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TI I VI STELMÄ
Tu:tiUmuk.ö en t:avoil.l:.eena oli .6 e.f..vil.J:.ää
o.t;apuumenet:el.män Mp-i.vuu.l"..t.a. j äJteäpuu.t;;to-i..6 en .f..eÅ.Jrl.i.ko n puu.t;;to n koJt j uU-6 een ja k.u.t j e:t.uk.ö een, k.un :t.uk.Uo-6 uU-6 k.a.Mil.a.an ja k.u-i.t:upuuo.t;uU-6 .6ek.ä kuil.upuuJtungo;t k.u.f..jet:e:t.a.an ka.M-i..ma:t.l:.omina t:eht.a.ille.
Kuil.upuuo.t;an ofu,i_.t;:t.a. ja .f..at:vo,i_.t;:t.a. .t;aa:tM.n
:t.a.i;teen 17 - 20 % t:uk.Uen .f..at:va.läp,{_m,{_;tan mukaan . Ta.f..;t:een .6 aa:t~v,i_.t;.t;a
o.f..eva wä~taaka- a,i_nemääJtä ow-i.
t:ukUMan ok.öat: muk.aan .f..uUen 34 %.
wä~taaka-Mneil.a.

Hakk.uu.t;.t;a .t;aavu:te:t..tM.n 29 %:n ajan.t;ää,t;;tö
v eJtJta:t.l:.una. Me:t..6 äk.u.t j e:t.uk.ö e-6.6 a, j o-6.6 a o-6 apuu ku.t j e;te:t..tM.n
:t.uUUa :tM.v,i_.t;;te;t.J:.y-i.nä
k.eMo-6 kuoJtm-i.na,
:t.uo:t1~vUU-6
p-i.enen-i. kuu.l"~oyk.ö-i.kköä k.oht~
14 - 17 % veJtJta:t1.una :t.uk-i.n ja pa.l-6:t~e
k.Ma:t.un noin 2 m kuil.upuun ajoon , ajomat:kan olle.t;.t;a
250 m.
Kun ajomat:ka
pilenee, eJto :t~va.Jta.f..a j -i..menet:e.f..mään k.M vaa .
Tuo:t1~vuu.t;
pienen-i., ko.6ka k.uoJtman k.oko
pienen-i. ja kMk.a oMpuu oli W.aampaa
kuoJtma:t~ kuin ka.Mil1.u puu.l".a.va.Jta .
:t~ vaM.ta j -i..m enet:e.f..mään
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O.t;apuun au:toonkuoJtmauk.öen ajanmenekU m3 :ä
k.oht.i oli 3. 5 k.w~ niln ,t;uUJt-i. ku-i.n :t.ukUen aut:oonkuoJtmauk.öen. Sen wäk.öi OMpuun aut:oku.f..je:t.uk.öe.t;.t;a on vähfu-i.ä wät:eht:ä v-i.ä v eJtJta:t1.una puu:t.a. va.Jtan ku.t j e:t.uk.6 een .
0.6 apuun ja :t.uk-i.n pU!Lka.mÅ...6Mk.o j en
.t;uhde oli .f..ähe-6 M.ma. kuin nilden kuoJtma.U-6a,i_k.ojen .6uhde. Pe.tk.kää o.t;apuu.l"~ ,t;,i_.t;äUävän kuoJtman ( 42 :t..o~ yhfut:e.f..mä ja 2
rtippua) k.oko oli 15 . 3 m ,~ekakuoJtman 33 . 8
m ja :t.ukUkuoJtman 36.0 m. SekakuoJUn.(..6,t;a
t:uk.U kuoJtma:t1M.n o.6apuun päälle p-i.no:t.iheyden ja k.uoJtman koon .6uuJten:t~ek.ö-i. .
Tut:IUmu.t;.f..eÅ.Jrl.i.kon koJtjuuja ku.f..je:t.u-6 ku.t;:t.a.nnuk.ö et: o.t;apuumenet:e.f..mää käyt:e:t..t.äe-6 3
.t;ä olivat: 2 - 4 mk 1 :t.a.Ueen .t;aa;t.u m
a.lha,i_.t;emmat:, kuin jo.t; käyt:e:t..tM.n :t.a.va.Jta.f..aj-i..menet:e.f..mää. OMpuumenet:eJgtän ku.t;:t~nnuk.öe;t
olivat:
aine.t;puu-m : ä
k.oht.i
6 - 17 mk .6 uuJte.mma;t kuilr ;tavalta.f..a. j -i..mene;tel.män.
Ta.Ueen-6aadun wä~taaka -aineen
k.oJt j uu- ja ku.t j e:t.u-6 kU.6t:annuk.ö e{ olivat:
menet:e.f..män mukaan 31 - 83 mk./ m • Aut:oku.t j e:t.uk.ö en kehil1JinU.nen on oMpuumenet:e.f..män edu.f..W uudelle :tJiJr..keää.

JOHDANTO
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää osapuumenetelmän käyttömahdollisuuksia järeäpuustoisen leimikon avohakkuussa hankittaessa sahapuu karsittuna ja katkottuna sekä
tukkirunkoj en kuitupuuosa ja latvat sekä
kuitupuurungot karsimattomana osapuuna .
Selvityksessä tarkastellaan osapuumenetelmän vaikutuksia miestyövaltaiseen hakkuuseen, metsäkuljetukseen ja autokuljetukseen .
Tutkimus tehtiin yhdessä Paloheimo Oy:n
kanssa ja se on osa kauppa- ja teollisuusministeriön osaksi rahoittamaa projektia :
"Energiapuun korjuu teollisuuspuun korjuun
yhteydessä" .

2 MENETELMÄT JA TUTKIMUSAINEISTO
2.1

Aineiston keruu

Tutkimuksen kenttätyöt suoritettiin kevään
ja kesän 1982 aikana Lopella.
Hakkuun ,
metsäkuljetuksen ja autokuljetuksen ajanmenekkitiedot kerättiin vertailevan aikatutkimuksen periaatteen mukaan .
Lisäksi
selvitettiin mittauksin potentiaalisen ja
talteensaadun raaka-aineen määrä .
Osapuumenetelmissä rinnankorkeusläpimital taan yli 13 cm:n puut kaadettiin yhdensuuntaisesti . Hakkuumies karsi ja katkoi
havusahatukin 13 cm:n minimilatvaläpimittaan . Tukkirunkojen kuitupuuosa ja latvat
sekä kuitupuurungot jätettiin karsimatta
ja katkottiin noin 5 m:n pituisiksi . Läpimittaluokkien 5 - 11 cm puut kaadettiin
siirtelykaatona suurempien puiden latvaosien viereen ja tarvittaessa katkottiin.
Metsäkulj etuksessa kuormattiin metsätraktoriin ensin osapuuta siten, että se täytti noin 2/3 kuormatilan kehystilavuudesta.
Osapuun päälle kuormattiin mahdollisimman
paljon tukkeja tiivistämään kuormaa. Autokuljetuksessa karsimaton osapuu kuormattiin
vetoautoon ja perävaunuun noin 2/3 nipun
korkeudesta ja päälle kuormattiin tukkeja
kuormatila täyteen . Kuormaus ja purkaminen
tapahtuivat autokohtaisella irrotettavalla
kuormaimella.
Kuormat punnittiin täysinä
ja tukkien purkamisen jälkeen sekä tyhjinä .

Näin saatiin osasta kuormia kokonaispaino
ja kaikista kuormista osapuun paino .
Oksien ja latvarunkopuun sisältämä potentiaalinen ja talteen saatu kuutiomäärä
selvitettiin punnitsemalla kustakin yle i sestä rinnankorkeusläpimittaluokasta 2 - 3
rungon kaikki oksat ja latvarunkopuu .
Oksat punnittiin ottaen huomioon erilaiset
karsintaläpimittavaihtoehdot.
Lisäraakaaineen kuutiosisällön selville saamiseksi
mitattiin oksien ja latvarunkopuun tiheydet Paloheimo Oy:n laboratoriossa . Lisäksi
mitattiin osapuista tehdyn hakkeen i rt ot ilavuus . Ainespuumäärät selvitettiin PMPtietojen ja tukkien välivarastolla mittauksen perusteella.
Vertailumenetelmänä oli tavaralajimenetelmä, jossa havutukki tehtiin 13 cm : n latvaläpimittaluokkaan . Kuitupuu tehtiin noin
2 m: n pölkyiksi kasoihin ajouran varteen .
Metsäkuljetuksessa vertailumenetelmänä oli
sahatukin ajo . Aineisto kerättiin samalta
leimikolta vastaavista olosuhteista kuin
osapuumenetelmässäkin .

2. 2 Aineiston määrä, l aa tu ja
käsittely
Hakkuussa seurattiin kolmen hakkuumiehen
työtä . Kaikki olivat ammattitaitoisia va kinaisia metsureita .
Tutkimuksessa seurattiin 429 rungon hakkuuta, joista 352
hakattiin osapuumenetelmää ja 77 tavaralajimenetelmää käyttäen.
Metsäkuljetus
tehtiin keskikokoisella kuormatraktorilla
(Valmet 872 K), joka oli varustettu vakio kuormaimella .
Osapuumenetelmässä seurattiin 16 kuorman metsäkuljetusta ja tavaralajimenetelmässä 5 kuorman .
Autokuljetuksessa seurattiin yhteensä 17
kuorman kuormauksen, ajon ja purkamisen
ajanmenekkejä.
Tutkimuksen kohteena oli
Merzedes Benz V-10 -kuorma- auto, joka oli
varustettu kaksiakselisella perävaunulla
ja Fiskars-65-kuormaimella.
Lyhyen perävaunun vuoksi yhdistelmän kokonaispainoksi
jäi 42 tonnia. Vetoautoon ja perävaunuun
kuormattiin yksi puutavaranippu. Kuormatilat oli sivuilta varustettu laidoin,
jotka pääosin peittivät kuormatilojen alaosan.
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TAOLUKKO 1

Tutkimusleimikon puustotiedot
Osapuumenetelmä

Vertailumenetelmä

Erittely

m3/ runko
(aines puuta )

Mänty

Kuusi

Lehti
puu

Mänty

Kuusi

0.6 75

0.342

0.162

0.668

0.27 2 0.275

21

74

5

30

% kuut i omää räst ä

3
Aine i sto, m
(ainespuuta )

487.9

67

Lehti
puu

3

karsittiin 13 cm:n minimilat valäpimittaan,
raaka-aineen potentiaa l inen l is äy s oli 20
%. Jos havusahatukki olisi tehty normaalisti mittavaatimuksen muka i sesti, kuusitukki 17 cm:n ja mänty tukki 15 cm:n mi nimilatval äpimittaan, olisi potentiaal inen
lisäraaka-ai nemäärä o llut 4 prosenttiyksikköä suuremp i ku i n tutkitussa o sapuumenetelmä ssä .
Hakkuussa, mets ä kulj e tuksessa, aut okulj etuksessa ja tehdasva rastol la haketuksessa
hävikki oli 15 % lisäraaka-ainemäär äst ä .
Tehdasvarastolla haketuksen j älkeen lis äraaka-aineen määrä oli 1 7% (kuva 1).

202.9

Taulukossa 1 esitetään t ut kimusleimikon
puustotiedot, jotka vastaavat menetelmittäin kaikkien hakkuumiesten työskentelyn
keskimääräisolosuhteita . Kuutiomäärät tarkoittavat sekä osapuu- että tavaralajimenetelmässä runkojen ainespuusisältöä , ts .
runkopuun tilavuutta 6 cm : n la t valäpimit taan ilman oksia .

3. 2

Hakkuu

Osapuumenetelmäss ä
hakkuumiesten
työ
nopeutui tavara l ajimenetelmään verrattuna,
koska osa karsintaa, katkontaa j a kasausta
jäi pois.
Suurin vaikutus oli sillä,
ettei kuitupuurunkoj a ja tukkirunkojen
kuitupuuosia karsittu lainkaan .
Hakkuun
ajanmenekki kasvaa selvästi siitä rungonkoosta lähtien, j osta karsinta aloitetaan
(kuva 2 ).

TUTKIMUSTULOKSET

3

3.1

Lisäraak a- a inemää r ät

Ainespuun mitat täyttävien puiden oksa t ja
latvarunkopuu sekä 5 cm : n rinnankorkeusläpimittaan kuuluvat puut lisäsivät leimikosta ta l teen saatavissa olevaa määrää 34 %.
Kuusen oksaisuusluokka oli 3 ja männyn 2 .
havusahatukki
Osapuumenetelmässä, jossa

Sekä männyn ett ä kuusen osapuuhakkuun
suhteellinen ajanmenekin sää st ö pienenee
rungon koon kasvaessa.
Se j ohtuu siit ä ,
että osapuumenetelmässä karsitun rungonosan suhtee l linen osuus kasvaa rungon koon
kasvaessa (kuva 2) . Pienimmil lä än osapuuhakkuun
suhteellinen
a j anmenekki
~n
suurien kuitupuurunkojen (noin 100 dm )
hakkuussa, joita ei karsita .
Osapuu-

Ai nespuun 11 itat tliyttlivien runko j en oksat ja la t varunkopuu seki S c11 : n lipi11itta luokan puu t oks i neen
8-tanc.hu and .top wood o6 .thr. 4-tul6 11r.Wny .the d.i..VI6-UIILI o& i..rubu..tll.ial. ~od and ..:ltolL-tAeu
o6 VBH 5 cm

Suht. •iärl
Re.la.ti.vr. amou.n.t
140

Ai nespuu
lndu4.tll.ial. JLoWtcåoood

134

Potentiaa li nen raaka-aine iri . jos kaikk i oksat ja l atvarunkopuu
on otettu t al teen
Po.te.n.UA.l aJIIOWI.t o .\411 aa.teMal, i. a.U. biutnc.hu and .top «.
od
and 411f4U .tJLU4 Ml!. JLI!.CDVI!.JLI!.d
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1 20
100

2 :

80

Potent i aa li nen raa ka- a ineall rl osa~ne t el ssl. Havusahatukki
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60
3 :

40
20

4 :
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2
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Kuva 1.
F.ig . 1.

6

Raa ka- a ine lrl tehdasvarasto t ta
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Kuva 2. Hakkuun suhteelliset tehoajanmenekit tutkitussa tavaralajimenetelmässä ja osapuumenetelmässä
puulajeittain

hakkuun ajanmenekin säästö pienenee rungon
koon siitä pienentyessä, koska tavaralajihakkuussa karsinnan ajanmenekin suhteellinen osuus pienenee.

_ Karsintallpi•itta 6 c•• kuitupuun katkontapituus n. 2 •
a - Top cii.ame;tvr. o6 deliJIIbed p<VLt 6 ar, buclWrg l.vlgth o6
p<Ll.p»ood p<VLt abou.t 2 •
b = Karsintallp i•i tta 13 c•• osapuun katkontapituus n . 5 •
Top cii.ame;tvr. o6 deliJIIbed p<VLt l 3 ar, buclWrg l.vlgth o6
p<Ll.p»ood p<VLt abou.t 5 11
_ Karsintallpi•itta 15

c•• osapuun katkontapituus n. 5 •

c - Top cii.ame;tvr. o6 deliJIIbed p<VLt 15 ar, buclWrg l.vlgth o6
p<Ll.p»ood p<VLt abou.t 5

11

d _ Karsintalipi•i tta 17 c•• osapuun katkontapituus n . 5 •

Karsittaessa 13 cm:n latvaläpimittaluokkaan
osapuuhakkuun
suhteellinen
ajanmenekki oli puun koon mukaan 43 - 77 %
tavaralajihakkuun ajanmenekistä . 3Esimerkiksi puun koon ollessa 350 dm
ajanmenekki oli 68 %.
Jos karsintaläpimitta
olisi ollut 15 cm, vastaava ajanmenekki
olisi ollut 62 %, ja jos karsintaläpimitta
olisi ollut 17 cm, ajanmenekki olisi ollut
54% (kuva 3).
Karsitun osan latvaläpimitan suurentaminen
luonnollisesti vähentää karsinta-aikaa;
toisaalta katkoota-aika lisääntyy.
Sillä
ei kuitenkaan ole juuri merkitystä verrattaessa sitä karsinnassa saatavaan ajansäästöön . Suhteelliset ajanmenekit on laskettu kuusen oksaisuusluokan 3 ja männyn oksaisuusluokan 2 perusteella. Männyn oksaisuusluokassa 1 edellä mainitut karsintarajan muutokset voivat aiheuttaa erilaisen
karsinta-ajan "käyttäytymisen", koska rungon oksaton osuus voi j atkua lähelle karsintarajaa.
Havutukkirunkojen
latvaosien
katkonnan
kannalta toteutunut 14 . 4 cm : n karsintaläpimitta oli hankala. Latvan pituus oli
useimmiten yli 5 metriä, mutta alle 10
metriä, joten kuljetuskelpoisuuden vuoksi

- Top di.ame;tvr. o6 deliJIIbvi p<VLt 11
p<Ll.p»ood p<VLt abou.t 5 11

01,

buclWrg l.vlgth o6

Kuva 3. Karsintaläpi itan vaikutus hakkuun
suhteelliseen tehoajanmenekkiin
F.i.g. 3. Rela.t<.ve. e.66e.cäve.-.time. e.xpe.n.d.Uwr.e.
on cu.tt.<.ng

määrätty noin 5 metrin katkootapituus
tuotti runsaasti lyhyitä, 1 . 0 - 3 . 5 m:n
pituisia, kuljetusta Vaikeuttavia latvakappaleita. Näitä pieniä latvakappaleita
oli kaikkiaan 34 % kappalemäärästä . Lisäksi yli 6-metrisiä osapuupölkkyjä oli 25 %
latvakappaleiden määrästä . Latvan katkoonalle parempi vaihtoehto tässä tapauksessa
olisi ollut karsitun osan latvaläpimitan
määrääminen 15 cm:n luokkaan, jolloin hakkuussa tukkirunkojen latvasta olisi keskimäärin saatu kaksi noin 5 metrin pituista
kappaletta.
Havupuiden hakkuun tehoajanmenekki osapuumenetelmässä oli keskimäärin 71 % tavaralajihakkuuseen verrattuna . Tehtäessä kuusitukki 17 cm:n ja mäntytukki 15 cm:n latvaläpimittaluokkaan ajanmenekki olisi ollut keskimäärin 59 % tavaralajihakkuun
ajanmenekistä.
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Kuva 4. Metsäkuljetuksen tehoajanmenekki . Ajomatka
250 m. maastoluokka 2
F.(.g . 4 . E66ec..ti.ve .tUne expend.Uwt.e on 6Mu.t
ha.td.age. Haul..i.ng cW..tanc.e ZSO m, (/.(Uij .teNLIU.n

Kuva 5. Metsäkuljetuksen suhteellinen ajanmenekki
leimikkotasolla punnittuna tutkimusleimikon ajetuilla
puu- ja puutavaramäärillä. Ajo atka 250m. maastoluokka 1

3.3

3.4

Metsäkuljetus

Metsäkuljetuksen tehoajanmenekki on esitetty kuvassa 3 4.
Osapuun kuormaus- ja
purkamisaika m :ä kohti oli suurempi sekä
kuormankoko pienempi kuin tavaralajimenetelmässä. Sahatukki~ kuljetettaessa kuorman koko oli 10 . 6 m , sahjtukkia ja osapuuta kuljetettaessa 8.1 m (kokopuuta) ja
pelkkää o~apuuta sisältävien kuormien koko
oli 4.1 m (kokopuuta) .
Ajomatkan pidentyessä osapuun metsäkuljetuksen ajanmenekkiero
tavaralaj !menetelmään kasvaa.
Lisäksi ero tavaralajimenetelmään on esitettyä suurempi, jos
metsäkuljetustuotos lasketaan kuljetetun
ainespuumäärän perusteella. Toisaalta osapuumenetelmässä pinta-alayksiköitä ajettava puumäärä on oksista, latvarunkopuusta
ja alamittaisista puista tulevan raakaaineen vuoksi suurempi kuin tavaralajimenetelmässä .

Autokuljetus

Osapuuta kuormattiin ensin noin 160 cm
korkea kerros. Päälle kuormattiin tukkia
kuormatila täyteen. Osapuu tiivistyi niin,
että sen lopulliseksi korkeudeksi Ja1
noin
cm.
Osap3'un pino_fiheys muutt~i
0.25 m :stä/kehys- m 0 . 34 m :iin/kehys-m .
Tiivistyminen päälle kuormattuj en tukkien
painon mukaan on esitetty kuvassa 6 ja
tutkimuskuormien keskimääräinen koko taulukossa 2 .

qo

Kääntämiseen sekä kuormauksen valmisteluun ja päättämiseen kului aikaa yhteensä
28 . 1 minuuttia kuormaa kohti.
Kuormausajoa, kasalta toiselle siirtymistä, tar-

60

Osapuiden metsäkuljetusta vaikeuttivat lyhyet osapuupölkyt , jotka kääntyivät kuormatilassa helposti pystyyn tai poikittain ja
pienensivät siten kuorman kokoa .
Aivan
pieniä ainespuun mitat täyttämättömiä latvoja jätettiinkin kuormaamatta, ellei niiden kuormaus onnistunut yhtäaikaisesti samassa kourataakassa järeämpien pölkkyjen
kanssa.
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Osapuumenetelmissä tutkimusleimikon ajetuilla puu- ja puutavaralajimäärillä punnittu leimikon metsäkuljetuksen ajanmenekki oli 38 - 51 % suurempi kuin tavaralajimenetelmässä (kuva 5) .
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Kuva 6. Osapuunipun tiivistyainen sen p llekuormatun tu in painon .u aan <osapuukerroksen
alkukorkeus 160 c•>

TAULUKKO 2

Keskimääräinen autokuorman koko

Kuorman k_oko, ,.3

3

Load 6.i.ze, 6ol.i.d m

50.-------,--------.-------.----- - - , ,
Puutavara

Kohde

3
m

Vetoauto

4.0

3 100

Osapuu

Perävaunu

4.2

3 200

Yhdistelmä

8.2

6 300

Vetoauto

12.8

7 900

Perävaunu

12.8

7 900

Yhdistelmä

25.6

15 800

Yhdistelmä

33.8

22 100

Tukki

Yhteensä

kg

vittiin 1. 3 kertaa kuormaa kohti, koska
osapuu oli eri kasoissa kuin tukki.
Kuorman siistimiseen ennen ajoa kulutettu
aika, 10 . 45 minuuttia, johtuu suurelta
osin siitä, että sivulaidat eivät peittäneet koko sivua, vaan törröttävät oksat
katkottiin moottorisahalla .
Kuormaimen
kiinnittämisen ja irrottamisen ajanmenekit puuttuvat, koska kuormain kuljetettiin mukana .
Osapuun kuormaamiseen (3 . 02 min/m3 ) meni
noin 3.5 kertaa niin paljon aikaa k~in
tukin
kuormaamiseen
(0.84
min/m ) .
Taakka-ajoissa ero on pienempi .
Tukin
taakka- aika oli pienempi, sillä osapuut
takertuivat toisiinsa .
Aikaero kuutiometriä kohti johtuu kuitenkin pääasiassa
taakkojen kokoerosta.
Yhdistelmän sekakuoriDjna kuormauksen tehoaika oli 1.36
min/m .
Tukkien kuormaus oli tavallista
hitaampaa, koska ne kuormattiin osapuun
päälle .
Purkamiskuntoon laittoon, ajon valmisteluun , siirtymisiin ja purkamisen keskeytyksiin kului aikaa yhteensä 22.1 min/
kuorma.
Purkamista valmisteltiin ja auto
laitettiin ajokuntoon kahteen kertaan,
koska kuorman eri osat purettiin eri paikkaan .
Osapuun
varsinainen
p~rkaminen
omalla
kuormaimella (1.08 min/m ) vei noin kolme
kertaa niin paljo~ aikaa kuin tukia purkaminen (0.37 min/m ). Se johtui pienemmästä
taakankoosta ja suuremmasta taakka-ajasta.
Yhdistelmän sekaku~n purkamisen tehoaika oli 0.56 min/m .
Aineiston perusteella laskettiin myös kuorman koko pelkkää osapuuta, pelkkää tukkia
sekä erilaisia tukia ja kuitupuun määriä
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Kuva 7. Autokuorman koko osapuun päälle kuormatun
tukkipuumäärän mukaan
F.(.g. 7. S<.ze o6 .the .tJz.u.ck toa.d depending on .the

amoun.t o6

~awtogo

toa.ded on.to

pa.!Lt-tJLeeo

kuljetettaessa.
Lähtökohtana oli 42 tonnin autoyhdistelmä eli kuorma laskettiin
2 nipun mukaan. Kuormien koot eri vaihtoehdoille on esitetty kuvassa 7. Pelkk1ä
osapuuta sisältävä kuorma oli 15.3 m .
Yhdistelmän kuo~atila rajoittaa ku~rman
kokoa aina 28 m : iin tukkia ja 8 m : iin
osapuuta saakka.
Sen jälkeen yhdistelmän
kantavuus rajoittaa myös pelk~ää tukkia
sisältävän kuorman koon 36 m :iin, kun
kuormain jätetään varastolle.
Pelkkää
osapuuta kuljetettaessa kuormain voidaan
kuljettaa mukana ilman ylikuo:m1a.
Tukkien tilavuusjaino oli 620 kg/m ja osapuun 870 kg/m •

3.5

Korjuu- ja kuljetuskustannukset

Korjuukustannukset vastaavat Etelä- Suomen
kesän 1982 kustannuksia ja ne on laskettu
tutkimusleimikon olosuhteita vastaaviksi.
Hakkuuseen sisältyvät sosiaalikustannukset.
Suunnittelu-,
mittaus-,
työnjohtoja
siirtokustannuksia ei ole 3 otettu huomioon .
Leimikon tiheys oli 329 m /ha ja metsäkuljetusmatka 250 m.
Tutkittujen menetelmien lisäksi korjuukustannukset on aikatutkimustulosten perusteella laskettu myös kolmelle muulle osapuumenetelmälle.

9

Lei•ikon suht . korjwkusta1Y1Jkset <tavaralaji•enetellli = 100)

lletsllkuljetus

120

Hakkw

1 = Tavaralaj i•enetellli. Sahatukki, •ini•i latvalllpiiDitta
13
n. 2 • kuitupuu kasoihin palstalle

c••

2 = OsapuU11enetel•ll. Sahatukki, •ini•ilatvalilpiiDitta
13
n. 5 • osapuu1 .etsllkuljetus sekakuoMOissa

c••

3

= Osapuu•enet~•ll.

Kuten edellll • .utta .etsllkul)etuksessa
tukki ja osapuu o•issa kuor•issaan

4 = Osapuu.enetel•ll. Sahatukki, •ini•i latvallpi•it ta:
•änty 15
kuusi 17
n. 5 • osapuu1
•etslkuljetus sekakuor•issa

c••

c••

5 = Osapuu•enetel•ll. Kuten edellä, .utta .etsllkul)etuksessa
tukki ja osapuu o.issa kuor•issaan
Talteen saatu suht.

raaka-ai~llirll

Kuva 8.

Leimikon suhteelliset korjuukustannukset

Kuvassa 8 on verrattu, kuinka paljon koko
leimikon korjaaminen eri menetelmin maksaa.
Osapuumenetelmää käytettäessä leimikon
korjuukustannuksissa
saavutettiin
ajanmenekin perusteella noin 3 %:n säästö
tavaralajimenetelmään
verrattuna . Tosin

Kuljetuskustannukset, 11k/ kokopuu-m3
T-tali.\ poJt.t cO<I~,

Fmk6 1 <1o.t.id ., wftole.-.tAe.e.
140 r - - - - - . - - - - - , r - - - - . - - - - - ,
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Kuva 9. Autokuljetuskustannukset puutavaralajeittain koko puumäärää kohti
F.ig . 9. TIW.c.k tAant.poltt. eo<!lå pVt. Mud
c.u.b.ie metlte whole-tJLee by .timbeJt. aM oltt.men.t..l

10

tavaralajien valmistukseen ei käytetty
Esimerkiksi
rationaalisinta menetelmää .
pitkän kuitupuun hakkuuseen verrattuna
leimikon korjuukustannuksissa ei osapuusaavutettu
menetelmää
käyttäen
olisi
säästöä.
Korjuukustannukset
ovat
talteen saatua
kuutioyksikköä
kohti
osapuumenetelmissä
13 - 25 % alhaisemmat kuin tavaralajimenetelmässä.
Alhaisimmat korjuukustannukset
saavutetaan
sellaista
osapuumenetelmää
käyttäen, jossa osapuun ja tukin rajaläpimitta on mäntytukkirunkojen osalta 15 cm
ja kuusitukkirunkojen 17 cm ja metsäkulje tus tehdään tukkien ja osapuiden sekakuormina.
Puutavaralajeittaiset autokuljetuskustannukset, jotka on esitetty kuvassa 9, las kettiin kolmelle eri vaihtoehdolle : tukille, sekakuormalle ja osapuulle.
Viidenkymmenen kilometrin matkalta sekakuormien
kuljetus oli 20 % kalliimpaa kuin pelkän
tukin kuljetus. Pelkän osapuun autokuljetuskustannukset olivat 2 .4-kertaiset tukin
autokuljetuskustannuksiin verrattuna . Eron
syynä oli pääasiassa kuorman kokoero. Myös
osapuun hitaampi kuormaus- ja purkamisaika
vaikutti . Sivulaitojen lisäkustannuksiksi
arvioitiin 30 000 mk hankintavaiheessa.
Kustannuslaskelmat perusteineen on esitetty liitteissä 1 - 3 (s . 14 - 16) . Perusteet ja laskenta poikkeavat puutavaran
autokuljetusmaksujen vastaavista.
kaukokuljetuskustannukset
Leimikoittain
muuttuvat eri puutavaralajien osuuksien
mukaan .
Olennaista on myös se, kuinka
eri
tavaralajeja voidaan kuljetuksessa
yhdistää samoihin nippuihin.
Sekakuormien kuljetuskustannukset muuttuvat sen

mukaan, mikä on osapuun ja karsitun puutavaran suhde leimikossa ja kuinka eri
tavaralajit voidaan yhdistää.
Jos kaikki osapuu voidaan kuljettaa puutavaralla
tiivistäen,
kuljetuskustannukset nousevat tutkimusta vastaavissa olosuhteissa
koko puutavaramäärää 3 kohti 50 km:n ajomatkalla noin 4 mk/m eli noin 20 % vertailumenetelmään nähden.
Jos osapuusta
joudutaan kuljettamaan 20 % ilman tiivistävää puutavaraa, nouseva t kuljetuskustannukset 43 % karsitun puutavaran kuljetuskustannuksiin nähden ja 79 %, jos 50 %
osapuusta kul jetetaan i lman tiivistävää
puutavaraa.
Kuviin 10 ja 11 on laskettu leimikon puumäärän kuljetuskustannukset, kun tukki ja
osapuu kuljetetaan eri kuormissa. Menetelmät ovat 1) vertailumenete lmä , 2) tukin 13
cm:n latvaläpimittaan karsi nta ja osapuu
sekä 3) mäntytukin 15 cm:n ja kuusitukin

17 cm:n latvaläpimittaan karsinta ja loppu
osapuuna. Kuvassa 10 kustannukset laskettiin koko puumäärää kohti lisäraaka-aine
mukaan lukien ja kuvassa 11 kustannukset
laskettiin vain ainespuumäärää kohti. Leimikon autokuljetuskustannukset ovat alhaisemmat 13 cm:n latvaläpimittaan karsittaessa kuin tukin tavanomaisiin läpimittoihin karsittaessa.
Eron syynä on pienempi osapuumäärä 13 cm:n latvaläpimittaan
karsittaessa. Samoin luonnol l isesti ainespuumäärää kohti lasketut kustannukset ovat
suuremmat kuin kokopuumäärä ä kohti lasketut kustannukset. J os osapuu ja tukki ol isi kuljetettu eri kuormissa, olisivat leimikon puumäärän kuljetuskustannu~et nousseet yli 40 %
( lähes 10 mk/m 50 km:n
matkalla). Jos viimeksi ma initut kustannukset lasketaan va i n ainespuumäärää kohti,
olisivat kuljetuskustannukJet nousseet l ähes 70 % eli noin 15 mk / m 50 km:n kuljetusmatkalla.

_ Tukki karsit tu 15 c•:n <•äntyl j a 17 cm: n <kuus i> latvaläp i111i ttaan . osapuu kat kot tu n . 5-.et r i s e ksi
a - Sawlog6 dWllrbed t.o 4 t.op d.Utme.Wt o6 15 cm (p.Uud 4ltd 17 cm (6p!I.Llce). ptVLt-tlteu budted t.o
about 5 m lvtg&
b _ Tukki karsi ttu 13 c11:n l atval l p i • i ttaan. osapuu ka tkottu n. 5- me t rise ksi
- Sawlog6 dWllrbed t.o 4 .t:op d.imtre.Wt 13 cm, ptVLt-.tlt.e.u bueked .t:o about 5 m lvtg&
c _ Verta il ....enetel•i ( t ukki a 80 %, 2 11 kui tupuuta 20 %>

- ShoJLtwood me,thod

(6awlog6 10 1, 2-m pulpl.lood 20

II

Kuljet uskus tannukset, •k/ kokopuu-.3
Ti14n6po.U eo6~ ,
Fmlu 1 6oUd m JwlL- .tlt.u

Kul j etuskustannukset, • / a inespuu-.3
Tilan6po.U eo6~,
Fmlu 1 6 oUd m i.nd!.u,.tJUal JtDI.Uidoood

120.-- - - -- - - . - - - - - - - . - - - -- - - , , - - -----,

120r-------,--------r----- - - . - - - -- - - .

100 +-------~-------+-------;------~
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Kuva 10. Le imikon puutavarain autokul jetuskustannukset koko puumäärää koht i . Tu i ja osapuu kuljete tt u eri kuormissa
F.(.g . 10 . TIUtc.k .tll.aJu po!Lt C.06å p
~oUd cub.i.c.
me.tlle. whote.-.tlte.e. by CLLt.tUtg e..dtodt. . Sawtog~> lllld
paJt.t-.tlte.u .tll.aJupo-'t.te.d .i.n ~>e.paii.ILte. toad6

0

50
Kulj etuutlhyys.

100

-

150

200

TJI4J\6 po....t 11-U-ta.nu, km

Kuva 11. Leimikon puutavara in autokulj etuskustannukset ainespuumäärää koht i . Tukki j a osapuu kuljetettu er i kuormissa
F.i.g . I I . TIUtc.k .tlta.n~> po!Lt C.06 å piV 60Ud cub.i.c.
me.tlle. .i.ndu.!.WAl. Mun.dwood by cu..tt..Utg 111Uhod6.
Sawtog~> a.nd pa.!Lt-tJLe.u .tll.aJupo-'Lte.d .i.n ~>e.paii.ILte. toad6
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TAULtJKKO 3

Leimikon korjuu- ja kuljetuskustannukset

Ta.ble.

HaJLvu.ti.ng a.nd .tJw.c.ll .tJutnhpolt-t c.oJ>.tA o6 .the. l>.t.a.nd

Erittely
Uemi6a.li.o n

.

Tavaralajimenetelmä,
sahatukki, n. 2 m kuitupuu
kasoihin palstalle

Osapuumenetelmä,
sahatukin minimilatvaläpimitta 13 cm

Osapuumenetelmä, sahatukin
minimilatvaläpimitta:
mänty 15 cm, kuusi 17 cm

ShoJt.t.wood me..thod, Mwlog.6,
a.bou-t 2-m pulpoood .i.n pil.u
.i.n .t.he. c.u.t..t..i.ng aJLe.a.

Pa.lt-t-.tlle.e. mdhod,
rn.UUnwn .t.o p cLi.a.mdVL
o6 .6a.wlogl> 13 c.m

Pa.lt-t-.tJr..e.e. met:hod, m.Uu:mum
.t.op cLi.a.me..t.VL o6 .6awl.og.6:
p.i.ne. 15 c.m, l>p!ULC.e. 17 c.m

mk

Hakkuu -

Cu.t..t~g

Metsäkuljetus,

250 m

1

kokopuu-m

3 -

Fmu 1 1>ol.i.d m3 wltole.-.tJr.u

21,30

12,86

10,46

13,75

16,11

16,11

FOllet>.t. ha.u.lag e., 250 m
Sekakuormat

La.yVLe.d
mi.x.e.d loa.dt.

Sawl.og~>'a.nd

pa.lt-t- .tJt.e.U .i.n

.6 e.paiUl.te. loa.dt.

Sekakuormat

La.yVLe.d
m.i.x.e.d loa.dt.

Tukki ja osapuu erikseen
Sa.wlog~>

a.nd

pa.lt-t- .tlle.U .i.n
" epai!.O.U. loa.dt.

Autokuljetus, 50 km
TJtuc.ll .tJutn.6 polt-t, 50 lur

22,20

26,39

31,78

26,37

34,91

Yhteensä - To.t.a.l.

57,25

55,36

60,75

52,94

61,48

mk 1 ainespuu-m

Yh t eensä - To.t.a.l.

57,25

Korjuu- ja kuljetuskustannukset osapuume netelmää käytettäessä ovat talteen saatua
kuutioyksikköä kohti noin 2 - 4 mk alhaisemmat kuin tavaralajimenetelmää käytettäessä silloin, kun kerroskuormia voidaan
käyttää hyödyksi (taul~kko 3) .
Korjuu ja
kuljetus on ainespuu- m :ä kohti 6 - 17 mk
kalliimpaa
kuin
tavaralaj !menetelmässä.
Kun nama
lisäkustannukset
kohdistetaan
talteen saatuun lisäraaka - aineeseen, sen
korjuu- ja kuljetuskustann~kset ovat menetelmän mukaan 31 - 83 mk/m .

4 TULOSTEN TARKASTELUA
Tässä tutkimuksessa on käsitelty vain osapuun korj uuta ja kuljetusta .
Kuitenkin
osapuumenetelmän sopivuutta ja edullisuutta arvioitaessa on lisäksi otettava huomioon osapuun jatkokäsittely ja yrityskohtaiset mahdollisuudet hyödyntää lisäraakaaine energiakäyttöön.
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Tukki ja osapuu erikseen

3 64,77

Fmu 1 1> ol.i.d m3 .i.ndui..tJr..i.al. Mwuiwood
71,08

63,53

73,78

Tutkimus kohdistui yhteen järeäpuustoiseen
kuusivaltaiseen leimikkoon .
Erilaisissa
leimikko-olosuhteissa ja etenkin pienipuustoisissa leimikoissa karsinnasta saatava hyöty ja kuljetuskustannuslisä ovat
erilaiset kuin tässä tutkimuksessa .
Autokuljetuskustannukset ovat merkittävät
osapuumenetelmän edullisuudelle.
Tutkitussa
yhdistelmässä
(kokonaispaino
42
tonnia)
puutavara
kuormattiin
kahteen
nippuun, jolloin runsaasti tilaa vaativan
osapuun kuormankoko jäi pieneksi. 48 tonnin yhdistelmään mahtuu kolme vastaavaa
nippua .
Silloin
kuljetuskustannukset
pienenevät pelkkää osapuuta kuljetettaessa noin 20 % ja puutavaraa (vertailumenetelmä) kuljetettaessa noin 10 %. Tiivistämislaitteiden kehittäminen on lisäksi
yksi keino lisätä autokuorman kokoa.
Silloin tiivistämislaitteet eivät saa alentaa
suuresti autoyhdistelmän kantavuutta etenkään, jos samassa yhdistelmässä kuljetetaan sekakuormia ja karsittua puutavaraa.

HARVESTING AND TRUCK TRANSPORT OF PART-TREES FROM A CLEAR-CUTTING STAND
By

Rainer Häggblom and Olavi Pennanen

S u mma r y
In the part-tree method, the tree or a
part of it is transported un-delimbed for
processing. As delimbing is the most time
consuming work phase of cutting, its elimination from the forest is a significant
aim .

part-trees
was
delimbed timber.

slower

than

that

of

Due to branches and tops the amount of
raw material recovered in the part-tree
method was about 20 % larger than if the
shortwood method was used. The additional
raw material would have amounted to 34 %
i f the branches of the sawlog parts had
been included (Fig . 1, p. 6) .

Loading of part-trees onto a truck took
3.5 times as 1ong per cubic metre as the
loading of sawlogs.
In addition, there
were a few extra tasks in truck transport
of part-trees compared with that of timber.
The ratio of the unloading times of parttrees compared with sawlogs was approximately the same as the ratio of their
loading times. The size of the pure parttree load (42 ton trailer 3 truck and 2
bunches) was 15 . 3 solid m , that of a
1ayered mixed 1oad 3 of part-trees and
sawlogs 33.8 3 solid m, and a sawlog load
36.0 solid m (Fig . 7, p. 9). In 1ayered
mixed 1oads, the sawlogs were 1oaded on
top of the part-trees in order to increase
the pile density and the size of the load.
Transportation costs of different methods
for a 42 ton trailer truck are shown in
Figures 9 - 11, pp. 10 - 11.

In cutting, a 29 % saving in time expenditure was achieved compared with the
shortwood method (Fig . 3, p . 7) . In forest
haulage, where the part-trees were hauled
as 1ayered mixed loads compacted with sawlogs, productivity fel1 by 14 - 17 % per
cubic metre compared with the forest haulage of sawlogs and 2 m pulpwood pi1ed in
the cutting area (Fig . 4 , p. 8).
The
hauling distance was then 250 m. The difference from the shortwood method increased with the hauling distance . Productivity decreased, because the size of the
load decreased and because the loading of

In the part-tree method, the harvesting
and truck transport costs of the investigation ytand were 2 - 4 Fmks 1ower per
solid m recovered than when the shortwood
method was used.
The costs of the parttree method were 6 Fmks higher per
industrial roundwood m (s) than those of
the shortwood method (Table 3, p. 12). The
harvesting and truck transport costs of
the additional raw mat3rial recovered were
31 - 83 Fmks 1 solid m
depending on the
part-tree method used.
Deve1opment of
truck transport is important for the economy of the part-tree method .

The ohjeet of the project was to study the
suitability of the part-tree method for
harvesting and truck transport of heavy
timber from a marked stand, when the
sawlog part of the tree is delimbed by a
power saw in the forest and the pulpwood
parts and pulpwood stems are delivered
un-delimbed to the mill.
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LIITE 1

PUUTAVARAN AUTOKULJETUSKUSTANNUSTEN LASKELMA
1

Lähtötiedot
Puutavaralaji

tukki
3-akselinen vetoauto ja 2-akselinen perävaunu

Autoyhdistelmä
Käyttöaika ,

h/a

2 500

Kuorma,

3
m

36 . 0

Kokonaispaino, t
Kantavuus,

2

t

42
27

Yhdistelmän hinta yht. mk

820 000

Vakuutukset , liikennöimismaksut, hallinto
ym . kustannukset,
mk/a

46 800

Perusteet

20

Ajonopeus,
km/h
45.0
Kuorma-aika, h
2. 3
Kuormia vuodessa
1 077 . 8
Aj osuori te,
43.1
1 000 91a
Kuljetussuorite ,
1 000 m /a
38 . 8
Polttoaineen kulutus, 1/100 km
83.1
3

58.8
3. 1
798.4
79 . 8
28.7
62.0

67.0
4. 4
566 .1
113 . 2
20 . 4
52.3

72 . 0
7.0
357 .9
143.2
12.9
45 . 1

216.8
166.9
156. 7
19 . 4
559. 8

233 .8
216.6
156.7
22 . 4
629.5

248 .5
252.6
156. 7
24 . 6
682.4

261 .8
273.7
156 . 7
25 . 8
718 .0

12,99
14,43

7,88
21 , 90

6,03
33,48

5,02
55,73

Yksikkökustannukset
mk/9
mk/m

14

200

Kustannukset, 1 000 mk/a
Kiinteät yhteensä
Muuttuvat yhteensä
Palkat
Toimintaylijäämä
Kokonaiskustannukset

4

Kuljetusetäisyys, km
50
100

LIITE 2

PUUTAVARAN AUTOKULJETUSKUSTANNUSTEN LASKELMA
1

Lähtötiedot
Puutavaralaji

osapuu
3-akselinen vetoauto ja 2-akselinen perävaunu (42 t)

Autoyhdistelmä
Käyttöaika,
Kuorma,

2

h/a
3
m

2 500
15.3

Kokonaispaino, t

29

Kantavuus,

27

t

Yhdistelmän hinta yht. mk

850 000

Vakuutukset, liikennöimismaksut, hallinto
ym. kustannukset,
mk/a

46 800

Perusteet
Ajonopeus,
km/h
Kuorma-aika, h
Kuormia vuodessa
Ajosuorite,
1 000 l<lJia
Kuljetussuorite,
1 000 m /a
Polttoaineen kulutus, l/100 km

3

Kuljetusetäisyys, km
100
50

200

45.0
2.5
987.8
39.5
15.1
81.6

58.8
3.3
747.9
74.8
11.4
58.3

67.0
4.6
540.3
108.1
8.3
47.9

72 .0
7. 2
347 .4
139.0
5.3
40 .3

213.8
153.5
156.7
18.6
542.5

233.1
196.9
156.7
21.2
607.9

250 . 1
229.1
156.7
23 . 1
659.0

265 .8
248.1
156 . 7
24 . 3
694 .9

13,73
35,90

8,13
53,13

6,10
79,72

5,00
130,75

Kustannukset, 1 000 mk/a
Kiinteät yhteensä
Muuttuvat yhteensä
Palkat
Toimintaylijäämä
Kokonaiskustannukset

4

20

Yksikkökustannukset
mk/klJ

mk/m

15

LIITE 3

PUUTAVARAN AUTOKULJETUSKUSTANNUSTEN LASKELMA
1

Lähtötiedot
Puutavaralaji

osapuu ja tukki

Autoyhdistelmä

3- akselinen vetoauto ja 2- akselinen perävaunu

Käyttöaika,
Kuorma,

2

h/a

2 500

3

32.0

m

Kokonaispaino , t

42

Kantavuus,

27

t

Yhdistelmän hinta yht. mk

850 000

Vakuutukset , liikennöimismaksut, hallinto
ym. kustannukset,
mk/a

46 800

Perusteet
Ajonopeus,
km/h
Kuorma-aika , h
Kuormia vuodessa
Ajosuorite,
1 000 ~/a
Kuljetussuorite,
1 000 m /a
Polttoaineen kulutus, 1/100 km

3

200

45 . 0
2. 6
944.8
37.8
30 . 2
87 . 7

58.8
3.5
723.0
72 . 3
23 . 1
63 . 8

67:0
4.7
527.1
105 . 4
16.9
53.2

72.0
7.3
341 . 9
136 . 8
10.9
45 . 6

210.0
154.1
156.7
18.7
539 . 5

229 . 8
202 . 1
156 . 7
21.5
610.1

247 -2
239 . 6
156 . 7
23.8
667 . 2

263 .6
264 . 3
156.7
25.3
709 . 8

14,28
17,85

8,44
26 , 37

6,33
39,55

5,19
64,88

Yksikkökustannukset
mk/~

mk/m

16

Kuljetusetäisyys, km
50
100

Kustannukset , 1 000 mk/a
Kiinteät yhteensä
Muuttuvat yhteensä
Palkat
Toimintaylijäämä
Kokonaiskustannukset

4

20

ISBN 951-673-088-4
ISSN 0356-7257
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3

TIIVISTELMÄ
Mä.ä.tc.ä.ma;t.a.an k.aJ:k.o nnan va.ik.u1:U6t:a .oydä.n-t.a.vatc.an .oaant:oon -t.u;tlu;t;t_,U_n Pohjan Saha
Oy:.o.oä. k.oe.oahaama..U.a 4 453 -t.u.k.IU.a., jo-Uda
puole;t oli k.aJ:k.o-t;t.u. mä.ä.tc.ä.ma;taan ja puole;t .oilmä.vate.a.i-6 e.oi"L

k.e.o k.ihinnan ja hak.ehyvil.yk..o e~ etc.oi".u.k..o en
t:ulee olla vä.hint:ä.fn 600 mk./m ja k.uU6en
vä.hint:ä.ä.n 425 mk./m , j o-t;t.a. J".u.k.k.ien mä.ä.tc.ä.ma..:t.a.an k.aJ:k.onna.o-t.a. a.iheu-t~nee;t wä.k.U6 i".a.nnuk..oe;t k.otc.vaut:ui.oivat:.

Männyn .oydä.n-t.a.vatc.an t:yvil.a..oauk..o en pil.uU6
oli 5.1 c..m ja k.uU6en 3. 5 c..m . KaJ:k.on-t.a.J".a.po j en vä..U..Uä. ei oUu;t etc.oa. LaJ:va-t.a..oauk..o e;t
.oen .o,{_jaan poik.k.e.oivaJ: k.aJ:k.ont:aJ:avoil..:t.a.in .
Mä.ä.tc.ä.mill.a.i.oi.o.oa mä.nt:yt:uk.w.oa ne olivaJ:
k.e.ok.imä.ä.tc.in 4. 3 c..m ja k.uU6il.uk.w.oa 4. 1 c.m
lyhyempiä kuin .o ilmä. vate.a.i-6 e.o L{_ k.aJ:k.o -t.u.i.o.o a.
Pil.u.U6etc.o joht:ui lä.he.o kokonaan .oydä.nt:avatc.an moduuli-t.a..oauk..o e.ot:a. LaaJ:u;ta.oauk..o e.o.oa
k.aJ:k.on-t.a.t:apo j en vä..U..Uä. u ollu;t metc.W-6 evä.ä. etc.oa .

Sydä.nt:avatc.an .taadu.6.oa k.aJ:k.on-t.a.J".a.po j en vä..U..Uä. u havail;t~ etc.oa . Lau;tojen laaJ:ua
u .o elvil.e-t;t:y .

Kun -t~k.il. k.aJ:k.oi"..:tÅin mä.ä.tc.ä.ma..:t.a.an, männyn
.oydä.nt:avatc.aa .oaai"Åin 0. 4 ptc.o.oen-t;t~yk..oik.k.öä.
ja k.uU6 en 0. 9 ptc.o.o en-t;t~yk..oik.k.öä. enemmän,
kuin jo.o ne k.aJ:k.oi"..:tÅin .oilmä.vatc.a.i.oe.oi".Å...
Saant:oetc.on petc.U6t:eella männyn .oydänt:avatc.an

4

Sekä. mä.nt:y- e_t;tä. k.uU6il~k.UUe 10 c..m : n
-t.a..o aU6 vatc.a oli ~;t_ä vä. . Ta.o aU6 valtaa oli.oi oilu;t mahdolli.o-t.a. .tyhent:ä.ä.k.in. Se edel.ty-t;tä.ä. k.uil.enk.in -t~k.k.ien i".a.tc.k.k.aa pil.u.U6k.aJ:k.on-t.a.a ja .oaW.a.vatc.an huole.t.ti.o-t.a. 1".a..oaU61".a. .o ek.ä. vatc.a.ot:oini"~vik.o j en ja k.uivu.mi..oha.tk.eamLen vä.hä.i.ot:ä. e.olint:ljTTii61".ä.
Tulok..oia i".a.tc.ka.ldeU.a.e.o.oa t:ulee o-t;t.a.a huo mioon, e-t;tä. kai"Roni".a.J".a.pojen välinen .oaant:oetc.o ja 1".a..oaU6vatc.a ovaJ: tc.iippuvai.oia .oaha.o-t.a. ja nii.oi".ä olo.ouht:ei-6-t..a., joi.o.oa .oaha
t:o~ .

JOHDANTO
Määrämittaan katkonnassa hakkuumies katkoo
tukit metsässä mittanauhaa apuna käyttäen +3 cm : n tarkkuudella tukkipituuksiin
(310- cm , 340 cm, 370 cm
550 cm,
580 cm, 610 cm) . Kahden lähimmän tukkipituuden ero on 30 cm . Tukit ovat silloin
noin 10 cm pitempiä kuin lähin sydäntavaran pituus .
Silmävaraisessa katkonnassa taas tukin pituutta ei mitata ja se jakautuu tasaisesti
sydäntavaran pituuksien (myös 30 cm : n kerrannaisia) välille , joten poikkeama lähimpään sydäntavaran pituuteen on keskimäärin
15 cm. Siten sydäntavaran keskimääräinen
t asausvaran pituus on teoriassa määrämit taan katkonnassa lyhyempi kuin silmävaraisessa katkonnassa .
Katkontatavoissa voi olla eroa
laadun ja kapenemisen huomioon
sessa .

lisäksi
ottami-

Katkootatapojen vaikutusta sydäntavaran
tasaukseen selvittivät yhdessä Metsäteho ,
Pohjan Saha Oy ja Puulaaki Oy koesahauksin
Pohjan Sahalla Vilppulassa .
Tutkimuksen
suorittamiseen myötävaikuttivat etenkin
metsänhoitaja Juhani Pöllänen Puulaaki
Oy : stä sekä tuotantopäällikkö Eero Partanen , sahauspäällikkö Juhani Nenonen ja
laadunvalvoja Markku Tenkanen Pohjan Saha
Oy : stä .

2 TUTKI MUSAINEISTO JA -MENETELMÄ
Tutkimusaineisto koostui seitsemän Puulaaki
Oy : n vakinaisen hakkuumiehen tekemistä
tukeista . Määrämittaan ja silmävaraisesti
katkottiin vierekkäisillä, mahdollisimman
samanlaisilla palstoilla . Kaikkiaan tutkimusaineistona oli 7 584 tukkia (taulukko
1) . Määrämittaan ja silmävaraisesti katkotut tukit pidettiin erillään kaikissa korjuu-, kuljetus- ja jalostusvaiheissa.

TAULUKKO 1

Aineiston määrä

Tukit lajiteltiin sahan tavanomaisen l uokittelun mukaan laadultaan A- ja B- tukkei hin sekä läpimittaluokkiin . Laa t uluokitus
perustui pääasiassa oksaisuuteen . La t valäpimitan perusteella tukit luokiteltiin
seuraavasti .
Tukkiluokat

Asetelma l

l75A
l85A
l95A
210A
220A
230A
240A
250A
260A
270A
285A
300A
320A

Katkootatapa

Koesahatut tukit,
kpl

Mänty

Kuusi

Mänty

Kuusi

Määrändttainen

1 684

1 578

1 253

546

Si1mävarainen

2 731

1 591

2 08

570

l40A
l50A
l60A
l70A
l80A
l90A
200A
210A
220A
230A
240A
250A
260A
270A
285A
300A
320A
420A

l30B
l40B
l55B
l65B
l75B
l85B
l95B
210B
220B
230B
240B
250B
260B
270B
285B

l30B
l40B
l50B
l60B
l70B
l80B
l90B
200B
210B
220B
230B
240B
250B
260B
270B
285B

Luokittelussa kustakin tukista mitattiin
pituus, kuoreton ja kuorellinen latvaläpimitta, kartiokkuus, tilavuus ja lenkous .
Lenkous mitattiin siten, että mitattiin
tukin keskiviivan p1s1n etäisyys tyvija latvaleikkauksien keskipisteiden kaut ta kulkevasta suorasta .
Nämä seikat
otettiin huomioon tukkien läpimittaluokituksessa .
Asetelma 2

Tutkimusaineiston
keskimääräistunnukset
Määrämittaan
katkotut

Silmävaraisesti
katkotut

MÄNTYTUKIT
Pituus, cm

504

496

Kuorellinen
latvaläpimitta, mm

197

192

25

26

Pituus, cm

495

515

Kuorellinen
latvaläpimitta, mm

205

207

21

21

Lenkous, mm
Tultit yhteensä,
kp1

KUUSITUKIT

MÄNTYTUKIT

KUUSITUKIT

Lenkous, mm
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