
SahapuuPunJGoj en 
APTEEIAUS 

1.5.1989 alkaen käyttöön hy
väksytyt sahatukkien laatu
vaatimukset sekä MTK:n ja 
metsäteollisuuden tarkasta
mat tukkienteko-ohjeet. 



YLEISOHJEIT A APTEERAUKSEST A 
Sahapuurunkojen apteerauksella tarkoitetaan tukkien katkaisukohtien 
määrittämistä. Se on sahapuun jalostamisen ensimmäinen vaihe ja 
siinä ratkaistaan, kuinka paljon ja kuinka hyvää sahatavaraa kaade
tuista rungoista voidaan saada. Apteeraukseen on sen vuoksi kiinni
tettävä suurta huomiota ja siinä pyrittävä tekemään tukkeja, joista 
saadaan mahdollisimman arvokasta sahatavaraa mahdollisimman 
paljon. Väärä katkonta aiheuttaa suuria menetyksiä. 

Hyvälaatuisen tukin (1 laatuluokka) jalostusarvo on selvästi suurempi 
kuin minimilaatuvaatimusten mukaisen tukin (111 laatuluokka). - 120 120 KuuM!uW 
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• Tarkastele puuta ennen kuin kaadat sen, sillä puun kaaduttua 
esimerkiksi lumeen pintavikojen havaitseminen on vaikeaa. 

• Karsi rungon koko tukkiosa ennen katkontaa. 
• Katkaise tukeiksi vain rungon sahauskelpoinen osa. 
• Käytä hyväksi rungon koko tukkiosa. 
e Käytä hyväksyttyjä tukkien pituuksia. 
• Erota hyvälaatuinen (oksaton tai vähäoksainen, 1- 11) rungon 

osa minimilaatuisesta (runsas- ja suurioksainen, 111). 
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• Katkaise runko vian tyvipuolelta. 
e Älä jätä tukin latvaan vikaa, jota ei ole muualla tukissa. 
e Katkaise runko, kun laatu muuttuu selvästi. 
• Tee lenko runko lyhyiksi tukeiksi. 
e Tee jyrkästi kapeneva runko lyhyiksi tukeiksi. 



OHJEET TYÖNJOHDOLTA 
• Noudata yleisohjeiden lisäksi työnjohdon erillisohjeita ja kauppa

sopimuksessa sovittuja ehtoja. 
• Jos olet epätietoinen, miten runko jaetaan, kysy työnjohtajalta 

neuvoa ennen kuin pölkytät rungon. 

LENKOUS 
Lenkoudella tarkoitetaan tukin tasaista käyryyttä. Se mitataan tukin 
keskiviivan suurimpana poikkeamana tyven ja latvan keskipistettä 
yhdistävästä suorasta. 

Tukin latva- Sallittu 
läpimittaluokka, lenkous, 

cm enintään cm 

-19 4 
21 + 5 

• Katkaise tasaisesti lenko runko lyhyiksi tukeiksi . Katkaisukohta 
on lengon pohjassa. 

MUTKAT 
• Mutkia ja monivääryyttä ei sallita. Leikkaa mutka kokonaan pois. 



OKSAT 
Oksa mitataan kohtisuorasti tukin pituussuuntaa vastaan. Oksan läpi
mitta mitataan oksaa ympäröivästä puuaineesta selvästi tummem
pana erottuvan osan läpimittana, jolloin otetaan mukaan myös oksan 
pintapuu. 

Suurin sallittu oksa mänty- ja kuusisahatukeissa. 

Terve Kuiva Poika- Laho 
Tukin latva- oksa oksa oksa oksa 
läpimittaluokka, mänty kuusi mänty ja kuusi 
cm 

Oksan läpimitta. mm 

-19 50 40 30 30 30 
21-27 60 50 40 40 30 
29+ 70 60 50 50 30 

Suurin sallittu oksa männyn laatutyvissä 

Tukin latva- Terve Kuiva Poika- Laho 
läpimitta luokka, oksa oksa oksa oksa 
cm Oksan läpimitta. mm 

-19 50 10 10 
ei 21-27 60 15 15 

29 + 70 25 25 sallita 

Oksa on kuiva, jos vähintään puolet sen kehästä on irti ympäröivästä 
puusta. Kuivan oksan rajoitukset koskevat myös oksakyhmyn sisäl
tämää kuivaa oksaa. Oksa on laho, jos sen poikkileikkaus on kaut
taaltaan tai suureksi osaksi pehmeää lahoa. Osuus katsotaan suu
reksi, jos pehmeän !ahon arvioidaan ulottuvan sahatavaran pintaan 
saakka. 
Poikaoksia saa olla vain y k s i tukkia kohti ja sen on aina oltava 
lahoton. 
Männyn laatutyvet ovat mäntytyvitukkeja. Rungon tyveltä voidaan 
ennen laatutyveä tehdä hylkyleikko, jos rungon tyvellä on esimerkiksi 
mutka tai koro, jota sahatukissa ei sallita. Oksarajoituksia lukuun 
ottamatta laatutyvien mitta- ja laatuvaatimukset noudattavat mänty
tukkien yleisiä vaatimuksia. 



MUUT VIAT 

Lahotonta koroa latvalieriön ulkopuolella 
tukin yhdellä sivulla 

Tervasrosoa (ei halkeillutta eikä epä
muotoiseksi tullutta tukkia) 

Suoraa sydänhalkeamaa, jonka pituus 
poikkileikkauksessa on 

Oksakyhmy 

Enintään 9 dm 

Enintään 1 /2 
piiristä 

Enintään 1 /2 
latvaläpimitasta 

Erittäin suuria 
ei sallita Ul-= 

_M_u_tk_i_a_ia_m_o_n_iv_a_· a_· ryytt __ a_· _________ E_i_s_a_ll_ita ____ 01 -= 
Lahoa Ei sallita 

Rengashalkeamaa tai halkeillutta vesisiloa Ei sallita 

Sinivikaa tai toukanreikiä Ei sallita CD-= 

Korot 

Tervettä puuta on jäätävä joka kohdassa (myös koron päässä) ...... : 
vähintään latvaläpimitan verran (esimerkissä 19 cm). 1\) --

Seuraavia vikayhdistelmiä ei sallita: ....... -w-_ 
• Kahta erilaatuista maksimisuuruista vikaa (tuoretta ja kuivaa oksaa = 

pidetään samanlaatuisina vikoina) _ 

• Maksimilenkoutta Ja kesk1koroa i::: ~ 



MITAT 

Minimi- Minimi- Maksimi-
Puulaji latvaläpi- pituus, pituus, 

mitta, cm dm 

Mänty 15,0 31" 
-laatutyvet 15,0 31" 
Kuusi 16,0 31· 

• Maan eteläosassa alle 40 dm ja 
pohjoisosassa (Keski- ja Pohjois
Pohjanmaan, Koillis-Suomen ja 
Lapin metsälautakunnan alueella) 
alle 37 dm pitkien tukkien läpi
mitan on kuitenkin oltava vähin
tään 18 cm. Tämä läpimittavaati
mus koskee myös männyn laatu
tyviä. 

dm 

61 
61 
61 

MÄNTY KUUSI 

Minimilatvaläpimitta mitataan kuoren päältä ohuimmalta puolelta. 

Ostaja voi kaikista tukeista sulkea pois pituudet 
58 ja 61 dm, jos ne ovat teknisesti soveltu
mattomat. 

Lisäksi ostaja voi sulkea pois enintään 4 kuusi
tukkien pituutta. Hyväksyttyjen pituuksien jouk
koon on kuitenkin aina jäätävä vähintään yksi 
alle 40 dm:n pituus. 

Maan eteläosassa ostaja voi sulkea pois enin
tään 3 ja maan pohjoisosassa enintään 2 män
tytukkien pituutta. Hyväksyttyjen pituuksien 
joukkoon on kuitenkin aina jäätävä maan ete
läosassa vähintään yksi alle 40 dm:n pituus 
ja maan pohjoisosassa joko pituus 31 ta i 
34dm. 



TILAVUUDEN MITTAUS 
Paksuus mitataan: 
• Latvaleikkauksesta tai enintään 3 cm:n päästä siitä 

• Vaakasuorassa suunnassa 

• Kuoren päältä 

• 2 cm:n tasaavaa luokitusta käyttäen (parittomille cm:eille) paitsi 
märitytukit, joiden latvaläpimitta on 15.0 - 15.9 cm, 1 cm:n tasaa
vaa luokitusta käyttäen 

Pituus: 

• Määräpituudet 3 dm:n välein, 31 dm, 34 dm, 37 dm jne. 

• Tarkkuusvaatimus ± 3 cm 

JIO :>IO J7D l.o> 430 ± 3 cm r-- -1~ - -+--t- - - --- ---f-

l~?~n:= i : 1·: 1 -r~~r~ 
MERKINNÄT 
Tee tukkeihin tarvittavat pituus- ja paksuusmerkinnät työnjohdon 
ohjeiden mukaan. 



KAUPPAKOHTAISET ERITYISOHJEET 
Poissuljetut pituudet (merkitään rastilla) : 

mäntytukit 

-laatutyvet 

kuusitukit 

Muita ohjeita: 

31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 

31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 

31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 

HELSINKI 8.1989 PAINOVALMISTE 


