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ALKUSANAT

Tämä tutkimus on tehty osana Tuotelähtöinen puunhankinta -projektia, jonka
omistajina ovat Suomen Puututkimus Oy ja Metsäteho Oy osakkaineen.
TEKES on rahoittanut projektia Puun mekaanisen jalostuksen teknologia-
ohjelmasta. Projektia on johtanut yhteinen johtoryhmä. Tutkimukset on toteu-
tettu seitsemässä eri osaprojektissa. Aineistojen hankinta on ollut pääosin yh-
teinen.

Tuotelähtöisessä puunhankinnassa korostuvat teollisuuden asiakaslähtöisyys
sekä integroituneen teollisuuden puuraaka-aineen tarkempi prosessiohjaus
kannattavuuden mukaan. Tuotelähtöinen puunhankinta -projektissa on kehi-
tetty hakkuukoneryhmän ja varannon ohjauksen toimintamalleja.

Apteerauksen arvoperusteet ja tukkien laatukriteerit -osaprojektissa kehitet-
tiin menetelmä yksityiskohtaisen runkotiedon hankkimiseksi ja kerättiin
runkoaineisto. Hankkeessa tehtiin myös runkojen katkonnan ja sahauksen
ohjelmisto. Ohjelmiston toteutti Neliapila Ohjelmistot Oy Metsätehossa teh-
tyjen määrittelyiden pohjalta. Koepuuaineiston kuvaus ja ohjelmistolla las-
ketut analyysitulokset esitellään erillisissä raporteissa.

Helsingissä 27.2.1998

Tekijät
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TIIVISTELMÄ

Tukin ja rungon arvon laskevalle ohjelmalle, Tarvolle, annetaan lähtötietoina
rungon kolmiulotteinen kuvaus, joka sisältää oksatiedot ja pinnan geo-
metriatiedot. Rungosta tehdyille tai tehtäväksi ehdotettaville tukeille laske-
taan kokonaisarvo sydäntavarain hintojen ja lauta- sekä sivutuotesaantojen
mukaan.

Tukeille määritetään sahausluokka pääasiassa minimiläpimittaan perustuen.
Tukin sahaus simuloidaan käyttäen sahausluokalle määritettyä asetetta.
Sahauksessa syntyvät sydäntavarakappaleet laadutetaan käyttäjän valitsemi-
en oksakriteereiden mukaan laatuluokkiin ja tukin arvo lasketaan käyttäjän
antamilla sahatavaran arvoilla. Sydäntavaran laadutus perustuu NT-laatuihin,
BS-lujuuslaatuihin ja yleistettyihin  tuotelaatuihin. Lautasaannot ovat koke-
musperäiset ja niiden laatu perustuu sydäntavaran ulkopintojen laatuun.
Hake, puru ja kuori lasketaan kokonaissaantoihin ja -arvoihin.

Tarvolla voidaan muodostaa tukkiin neliösahaus, jossa sahauspintojen etäi-
syyttä tukin pinnasta voidaan muuttaa. Tällä tavoin tarkasteltiin puun eri osien
sisäoksaisuutta ja verrattiin sitä pinta- ja ulko-oksiin.

Tarvo liitettiin osaksi koko rungon arvon määritysohjelmaa ja sillä tarkastel-
tiin puun parasta apteerausta lähtien sydäntavaroiden eri käyttötarkoituksista
ja niiden arvoista.

Ohjelma ja aineisto on kuvattu niin, että yritys- ja sahakohtaiset tarkastelut
ovat mahdollisia. Tarkastelun kohteina voivat olla tukkiluokitus, katkon-
taohjeet, sahatavaravaatimukset ja puun yleinen oksikkuus. Visualisoinnin
myötä koulutukselle ja ohjeistukselle tulee uusia mahdollisuuksia. Ohjelma
on rakennettu niin, että runkojen tarkasteluun voidaan myöhemmin liittää
sahauksen lisäksi muut puun käyttömuodot.
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1 JOHDANTO

Lähitulevaisuus tuo puunhankinnalle haasteita. Puun käyttö lisääntyy, kun
erityisesti massateollisuutta on rakennettu lisää. Sahateollisuudessa siirrytään
edelleen kohti asiakas- tai tuotelähtöistä toimintatapaa. Jotta tulevaisuudessa
niukemmaksi käyvä resurssi, raakapuu, pystyttäisiin hyödyntämään tehok-
kaasti oikeassa käyttökohteessa, on entistä paremmin tiedettävä millaista raa-
ka-ainetta missäkin leimikossa on tarjolla. Tuotantolaitoksilta on puolestaan
saatava tietoa rungon eri osien käyttökelpoisuudesta ja arvosuhteista.

Tutkimuskäytössä on testattu menetelmiä, joilla voitaisiin kuvata kokonaisten
runkojen sisä- ja ulko-oksaisuus. Oksat voidaan joko mitata saheista
koordinaattipöydällä käsin osoittamalla tai niiden mittausta voidaan helpottaa
konenäöllä. Käsinmittaukseen perustuvaa menetelmää käytettiin hankkeessa
runkoaineistojen tuottamiseen, konenäkö on sen sijaan kehittelyn alla.

Hankkeessa tuotettiin runkoaineisto, jossa tiedetään sisäoksien ja rungon pin-
nalla olevien oksien mitat, laatu ja paikka rungossa. Tiedot voidaan kerätä
runkopankkiin, jossa kuhunkin runkoon voidaan liittää hakkuukoneen tieto-
järjestelmästä esimerkiksi läpimittatiedot, toteutunut pölkytys, elävän
latvuksen alarajan korkeus ja kuivaoksaraja. Metsätietojärjestelmästä mukaan
voidaan liittää leimikkoa koskevat yleistiedot, kuten esimerkiksi kasvu-
paikkaa koskevat tiedot.

Jotta edellä kuvatun kaltaisesta aineistosta saataisiin täysi hyöty irti, on oltava
tietokoneohjelma, jolla voidaan jäljitellä sahausta haluttuja sahaus- ja sahata-
varavaatimuksia käyttäen. Metsätehon määrittelyn pohjalta tehtiin ohjelmis-
to, jolla pystytään sahaamaan kukin tukki käyttäjän määrittelemällä asetteella.
Ohjelmistoa kutsutaan nimellä Tarvo, joka on lyhenne sanoista tukin arvo ja
rungon arvo.
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2 TARVON YLEISKUVAUS

Tarvoa lähdettiin kehittämään tarkastelemalla ohjelmalle asetettavia vaati-
muksia. Keskeisimmäksi niistä nousi, että käyttäjä pystyy määrittelemään
ohjelmalla kullekin mahdolliselle tukille sekä asetteen että sahatavaroiden
luokitukseen ja tukkiluokitukseen käytettävät ohjeet. Ohjelman on luoki-
tettava sahaamansa sahatavarakappaleet ja poimittava niille arvot käyttäjän
antamasta arvotaulukosta. Puunhankinnan ohjausta varten samaisen ohjelman
on pystyttävä hoitamaan apteeraukseen liittyviä tehtäviä. Runkoa aptee-
rattaessa käyttäjän on voitava määritellä rungon katkaisukohdat, mutta ohjel-
malla on myös pystyttävä laskemaan rungolle parhaan arvon tuottava
katkonta.

Kuva 1.  Kaaviokuva tukin arvo-ohjelmiston osista

Tarvon toteutti Metsätehossa laadittujen määrittelyiden pohjalta Neliapila
Ohjelmistot Oy. Ohjelmisto on toteutettu C++-ohjelmointikielellä olio-
tekniikkaa hyväksi käyttäen. Ohjelmakoodin rakenteessa on kiinnitetty eri-
tyistä huomiota varsinaisten toimintojen sekä oksien, rungon ja tukin mallin
käsittelyn erillisyyteen. Tämän ansiosta ohjelmiston toiminnot ovat itsenäisiä
ja näin muutettavissa toisistaan riippumatta. Myös toiminnallisuuden laajen-
taminen on mahdollista olemassa olevaan toimintaan kajoamatta, mutta silti
olemassa olevan mallin palveluja hyväksi käyttäen. Jos esimerkiksi tavan-
omaisen sahauksen sijasta haluttaisiin testata pinnan mukaista sahausta, tar-
vitsee käsitellä vain sahauksen tekevää moduulia. Tarvo toimii Windows95 ja
Windows NT -käyttöjärjestelmissä.

Tarvo on rakennettu toistaiseksi tutkijan työkaluksi, joten sitä ajetaan
komentokehotteesta. Tarvoa ohjataan ohjaustiedostoilla ja se lukee käyttäjän
määrittelemät tiedot parametritiedostoista. Liitteessä yksi on esitelty Tarvon
ohjaustiedosto ja liitteessä kaksi parametritiedostot. Parametritiedostot teh-
dään ja niitä muokataan Excel-ohjelmistolla. Tarvoa varten tiedostot tallenne-
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taan tekstitiedostoksi. Ohessa ovat esimerkit Tarvon ajokomennoista, joista
ylemmällä sahataan kokonainen leimikko ja alemmalla saman leimikon run-
got 1, 5 ja 6.

C:\data\tarvo> tarvo2 s.ohj -l s
C:\data\tarvo> tarvo2 s.ohj -r s001,s005,s006

Tarvolla on ajateltu tehtävän seuraavia tarkasteluja:
– ulko-oksiin perustuvien apteerausohjeiden vaikutukset tukki- ja saha-

tavarasaantoihin sekä rungon kokonaisarvoon
– pintaoksiin perustuvan silmävaraisen tukkiluokituksen vaikutus sahata-

varasaantoihin ja arvoon
– sydäntavaran laatuluokituksen muuntelun vaikutus
– rungon eri osien välisten arvosuhteiden tarkastelu
– raakapuun hinnoittelu
– rungon oksalaatuihin perustuvien vyöhykkeiden muodostaminen
– visualisoinnin myötä työntekijöiden ja yrittäjien koulutus
– runkopankin ydin, jolla käyttöominaisuudet voidaan kuvata laajempaan

puustotietoon.
– oksikkuuden parempi tuntemus ilmiönä

Tuotelähtöinen puunhankinta -projektissa Tarvoa käytettiin ensiksi rungon
ulko-oksien, tukin pintaoksien ja sydäntavaroiden pintojen oksaisuuden välis-
ten riippuvuuksien tarkasteluun. Tätä varten rungot sahattiin neliöasetteella
viiden metrin tukkeina ja oksaisuustarkastelut tehtiin metrin pätkissä. Toises-
sa vaiheessa tukit sahattiin läpimittojen mukaan määräytyvillä esimerk-
kiasetteilla ja syntyvien sydäntavarakappaleiden oksaisuutta tarkasteltiin
täyspitkinä. Myös rungon apteerausta tukkien eri käyttötarkoituksiin  tarkas-
teltiin. Tarkasteluiden tulokset esitetään erillisessä Metsätehon raportissa.

3 ASETE JA SAHAUSLUOKKA

Tarvossa toteutettiin kaksi erilaista tapaa tehdä sahausasete. Tutkimuskäyttöä
varten tehtiin mahdollisuus sahata tukki neliöasetteella halutulla syvyydellä
tukin pinnasta. Myös läpisahaaminen halutulta syvyydeltä on mahdollista.
Laskennassa tukin minimiläpimitta valitaan neliön läpimitaksi ja sitä voidaan
muuttaa.

d
min

 = minimihalkaisija
α = käyttäjän antama luku, mm

,  missä (3.1)
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Kaavalla (3.1) saatu asete luokitettiin alenevasti lähimpään millimetriin.

Oksat tulostettiin neljältä sahauspinnalta ja laadutettiin NT:n ulkolapevaati-
musten mukaisesti metrin mittaisissa pätkissä.

Kuva 2.  Tarvon neliöasetteen muodostuminen

Toinen asetteen muodostamistapa jäljittelee sahausta. Sahausluokkien muo-
dostamiseksi tarvitaan tukkien läpimittaluokkien rajat ja mahdollinen pituus-
vaatimus luokittain. Kuhunkin sahausluokkaan tarkoitetuista asetteista on tie-
dettävä

– sydäntavaroiden lukumäärä ja dimensiot
– pelkka- ja jakosahauksen lautojen lukumäärät ja dimensiot
– hake-, puru- ja kuorisaannot m3/metri tukkia
– lautasaannot: vajaasärmä ja täyssärmä

Tukin sahausluokka määräytyy tarkasteltavana olevan puulajin, pituuden,
minimiläpimitan ja laadun perusteella. Laatu joko annetaan tukkijoukkoa
koskevana vakiona tai Tarvo tutkii tukin pinnan ominaisuuksien pohjalta
laatuluokan. Laatuluokka voi pitää kriteereinään samoja muuttujia kuin tukki-
luokitus (oksaisuus, kapeneminen tms.).

Kuva 3. Tarvon sahausta jäljittelevä asete
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Minimiläpimitta määräytyy lieriötarkastelun ja siihen liittyen parametrien
(vara1 ja vara2, mm) pohjalta. Aluksi haetaan koko tukin matkalta löytyvä
pienin halkaisija. Minimihalkaisijaa voidaan pienentää halutulla millimetri-
määrällä läpimittaluokkakohtaisesti (vara1). Tämän jälkeen haetaan suurin
tukin sisään mahtuvaa lieriö kiinnittämällä sahaussuunta latvan ja tyven
halkaisijoiden geometristen keskipisteiden avulla samalle suoralle (z-
koordinaattiakseli). Kiinnityskohdat ovat 5 tai 10 cm:n päässä latvasta ja 50
cm:n päässä tyvestä. Tukkia siirretään yhdensuuntaisesti mahdollisimman
suuren lieriön mahduttamiseksi tukin sisään. Tämä tehdään kaikille tukin
asennoille erikseen, kun referenssipistettä siirretään tyveltä 50 cm:n välein
latvaa kohti. Näin saaduista lieriöistä valitaan suurin ja tarkistetaan, että se on
suurempi kuin minimihalkaisija vähennettynä vara2:lla. Vara2:lla valvotaan
tukkien sahauskelpoisuutta. Tukit, jotka eivät täytä viime mainittua kriteeriä,
tulkitaan sahauskelvottomiksi ja määritetään kuitupuuksi.

Sahauksen jälkeen ei enää tarkisteta sydäntavaran vajaasärmäisyyttä. Asetteet
oletetaan sydäntavaran osalta sellaisiksi, että ne mahtuvat lieriön sisään.

Kuva 4. Sahaussuunnan määräytyminen Tarvossa

Tarvo 2.0 on toteutettu siten, että kussakin sahausluokassa on tarkasteltavana
vain yksi asete kerrallaan. Sahausluokan nimi on sama kuin asetteen nimi.
Asete on yhdeksännumeroinen luku, joka muodostuu kuten taulukossa yksi
on esitetty.



Metsätehon raportti 49 27.2.1998

10

10

110215000 = mänty, josta syntyvät sydäntavarat luokitellaan NT-laatu-
luokituksen mukaan. Asetteella sahattavien tukkien pienin läpimitta on 215
mm.

231225430 = kuusi, josta syntyvät sydäntavarat luokitellaan BS-laatu-
luokituksen mukaan. Asetteella sahattavien tukkien pienin läpimitta on 225
mm ja pituusvaatimus 430 cm.

Tarvo 2.0 laaduttaa sahatut sydäntavarakappaleet sahatavarakappaleiden ok-
sien mukaisesti.

Laudoille käytetään ainoastaan NT-laatuluokitusta. Lautojen laatua muodos-
tettaessa käytetään hyväksi sydäntavaran ulkolappeen laatua. Varsinaisesti
lautojen laadut ja saannot tulevat sahoilta kokemusperäisinä lukuina asete-
kohtaisesti. Kussakin asetteessa on tunnettava:
– täyssärmäisen laudan (TS) määrä m3 ilman leveyksiä ja paksuuksia

sahausluokan puolivälissä
– vajaasärmäisen laudan (VS) määrä m3 samoin periaattein
– vakio ja kerroin, jolla TS-laudan saanto muuttuu lineaarisesti sahausluokan

sisällä tukin minimiläpimitan perusteella
– VS-laudan saanto pysyy annettuna

TS -laudan laatu on lapesivuilla sama kuin sydäntavaran ulkolappeen laatu.
Särmillä valitaan sydäntavaroiden laaduista huonompi ja annetaan TS-lau-
doille sama laatu.

Vajaasärmäisen laudan laatu sekä sen arvo on:
1. Oksaton, jos sisemmän TS-laudan laatu on A1 tai A2
2. Vientilaatu, jos TS-lauta on A3 tai A4 tai B
3. Kotimaan laatu, jos TS-lauta on C tai D.

Kokemusperäisten lukujen lisäksi hake-, puru- ja kuorisaannot lasketaan
ohjelmallisesti ja molemmat raportoidaan.

TAULUKKO 1. Asetteen muodostuminen

1. numero 2. numero 3. numero 4.-6.  numerot 7.- 9. numerot

Puulaji Sahatavaroiden Tavoitellaanko Läpimitan Pituus-
laadutus tiettyä pituutta? alaraja vaatimus

1 = mänty 0 = u/s 0 = ei vaatimusta

2 = kuusi 1 = NT 1 = pituusvaatimus

3 = koivu 2 = tuotel.

4 = muu 3 = BS-lujuusl.

4 = muu



Metsätehon raportti 49 27.2.1998

11

11

4 RUNGON KATKONTA JA SAHAUS

4.1 Rungon katkonta

Tarvossa on rungon katkontaan tarjolla kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäisessä
ohjelma lukee katkaisukorkeudet tiedostosta. Tätä vaihtoehtoa voidaan käyt-
tää maastossa määritetyn, esimerkiksi metsurin tekemän, apteerauksen tar-
kasteluun.

Toinen vaihtoehto on rungon katkonnan dynaaminen optimointi sahaustu-
lokseen perustuen. Siinä tarkastellaan rungon käyttöosaa. Tukkipuun
minimiläpimittaa pienemmästä rungon osasta tehdään latvakuitua ja
vikaisista osista kuitu- tai hukkapuuleikkoja. Dynaamisella optimoinnilla
haetaan kullekin rungolle haluttujen kriteerien perusteella rungon suurimman
arvon tuottava katkonta. Tukkiosan pituuden ja sallittujen tukkipituuksien
kasvaessa pölkytysvaihtoehtojen määrä kasvaa hyvin nopeasti. Jo kolmen
tukin ja kolmen sallitun pituuden tapauksessa vaihtoehtoja on 27 (kuva 5).

Kuva 5. Rungon apteerausvaihtoehdot katkonnan optimointia varten.

Tarvossa rungon katkontaa varten tarvitaan tieto sallituista
pituusläpimittayhdistelmistä puutavaralajeittain. Optimointi voidaan tehdä
yksinkertaisimmillaan käyttäen puutavaralajeina tukkia ja kuitua, joilla kum-
mallakin on omat sallitut pituudet ja läpimitat. Optimointi muuttuu kerta-
luokkaa hankalammaksi, kun optimointiin tuodaan mukaan tukin laatu-
luokka. Tarvossa tukin laatuluokka voidaan määrittää tukkien
pintaoksaisuuden, tukin sijainnin rungossa ja tukin pinnan geometrian perus-
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teella. Vaikeusaste kasvaa edelleen kertaluokan, kun katkonta optimoidaan
sahauksen jälkeen. Kunkin pölkytysvaihtoehdon tukit sahataan ja suurimman
arvon tuottavan katkonta löytyy käymällä kaikki vaihtoehdot läpi.

4.2 Tukkiluokitus

Tarvolle voidaan parametritiedostossa määritellä lukuisa joukko tukkien
luokituskriteereitä. Tukkiluokkien määrää ei ole rajoitettu ja kullekin luokalle
voidaan poimia alla olevasta luettelosta halutut kriteerit. Kaikkia kriteereitä ei
tarvitse käyttää. Seuraavien kriteereiden käyttöön on valmistauduttu:

– latvaläpimitta
– latvan epäpyöreys
– pituus
– suurimman oksan läpimitta laaduittain
– tukin sijainti (tyvi, väli, latva)
– tyvikartiokkuus
– latvakartiokkuus
– myös muut kapenemistunnukset mahdollisia
– suurin oksien lukumäärä oksalaaduittain / koko tukki
– suurin oksien lukumäärä oksalaaduittain / huonoin väli
– oksasumma oksalaaduittain / koko tukki
– oksasumma oksalaaduittain / huonoin väli

Latvan epäpyöreys on määritelty suurimman ja pienimmän läpimitan erotuk-
sena. Latvan epäpyöreydellä voidaan asettaa minimi- ja maksimivaatimus.
Kartiokkuus voidaan määritellä mistä osasta tukkia tahansa. Määrittelyyn
voidaan käyttää todellisia mittoja, esimerkiksi kapeneminen tukin tyveltä 50
cm:n päästä tyvestä tukin latvaan 10 cm:n päästä latvasta. Vaihtoehtoisesti
voidaan käyttää suhteellisia etäisyyksiä, vaikkapa väliä 10 % – 90 % tyvestä.
Oksien lukumäärän ja oksasummien tarkastelussa käytettävä huonoin väli
voidaan antaa ohjelmalle parametrina eli käyttäjä voi valita hyväksi
katsomansa pituuden. Oksasummat voidaan laskea oksien läpimitoista tai nii-
den pinta-aloista.

4.3 Sahaus

Sahauksen suuntaamista varten Tarvossa on kaksi toimintoa. Sahauskulmalla
säädetään, missä maantieteellisessä kulmassa tukki sahataan. Rungon
pohjoissuunta merkittiin koepuiden mittausvaiheessa. Tukki voidaan sahata
käyttäjän asettamasta suunnasta, jolloin voidaan tarkastella oksaisuutta ja
sahaustulosta eri ilmansuuntiin. Käytännön sahausta jäljittelemään ohjelmis-
toon rakennettiin satunnainen sahauskulma -toiminto, jossa Tarvo arpoo
sahauskulman kullekin tukille ennen sahausta. Tukki voidaan myös kääntää
suurimman tukin pinnassa näkyvän oksan suhteen. Kääntäminen tehdään si-
ten, että suurin oksa otetaan sydäntavaran pintalappeen keskelle. Tällöin
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oksan poikkileikkauspinta sahatavarassa on pienin mahdollinen (kuva 6).
Sahausrako annetaan asetuksena.

Kuva 6.  Sahauskulman määräytyminen Tarvossa.

Toinen toiminto on sahaussuunnan määrääminen, joka kuvattiin
sahausluokan ja asetteen muodostamisen yhteydessä.

5 SAHATAVARAIN LAATULUOKITUS

5.1. NT-laadut

Kun tässä raportissa puhutaan NT-laaduista, tarkoitetaan sinisessä kirjassa eli
”Pohjoismainen sahatavara. Mänty- ja kuusisahatavaran lajitteluohjeet. Suo-
men Sahateollisuusmiesten Yhdistys. 1994”  -kirjassa esitettyä sahatavaroi-
den laatuluokitusta.

NT:ssä käytetään laadun määrittämiseen yhden metrin pituista osaa sahata-
varasta. Kukin sahatavaran sivu (syrjät, pinta- ja sydänlape) laadutetaan omi-
en kriteeriensä pohjalta. Sahatavarakappaleen laaduksi tulee huonoimman
metrin mukainen laatu. Huonoimmuus tarkoittaa tässä yhteydessä suurinta
sisäoksaisuutta eli pienintä arvoa (C < B < A4 < ... < A1). Huonoin metri
sijaitsee eri kriteerien suhteen eri korkeudella ja mahdollisesti eri sivullakin.

Kuorioksat on VTT:n mittauksissa yhdistetty laatuun muu oksa. Kuorioksia ei
voida siten käsitellä erillisinä.

Ryhmäoksille on oma määrittelynsä eli ryhmäoksiin lasketaan kuuluvaksi
kaiken laatuiset oksat, jotka sijaitsevat 150 mm:n matkalla sahatavaran
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pintalappeella ja syrjillä. Oksia on oltava vähintään neljä ja niiden on oltava
läpimitaltaan yli 12 mm. Ryhmään kuuluville oksille lasketaan sallittu
maksimiläpimitta laadutusohjeissa olevan prosentin mukaan terveen oksan
maksimiläpimitasta.

Laadutusalgoritmi:
A. Haetaan kunkin oksalaadun suurin oksa ja niiden perusteella määritellään

laatuluokka. Näistä huonoin määrää sahatavarakappaleen parhaan mah-
dollisen laatuluokan. Oksan maksimikoko -kriteeriä ei voida kompen-
sointisäännöllä ohittaa. Olkoon laatu esimerkiksi A3.

B. Haetaan kaikki huonoimpaan laatuluokkaan kokonsa puolesta kuuluvat
oksat ja tarkastetaan niiden ryhmäoksa-ominaisuus. Laatu voi vain alen-
tua tässä vaiheessa. Pudotkoon laatu luokkaan A4.

C. Haetaan oksalaaduittain oksasumman suhteen oksaisin metri. Oksa-
summa tarkoittaa NT-säännöillä laskettujen kokojen summaa. Tässä tar-
kastelussa terveiden oksien oksasummiin lasketaan mukaan myös kuivien
ja muiden oksien oksasummat. Tutkitaan oksalaaduittain oksaisimman
metrin laatu huomioimatta kompensointisääntöä. Laadutus tehdään pelk-
kien lukumäärien pohjalta. Oksasummat lasketaan käyttäen sekä 7 milli-
metriä että 10 millimetriä minimikokona.

D. Jos C-kohdasta saatava laatuluokka on sama tai arvokkaampi kuin B-koh-
dan laatuluokka (esimerkissä A1 - A4), sahatavara saa luokakseen B-koh-
dan luokan eli A4. Jos taas B-kohdan laatuluokka on huonompi kuin A-
kohdan (B, C tai hylky), joudutaan tarkastelemaan kompensointisäännön
avulla B-kohdan laatuluokkaa.

E. Kompensointisäännössä on huomioitava, että kunkin luokan oksasumman
maksimi saadaan kertomalla luokkaan hyväksyttävien oksien maksimi-
lukumäärä terveen oksan maksimikoolla. Esim. dimensio 75 x 150 – A4 –
pintalape – maksimioksasumma terveet 4 x 40 = 160 mm. Kuiville oksille
on oma maksimisummansa (56 mm), joka kuitenkin on osa terveiden oksi-
en maksimisummasta. Jos esimerkin sahatavaran pintalappeella on
huonoimmalla metrillä terveiden oksien summa 130 mm ja kuivien oksien
50 mm, A4 laadun oksasumma ylittyy. Kompensoinnissa on tutkittava
kaikki metrin pätkät, joilla B-kohdan laatuluokka ylittyi, oksaisin yksi-
nään ei riitä.

Tarvon 2.1 versioon ei ole toteutettu ryhmäoksan tarkastelua, joka on kuvattu
yllä kohdassa B.

Pienimmän laskennassa huomioon otettavan oksan koko voidaan antaa
Tarvolle parametrina. Kuivilla ja tuoreilla oksilla on yksi yhteinen
minimiarvo. Sinisen kirjan mukaan se on NT-laaduille A1 – A3 sama, 7 mm.
Laaduille A4 – C alle 10 mm oksat jätetään laadutuksessa laskematta luku-
määriin. Laho-oksia varten Tarvossa on oma parametrinsa, sillä sinisessä kir-
jassa ei laho-oksia mainita erikseen.
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5.2 BS-lujuuslaadut

BS-lujuuslaadutuksen kriteerit on esitetty Brittiläisen standardoimisliiton jul-
kaisussa ”British Standard. Specification for visual strength grading of
softwood. British standards institution (BSI) publications BS 4978:1996.”

BS-lujuuslaatuja on kaksi, GS eli general structural grade ja SS eli special
structural grade. SS on arvokkaampi. Lujuusluokituksen idea on etsiä sahata-
varan heikoin kohta ja luokittaa kappale sen mukaan. Luokituksessa voidaan
käyttää vain sahatavaran pintaan leikkautuvaa oksan osaa.

Reuna-alue on 1/4 kappaleen poikkipinta-alasta. Jos kappaleen dimensiot
ovat: leveys 100, paksuus 50 ja pituus 2 400, poikkileikkauspinnassa reuna-
aluetta on 1 250 mm2 sahatavarakappaleen kummastakin reunasta. Reuna-
alueiden yhteenlaskettu pinta-ala on 2 500 mm2. Reuna-alue on kolmiulottei-
nen eli se matkaa kappaleen tyvestä sen latvaan. Reuna-alueiden tilavuus on
6 000 000 mm3.

Oksaprojektio on samaan oksakiehkuraan kuuluvien poikkileikkaustasoon
projisoitu oksien pinta-ala sahatavaran kuvitellussa poikkileikkauksessa. Ku-
vassa 7 oksaprojektio on  125 + 600 = 725 mm2 .

Kuva 7. Vasemman puoleiseen sahatavarakappaleeseen on rajattu reuna-
alueet ja oikeanpuoleisessa on kahden oksan oksaprojektio.

Kokonaisoksasuhde (KS) on kaikkien oksakiehkuraan kuuluvien oksien
projektioiden pinta-alojen summan suhde sahatavaran poikkileikkauspinta-
alaan. Tarkastelu tehdään oksakiehkuroittain. Esimerkin poikkileikkauksen
oksakiehkuralla kokonaisoksasuhde on 725 mm2 jaettuna 5 000 mm2:llä
eli 0,145.

Reunaoksasuhde (RS) on sahatavaran reuna-alueella olevien oksien tai niiden
osien projektioiden pinta-alojen summan suhde reuna-alueen poikkileikkaus-
pinta-alaan. Tarkastelu tehdään oksakiehkuroittain. Esimerkin poikki-
leikkauksen oksakiehkuralla reunaoksasuhde on 450 mm2 jaettuna 1 250
mm2:llä eli 0,36.

Samaan oksaprojektioon lasketaan oksaryhmän kaikki oksat, jotka ovat sa-
massa poikkileikkauksessa tai samassa syyhäiriössä. Jos oksien tai niiden ai-
heuttamien syyhäiriöiden osat menevät päällekkäin sahatavarakappaleen
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pituussuunnassa, niiden katsotaan kuuluvan samaan poikkileikkaukseen tai
oksakiehkuraan. Tarkasteltaessa pelkästään poikkileikkaustasoa, kuvassa 8
oksat A ja B käsitellään laskennassa kuuluvan samaan kiehkuraan, samaten B
ja C. A ja C puolestaan eivät kuulu samaan kiehkuraan. Kun syyhäiriökriteeri
otetaan mukaan, kuuluvat kaikki oksat samaan oksakiehkuraan.

Kuva 8. Oksakiehkura BS-lujuuslaadutuksessa.

BS-lujuuslaadutuksessa oksalaadulla ei ole merkitystä, joten eri laatuisia ok-
sia ei käsitellä erikseen. Aivan pienimmillä oksilla ei myöskään ole mitään
merkitystä, huomioitavan oksan minimileveys on 5 millimetriä. Oksan
minimikokona käytetään rungon pituusakselia vastaan kohtisuoraan mitat-
tavaa läpimittaa sahatavaran pinnalla. Kahdelle lappeelle sattuvat oksat käsi-
tellään kullakin lappeella kuten ne olisivat yksittäisiä oksia, joten kullekin
pinnalle leikkautuva osa oksasta huomioidaan minimiläpimittaa määri-
tettäessä.

Kappaleen pitää olla vähintään 20 mm paksu ja sen poikkileikkausalan 2 000
mm2. Neliön muotoiset sahatavarakappaleet laadutetaan huonoimpaan luok-
kaan, ts. neljästä sivusta oksaisin sivu laadutetaan syrjän laadutuskriteereiden
mukaan.

Lehtioksat joudutaan käsittelemään muista oksista poikkeavasti. Todellista
poikkileikkauspinta-alaa approksimoidaan siten, että haetaan lehtioksan koh-
ta, jossa sitä on paksuimmin sahatavarassa. Paksuus on nolla sekä oksan yti-
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messä että toisessa päässä, välillä se saa jossakin kohti suurimman arvonsa.
Suurimman arvon ja oksan päätepisteiden avulla tehdään kolmiot, joista las-
ketaan oksan pinta-ala.

Kuva 9.  Lehtioksien oksaprojektio Tarvossa.

Algoritmi:
1. Tarkistetaan, onko kyseessä neliön muotoinen sahatavara eli sama paksuus

= leveys. Jos ei, mennään kolmoskohtaan. Jos on, mennään kakkoskoh-
taan.

2. Etsitään oksaisin sivu ja otetaan se särmäksi; ts. tältä sivulta on laskettava
toinen reuna-alueista.

3. Haetaan samaan oksakiehkuraan tai oksaprojektioon kuuluvat oksat.
4. Oksat leikkautuvat jollakin tapaa sahatavaran pintaan. Haetaan kullekin

oksalle suurin dimensio rungon pituusakselia vastaan kohtisuoraan. Idea-
na on saada esille ko. oksan suurin projektio poikkileikkauspinnassa.

5. Yhdistetään oksan kumpikin reuna suoralla viivalla rungon ytimeen siten,
että oksan muodoksi tulee kartio. Todellinen oksa siis unohdetaan.

6. Lasketaan samaan projektiotasoon tai kiehkuraan kuuluville oksille koko-
naisoksasumma ja reunaoksasummat, kumpikin erikseen.

7. Etsitään sahatavarakappaleen suurin reunaoksa- ja kokonaisoksasuhde.
8. Tarkastellaan erikseen sekä huonoimman reunaoksasuhteen että koko-

naisoksasuhteen kohta alla olevilla säännöillä:
RS ≤ 0.5  &  KS ≤ 0.5 => laatu GS
RS ≤ 0.5  &  KS ≤ 1/3 => laatu SS
RS > 0.5  &  KS ≤ 1/3  => laatu GS
RS > 0.5  &  KS ≤ 1/5 => laatu SS
muut yhdistelmät => hylky

9. Huonoin laatu on sahatavarakappaleen laatu

5.3 Tuotelaadut

Tuotelaadut muodostuvat vaatimuksista, joita sahatavaran käyttäjät eri maissa
ovat asettaneet pohjoismaiselle sahatavaralle eri käyttötarkoituksissa. Eri
käyttötarkoituksien sinänsä kirjavista vaatimuksista on koostettu viisi tuote-
laatuluokkaa erikseen kuuselle ja männylle. Laatuluokat asettuvat arvojärjes-
tykseen männyllä seuraavasti:

TMO1 > TMO2 > TMT1 > TMT2 > TMK1
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Oksien määritelmät ja mittaustavat ovat NT-luokituksen mukaiset, jollei toi-
sin mainita. Tarkastelun kohteena ovat oksattomuus, terveoksaisuus ja
kuivaoksaisuus.

Laadutus tapahtuu oksaisuuden perusteella. Kriteereitä ovat laatu, oksien lu-
kumäärä metrillä sekä oksien koko. Taulukossa 2 on annettu esimerkiksi yh-
denlaiset oksamäärittelyt männylle ja liitteessä 2 kuuselle.

TAULUKKO 2. Tuotelaatujen oksavaatimukset männyllä

Tuote- Käyttö Tuore oksa Kuiva oksa
laatu esimerkiksi

lukumäärä koko, mm lukumäärä koko, mm
TMO1 Oksaton höylä- 0 0 0 0

laatu
TMO2 Massiivi-ikkuna kolme sivua 20 0 0

oksaton
TMT1 Paneeli ei rajoitettu 25 0 0
TMT2 Liimapuu, ei rajoitettu 40 0 0

Huonekalu
TMK1 Huonekalu, 4 40 2 15

maalattava

Laadutusalgoritmi:
1. Haetaan suurimmat oksat laaduittain kultakin sivulta.
2. Laho-oksia  ei tuotelaatuihin hyväksytä.
3. Tarkistetaan maksimioksan aiheuttama laatu
4. Valitaan laaduista huonoin.
5. Haetaan oksaisin metri kultakin sivulta ja laadutetaan.
6. Kappaleen laatu on huonompi kohdan 4 ja 5 laaduista.

Oksattomien osien hakualgoritmi:
1. Haetaan täsmällisesti tietyn pituisten oksattomien osuuksien paikat kulla-

kin sivulla erikseen. Tietty pituus on käyttäjän antama parametri. Voi olla
esimerkiksi 70 cm tai metri.

2. Oksattoman pätkän on löydyttävä samasta kohtaa kaikilta sivuilta. Tarkis-
tetaan löytyneiden pätkien yhteiset kohdat.

3. Tulostetaan oksattomien pätkien osuus pituudesta tai tilavuudesta prosent-
teina.

6 MUUT TOIMINNOT

Edellä kuvattujen toimintojen lisäksi ja raportointia varten Tarvoon toteutet-
tiin erinäisiä toimintoja, jotka esitellään seuraavassa.

Tilavuuden laskenta. Rungon ja tukkien tilavuuden laskenta tehdään
Tarvossa kuorellisena ja kuorettomana sekä VTT:n että Metsätehon tekemien
mittausten pohjalta. Rungoissa erotetaan kolme osaa: tukki-, kuitu- ja hukka-
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puuosat. Sekä tukki- että kuituosan minimiläpimitat annetaan Tarvolle
parametrina ohjaustiedostossa, oletusarvoina käytetään tukkiosalle kuoren
päältä mitattuna 150 mm ja kuitupuulle vastaavasti 70 mm. Rungon tilavuu-
den laskentaa varten määriteltiin seuraavat käsitteet:

Rungon kokonaistilavuus = tukkiosa + kuituosa + hukkapuuosa
Käyttöosan tilavuus = tukkiosa + kuituosa
Käyttöosan tilavuus = sahatavarat + kuori + puru + normaali hake + raakki
hake + kuituosa
Käyttöosan tilavuus = sydäntavarat + laudat + kuori + puru + normaali hake +
raakki hake + kuituosa
Puru

kok.per.
 = kokemusperäinen luku (sahausluokat.dat)

Puru
laskettu

 = sahausraon avulla laskettu
Kuori

kok.per.
 = kokemusperäinen luku

Kuori
laskettu

 = Metsätehon mittaamien läpimittojen avulla laskettu
Hake

kok.per.
 = kokemusperäinen luku

Hake
laskettu 

= tukin kuorellinen tilavuus – kuori – puru – sahatavarat

Tilavuuden laskennassa ja sahauksessa huomioidaan kuivauskutistuma. Toi-
sin sanoen sahaus tehdään tuoremitoilla ja tilavuudet lasketaan
nimellismitoilla. Parametrina annettava tasausvara poistetaan kunkin sydän-
tavarakappaleen päästä ja pala haketetaan. Haketettavaksi menevät myös sel-
laiset sahatut sydäntavarakappaleet, joille ei löydy sahatavaraluokkaa.

Arvon laskenta. Tilavuuksien perusteella Tarvo laskee kullekin tukille arvon,
joka koostuu sydäntavaroiden, lautojen, hakkeen, kuoren ja purun arvoista.
Näistä kaksi ensin mainittua annetaan erillisinä tiedostoina ja kolme jälkim-
mäistä kukin omalla parametrillaan ohjaustiedostossa. Rungon arvo saadaan
summaamalla tukkien arvot ja kuitupuun arvo yhteen.

Tarvoon toteutettiin edellä kuvattujen toimintojen lisäksi joitakin tutkimus-
käyttöön tarkoitettuja toimintoja.

Pinta- ja sisäoksien yhdistäminen. Ohjelmisto yhdistää pintaoksat rungon
kolmiulotteisen mallin sisäoksiin. Yhdistelyssä hyödynnetään käyttäjän anta-
mia toleransseja, joiden avulla määritellään kuutio pintaoksan keskipistee-
seen. Kuution alueelle osuvat sisäoksat yhdistetään pintaoksaan. Kuution kor-
keus- ja syvyystoleranssit annetaan millimetreinä ja leveys asteina. Syvyys-
toleranssi on sisäoksaan tarvittaessa lisättävä pituus, jotta se saadaan
yltämään tukin pintaan. Ulko-oksat yhdistetään samaan tapaan sisäoksiin.

Oksien yhdistelytuloksen korjailu. Ohjelmisto korjaa pinta- ja sisäoksien
yhdistelyn tulosta käyttäjän ohjeiden mukaan. Liitettävät ja irrotettavat oksat
annetaan tiedostossa. Sama on mahdollista myös sisä- ja ulko-oksille.
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7 TULOSTEET

Tarvo tulostaa määrämuotoisiin tiedostoihin. Ohjelmiston kaikki tulosteet
ovat CSV (Comma Separated Values) -formaatissa puolipistein eroteltuna.
Tulokset on helppo lukea jatkoanalyysejä varten laskentaohjelmistoihin, ku-
ten SAS ja MS Excel. Seuraavassa esitellään tulosteet raporteittain.

Määrät, laadut ja arvot tukille ja rungolle

Ohjelmisto tulostaa annetulla asetteella kustakin tukista:
– tukin kuoreton tilavuus (Metsätehon ja VTT:n mittauksista laskettuna)
– tukin kuorellinen tilavuus (Metsätehon mittauksista laskettuna)
– tukin kokonaisarvo (mk/m3)
– hakkeen, purun ja kuoren tilavuudet ja arvot laskettuna ja kokemusperäisin

luvuin
– sydäntavara: kappaleittain tilavuus, laatu ja arvo
– laudan tilavuuden, laadun ja arvon laaduittain.

Rungolle tulostetaan lisäksi:
– tukkien kokonaisarvot ja tukkiluokituksen mukaiset luokat
– rungon kokonaisarvo
– kokonaistilavuus
– kuitupuun tilavuus ja arvo
– käyttöosan tilavuus (Metsäteho kuorellinen).

Rungon katkaisukohdat tulostetaan myöskin. Tällä on lähinnä merkitystä dy-
naamisen optimoinnin yhteydessä, jolloin ohjelmisto tulostaa rungon
maksimiarvon optimaalisella apteerauksella ja sitä vastaavat katkaisukohdat.
Katkaisukohtien sijaintia voidaan analysoida suhteessa rungon ulkoisiin omi-
naisuuksiin.

Oksatietojen tarkastelu metrin pätkinä

Ohjelmisto tulostaa raportin annetun tukin annetulta metriltä sydäntavaran
ulkopinnan oksista. Raportista ilmenee:
– sydäntavaran pinnan oksatunnukset ja vastaavat pintaoksien tunnukset
– sydäntavaran pintojen luokitus NT-, tai tuotelaatu-kriteerein.

Tulosteeseen tulee kukin metrin pätkä ja kukin lape erillisenä. Lisäksi
tulosteessa on asete, jolla neliösahaus tehtiin.

Sahatavarakappaleiden oksat ja tukin pintaoksat

Ohjelmisto tuottaa raportin, jossa näkyy tukin pintaoksaa vastaava oksa
sydäntavaran sahauspinnalla. Tulosteen avulla voidaan verrata pintaoksien ja
saheiden pinnoilla olevien oksien läpimittoja ja laatuja keskenään.
Tulosteeseen tulee myös sydäntavaran ulkopinnan maantieteellinen suunta ja
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sitä vastaava sektori tukin pinnassa. Sydäntavaran pinnat numeroidaan
juoksevasti koko tukin suhteen.

Listatulosteen rakenne on jokaista sahatavarakappaletta kohden seuraava:
– tukin tunniste
– sahatavarakappaleen juokseva numero
– pinnan numero
– ilmansuunta
– sektorin alku ja sektorin loppu
– sahauspinnan oksan tunniste-, sijainti-, koko- ja laatutiedot
– pintaoksan koko- ja laatutiedot.

Tukin laatuluokka ja laatuluokituskriteerit

Ohjelma tulostaa kunkin tukin laatuluokan ja sille lasketut laatuluo-
kituskriteerit. Oksaisuustunnukset lasketaan VTT:n tekemien rungon pinnan
oksamittausten perusteella. Laatuluokituskriteerejä ovat seuraavat tunnukset:
– puulaji
– latvaläpimitta
– pituus
– latvan epäpyöreys
– kapenemistunnukset (määritelty käytettävissä tukkiluokituskriteereissä)
– suurimman oksan läpimitta laaduittain
– tukin sijainti (tyvi, väli, latva)
– tyvi- ja latvakartiokkuus
– oksien määrä oksalaaduittain
– oksien määrä oksalaaduittain huonoimmalla osalla
– oksien pinta-alasumma oksalaaduittain
– oksien keskiläpimitta
– suurimman oksan sijainti.

Raportti pinta- ja sisäoksien yhdistelystä

Sekä sisä- että pintaoksista tulostetaan geometriatietoja, joiden avulla voidaan
arvioida tietojen oikeellisuutta. Jos vastaavaa sisä- tai pintaoksaa ei löydy,
niiden arvojen paikalle tulostetaan pisteet.

Ohjelmisto tuottaa raportin, josta ilmenee:
– yhdistetyt pinta- ja sisäoksat
– pintaoksat, joille ei löytynyt vastaavaa sisäoksaa
– sisäoksat, joille ei löytynyt vastaavaa pintaoksaa
– pintaoksan sijainti-, koko- ja laatutiedot
– vastaavat sisäoksan tiedot.

Ulko- ja sisäoksien yhdistelystä tuotetaan vastaava raportti.
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LIITE 1
1 (2)

Tarvon ohjaustiedosto s.ohj, jolla:
– rungot katkotaan metsurin apteerauksen mukaan
– rungot sahataan kääntäen maksimioksa sydäntavaran lappeelle
– sydäntavarat laadutetaan NT-luokkien mukaan

; =====================================
; TARVO 2.0 Esimerkki Ohjaustiedostosta.
;
; Esimerkit kaikista komennoista, osa on kommentoitu
; pois käytöstä. (”;” rivin alussa on kommenttimerkki)
;
; Käyttö:
; - koko S-leimikko
; > tarvo2 S.ohj -l S
;
; - runko S003
; > tarvo2 S.ohj -r S003
;
; ======= Asetukset ===================
; (nämä eivät pakollisia, ohjelmassa oletusarvot)
;Aseta sahausrako 5
;Aseta optimointiaskel 500
;Aseta mittavali_kartiokkuus 4
;Aseta dist_latvalapimitta 1000
;Aseta d_latvatukki 100
Aseta kuituminimi 110
Aseta tasausvara 90
Aseta min_laho_oksa 5
Aseta min_oksa 5
Aseta oletus_luokitustapa 1
; (tuetut luokitustavat: nt=1, bs=3, tuotel=2)

;Raportoi_asetukset asetukset.dat

; ======== Lukukomennot ======
Lue_kuidun_arvo 190
Lue_hakkeen_arvo 150
Lue_kuoren_arvo 20
Lue_purun_arvo 100
Lue_arvotaulukot hinnat.dat

Lue_sahausluokat_ja_asetteet sahausluokat.dat
Lue_NT_laatuluokat NTlaadut.dat
Lue_tuotelaadut tuotelaadut.dat
Lue_tukkiluokitus tukkiluokitus.dat

; ======= Mallin luonti ===============
Luo_malli
;Lue_malli
Lue_pintaoksat

Lue_ulko-oksat
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; ======= Oksien yhdistely ============
Yhdista_pintaoksat 20 10 20
;Korjaa_pintaoksien_yhdistely
Raportoi_pintaoksien_yhdistely

Yhdista_ulko_oksat 40 20 40
;Korjaa_ulko_oksien_yhdistely
Raportoi_ulko_oksien_yhdistely

; ======= Mallin talletus ===============
;Talleta_malli

; ======== Tukkien katkominen tai optimointi =========
Katko_tukit
;Optimoi_rungon_apteeraus pituudet.dat -laatu 1
;Optimoi_rungon_apteeraus pituudet.dat

; ======== Sahaus ======
Sahaa
;Sahaa -kulma ?
;Sahaa -kulma 45

; ======== Luokitus ja arvojen laskenta ========
Laske_arvot
;Laske_arvot -laatu 3
; (tuetut luokitustavat: nt=1, bs=3, tuotel=2)

; ======== Tukkiluokitus ==============
Luokita_tukit

; ======== 1m-tarkastelukomento ======
;1m_tarkastelu_listaan 5000 10000 0 0 0

; ======== Raportit ===================
Raportoi_tukin_maarat_laadut_arvot
Raportoi_rungon_maarat_laadut_arvot
Raportoi_sahatavarakappaleiden_oksat
Raportoi_tukin_laatuluokka_ja_kriteerit

 ; ======== End of file ================
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Sahausluokat ja asetteet -parametritiedosto

Tiedoston alussa annetaan sahausluokkien, asetteiden ja lautakoodien-
lukumäärät. Sen jälkeen yhdellä tiedoston rivillä annetaan kutakin asetetta
koskien tiedot asetenumerosta tukkisaantoon.

<sahausluokkien lkm>
<asetteiden lkm>
<lautakoodien lkm>
kommenttirivi
<asetenumero>
<läpimitan yläraja>
<vara1>
<vara2>
<pelkka leveys>
<sydäntavaroiden paksuus>
<tuoreleveys>
<tuore paksuus>
<sydäntavaroiden .lukumäärä>
<lautakoodi, pelkka>
<lautakoodi, jako>
<lautojen dimensio>
<lautojen lukumäärä>
<haketta, m 3/metri tukkia>
<purua, m 3/metri tukkia>
<kuorta, m 3/metri tukkia>
<VS-lautaa, m3/metri tukkia>
<TS-lautaa, m3/metri tukkia >
<Syd.tavaraa, m3/metri tukkia >
<tukkia>

<sahatavara saanto>

Alla osa sahausluokat.dat tiedostoa esimerkiksi.

sah.l.lkm aset. lkm lautakoodien lkm
17 17 3
asetenro lpm vara vara2 pelk. sydt tuore ...

ylär. lev. lev lev
111119000 138 0 10 100 38 103.5 ...
111139000 148 0 20 100 38 103.5 ...
111149000 157 0 20 100 50 103.5 ...
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Sydäntavaroiden ja lautojen arvot -parametritiedosto

Tiedostossa on taulukko, jossa määritetään sydäntavaran ja lautojen arvot
laatuluokittain ja dimensioittain mk/m3. Samassa tiedostossa on NT- ja BS-
laatujen sekä tuotelaatujen arvot.

laadun tunniste = laadutuksessa syntyvä laadun nimi
paksuusväli = alaraja ‘-’ yläraja
leveysväli = alaraja ‘-’ yläraja

arvo = laatua ja dimensioita vastaava arv o

Alla osa hinnat.dat tiedostoa esimerkiksi.

Laatu A1 Laatu A2 Laatu A3 ...
16-22  x 75-115 6632 4218 3159 ...
16-22  x 125-140 7273 4627 3465 ...
16-22  x 150-225 7273 4627 3465 ...
25-30  x 75-115 5455 3470 2598 ...

25-30  x 125-140 5476 3484 2609 ...
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Tukkiluokituksen parametritiedosto

Tiedostossa on taulukko, jossa tukkiluokituskriteerit. Yhden tukkiluokan kri-
teerit esitetään yhdellä rivillä tiedostossa. Kapenemistunnusten alku- ja
loppukohdat voidaan määritellä tietylle etäisyydelle tukin tyvestä
millimetreinä. Alku- ja loppukohdat voidaan myös ilmaista suhteellisina etäi-
syyksiä tukin tyveltä, esimerkiksi 10 % päästä tukin tyveltä. Latvan
epäpyöreys määritetään maksimi- ja minimiläpimitan erotuksena. Oksat puo-
lestaan lasketaan laaduittain lukumäärinä tukkia kohden sekä huonoimmalle
osalle.

TUKKIKRITEERIT
<latvaläpimitta minimi>
<latvaläpimitta maksimi>
<minimi pituus mm>
<maksimi pituus mm>
<kapenemistunnusten lukumäärä>
<kapeneminen min>
<kapeneminen max mm/metrillä>
<alkukohta>
<loppukohta>}
<minimi latvan epäpyöreys mm>
<maksimi latvan epäpyöreys mm>
OKSAKRITEERIT LAADUITTAIN:
<tuoreen oksan läpimitta mininimi>
<tuoreen oksan läpimitta maksimi>
// Oksat kpl/tukki laaduittain:
<tuoreiden oksien lukumäärä minimi>
<tuoreiden oksien lukumäärä maksimi>
<tuoreiden oksasumma läpimitasta minimi>
<tuoreiden oksasumma läpimitasta maksimi>
<tuoreiden oksasumma pinta-alasta minimini>
<tuoreiden oksasumma pinta-alasta maksimi>
//Oksat kappaletta/huonoin osa tukissa laaduittain:
<tuoreiden oksien lukumäärä mininimi>
<tuoreiden oksien lukumäärä maksimi>
//Oksasumma (mm tai mm2) huonoin osa laaduittain
<tuoreiden oksasumma läpimitasta minimi>
<tuoreiden oksasumma läpimitasta maksimi>
<tuoreiden oksasumma pinta-alasta mininimi>
<tuoreiden oksasumma pinta-alasta maksimi>
// Vastaavat ominaisuudet kuiville ja lahoille oksille
<kuivan oksan läpimitta mininimi>
<kuivan oksan läpimitta maksimi>
// jne.
<kyhmyn leveys minimi>
<kyhmyn leveys maksimi>
<kyhmyn korkeus minimi>
<kyhmyn korkeus  maksimi>
<kyhmyn lukumäärä minimi>
<kyhmyn lukumäärä maksimi>
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Tuotelaatusahatavaraluokituksen parametritiedosto

Tiedostossa on taulukko, jossa määritellään oksaisuuteen liittyvät
laadutuskriteerit. Oksien laatumäärittely ja mittaustapa samanlainen kuin NT-
laadutusta käytettäessä.

<nimi>
<puulaji>
<oksattomien sivujen minimimäärä>
<tuoreiden oksien maksimilukumäärä>
<tuoreiden oksien maksimikoko>
<kuivien oksien maksimilukumäärä>
<kuivien oksien maksimikoko>

Alla esimerkki tuotelaatujen oksavaatimuksista tiedostosta tuotelaadut.dat

nimi puu- oksa- tuore tuore kuiva kuiva
laji ton lkm koko lkm koko

Laatu TMO1 1 4 0 0 0 0
Laatu TMO2 1 3 -1 20 0 0
Laatu TMT1 1 0 -1 25 0 0
Laatu TMT2 1 0 -1 40 0 0
Laatu TMK1 1 0 4 40 2 15
Laatu TKO1 2 4 0 0 0 0
Laatu TKT1 2 0 -1 20 0 0
Laatu TKT2 2 0 -1 35 0 0
Laatu TKK1 2 0 -1 35 2 15

Laatu TKK2 2 0 5 55 3 35

NT-sahatavaralaatuluokituksen parametritiedosto

Tiedostossa on taulukko, jossa määritetään dimensioittain kullekin laadulle
laatuluokituskriteerit. Luokituskriteerit on esitetty kirjassa ”Pohjoismainen
sahatavara. Mänty- ja kuusisahatavaran lajitteluohjeet. Suomen Sahateol-
lisuusmiesten Yhdistys. 1994.”

Seuraavalla sivulla on malliksi metrin pätkinä tarkastelussa käytetty taulukko,
jossa dimensioluokitusta on hieman muutettu NT:ssä käytetystä.
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Esimerkki sahatavaroiden NT-laatuluokituksen parametritiedoston
nt_laadut.dat osasta. Tiedosto on tehty metrin pätkinä tarkastelua varten.


