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• 

ALKUSANAT 

Pohjois-Suomessa ei viime vuosien aikana paperipuiden hakkuita lähinnä 
työvoimapulasta johtuen ole saatu suoritetuiksi muuten, kuin turvautumaila 
hankinta-ajan jatkamiseen syksystä yli talven. Koska paperipuiden kuoriota 
metsässä talvisaikaan on hidasta ja suuresti työvoimaa vaativaa, kuoriota on 
siirretty keväisin varastopaikoilla suoritettavaksi tai puut on uitettu kuori
mattomina. Edellisessä tapauksessa paperipuut on yleensä metsässä katkottu 
2-metrisiksi. Kuorellisina uitettaviksi tarkoitetut puut on sen sijaan katkottu 
4 tai 6 metrin pituisiksi. Niinpä asianomaisten työnantajain piirissä tuli esille 
kysymys eri pituisen ja eri kuorinta-asteisen paperipuun hankinnan kustannus
ten tutkimisesta. Lapin Ainespuunhankintajärjestö esittikin 8. 12. 1946 päi
vätyssä kirjelmässään Metsäteholle näiden kysymysten selvittelyyn ryhtymistä .. 
Kun tutkimusten rahoitus asianomaisten työnantajain, Metsätyö- ja kuljetus
tarviketoimiston sekä Metsätehon yhteisin varoin saatiin selväksi, voitiin Metsä
tehon toimesta ryhtyä tätä tutkimusta suorittamaan. Kenttätöitä valvomaan 
vapautettiin tehtävistään Aktiebolaget Kemi Osakeyhtiön palveluksessa ollut 
metsänhoitaja La u r i H i r v i s a 1 o ja muutakin henkilöstöä eri tutkimus
työmaille. Tutkimuksen suunnittelu ja johto uskottiin allekirjoittaneelle. 
Tieto tutkimuksen aloittamisesta tuli kuitenkin siksi myöhään, ettei selvitte
lyjä hakkuun ja ajon kohdalla voitu saada käyntiin talvella 1946-47. Tar
peellista tutkimusvälineistöä ei tähän · tehtävään myöskään enää voitu vapaut
taa, ennen kuin myöhemmin keväällä. Sen vuoksi päähuomio kohdistettiin 4-
ja 6-metristen paperipuiden kuutioimisen ja 2-metristen paperipuiden kuori
mishukan selvittelyyn. Käsillä oleva· tutkimus jakaantuu siten seuraaviin osiin: 

I. Kuoriruishukka ja kuutiosuhteet 
A. T u t k i m u k s i a 2 - m e t r i s t e n p a p e r i p u i d e n k u o r i

m i s h u k a s t a. 
B. T u t k i m u k s i a 4- j a 6 - m e t r i s t e n p a p e r i p u i d e n 

k i i n t o k u u t i o n m ä ä r ä ä m i s e s t ä. 
C. T u t k i m u k s i a 2 - m e t r i s t e n k u o r e 1 1 i s t e n j a p u o 1 i

puhtaiden paperipuiden pinomitan sekä 4- ja 
6 - m e t r i s t e n k u o r e 1 1 i s t e n p a p e r i p u i d e n k i i n t o
m i t a n s u h t e e s t a. 

1 1. V e t e e n v i e r i t y s. 
Lisäksi suoritettiin aikatutkimuksia 4- ja 6-metristen paperipuiden kuorin

nasta .ja katkomisesta. Niiden tulokset on esitetty Metsätehon julkaisussa 
n:o 8. 

Aineiston keräyksessä mukana olleille ja sitä eri tavoin avustaneille lausun 
parhaat kiitokseni. 

Tutkimusta suunniteltaessa ja aineistoa käsiteltäessä allekirjoittanut on saa
nut neuvoja ja ohjausta erityisesti prof. E i n o Saa r e 1 ta sekä Metsätehon 
tieteelliseltä asiantuntijalta, prof. Paavo A r o 1 ta, jotka ovat myös 
tarkastaneet käsikirjoituksen. Samoin ovat prof. M a t t i j a 1 a v a, metsät. 
tri V. P ö n t y n en ja metsät. kand. j a a k k o V ö r y pitkin matkaa 
antaneet arvokasta apuaan. Heille kaikille lausun parhaat kiitokseni myötä
mielisestä avusta ja neuvoista. 

Helsingissä, toukokuun 31 p:nä 1948. 
Arno Tuovinen. 





SISÄLLYSLUETTELO 

Sivu 

Alkusanat ..... . ....... ... .. ..... . . . ..... . .. 3 
A. T u t k i m u k s i a 2 - m e t r i s t e n p a p e r i-

puiden kuorimishukasta ....... .. ... 7 
johdanto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Tutkimusaineisto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Tutkimustulokset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

Kuusipaperipuut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Mäntypaperipuut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

Tulosten tarkastelua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Kuoriprosentti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
järeys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Oksaisuus, karsinta ja ladonta . . . . . . . . . . . . . II 

B. T u t k i m u k s i a 4- j a 6 - m e t r i s t e n p a
p e r i p u i d e n k i i n t o k u u t i o n m ä ä r ä ä-
misestä ....... . . ... . . . .... . . ............. 12 

johdanto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Tutkimusaineisto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Tutkimustulokset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

Mittaus latvasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
1. Keskus- ja latvakuution suhde tavarala

jeittain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
2. Keskus- ja latvakuution suhde läpimitta

luokittain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
3. Keskus- ja latvakuution suhde pölkkyjen 

keskim. järeydestä riippuen . . . . . . . . . . . 17 
Mittaus tyvestä ja latvasta . . . . . . . . . . . . . . . 17 

1. Keskuskuution määrääminen latvakuu
tion sekä tyvi- ja latvaläpimitan erotuk-
sen perusteella .......... . . . : .... ·. . . . 18 

2. Keskuskuution maaraammen latvakuu
tion sekä tyvi- ja latvakuution suhteen 

Sivu 

avulla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
3. Keskuskuution määrääminen tyvi- ja lat

vakuution summan perusteella . . . . . . . . 22 
4. Keskuskuution määrääminen tyvi- ja lat

valäpimitan keskiarvon mukaisen kuution 
perusteella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 

Loppupäätelmät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Eri kuutioimismenetelmien tarkkuus . . . . . . . 25 
Tutkimusaineiston edustavuus . . . . . . . . . . . . . 28 
Eri kuutioimismenetelmien soveltuvuus käy
täntöön . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 

C. T u t k i m u k s i a 2 - m e t r i s t e n k u o r e I
I i s t e n j a p u o 1 i p u h t a i d e n p a p e r i
p u i d e n p i n o m i t a n s e k ä 4 - j a 6 - m e t
risten kuorellisten paperipuiden 
kiintomitan suhteesta . . ... .. ....... 31 

johdanto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Tutkimusaineisto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Tutkimustulokset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 

2-metristen kuorellisten paperipuiden pinomi
tan ja 4- ja 6-metristen kuorellisten paperipui-
den kiintomitan suhde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
2-metristen puolipuhtaiden paperipuiden pino
mitan ja 4- ja 6-metristen kuorellisten paperi
puiden kiintomitan suhde.. . . . . ......... .. . 31 

Kirjallisuusluettelo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
Summary in English. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 



' 



A. TUTKIMUKSIA 2-METRISTEN PAPERIPUIDEN KUORIMISHUKASTA 

JOHDANTO 

Kuusi- ja mäntypaperipuiden kuorimishukasta 
on meillä tutkimuksia toimitettu tähän mennessä 
ainoastaan Etelä-Suomessa. Aron· (1929) varas
toilla suorittamat kuusipaperipuiden ja mäntykai
vospölkkyjen kuorimishukkatutkimukset selvittä
vät eri asteisen kuorimisen pölkkyjen kiintokuutio
määriin aiheuttamat muutokset. Ladonnan, huoli
mattoman karsimisen tai pölkkyjen epämuotoisuu
den pinokuutiomäärissä aiheuttqmat vaihtelut ei
vät näin ollen näy tuloksista, joiden mukaan kuori
mishukan suuruudeksi sekä kuuselle että männylle 
saatiin 9 % kuorellisesta puolipuhtaaksi kuorit
taessa. Käytäntöä varten tämä prosenttiluku muu
tettiin myöhemmin 10 %:ksi (Saari, Kelfikangas 
ja Vuoti 1939). Tämä tuntui aiheelliselta sen takia, 
että Aron tutkimuksen aikoina puolipuhtaaksi kuo
rittaessa ei kuorta poistettu niin tarkoin kuin myö
hemmin on tullut tavaksi. Samassa yhteydessä 
Ilvessalon (1927) tutkimuksiin eri puulajien kuori
prosenteista nojautuen määrättiin Pohjois-Suomea 
koskevaksi kuorimishukkaluvuksi 14.2 % niin män
nylle kuin kuusellekin. Vasta viime vuosina kuo
rellisen paperipuun hankintamäärien noustua mo
ninkertaisiksi entiseen verraten kuorimishukan 
suuruus on saanut käytännöllistä merkitystä. Si
ten on herännyt käytetyn kuorimishukkaluvun 
tarkistamisen tarve Pohjois-Suomen osalta. Kun 
päätettiin ryhtyä paperipuiden hankintamenetel
mien edullisuutta selvittämään, otettiin kuorimis
hukkaprosentinkin tarkistaminen ohjelmaan. 

TUTKIMUSAINEISTO. 

Tutkimus toimitettiin kevättalvella 1947 varasto
kuorinnan yhteydessä Aktiebolaget Kemi Osake
yhtiön ja Veitsiluoto Osakeyhtiön työmailla eri 
puolilla Pohjois-Suomea. Työmaiden sijainti esite
tään karttaluonnoksena piirroksessa 1. 

Piirros - Grapll 1. - Tutkimustyömaiden sijainti. Alle
viivatuilla työmailla aineistoa 4- ja 6-metristen p?peripuiden 
kuutioimistutkimuksessa. - · L ocation of working sites in
vestigated. The working sites underlined supplied the data for 
studies on volume-calcu/ation of 4- and 6-metre pulpwood. 

Korjaus. Kuusivaara alleviivattava, Kulmunkia ei. 
Corrrection. Kuusivaara to bt underlined, Kulmunki not. 

Aineistoa kertyi seuraavasti: 

Kuusipaperipuut: työmaita ......... . 
pinoja ........... . 
puolip. p-m3 ..... . 

Mäntypaperipuut: työmaita ......... . 
pinoja ........... . 
puolip. p-m3 ..... . 

9 
. 110 

2641 
11 

306 
5129 
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Taulukko - Table 1. 
Kuusipaperipuiden kuorimishukka työmaittain % kuorellisesta p-m3 määrästä. Kuorinta puolipuhtaaksi. - Barking waste 
oj spruce pulpwood by working sites in % oj the quantity in cubic metres piled measure including bark. Partial barking. 

jmfkuo- Ladonnan laatu 
Pinoja, Kuorell. Kuorittua Kuorimis- rittu p-m3 Karsinnan Manner of piling 

Työmaa kpl. p-ma p-ma hukka, % Running laatu 
Kuorittu 

Number oj Cu.m. piled Cu.m. piled Barking metres Manner oj Kuorell. 

Working Site piles measure, measure, waste barked per branching pino pino 

incl. bark barked % cu.m. piled 
Unbarked Barked 

measure 
pile pile 

jumisko, K * . . ...... . 10 206.00 176.93 14.11 43.5 2.00 1.61 1.71 

Kulmunki, K ...... . .. 15 253.63 213.2 1 15.94 50.6 2.25 1.94 2.18 

Molkojoki, K . . ........ 18 479.80 400.42 16.54 46.1 2.02 1.53 1.56 
Märkäjärvi, K . .. .. .. . II 852.85 724.73 15.03 37.3 1.52 2.24 1.53 
Perttausjoki, K ........ 12 357.17 300.80 15.94 43.4 2.12 1.86 

1 
2.09 

Iso-Väystäjä, V " ..... 7 127.90 107.48 15.97 51.1 2.38 2.19 1.50 

Napinkangas, V ... .. . . 21 588.27 494.14 16.00 - 2.13 1.82 1.65 

Oravavaara, V ........ 4 130.42 111.29 14.67 - 2.00 2.32 2.00 
Rousamo, V .......... 12 136.48 111.96 17.97 - 3.00 2.89 2.11 

Yhteensä ja kesk+määrinl 
- Total and average . . 11 0 1 3 132.52 1 2 640.96 1 15.69 1 42.4 1 1.98 1 1.95 

1 
1.73 

* = Aktiebolaget Kemi Osakeyhtiö, V = Veitsiluoto Osakeyhtiö. 
' 

Tutkimus toimitettiin siten, että kullakin työ
maalla valittiin umpimähkäisesti määrätyllä 
alueella sijaitsevat pinot tutkimuksen kohteiksi. 
Pinojen minimisuuruudeksi oli määrätty 5 p-m3. 
Valitut pinot mitattiin mittauslain mukaisesti en
nen kuorintaa. Samalla luettiin niiden sisältämä 
pölkkyjen kappalemäärä sekä arvosteltiin silmä
varaisesti karsinnan ja ladonnan laatu. Luokitus
perusteet olivat seuraavat: 

Karsinta. 

1. Karsinta toimitettu pintamyötäisesti. 
2. Karsintaa ei ole toimitettu pintamyötäisesti, 

mutta oksien tyngät ovat lyhyet. 
3. Pölkyissä pitkiä oksien tynkiä. 

Ladonta. 

1. Ladonta tiivis. 
2. Ladonta kohtalainen. 
3. Ladonta harva. Suuria ilmarakoja. 

Mittauksen jälkeen pölkyt kuorittiin puolipuh-
taiksi. Samalla työntekijöiden piti erotella paperi
puuksi alamittaisuuden tai lahovian johdosta kel
paamattomat pölkyt pois ja asettaa ne kuoritun 
pinon viereen. Kuorinnan päätyttyä pinot mitat
tiin uudestaan, luettiin kuorittujen pölkkyjen kap
palemäärä, luettiin ja kuutioitiin erotellut pölkyt, 
joita ei oltu kuorittu, sekä arvosteltiin kuoritun 
pinon ladonnan laatu. 

Aineiston keräyksen suorittivat em. yhtiöiden 
apulaistyönjohtajat ja metsätieteen ylioppilaat 
metsänh. L. Hirvisalon valvonnan alaisina. 

TUTKIMUSTULOKSE~ 

Kuusipaperipuut 

Kuorimishukan suuruus työmaittain ja keski
määrin esitetään taulukossa 1. Karsinnan ja la
donnan laadun lukuarvot on saatu laskemalla kuo
ritulla p-m3 määrällä punnittu aritmeettinen keski
arvo. 

Kuorimishukka laskettuna kuorellisesta p-m3 
määrästä on koko aineiston keskiarvona ollut siis 
15.69 %, mikä tulos poikkeaa huomattavasti aikai
semmin käytetystä kuorimishukkaluvusta 14.2 %· 
Kuten taulukosta 1 näkyy, ei 3 työmaalla (Napin
kangas, Oravavaara ja Rousamo) ole suoritettu pi
noissa olevien pölkkyjen kappalemäärän laskentaa. 
jos lasketaan kuorimishukka niiden pinojen osalta, 
joista tarkka kappalemäärä on tiedossa ja joiden 
kuutiomäärä on ollut 1 923.57 puolipuhtaaksi kuo
rittua p-m3, saadaan tulokseksi 15.53 %. Keski
määrin on näissä pinoissa sisä ltynyt kuorittuun 
p-m3:iin 42.4 jm paperipuuta. Kuorimishukka on 
vaihdellut eri työmailla 14.11- 17.97 % :iin. Yksi
tyisen työmaan kuorimishukkaluvun suurin poik
keus koko aineiston keskiarvosta (15.69 %) on si
ten ollut n. 14 %. Tutkimuksen kannalta oli vali-
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Taulukko - Table 2. 
Mäntypaperipuiden kuorimishukka työmaittain % kuorellisesta p-m3 määrästä. Kuorinta puolipuhtaaksi. - Barking 
waste of pine pulpwood by working sites in % of the quanlily in cubic melres piled measure including bark. Partial barking. 

Jmf kuo- Ladonnan laatu 
Pinoja, Kuorell. Kuorittua Kuorimis- rittu p-m3 Karsinnan Manner of piling 

Työmaa kpl. p-m3 p-m3 hukka, % Running laatu 
Numberof Cu.m. piled Cu.m. piled Barking metres Manner of Kuorell. Kuorittu 

Working Site piles measure, measure, waste barked per branching pino pino 

incl. bark barked % cu.m. piled Unbarked Barked 

measure pile pile 

jumisko, K * ......... 24 501.59 435.43 13.19 46.3 2.00 2.00 1.68 
Kulmunki, K ......... 126 1 349.31 1 161.68 13.91 (44.1) 2.72 2.62 

1 

2.65 
Molkojoki, K .......... 34 890.41 764.65 14.12 41.3 1.98 1.67 1.67 
Märkäjärvi, K 0 0 •••••• 17 906.43 765.99 15.49 44.1 2.42 2.45 1.87 
Perttausjoki, K ... . ... 23 554.02 476.07 14.07 40.8 2.10 2.18 2.03 
Suvanto, K . ... .... . .. 8 656.73 564.03 14.12 55.1 2.00 1.80 1.03 
lso-Roni, V* . . .. ..... 14 106.31 92.15 13.32 50.7 1.97 1.33 1.36 
Iso-Väystäjä, .v .. . . . .. 9 169.63 144.37 14.89 44.3 2.69 2.21 2.15 
Napinkangas, V .. . .... 27 464.63 396.27 14.71 52.1 2.06 1.88 1.78 
Oravavaara, V ........ II 148.54 124.30 16.32 - 2.00 2.13 1.91 
Rousamo, V . ......... 13 137.07 115.14 15.99 - 2.15 2.82 2.00 

Yhteensä ja keskimäärin~ 
- Total and average . . 306 1 5 884.67 "1 5040.08 1 14.35 1 (46.0) 1 2.26 1 2.16 1 1.92 

* K = Aktiebolaget Kemi Osakeyhtiö, V = Veitsiluoto Osakeyhtiö. 

tettavaa, että huomattava osa aineistosta täytyi 
mittausvirheiden johdosta jättää huomioon otta
matta. Kulmungin työmaalla kerättiin näet lisäksi 
aineistoa 160 pinon (3 263 kuorittua p-m3) kuorin
nasta, mutta kun eroteltujen pölkkyjen kuutiomää
rää ei selvitetty, ei aineistoa voitu käyttää. K{!ski
määräiseksi kuusipaperipuiden kuorimishukkalu
vuksi on siten saatu 15.7 % kuorellisesta p-m3 mää
rästä. 

Mäntypaperipuut 

Mäntypaperipuiden kuorimishukan suuruus työ
maittain ja keskimäärin on esitetty taulukossa 2. 

Koko mäntypaperipuuaineiston kuorimishukka
luvuksi on saatu 14.35 %, mikä on siis jokseenkin 
sama luku kuin tähän asti käytetty 14.2 %. Eri 
työmaiden kuorimishukkaluvut jakaantuvat tasai
sesti keskiarvon molemmin puolin. Kaikkien män
typinojenkaan pölkkyjen järeyttä ei tunneta, vaan 
ainoastaan yli 70 % aineistosta. Keskimäärin on 
kuorittuun p-m3:iin mennyt 46.0 jm paperipuuta, 
ja kuorimishukka on ollut niissä pinoissa, joiden 
kappalemäärä tunnetaan, hieman koko aineiston 
keskiarvoa suurempi, nim. 14.64 %- M äntypaperi
puiden keskimääräiseksi kuorimishukan arvoksi on 
siten tässä tutkimuksessa saatu 14.4 % kuorellisesta 
p-m3 määrästä. 

TULOSTEN TARKASTELUA. 

Kuori prosentti. 

Kuorimishukan suuruus on riippuvainen hyvin 
monesta tekijästä, joita käsillä olevassa tutkimuk
sessa on vain osittain voitu huomioida. Ensinnäkin 
tulee kysymykseen kuoriprosentti, jota ei ole aineis
toa kerättäessä määrätty. Kirjallisuudesta saadaan 
tästä asiasta kuitenkin melkoisesti tietoja. Aron 
mukaan (1935, taulukko 35) kuoren kuutiomäärän 
osuus koko puun kuorellisesta kiintokuutiomäärästä 
on ollut valtion metsien leimikoista kerätyssä ai
neistossa Pohjois-Suomessa seuraavan asetelman 
mukainen: 

Rinnankorkeusläpimitta Kuusen Männyn 
kuoren päältä, cm kuori-% kuori-% 

13 21.7 (17.6) 
15 21.1 (17.3) 
17 20.5 (17.1) 
19 19.9 (16.6) 
21 19.3 (16.3) 
23 18.8 (16.3) 
25 18.2 16.1 
27 17.6 15.8 
29 17.0 15.6 
31 16.4 15.4 
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Suluissa olevat numerot männyn kohdalla tar
koittavat, ettei aineistoa ole ollut ko. läpimittaluo
kissa, vaan on tasoituskäyrän kulku määritelty 
rinnankorkeudelta 25 cm ja sitä vahvempien puiden 
kuoriprosentin perusteella. joka tapauksessa tu
lokset näyttävät sellaista suuntaa, että kuusen 
kuoriprosentti olisi selvästi suurempi kuin männyn, 
kun on kysymys rinnankorkeudelta samankokoi
sista puista. Edelleen tästä käy ilmi kuoriprosentin 
pieneneminen rinnankorkeusläpimitan suuren
tuessa. Valtakunnan metsien 1 arvio imisen tulos
ten mukaan (Ilvessalo 1927, taulukko 4 b) kuusen 
ja männyn kuoriprosentti vaihtelee Pohjois-Suo
messa metsätyypistä riippuen seuraavasti: 

Rinnankorkeusläpimitta, Kuusen Männyn 
cm kuori-% kuori-% 

13 20- 19 19- 18 
15 19- 18 16 
17 19-18 14 
19 18- 17 14- 13 
21 18- 17 14- 12 
23 17- 16 13- 12 
25 17- 16 13- 11 

Nämä samoin kuin Aron tulokset osoittavat, että 
kuoriprosentti pienenee puun koon suurentuessa ja 
että männyn kuoriprosentti on selvästi pienempi 
kuin kuusen. Valtakunnan metsien 1 1 arvioimisen 
tulokset (Ilvessalo 1942, taulukko 40) ovat myös 
samansuuntaisia. Pohjois-Suomea koskevista lu
vuista mainittakoon seuraavat kuoriprosentit: 

Tornion-Muonionjoen 
vesistöalue, kasvullin. 

metsämaa: kuusi 17.4 % , mänty 16.0 % 
>> , huonokasv. 

metsämaa: >> 20.3 % , >> 19.8 % 
Kemijoen 
vesistöalue, kasvullin . 

metsämaa: )) 15.9 %, )) 15.4 % 
>) , huonokasv. 

metsä maa: )) 18.4 %, )) 18.2 % 

Kemijoen ja Tornion-Muonionjoen vesistöalueilla, 
joilta tämän- tutkimuksen aineisto on pääasiassa 
koottu, kuusen kuoriprosentti on siis ollut vastaa
vaa männyn lukua suurempi. Kuoriprosentti on 
ollut molemmilla puulajeilla huomattavasti suu
rempi huonokasvuisilla kuin kasvullisilla metsä
mailla. Valtakunnan metsien 1 arvioimisen jälkeen 
(Ilvessalo 1942, ss. 107-11 0) kuusen kuutiomäärä 
on vähentynyt ·Pohjois-Suomessa 19.8 milj. m3, 

männyn taas ainoastaan 5.4 milj. m3. Kuusikoita 
on siis hakattu huomattavasti voimakkaammin. 
Sama suuntaus on ilmeisesti vallalla myös nykyi
sin, koska kuusipaperipuun kysyntä on suuri. 
Raaka-aineen saannin turvaamiseksi on siten pitä
nyt käyttää myös sel laisia kuusipaperipuueriä, joi
den hankinta muuten ei ehkä olisi tullut ajankoh
taiseksi. Täten on varmastikin täytynyt hankkia 
kuusipaperipuuta tavallista runsaammin huonoilta 
kasvupaikoilta, joissa kuoriprosentti on suuri. 

J ä r e y s. 

Kuorimishukan riippuvaisuus kuorittavien pölk
kyjen j äreydestä esitetään piirroksessa 2. 
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Piirros - Graph 2. - Kuorimishukan suuruuden riippuvai
suus pölkkyjen järeydestä. - Correlation between the amount 
of barking waste and diameter of the bolts (jmjp-m3 = running 

metres per cu.m. piled measure). 
A = kuusipaperipuut - spruce pulpwood 
B = mäntypaperipuut - pine pulpwood 

Mitä useampia juoksumetrejä yksi kuorittu p-m3 
paperipuuta sisältää, sitä suuremmaksi näyttää 
kuorimishu.kka molemmilla puulajeilla muodostu
van. Tutkimusaineistossa kuusen järeys oli sellai
nen, että yhteen kuorittuun p-m3: iin meni keski
määrin 42.4 jm, mäntytavaraa taas 46.0 jm. On 
tosin otettava huomioon, ettei kaikkien pinojen 
pölkkyjen järeyttä tunneta. Kuusi- ja mäntypa
peripuun järeydestä on hankintakaudelta 1946-47 
asianomaisten työnantajain suosiollisella myötävai
kutuksella saatu julkaistavaksi seuraavia tietoja. 
Kemijoen Uittoyhdistys toimitti kesällä 1947 Mylly
niemen erottelulla Kemijokisuulla tutkimuksen 
paperipuiden järeydestä. Aktiebolaget Kemi Osake
yhtiön paperipuiden järeydelle saatiin alkukesällä 
1947 suoritetuissa mittauksissa seuraavia arvoja: 

kuusipaperipuut (sulfiitti) 49.5 jmfkuorittu p-m3 
mäntypaperipuut (sulfaatti) 41.6 >> 

Loppukesällä tulokset olivat: 
kuusipaperipuut 53.3 jmfkuorittu p-m3 
mäntypaperipuut 47.5 >> 



Veitsiluoto Osakeyhtiön luovu tusta varten keväällä 
l 947 suorittamissa koepinoamisissa saatiin seuraa
via järeyslukuja (valtion metsät): 

4-m kuusipaperipuut 46.0 jm/2-metriseksi kat
kottu, puolip. p-m3 

6-111 )) 47.0 
4-m mäntypaperipuut 45.0 
6-m >> 44.7 

)) 

)) 

)) 

Niin kuin näistä luvuista on nähtävissä, mäntypa
peripuut ovat olleet järeämpiä kuin kuusipaperi
puut, kun taas tutkimusaineistossa asia on päinvas
toin. Tutkimusaineiston mäntypaperipuiden järeys 
näyttää edustavan suhteellisen hyvin koko Pohjois
Suomen mäntypaperipuita, mutta kuuset ovat aina
kin niiden pinojen kohdalta, joista pölkkyjen järeys 
tunnetaan, olleet huomattavasti keskimääräistä 
järeämpiä. Koska pölkkyjen koon pienentyessä 
kuorimishukkaprosentti näyttää suurenevan (piir
ros 2), voi pitää todennäköisenä, ettei kuusipaperi
puulle saatu kuorimishukkaluku 15.7 % ole liian 
suuri. 

0 k s a i s u u s, ~ a r s i n t a j a 
1 a d on ta. 

Kuorimishukan suuruuteen voi myös oksaisuu
della, karsinnalla ja ladonnalla olettaa olevan jon
kinmoista merkitystä. Nykyisin on tukkipuiden 
latvuksista valmistetulla paperipuulla suhteellisen 
vähäinen osuus varastoilla kuorittavista paperipuu
määristä, koska on siirrytty paperipuiden suuri
suuntaisiin talvihakkuisiin. Tukkien Iatvuksista 
paperipuuta valmistettaessa kuusen ja männyn ok
saisuudessa ei ole sanottavaa eroa, mutta kun koko 
runko valmistetaan paperipuuksi, on kuusipölkyis
sä oksia huomattavasti enemmän kuin mäntypöl
kyissä. jos karsintaa ei toimiteta aivan pintamyö
teisesti, aiheuttaa pienikin oksan tynkä, että pölkky 

11 

vaatii pinossa suuremman tilan. Kun oksia on 
paljon, on luonnollista, että muutamia niistä tulee 
karsituksi huonosti. Täten voi olettaa, että oksai
suus omalta osaltaan suurentaa kuusipaperipuun 
kuorimishukkaprosenttia. Tutkimusaineistossa 
kuusipaperipuiden karsinnan laadun lukuarvo on 
ollut 1.98 ja männyn vastaavasti 2.26. Tästä voi 
päätellä, että kuusipaperipuiden karsintaan on il
meisesti uhrattu enemmän huolta, joten kuusipa
peripuun kuorimishukkaprosenttia ei tälläkään pe
rusteella voitane pitää liian suurena. Pölkyn ollessa 
pieni vähäinenkin oksan tynkä lisää pölkyn pi
nossa vaatimaa tilaa huomattavasti voimakkaam
min, kuin jos samanlainen oksan tynkä olisi jäänyt 
suurempaan pölkkyyn. Tämä seikka selittää osal
taan kuorimishukan suurenemista pölkkyjen koon 
pienentyessä. 

Kuorellisen pinon ladontaan on karsinnalla oma 
osuutensa. jos karsinta on toimitettu huonosti, pn 
pinotiheys pieni. Kuusipaperipuiden karsinta on 
toimitettu huolellisemmin, ja niinpä niiden ladonnan 
laadun lukuarvokin on pienempi kuin mäntyjen. 
Kuorellisten pinojen ladonnalle on saatu seuraavat 
lukuarvot: 

kuusipaperipuut 1.95 
mäntypaperipuut 2.16 

Kuorittujen pinojen ladonnan laadulle on saatu 
seuraavat arvot: 

kuusipaperipuut 1.73 
mäntypaperipuut 1.92 

Voidaan siis havaita, että kuorinnan jälkeen ladon
nan laatu on arvosteltu molemmilla puulajeilla pa
remmaksi kuin ennen kuorintaa. Koska ladonnan 
laatu on molemmilla puulajeilla muuttunut jokseen
kin yhtäläisesti kuorellisesta kuorittuun tavaraan 
siirryttäessä, ei ladonnan laadulla näytä olevan 
vaikutusta kuusi- ja mäntypaperipuiden kuorimis
hukan eroavaisuutta tarkasteltaessa. 
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B. TUTKIMUKSIA 4- JA 6-METRISTEN PAPERIPUIDEN KIINTOKUUTION MÄÄRÄÄMISESTÄ. 

JOHDANTO 

Paperipuiden mittaus voidaan puutavaran mit
tausta koskevan mittaussäännön (annettu 16. 12. 
1938) mukaan toimittaa joko pinomittana (6 §) tai 
kiinteän kuutiomitan mukaan (4 §) . Viimeksi mai
nitussa tapauksessa paperipuun pituus määrätään 
ottaen huomioon täyttävät desimetrit ja paksuus 
pö'lkyn keskivälistä lähimpään täyteen senttimetriin 
tasaten. Kun on kysymyksessä suurten, 4- ja 6-
metristä paperipuuta sisältävien puuerien kiinto
kuution määrääminen, tuottaa mittaus pölkyn 
keskeltä paljon hankaluutta ja lisäkustannuksia. 
Sen vuoksi onkin pyritty kehittämään 4- ja 6-met
risten paperipuiden kiintokuution määräämiseksi 
käytännöllisempi ja taloudellisempi menetelmä, jo
ho'n sekä ostaja että myyjä olisivat tyytyväisiä ja 
joka tyydyttäisi mittaussäännön vaatimuksia sekä 
soveltuisi myös pienten puuerien mittauksessa käy
tettäväksi. Lapin Ainespuunhankintajärjestön te
kemässä aloitteessa tämä kysymys olikin etualalla. 
Tutkimuksella on pyritty selvittämään seuraavien 
kuutioimismenetelmien tarkkuus verrattuna mit
taukseen rangan keskeltä: 

1) kuutioiminen latvaläpimitan mittaukseen pe
rustuen, 

2) kuutioiminen tyvi- ja latvaläpimitan mittauk
seen perustuen. 

Aikaisemmin on meillä tämänsuuntf!isia tutki
muksia toimitettu havupuu- ja koivutukkien todel
lisen ja teknillisen kuutiomäärän suhteesta (Pö'n
tynen 1929 ja 1933) sekä koivutukkien latva-, 18 
jalan ja keskiläpimittojen mukaisten kuutioiden 
suhteesta (Putkisto 1947). Paperipuista ovat sa
mantapaisia tutkimuksia suorittaneet Aro (1931), 
Vuoristo (1936) ja Vuot.i (1936, 1938, 1940 ja 1942). 
Ruotsissa on SDA (Föreningen Skogsarbetens och 
Kungl. Domänstyrelsens Arbetsstudieavdelning) 
suorittanut paperipuiden kiintokuution määräämi
sestä monia arvokkaita tutkimuksia (Almqvist ja 
Hallmans, 1946 ja 1947). 

TUTKIMUSAINEISTO. 

Tutkimus suoritettiin kevättalvella 1947 kaik
kiaan 6 työmaalla eri puolilla Pohjois-Suomea. 
Tutkimuspaikkojen sijainti käy ilmi piirroksesta 1 
(sivu . 7). Työmaitten nimet on piirroksessa alle
viivattu. Vesistöalueittain työmaita oli seuraa
vasti: 

Tornion-Muonionjoen v.a. 2 työmaata, 
Kemijoen v.a 3 )) ja 
Simojoen v.a )) 

Märkäjärven työmaata lukuun ottamatta kaikki 
työmaat sijaitsivat valtion metsissä. Aineiston laa
juuden esittelee työtl}aittain ja tavaralajeittain tau
lukko 3. 

Kaikkiaan oli eri tavaralajeja seuraavasti: 

kuusipaperipuut 
4-metriset 5 566 kpl. ja 374.87 kesk. mitattua, 

kuorell . k-m3 
6- )) 4 402 )) )) 483.35 )) 

lllän typaperipuu t 
4-metriset 3 630 )) )) 
6- )) 3 463 )) )) 

248.14 
381 .03 

)) 

)) 

Yhteensä 17 061 kpl. ja 1 487.39 kesk. mitattua, 
kuorell. k-m3 

Tyvipölkkyjä oli tavaralajeittain seuraavasti: 

kuusi paperi puut 
4-metriset 63.9 % kpl.luvusta, 69.5 % kesk. mitat. 

k-m3 määrästä 
6- )) 79.1 % )) '80.6 % )) 

mäntypaperipuut 
4-metriset 70.0 % 
6- )) 88.7 % 

)) 

)) 

'74.1 % 
,90.2 % 

)) 

)) 

Eri pituuksien ja puulajien määrät eivät kuvasta 
niiden käytännössä esiintyviä suhteita, sillä pää
määränä oli saada kutakin pituutta ja puulajia tut
kimukseen mukaan yhtä suuret kappalemäärät 
Sen sijaan tyvipölkkyjen osuus koko kappale- ja 
kuutiomäärästä kuvannee käytännössä esiintyvää 
tyvipölkkyjen suhteellista määrää, mikäli tyvi
pölkkyjen toteaminen on oikein suoritettu. Rungon 
eri osista valmistetut pölkyt olivat näet sekaisin 
kasoissa, joiden kaikki pölkyt tutkimusta suoritet
taessa käsiteltiin. Rankakasat pyrittiin valitse
maan mahdollisimman suuressa määrässä kunkin 
työmaan rankojen keskimääräistä järeyttä silmällä 
pitäen. 

Tutkimus suoritettiin mittaamalla valittujen 
rankakasojen jokainen pölkky kuoren päältä lat
vasta, keskikohdalta ja tyvestä cm-luokitusta käyt
täen siten, että esim. 15.0-15.9 cm vahvuiset pöl-



13 

Taulukko - Table 3. 
Aineiston jakaantuminen työmaittain ja tavaralajeittain. Mitattujen pölkkyjen lukumäärä ja keskeltä mitattu, kuorellinen 
k-m3 määrä. - Division of materia/ by working sites and by groups. Number of bolts measured, and quantity in solid cubic 

metres, measured at the middle, unbarked. 

4-metriset pölkyt 6-metriset pölkyt 
4-metre bolts 6-metre bolts 

Kaikki pölkyt Kaikki pölkyt 
Puulaji Työmaa Tyvipölkyt Muut pölkyt yhteensä Tyvipölkyt Muut pölkyt yhteensä 

Butt bo/ls Other bolts Total of all Butt bolts Other bolts Total of all 

Species Working Site bolts bolts 
-----

Kpl. K-m3 Kpl. K-m3 Kpl. 1 K-m3 Kpl. K-m3 Kpl. K-m3 Kpl. 1 K-m3 

Num- So/id Num- So/id Num- 1 Solid Num- Solid Num- Solid Num- ~ So/id 
ber cu.m. ber cu.m. ber 

1 
cu.m. ber cu.m. ber cu.m. ber cu.m. 

Iso-Väystäjä .. ... 788 49.81 208 12.31 996 62.12 856 81.04 !51 14.99 1007 96.03 
Kuusivaara ...... 578 42.54 533 33.73 1111 76.27 710 90.12 304 34.77 1014 124.89 

Kuusi Märkäjärvi . . ... . 541 47.58 412 23.86 953 71.44 354 37.33 152 14.03 506 51.36 
Spruce Oravavaara ..... 990 70.40 509 24.40 1 499 94.80 765 79.97 87 7.17 852 87.14 

Rousamo ........ 659 50.10 348 20.14 1 007 70.24 795 101.12 228 22.81 1023 123.93 

Kaikkiaan- TotaJ 3 556 1 260.4312 010 1 114.4415 566 1374.87 13 480 1389.58 1 922 1 93.7714 402 1483.35 

lso-Roni . ....... 634 44.77 379 19.23 1 013 64.00 817 80.24 182 16.48 999 96.72 
Iso-Väystäjä ... . 882 62.62 136 9.62 1018 72.24 994 110.66 20 2.36 1014 113.02 

Mänty Märkäjärvi ...... 133 11.12 88 4.95 221 16.07 133 13.65 62 5.61 195 19.26 
Pine Oravavaara ..... 234 17.85 138 7.38 372 25.23 234 25.13 20 1.36 254 26.49 

Rousamo ........ 659 47.44 347 23.16 1 006 70.60 893 114.15 108 11.39 1001 125.54 

Kaikkiaan - TotaJ 2 542 1 183.801 1 088 1 64.34,3630 1248.1413071 1343.83 1 392137.20 1 3 463 1381.03 
Kuusi-

Ka;kk;m - Totoj 63.89 Spruce 69.47 36.11 30.53 
Mänty 

Kaikkiaan - Toiali 70.03 1 - Pine 74.07 29.97 25.93 

kyt luettiin luokkaan 15.5 cm. Vaikka mittaus
säännön mukaan mittaus onkin toimitettava . täy
sille senttimetreille tasaten, ei käytetty mittaustapa 
vaikuta tulosten käyttökelpoisuuteen. Osassa ai
neistoa mitattiin lisäksi läpimitta tyvipölkyistä 
0.5 m päästä tyvestä. Pölkkyjen pätkittäistä mit
tausta mahdollisimman tarkan kuutiomäärän saa
miseksi ei toimitettu. Milloin mitattava pölkky oli 
silmävaraisesti katsottuna pyöreä, mittaus toimi
tettiin vaakatasossa, muuten käytettiin ristiin mit
tausta. 

Tutkimustuloksia selostettaessa on käytetty seu
raavia nimityksiä: 

Tyvikuutio tarkoittaa pölkyn tyvestä mitatun 
läpimitan mukaista kuutiota. 

Keskuskuutio tarkoittaa pölkyn keskikohdalta 
mitatun läpimitan mukaista kuutiota. 

Latvakuutio tarkoittaa pölkyn latvasta mitatun 
läpimitan mukaista kuutiota. 

Prosenttia - Per cent 
100 

100 

100 79.05 80.60 20.95 19.40 100 

100 88.68 90.24 11.32 9.76 100 

TUTKIMUSTULOKSET. 

M i t t a u s 1 a t v a s t a. 

7. Keskus- ja latvakuution suhde tavara
lajeittain. 

100 

100 

jos mittaus toimitetaan ainoastaan pölkyn lat
vasta, on täten saatu latvakuutio kerrottava pölkyn 
keskus- ja latvakuution suhteella keskuskuution 
selville saamiseksi. Keskus- ja latvakuution suh
teen tavaralajeittain ja pölkkyryhmittäin eri työ
mailla ja yhteenvetona esittelee taulukko 4. 

Taulukosta on nähtävissä, että 4-metristen kuusi
ja mäntypaperipuiden keskus- ja latvakuution 
suhde on huomattavan yhtäläinen. Tyvipölkyillä 
kuutioiden suhde on molemmilla puulajeilla 1.39. 
Muilla pölkyillä (siis latva- ja välipölkyillä) kuu
tioiden suhde on kuusella 1.59 ja männyllä 1.60. 
Siis tyvipölkyillä keskus- ja latvakuution suhde on 
pienempi kuin muilla pölkyillä, mikä merkitsee 
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Taulukko - Table 4. 
Keskus- ja latvakuutiot työmaittain (kuorell. k-m3) ja niiden suhteet. - Middle-valumes and tap-valumes by warking sites 

(salid cubic metres, unbarked) and their ratias. 

Tyvipölkyt Muut pölkyt 
1 

Kaikki pölkyt yhteensä 
Butt balts Other balts Tatal af all balts 

Työmaa 
K-m3 1 K-m3 1 K-m3 

Salid cu.m. Suhde Salid cu.m. Suhde Salid cu.m. Suhde Warking Site 
Keskus 

1 

Latva Ratia 1 Keskus 
1 

Latva R atia Keskus 

1 

Latva Ratia 
Middle Tap Middle Tap M iddle Tap 

4-metriset kuusipaperipuut - 4-metre spruce pulpwaad 
Iso-Väystäjä •• 0. 0 • •••• 49.81 

1 
36.12 1.38 

1 

12.31 7.98 

1 

1.54 

1 

62.1 2 44. 10 

1 

1.41 
Kuusivaara 0. 0. 0 • ••••• 42.54 30.23 1.41 33.73 20.88 1.62 76.27 5U1 1.49 
Märkäjärvi . .. .... . . .. . 47.58 34.60 1.38 23.86 15.47 1.54 71.44 50.06 1.43 
Oravavaara . ..••. ..... 70.40 49.98 1.41 24.40 

1 

15.01 1.63 94.80 

1 

64.99 1.46 
Rousamo •••• 0 •••• 0 • •• 50.10 36.32 1.38 20.15 12.68 1.59 70.25 49.00 1.43 

Yhteensä ja keskimäärin! 
- Tatal and average . . 260.43 

1 
187.25 

1 
1.39 1 114.45 

1 
72.02 

1 
1.59 1 374.88 

1 
259.26 

1 
1.45 

6-metriset kuusipaperipuut - 4-metre spruce pulpwaad 
Iso-Väystäjä ••• •• 0 • ••• 81.04 43.30 1.87 14.99 

1 

7.20 1 2.08 96.03 l 50.50 1.90 
Kuusivaara •••••• 0 • • • 0 90. 12 55.81 1.61 34.77 17.74 

1 

1.96 124.89 73.55 1.70 
Märkäjärvi ... . . .. .. ... 37.34 20.54 1.82 14.03 7.28 1.93 51.37 

1 

27.81 1.85 
Oravavaara ......... .. 79.97 43.56 1.84 

1 

7.17 3.32 

1 

2.16 

1 

87.14 46.89 1.86 
Rousamo • • ••••••• 0 ••• 101.12 

1 
63.02 1.60 22.81 11.70 1.95 123.93 1 74.72 

1 
1.66 

Yhteensä ja keskimäärin~ 
- Tatal and average . . 389.59 

1 
226.23 

1 
1.72 1 93.77 

1 
47.24 

1 
1.98 1 483.36 

1 
273.47 

1 
1.77 

4-metriset mäntypaperipuut - 4-metre pine pulpwaad 
Iso-Roni .......... ... . 44.77 33.66 1 1.33 19.23 

1 

12.73 1.54 64.00 46.39 1.38 
Iso-Väystäjä •• • 0 . 0 ••• • 62.62 42.89 1.46 9.62 5.48 1.76 72.24 48.38 1.49 
Märkäjärvi .... . . .. .. . . 11.11 8.60 1.29 4.95 3.18 1.56 16.07 11.77 1.37 
Oravavaara . ... .. .. ... 17.85 13.31 1.34 7.39 5.30 1.39 

1 

25.23 18.61 1.36 
Rousamo 0 • • • •••••• • 0 . 47.44 34.08 1.39 23.16 13.63 1.70 70.60 47.71 1.48 

Yhteensä ja keskimäärin~ 
- Ta tai and average . . 183.79 

1 
132.54 

1 
1.39 1 64.35 

1 
40.32 

1 
1.60 1 248.14 

1 
172.86 

1 
1.44 

6-metriset mäntypaperipuut - 6-metre pine pulpwaad 
lso-Roni .... .. ... , .... 80.24 50.60 1.59 
Iso-Väystäjä .. . ....... 110.66 56.88 1.95 
Märkäjärvi ..... . ...... 13.65 8.54 1.60 
Oravavaara . .. .... . ... 25.12 16.39 1.53 
Rousamo ............. 114.15 74.74 1.53 

Yhteensä ja keskimäärin~ 
- Tatal and average . . 343.82 

1 
207.15 

1 
1.66 1 

sitä, että tyvipölkkyjen kapeneminen pölkyn kes
keltä latvaan on pienempi kuin latva- ja välipölk
kyjen. Kun kaikki pölkyt on käsitelty yhdessä, 
keskus- ja latvakuution suhde on ollut 4-metrisellä 
kuusella 1.45 ja 4-metrisellä männyllä 1.44. Työ
maittain asiaa tarkasteltaessa havaitaan kuusen 
kapenemiserojen olevan suhteellisen pieniä. 

6-metristen pölkkyjen keskus- ja latvakuution 
suhde on kauttaaltaan saanut suurempia arvoja 
kuin 4-metristen. Tyvipölkyillä keskus- ja latva
kuution suhde on ollut pienempi kuin muusta osasta 
runkoa valmistetuilla pölkyillä. Kaikki pölkyt yh
dessa kuutioiden suhde on ollut 6-metrisillä kuusi-

16.49 8.94 

1 

1.84 96.72 1 59.54 1.62 
2.35 1.13 2.08 11 3.02 58.01 1.95 
5.61 3.24 1.73 19.26 11.78 1.63 
1.37 

1 

0.90 1.52 26.49 17.29 1.53 
11.39 5.36 2.13 125.54 80.10 1.57 

37.21 
1 

19.57 
1 

1.90 1 381.03 
1 

226.72 
1 

1.68 

paperipuilla keskimäärin 1.77 ja mäntypaperipuilla 
vastaavasti 1.68. 6-metristen kuusipaperipuiden ka
peneminen on siis ollut voimakkaampaa kuin män
nyn. Yksityisillä työmailla kuutioiden suhde on poi
kennut suuresti koko aineiston antamasta keski
arvosta. 

Kun yksityisen työmaan pölkkyjen latvakuutio 
kerrotaan koko aineiston mukaisella keskus- ja 
latvakuution suhteella, ilmaisee näin saadun kuu
tion ja työmaan todellisen keskuskuution välinen 
kuutioero laskettuna prosenteissa työmaan todelli
sesta keskuskuutiosta ko. menetelmän kuutioimis
tarkkuuden. Yksityisten työmaiden tällä tavoin 



lasketut suurimmat kuutioerot ovat olleet + ja -
suuntaan seuraavan suuruiset, kun kaikki pölkyt 
on käsitelty yhdessä: 

4-metriset kuusipaperipuut +2.7 %, 3.1 % 
6- )) >) + 6.6 %, 7.0 % 
4- >) mäntypaperipuut + 5.9 %, 3.8 % 
6- )) )) + 9.7 %, - 13.7 % 

Kun kunkin työmaan tyvipölkkyjen latvakuutio 
on kerrottu koko aineiston tyvipölkkyjen keskus- ja 
latvakuution suhteella ja näin saatuun kuutioon 
on lisätty muiden pölkkyjen vastaavalla tavalla 
laskettu kuutio, on tämä kuutioiden summa poiken
nut työmaan kaikkien pölkkyjen todellisesta kes
kuskuutiosta seuraavalla tavalla: 

4-metriset kuusipaperipuut + 1.8 %, 1.5 % 
6- )) )) + 6.3 %, 7.5 % 
4- )) mäntypaperipuut + 6.7 %, 5.5 % 
6- )) )) + 9.1 %, - 14.6% 

Verrattaessa saatuja suurimpia kuutioeroja niihin, 
jotka saatiin käsiteltäessä kaikki pölkyt yhdessä, 
havaitaan kuutioerojen molemmissa tapauksissa 
olevan suunnilleen yhtä suuria. Tämän perusteella 
näyttäisi siis siltä, ettei tyvipölkkyjen erottelemi
seen kannattaisi ryhtyä, koska se ei paranna kuu
tioimistarkkuutta. Männyn kohdalla on havaitta
vissa kasvupaikan laadulla olleen voimakas vaiku
tus kapenemisen suuruuteen. lso-Väystäjän työ
maalla aineisto on käsittänyt pääasiassa lyhytkas
vuista rämemäntyä, ja niinpä keskus- ja latvakuu
tion suhde ja samalla kapeneminen onkin ollut sel
västi suurempi kuin muilla työmailla. Oravavaa
ran aineisto taas on koottu pääasiassa hyväkasvuis
ten kankaiden männyistä, ja kuutioiden suhde on 
siten ollut keskimääräistä pienempi. 

Keskuskuution määrääminen tätä menetelmää 
käyttäen tapahtuu siten, että pölkyt mitataan lat
vasta ja lasketaan kunkin puulajin ja pituuden lat
vakuutio. Kukin latvakuutio kerrotaan sen jälkeen 
omalla kertoimellaan, so. keskus- ja latvakuution 
suhteella, ja täten saadaan selville kunkin tavara
lajin keskuskuutio. Kentällä suoritettavat mit
taukset ovat mahdollisimman yksinkertaiset. Myörs 
keskuskuution selvittämiseksi tarpeelliset lasku
toimitukset ovat yksinkertaiset, mutta mitä 
tulee tulosten tarkkuuteen, voi saatu keskuskuu
tio varsin huomattavasti poiketa todellisesta. 
Tutkimusaineistossakin suurimmat kuutioerot 
olivat n. 14 %, vaikka kysymys oli yksityisten
kin työmaiden kohdalla suhteellisen suurista puu-
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eristä. Luonnollisesti pienten puuerien kuutioimi
sessa voi tulla vieläkin suurempia kuutioeroja. 
Tavaralajeittain samaa keskus- ja latvakuution 
suhdetta käytettäessä kuutioero on sitä suurempi, 
mitä enemmän puuerä järeytensä tai kapenemisensa 
puolesta poikkeaa puoleen tai toiseen koko aineis
ton keskiarvosta, eikä eroa samaa kuutiosuhdetta 
käytettäessä voida mitenkään korjata. Mitatun 
latvakuution kertominen suuremmalla luvulla kuin 
1 suurentaa mittaustyön teknillisessä suorituksessa 
syntyvää absoluuttista kuutioeroa. Kun mittaus 
toimitetaan latvasta, lisää puiden kääntäminen va
rastoitaessa samaan suuntaan jonkin verran ajokus
tannuksia. jos taas pölkkyjen latvapäät ovat eri 
suuntiin, mittaustyö hidastuu ja pölkkyjen jäämi
nen pois tai mittaaminen kahteen kertaan tulee 
mahdolliseksi. 

2. Keskus- ja latvakuution suhde läpimitta
luokittain. 

Piirroksissa 3 ja 4 on esitetty 4-metristen kuusi
ja 6-metristen mäntypaperipuiden kutakin latva
läpimittaa edustavien pölkkyjen keskeltä mitattu
jen läpimittojen hajaantuminen. 

' ' ' 

" 
, ... 

7 11 , ,. l OI tn ' t 

\~ •U 'CJ 144 . , 9 

1 • Ho 43 .. 1.3 101 ,. ' • 

t ,. 3413t lS7 109 6 l 9 

1.., 

._ A •·• lCU li. A ,,. tu 1u "·' er.• a..a :&.6 .-.. X 

Latvaläpimitta,cm. - Top-diameter, cm. 

Piirros - Grapf1 3. - Kutakin latvaläpimittaluokkaa (X) 
vastaavien keskeltä mitattujen läpimittojen (Y) hajaantu
minen. - 4-metriset kuusipaperipuut - Distribution oj 
diameter measured at the middle ( Y), corresponding to each 
oj the top-diameter classes ( X ) . 4-metre spruce pulpwood. 
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Latvaläpimitta, cm. - Top-diameter, cm. 

Piirros - Graph 4. - Kutakin latvaläpimittaluokkaa (X) 
vastaavien keskeltä mitattujen läpimittojen (Y) hajaantu
minen. - 6-metriset mäntypaperipuut - Distribution of 
diameters measured at the middle ( Y ) , corresponding to eac/1 
of the top-diameter classes ( X ) . 6-metre pine pulpwood. 

Latvaläpimittojen (Mx) ja keskeltä mitattujen 
läpimittojen (My) keskiarvot, hajaannan (6) ja kor
relaatiokertoimen (r) suuruus ovat olleet eri tavara
lajeilla seuraavat: 

r 

4-metriset kuusi- cm crn cm cm cm 

paperip. 11.72 14.26 ± 3.34 ± 3.30 0.94 
6- )) )) 11.12 15.00 ± 2.80 ± 2.77 0.91 
4- )) mänty-

paperip. 11.86 14.36 ± 3.34 ± 3.34 0.92 
6- )) )) 11.41 14.98 ± 2.92 ± 2.94 0.84 

Tarkasteltaessa keskus- ja latvakuution suhdetta 
läpimittaluokittain esittäviä käyriä, jotka on tasoi
tettu käsivaraisesti, havaitaan kuutioiden suhteen 
olevan pienillä pölkyillä suuren ja pienentyvän läpi
mitan suurentuessa hyperbelin muotoisesti (piir
ros 5). 

Tästä voidaan päätellä, että jos kunkin läpimitta
luokan latvakuutio kerrotaan koko aineiston mu
kaisella kunkin läpimittaluokan keskus- ja latva
kuution suhteella ja saadut kuutiot lasketaan yh
teen, kuutioimistarkkuus voi muodostua parem
maksi, kuin jos käytettäisiin samaa keskus- ja 
latvakuution suhdetta koko puuerälle. Taulukossa 
5 on esitetty kunkin latvaläpimittaluokan keskus-
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Latvaläpimitta. - Top-diameter. 

Piirros - Grapl1 5. - Keskus- ja latvakuution suhde eri 
latvaläpimittaluokissa. - Ratio between middle-vo/ume and 

top-volume in the different top-diameter c/asses. 
A = 4-metriset kuusi- ja mäntypaperipuut - 4-metre 

spruce and pine pulpwood 
B = 6-metriset kuusipaperipuut - 6-mefre spruce pulp

wood 
C = 6-metriset mäntypaperipuut - 6-metre pine pulpwood 

Taulukko - Table 5. 

Keskus- ja latvakuution suhde läpimittaluokittain. Tasoi
tetut luvut. - Ratio between midd/e-volume and top-vo/ume 

by diameter classes. Smoothed jigures. 

Läpimitta lat-
Kuusipaperipuut Mäntypaperipuut 

vasta (kuoren 
päältä), cm 

Spruce pulpwood Pine pulpwood 

Diameter at 
4-metriset[6-metriset 

small end (incl. 4-metriset[6-metriset 

bark), cm 
4-metre 6-metre 4-metre 6-metre 

7 2.04 2.73 2.04 2.52 

8 1.87 2.41 1.87 2.31 

9 1.74 2.17 1.74 2.12 

10 1.64 1.99 1.64 1.95 

11 1.56 1.85 1.56 1.80 

12 1.48 1.74 1.48 1.68 

13 1.41 1.64 1.41 1.58 

14 1.36 1.56 1.36 1.49 

15 1.31 1.49 1.31 1.43 

16 1.28 1.44 1.28 1.37 

17 1.26 1.39 1.26 1.33 

18 1.24 1.36 1.24 1.31 

19 1.22 1.35 1.22 1.29 

20 1.21 1.34 1.21 1.28 

21 1.21 1.32 1.21 1.27 

22 1.21 1.31 1.21 1.25 

23 1.21 1.30 1.20 1.24 

24 1.20 1.30 1.20 1.23 



ja latvakuution suhde. Suhdelukujen eli kertai
mien arvot tarkistettiin siten, että koko aineiston 
yhteenvedossa kunkin läpimittaluokan latvakuutio 
kerrottiin taulukossa esitetyillä kertoimilla ja saa
dut tulot laskettiin yhteen. Todettiin, että kuutioi
den summa oli jokseenkin tarkalleen sama kuin 
koko aineiston keskuskuutio. 4-metrisille kuusi
ja mäntypaperipuille on otettu samat kertoimet, 
sillä erot olisivat olleet mitättömän pienet. Ker
toimia ei ole katsottu tarpeelliseksi määrätä erik
seen tyvi- ja erikseen· latva- ja välipölkyille. 

Yksityisten työmaiden kuutioerot ovat tässä ta
pauksessa saaneet seuraavat suurimmat arvot: 

4-metriset kuusipaperipuut + 3.8 %, -2.6 % 
6- )) )) + 2.6 %, - 4.3 % 
4- )) mäntypaperipuut + 5.0 %, - 4.6 % 
6- )) )) + 8.3 %, - 8.6 % 

4-metrisiä kuusipaperipuita lukuun ottamatta voi
daan havaita kuutioimistarkkuuden jonkin verran 
parantuneen verrattaessa yo. tuloksia tavaralajeit
tain samaa kerrointa käytettäessä saavutettuihin 
tuloksiin. 

Tätä menetelmää sovellettaessa mittauksen 
kenttätyö ei muutu edellä olevasta, mutta kuutioi
minen tulee huomattavasti monimutkaisemmaksi, 
koska jokaisen läpimittaluokan latvakuutio on ker
rottava omal la kertoimellaan. 

3. Keskus- ja latvakuution suhde pölkkyjen 
keskimääräisestä järeydestä riippuen. 

Voidaan myös ajatella, ettei kunkin läpimitta
luokan latvakuutiota kerrota omalla kertoimellaan, 
vaan lasketaan koko puuerän keskiarvoinen latva
kuutio ja määrätään tätä kuutiota vastaava, kes
kus- ja latvakuution suhdetta osoittava kertoin, 
jolla sitten kerrotaan koko puuerän Iatvakuutio. 

Piirros 6 esittää asian graafisesti. 
Yksityisten työmaitten suurimmat kuutioerot 

ovat tässä tapauksessa olleet seuraavat : 

4-metriset kuusipaperipuut + 5.5 %, - 1.1 % 
6- )) )) + 2.3 %, -0.2 % 
4- )) mäntypaperipuut + 7.3 %, - 2.0 % 
6- )) )) + 10.0 %, - 7.6 % 

On siis havaittavissa, ettei tälläkään tavoin saavu
teta mitään oleellista parannusta kuutioimistark
kuudessa, mikä on luonnollista, koska kapenemisen 
suuruutta ei voida ottaa korjaustekijänä huomioon. 
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Mean of top-volume, solid cu.m. 

Piirros - Graph 6. - Keskus- ja latvakuution suhteen 
riippuvaisuus pölkkyjen latvakuution keskiarvosta. -
Correlation of tlze ratio between midd/e-volume and top-volume 

and of the mean of the top-volume of the bo/ts. 
A = 4-metriset kuusi- ja mäntypaperipuut - 4-metre 

spruce and pine pulpwood 
B = 6-metriset kuusipaperipuut - 6-metre spruce pulp

wood 
C = 6-metriset mäntypaperipuut- 6-metre pine pulpwood 

M i t t a u s t y v e s t ä j a 1 a t v a s t a. 

Mitattaessa kuutioitavat pölkyt ainoastaan lat
vasta pölkkyjen kapeneminen jää huomioimatta. 
Koska puuerien kapenemisessa on todettu ole
van varsin suuriakin eroavaisuuksia, on ymmär
rettävää, ettei pelkällä latvaläpimitan mittauksella 
voida päästä kovin suureen tarkkuuteen. jos tah
dotaan saavuttaa parempi kuutioimistarkkuus, on 
pölkkyjen kapeneminen siis jollakin tavoin otettava 
huomioon. Kapenemisen määräämisessä käytän
nössä voivat tulla kysymykseen seuraavat me
netelmät: 

1) kapeneminen määritetään tyvi- ja latvaläpi
mitan tai vastaavien kuutioiden perusteella, 

2) kapeneminen määritetään jonkin tyviläpimi
tasta poikkeavan läpimitan ja latvaläpimitan tai 
vastaavien kuutioiden perusteella. 

Viimeksi mainitussa tapauksessa toiseksi läpimi
taksi valitaan mieluimmin sellainen läpimitta, joka 
on tyvipaisuman ulkopuolella, mutta kuitenkin 
helposti mitattavissa. Tyviläpimitan mittaaminen 
tuottaa näet vaikeuksia, jos pyritään suureen tark
kuuteen. Puun muoto katkaisukohdalla on niin 
epämääräinen, ettei ole helppoa määrätä oikeaa 
Iäpimittaa. Edelleen tyviläpimitalla on se huono 
puoli, että katkaisukorkeus vaikuttaa siihen voi
makkaasti. Mitä lähempää maanpintaa katkaisu 
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toimitetaan, sitä epämääräisemmäksi pölkyn muoto 
katkaisukohdalla muodostuu ja sitä nopeammin 
tyviläpimitta suurenee latvaläpimitan puolestaan . 
pysytellessä koko ajan joksee:1kin vakiona. Koska 
kannon korkeus vaihtelee työntekijän huolellisuu
desta ja työnjohdon vaatimuksista riippuen, on 
luonnollista, ettei tässä tutkimuksessa esitettyjä 
tyvi- ja latvaläpimitan erotuksia tai noiden läpi
mittojen mukaisten kuutioiden suhteita tai summia 
voida pitää yleispätevinä, vaan ne kuvastavat ai
noastaan hakkuukautena 1946- 47 vallinnutta ti
lannetta. Tämä puoltaa siis jonkin muun paikan 
kuin tyven valitsemista mittauskohdaksi. Ruot
sissa suoritetuissa mittaustutkimuksissa (Almqvist 
ja Hallmans 1946-47 a, b ja c) on sopivimmaksi 
mittauskohdaksi katsottu 1 Y4 - 1 Y2 jalkaa tyvestä 
latvaan päin. Käsillä olevaa tutkimusaineistoa 
koottaessa tosin 2 työmaalla mitattiin tyvipölkyistä 

läpimitta myös 0.5 m päästä tyvestä, mutta koska 
aineisto jäi näin puutteelliseksi, ei tuloksia tässä 
tutkimuksessa esitetä. Sellaisia menetelmiä, joissa 
latvaläpimitan lisäksi mitataan tyviläpimitta kes
kuskuution selville saamiseksi, on varsin monia. 
Käsiteltäviksi on tässä tutkimuksessa otettu 4 eri
laista tapausta. 

1. Keskuskuution määrääminen latvakuution sekä 
tyvi- ja latvaläpimitan erotuksen perusteella. 

Kun tarkastellaan tavaralajeittain pölkkyjen ka
penemista tyvestä latvaan (so. tyvi- ja latvaläpi
mitan absoluuttista eroa), havaitaan, että cm:ssä 
ilmaistu!, kappalemäärällä punnitut kapenemisen 
keskiarvot ovat varsin samansuuruiset eri läpimitta
luokissa (katso taulukkoa 6). 

Taulukko - Table 6. 
Kapeneminen pölkyn tyvestä latvaan eri latvaläp imittaluokissa, cm. - Tapering from the butt end oj the bolt towards the 

top in different top-diameter classes, cm. 

Kuusipaperipuut - Spruce pulpwood 
1 

Mäntypaperipuut - Pine pulpwood 

Läpimitta lat- 4-metriset 6-metriset 4-metriset 6-metriset 
vasta kuoren 4-metre 6-metre 4-metre 6-metre 
päältä, cm Tyvi- Muut Kaikki Tyvi- Muut Kaikki Tyvi- Muut Kaikki Tyvi- Muut 1 Kaikki 

Top-diameter pölkyt pölkyt pölkyt pölkyt pölkyt pölkyt pölkyt pölkyt pölkyt pölkyt pölkyt pölkyt 
incl. bark, cm Butt Other All Butt Other All Butt Other All Butt Other 

1 

Ali 
bolts bolts bolts bolts bolts bolts bolts bolts bolts bolts bolts bolts 

Kapeneminen pölkyn tyvestä latvaan, cm - Tapering from butt end of bolt towards top, cm 
6.5 6.4 7.0 6.6 8.0 12.0 

1 

8.5 5.9 5.1 5.6 7.6 6.9 
1 

7.4 
7.5 5.5 5.4 5.4 8. 1 8.3 8. 1 4.9 5.0 4.9 7.9 6.7 7.6 
8.5 5.5 5.4 5.4 8.1 8.1 8.1 5.6 5.2 5.5 8.3 7.3 8.1 
9.5 5.7 5.3 5.5 7.8 7.9 7.8 5.9 4.9 5.5 8.4 6.7 8.2 

10.5 5.7 5.3 5.5 7.8 7.5 7.8 6.2 5.3 5.8 8.6 6.5 8.2 
11.5 5.7 5.1 5.5 7.9 9.3 8.1 5.9 5.1 5.6 8.4 5.8 8.1 
12.5 5.5 5.3 5.4 8.0 7.1 7.8 6.0 4.7 5.6 8.9 6.0 8.6 
13.5 5.1 4.6 5.0 7.7 6.7 7.6 5.9 4.5 5.5 8. 1 5.4 7.9 
14.5 5.5 4.6 5.4 7.8 7.4 7.7 5.9 4.2 5.5 8.0 6.0 7.9 
15.5 5.9 4.4 5.6 7.9 7.0 7.8 6.2 3.7 5.8 7.6 4.8 7.5 
16.5 5.7 5.0 5.6 7.7 7.5 7.7 6.3 4.1 6.1 8.1 - 8. 1 
17.5 5.9 4.3 5.7 7.6 6.0 7.6 6.3 2.8 6.1 8.0 5.0 8.0 
18.5 6.3 5.3 6.3 8.2 6.5 8.1 6.6 4.5 6.5 8.0 - 8.0 
19.5 6.2 3.9 5.9 7.3 6.5 7.3 7.0 2.0 5.2 9.1 7.5 9.0 
20.5 6.7 6.0 6.7 8.9 - 8.9 7.1 4.0 6.6 9.3 5.0 9.1 
21.5 7.2 3.0 7.0 8.8 - 8.8 6.5 6.0 6.5 8.0 - 8.0 
22.5 7.3 - 7.3 9.4 6.0 8.8 7.3 - 7.3 8.8 - 8.8 
23.5 8.8 - 8.8 - - - 7.0 - 7.0 9.0 - 9.0 
24.5 6.0 - 6.0 8.5 - 8.5 5.0 - 5.0 11.0 - 11.0 
25.5 12.0 - 12.0 3.0 

1 

- 3.0 - - - - - -
26.5 - - - - - - - - - 7.0 - 7.0 
27.5 - - - - - - - - - - - -
28.5 6.0 - 6.0 - 1 - - - - - - - -

Keskiarvo - ~ 
1 1 1 1 1 1 1 1 

. 
1 1 1 

Mean .. .... 5.7 5.2 5.5 7.9 7.9 7.9 6.0 4.9 5.6 8.3 6.6 8.0 
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Taulukko - Table 7. 
Kapeneminen työmaittain pölkyn tyvestä latvaan, cm. - Tapering from the butt end oj the bo/1 towards tlze top, by working 

sites, cm. 

Kuusipaperipuut - Spruce pulpwood Mäntypaperipuut - Pine pulpwood 

Työmaa 
4-metriset 6-metriset 

4-metre 6-metre 

Workinf!. Site Tyvi- Muut Kaikki Tyvi- ~ Muut 
pölkyt pölkyt pölkyt pölkyt pölkyt 
Butt Other All Butt 

1 

01/zer 
bolls bolfs bo/ls bolts bolts 

Kapeneminen pölkyn tyvestä latvaan, 
lso-Roni ..... - - - - -
lso-Väystäjä .. 5.0 5.1 5.1 8.0 8.0 
Kuusivaara ... 6.0 5.5 6.3 7.9 8.0 
Märkäjärvi .. .. 6.2 4.8 5.6 7.8 6.9 
Oravavaara ... 5.5 5.2 5.4 7.7 7.4 
Rousamo ..... 6.1 5.4 5.8 8.2 7.8 

Keskiarvo - ~ 
Mean ...... 5.7 

1 
5.2 

1 
5.5 1 7.9 

1 
7.9 

Suurimmilla pölkyillä on tosin havaittavissa jon
kinmoista nousua. 

Hajaanto on saanut eri tavaralajeilla seuraavat 
arvot: 

- 4-metriset kuusipaperipuut 
- 6- >) )) 

- 4- >> mäntypaperipuut 
- 6- )) )) 

± 1.89 cm 
± 2.19 )) 
± 2.08 )) 
± 2.63 )) 

Vertailtaessa keskimääräistä kapenemista työ
maittain (taulukko 7) huomataan, että kapenemis
erot ovat yksityisten työmaiden kesken varsin huo
mattavat. 

Kapenemiserojen suuruutta työmaittain valaisee 
myös seuraava asetelma: 

Tavaralaji 
Keskiarvoinen Suurin poikkeama 
kapeneminen, keskiarvosta, cm 

cm -suuntaan + suuntaan 

4-metriset kuusipaperipuut 5.52 0.47 0.80 
6- )) )) 7.90 0.40 0.18 
4- )) mäntypaperipuut 5.64 0.97 0.91 
6- >) )) 7.98 1.93 1.60 

Tutkimusaineistosta on laskettu tavaralajeittain 
~utakin cm:ssä ilmaistua tyvi- ja latvaläpimitan 
erotusta vastaavat keskus- ja latvakuutiot. Kuu
tioiden suhteet (tasoitettuina) esitetään piirrok
sessa 7. 

Piirroksesta havaitaan, että keskus- ja latvakuu
tion suhde kasvaa ainakin tavallisella kapenemis
alueella suoraviivaisesti kapenemisen suurentuessa, 
6-metrisillä paperipuilla hieman voimakkaammin 

1 

4-metriset 
1 

6-metriset 
4-metre 6-metre 

Kaikki Tyvi- Muut Kaikki Tyvi- ~ Muut 1 Kaikki 
pölkyt pölkyt pölkyt pölkyt pölkyt pölkyt pölkyt 

Alf Butt Otlzer Alf Butt 

1 

Other 1 ALI 
bolts bolts bolts bolts bolfs bolts bolfs 

cm. - Tapering from butt end oj bo/1 towards top, cm. 
- 5.6 4.2 5.1 7.7 6.2 7.4 

8.0 6.5 5.8 6.6 9.6 8.7 9.6 
8.0 - - - - - -
7.5 5.9 4.5 5.3 7.4 5.9 6.9 
7.7 5.2 3.8 4.7 6.2 4.5 6.1 
8.1 6.1 5.8 6.0 8.3 1 7.6 8.2 

7.9 1 6.0 
1 

4.9 
-1 

5.6 1 8.3 
1 

6.6 
1 

8.0 

kuin 4-metrisillä. Kun kapeneminen saavuttaa 
huomattavan suuria arvoja (päälle 10 cm), ei 4-
metristen pölkkyjen keskus- ja latvakuution suhde 
näytä suurenevan suoraviivaisesti, vaan nousu pie
nenee. 

2 •or--r----,r---,---,---,---,----,----.. 

0~o~r-2~~~~~6~~a,-~m~~a--~~--~~ 

Tyvi- ja latvaläpimitan erotus. -
Dijjerence between butt- and top-diameter. 

= 

Piirros - Graph 7. - Keskus- ja latvakuution suhde eri 
kapenemisluokissa. - Ratio between middle-volume and top

volume in different tapering classes. 
A = 6-metriset kuusipaperipuut - 6-metre spruce pulp

wood 
B = 6-metriset mäntypaperipuut- 6-metre pine pulpwood 
C = 4-metriset kuusipaperipuut - 4-metre spruce pulp

wood 
D = 4-metriset mäntypaperipuut- 4-metre pine pulpwood. 
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Kun kunkin työmaan pölkkyjen latvakuutio ker
rotaan sillä keskus- ja latvakuution suhteella, mikä 
vastaa työmaan pölkkyjen kapenemisen keskiarvoa 
(piirros 7) ja lasketaan kuinka monta prosenttia 
näin saadun kuution ja työmaan todellisen keskus
kuution ero on todellises.ta keskuskt.iutiosta, ilmai
sevat näin lasketut prosenttiluvut kuutioimistark
kuuden. Suurimmat kuutioerot prosenteissa lau
suttuina ovat olleet eri tavaralajeilla seuraavat: 

4-metriset kuusipaperipuut + 2.5 %, - 1.4 % 
6- >) )) + 7.7 %, - 6.5 % 
4- )) mäntypaperipuut + 3.1 %, - 1.4 % 
6- . )) )) + 2.6 %, - 6.0 % 

Kuutioerot ovat siis 4-metrisillä paperipuilla ol
leet varsin pienet, mutta 6-metrisillä jo huomatta
vasti suuremmat. Parempaa tarkkuutta tältä me
netelmältä ei oikeastaan voi odottaakaan, sillä 
pölkkyjen järeys vaikuttaa kapenemisen suuruu
teen kaikesta huolimatta jonkin verran, kuten tau
lukosta 6 ilmenee. 

Tätä menetelmää käytäntöön sovellettaessa mää
rätään ensin tavalliseen tapaan koko mitattavan 
puuerän latvakuutio. joko erillisenä tai latvamit
taukseen yhdistettynä suoritetaan mittauksia tyvi
ja latvaläpimitan eron selvittämiseksi. jotta kape
nemisen suuruus saataisiin mahdollisimman luotet
tavaksi, on mittauksia toimitettava kaiken kokoi
sista pölkyistä suunnilleen siinä suhteessa, kuin 
kutakin läpimittaluokkaa puuerään sisältyy. Mitä 
suuremmasta puuerästä on kysymys, sitä pienempi 
prosenttinen osuus kappalemäärästä riittää anta
maan kapenemiselle oikean arvon. Kapenemisen 
hajaanto on kuitenkin niin suuri, kuten yllä on esi
tetty, että mittauksia olisi pakko suorittaa varsin 
paljon. Kun nämä mittaukset tavaralajeittain on 
suoritettu, määrätään erityisestä taulukosta (katso 

. taulukkoa 8) kapenemisen keskiarvoa vastaava kes
kus- ja latvakuution suhde, jolla latvakuutio lo
puksi kerrotaan. Näin saadaan selville kunkin 
tavaralajin keskuskuutio. . Kuten kuutioimis
tarkkuutta osoittavista prosenttiluvuista näkyy, 
ei tämän menetelmän tarkkuus kuitenkaan ole 
erityisen suuri. Varsin vaikeasti voitettavana 
epäkohtana tämän menetelmän soveltamiselle on 
myös pidettävä sitä, että erityisestä taulukosta 
joudutaan hakemaan (useimmiten vielä interpoloi
malla) kapenemisen keskiarvoa vastaava keskus
ja latvakuution suhde. Edelleen saattaa käytän
nössä ilmaantua vaikeuksia itse kapenemisen suu
ruuden määräämisessä. 

Taulukko - Table 8. 
Keskus- ja latvakuution suhde eri kapenemisluokissa. Ka
peneminen ilmaistu cm:ssä tyvi- ja latvaläpimitan erotuk
sena. - Ratio between middle-volume and top-volume in tfle 

ditferent tapering classes. Tapering expressed in cm indicat-
ing the difference between butt end and top-diameter. 

Kapeneminen, 1 

Kuusipaperipuut 
1 

Mäntypaperipuut 
Spruce pulpwood Pine pulpwood 

cm 4-metriset~6-metrisetl4-metriset l 6-metriset 
Tapering, 4-metre 6-metre 4-metre 6-metre 

cm Keskus- ja latvakuution suhde 
Ratio between middle- and top-diameter 

0 1.02 1.05 1.00 0.93 
0.5 1.05 1.09 1.03 0.98 
1.0 1.09 1.14 1.07 1.02 
1.5 1.1 3 1.18 1.11 1.07 
2.0 1.17 1.23 1.15 1.1 2 
2.5 1.21 1.27 1.19 1.17 
3.0 1.24 1.32 1.22 1.21 
3.5 1.28 1.37 1.26 1.26 
4.0 1.32 1.42 1.30 1.30 
4.5 1.36 1.46 1.34 1.35 
5.0 1.40 1.51 1.38 1.40 
5.5 1.44 1.55 1.42 1.45 
6.0 1.48 1.60 1.46 1.49 
6.5 1.52 1.64 1.49 1.54 
7.0 1.56 1.69 1.53 1.59 
7.5 1.60 1.73 1.57 1.64 
8.0 1.64 1.78 1.61 1.68 
8.5 1.68 1.82 1.65 1.73 
9.0 1.72 1.87 1.69 1.77 
9.5 1.76 1.91 1.73 1.82 

10.0 1.79 1.96 1.77 1.87 
10.5 1.83 2.00 1.81 1.92 
11.0 1.87 2.05 1.85 1.96 
11.5 1.91 2.09 1.89 2.01 
12.0 1.95 2.14 1.93 2.06 
12.5 1.99 2.19 1.97 2.11 
13.0 2.03 2.24 2.01 2.15 
13.5 2.07 2.28 2.04 2.20 
14.0 2. 11 

1 

2.33 2.08 2.25 
14.5 2.15 2.37 2.12 2.30 
15.0 2.19 1 2.42 2.16 2.34 

2. Keskuskuution määrääminen latvakuution sekä 
tyvi- ja latvakuution suhteen avulla. 

Keskuskuution määräämisessä voidaan myös 
ajatella käytettäväksi sellaista menetelmää, että 
kapeneminen määritetään tyvi- ja latvaläpimitto
jen erotuksen sijasta tyvi- ja latvakuutioiden suh
teena. j os on kysymys saman pituisista pölkyistä, 
voidaan tyvi- ja latvakuution sijalle asettaa vas
taavat pinta-alat. 

Piirroksessa 8 on esitetty tavaralajeittain tyvi
ja latvakuut ion suhdetta vastaava keskus- ja latva-



Tyvi- ja latvakuution suhde. -
Ratio between bult-volume and top-volume. 

Piirros- Grapll 8. - Keskus- ja latvakuution suhde tyvi
ja latvakuution suhdetta osoittavissa luokissa. - Ratio 
between middle-volume and top-volume in classes indicaling 

tlle ratio between butt- and top-volumes. 
A = 6-metriset kuusipaperipuut - 6-metre spruce pulp

wood 
B = 6-metriset mäntypaperipuut - 6-metre pine pulpwood 
C = 4-metriset kuusipaperipuut - 4-melre spruce pulp

wood 
D = 4-metriset mäntypaperipuut - 4-metre pine pulpwood 

kuution suhde. Käyristä on havaittavissa, että 
molempien kuutiosuhteiden tavallisella sijainti
alueella voidaan käyttää jokseenkin suoraviivaista 
tasoitusta. Vasta tyvi- ja latvakuution suhteen 
saadessa tavallista suurempia arvoja keskus- ja 
latvakuution suhde alkaa voimakkaasti kasvaa. 
Suhteitten riippuvaisuutta laskettaessa on mukaan 
otettu kunkin työmaan ja tavaralajin toisen ranka
kasan ensimmäisestä pölkystä lähtien 10 % koko 
aineistosta (6-metrinen mänty 20 %), tyvi- sekä 
muista pölkyistä erikseen. 

Yksityisten työmaiden suurimmat kuutioerot 
ovat saavuttaneet seuraavat arvot: 

4-metriset kuusipaperipuut + 4.6 %, 1.1 % 
6- )) )) .. 0. 0. + 3.6 %, 2.1 % 
4- )) mäntypaperipuut + 6.0 %, 9.4 % 
6- )) )) + 7.2 %, 11.4 % 

Kuutioimistarkkuus on siis ollut varsin huono, 
mutta se saa selityksensä siitä tosiasiasta, että tyvi
ja latvakuution suhde verrattuna keskus- ja latva
kuution suhteeseen on jossakin määrin riippuvainen 
pölk~yjen järeydestä. Piirroksissa 9 ja JO on esi
tetty tämä riippuvaisuus 4- ja 6-metrisi llä mänty
paperipuilla 7.5, 10.5, 13.5 ja 16.5 cm:n luokissa. 

Keskus- ja latvakuution suhde. -
Ratio between middle-volume and top-volume. 
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Piirros - Grapll 9. - Keskus- ja latvakuution suhteen 
sekä tyvi- ja latvakuution suhteen riippuvais~us pölkkyjen 
järeydestä. 4-metriset mäntypaperipuut - Correlation of 
tlle ratios between middle-volume and top-volume, and butt
volume and top-volume, respeclively, and of the diameter of 
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Keskus- ja latvakuution suhde. -
Ralio between middle-volume and top-volume. 

Piirros - Graph 10. - Keskus- ja latvakuution suhteen 
sekä tyvi- ja latvakuution suhteen riippuvaisuus pölkkyjen 
järeydestä. 6-metriset mäntypaperipuut - Correlation of 
tlle ratios between middle- and top-volumes, and butt- and top
volumes, respectively, and of the diameter of bo/ts. 6-metre 

pine pulpwood. 

Kun tyvi- ja latvakuution suhde pysyy samana, 
niin läpimitan kasvaessa keskus- ja latvakuution 
suhde jossakin määrin kasvaa. j os siis tahdottai
siin parantaa tämän menetelmän kuutioimistark-
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kuutta, olisi tyvi- ja keskuskuution suhteen avulla 
määrättävä ensiksi erityisestä taulukosta (katso 
taulukkoa 9) sitä vastaava keskus- ja latvakuution 
suhde. Sen jälkeen vasta suoritettaisiin saadun 

Taulukko - Table 9. 

Tyvi- ja latvakuution suhdetta vastaava keskus- ja latva
kuution suhde tavaralajeittain. Tasoitetut arvot. - Ratio 
between middle-volume and top-volume corresponding to the 
ratio of bull end and top-volume, by groups. Smoothed values. 

Kuusipaperipuut Mäntypaperipuut 
Tyvi- ja latva- Spruce pulpwood Pine pulpwood 
kuution suhde 

4-metriset ~6-metriset 4-metriset~ 6-metriset 
Ralio between 4-metre 6-metre 4-metre 6-metre 
butt end and 
top-volume 

Keskus- ja la tvakuution suhde 
Ralio between middle- and top-volume 

1.50 1.06 1.06 - -

1.55 1.09 1.08 - -

1.60 1.12 1.10 1.03 -

1.65 1.15 1.13 1.07 -

1.70 1.19 1.15 1.11 -
1.75 1.22 1.18 1.15 -
1.80 1.25 1.20 1.19 -
1.85 1.29 1.23 1.22 -

1.90 1.32 1.25 1.26 1.16 
1.95 1.35 1.28 1.29 1.18 
2.00 1.38 1.31 1.33 1.21 
2.05 1.41 1.33 1.37 1.23 
2.10 1.44 1.36 1.40 1.26 
2.15 1.48 1.39 1.44 1.28 
2.20 1.51 1.42 1.48 1.31 
2.25 1.54 1.44 1.51 1.33 
2.30 1.57 1.46 1.55 1.36 1 
2.35 1.61 1.49 1.59 1.39 
2.40 1.64 1.52 1.63 1.42 
2.45 1.67 1.55 1.66 1.44 
2.50 1.71 1.58 1.70 1.47 
2.55 1.74 1.60 1.74 1.50 
2.60 1.77 1.64 1.78 1.53 
2.65 1.81 1.66 1.82 1.56 
2.70 1.84 1.69 1.86 1.59 
2.75 1.87 1.72 1.90 1.62 
2.80 1.90 1.76 1.94 1.65 
2.85 1.93 1.78 1.99 1.67 
2.90 1.97 1.81 2.03 1.70 
2.95 2.00 1.84 2.07 1.73 
3.00 2.03 1.87 2.1 2 1.76 
3.05 2.07 1.90 2.16 1.80 
3.10 2.1 0 1.93 2.21 1.83 
3.15 2.13 1.96 2.26 1.85 
3.20 2.17 1.99 2.31 1.89 
3.25 2.21 2.02 2.36 1.92 
3.30 2.25 2.06 2.41 1.95 
3.35 2.29 2.10 2.46 1.98 
3.40 2.33 2.14 2.52 2.02 
3.45 2.38 2.17 2.57 2.05 
3.50 2.43 2.21 2.63 2.09 

keskus- ja latvakuution suhteen korjaus ottamalla 
huomioon puuerän järeys. Koska näin monimut
kaisella menetelmällä ei luultavasti olisi menesty
misen mahdollisuuksia käytännössä, ei laskelmia 
järeyden vaikutuksen huomioon ottamisesta ole
kaan viety tätä pitemmälle. 

jos tätä menetelmää aiotaan soveltaa käytän
töön yksinkertaistetussa muodossaan ilman järey
den huomioon ottamista, menettely on seuraavan 
tapainen. 2 mittamiestä, toinen rankakasan toisella 
ja toinen toisella puolella, mittaa jokaisen pölkyn 
päästä läpimitan ja ilmoittaa kirjamiehelle, mistä 
tavaralajista oli kysymys, suoritettiiriko mittaus 
pölkyn tyvi- vai latvapäästä ja mikä oli läpimitta. 
Kirjamies sijoittaa huudetut pölkkyjen läpimitat 
tavaralajeittain sekä tyvi- ja latvaläpimitat erik
seen omiin kuutioimistaulukkoihinsa. Vaikka tyvi
pölkkyjen erottelua ei toimitettaisikaan, on kirja-

. miehellä varmaan täysi työ pitää paperinsa selvinä. 
Kuutiointia toimitettaessa määrätään ensin tyvi
ja latvakuutiot tavaralajeittain, lasketaan kuutioi
den suhde ja haetaan taulukosta suhdetta vastaava 
keskus- ja latvakuution suhde. jos järeys haluttai
siin ottaa huomioon, olisi lisäksi kunkin tavaralajin 
latvakuutio jaettava vastaavalla kappalemäärällä 
ja korjaustaulukkoa käyttäen määrättävä keskus
ja latvakuution suhteeseen mahdollisesti tuleva 
.muutos. Varmaan saavutettaisiinkin tarkka tulos, 
mutta suurten kustannusten hinnalla. Ainakaan 
pienten puuerien kuutioimiseen tämä menetelmä 
ei sovellu. 

Ruotsissa on tämä kuutioimismenetelmä herät
tänyt suurta mielenkiintoa. On näet koetettu yh
distää tämän menetelmän käyttöön muitakin tar
koituksia. Mittauksen yhteyteen on koetettu saada 
liitetyksi paperipuiden laadun määritteleminen, 
joka tapahtuisi juuri tyvi- ja latvakuutioiden suh
teen suuruuden avulla. On näet oletettu, että pa
peripuiden laatu voitaisiin määritellä kapenemisen 
perusteella. On todettu, että kapenemisen ja kiinto
kuutiometristä saatavan massamäärän välillä val
litsee määrätynlainen .. riippuvaisuus. Myöhemmät 
tutkimukset (Almqvist ja Hallmans 1947 g) ovat 
kuitenkin osoittaneet, ettei tämä riippuvaisuus ole 
siinä määrin kiistaton, että kapenemista voitaisiin 
ryhtyä käyttämään paperipuun laadun arvostele
misessa. 

3. Keskuskuution määrääminen tyvi- ja latvakuu
tion summan perusteella. 

Kolmantena mahdollisuutena tyviflatvamittausta 
suoritettaessa voidaan ottaa käsiteltäväksi sellainen 
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Taulukko - Table 10. 
Keskuskuutiot sekä tyvi- ja latvakuutioiden summat (kuorell. k-m3) ja niiden suhteet työmaittain. - Middle-volumes plus 

totals of butt end and top-volumes (solid cu.m., unbarked), and ralios between them by working sites. 

Tyvipölkyt Muut pölkyt Kaikki pölkyt yhteensä 
Butt bolts Other bolts Total of all bolts 

Työmaa 
K-m3 1 K-m3 K-m3 1 

Working Site 
Solid cu.m. Suhde Solid w.m. Suhde Solid cu.m. Suhde 

Keskus 1 Summa Ratio Keskus 1 Summa Ratio Keskus Summa Ratio 
Middle Total Middle Total Middle Total 

4-metriset kuusipaperipuut - 4-metre spruce pulpwood 
Iso-Väystäjä . ........ . 49.81 109.07 0.46 12.31 24.87 0.49 62.12 

1 

133.94 0.46 
Kuusivaara ........... 42.54 94.64 0.45 33.73 67.26 0.50 76.27 161.89 0.47 
Märkäjärvi ......... . . . 47.58 105.23 0.45 23.86 47.69 0.50 71.44 152.92 0.47 
Oravavaara ........... 70.40 

1 

152.08 

1 

0.46 24.40 50.62 0.48 94.80 202.70 0.47 
Rousamo .. .. ......... 50. 10 114.70 0.44 20.14 40.97 0.49 70.24 155.68 0.45 

Yhteensä ja keskimäärin' 
- Total and average . . 260.43 

1 
575.72 

1 0.45 1 114.44 1 231.41 
1 

0.49 1 374.87 1 807.1 3 
1 0.46 

6-metriset kuusipaperipuut - 6-metre spruce pulpwood 
Iso-Väystäjä .......... 81.04 179.43 1 0.45 14.99 30.39 0.49 96.03 209.82 0.46 
Kuusivaara . . . . . ...... 90.12 199.95 

1 

0.45 34.77 70.03 0.50 124.89 269.98 0.46 
Märkäjärvi ............ 37.33 80.43 0.46 14.03 27.98 0.51 51.36 108.41 0.47 
Oravavaara ... . ....... 79.97 171.34 

1 

0.47 

1 

7.17 

1 

14.72 0.49 87.14 186.06 0.47 
Rousamo •••••• 0 •••••• 101.12 229.25 0.44 22.81 47.13 1 0.48 123.93 276.38 0.45 

Yhteensä ja keskimäärin' 
- Total and average . . 389.58 1 860.40 

1 
0.45 1 93.77 1 190.25 1 0.49 1 483.35 11050.65 1 0.46 

4-metriset mäntypaperipuut - 4-metre pine pulpwood 

1 lso-Roni .............. 44.77 103.38 

1 

0.43 
1 

19.23 37.80 0.51 64.00 141.17 

1 

0.45 
Iso-Väystäjä ... .. .. ... 62.62 143.28 0.44 9.62 18.52 0.52 72.24 

1 

161.81 0.45 
Märkäjärvi .. .. ........ 11.12 25.23 

1 

0.44 4.95 9.80 0.51 16.07 35.03 0.46 
Oravavaara .... . . .. . . . 17.85 

1 

38.45 0.46 7.38 14.87 
1 

0.50 25.23 

1 

53.32 0.47 
Rousamo •••••• 0 •• • ••• 47.44 108.82 

1 
0.44 23.16 1 44.45 

1 
0.52 70.60 153.27 0.46 

Yhteensä ja keskimäärin' 
- Total and average . . 183.80 1 419. 16 1 0.44 1 64.34 

1 
125.44 1 0.51 1 248.14 1 544.60 1 0.46 

6-metriset mäntypaperipuut - 6-metre pine pulpwood 
Iso-Roni .. .. .... . .... . 80.24 

1 

191.30 1 0.42 
Iso-Väystäjä ... . ...... 110.66 256.99 

1 

0.43 
Märkäjärvi ............ 13.65 31.19 0.44 
Oravavaara ... .. ...... 25.13 54.00 

1 

0.47 

1 Rousamo • 0 0. 0 0 • •••••• 114.15 271.52 0.42 

Yhteensä ja keskimäärin' 
- Total and average . . 343.83 1 805.00 1 0.43 1 

menetelmä, että määrätään tyvi- ja latvakuution 
summa ja sen jälkeen lasketaan luku, jolla saatu 
summa on kerrottava keskuskuution saamiseksi. 
Taulukossa 10 on esitetty työmaittain ja keskimää
rin tyvi- ja latvakuutioiden summat, vastaavat 
keskuskuutiot sekä saadut kuutioiden suhteet. 

Smalianin kaavan mukaan likimääräinen keskus
kuutio saadaan kertomalla tyvi- ja latvakuution 
summa luvulla 0.5. Tutkimusaineistossa kertointen 
arvot ovat olleet tyvipölkyillä ja kaikilla pölkyillä 
yhteensä pienemmät kuin 0.5, joten Smalianin 
kaava antaa siis liian suuren ·keskuskuution. 

Yksityisten työmaiden suurimmat kuutioerot 
ovat tässä tapauksessa olleet seuraavat: 

16.48 

1 

31.83 1 0.52 
1 

96.72 

1 

223.14 0.43 
2.36 4.83 0.49 113.02 261.82 0.43 
5.61 

1 

11.18 0.50 19.26 42.37 0.45 
1.36 2.83 0.48 26.49 56.83 

1 

0.47 
11 .39 1 21.42 0.53 125.54 292.95 0.43 

37.20 1 72.09 1 0.52 1 381.03 1 
877.11 1 0.43 

4-metriset kuusipaperipuut + 2.8 %, - 1.5 % 
6- >) >) + 2.6 %. - 2.9 % 
4- 1) mäntypaperipuut + 2.1 %, - 3.6 % 
6- >) )) + 1.3 %, - 6.9 % 

Kuutioerot ovat siis 6-metrisiä mäntypaperi- . 
puita lukuun ottamatta olleet varsin pienet. Tämä 
johtuu siitä, että järeydellä on sangen heikko vai
kutus keskuskuution sekä tyvi- ja latvakuution 
summan suhteeseen. Niinpä jos esim. 6-metrisen 
kuusipaperipuuerän keskiarvoinen latvakuutio. on 
0.040 k-m3, on vastaava kuutioiden suhde 0.470. 
Kun keskiarvoinen latvakuutio on kaksinkertainen, 
siis 0.080 k-m3, on vastaava kuutioiden suhde 0.462. 
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järeydellä on siis varsin vähäinen vaikutus tätä 
menetelmää käytettäessä, joten sitä ei tarvinne 
käytännössä ottaa huomioon. 

Menetelmää käytäntöön sovell ettaessa mittaus
ryhmään kuuluu mieluimmin 3 miestä, joista 2 toi
mii mittaajina ja 1 kirjamiehenä. Mittaajat ovat 
rankakasan molemmin puolin ja ilmoittavat kirja
miehelle ainoastaan jokaisen mittaamansa pölkyn 
tavaralajin ja läpimitan. Kirjamies vie läpimitat 
tavaralajeittain omaan taulukkoonsa. Tyvi- ja 
latvaläpimittoja ei siis erotella, josta syystä yhtä 
tavaralajia varten tarvitaan ainoastaan yksi tau
lukko. Taulukosta lasketaan kokonaiskuutiomäärä, 
so . tyvi- ja latvakuution summa. Sen jälkeen saatu 

summa kerrotaan tavaralaj ei ttain omalla kertoi
mellaan ja saadaan täten selville haluttu keskus
kuutio. Menetelmä on siis suhteellisen yksinkertai
nen ja selväpiirteinen, joten sillä luulisi olevan käy
tännössä kaikki toteuttamisen mahdollisuudet. Li
säksi tämä menetelmä on verraten tarkka. 

4. K eskuskuution määrääminen tyvi- ja latvaläpi
mitan keskiarvon mukaisen kuution perusteella. 

Keskuskuution määrääminen voidaan myös suo
rittaa laskemalla mittauksen yhteydessä jokaisen 
pölkyn tyvi- ja latvaläpimitan keskiarvo, kuutioi
malla näin saadut mittaustaulukot ja .kertomalla 
tavaralajeittain saadut kuutiot tietyllä vakiolla. 

Taulukko - Table 11. 
Keskus kuutiot ( 1) ja tyvi- ja latvaläpimitan kes ki a rvon mukaiset kuutiot (II) (kuorell. k-m3) ja niiden suhteet ty ömaittain. 
- Midd/e-vo/umes ( 1) and vo/umes in accordance with the mean of butt end and top-diameter ( II ) (solid cu.m., 

unbarked ) and ratios between them by working sites. 

Tyvipölkyt Muut pölkyt 
1 

Kaikki pölkyt yhteensä 
Butt bo/ts Other bo/ts Total of all bolts 

Työmaa K-m3 K-m3 K-m3 

Working Site 
Solid cu .m. Suhde Solid cu.m. Suhde Solid cu .m. Suhde 

1 

Ratio 

1 

Ratio 

1 

Ratio 
1 II 1 II 1 II 

4-metriset kuusip aperipuut - 4-metre spruce pulpwood 
lso-Väystäjä .. . ....... 49.81 52.70 0.95 12.31 12.06 

1 

1.02 62.12 
1 

64.76 
1 

0.96 
Kuusivaara ... . . . ..... 42.54 45.69 0.93 33.73 32.28 1.04 76.27 77.97 0.98 
Märkäjärvi .......... . . 47.58 50.77 0.94 23.86 22.98 1.04 71.44 73.75 0.97 
Oravavaara ........... 70.40 

1 

73.66 0.96 24.40 24.14 

1 

1.01 94.80 97.80 0.97 
Rousamo ............. 50.10 55.05 0.9 1 20.15 19.83 1.02 70.25 74.88 0.94 

Yhteensä ja keskimäärin ~ 
- Total and average . . 260.43 

1 
277.87 

1 
0.94 1 

114.45 
1 

111.29 1 1.03 1 374.88 
1 

389. 16 
1 

0.96 

6-metriset kuusipaperipuut - 6-metre spruce pulpwood 

Iso-Väystäjä ... . ..... . 8 1.04 82.79 0.98 14.99 

1 

14.06 1.07 96.03 96.85 0.99 
Kuusivaa ra ..... ... ... 90. 12 94.54 0.95 34.77 32.68 1.06 124. 9 127.22 0.98 
Märkäjärvi . . .. .. ..... . 37.34 37.33 1.00 14.03 13.Q7 1.07 51.37 50.40 1.02 
Oravavaara . .. ........ 79.97 

1 

79.06 1.01 

1 

7.17 6.64 

1 

1.08 87.14 85.70 1.02 
Rousamo ...... . ... ... 101.12 106.38 0.95 22.81 21.83 1.04 123.93 128.21 0.97 

Yhteensä ja keskimäärin ~ 
- T otal and average . . 389.59 

1 
4(0.10 

1 
0.97 1 93.77 1 88.28 

1 
1.06 1 483.36 

1 
488.38 

1 
0.99 

4-metriset mäntypa peripuut - 4-melre pine pulpwood 
Iso-Roni . . .. . . . ... . . . . 44.77 50.0 1 1 0.90 19.23 

1 18.36 

1 

1.05 
1 

64.00 

1 

68.37 0.94 
Iso-Väystäjä •• 0 ••••••• 62.62 68.44 

1 

0.91 9.62 

1 

8.77 1.10 72.24 77.21 0.94 
Märkäjärvi . . . ...... . .. 1 1.11 12.42 0.89 4.95 4.57 

1 

1.08 16.07 16.99 0.95 
Oravavaara ....... . ... 17.85 18.70 

1 

0.95 

1 

7.39 

1 

7.30 1.0 1 25.23 26.00 

1 

0.97 
Rousamo ....... .. .... 47.44 5 1.85 0.92 23.16 21.46 

1 1.08 70.60 73.31 0.96 

Yhteensä ja keskimäärin ~ 
- Total and average . . 183.79 · 1 201.42 

1 
0.91 1 64.35 1 

60.46 
1 1.06 1 248.14 

1 
26 1.88 

1 
0.95 

6-m e tri ~et mäntypaperipuut - 6-melre pine pulpwood 
lso-Ron i . . . ... . ... .. .. 80.24 

1 

89.53 1 0.90 16.49 1 14.97 1.10 
1 

96.72 104.50 1 0.93 
lso-Väystäjä . . .. ... . . . 11 0.66 117.37 

1 

0.94 2.35 

1 

2.25 1.04 113.02 119.62 

1 

0.94 
Märkäjärvi ............ 13.E5 

1 

14.(9 0.93 5.61 5.29 1.06 19.26 19.98 0.96 
Oravavaara ......... . . 25.12 25.75 

1 

0.98 

1 

1.37 

1 

1.36 1.01 26.49 27.11 

1 

0.98 
Rousamo ••• 0 ••••• 0 ••• 114.15 

1 
127.85 0.89 11 .39 10.01 1.14 125.54 

1 
137.86 0.91 

Yhteensä ja keskimäärin ~ 
- Total and average . . 343.82 

1 
375.19 

1 
0.92 1 37.2 1 1 33.88 

1 
1.10 1 38 1.03 1 409.07 1 0.93 



Taulukossa 1 1 on esitetty työmaittain ja yhteen
vetona eri tavaralajeilla keskuskuution ja tyvi- ja 
latvaläpimitan keskiarvon mukaisen kuution suh
teet. Taulukosta havaitaan, että tyvipölkyillä tyvi
ja latvaläpimitan keskiarvon mukainen kuutio on 
suurempi kuin keskuskuutio, joten kertoin on pie
nempi kuin 1. Tämä johtuu tyvilaajentumasta. 
Muilla pölkyillä, so. latva- ja välipölkyillä, kape
neminen pölkyn keskeltä latvaan on siksi suuri, 
että tyvi- ja latvaläpimitan keskiarvon mukainen 
kuutio on pienempi kuin keskuskuutio. Kaikille 
pölkyille yhdessä ovat keskuskuution ja tyvi- ja 
latvaläpimitan keskiarvon mukaisen kuution suh
teet seuraavat: 

4-metriset kuusipaperipuut 0.96 
6- >) >) 0.99 
4- )) mäntypaperipuut 0.95 
6- )) 1) 0.93 

Tyvipölkkyjen osuus on siksi suuri, että suhde 
on siis pienempi kuin 1. Kuusella yleensä ja 6-met
risellä tavaralla erikoisesti tyvi- ja latvaläpimitan 
keskiarvon mukainen kuutio on varsin lähellä kes
kuskuutiota. Sen sijaan männyllä ero on suurempi 
ja 6-metrisellä tavaralla suurempi kuin 4-metrisellä. 

Tarkasteltaessa tyvi- ja latvaläpimitan keskiar
vojen (My) riippuvaisuutta pölkkyjen keskeltä mitat
tujen läpimittojen (Mx) suuruudesta on laskettu 
läpimittojen keskiarvot, hajaannot ja korrelaatio
kertoimet: 

MX My 6x 6y rxy 

4-metriset kuusi- cm cm cm cm cm 

paperip. 14.26 14.49 ± 3.30 ± 3.55 0.91 
6- )) )) 15.00 15.07 ± 2.77 ± 2.98 0.94 
4- )) mänty-

paperip. 14.36 14.72 ± 3.34 ± 3.65 0.81 
6- )) )) 14.98 15.50 ± 2.94 ± 3.21 0.92 

Miten suuriksi kuutioerot yksityisillä työmailla 
muodostuvat, esitetään seuraavassa: 

4-metriset kuusi paperipuut + 2.5 ~()) - 1.0 % 
6- >) >) + 2.3 %, - 3.5 % 
4- >) mäntypaperipuut + 1.8 % , - 1.6 % 
6- )) >) + 2.2 %, - 5.2 % 

Suurimmatkin erot ovat tämän tutkimusaineis
ton mukaan siis suhteellisen pieniä, korkeintaan 
5.2 %· Kun tarkastellaan syitä tähän, havaitaan 
taulukosta 12, että kuutioiden suhde on vain hei-
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kosti pölkkyjen järeydestä riippuvainen lukuun ot
tamatta kaikkein pienimpiä pölkkyjä. 

Kapeneminen tulee otetuksi huomioon lasket
taessa tyvi- ja latvaläpimitan keskiarvo. Koska 
pölkkyjen järeydellä on varsin pieni vaikutus kuu
tioiden suhteeseen, on täysin ymmärrettävissä, että 
kuutioimistarkkuus on huomattavan hyvä. 

Menetelmällä on kuitenkin omat heikkoutensa
kin. Kirjamiehen on kentällä mittausta suoritet
taessa laskettava jokaisen pölkyn kohdalla tyvi- ja 
latvaläpimitan summa ja jaettava se kahdella keski
arvon saamiseksi. Laskuvirheitä syntyy helposti, 
ja työ hidastuu, ellei kirjamies pysty nopeasti las
kemaan keskiarvoa päässään. jos mittaus toimite
taan esim. cm-luokitusta käyttäen, tulevat läpi
mittojen keskiarvot täysille ja puolille senttimet
reille, joten läpimittaluokkien lukumäärä kaksin
kertaistuu ja sisällä suoritettava kuutioimistyö sa
maten, ellei useampia läpimittaluokkia yhdistetä. 
Se taas puolestaan pienentää kuutioimistarkkuutta. 

LOPPUPÄÄTELMÄT. 

Eri kuutioimismenetelmien 
tarkkuus. 

4- ja 6-metristen paperipuiden kuutioiminen 
latvaläpimitan mittaukseen perustuen voidaan toi
mittaa seuraavilla tavoilla: 

1) Latvakuutio kerrotaan tavaralajeittain keski
määräisellä keskus- ja latvakuution suhteella. Tut
kimuksen mukaiset keskus- ja latvakuution suhde
luvut olivat: 

4-metriset kuusipaperipuut 1.45 
6- )) )) 1.77 
4- )) mäntypaperipuut 1.44 
6- )) )) 1.68 

Yksityisillä työmailla esiintyneet suurimmat kuu
tioerot olivat: 

4-metriset kuusipaperipuut + 2.7 % , 3.1 % 
6- )) )) + 6.6 %, 7.0 % 
4- >) mäntypaperipuut + 5.9 %, 3.8 % 
6- )) )) + 9.7 % , 13.7 % 

Tyvipölkkyjen ja muiden pölkkyjen kuutiointi 
omana ryhmänään ei ole parantanut kuutioimis
tarkkuutta. 

2) Kunkin latvaläpimittaluokan latvakuutio ker
rotaan tavaralajeittain ko. läpimittaluokan keskus
ja latvakuution suhteella. Kuutioiden suhteet on 



26 

Taulukko - Table 12. 
Keskuskuution sekä tyvi- ja latvaläpimitan keskiarvon mukaisen kuution suhde eri läpimittaluokissa. - Ratio between 

middle-volume and the volume in accordance with the mean of butt end arzd top-diameter in different diameter classes. 

Läpimitta kes-
Kuusipaperipuut - Spruce pulpwood Mäntypaperipuut - Pine pulpwood 

keitä kuoren 4-metriset 6-metriset 4-metriset 
1 

6-metriset 
4-metre 6-metre 4-metre 6-metre päältä, cm 

Diameter at Tyvi- Muut Kaikki Tyvi- Muut 1 Kaikki Tyvi- Muut Kaikki . Tyvi- ~ Muut Kaikki 

middle incl. pölkyt pölkyt pölkyt pölkyt pölkyt pölkyt pölkyt pölkyt pölkyt pölkyt pölkyt pölky t 

bark, cm Butt Other All Butt Other 1 All Butt 01/zer All Butt 

1 

Other All 
bolts bolts bolts bolts bolts 

1 
bolts bolts bolls bolls bolts bolts bolts 

Kuutioiden suhde - Ratio of volumes 
7.5 - - - - -
8.5 0.85 0.83 0.84 - -
9.5 0.86 0.86 0.86 0.85 0.91 

10.5 0.91 0.93 0.92 0.85 0.80 
11.5 0.94 1.00 0.96 0.93 0.93 
12.5 0.96 1.03 0.99 0.96 1.01 
13.5 0.96 1.05 1.00 0.99 1.04 
14.5 0.97 1.06 1.00 0.99 1.08 
15.5 0.94 1.05 0.98 1.00 . 1.08 

·1 
16.5 0.92 1.06 0.95 0.99 1.11 
17.5 0.92 1.04 0.95 0.97 1.10 
18.5 0.93 1.01 0.94 0.98 1.05 
19.5 0.92 1.03 0.93 0.96 1.15 
20.5 0.92 1.02 0.94 0.95 1.05 
21.5 0.94 1.01 0.95 0.95 1.00 
22.5 0.94 1.16 0.97 0.95 1.00 
23.5 0.96 - 0.96 0.99 1.15 
24.5 0.96 - 0.96 0.98 0.93 
25.5 0.99 1.00 0.99 0.97 1.12 
26.5 0.99 - 0.99 0.97 

1 

-
27.5 1.04 - 1.04 0.96 -
28.5 1.11 - 1.11 1.08 

1 

-
29.5 0.87 - 0.87 1.00 -

Keskimäärin - ~ 
On an average 0.94 

1 
1.03 

1 
0.96 1 0.97 

1 
1.06 

esitetty taulukossa 5 (sivu 16). Yksityisillä työ
mailla esiintyneet suurimmat kuutioerot olivat seu
raavat: 

4-metriset kuusipaperipuut + 3.8%, - 2.6 % 
6- )} )} + 2.6 %, - 4.3 % 
4- )} mäntypaperipuut + 5.0 %, -4.6 % 
6- )} )} + 8.3 %, -8.6 % 

järeyden huomioon ottaminen parantaa. siis ilmei
sesti kuutioimistarkkuutta. 

3) Latvakuutio kerrotaan tavaralajeittain ko. 
puuerän latvakuution keskiarvon mukaisella kes
kus- ja latvakuution suhteella. Katso piirrosta 8 
(sivu 21). Yksityisten työmaiden suurimmat kuu
tioerot ovat olleet: 

4-metriset kuusipaperipuut + 5.5 %, - 1.1 % 
6- )} )} + 2.3 %, -0.2% 
4- )} mäntypaperipuut + 7.3 %, -2.0 % 
6- )) )} + 10.0 %, -7.6% 

1 

- 0.27 0.78 0.34 - -

1 

-
- 0.84 0.92 0.86 0.79 0.72 0.78 

0.85 0.86 0.97 0.90 0.81 1.01 
1 

0.83 
0.84 0.88 0.96 0.92 0.84 1.01 0.85 
0.93 0.92 1.03 0.96 0.88 1.02 0.89 
0.97 0.92 1.04 0.95 0.88 1.05 0.92 
1.01 0.91 1.08 0.96 0.92 1.08 0.94 
1.01 0.92 1.09 0.98 0.92 1.12 0.94 
1.02 0.92 1.09 0.98 0.92 1.10 . 0.93 
1.02 0.92 1.10 0.96 0.92 1.1 6 0.94 
0.98 0.90 1.09 0.93 0.95 1.27 0.96 
0.99 0.90 1.10 0.93 0.95 1.06 0.95 
0.98 0.92 1.09 0.93 0.92 . 1.10 0.93 
0.96 0.89 1.10 0.92 0.90 - 0.90 
0.95 0.91 - 0.9 1 0.92 1.15 0.92 
0.95 0.92 0.92 0.92 0.92 - 0.92 
1.00 0.90 1.00 0.90 1.00 1.08 1.00 
0.98 0.92 - 0.92 0.92 - 0.92 
0.99 1.04 - 1.04 0.97 - 0.97 
0.97 1.02 - 1.02 0.99 

1 

- 0.99 
0.96 1.12 - 1.12 0.84 - 0.84 
1.08 - - - - - -
1.00 - - - -

1 
- -

0.99 1 0.91 
1 

1.06 
1 

0.95 1 0.92 
1 

1.10 
1 

0.93 

Kaikissa näissä tapauksissa mittauksen kenttä
työ tapahtuu täysin samalla tavalla. Tapaa 1) käy
tettäessä ei voida mitenkään suorittaa keskimää
räisestä järeydestä tai kapenemisesta poikkeamisen 
vaatimia korjauksia, joten virhemahdollisuudet yk
sityisten työmaiden ja puuerien kohdalla voivat 
muodostua suuriksi. Tavassa 2) järeyden vaikutus 
keskus- ja latvakuution suhteeseen tulee otetuksi 
huomioon mahdollisimman tarkasti, mutta yksi
tyisten työmaiden tai puuerien kapenemisen huo
mioimiseen menetelmä ei anna mahdollisuutta. 
Tavassa 3) järeys tulee otetuksi huomioon likimää
räisesti, mutta kapenemisen poikkeukset jäävät 
huomioon ottamatta. Koska kapeneminen eri latva
läpimittaluokissa vaihtelee suhteellisen vähän (tau
lukko 6, sivu 18), on ymmärrettävissä, että kuutio
erot ovat suhteellisen pienet, jos kussakin läpimitta
luokassa käytetään..,. omaa kerrointaan, kuten ta
pauksessa 2) on tehty. 



Kuutioiminen tyvi- ja latvaläpimittojen mittauk
seen perustuen voidaan toimittaa seuraavilla ta
voilla: 

1) Keskuskuutio määrätään siten, että mitataan 
pölkyt latvasta ja lasketaan latvakuutio. Sen jäl
keen tai latvamittauksen yhteydessä mitataan 
tietty prosentti pölkkyjen kappaleluvusta, siten 
että määrätään pölkkyjen cm:ssä ilmaistu kapene
minen tyvestä latvaan eli tyvi- ja latvaläpimitan 
erotus. Lasketaan kapenemiserojen keskiarvo ja 
määrätään tätä keskiarvoa vastaava keskus- ja 
latvakuution suhde tavaralajeittain. Keskus- ja 
latvakuution suhteen riippuvaisuus eri tavarala
jeilla kapenemisen suuruudesta on esitetty piirrok
sessa 9 (sivu 21) ja taulukossa 8 (sivu 20). Yksi
tyisten työmaiden suurimmat kuutioerot tavara
lajeittain olivat: 

4-metriset kuusipaperipuut + 2.5 %, -1.4 % 
6- >> >> + 7.7 %, -6.5 % 
4- )) mäntypaperipuut + 3.1 %, - 1.4 % 
6- >> >> + 2.6 %, - 6.0 % 

6-metristen pölkkyjen kuutioimistarkkuus ei ole 
ollut täysin tyydyttävä. Tämä johtuu siitä, ettei 
kapenemisen riippumattomuus pölkkyjen järey
destä ole ollut aivan kiistaton. Hajaanto on näet 
varsin suuri. 

2) Keskuskuutio määrätään mittaamalla tavara
lajeittain pölkkyjen tyvi- ja latvaläpimitat sekä 
laskemalla näiden perusteella vastaavat tyvi- ja 
latvakuutiot. Kutakin tyvi- ja latvakuution suh
detta vastaavat keskus- ja latvakuution suhteet on 
esitetty piirroksessa lO (sivu 21) ja taulukossa 9 
(sivu 22). Yksityisten työmaiden suurimmat kuu
tioerot olivat tavaralajeittain seuraavat: 

4-metriset kuusipaperipuut + 4.6 %, 1.1 % 
6- >> >> + 3.6 %, 2.1 % 
4- >> mäntypaperipuut + 6.0 %, 9.4 % 
6- >> + 7.2 %, 11.4 % 

Kuutioerojen suuruus johtuu siitä, että kapene
misen mittana käytetty tyvi- ja latvakuution suhde 
on jossakin määrin riippuvainen pölkkyjen järey
destä (piirrokset 9 ja 10, sivu 21 ). jos tätä tapaa 
aiottaisiin soveltaa käytäntöön, olisi riittävän kuu
tioimistarkkuuden saavuttamiseksi järeys otettava 
korjaustekijänä huomioon. Tämä tekisi menetel
män kuitenkin niin monimutkaiseksi, ettei laskel
mia ole suoritettu loppuun saakka. 

3) Keskuskuutio voidaan myös määrätä siten, 
että mitataan ·tavaralajeittain jokaisen pölkyn 
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tyvi- ja latvaläpimitta ja lasketaan tyvi- ja latva
kuution summa. Sitten kerrotaan tavaralajeittain 
tyvi- ja latvakuution summa keskuskuution sekä 
tyvi- ja latvakuution summan suhteella. Suhteet 
olivat tavaralajeittain seuraavat: 

4-metriset kuusipaperipuut 0.46 
6- >> >> 0.46 
4- >> mäntypaperipuut 0.46 
6- >> » 0.43 

Yksityisten työmaiden suurimmat kuutioerot 
olivat: 

4-metriset kuusipaperipuut + ·2.8 %, - 1.5% . 
6- >> >> + 2.6 %, - 2.9 % 
4- >> mäntypaperipuut + 2.1 %, - 3.6 % 
6- >> >> + 1.3 %, - 6.9 % 

Kuutioimistarkkuus oli siis suhteellisen hyvä. 
Tämä johtuu siitä, että keskuskuution sekä tyvi
ja latvakuution summan suhde on vain heikosti 
pölkkyjen järeydestä riippuvainen. 

4) Mitataan tavaralajeittain jokaisen pölkyn 
tyvi- ja latvaläpimitta ja lasketaan jokaiselle pöl
kylle yo. läpimittojen keskiarvo. Sitten määrätään 
läpimittojen keskiarvon mukainen kuutio ja kerro
taan tämä tavaralajeittain keskuskuution ja tyvi
ja latvaläpimitan keskiarvon mukaisen kuution suh
teella. Kuutioiden suhteet olivat seuraavat: 

4-metriset kuusipaperipuut 0.96 
6- l) )} 0.99 
4- >> mäntypaperipuut 0.95 
6- )) >) 0.93 

Yksityisten työmaiden suurimmat kuutioerot 
olivat: 
4-metriset kuusipaperipuut + 2.5 %, - 1.0 % 
6- )) >> + 2.3 %, - 3.5 % 
4- )) mäntypaperipuut + 1.8 %, - 1.6 % 
6- >> )) + 2.2 %, - 5.2 % 

Kuutioerot tätä tapaa käytettäessä ovat olleet 
pienimmät, joten suurin tarkkuus siis saavutetaan 
tätä tapaa käyttäen. järeyden vaikutus kuutioiden 
suhteeseen on varsin heikko (taulukko 12, sivu 26), 
joten hyvä kuutioimistarkkuus on ymmärrettä-
vissä. . 

Kuutioerot on edellä käsitellyissä tavoissa las
kettu siten, että kaikki pölkyt on käsitelty yhdessä. 
On näet havaittu, ettei tyvipölkkyjen erottelu sa
nottavasti paranna kuutioimistarkkuutta. 
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Tutkimuksen yhteydessä ei ole tullut selvitetyksi, 
kuinka paljon kapeneminen tyvestä latvaan on tyvi
pölkyillä suurempi kuin esim. 0.5 m etäisyydeltä 
tyvestä latvaan. On ilmeistä, että tulos olisi jonkin 
verran tarkempi, jos epävarman tyviläpimitan ti
lalle, johori tyvipaisuma ja kaatokorkeus vaikutta
vat, otettaisiin läpimitta jonkin matkaa tyvestä 
latvaan päin. Aikaisemmin jo mainittujen ruotsa
laisten tutkimusten mukaan (Almqvist ja Hallmans 
1945, 1946 ja 1947 a) sopivin mittauskohta olisi 
tyvipölkyillä 1 Y4 - 1 Y2 jalan päässä tyvestä. jos 
tyvi- ja latvaläpimittojen mittaukseen ryhdytään, 
on syytä määrätä lisämittauksilla kapeneminen 
määrättyjen etäisyyksien päässä tyvestä. Kuten 
jo aikaisemmin on mainittu, ei nyt käsillä olevan 
tutkimuksen yhteydessä kerätty aineisto ollut riit
tävän suuri tämän seikan selvittämiseksi. 

T u t k i m u s a i n e i s t o n e d u s t a v u u s. 

Tulosten luotettavuuden ratkaisee huomattavalta 
osalta se seikka, missä määrin koottu tutkimus
aineisto vastaa 4 ja 6 metrin pituisina hankittujen 
paperipuiden keskimääräistä laatua, so. niiden ka
penemista ja järeyttä. Aineiston edustavuudella 
on suuri merkitys ennen kaikkea sellaisia kuutioi
mistapoja käytettäessä, joissa puuerän järeyttä ja 
kapenemista ei ole voitu ottaa huomioon. 

järeyteen vaikuttavat mm. paperipuiden minimi
läpimitta, jonka tätä aineistoa kerättäessä piti olla 
8 cm latvasta kuoren alta mitattuna (mutta jota 
sääntöä ei käytännössä kuitenkaan ole tarkasti nou
datettu, niin kuin aineiston jakaantuminen läpi
mittaluokkiin osoittaa) ja apteeraustapa, jonka vai
kutus näkyy ennen kaikkea 4- ja 6-metristen pölk
kyjen keskinäisessä järeyssuhteessa. Tutkimusai
neistossa on eri tavaralajien järeys saanut seuraa
via arvoja: 

4-metriset kuusipaperipuut 51.6 jm 2-m:ksi katkott., 
puolip. p-m3:ssä 

6- )) 
4- )) 
6- )) 

)) 47.5 )) 
mäntypaperipuut 48.3 >> 

)) 45.1 )) 

)) 

)) 

järeysluvut on saatu siten, että kuusipaperipuun 
kuorellinen, keskeltä mitattu k-m3 määrä on muun
nettu 2-m:seksi katkotuksi, puolipuhtaaksi kuorituk
si p-ri13:ksi kertomalla luvulla 1.15. Männyllä vas
taava kerroin on ollut 1.21. Veitsiluoto Osakeyl7tib"n 
keväällä 1947 toimittamien koepinoamisten anta
mat tulokset ovat antaneet seuraavia tuloksia: 

Valtion metsät Yksityismetsät 
Tavaralaji jm/2-m:seksi katkottu, puolip. p-1113 

4-metriset kuusipaperipuut 46.0 50.5 
6- >) >) 47.0 51.8 
4- >) mäntypaperipuut 45.0 48. 1 
6- )) ' >) 44.7 48.7 

Tutkimusaineiston 6-metriset paperipuut ovat ol
leet järeydeltään suunnilleen samanlaisia kuin 
Veitsiluoto Osakeyhtiön toimittamissa koepinoa
misissa (valtion metsien osalta), mutta 4-metriset 
pienempiä. Kun sekä valtion että yksityisten met
sistä hankittujen paperipuiden järeys otetaan huo
mioon, pienenee ero jonkin verran. Koepinoamisen 
yhteydessä kaikki paperipuuksi kelpaamattomat 
pölkyt eroteltiin pois, jolloin alamittaisten pölkky
jen poistaminen suurensi jäljelle jääneiden pölkky
jen keskimääräistä järeyttä. Tutkimusaineistossa 
ei tällaista erottelua toimitettu, mikä on omiaan 
selittämään tutkimus- ja koepinoamisaineistojen 
välistä järeyseroa. Eroteltu kappalemäärä on vaih
dellut 1.8-2.6 % koko kappalemäärästä. 

Mitä kapenemiseen tulee, on huomattava, että 
tutkimus-aineisto on koottu kaikentyyppisistä met
sistä, hyviltä ja huonoilta kasvupaikoilta, joten ei 
liene mitään syytä epäillä tutkimusaineiston tässä 
suhteessa poikkeavan keskimääräisestä. 

E r i k u u t i o i m i s m e n e t e 1 m i e n s o v e 1-
t u v a i s u u s k ä y t ä n t ö ö n. 

Tutkimuksia ajanmenekistä eri mittaustapoja 
käytettäessä ei toimitettu, mutta jonkinlaisen poh
jan saamiseksi mittausnopeudelle esitetään eräitä 
tietoja Ruotsissa toimitettujen tutkimusten tulok
sista (Almqvist ja Hallmans 1947 b ja c). Paperi
puiden mittaukseen on Ruotsissa liitetty niiden 
laadun arviointi. Tutkimuksia suoritettaessa on 
kylläkin eroteltu laadun arvioimiseen ja kuutiomää
rän määräämiseen liittyvät työt erilleen, mutta 
luonnollista on, että ajanmenekki voi olla suuresti 
poikkeavaa, jos mitään laadun arvioimista ei mit
tauksen yhteydessä toimiteta. Ruotsissa joudutaan 
paperipuita mitattaessa jokainen pölkky otta_
maan kasasta esille, työ, josta eroon pääse
minen on tämän tutkimuksen tarkoituksena. 
Mittausryhmän miesten yhteinen ajankäyttö mi
nuuteissa mitattua kappaletta kohden varsinaisessa 
mittaustyössä on saanut eri mittaustapoja käytet
täessä seuraavanlaisia arvoja: 

Pö1kyn pituus merkitty pölkyn päähän metsässä: 



Mittaus latvasta. 
Työssä 2 miestä . Latvat samassa suunnassa tasan. 

Mittaus 0.09 min., sivutyö 0.03 min. Umeå. 
>> 0.09 >> >> 0.03 >> • Örnskölds

vik. 

Mittaus keskeltä. 
Työssä 3 miestä. 
Latvat samassa suunnassa, ei tasan. 

Mittaus 0.21 min., sivutyö 0.04 min. Umeå. 
Örnskölds-)) 0.20 )) ' )) 0.07 )) 

vik. 
Latvat eri suunnissa. 

Mittaus 0.34 >> , >> 0.06 >> • Sundsvall. 

Mittaus tyvestä ja latvasta. 
Työssä 2 miestä. 
Latvat safllassa suunnassa, tasan . 

Mittaus ·0.20 min ., sivutyö 0.06 min. Umeå. 
>> 0.26 >> , >> 0.08 >> • Örnskölds-

vik. 
Latvat eri suunnissa. 

Mittaus 0.22 min., sivutyö 0.10 min. Örnskölds
vik. 

Paperipuut ovat olleet matalissa kasoissa ilman 
aluspuita ja väliteloja. Umeån ja Sundsvallin mit
tausyhdistysten alueella on ollut kyseessä jääva
rasto. Örnsköldsvikin alueella taas on ollut rinne
varasto . Edellä olevasta on nähtävissä, että mittaus 
latvasta on ollut ylivoimaisesti nopeinta ja että 
mittaukset keskeltä sekä tyvestä ja latvasta ovat ol
leet suunnilleen samanarvoisia. jos latvasta mit
taukseen kulunutta aikaa merkitään sadalla, on 
keskeltä mittauksen suhdeluku Umeån kohdalla 
240 ja Örnsköldsvikin kohdalla 230. Vastaavat 
suhdeluvut toimitettaessa mittaus tyvestä sekä lat
vasta ovat 240 ja 250. Koska mittausryhmän työ
aikaan sisältyy runsaasti lepo- ja hukka-aikaa, siir
tymistä kasalta toiselle jne., eri mittaustapojen erot 
kyllä huomattavasti tasoittuvat. Voitaneen kuiten~ 
kin sanoa, että mittaukseen tyvestä ja latvasta kuluu 
ainakin 50-100 % enemmän aikaa kuin latvasta 
mittaukseen. Siinä tapauksessa, että mittausta suo
ritettaessa kirjamies laskee tyvi - ja latvaläpimitan 
keskiarvon, ajanmenekki on varmaan vieläkin suu
rempi. Latvasta mittauksen antamaan tulokseen 
vaikuttanee sangen voimakkaasti, ovatko latvat 
käännetyt samaan suuntaan ja vedetyt tasan, vai 
ovatko ne vetämättä tasan tai kerrassaan eri suun
tiin. Tyvi jlatvamittauksessa ei tällä seikalla liene 
kovinkaan suurta merkitystä, mikä tasoittaa näi
den menetelmien kustannuseroa. jos tyvipölkyt 
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erotetaan muista pölkyistä, mittausnopeus pienenee 
ja kustannukset nousevat. Tyvipölkkyj en erottele
minen ei kuitenkaan näytä parantavan mittaus
tarkkuutta siinä määrin, että siitä olisi vas
taavaa hyötyä. jos tyviläpimitan mittaus toi
mitetaan tyvilaajentuman yläpuolelta, on mitat
taessa joka tapauksessa todettava pölkyn tyvipää, 
vaikkei tyvipölkkyjä eroteltaisikaan. Kuutioimis
tarkkuus silloin ilmeisesti paranee, mutta kustan
mtkset nousevat. Latvamittaus on siis kustannuk
siltaan ehdottomasti edullisin tapa. Tyvi jlatvamit
tausmenetelmistä vaatii pienimmät kustannukset 
tapa 1), jossa kapeneminen määritettiin cm:ssä 
tyvi- ja latvaläpimittojen erotuksen keskiarvona. 
Suunnilleen yhtä halvalla päästäneen ainakin 
eräissä tapauksissa käyttämällä tyvi jlatvamittauk
sessa tapaa 3), jossa määrättiin tyvi- ja latvakuu
tion summa erottelemaHa molempia kuutioita toi
sistaan. Huomattavasti hankalampaa jo on käyt
tää tapoja 2) ja 4), joista viimemainittu tarkkuu
tensa ansiosta voi kuitenkin eräissä tapauksissa 
tulla kysymykseen. 

Kuutiöimistyötä helpottaa suuresti, jos mittaus
taulukoiden perusteella saatu kuutio tarvitsee ker
toa ainoastaan yhdellä vakiolla keskuskuution sel
ville saamiseksi. Tällaisia menetelmiä ovat latvasta 
mitattaessa tapa 1) ja tyvi jlatvamittausta käytet
täessä tavat 3) ja 4). jos latvasta mittaus epätark
kuutensa johdosta jätetään laskelmista pois, ovat 
jäljellä molemmat tyvijlatvamittaustavat 3) ja 4). 
Nämä menetelmät eivät kuutioimistarkkuutensa 
puolesta po ikkea toisistaan sanottavassa määrässä, 
mutta mitä varsinaisen mittaustyön kustannuksiin 
tulee, tapa 3) on selvästi halvempi. Samoin kuu
tioimineo on tapaa 3) käytettäessä helpompaa ja 
nopeampaa. 

Edellä käsitellyt kiintokuution määräämismene
telmät soveltuvat suurten puumäärien kuutioimi
seen, jolloin ne antavat tarkat arvot useiden, kape
nemiseltaan ja järeydeltään vaihtelevien puuerien 
kuutioiden summalle. Sen sijaan yksityisillä työ
mailla voivat kuutioerot pölkkyjen kapenemisesta 
ja järeydestä riippuen suurestikin vaihdella. jos 
puiden luovuttajalla on puueriä eri puolilla Pohjois
Suomea, saadaan täten koko luovutusmäärälle 
tarkka kuutioarvo. Koska Pohjois-Suomessa valtio 
esiintyy tällaisena puiden suurluovuttajana, sopii 
tällaisten mittaus- ja kuutioimismenetelmien käyttö 
valtion ja yhtiöiden välisissä puutavarakaupoissa 
varsin hyvin. jos pyrkimyksenä on ainoastaan 
kokonaiskuution määrääminen, on jokseenkin yh
dentekevää kuutioimistarkkuuden puolesta, mitä 
menetelmää käytetään. Tällöin tulisi kysymykseen 
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tietysti kaikkein halvin menetelmä eli mittaus lat
vasta ja siinä tapa 1). jos halutaan suurempi tark
kuus eri puuerille, on käytettävä menetelmiä, jotka 
ottavat puiden vaihtelevan kapenemisen ja järey
den huomioon, mutta jotka myös vaativat suurem
mat kustannukset. jos mittauksessa on kysymys 
ainoastaan ostajan ja myyjän välisestä puuerän 
luovutuksesta, voidaan menetellä siten, että mita
taan määräprosentti paperipuiden j uoksumetri
määrästä edustavaa menettelyä käyttäen. jos sen 
sijaan mittauksella pyritään selvittämään myös 

yksityisten työryhmien työtuloksen suuruus, on 
välttämätöntä suorittaa koko puuerän mittaus. 
jos palkka työntekijälle maksetaan kuutioyksi
költä, on välttämätöntä saada mittaus niin tarkaksi, 
että kuutioerot kunkin työntekijän hakkaamissa 
tai ajamissa pu-umäärissä tulevat mahdollisimman 
pieniksi. Siinä tapauksessa voitaneen ajatella sovel
lettaviksi käytäntöön tyvijlatvarriittauksesta ta
poja 3) tai 4), joista edellinen mittaus- ja kuutioi
mistyön yksinkertaisuuden vuoksi tulee ensi sijassa 
kysymykseen. 
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C. TUTKIMUKSIA 2-METRISTEN KUORELLISTEN JA PUOLIPUHTAIDEN PAPERIPUIDEN PINO
MITAN SEKÄ 4- JA 6-METRISTEN KUORELLISTEN PAPERIPUIDEN KIINTOMITAN SUHTEESTA 

JOHDANTO 

4- ja 6-metristen paperipuiden kiintokuutiomäärä 
on käytännön tarpeita varten saatava muutetuksi 
kuorelliseksi tai puolipuhtaaksi kuorituksi 2-m 
pinokuutiomääräksi. Asetuksessa, joka sisältää 
puutavaran mittaussäännön, on 7a §:ssä ilmoitettu 
ne luvut, joilla mm. 4- . ja 6-metristen kuusi- ja 
mäntypaperipuiden kiintokuutiomäärät on kerrot
tava vastaavan pinomitan selville saamiseksi. jos 
4- tai 6-metriset paperipuut luovutetaan 2-metri
sinä, ilman että niitä katkottaisiin lyhyemmiksi, 
on mittaussäännön 7 b §:ssä ilmoitettu ne luvut, 
joilla 7 a §:ssä mainitut 4- ja 6-metristen paperi
puiden pino- ja kiintomitan väliset suhdeluvut on 
kerrottava, jotta saataisiin selville 4- ja 6-metris
ten paperipuiden 2-metriseksi muunnetun pinomi
tan ja kiintomitan välinen suhde. Täten saadaan 
siis selville kuorellista kiintokuutiometriä vastaava 
pinokuutiometrimäärä 2-metriseksi katkottuna kuo
rellisena tavarana. 

Kun Pohjois-Suomessa keväällä 1947 luovutusta 
varten 4- ja 6-metrisiä paperipuita katkottiin 2-
metrisiksi pölkyiksi, kuorittiin puolipuhtaaksi ja 
pinottiin kuorittuun pinokuutiometriin sisältyvän 
p-m3 määrän selvittämiseksi, sisällytettiin tähän 
koepinoamiseen osa rankojen kiintokuution mää
räämiseen tarkoitetusta aineistosta. Täten saatiin 
siis selville 4- ja 6-metristen paperipuiden kuorel
lisen kiintokuution ja puolipuhtaiksi kuorittujen 
2-metristen paperipuiden pinomitan suhde. Osa 
rangaista 2-metrisiksi katkottuina ladottiin kuo
rellisina pinoon ja kuorittiin vasta pinon mittaa
misen jälkeen. Tällä tavoin oli tarkoitus tarkistaa, 
kuinka hyvin kuorimishukkatutkimuksessa saadut 
kuorimishukan arvot pitävät paikkansa ja voi
daanko mittaussäännön 7 §:ssä esitettyjä lukuja 
käyttää sellaisinaan. 

TUTK JMUSA IN EISTO. 

Kuorellista kiintokuutiomäärää vastaavan, 2-met
riseksi katkotun kuorellisen pinokuutiomäärän sel
vittämiseksi aineistoa saatiin varsin niukasti, sillä 
huomattava osa oli käyttökelvottomana hylättävä. 
Aineistoa oli seuraavasti: 

- kuusipaperi puut: työmaita 1, 127.9 kuorell. p-m3 
- mäntypaperi puut: >> 2, 275.9 >> 

Puolipuhtaaksi kuorittua aineistoa kertyi sen si
jaan jonkin verran enemmän: 

- kuusipaperipuut: työmaita 4, 774.9 puolip. p-m3 
- mäntypaperipuut: >> 4, 693.0 >> 

TUTKIMUSTULOKSET. 

2 - m e t r i s t e n p a p e r i p u i d e n k u o r e l
·1 i s e n p i n o m i t a n j a 4 - j a 6 - m e t r i s

ten paperipuiden kuorellisen 
k i i n t o m i t a n s u h d e. 

Tutkimustulokset on esitetty taulukossa 13. 
4- ja 6-metrisillä kuusipaperipuilla on siis kes

keltä kuoren päältä mitattuna 1 k-m3 vastannut 
1.44 p-m3 2-metriseksi katkottua kuorellista tava
raa. Mittaussäännön 7 §:n mukaan 1 k-m3 vastaa 
1.37 p-m3. Männyllä on tämän tutkimuksen mu
kaan 1 k-m3 vastannut 1.45 p-m3, kun se mittaus
säännön mukaan vastaa ainoastaan 1.41 p-m3. 
Tämän tutkimuksen mukaan siis kiintokuutiomet
ristä on s·aatu huomattavasti enemmän pinomit
taista paperipuuta, kuin mittaussäännön luvut 
edellyttävät. Tutkimusaineisto oli kuitenkin siksi 
puutteellinen, ettei johtopäätösten tekoon ole ai
hetta. 

2-m et r i s te n p u o 1 i p u h tai d e n p a p e r i
p u i d e n p i n· o m i t a n j a 4 - j a 6 - m e t
risten kuorellisten paperipuiden 

k i i n t o m i t a n s u h d e. 

Kuusipaperipuita koskevat tulokset on esitetty 
taulukossa 14. 

· 4-metrisistä rangaista 2-metrisiksi katkottujen, 
puolipuhtaiden pölkkyjen pinomitan ja 4-metrisen 
rankatavaran kuorellisen kiintomitan suhde on ol
lut 1.18. 6-metrisillä kuusipaperipuilla vastaava 
suhde on ollt.it L14. Koko aineisto yhdessä on suh
teelle saatu arvoksi 1.15. jos mittaussäännön 
7 §:n 1 k-m3:iä vastaavasta kuorellisesta, 2-metriseksi 
katkotusta p-m3 määrästä (1.37 p-m3) vähenne
tään kuorimishukkatutkimuksessa saatu kuorimis
hukan keskiarvo 15.7 %, saadaan lopputuloksek
si 1.154 p-m3. Tutkimusaineiston järeys, 47.9 jm 
puolipuhtaaksi kuoritussa p-m3:ssa, vastaa melko 
hyvin Pohjois-Suomen kuusipaperipuiden järeyden 
keskiarvoa. Kuorimishukan suuruudesta tutkimus
pinojen osalta voidaan tehdä päätelmiä sillä perus- ... 
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Taulukko-- Table 13. 
2-metrisiksi katkottujen, kuorellisten paperipuiden pinomitan ja 4- ja 6-metristen kuorellisten paperipuiden kiintomitan 
suhde. - Ratia betwee11 piled measure of u11barked pulpwood, bucked into 2-metre lengths, and solid measure of u11barked pulp

wood of 4 a11d 6 metres. 

Pölkyn 2-m:ksi katk. 1 k-m3 vastaava 

pituus, kuorell . p-m3 Kuorell. k-m3 kuorell. p-m3 jm puolip. 

Puulaji 111 Työmaa (keskeltä) määrä p-m3:ssä 

Species Lengtl1 2-metre wood, Unbarked Cu.m. piled Running metres 

of boll, 
Working Site unbarked w.m. solid w.m. measure corre- partly barked i 11 

m etres pi/ed measure (middle ) spo11ding to 7 w.m. piled m. 

solid cu.m. 

Kuusi 4 lso-Väystäjä ........ . .... . .. 59.60 4 1.69 1.43 49.4 
Spruce 6 >) •• •• 0 • ••••• • • • • • 68.30 47.18 1.45 53.6 

4 ja 6 1 
4 & 6 

Yhteensä ja keskimäärin - ~ 
Total and average .......... 127.90 1 88.87 1 1.44 1 51.6 

Mänty 4 lso-Roni ..... . . . ......... . .. 49.02 34.74 1.41 50.0 
Pine Iso-Väystäjä ... .... . .. ...... 89.25 60.31 1.48 43.6 

4 

1 

Yhteensä ja keskimäärin - ~ 

1 1 1 4 Total and average .... ..... . 138.27 95.05 1.46 45.9 

6 lso-Roni . .. ... .. ...... ...... 57.29 36.56 1.57 51.3 
Iso-Väystäjä • • •• 0 ••• 0 •• •• ••• 80.38 59.3 1 1.36 45.0 

6 

1 

Yhteensä ja keskimäärin - ~ 

1 1 1 6 Total and average ........ . . 137.67 95.87 1.44 47.7 

4 ja 6 1 
4. & 6 

Yhteensä ja keskimäärin - ~ 
Total and average .......... 275.94 

1 190.92 1 1.45 1 46.8 

Taulukko - Table 14. 
2-metrisiksi katkottujen, puolipuhtaaksi kuorittujen paperipuiden pinomitan ja 4- ja 6-metristen kuorellisten paperipuiden 
kiintomitan suhde. - Ratia between pi/ed measure of partly barked pulpwood, bucked into 2-metre lengths, and solid measure 

of 4- and 6-metre unbarked pulpwood. 

Kuusipaperipuut - Spruce pulpwood. 

Pölkyn . 2-m:ksi katkott. Kuorell. k-ms 1 k-m3 vastaava 
jm puolip. 

pituus, 
Työmaa puolip. p-1113 (keskeltä) p-1113 määrä 

p-m3:ssä 
m Running metres 

L ength 
Partly barked Unbarked Cu.m. pi/ed partly barked i 11 

of bolt, 
Worki11g Site 2-metre, w.m. solid cu.m. measure corresp. 7 cu.m. piled 

metres 
piled measure (middle) to 1 solid cu.m. measure 

4 Iso-Väystäjä .......... .. ..... . .. . ... 72.92 59.32 1.23 52.1 
Kuusivaara 0 0 •••• 0 •• ••• ••••• 0 • • • • •• • 84.20 75.70 1.11 52.6 
Märkäjärvi . .. . . .. ... .. .. . . .. . .... . .. 9.43 7.73 1.22 45.4 
Rousamo .. . . . .. ... . ....... . . . ... . .. 84.68 70.06 1.21 47.5 

Y:~:~~~~ ~a. -~e.s~.i~~~r.i~. ~- -~~~~~. ~~~ . 1 251.23 1 212.8 1 1 1.18 1 50.5 

6 Iso-Väystäjä • • •••••• •• • • 0 0 ••• • •••• •• 108.99 94.56 1.15 54.0 
Kuusivaara .. ....... . .. . .... . . . . .. . . 136.05 123.74 1.1 0 44.5 
Märkäjärvi . . . .. . ...... .. . ... . .. .. .. . 36.30 31.44 1.1 6 50. 1 
Rousamo • •• • 0 0. 0 •••••• • • 0 •• • • 0 •••• • 145.76 125.51 1.16 42. 1 

Y:~:~~~~ ~a. -~e·s·k·i~~~r.i ~ . ~- -~~~~~. ~~~ . 1 427.10 1 375.25 1 1.14 1 46.6 

4 ja 6 sek., 
mixed M .. k ... .. . 1 ar aJarvt . . . ... .. ....... . ... . ... . . . 96.53 1 83.38 1 1.16 1 47.5 

4 ja 6 

1 

Kaikki yhteensä ja keskimäärin - Grand' 

1 1 1 4&6 total and average .. . . . . . . . .. .... . ... 774.86 671.44 1.15 47.9 
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Taulukko - Table 15. 
2-metrisiksi katkottujen puolipuhtaaksi kuorittujen paperipuiden pinomitan ja 4- ja 6-metristen kuorellistcn paperipuiden 
kiintomitan suhde. - Ratio /Jetween piled measure of partly barked pu/pwood, bucked into 2-metre lengtlls, and solid measure 

of 4- and 6-metre unbarked pu/pwood. 
Mäntypaperipuut - Pine pulpwood. 

-
Pölkyn 

2-m:ksi katkott. Kuorell. k-m 3 1 k-m3 vastaava 
jm puolip. 

pituus, p-m3:ssä 
m Työmaa puolip. p-m3 (keskeltä) p-m3 määrä 

Running metres 
Length Partly barked Unbarked Cu.m. piled partly barked in 
oj bolt, Working Site 2-metre, cu.m. solid cu.m. measure corresp. 1 cu.m. pi/ed 
metres piled measure ( middle ) to 1 solid cu.m. measure 

4 lso-Roni •• • ••••• 0 •••••••••• 0 ••• 0 •••• 78.30 63.98 1.22 51.7 
Iso-Väystäjä ••••••••••••• 0 • •• • ••• • •• 87.44 70.75 1.24 44.1 
Märkäjärvi ..................... .. ... 9.89 8.02 1.23 45.7 
Rousamo ••••••••••••••••• 0 ••••••••• 88.37 70.55 1.25 45.4 

v::ee~:~~ j~ .k.e~~i.n~~ä.r~~ -~- ~~~a·l · ~~:d. l 264.00 1 213.30 1 1.24 1 46.9 

6 Iso-Roni • • •••••• 0 ••• 0 ••••••••••••• 0. 121.54 93.82 1.30 49.3 
Jso-Väystäjä •••••••• 0 • ••••••••••••• 0 130.60 110.88 1.18 45.4 
Märkäjärvi ...... . . ................. . 16.15 12.70 1.27 46.8 
Rousamo 0 •••••••••••••••• • ••• 0 ••••• 142.50 122.40 1.16 1 41.3 

v:~ee~:~~ j.a. ·k·e·s~.i~~~äri~. ~ .. ~~~~~. ~~~ . 1 410.79 1 339.80 1 1.21 1 45.2 

4 ja 6 sek .l 
mixed Märkäjärvi ... ............. .. . . .. ... . 1 18.17 1 14.60 1 1.25 1 45.6 

4 ja 6 
4&6 1 

Kaikki yhteensä ja keskimäärin - Grand' 
total and average ................... 692.96 1 567.70 1 1.22 1 45.9 1 

teella, että osa pinoista ennen kuorintaa ladottiin 
ku orellisi na pi noon ja mitatt iin . Kuorimishukka 
on tä llöin ollut 15.95 %, mikä siis poikkeaa suh
tee llisen vähän kuorimishukkatutkimuksen anta
masta tuloksesta 15.7 %- Voidaan siis sanoa, että 
1 k-m3 kuore llista kuusirankatavaraa vastaa 1.15 
p-m3 2-metriseksi katkottua ja puolipuhtaaksi kuo
rittua paperi puuta. 

Mäntypaperipu ita koskevat tulokset on esitetty 
taulukossa 15. 

Taul ukon arvojen mukaan 1 k-m3 kuo rell isia 
mäntyrankoja on vastannut keskimäärin 1.22 p-m3 
2-metris iksi katkottuja, puolipuhtaiksi kuorittuja 
paperi pui ta. Mittaussäännön 7 §:n mukaan 

1 k-m3:iä vastaava 2-metrinen kuorellinen pino
kuutiomäärä on 1.41 p-m3. jos tästä vähennetään 
kuorimishukkatutkimuksessa saatu, kuoren poista-· 
misesta aiheutuva häviö 14.4 %, saadaan kuori
tuksi p-m3 määräksi 1.21 p-m3. Tämän tutkimuk
sen mukaan saadaan siis 1 k-m3:stä 0.01 p-m3 
enemmän paperipuuta, kuin mittaussäännön luvut 
edellyttävät. Mäntypaperipuiden järeys tässä tut
kimuksessa (45.9 jm kuoritussa p-m3:ssä) vastaa 
hyvi n Pohjois-Suomen mäntypaperipuiden järey
destä saatuja tietoja. Kuorimishukka on osa
aineistoon perustuen, kuten kuusilla, ollut 14.28 %, 
mikä sopii melko hyvin kuorimishukkatutkimuksen 
lopputu loksiin. 
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INVESTIGATIONS INTO LOGGING OF PULPWOOD IN NORTH-FINLAND. 
1. 

B a r k i n g W a s t e a n d V o 1 u m e R a t i o s. 

The practice adopted in logging of pulpwood in 
Northero Finland up to now has been to do the 
main part of the cutting in the summer or autumn 
before the soi! is frozen. The wood is then bucked 
into 2-metre bolts, barked and piled on a pile 
or crosswise to dry, until, during the winter, 
it is hauled up to the long-distance transport route. 
Delivery measurement is effected after the haulage 
in piled measure. During and after the war, so 
little labour has been available for wood operations 
in summer and autumn that only a minor part of 
the pulpwood could be logged in the manner for
merly adopted. Under the circumstances cuttings 
have had to be continued all through the winter. 
As barking during the cold spell in winter is slow 
and, consequently, expensive as it requires plenty 
of labour, pulpwood has been left unbarked in the 
forest. Bucking has been effected partly into 
2-metre lengths, in which case the wood has been 
barked in the spring at storage places, previous to 
long-distance transport. Part of the pulpwood has 
been bucked into lengths of 4 and 6 metres and 
transported to the mills unbarked, after which 
barking has been done by machine. · To some extent 
also pulpwood logged into 4 and 6 metres has been 
bucked at storage places to logs of 2 metres length, 
barked by hand and transported to the mill stocks. 

On proposition made by the North-Finnish 
operators, METSÄ TEHO, the Forest Work Studies 
Section of the Central Association of Finnish Wood
working lndustries, carried out late in the winter 
of 1947 a number of preliminary investigations 
with a view to establishing 

1. whether it would pay to cut the pulpwood 
in winter without barking it, and to effect the 
barking at the mill by machine, and what in this 
case would be the most favourable length of pulp
wood, or 

2. whether it would perhaps be more profitable 
to do the barking by hand in the spring as the 
pulpwood reaches the long-distance transport 
routes, and what in this case would be the most 
favourable length and degree of barking of the 
pulpwood. 

As regards the results of these investigations, a 
paper on the influence of the length of pulpwood 
and the degree of barking on the barking results, 
if barking is done by hand in the spring at the 

Janding place, and on time required for bucking 
by hand at storage place, has been published in 
the METSÄTEHO publication no. 8 (1948). 

The present publication contains the followin g 
parts of the investigation: 

A. lnvestigations into Bm·ki ng W aste of 2-metre 
Pulpwood. 

When unbarked 2-metre pulpwood is hauled up 
to the long-distance transport route, wages for the 
cutting done in the forest and for horse haulage are 
paid on the basis of the quantity in cubic metres 
piled measure including bark. The delivery by the 
seller to the buyer, however, is usually fixed by 
cubic metres piled measure, partly barked, and thus 
there should be some ·method of establishing the 
difference between the piled measures of unbarked 
and partly barked, expressed in percentage of piled 
measure including bark, or the barking waste of 
pulpwood. ·The following values were obtained for 
barking waste: spruce pulpwood 15.7 % and pine 
pulpwood 14.4 % -

B. lnvestigations into Determination of the Solid 
Volume of 4- and 6-metre Pulpwood. 

lf pulpwood is supplied in lengths of 4 and 6 
metres, the piled measure is such an uncertain 
indicator of the true cubic volume of wood that 
it is essential to defermine the true cubic volume 
of pulpwood log by log. Measuring of the bolts 
at middle would involve so much work - for the 
purpose, every bunch of bolts should be undone -
that the tendency has been to find some simpler 
methods for determination of the cubic volume 
corresponding to the bolt diameter as measured 
at the middle. The investigation comprised 
measuring of about 17 000 bolts of 4 and 6 metres 
of spruce and pine pulpwood, at 6 working sites, 
at the butt end of the bolt including bark, at the 
middle and at the top. Part of the bolts were 
measured also at 0.5 metres from the butt end 
but results are not yet available for publication. 

Jnvestigat ion materia! is divided by groups into 
four classes as follows: -

4-metre spruce pulpwood 
6-metre spruce pulpwood 
4-metre pine pulpwood 

- 6-metre pine pulpwood 



In each class the materia) is divided into five 
units by working sites. In each unit the materia! 
is further divided into butt Iogs and logs of other 
parts . of the stem. 

The abbreviations· used are: -
Top-volume = the volume of a cylinder of which 

the top diameter of the Iog (including bark) is the 
diameter, and the length of the log the length. 

Middle-volume = volume of a cylinder of which 
the diameter at the middle of the log (including 
bark) is the diameter, and the length of the Iog 
the length. 

Butt-volume = volume of a cylinder of which 
the diameter of the butt end of the log (inc1uding 
bark) is the diamet.er, and the length of the 1og 
the 1ength. 

On the basfs of the measurement of top diame
ter the vo1ume can be calculated as follows : -

1. The top-vo1ume of the log is mu1tip1ied, by 
groups, by the mean ratio of midd1e- and top-vo1u
mes. The ratios of the vo1umes by groups (tab1e 4, 
p. 14) and the biggest deviations of the individua1 
working sites from the mean of the group were 
as follows: -

Volume differences 
Ratios + direction -direction 

4-metre spruce pu1pwood 1.45 2. 7 % 
6-metre spruce pu1pwood 1.77 6.6 % 
4-metre pine pu1pwood 1.44 5.9 % 
6-metre pine pu1pwood 1.68 9.7 % 

3.1 % 
7.0 % 
3.8 % 

13.7 % 

The calcu1ation of the vo1umes of butt 1ogs and 
other logs separate1y did not improve on the accu
racy achieved in calcu1ating the vo1umes. 

2. The top-vo1ume of each top-diameter c1ass 
is multiplied, by groups, by the ratio of the midd1e
and top-vo1ume in the re1evant diameter class. 
The ratios of the vo1umes are given in table 5, 
p. 16. When the top-volumes of the individual 
working sites, by diameter c1asses, were multiplied 
by the ratios of middle- and top-volumes obtained 
from all the working sites, the biggest differences 
in volume proved to be as follows: 

+ direction - · direction 

4-metre spruce pulpwood 3.8 % 2.6 % 
6-metre spruce pulpwood 2.6 % 4.3 % 
4-metre pine pulpwood 5.0 % 4.6% 
6-metre pine pulpwood 8.3 % 8.6 % 

3. The top-volume is multiplied, by groups, by 
the ratio of the middle- and top-volume correspond-
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ing to the size of the top-vo1ume (sketch 6, p. 17). 
The differences in volume were: - ~ 

+ direction - direction 

4-metre spruce pulpwood 5.5 % 1.1 % 
6-metre spruce pulpwood 2.3 % 0.2 % 
4-metre pine pulpwood 7.3 % 2.0 % 
6-metre pine pulpwood 10.0 % 7.6 % 

On the basis of the measurement of butt- and top
diameters the calculation of volume can be effected 
in any of the following ways: -

1. Top-volume is multiplied, by groups, by the 
coefficient based on the amount of the arithmetical 
mean, based on the weight of the number of pieces, 
of the difference between butt- and top-diameters. 
The coefficients are given in table 8 (p . 20) and 
in sketch 7 (p. 21). The differences in vo1ume 
were: 

+ direction - direction 

4-metre· spruce pulpwood 
6-metre spruce pu1pwood 
4-metre pine pulpwood 
6-metre pine pulpwood 

2.5 % 
7.7 % 
3.1 % 
2.6 % 

1.4 % 
6.5 % 
1.4 % 
6.0 % 

2. Top-volume is multiplied, by groups, by the 
ratio of the middle- and top-volume corresponding 
to that of butt- and top-volumes. The volume 
ratios are given in table 9 (p . 22) and sketch 8 
(p. 21). The differences in volume were: -

+ direction - dire ction 

4-metre spruce pulpwood 4.6 % 1.1 % 
6-metre spruce pulpwood 3.6 % 2.1 % 
4-metre pine pu1pwood 6.0 % 9.4 % 
6-metre pine pu1pwood 7.2 % 11.4 % 

3. The tota1 of butt- and top-vo1ume is mu1ti
plied, by groups, by the ratio between midd1e
vo1ume and the total of butt- and top-vo1umes. 
The vo1ume ratios (table 10, p. 23) and the biggest 
differences in volume were: -

Volume differences 
Ratjqs + direction -direction 

4-metre spruce pulpwood 0.46 
6-metre spruce pulpwood 0.46 
4-metre pine pulpwood 0.46 
6-metre pine pulpwood 0.43 

2.8 % 
2.6 % 
2.1 % 
1.3 % 

1.5 % 
2.9 % 
3.6 % 
6.9 % 
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This method is fairly accurate. 

4. The volume calculated on the mean of butt
and top-diameter is multiplied, by groups, by the 
ratio between the middle-volume and the volume 
calculated on the mean of butt- and top-diameter. 
The ratios of the volumes (tables 11 and 12, pp. 24 
and 26) and the biggest_ differences in volume were: 

Volume differences 
Ratios +direction -direction 

4-metre spruce pulpwood 0.96 
6-metre spruce pulpwood 0.99 
4-metre pine pulpwood 0.95 
6-metre pine pulpwood 0.93 

2.5% 
2.3% 
1.8% 
2.2% 

1.0 % 
3.5% 
1.6% 
5.2% 

The method gives an accurate result but is diffi
cult to apply in practice. 

C. Investigations into the Ratio between the Piled 
Measure of Unbarked and Partly Barked Pulpwood 
of 2 Metres, and the Solid Measure of Unbarked 

Pulpwood of 4 and. 6 Metres. 

When calculating the solid volume including 
bark of 4-metre and 6 metre pulpwood into piled 
volume of 2-metre wood, unbarked or partly barked, 
the result obtained indicates that one solid cubic 
metre (measured at the middle of the bolt) of 
unbarked, 4- and 6-metre pulpwood corresponds 
to the following quantities of pulpwood bucked 
inte 2-metre lengths: 
of unbarked spruce 

pulpwood . . . . . 1.44 cu.m. piled measure 
of unbarked pine 

pulpwood . . . . . 1.45 >> >> >> 

of partly barked 
spruce pulpwood 1.15 >> >> >> 

of partly barked 
pine pulpwood . . 1.22 >> >> >> 
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