de..t .ttu.ngon taatua 
ko~ke..v-i..e..n näköhavaÅ.ntoje..n te..koon ovat huo
nommat ku.-i..n hakkwmue..he..n . PääM-i..M~ a ~
tä ~yy~tä näyttää ~ilta, e..ttä mänty.ttu.nko
je..n ja.iM.t.Ma.ttvon me..ne..ty!Me..t ovat kone..~
WM~a hakkuM~a ~uwr..e..mmat ku.-i..n mootio.tt-i..
~ ahahakkLLM~ a . 

Pa.tthaM e..e..n apte..e...ttaMtutoiM e..e..n pä~tään, 
kun Jtungot katk.otaan ~aha.icU.toiM~ . Run
gon ge..om~e..t orrU.n~u.u.de..t py~tytään 
rrU.tiaamaan ta.ttiWmU.n ja myö~ iaatu.te..k-ljö-i..
de..n huorrU.o on o~ e..e..n ja. a.pte..e...ttau!M e..n 
o pt-lmo-i..nt-lma.ilie..n hyvä!M-i..k.äytö n e..d~ttä
män tie..donk.~-ltie..iyka.pM-i..te..e..tin käyttöön
~ a.a.nt.Un on pa.ttha.at mahda~ u.u.de..t . T o~ -
t~e..IM-i.. e..-l ku.-lte..nka.an py~tytä ta.ttko-i..n 
a.ttv-i..o-i..maa.n, k.u.-i..nk.a. pa.ijon pa.tte..mp-l a.pte..e..
Jta.MtutM ~aavu.te..taan ~aha.icU.to~ ~ ku.-i..n 
ha.kkuupcU_ka.ita. . 

Apte..e...ttau.IM e..n ke..hd:.täm-i..ne..n e..de..Uyttää ~ e..k.ä 
nyky~te..n apte..e...ttaM ääntöje..n pMa.~ta 
e..ttä ~~te..n me..ne..t~e..n k~tä, 
jo-lta Mv~e..n a.pte..e...ttaMohje..-lta noudate..t
t~-l-ln mahdo~-Urana.n ta.ttk.Mti . E~~-i..
j~e..~-i.. tavo-ltie..e..IM-i.. kannattaa. otta.a. a.p
te..e...ttau.IM e..n k e..IUttärrU.ne..n tava.tta.ta j -lme..ne..t~
män o~ a.ita. . My ö .ttu.nko,i.naha.nk-i..nna.n ma.h
do~ u.u.de..t ka.nn~-i.. y~-lty~ kohta-l
~uti ~v-lttää . Apte..e...ttaM~ääntöje..n tu.
w-i.. aita aÅ.nrun 0 a.~-i.. y.tt-lty~k.o~-i..a. 
ja. ~ OW-i.. py~tyttävä. myÖ~ joMta
VM ti muuttamaan to-i..rrU.ntape...ttMte..-i..de..n muut
tuu~a. . 



1 JOHDANTO 

1.1 Sahateollisuuden nykyinen asema 

Sahateollisuuden kannattavuus on ollut 
v~~me vuosina huono (kuva 1). Vuosina 
1974 - 1982 ainoastaan vuoden 1974 tulo
rahoituksella on pystytty kattamaan vas
taavan ajankohdan kaikki kiinteät kustan
nukset . Ellei kannattavuutta pystytä 
olennaisesti parantamaan, kokonaiskapasi
teetti supistuu lähivuosina. Supistuminen 
aiheuttaisi huomattavia taloudellisia me
netyksiä koko yhteiskunnalle ja erityises
ti monille haja-asutusalueiden paikkakun
nille, joiden taloudellinen kehitys riip
puu paikallisen sahalaitoksen toiminta
edellytysten säilymisestä . 

Sahatavaran valmistuskustannuksista puu
raaka-ainekustannukset ovat ylivoimaisesti 
tärkein kustannustekijä (taulukko 1). 

- 220 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

TAULUKKO 1 Sahatavaran valmistuskustannusten suuntaa 
antava rakenne vuodij /1982 puolivälin 
kustannusten mukaan (Lähde: Metsätehon 
jäsenyritysten kustannus tilastot) 

Kustannustekijä mk/m3 

Puuraaka-ainekustannukset 
- puuraaka-aine 570 
- j ätehyvitys - 160 410 

Muut muuttuvat sahauskustannukset 207 

Kiinteät kustannukset**) 
- poisto- ja korkokustannukset 165 
- markkinointi- ja yleis-

kustannukset 40 205 

% 

50 

25 

25 

Yhteensä 822 100 

3 *) Sahalaitoksen koko . 150 000 - 18~ 000 m (yksi vuorotyö) 
**) Kokonaisinvestointi 1 300 mk/m , 

kuoletusaika 15 vuotta, korko 12 % 

Havusahatukin tehdashintojen vertailu (ku
va 2) tärkeimpien kilpailijamaiden vastaa
v~~n hintoihin osoittaa, että sahatukin 
tehdashinta on Suomessa korkea . Puun tar
peen ja saatavuuden kehitysnäkymät huomi
oon ottaen mitään sellaisia muutoksia ei 
ole näkyvissä, jotka olennaisesti paran
taisivat sahateollisuutemme kilpailuasemaa 
puuraaka-ainekustannusten osalta. Sahateol
lisuuden ,kannattavuuden parantamiseksi on 
kallis puuraaka-aine hyödynnettävä kaikin 
keinoin mahdollisimman täysimääräisesti . 

USO/m3 <kuorettal 

70 

-
60 - . 

50 ,.....--

40 

-
30 

20 

10 

<arvio) 0 

Kuva 1. Sahateollisuuden kannattavuuden kehitys (Lähde: 
Suomen Sahanomistajayhdistyksen tilastot). Pääomakus
tannukset on laskettu seuraavin perustein: käytt~ai
suuden korko on 12 % jälleenhankinta-arvosta ; käyttö
omaisuuden poistoaika. koneet 12 vuotta ja ra ennukset 
20 vuotta 

1979 1979 
rannikko sisl11aa 
Brittillinen Kolumbia 

1>30 

SUOOli 

1980 

Ruotsi 

1980 
Yhdysvaltain 
etel!ival t iot 

Kuva 2. Havusahatukin tehdashinta Suomessa ja tär
keimmissä kilpailijamaissa hankintavuoden 1979/80 
hintojen ja valuuttakurssien ukaan (Lähde: Jaakko 
Pöyry - yhtiöt> 
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Viime aikoina erityisesti sahapuurunkojen 
katkonnan eli apteerauksen on arveltu ole
van työnvaihe, jossa saatetaan menettää 
suuria rahamääriä muun muassa seuraavista 
syistä. 

Ihmistyövaltaisten hakkuumenetelmien 
kehittämisessä työn tuottavuuden kohot 
taminen ja korjuukustannusten nousun 
hillintä ovat olleet keskeisiä tavoit 
teita. Apteerauksen laadun valvontame
netelmät eivät sen sijaan ole riittävän 
tehokkaita varmistamaan sitä , että 
apteerausohjeita noudatetaan kaikissa 
tilanteissa. 

Monitoimikoneiden mittalaitteilla saa
daan selville vain rungon pituus ja lä
pimitta . Muiden laatutekijöiden huomi
oon ottaminen perustuu koneen kuljetta
jan näköhavaintoon. Ohjaamossa työs
kentelevän kuljettajan on vaikeampaa 
kuin hakkuumiehen tehdä rungon laatua 
koskevia näköhavaintoja. Lisäksi moni
toimikoneen kuljettaja joutuu korkean 
tuotostason ylläpitämiseksi hoitamaan 
useita toimintoja samanaikaisesti. Sil
loin on mahdollista, että ainakin män
tyrunkojen apt_ee rauksessa tehdään vir
heitä . 

Apteerausvirheitä ei voida korjata sahaus
prosessin myöhemmissä vaiheissa . Sahata
varasaanneo maksimi määräytyy yksinomaan 
apteerauksessa. 

1.2 Tutkimuksen tavoite 

Tutkimus selvittää, kuinka paljon aptee
rausvirheet alentavat sahapuurunkojen ja
lo'stusarvoa. Jalostusarvella tarkoitetaan 
rungosta valmistettujen tukkien sahaukses
sa saadun sahatavaramäärän sekä hakkeen ja 
purun myyntiarvoa. Toisena tavoitteena 
on selvittää keinoja kehittää puunhankin
taa niin, että runkojen teoreettinen ja
lostusarvo saadaan hyödynnettyä mahdolli
simman täysimääräisesti . 

1.3 Aiemmat tutkimukset 

Havusahapuun apteerauksen eroja moottori
sahahakkuussa ja koneellisessa hakkuussa 
on selvitetty Metsätehon tutkimuksessa 
(Eskelinen & Pennanen 1980) . Hakkuumiehen 
suorittamassa katkonnassa mänt~sahapuurun
kojen arvo aleni noin 5 mk/~ ja kuusi
sahapuurunkojen noin 1 mk/m optimirat
kaisuun verrattuna. Koneellisessa hak
kuussa mäntyrunkojen apteeraustappio oli 
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3 noin 2,50 mk/m3 suurempi ja kuusirunkojen 
noin 0,30 mk/m suurempi kuin moottorisa
hahakkuussa . Sahapuurunkojen arvon mää
rittäminen perustui Suomen Sahanomistaja
yhdistyksen laskelmiin erilaatuisten saha
tukkien suhteellisista nettoarvoista . 

Hinta- ja kustannussuhteet ovat muuttuneet 
niin paljon , että aiemmat laskelmat eivät 
ole enää riittävän ajankohtaisia . Tukkien 
ja runkojen sahaustuloksen ennustamista 
varten on lisäksi kehitetty laskentamalle
ja, joilla voidaan nopeasti ja kokonais
valtaisesti tutkia erilaatuisista tukeista 
erilaisilla asetteilla ja erilaisilla 
sahauslinjoilla sekä halutuin hinta- ja 
kustannusperustein saatavaa sahaustulosta . 

2 SAHAPUURUNKOJEN KATKONNASTA AIHEUTUVA 
JALOSTUSARVON PIENENEMINEN 

2 .1 Hakkuu ihmistyönä 

2. 1 .1 Tutkimusaineisto 

Tutkimusaineisto (taulukko 2) koottiin 
Metsätehon kahden jäsenyrityksen 12 hak
kuutyömaalta huhti - toukokuussa 1982 . 

TAULUKKO 2 Tutkimuskohteet ja koepuiden määrä 

Mänty Kuusi Yhteensä 
Mittauspaikka 

kpl 

Kuusankoski, Ti11olankangas 5 3 8 
Kouvola, kaupunki 3 - 3 
Espoo, Koivuhovi 1 5 6 
Leppävirta, Niinimäki - 8 8 
Leppävirta, Sarkaniemi - 8 8 
Suonenjoki, Tyyrinmäki 8 11 19 
Nilsiä, Palonumi 5 - 5 
Nurmes, Lukanpuro 10 - 10 
Lieksa, Huttusaari 9 - 9 
Sonkajärvi, Ki1 tuan.mäki 8 - 8 
Kajaani, Antikka1a 11 - 11 
Noormarkku 16 - 25 
Pori, kaupunki - 9 -
Yhteensä 76 44 120 

Rungot valmistettiin tavaralajeiksi moot
torisahalla. Kui tupuup ölky t jätettiin 
kasaamatta tukkiosan ja tkoksi. 

Eri tutkimuskohteissa mitatut mänty- ja 
kuusirungot valittiin siten, että ne edus
tivat mahdollisimman hyvin leimikon runko-



Halkaisija, 

-l 
I laatu 

MITTAUS 

II laatu III laatu 

Kuitupuu 
(120 •> 

'"E ~~ =---------1---+----------f-] 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 

Pituus. m 

Kuva 3. Runkojen mittaus 

jen Jareys - ja laatujakaumaa. Runkojen 
mittaus aloitettiin kohdasta, joka oli 
halkaisijaltaan 12 cm . Rungon halkaisijat 
mitattiin kyseisestä läpimittaluokasta 
alkaen kahdesta toisiaan vastaan kohtisuo
rasta suunnasta kuoren päältä 60 cm:n vä
limatkoin yhden millimetrin tarkkuudella. 
Kuoren paksuus mitattiin latvasta (12 cm), 
keskeltä ja tyvestä yhden millimetrin 
tarkkuudella . Rungon laatuluokkien raja
kohdat ja hakkuumiehen siitä valmistamien 
tukkien laatuluokat määritettiin Heiskasen 
ja Siimeksen (1959) luokitusta käyttäen 
yhden senttimetrin tarkkuudella. 

Kuvassa 3 on esitetty mittaustulosten 
perusteella tuotettu rungon profiili sekä 
laatuluokkien rajat tukin pituussuunnassa. 

2.1.2 Laskentamenetelmä ja lähtötiedot 

Runkojen jalostusarvo teoreettisesti par
haan apteerausvaihtoehdon mukaan sekä hak
kuumiehen suorittaman katkonnan jälkeen 
määritettiin Valtion teknillisen tutkimus
keskuksen puulaboratoriossa kehitetyn ap
teerauksen optimointimallin avulla. 

Periaatteessa optimointimalli toimii siten , 
että annettujen tukinpituusvaihtoehtojen 
rajoissa rungolle määritetään kaikki mah
dolliset apteerausvaihtoehdot. Jokaiselle 
tukille lasketaan sahaustulokset sahauksen 
simulointiohjelmiston avulla. Rungon ap
teerausvaihtoehdon sahaustulos saadaan 
summaamalla tukeittaiset sahaustulokset . 

Vaihtoehto, joka antaa parhaan kokonais
tuoton, on rungon optimaalinen apteeraus
tapa. 

Laskenta-ajan lyhentämiseksi optimaalista 
apteeraustapaa haettaessa käytettiin seu
raavia tukinpituuksia: 370 cm, 430 cm, 
460 cm, 490 cm ja 550 cm. Näitä pituuksia 
yhdistämällä saadaan esille kaikki mahdol
liset apteerausvaihtoehdot. Rungon tyveen 
jäävän tukin pituus sai vaihdella 310 cm:n 
ja 550 cm:n välillä ja männyn latvaläpi
mitan tuli olla 14 cm ja kuusen 16 cm. 

Rungon latvaan (12 cm:n läpimittaan saakka) 
jää näin ollen aina kuitupuuta, jonka ar
vo laskettiin hakkeen hinnan mukaan . 

Hakkuumiehen katkaiseman rungon jalostus
arvon laskennassa käytettiin todellisia 
tukin ja kuitupuun pituuksia 12 cm:n läpi
mittaan saakka. 

Sahauksen simulointiohj elmiston kuvaus on 
esitetty Valtion teknillisen tutkimus
keskuksen puulaboratorion tiedonannossa 
no 5 (Usenius 1982). 

Sahauksen simulointimalli tarvitsee seu
raavat lähtötiedot: saha tavaroiden mitat 
ja sahausraot, sydäntavara- ja lautadimen
siot, sahatavaran, hakkeen ja purun hinnat, 
tukkien muoto ja laatu, laatujakaumat ja 
saannot sahausprosessin eri vaiheissa, 
sahauskustannukset ja - kapasiteetit . 

Tutkimuksen lähtöarvoaineisto on kehäsa 
halaitokselta . 
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Tutkimuksessa käytettiin eraan sahan hin
tataulukkoja, joista on laskettu seuraavat 
keskimääräiset luvut . 

TAULUKKO 3 

Puulaji 

Mänty 
Mänt y 
Mänt y 

Kuusi 
Kuusi 
Kuusi 

Laskelmissa käytettyAen hintojen 
keskiarvot 

Sahatavaran 
Sydäntavara Laudat 

laatu Hinta, mk/m3 

U/S 844 922 
V 676 713 
VI 554 520 

U/S 678 695 
V 583 588 
VI 533 500 

Hakk3en hintana oli 210 mk/m3 ja purun 115 
mk/m . 

Sydäntavaran laatujakaumat on esitetty tau
lukossa 4 . 

TAULUKKO 4 Laskennassa käytetty männyn ja kuusen 
sydäntavaran laatujakauma tukkilaaduittain 

Tukin laatuluokka Sydäntavaralaadun osuus, % 
(Heiskasen & Siimeksen 
1959 mukaan) U/S V VI 

I 70 25 5 
II 25 40 35 

III 4 36 60 
-

2.1 .3 Tulokset 

Runkojen optimoituun katkaisuun ja todel
liseen katkaisuun perustuvien jalostusar
vojen erotus näkyy taulukoista 5 ja 6 . 
Runkojen jalostusarvot on laskettu rungon 
kuoretonta tilavuusyksikköä kohti siten, 
että rungon minimilatvaläpimittana on ol
lut 12 cm. Hakkuumiehen suorittamassa 
katkaisussa mäntyrunkojen jJlostusarvo 
aleni keskimäärin noin -}2 mk/m ja kuusi
runkojen noin 4,50 mk/m . Tutkimuspaikka
kuntien väliset melko huomattavat erot 
viittaavat siihen, että hakkuumiesten t yön 
laadussa on eroja. Optimaalisessa aptee
rausvaihtoehdossa mäntytukkien keskipituus 
oli noin 20 cm lyhyempi kuin hakkuumiehen 
suorittamassa katkonnassa . Kuusirunkojen 
katkonnassa vastaava ero oli noin 6'0 cm . 
Sahatavaramarkkinoista käytettävissä ollei
den tietojen perusteella ei pystytty arvi
oimaan, vaikuttaako keskipituuden lyhene
minen sahatavaran myyntihintaan ja myynti
mahdollisuuksiin. Kuvista 4 ja 5 näkyy, 
että apteerausvirheistä aiheutuvat mene t yk
set pääsuuntaisesti lisääntyivät runkojen 
järeytyessä. Kuvassa 6 on esitetty erään 
mäntyrungon jalostusarvon jakauma , jossa 
apteerausvaihtoehtoja oli lähes 70 . Hak
kuumiehen suorittamaa apteerausta parempia 
vaihtoehtoja on kaikkiaan 24 ja huonompia 
44. Jakaumasta näkyy , että järeille run
goille on tavallisesti monta lähes yhtä 
edullista apteerausvaiptoehtoa . 

Tuloksia tarkasteltaessa on otettava huo
mioon tutkimusaineis t on suppeus ja lasken
tamallin parametrien virhemahdollisuude t. 

TAULUKKO 5 Mäntyrunkojen jalostusarvon aleneminen moottorisahahakkuussa 
teoreettisesti parhaaseen apteerausvaihtoehtoon verrattuna 

Hakkuumiehen suorittama 
Optimaalinen katkoota Jalostusarvon aleneminen 

Runkoja, katkoota (aritmee ttinen keskiarvo) 
Mittauspaikka kpl 

Tukkeja , Tukkien 
Tukkeja, Tukki en 

mk/m3 % 
kpl 

keskipituus, 
kpl keskipituus, (kuoret ta) cm cm 

Kajaani , Antikkala 11 27 443.9 28 430. 8 11 , 24 2.96 

Kuusankoski , 
Tiliolankangas 5 12 424 . 7 11 421.8 3 , 20 0 . 77 

Espoo, Koivuhovi 1 3 485 . 0 4 435.0 28,60 6 . 77 

Kouvola, kaupunki 3 10 426.9 10 4 2 . 8 9,00 2.20 

Suonenjoki , Tyyrinmäki 8 19 485 . 0 23 434.2 9,30 2.20 

Nilsiä, Palonurmi 5 9 447.2 12 411.2 24,55 5.90 

Nurmes , Lukanpuro 10 27 442 . 5 28 446 . 1 6 , 03 1.40 

Lieksa , Huttusaari 9 24 485.2 23 464.9 9 , 26 2.30 

Sonkajärvi, Kiltuanmäki 8 21 462 . 6 24 21.1 10,33 2 . 60 

Noormarkku 16 43 454.8 47 425 . 9 10 , 68 2. 50 

Yhteensä tai keskimäärin 76 195 456 . 0 210 433.9 12,22 2.95 
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Simulointiohjelmistossa lähtöarvoina käy
tetyt Sahatavaroiden laatujakaumat perus
tuvat koesahauksiin, joissa tukin laatu 
vastaa melko hyvin kunkin laatuluokan kes
kimääräistä laatua. Tutkimusaineis tossa 
kahden laatuluokan välisiä rajatapauksia 
todennäköisesti on keskimääräistä enemmän 
ja tällaisten tukkien sahatavarasaannon 
laatujakauma voi poiketa koesahausten 
tuloksista . Laatuluokka jouduttiin lisäk
si rnääri t tärnään rungon ulkoisten ominai
suuksien perusteella . Mahdollisten sisäis
ten vikojen vaikutusta sahatavarasaannon 
rnaaraan ja laatuun ei pystytty ottamaan 
huomioon . 

Jalostusarvon 

=~~~-~~~~;etta) 
)( 

24 

20 

X 

16 

" 
X 

12 

• 
• 

8 

• J( " 
~ 

" X " 
• 

• 
19 23 27 31 35 39 43 

Kuva 4. Jalostusarvon aleneminen kuusirunkoj en 
katkonnassa 

47 

Jalostusarvon 
alenec~inen, 
•kf,.J (kuoretta) 

50 

40 

30 

20 

10 

" 

X X 

xx 

~ X 
. 

.X 

~ )( ~ X 
A 

X 

* X X .. X 

P<X X X 
X 

. .n. X X 

19 23 27 31 35 39 4l 

Kuva 5. Jalostusarvon aleneminen mäntyrunkojen 
katkonnassa 

Apteerausvai htoehto ja, 
kpl 

28r--------------------------------, 
25 

438- 445 446-450 451 - 455 456- 460 461 -465 

Rungon jalostusarvo, •kl.-3 <lcuoretta) 

47 

Kuva 6. Mäntyrungon apteerausvaihtoehtojen määrä rungon 
jalostusarvon mukaan. Rungon koko 0. 800 m3 Ckuoretta). 
Rungon jalostusarvo hakkuu iehen suoritta assa katkon
nassa 451,00 mktm3 

TAliLUKKO 6 Kuusirunkojen jalostusa rvon aleneminen moottorisahahakkuussa 
teoreettisesti parhaaseen apteerausvaihtoehtoon verrattuna 

Hakkuumiehen suorittama Optimaalinen katkonta Jalostusarvon aleneminen 
Runko ja , katkonta (aritmeettinen keskiarvo) 

Mittauspaikka kpl 

Tukkeja , Tukk.ien Tukkeja, Tukki en mk /m3 % 
kpl keskipituus, kpl keskipituus, (kuoret ta ) cm cm 

Kuusankoski, 
Tiliolankangas 3 5 523 5 523 0 , 00 0 . 00 

Espoo , Koivuhovi 5 14 509 17 425 2, 72 o. 70 

Leppävi rta, Niinimäki 8 22 502 25 448 4 , 28 1.10 

Leppävirta , Sarkaniem.i 8 24 555 31 42 7 7,80 2. 10 

Suonenj ok.i , Tyyrinmäk.i 11 26 477 28 463 5,88 1. 50 

oonaa rkku 9 23 470 26 435 6 , 10 1. 70 

Yhteens ä tai keskimäärin 44 114 504 132 444 • 7 1.20 
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Tutkimusaineiston suppeuden ja laske n t a 
mallin parametrien virhemahdollisuuksien 
vuoksi tutkimustulokset osoittavat aptee
raustappioiden suuruusluokan . 

2.2 Koneellinen hakkuu 

2.2.1 Nykyinen koneellistamisaste 

Monitoimikoneita on nykyään noin 240 . 
Kuusisahapuusta korjataan koneellisesti 
50 - 60 % ja mäntysahapuusta 15 - 25 %. 

2.2.2 Runkojen jalostusarvon 
säilyttämismahdollisuudet 

Monitoimikoneiden apteerauslaitteilla pys
tytään mittaamaan puun pituus ja läpimitta . 
Yleisin puun pituuden mittaustapa on seu
raava: 

Puun liikettä karsinta- katkootalinjalla 
seuraa mekaanisesti jonkinlainen rulla 
(monia erilaisiå versioita). 

Rullan pyörivä liike johdetaan pulssi
anturiin, josta lähtevät sähköiset 
pulssit muunnetaan mikroprosessorin 
keskusyksikössä numeeriseksi pituudeksi . 

Syötetty pituus on nähtävissä näyttö
paneelista. 

Laitteen muistissa on halutut katkaisu
pituudet, joihin laite koko ajan vertaa 
syötettyä pituutta . Syöttöliike pysäh
tyy haluttuun kohtaan ja puu katkais
taan mikroprosessorin ohjaamana tai 
kuljettajan antamasta erillisestä ohja
uskäskys tä. 

Läpimitta mitataan periaatteessa samalla 
tavalla kuin pituus. 

Viiden eri monitoimikoneen pituusmitta
tarkkuudet ovat Metsätehon tutkimusten mu-
kaan keskimäärin 
mittapituuksista 
seuraavasti. 

Poikkeama, 
cm 

+ 3 
+ 5 
+ 10 

poikenneet halutuista 
tukkeja apteerattaessa 

Poikkeamien osuus, 
% 

37 
58 
84 

Monitoimikoneiden pituuden mittaustarkkuuk
sista voidaan yleisesti todeta, että 
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tyvitukin mittaaminen on tarkkuudeltaan 
jonkin. verran huonompaa kuin muiden 
tukkien. Tämä johtuu mittauksen aloi
tuskohdan määrittämisen virhemahdolli
suuksista . 

kuitupuun mittaaminen oksaisia mänty
runkoja lukuun ottamatta on yleensä 
tarkempaa kuin tukkien, koska kuitupuu 
karsiutuu helpommin kuin tukit . Samalla 
syöttöliike on tasaista ja mittarulla 
seuraa kuitupuun pintaa paremmin kuin 
tukin pintaa. 

Läpimittatarkkuuksista on saatavissa vä
hän tutkimustuloksia . Seuraavassa on esi
merkki eräällä monitoimikoneella vuonna 
1982 saavutetusta la tvaläpim.it taj akaumasta, 
kun asetusarvo oli 6 cm. 

Katkotuo rungon latvaläpimitta, 
cm 

4 5 6 7 8 9 10 

Osuus, % 37 20 20 6 6 3 8 

Vain viidesosassa tapauksia läpimitta oli 
asetusarvon mukainen . 

Monitoimikoneissa ei ole käytössä laittei
ta, joilla voitaisiin määrittää sellaisia 
rungon laatuominaisuuksia kuin oksaisuus, 
korot , lahous jne . iiden huomioon otta
minen perustuu kuljettajan näköhavaintoon 
siten, että koneen kuljettaja voi antaa 
puun käsittelyä varten tavallisuudesta 
poikkeavia ohjauskäskyjä. Sellaisia ovat 
muun muassa siirtyminen kokonaan käsioh
jaukseen tai eraassä koneessa tukkiosan 
pituuden tahallinen "väärin arviointi" 
poikkeavan laadun takia. 

Monitoimikoneen kuljettajan on selvästi 
vaikeampi tehdä rungon laatuominaisuuksia 
koskevia näköhavaintoja kuin hakkuumiehen . 
Antaessaan puun laatua kuvaavia "lähtöar
voja" apteerauslaitteelle kuljettaja jou
tuu lisäksi hoitamaan useita eri toimin
toja yhtäaikaisesti. On oletettavissa, 
että kuljettaja ei aina kykene päättele
mään oikein antaessaan hetken näköhavain
non perusteella puun käsittelyohjeita . 
Muun muassa edellä mainituista syistä män
tyrunkojen jalostusarvon menetys on toden
näköisesti koneellisessa korjuussa suurem
pi kuin moottorisahahakkuussa. 

Kuusitukeista saatavan sydäntavaran ja 
sivulautojen jakautuminen eri laatuluok
kiin vaikuttaa sahaustuloksen arvoon huo
mattavasti vähemmän kuin mäntytukkien sy-



däntavaran ja sivulautojen laatujakauma. 
Rungon jalostusarvon säilyminen riippuu 
pääasiassa siitä, miten tarkasti rungon 
muoto pystytään mittaamaan ja ottamaan 
huomioon katkootakohtia määritettäessä. 
Kuusirunkaj en korjuussa moni toimikoneiden 
apteerauksen laatu arvioidaan suunnilleen 
samanarvoiseksi kuin hakkuumiehen suorit
taman apteerauksen laatu . 

3 APTEERAUKSEN KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET 
TAVARALAJIMENETELMÄÄ KÄYTETTÄESSÄ 

3.1 Yleistä 

Rungon optimaaliseen katkaisutapaan vai
kuttaa rungon muoto-ominaisuuksien ja laa
tuvikojen lisäksi 

jalostusprosessi (erillissaha 1 integ
roitu sahalaitos, tukkien lajittelu, 
tukkien laadun vaikutus sahauskustan
nuksiin , kuivaus, sahatavaran lajittelu 
ym . ) 

metsäteollisuustuotteiden markkinati-
lanne (eri metsäteollisuushaarojen tuot
teiden hintasuhteet ja puustamaksukyky, 
eri sahatavaralaatujen hintasuhteet ja 
myyntimahdollisuudet ym . ) 

sahatavaran jatkojalostusmahdollisuudet 

eri puutavaralajien saatavuus ja hinta
suhteet (olemassa olevan kapasiteetin 
käyttöaste, kuitupuun ja sahapuun väli
nen kantohintaero jne . ) . 

Apteerauksen perustekijät voivat vaihdella 
huomattavasti eri ajankohtina ja eri yri
tysten ja sahalaitosten välillä . Näistä 
syistä apteeraus on ainakin osaksi yritys 
kohtainen ja tehdaskohtainen asia. Aptee
raussääntöjä on lisäksi pystyttävä jousta
vasti muuttamaan toimintaperusteiden muut 
tuessa. 

Edellä esitetyistä syistä seuraavia arvi
oita apteerauksen kehittämisestä on pidet
tävä alustavina ja niitä olisi jatkotutki
muksilla tarkennettava. 

3.2 Hakkuu ihmistyönä 

Tutkimusaineiston perusteella hakkuumiehet 
tekivät varsinkin seuraavia katkootavir
heitä verrattuna optimaaliseen katkonta
vaihtoehtoon . 

Tyvitukki ja välitukki katkaistiin sel
laisiin pituuksiin, että rungon tyvi
osan ensimmäisen laatuluokan osuutta ei 
pystytty hyödyntämään täysimääräisesti. 
Mäntyrunkojen katkonnassa tämä aptee
rausvirhe aiheutti suurimmat tappiot. 

Runkojen kapenemista ei otettu riittä
västi huomioon. Jyrkästi kapenevista 
rungoista tehtiin "liian pitkiä" tukke
ja, mikä pienensi sahatavarasaantoa . 
Kuusirunkojen katkonnassa tämä apteera
usvirhe alensi runkoj en jalostusarvoa 
enemmän kuin laaturajojen päättymiskoh
tien arviointivirheet. 

Tukkiosan päättymiskohta arvioitiin 
usein virheellisesti katkontaohjeeseen 
verrattuna . 

Apteerausvirheitä voidaan vähentää tehos
tamalla hakkuumiesten koulutusta . Tällö in 
olisi harkittava myös apteerausohjeiden 
kehittämistä ainakin seuraavien seikkojen 
osalta . 

Mäntyrunkojen tyviosan ensimma1sen laa
tuluokan osuuden täysimääräinen hyväk
sikäyttö. Tähän tavoitteeseen päästään 
sallimalla tyvitukin ja välitukin kat
konnassa kaikki pituudet 3 m: stä 6 m: iin 
läpimitasta riippumatta. Hakkuumiehille 
kannattanee lisäksi laatia ohje, josta 
näkyy rungon tyviosasta valmistettavien 
tukkien pituudet ensimmäisen laatuluo
kan pituuden ja rungon järeyden mukaan. 

Luopuminen tukkien keskipituusvaatimuk
sesta pystyleimikoiden korjuussa . Saha
tavaran keskipituuden vähäinen alenemi
nen ei todennäköisesti enää olennaises
ti vaikuta sahatavaran hintaan ja myyn
timahdollisuuksiin. 

Tukkien minimilaatuvaatimusten uudel
leenarviointi. Kun otetaan huomioon 
sahatavaran nykyiset hinnat ja valmis
tuskustannukset, huonolaatuisimpien 
tukkien sahaaminen on tappiollista ja 
ne olisi edullisempaa ohjata puumassa
teollisuuden käyttöön. Asiaa on pyrit
ty havainnollistamaan kuvissa 7 ja 8 
(s . 14), joissa on esitetty tutkimusai
neiston runkojen optimaaliseen apteera
usvaihtoehtoon perustuva jalostusarvo
jen keskiarvo ja vaihteluväli runkojen 
eri järeysl~okissa. Kun esimerkiksi 
alle 0.300 m :n kuusirunkojen jalostus
arvosta vähennetään sahatavaran valmis
tus- ja puunhankintakustannukset, joi
den määräksi voidaan arvioida vähintään 
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Rungon jalostus-
arvo. mk/.t3 <kuorettal 

~ 0.300 0.301- 0.500 0.501 -1.000 >1.000 

Rungon koko luokka. m3 (kuoret ta. minimi Läpimitta 12 cm) 

Kuva 7. Mäntyrunkojen optimaaliseen apteerausvaihto
ehtoon perustuva jalostusarvojen keskiarvo ja vaihtelu
väli 

250 mk/m3 , puuraaka-aineelle jäävä kan
tohinta on kuitupuun nykyistä kantohin
tatasoa alhaisempi . Mahdollisuudet eri
tyisesti kuusitukkien minimilaatuvaati
musten tiukentamiseen kannattaisi sel
vittää . 

Apteeraustuloksen parantaminen saattaa olla 
lähinnä kuusirunkoj en osalta mahdollista 
myös siten , että sahaustuloksen kannalta 
epäedullisia tukkien latvaläpimittoja ja/ 
tai pituuksia vältetään . Samanaikaisesti 
on kuitenkin aina otettava huomioon rungon 
muut geometriset ominaisuudet sekä laatu
tekijät. 

Katkootatapa ei ole olennaisesti vaikutta
nut sahauksen kokonaistulokseen. Määrä
mittakatkonnalla aikaan saatava sahatava
rasaannon lisäys kattaa suunnilleen sen 
aiheuttamat lisäkustannukset silmävarai
seen katkontaan verrattuna . Katkootatapa 
ei todennäköisesti vaikuta merkittävästi 
siihen, miten rungon laatu pystytään otta
maan huomioon katkontakohtien määritte
lyssä . 

Hakkuumiesten koulutusta ja apteerausoh
jeita kehittämällä sekä työn laadun kon
trollointia tehostamalla suuri osa nykyi
sistä apteerausvirheistä todennäköisesti 
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Rungon jal~stus-
arvo. mk/m> <kuorettal 

320+---------------------------------------~ 

fZZ2j- Keskhrvo 

300~~~~--------------------------------~ 

OL---------------------------------------~ 
'0.300 0.301-0.500 0.501-1.000 >1.000 

Rungon koko luokka. ~ <kuoret ta. ainiai läpi•itta 12 ca) 

Kuva 8. Kuusirunkojen optimaaliseen apteerausvaihto
ehtoon perustuva jalostusarvojen keskiarvo ja vaihtelu
väli 

pystytään välttämään . Apteerausongelman 
monimutkaisuuden vuoksi yhtenä keinona 
kannattaisi lisäksi harkita sellaisten 
mittasaksien kehittämistä hakkuumiesten 
käyttöön , joihin voidaan yhdistää mittaus
tiedon automaattinen käsittely sekä aptee
rausohjeen laskenta. Tietokonetekniikan 
nykyisessä kehitysvaiheessa apteerausoh
jeiden laskennan edellyttämän tiedonkäsit
telykapasiteetin käyttöönsaanti ei liene 
ylivoimaista . 

3.3 Koneellinen hakkuu 

Monitoimikoneiden apteerauslaitteiden ke
hittämisessä pitäisi varsinkin pituuden ja 
läpimitan mittaustarkkuutta parantaa . Vir
heitä niiden mittauksessa aiheuttaå eten
kin se, 

että mittarulla seuraa epätarkasti puun 
pintaa ja 

että massavoimien (jarrutus/kiihdytys) 
vuoksi kohdistaminen haluttuun pituu
teen on vaikeaa . 

Mittausvirheitä voidaan vähentää käyttä
mällä pituuden ja läpimitan mittaamiseen 
nykyistä useampia mittaustiedon primääri-



lähettimiä, joihin komponenttien kehitty
essä on odotettavissa käyttökelpoisia rat
kaisuja . Pitkällä aikavälillä monitoimi
koneissa pystyttäneen ottamaan käyttöön 
ainetta koskemattomat mittauslaitteet . 
Silloin pituus ja läpimitta voidaan mitata 
suunnilleen yhtä tarkasti kuin sahalaitok
sella. 

Kun pituuden ja läpimitan mittaustarkkuut
ta saadaan parannettua, seuraava tavoite 
on varmatoimineo ja tarkka kuutiointilaite. 
Nykyiset kuutiointilaitteet eivät vielä 
ole riittävän luotettavia. 

Rungon laatutekijöiden määrittäminen pe
rustuu todennäköisesti vielä kauan moni
toimikoneen kulj et taj an näköhavaintoon. 
Koska hakkuumiehellä tai sahalaitoksen 
runkoterminaalissa olevalla henkilöllä on 
monitoimikoneen kuljettajaa paremmat mah
dollisuudet oksaisuutta ja muita laatuomi
naisuuksia koskevien havaintojen tekoon, 
mäntyrunkojen jalostusarvon menetykset 
ovat suurempia kuin hakkuumiehen tekemässä 
apteerauksessa ja runkoinahankinnan yhtey
dessä . Apteeraus- ja mittalaitteiden ke
hitys on kuitenkin jo edennyt niin pitkäl
le, etteivät kuusirunkojen jalostusarvon 
menetykset moni toimikoneella suoritetussa 
apteerauksessa todennäköisesti ole suurem
mat kuin hakkuumiehen suorittamassa aptee
rauksessa . Kuusirunkojen apteerausta voi
taneen kehittää edelleen esimerkiksi siten, 
että rungoille lasketaan apteerausohjeet 
leimikon pystymittaustietojen perusteella. 
Katkootaohjeet siirretään monitoimikoneen 
apteerauslaitteen muistiin leimikon kor
juuta aloitettaessa. Rungot pystytään sil
loin apteeraamaan kyseiselle leimikolle 
tai leimikkotyypille parhaiten soveltuvien 
periaatteiden mukaan. 

4 MAHDOLLISUUDET RUNKOINAHANKINTAAN 

4.1 Yleistä 

Yksi mahdollisuus apteerauksen kehittämi
seksi saattaa olla myös se , että rungot 
katkotaan vasta sahalaitoksen yhteydessä 
olevassa tai erillisessä runkoterminaa
lissa . Silloin on runkojen jalostusarvon 
säilyttämisen ohella otettava huomioon 

korjuu- ja kaukokuljetuskustannukset 

tukkien käsittelykustannukset ja runko
terminaalien edellyttämät investoinnit. 

4.2 Hankintakustannukset 

4 . 2 .1 Laskentaperusteet 

Suomessa runkoinahankinnan menetelmänä 
tulee lähinnä kyseeseen vaihtoehto, jossa 
runko (ainakin rungon sahapuuosa) kaade
taan ja karsitaan hakkuupaikalla. Kuitu
puuosa voidaan irrottaa sekä karsia ja 
katkoa tai hakettaa puuraaka-aineen käyt
tömahdollisuuksien ja kuljetusetäisyyden 
mukaan joko hakkuupaikalla, välivarastolla 
tai tehtaalla . 

Sahapuurunkojen karsiminen vasta väliva
rastolla tai tehtaalla ei ole realistinen 
vaihtoehto yksityismetsälöiden leimikoiden 
pienuuden ja siitä johtuvien ahtaiden va
rastotilojen vuoksi. Lähivuosina oksien 
ja latvusten energia- arvo ei todennäköi
sesti myöskään lisäänny niin paljon, että 
puumenetelmän kilpailukyky ja käyttömah
dollisuudet merkittävästi paranisivat. 

Runkoinahankinnan kustannusten määrittämi
nen perustuu seuraaviin hankintaketjuihin . 

Hankintaketju 1 

Kaato, karsinta ja latvan katkaisu 
moottorisahalla - metsäkuljetus pankko
juontotraktorilla tukkiosan erotta
minen ja kuitupuuosan katkoota (mootto
risaha) ja kuitupuiden kasaus väliva
rastolla - autokuljetus tukkiosina 

Hankintaketju 2 

Kaato, karsinta ja latvan katkaisu run
koharvesterilla - metsäkuljetus pankko
juontotraktorilla - tukkiosan erottami
nen ja kuitupuuosan katkoota (moottori
saha) ja kuitupuiden kasaus välivaras
tolla - autokuljetus tukkiosina 

Tavaralajeina hankinnan kustannusten mää
rittäminen perustuu seuraaviin hankinta
ketjuihin . 

Hankintaketju 3 

Hakkuu moottorisahalla - metsäkuljetus 
kuormatraktorilla - autokuljetus tuk
keina 

Hankintaketju 4 

Kaato moottorisahalla karsinta ja 
katkoota prosessorilla - metsäkuljetus 
kuormatraktorilla - autokuljetus tuk
keina 

Muun muassa korjuuvaurioriskien vuoksi 
runkoina hankinta tulee käytännössä kysee
seen ainoastaan avohakkuuleimikoissa . Kor-
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juuolosuhteiden osalta (maastoluokka, ok
saisuusluokka, leimikoiden tiheys, metsä
kuljetusmatka) laskentaperusteina käyte
tään yksityismetsien avohakkuuleimikoiden 
keskimääräisiä olosuhteita Etelä-Suomessa . 
Leimikon runkoj en 3 keskikoen ofetetaan 
vaihtelevan 0.150 m :stä 0.600 m :iin ja 
kaukokuljetusmatkan 50 km : stä 100 km : iin . 

Runkomenetelmään perustuvien hankintaket
jujen eri työnvaiheiden kustannukset on 
laskettu seuraavin perustein . 

Moottorisahakaato , karsinta ja 
latvan katkaisu hakkuupalstalla 

Hakkuutaksa (vuoden 1982 puolivälin 
kustannustason mukaan) 

Runkoharvesteri 
Käyttötuntikustannukset 

90 % ison tavaralajiharvesterin 
käyttötuntikustannuksista (koneen 
hinta noin 10 % halvempi ja käyttö
aste noin 5 % korkeampi) 

Käyttötuntituotos 
5 % i son tavaral ajiharvesterin tuo
tosta korkeampi eri olosuhteissa 

Pankkojuontokone 
Käyttötuntikustannukset 

113 % ison kuormatraktorin käyttö
tuntikustannuks i s ta (koneen hinta 
noin 20 % kalliimpi ja käyttöaste 
noin 5 % a l haisempi) 

Käyttötuntituotoj 
- 19.5 - 24 . 0 m (metsäkuljetusmatka 

4go m ja rungon koko 0 . 150 - 0 . 600 
m ) 

Tukkiosan erottaminen ja kuitupuuosan 
katkoota ja kasaus välivarastolla 

Kustannukset 5 mk/ m3 

Tukkiosan autokuljetus 

Pylväiden autokuljetustaksa (vuoden 
1982 puolivälin kustannustason mukaan) 

Tavaralajimenetelmään perustuvien hankin
taketjujen kustannusperusteina on käytetty 
vuoden 1982 puolivälissä voimassa olleita 
hakkuu-, metsäkuljetus - ja autokuljetus
taksoja. 

Puunkorjuun ns. metsäyhteiskustannukse t ja 
puunhankinnan yleiskustannukset on jätetty 
pois kustannusvertailusta, koska molempien 
menetelmien edellyttämä suunnittelun ja 
työnjohdon tarve on suunnilleen yhtä suuri. 

4.2.2 Korjuumenetelmien kustannuserot 

Hakkuun, metsäkuljetuksen ja kaukokulje
tuksen kustannukset tavar alajimenetelmää 
ja runkomenetelmää käy t e tt äessä on esitet
ty kuvissa 9 - 12 . Ko r j uun ja kaukoku l je
tuksen v älittömät yks ikkökustannukset nä
kyvät taulukosta 7 . 

TAULUKKO 7 Kor juun ja kaukokuljetuksen välittömät yksikkökust annukse t 

Kaukokulje t us 50 km ltaukolru.lje t us 100 km 

Rungon koko , 
3 

Hankint ake t ju Puula j i • 
0 . 300 0.450 0 . 300 0 . 450 

Kust annukset (rungon tukkiosa) , .k/•3 (kuorellisena) 

Kaato, karsinta ja latvan katkaisu moottori-
sahalla - metsäkulje t us pankkojuont ot raktorilla - mänty 49,10 46 , 40 62,30 58 , 60 
tukkiosan erotus ibm1s t yönä vä!ivar as t olla -
autokuljetus tukkiosina kuusi 52,90 50, 10 65 , 10 62 , 30 

Kaato, karsinta ja la tvan kat kaisu runkoha rves-
t erilla palstalla - metsäkuljetus pa nkkoj uonto- mänty 57 , 50 50, 80 69 , 70 63 , 00 
traktorilla - tukkiosan erotus ihmistyönä 
vä1ivarastol1a - autokuljetus tukkiosina kuusi 57 , 50 50,80 69 , 70 63,00 

Hakkuu moottorisahalla tavaralajeiksi - mänty 51 , 00 48,80 61,80 59,60 
metsäkuljetus kuormatraktorilla - autokuljetus 
tukkeina kuusi 54 , 00 51 , 60 64 , 10 61,70 

Kaato moottorisahalla - valmistus tavaralajeiksi mänty 53, 20 50, 00 6 ,00 60, 80 
prosessorilla - met säkulje t us kuormat raktor illa -
autokuljetus tukkeina kuusi 52 , 20 9,00 62 , 30 59 , 10 

Valmistus harvesterilla pal s t alla tavar alajeiks i - mänty 55 , 10 51,00 65 , 90 61 , 80 
metsäkuljetus kuormatraktorilla - au t okulje t us 
tukkeina kuusi 5 , 10 50,00 6 ,20 60 , 10 
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Kuva 9. Puutavaran valmistuskustannukset tavaralaji
menetelmässä 
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Kuva 10 . Puutavaran valmistuskustannukset runko ene
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Kuva 12. Kau okuljetus ustannu set 
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Runkoinahankinta on välittömiltä hakkuu
ja metsäkuljetuskustannuksil taan avohak
kuuleimikoiden keskimääräisissä korjuu
oloissa edullisempaa kuin tavaralajeina 
hankinta . Erityisesti metsäkuljetus on 
halvempaa pankkojuontokonetta käytettäessä. 
Korjuuolosuhteet vaikuttavat menetelmien 
kustannussuhteisiin siten, että runkoina
hankinnan edullisuus kasvaa leimikoiden 
koon ja rungon koon kasvaessa. 

Toisaalta juontamatkat saattavat pidentyä 
ja varastokäsittely vaikeutuu ja kallistuu. 
Kokonais ten runkojen lasketaan vaativan 
5 - 10 kertaa niin suuren varastotilan 
kuin katkotut tavaralajit. Runkojen kau
kokuljetus maksaa 503 - 100 km:n kuljetus
matkoilla 5 - 7 mk/m enemmän kuin katkot
tujen tukkien kaukokuljetus. 

Kun runkoinahankinnan kustannuksia tarkas
tellaan kokonaisuudessaan, välittömät kor
juu- ja kaukokuljetuskustannukset ovat 
suunnilleen samansuuruiset kuin tavarala
jimenetelmään perustuvia korjuuketjuja 
käytettäessä. 

Edellä esitetyt laskelmat perustuvat puun
hankintaresurssien ympärivuotiseen työl
listämiseen. Käytännössä runkomenetelmän 
käyttöönotto merkitsi kuitenkin kaikissa 
hankintapiireissä kahden rinnakkaisen me
netelmän käyttöä. Harvennus- ja ylispuu
hakkuiden osuus on yleensä ainakin 20 - 30 
%, ja niiden korjuu edellyttää tavaralaji
menetelmään perustuvaa korjuuketjua. Myös
kään osassa avohakkuuleimikoita runkomene
telmää ei pystyttäisi käyttämään varasto
tilojen ahtauden vuoksi . Runkomenetelmän 
käyttöönotto rajoittaisi näin ollen kor
juuresurssien tehokkaan työllistämisen 
mahdollisuuksia ja nostaisi hankintakus
tannuksia. Yhtenä runkomenetelmän haitta
na on lisäksi rungon alaosan tavaralaj i
menetelmää huonompi karsintatulos mootto
risahahakkuuta käytettäessä, koska runko
ja ei pystytä kääntämään . Pankkojuonto
koneen kestävyydestä ja tuotostasosta 
Suomessa ei ole myöskään käytettävissä 
pitkäaikaisia kokemustietoja. Puunhan
kinnan lähtökohda t ja hankintaolosuhteet 
vaihtelevat kuitenkin eri hankinta-alu
eilla niin paljon, että edellä mainituista 
syistä aiheutuvat lisäkustannukset voidaan 
määrittää yksityiskohtaisesti vasta sil
loin, kun kaikki olosuhdetekijät ovat tie
dossa. 
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4.3 Runkojen jalostusarvon 
säilyttämismahdollisuudet 

4.3.1 Nykyiset runkoterminaalit 

Sahalaitoksen runkoterminaaleissa ja tuk
kien lajittelimoissa on jo vuosikymmenen 
verran käytetty optisia paksuusmittareita. 
Niillä tukin halkaisija määritetään tukin 
aiheuttaman varjon leveytenä yhdensuun
taisten valonsäteiden muodostamassa mitta
uskentässä . Tukki kuljetetaan pitkittäin 
mittauskentän läpi ja halkaisija mitataan 
tihein välein yhdessä, kahdessa tai kol
messa mittaussuunnassa. Puuta kuoripääl
lisenä mitattaessa optisen mittauksen vir
hemarginaali on 4 - 5 mm . 

Tukin tai rungon kartiokkuuden, lenkouden , 
mutkaisuuden ja tilavuuden mittaaminen on 
myös mahdollista tukkimittareissa, joissa 
tukin varjostaman alueen koordinaatit saa
daan riittävän tihein välein tukin koko 
pituudelta. Periaatteellisena ongelmana 
on näiden suureiden määrittäminen siten, 
e ttä informaatio olisi mahdollisimman 
käyttökelpoista apteerausta ja sahausta 
varten. Käytännön ongelmana lenkouden ja 
mutkaisuuden mittaamisessa on tukin kuljet
taminen mittauslaitteen läpi siten, ettei 
se kierry, liiku tai taivu poikittaissuun
nassa mittauksen aikana. 

Tukin tai rungon oksaisuuden ja muiden 
laatutekijöiden mittaaminen perustuu saha
laitosten runkoterminaaleissakin ohjaa
mossa olevan ihmisen näköhavaintoon. Visu
aalisen arvostelun heikkouksia ovat muun 
muassa seuraavat seikat . 

Eri henkilöiden arvostelutulos vaihte
lee ja riippuu arvostelijan väsymykses
tä ym . inhimillisistä seikoista. 

Arvostelukriteerien hallittu muuntelu
mahdollisuus on vähäinen . 

Vain näkyvät ominaisuudet pystytään ar
vostelemaan ja vikojen kvantitatiivinen 
määritystarkkuus on usein huono . 

Eri vikojen yhdistelmävaikutusten arvi 
ointi on vaikeaa . 

Voidaankin olettaa, ettei nykyisissä opti
silla tukkimittareilla varustetuissa saha
laitosten runkoterminaaleissakaan runkoja 
aina pystytä apteeraamaan optimaalisesti. 
Laatutekijät voidaan kuitenkin määritellä 
paremmissa olosuhteissa kuin metsässä ta
pahtuvan katkonnan yhteydessä. Kun lisäk-



si rungon paksuus, kartiokkuus ja lenkous 
pystytään määrittämään "riittävän tar
kasti" ja katkootakohtien laskennassa voi
daan käyttää tehokkaita tietokoneita, run
kojen jalostusarvon menetykset jäävät epa~
lemättä pienemmiksi kuin tavaralaj imene
telmäss ä . 

Muissa Pohjoismaissa sekä Keski-Euroopan 
maissa runkoterminaaleja on nykyään useita 
satoja. Nii1en vuosituotos on ~aihdellut 
noin 5 000 m :stä noin 130 000 m :iin. In
vestointikustannukset ovat olleet 0,5 
5,0 milj . mk ja ru~kojen käsittelykustan
nukset 10 - 20 mk/m . 

4.3.2 Tukkiröntgen 

Tukkien röntgenmittaus on ainoa kaupalli
sen sovellutusasteen saavuttanut mittaus
menetelmä, joka pystyy paljastamaan myös 
tukin sisäiset viat. Tukin röntgenmitta
uksissa on voitu havaita muun muassa seu
raavien vikojen vaikuttavan mittaussignaa
liin: oksat, lahous, sinistymä, pihkai
suus sekä vieraat esineet kuten metalli ja 
kivi. 

Oksat näkyvät nopeina intensiteettivaihte
luina tukin kulkiessa pitkittäin mittaus
laitteen läpi samaan tapaan kuin optisissa 
paksuusmittareissa. Yksittäisen oksan hal
kaisija arvioidaan olevan mahdollista mää
rittää noin + 6 mm :n tarkkuudella. Tällai
sen tarkkuuden saavuttaminen käytännössä 
lienee kuitenkin vaikeaa. 

Lahouden, sinistymän ja pihkaisuuden ha
vaitseminen on mahdollista, jos puun tila
vuuspaino on olennaisesti muuttunut. Käy
tännössä em . seikkojen aiheuttamien inten
siteettimuutosten erottaminen puun normaa
lin tiheyden, kosteuden ja paksuuden aihe
uttamasta intensiteettivaihtelusta lienee 
kuitenkin mahdotonta . 

Tiheydeltään puun kokonaistiheydestä poik
keavat vieraat esineet tukissa tulevat 
es~~n tukkiröntgenissä. Automaattisessa 
kuvantulkinnassa ei kuitenkaan esimerkiksi 
metalliesineitä voitane riittävän varmasti 
erottaa oksista . 

Tukkiröntgen on sekä hankinta- että yllä
pitokustannuksiltaan kallis laite. Korke
aan hintaan vaikuttavat kallis anturitek
nologia, hahmontunnistuksen vaatima suuri 
tiedonkäsittelykapasiteett i ja suuret tuo
tekehityskustannukset. Ylläpitokustannus
ten suuruuteen ovat syynä lähinnä säteily
lähteiden kalleus ja tiheä vaihtotarve . 

4.4 Päätelmät 

Optisella tukkimittarilla ja röntgenmitta
rilla varustetussa runkoterminaalissa ei 
todennäköisesti saavuteta niin paljon pa
rempaa apteeraustulosta tavaralajimenetel
mään verrattuna, että apteeraushyöty kat
taisi nykyiset runkomenetelmästä aiheutu
vat lisäkustannukset puunhankinnan ja run
kojen katkootalaitoksen osalta . 

Pitkällä aikavälillä runkomenetelmän kil
pailukykyyn tavaralajimenetelmään verrat
tuna tulevat vaikuttamaan muun muassa seu
raavat seikat. 

Avohakkuiden osuus voi supistua kuitu
puun ja harvennushakkuiden tarpeen li
sääntymisen, metsänviljelykustannusten 
nousun ja avohakkuisiin kohdistuvan 
arvostelun voimistumisen myötä . 

Runkomenetelmään perustuva korjuu- ja 
kaukokuljetuskalusto todennäköisesti 
kehittyy tavaralajimenetelmään perus
tuvia ratkaisuja nopeammin muun muassa 
siksi, että tähän mennessä korjuu- ja 
kaukokuljetuskaluston kehitystyö on 
ollut vähäisempää kuin tavaralajimene
telmän yhteydessä. Pohjoismaiden ulko
puolella käytetään valtaosin puu- tai 
runkomenetelmää. 

Työvoimakustannukset todennäköisesti 
nousevat konekustannuksia nopeammin . 
Tavaralajimenetelmään perustuvissa kor
juuketjuissa työvoimakustannusten osuus 
on suurempi kuin runkomenetelmään pe
rustuvissa korjuuketjuissa . 

Näillä näkymin on mahdollista kehittää 
tukkiröntgeniä halvempia ja suoritus
kykyisempiä ratkaisuja täydentämään tai 
korvaamaan visuaalista arvostelua . Uu
teen mittaustekniikkaan perustuvien 
mittauslaitteiden kehittäminen saattaa 
mahdollistaa runkojen jalostusarvon lä
hes täysimääräisen hyödyntämisen saha
laitoksella. Mittauslaitteiden markki
napotentiaali on myös riittävän suuri 
houkuttelemaan laitevalmistajia tuote
kehitykseen. 

Sahatavaran markkinointi kehittyy s~~

hen suuntaan, että sen myynti käyttö
alalle tai asiakkaalle soveltuvina pi
tuuksina lisääntyy. Myös sahatavaran 
lajittelumenetelmät kehittyvät nopeasti 
siihen suuntaan, että myyntierän laatu 
vastaa mahdollisimman hyvin loppukäytön 
tarpeita. Rahoituskustannusten vähen-
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tämiseksi ostajat hankkivat tarvitse
mansa sahatavaran entistä pienempinä 
erinä ja useimmin toimituskerroin. Saha
tavaran markkinoinnin ja valmistuksen 
kehittymisen myötä tukkien raaka-aine
ominaisuudet pystytään hyödyntämään tä
hänastista paremmin . Runkojen katkonta
kohtien määrittäminen markkinoiden edel
lyttämien ja jatkuvasti muuttuvien tar
peiden mukaan on helpompaa sahalaitok
sen runkoterminaalissa kuin hakkuupai
kalla. 

Kun edellä mainittujen seikkojen kokonais
vaikutus otetaan huomioon , runkomenetelmän 
kilpailukyky tavaralajimenetelmään verrat
tuna todennäköisesti lisääntyy ja pitkällä 
aikavälillä runkomenetelmä saattaa olla 
ainakin joillekin sahalaitoksille talou
dellisin vaihtoehto. 

5 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

Apteeraussään töj en ja -menetelmien kehit
täminen edellyttää jatkoselvityksiä aina
kin seuraavien seikkojen osalta . 

1. Metsäteollisuustuotteiden markkinoiden 
ja sahatavaran valmistustekniikan vai
kutus apteerauksen perusteisiin 
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eri tuotantoprosessien puustamaksu
kyky (puuraaka-aineen jako sahateol
lisuuden ja kuiduttavan teollisuuden 
välillä) 

eri sahatavaralaatujen suhteelliset 
hinnat ja myyntimahdollisuudet 

tukkien laadun vaikutus sahatavara
saanteon ja sahatavaran valmistus
kustannuksiin 

2. Rungon muodon ja laatutekijöiden mitta
ustarkkuudelle asetettavat tavoitteet 

rungon muotoa ja laatua kuvaavien 
eri ominaisuuksien mittaustarkkuuden 
vaikutus jalostusarvon hyödyntämis
mahdollisuuksiin erityyppisissä sa
halaitoksissa 

rungon eri ominaisuuksien mittaus
tarkkuudelle asetettavien tavoittei
den määrittäminen edellä mainituin 
perustein 

3. Apteeraussääntöjen kehittäminen kohdis
sa 1 - 2 mainittujen perustietojen poh
jalta. 

4 . Mittaustekniikoiden, apteerausmenetel
mien ja - välineiden kehittäminen moot
torisahalla, monitoimikoneella ja saha
laitoksella tapahtuvaa runkojen katkai
sua varten. 

5. Apteerauksen laadun valvontamenetelmien 
kehittäminen moottorisahahakkuuta ja 
koneellista hakkuuta varten. 

Lisäksi kannattaisi selvittää koeterminaa
lin rakentamismahdollisuuksia runkoinahan
kinnan mahdollisuuksien yksityiskohtaista 
määrittämistä varten . 
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THE NEED AND POSSIBILITIES FOR DEVELOPING 
THE BUCKING OPTIMISING OF SAWLOG STEMS 

By Arto Usenius and Heikki Vesikallio 

S u m m a r y 

The east of the wood raw material is 50 % 
of the total costs in the production of 
sawn timber. The east of wood raw mate
rial in Finland is very high compared with 
that of competitor countries . Hence, the 
raw material must be as thoroughly uti
lised as possible. 

The subject of this study was to examine 
the negative effects of bucking optimising 
errors on the processing value of sawlog 
stems . Methods of developing sawlog pro
curement to ensure that the processing 
value of the stems will remain as high as 
possible were also studied . The processing 
value of a sawlog stem refers to the sale 
value of the sawn goods, the chips and 
the sawdust residues after the stem has 
been sawn. 

At the price and east level of June 1982, 
bucking optimising errors in manual cutting 
lowered the final processing value of saw
log stems on average as follows: 

harvesting pine stems 3 
12 - 13 Fmk/solid m (bark excluded) 

harvesting spruce stem3 
4 - 5 Fmk/solid m (bark excluded) 

In calculating the loss in the processing 
value, the volume of the stem upto a diam
eter of 12 cm was ta ken into account. 
Part of the bucking optimising losses were 
due to the failure to adhere strictly to 
the bucking optimising instructions. Even 
the present bucking optimising instruc
tions are not optimising in all respects. 

The quality of the bucking optimising of 
spruce stems in mechanical harvesting is 
estimated to be the same as in manual 
harvesting. 
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When harvesting pine stems, in addition to 
the geometric characteristics, the quality 
of the stem has a notable influence on the 
bucking optimising result. The operator 
of a multipurpose logging machine is less 
able to make visual observations of the 
quality than a logger . Mainly for this 
reason, it seems that the losses in 
processing value for pine stems are greater 
in mechanical harvesting than in power saw 
harvesting. 

The best result is attained with bucking 
optimising the stems at the sawmill where 
the geometry of the stem can be measured 
most accurately. The mill provides the 
best opportunities for taking into ac
count quality factors and using data 
processing capacity for utilising bucking 
optimisation models . However, it is not 
so far possible to estimate precisely how 
much the bucking optimising result can be 
improved at the sawmill compared with the 
cutting site. 

The conditions for developing bucking 
optimising are that present bucking opti
mising instructions are improved, and that 
methods are developed which when applied 
will lead to more strict observance of the 
bucking optimising instructions. The pri
mary goal should be to develop the bucking 
optimising in the shortwood method . A de
tailed investigation on the possibilities 
of using the tree method for the improve
ment of bucking optimising also seems to 
be worth consideration. The bucking opti
m1s1ng instructions should at least in 
some part be on a company basis and it 
should also be possible to change them 
flexibly as the operating conditions 
change . 
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