
n:o 50 

Moottorisahamiesten päivä- ja tuntiansioista talvikautena 

1963/64 ja talvella 1965 

Metsätehon toimesta kerättiin syk
yllä 1963 sekä talvina 1964 ja 1965 

tilastoa Metsätehon jäsenten ja met-
ähallinnon työmailla työskennellei

den 18 ... 64-vuotiaiden moottorisa
hamie ten ansioista, työtuloksista ja 
työajoista. Tilaston keruun tarkoi
tuksena oli lähinnä kokeilla tutki
musmenetelmää metsätyömiesten an-
iotilastojen keruun kehittämistä sil

mällä pitäen ja samalla saada tietoja 
hakkuumiesten päivä- ja tuntiansi
oi ta eri palkkausalueilla. Ajankäyt-

ASETEL IA 

Palkkausalue 

1 
2 
3 
.j 

Koko maa 

SA 1965 

yksy 1963 
199 
266 
182 
1 6 

33 

töä koskevat tulok et on julkaistu 
Metsätehon tiedotuksissa 232 ja 243 
sekä an ioita ko kevat tulokset Met
sätöiden palkkatilastotoimikunnan 
mietinnössä (Komiteanmietintö 1965 : 
B 75) . Tutkimusmenetelmää sekä ai
nei ton määrää ja sen käsittelyä on 
selostettu mainitui sa julkaisuissa. 
Tä sä yhteydes ä e itetään kuitenkin 
tila to a olleiden moottorisahamies
ten määrä , joka käy ilmi asetelmasta 
1. 

Tila to a moouori ahamiehiä 

1alvi 196.t 
223 
175 
81 

273 

i52 

talvi 1965 
67 
92 
66 

332 

557 
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Koska talvella 1964 palkkaus
alueella 3 sekä talvella 1965 palk
kausalueilla 1, 2 ja 3 ei asetettu tu
losten luotettavuudelle niin suurta 
vaatimusta kuin muilla palkkaus. 
alueilla, aineisto 1a1 mainituilla 
alueilla verraten pieneksi . 

Työntekijän ansiolla tarkoitetaan 
tilastossa näytetyömaalla tarkkailu. 
aikana saatua bruttoansiota. Siinä 
ovat tällöin mukana veroina pidätet· 
tävä rahamäärä, moottorisahan osuus 
ja mahdollinen kulkemiskorvaus eli 
"tossuraha". Vuosilomakorvaus ei 
sisälly ansioon. Moottorisahan käyt
tökustannuksia ei ole vähennetty an· 
siosta. Päiväansiota ja työpäivän pi· 

ASETELMA 2 

tuutta selvitettäessä yhdeksi työpäi· 
väksi katsottiin jokainen hakkuu. 
urakan suorittamiseen käytetty päivä 
sen pituudesta riippumatta . 

Moottorisahamiesten keskimääräi
nen päiväansio esitetään palkkaus
alueittain asetelmassa 2 ja päiväan· 
sioiden suhteelliset erot eri tarkkai · 
lukausina asetelmassa 3. 

Päiväansio oli jokaisena tarkkailu. 
kautena suurin palkkausalueella 1 
ja pienin palkkausalueella 4. Talvel· ( 
la 1964 oli suhteellinen päiväansio 
kaikilla palkkausalueilla suurempi 
kuin talvella 1963 ja talvella 1965 
taas palkkausaluetta 1 lukuun otta· 
matta suurempi kuin talvella 1964. 

Keskimääräinen päiväansio, mk/ pv 

Palkkausalue 

1 
2 
3 
4 

ASETELMA 3 

Palkka usalue 

l 
2 
3 
4 

syks y 1963 
33 :94 
24 :30 
22 :63 
22 :25 

syksy 1963 
100 
100 
100 
100 

talvi 1964 
42:19 
30:76 
27 :52 
23 :34 

Suhteellinen päiväansio 

talvi 1964 
124 
127 
122 
105 

talvi 1965 
42 :01 
37 :80 
32 :19 
27 :-

talvi 1965 
124 
156 
142 
121 
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ASETELMA 4 

syksy 1963 
Suhteellinen päiväansio 

talvi 1964 talvi 1965 
Pakkaus- Ryhmässä Yksinään Ryhmässä Yksinään Ryhmässä 

työsk. 
100 
100 
100 
100 

Yksinään 
työsk. alue 

1 
2 
3 
4 

ASETELMA 5 

Palkkausalue 

2 

3 

4 

työsk. työsk. 
100 101 
100 112 
100 110 
100 117 

Työntekijä 
metsä töissä, 

pv/v 
enintään 150 

yli 150 
enintään 150 

yli 150 
enintään 150 

yli 150 
enintään 150 

yli 150 

Tällä alueella se oli molempina tal
vina käytännöllisesti katsoen saman
suuruinen. 

Kuten asetelmasta 4 ilmenee, yksi
nään työskennelleiden moottorisaha
miesten päiväansiot olivat suurem
mat kuin ryhmässä työskennelleiden . 
Yksinään työskennelleiden miesten 
määrät olivat eri tarkkailukausina 
52 % , 56 % ja 54 % kaikista 
moottorisahamiehistä. Loput mootto
risahamiehistä kuuluivat työryhmiin, 
jotka käsittivät tavallisesti kaksi 
miestä. 

Asetelmasta 5 ilmenee, että am
mattimaisten metsätyömiesten eli 
vuodessa yli 150 päivää metsätöissä 

ASETELMA 6 

Palkkausalue 
1 
2 
3 
4 

syksy 1963 
5:14 
3:57 
3:19 
3:22 

työsk. työsk. 
100 110 
100 107 
100 109 
100 106 

114 
114 
106 
104 

Suhteellinen pa1vaansio 
syksy 1963 talvi 1964 talvi 1965 

100 100 100 
92 96 98 

100 100 100 
109 108 137 
100 100 100 
116 126 135 
100 100 100 
112 122 113 

olleiden moottorisahamiesten keski
ansio oli palkkausaluetta 1 lukuun 
ottamatta suurempi kuin kausityön
tekijöiden keskimääräinen päiväan
sio. 

Moottorisahamiesten keskimääräi
nen tuntiansio esitetään asetelmassa 
6. Tuntiansiot saatiin jakamalla 
palkkausalueittain keskimääräiset 
päiväansiot vastaavilla työpäivän 
keskipituuksilla. Jokaisena tarkkai
lukautena oli keskimääräinen tunti
ansio samoin kuin päiväansiokin suu
rin palkkausalueella 1 ja pienin 
palkkausalueella 4 paitsi syksyllä 
1963, jolloin tuntiansio oli pienin 
palkkausalueella 3. 

Keskimääräinen tuntiansio, mk/t 
talvi 1964 

6:20 
4 :46 
3:77 
3 :33 

talvi 1965 
6:27 
5:18 
4:53 
3 :86 

R. S. 
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Kuorma-auton käyttö erillisen kuormauslaitteen 

voimakoneena 

Vanhoihin kuorma-autoihin asen
netut hydrauliset kahmainnosturit 
ovat nykyään yleisiä puutavaran 
kuonnauksessa. Kuorma-auto , jota 
käytetää n yksinomaan siihen asen
netun kuormauslaitteen voimako
neena , rekisteröidää n erikoisautojen 
ryhmään kuuluvana, auton alustalle 
rakennettuna työkoneena . Tällaisel
la autolla ei ole saanut kuljettaa ta
varaa muutoin kuin kuormauksen 
yhteydessä ja kahmaimen varassa. 
Lavan, pankkojen tai muunlais ten 
tavarankuljetustelineiden asettami
nen nosturiautoon on ollut kiellettyä. 
Jos autoon on asennettu mainitunlai
sia laitteita tavaran kuljetusta varten , 
se on joud uttu reki steröimään kuor
ma-autona. Palstatieltä alkavassa au
tokuljetuksessa ja pienillä huono
pohjaisilla varastoilla kuormattaessa 
on usein tilanteita , jolloin olisi edul
li sinta siirtää puita nosturiautoilla ly
hyitä matkoja . Tällöin vältyttäisiin 
kuljetusta suorittavan auton viemisel
tä paikkoihin , joissa se saattaa rik
koutua tai joissa sen kuljetuskapasi
teettia ei voida käyttää täysin hy
väksi. 

Kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriö on 23. 10. 1965 lähettä 
mällään kirjeellä antanut puutavaran 
kuljetuksia varten erikoisluvan pien
ten kuormien siirtämiseen nosturi
autolla kuormauksen yhteydessä 
yleisten teiden ulkopuolella. Minis
teriö on moottoriajoneuvoasetuk en 
4 §:n nojalla pää ttänyt m'.iärätä , 
" että erikoi sautoksi (nosturijuonto-

auto) ja auton alustalle rakenne
tuksi työkoneeksi on katsottava 
maastokelpoinen , nosturilla hydrau
lisine kahmaimineen varustettu auto , 
joka on varu tettu pinotavaran poi
ki ttaista kuormausta varten sopivin 
pankoin, joiden kuormaustilan poik
kipinta (pankon leveys X tukipyl
vään korkeus) on enintään 0.25 m2 

kysymyksessä olevalle automallille 
vahvistetun, suurimman sallitun ko 
konaispainon täyttä yhden tonnin 
määrää kohden. Pankkojen rakenteen 
tulee olla sellainen, ettei kuormitus
tilan suurentaminen e im. nopeasti 
asetettavin tukipylväiden irtojatkein 
ole mahdolli ta , ja rekisteriotteeseen 
on merkittävä ehdoksi että autoa ei 
aa käyttää kuljetukseen tiellä . Sii

hen on myös merkittävä kuormausti
lan poikkipinta merkittynä tulona." 

Maastokelpoisella autolla tarkoi
tetaan tällöin etu- ja taka-akselive
toista kaksiakselista autoa ja sellaista 
kolmiakselista autoa, jonka etu- ja 
etummainen teliakseli tai molemmat 
teliak elit tahi kaikki kolme akselia (' 
ovat vetäviä. 

Kuorma , joka täten voidaan kul
jettaa kuormauslaitteen voimakonee
na toimivalla autolla , saadaan kerto
malla en in 0 .25 m2 kyseessä oleval
le automallille vahvistetun koko
naispainon täy ien tonnien määrällä 
ja sitten täten aatu tulo käsiteltä
vän tavaran pituudella . E imerkiksi 
jo automallille reki teröidään 12 .5 
tn :n kokonai paino ja kuorma taa n 2 
m tavaraa. allittu kuorma on 0.25 



-5-

Muutoksia auto-perävaunuyhdistelmän kokonaispainoa 

koskeviin määräyksiin 

Kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriö on kirjeellään 14. 10. 
1965 muuttanut moottoriajoneuvo
asetuksen 36 §:n 2. momentissa ole
vaa ajoneuvoyhdistelmän kokonais
painoa rajoittavaa siltasääntöä ja 
antanut samalla uusia määräyksiä 
yhdistelmien kokonaispainosta. 

Ns. siltasäännön mukaan auton 
ja siihen liitetyn ajoneuvon yhdistel
män yhteenlaskettu kokonaispaino 
ei saa nyt ylittää maaraa, jo
ka saadaan lisäämällä 17 .5 tn :iin 
180 kg kutakin ajoneuvoyhdistelmän 

X 12 X 2 = 6 p-m3 . Kaksiakseli
sen auton suurin sallittu kokonais
paino on nykyään 12.5 tn ja kolmi
akselisen auton 17 .5 tn. Vanhimmat 
kuormauslaitteen alustana käytettä
vistä kaksiakselisista autoista ovat 
yleensä sellaisia, joille on rekisteröity 
10.5 tn:n kokonaispaino. Tavara on 
kuormattava nosturiautoon poikit
tain. osturiauto saa liikkua kuor
man kanssa vain yksityisillä teillä tai 
alueilla. Se ei saa kuljettaa kuormaa 
yleisellä tiellä. 

Voimassa olevan moottoriajoneu
voverolain mukaan muuta polttoai
netta kuin bensiiniä käyttämään tar
koitetuista tai käyttävistä kuorma
autoista joudutaan maksamaan var
sinaista ajoneuvoveroa. Kuormaus
laitteen voimakoneena käytettävä, 
erikoisautona rekisteröity kuorma
auto on vapaa tästä verosta. Siinä 

äärimmäisten akseleiden välin 4 
metriä ylittävän määrän alkavaa 10 
cm kohti. Auton ja kaksiakselisen 
varsinaisen perävaunun yhdistelmän 
kokonaispaino saa olla enintään 32 
tn ja auton ja puoliperävaunun yh
distelmän kokonaispaino vastaavasti 
30 tn. Aikaisemmin ajoneuvoyhdis
telmän kokonaispaino ei saanut ylit
tää määrää, joka saatiin lisäämällä 
1 7 .5 tn :iin 125 kg kutakin ajoneuvo
yhdistelmän äärimmäisten akseleiden 
välin 4 metriä ylittävän määrän alka
vaa 10 cm kohti. Muutos merkitsee 

saadaan käyttää myös verotonta polt
toainetta , polttoöljyä, tarvitsematta 
maksaa ns.lisäveroa. Verotonta polt
toainetta saadaan käyttää kuormauk-
essa ja siirrettäessä autoa varastolla 

tai varastolta toiselle joko yksityisel
lä tai yleisellä tiellä. Verottoman 
polttoaineen käyttö on luvallista 
myös edellä selostetuin perustein las
kettujen kuormien siirtämisessä siinä 
tapauksessa, että tämä tapahtuu 
yleisten teiden ulkopuolella. Jos kul
jetus suoritetaan yleisellä tiellä, ve
rottoman polttoaineen käyttö on lu
vallista vain maksamalla lisävero. 
Yleisellä tiellä tapahtuva kuljetus 
edellyttää lisäksi auton rekisteröi
mistä kuorma-autoksi, jolloin siitä 
on maksettava varsinaista ajoneuvo
veroa ja sen käyttöön on saatava lii
kennelupa. 

A. E. H. 



käytännössä sitä, että raskaiden , 
enimmäiskokoa olevien ajoneuvoyh
distelmien äärimmäisten akseleiden 
välin ei tarvitse olla niin suuri kuin 
tähän asti ja että tietyissä tapauksis
sa yhdistelmälle sallittava kokonais
paino suurenee, edellyttäen etteivät 
muut kokonaispainoa rajoittavat 
määräykset aseta tässä suhteessa es
teitä. 

Siltasäännön kokonaispainoa ra
joittava vaikutus on kohdistunut en
si sijassa kolmiakselisen auton ja te
liakselilla varustetun puoliperävau
nun tai kolmiakselisen auton ja kak
siakselisen varsinaisen perävaunun 
muodostamiin yhdistelmiin. Ajoneu
voyhdistelmien pituutta koskeva mää
räys on ollut esteenä sille, ettei 
äärimmäisten akseleiden väliä ole voi
tu kaikissa tapauksissa jatkaa niin 
suureksi, ettei siltasääntö olisi rajoit
tanut yhdistelmän kokonaispainoa. 
Muiden ajoneuvoyhdistelmien, esi
merkiksi kaksiakselisen vetoauton ja 
yksi- tai kaksiakselisen puoliperävau
nun yhdistelmän, kokonaispainoon 
siltasääntö ei ole vaikuttanut muu
ten, kuin että äärimmäisten akselei
den välin on oltava tietyssä suhtees-
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sa kokonaispainoon. Mainittu 32 
tn :n kokonaispaino (auto 1 7 .5 + 
perävaunu 14.5) tulee kysymykseen 
vain kolmiakselista vetoautoa ja kak
siakselista varsinaista perävaunua 
käytettäessä. Tällaisen yhdistelmän 
suurin sallittu kokonaispaino on tä
män vuoden tammikuussa tehdyn 
varsinaisen perävaunun kokonaispai
noa koskevan muutoksen jälkeen 
ollut jo 32 tn. Tällaista yhdistelmää 
käytettäessä äärimmäisten akseleiden 
välin ei siis enää tarvitse olla niin ~
suuri kuin tähän asti. Mainitun vä-
lin oli aikaisemmin oltava vähintään 
15.6 m, mutta nyt sen on oltava 
12.l m. Auton ja puoliperävaunun 
yhdistelmän kokonaispaino voi olla 
30 tn (17.5 + 12.5) vain, jos auto 
on kolmiakselinen ja perävaunu on 
varustettu teliakselilla. Tällaisen yh-
di telmän kohdalla muutos tietää sal
littavan kokonaispainon nousua, sil-
lä siltasääntö rajoitti sen kokonais
painon aikaisemmin alle 30 tn :ksi. 

Seuraava mini teriön kirjees ä 
esitetty asetelma havainnollistaa ajo
neuvoyhdi telmän äärimmäisten ak
seleiden välin ja sallittavan koko
naispainon välistä riippuvuutta. 

Äärimmäisten ak
seleiden väli , m 
Kokonaispaino, tn 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 
17.5 19.3 21.1 22.9 24.7 26.5 28.3 30.l 31.9 

Akseli välin piteneminen 10 cm :llä 
180 kg:lla. 

nostaa sallittavaa kokonaispainoa 
A. E. H. 
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Koivupaperipuun painomittaustutkimus Kemijärvi Oy:ssä 

Tammi-helmikuussa 1965 suori
tettiin Kemijärvi Oy :n sulfaattisellu
loosatehtaalla tutkimus kuorellisen 
2 m koivupaperipuun painomittaus 
perusteiden selvittämiseksi. Tehtaal
le hankittiin noin 100 km :n säteeltä 
yhden p-m3 :n suuruisia näytteitä 
101 kpl , joista met ähallinnon työ
mailta oli 39 kpl ja muilta työmailta 
62 kpl. äytteistä määrite ' tiin p-m3 
ja k -m3-määrä, paino, pölkkyluku 
sekä hakkuuaika ja -paikka. Kus
takin näytteestä otettiin myös 5 kpl 
koekiekkoja laboratoriotu tkimuksia 
varten. Tutkimustulokset on esitetty 
Metsätehon tiedotuksessa 245. Pää
tulokset muodostuivat seuraaviksi. 

1. Pinotiheys 

Pinotiheyden keskiarvoksi saatiin 
0.614 ja variaatiokertoimeksi 6.4 % 
keskiarvosta. Metsähallinnon työ
mailla pinotiheys oli 0 .626 ja mui sa 
näytteissä 0.606. Pinotiheys riippuu 
voimakkaasti pölkkyjen keskikoo ta. 
Hankinta-alueen pohjoisosassa, So
dankylän, Pelkosenniemen ja Savu
kosken kunnissa sekä Sallan kunnan 
pohjoisosassa, pinotiheys oli pienem
pi kuin eteläosassa (Rovaniemen 
mlk :n itäosa , Kemijärvi , Sallan ete
läosa, Posio ja osa Ranuaa) lähinnä 
pölkkyjen pienemmän koon ja mah
dollisesti myös heikomman muodon 
vuoksi. 

2. P-m3 :n paino 

Pinokuutiometrin keski painoksi 
aatiin 558 kg ja variaatiokertoimek
i 9.5 % keskiarvosta . Ennen elo-

kuuta 1964 hakattujen näytteiden 
(24 kpl) vastaavat arvot olivat 528 
kg ja 7 .9 % sekä myöhemmin ha
kattujen (68 kpl) näytteiden 5 71 kg 
ja9.4 % . 

3. K-m3:n paino 

Kiintokuutiometrin tuorepainoksi 
saatiin koko aineistossa 911 kg ja 
variaatiokertoimeksi 6.3 % keski
arvosta, ennen elokuuta 1964 haka
tui sa näytteissa 860 kg ja 4.3 % 
sekä myöhemmin hakatuissa erissä 
931 kg ja 5.2 %. äin ollen ennen 
elokuuta 1964 hakattu koivu painoi 
keskimäärin 7 .6 % vähemmän kuin 
myöhemmin hakattu . 

Pölkkyjen päät olivat hieman vet
tyneet, illä 20 cm :n päästä poikki
leikkauksista otettujen kiekkojen ve
ipitoisuus oli vain hieman pienempi 

kuin keskempänä pölkkyä. 
Jäätä oli pölkyissä melko vähän, 

sillä jäisiä pölkkyjä oli 5.5 % kap
paleluvu ta ja näiden vaippapinnasta 
oli 21.1 % ohuen jään peitossa. 

4. H akkuuaikaluokittelu 

Jos koivua vastaanotettaessa ha
lutaan käyttää eri aikana hakatulle 
puulle erilaista kiintokuutiometrin 
keskipainoa, voidaan tuoreen tavaran 
keskipainoa (931 kg/k-m3) käyttää 
ellai ille erille, jotka on hakattu 
yy kuu sa tai myöhemmin syksyllä 

tai talvella ja punnitaan tehtaalla 
viimeistään euraavassa toukokuus-
a tai ke äkuussa. Kaikki muu ta

vara ja myös kahden kesän yli 
vara toitu luettaisiin kuivuneeseen 
tavaraan , jolle voitaisiin ainakin 



talvikautena käyttää saatua kuivu
neen tavaran keskipainoa 860 
kg/k-m3. Koska tutkimussuunnitel
maan sisältynyttä påinon vaihtelui
den seuraamista ei voitu toteut
taa, on vaikea sanoa, olisiko 
ja miten paljon ko. kuivuneen tava
ran keskipainoa alennettava vastaan
otettaessa kuivunutta koivua kesällä 
ja alkusyksyllä. H eiskasen (1 959) 
Punkaharjulla saama 2 % :n vetty
minen voinee olla kuitenkin jonkin
laisena suuntaviittana, ennen kuin 
asiasta saadaan tarkempia tietoja . 
Rasiinkaadettu koivu on aina luetta
va kuivuneeseen tavaraan . 

5. Saman k-m3-painon käyttö 

Jos kaikelle koivulle käytetään 
vastaanotettaessa samaa k-m3-pai
noa, olisi arvioitava, miten paljon 
kunakin kuukautena otetaan vas
taan tuoretta ja kuivunutta tavaraa, 
ja näitä määriä ja edellä selostettuja 
yksikköpainoja käyttäen olisi lasket
tava punnittu keskiarvo, joka ei ole 
suinkaan sama kuin tässä tutkimuk-
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Kuva 1. Pohjoisen 
koivu on mutkaista ja 
pinnaltaan epäsään
nöllistä sekä sydän
lahoa sisältävää. 

ses a saatu 911 kg · -m3. am las
kettu keskipaino ei ilmeisesti pysy 
vakiona, vaan pyrkinee nousemaan, 
koska tuoreesta tavarasta saadaan 
parempi hinta kuin kuivuneesta. 

6. Pölkkyjen koon vaikutus 

Pölkkyjen ke kikoon uurete sa 
kasvaa tuoretilavuuspaino molemmis
sa hakkuuaikaryhmissä suunnilleen 
samalla tavalla. Sen sijaan kuoretto
man kuiva-aineen maara kasvaa 
pölkkyjen koon uuretessa erittäin 
hitaasti. Pienikokoista tavaraa luo
vutettaessa saadaan liian pieni hinta, 
käytettiinpä tuoreelle ja kuivuneelle 
tavaralle eri keskipainoa tai kaikelle 
tavaralle punnittua keskiarvoa. 

7. H akkuupaikan vaikutus tuore
painoon 

H ankinta-alueen eteläosassa tuo
retilavuuspaino oli kuivuneella ta
varaHa 8 kg · -m3 ja tuoreella tava
ralla 16 kg -m3 suurempi kuin 
alueen pohjoi osassa, mutta ero ei 
ollut tila tolli e ti merkitsevä. 



Kuva 2. Tutkimuspui
den latominen mit
tauskehikkoon käyn
nissä Kemi järvi Oy :n 
tehdasalueella. 

8. Kuoren tuorepaino 

Kuorta oli keskimäärin 17 .8 % 
kuorell isesta tuorepainosta. Hakkuu
aika ei vaikuttanut sanottavasti kuo
ren osuuteen. Kuoren paino- % oli 
yleensä läpimitasta riippumaton lu
kuun ottamatta yli 17 cm :n pölkkyjä , 
joissa paino- % oli pienempi. Han
kinta-alueen pohjoisosassa kuoren 
paino- % oli 19 .3 ja eteläosassa 
17 .2 : Ero oli tilastollisesti erittäin 
merkittävä . Kaikissa pohjoisosan 
kunnissa kuoren paino- % :n keski
arvo oli suurempi kuin eteläosan 
kunn issa. 

9. Kuoren kuiva-ainepaino 

Kuoren kuiva-ainepaino oli keski
määrin 11 .4 % kuorellise ta tuore
painosta. Alueen eteläosa sa vastaa
va luku oli 10 .5 % ja pohjoiso assa 
12 .2 % . O y Tampella Ab :n H eino
lan tehtaalla on vastaavak i osuu
dek i aatu vain 7 .0 % ja Veit i
luoto 0 akeyhtiön Veitsiluodon teh
taalla 9.2 %. 

!)-

10. Kuoren tilavuus 

Kuorta oli keskimäärin 17 .6 % 
tilavuudesta , alueen pohjoisosassa 
18.5 % ja eteläosassa 16.5 % . Pie
ni sä ja keskikokoisissa pölkyissä 
kuoren paino- % oli suurempi kuin 
tilavuus- %, mutta isoissa pölkyissä 
päinva toin. 

11 . Kuiva-ain een määrä 

Kuorellista kuiva-ainetta oli kuo
rellisesta tuorepainosta hankinta
alueen pohjoisosassa keskimäärin 
60.1 % ja eteläosassa 59.6 % . Kuo
retonta kuiva-ainetta oli vastaavasti 
47.9 % ja 49.1 % . Jos halutaan 
maksaa oikeudenmukainen hinta koi
vu paperipuusta , olisi eteläosan koi
vu ta maksettava 2 . . . 2.5 % enem
män kuin pohjoisosan koivusta . 

12. Kuiva-ainepitoisuus maksu
perusteena 

Kuorelli en kuiva-ainepitoisuuden 
pitäminen maksuperusteena antaa 
tarkemmat tulokset kuin muut edellä 
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mainitut menetelmät, mikäli näyttei
den otto saadaan sattumanvaraiseksi. 
Vaikka näytekiekkojen määrä oli 
riittämätön (5 kiekkoa/näyte) , oli 
variaatiokerroin 5.5 % . Kuoretto
milla näytteillä kerroin oli jo 6.8 % 
keskiarvosta. Mitä kuivempaa mitat
tava tavara on, sitä pienemmällä 
näytemäärällä saavutetaan haluttu 
tarkkuus. 

13. K -m3 -näytteet 

Huomion arvoinen menetelmä on 
myös määrittää mitattavan erän 
k-m3-määrä ottamalla erästä riittävä 
määrä näytteitä , joiden avulla määri 
tetään erästä kiintokuutiometrin tuo
repaino . Suurimpana etuna tästä 
menetelmästä on tavaran koon ja 
kuivuneisuuden huomioon ottaminen . 
Sen sijaan on vaikeampaa ottaa sa
malla huomioon tavaran kuiva-aine
pitoisuutta, joka kyllä riippuu verra
ten voimakkaasti tuoretilavuuspai 
nosta , mutta johon myös tavaran kui
vuneisuus vaikuttaa melko selvästi. 

14. Yleistä 

Pinomittauksen ja tuorepainon 
mittauksen tarkkuusero jäi tässä sel
vittelyssä erittäin vähäiseksi. Muissa 
selvittelyissä on painomittaus anta
nut koivulle selvästi tarkemman tu
loksen kuin pinomittaus. 

Jos tuorepainon mittaukseen siir
rytään, voidaan koivun hinta mak
saa punnitun tonnimäärän perusteel
la määrättyä tonnihintaa käyttäen, 
tai punnitustulos jaetaan keskimää-

räisellä, etukäteen sovitulla k-m3 :n 
tuorepainolla ja näin saatu k-m3-
määrä kerrotaan k-m3 :n kiinteällä 
hinnalla. Molemmat maksuperusteet 
ovat epäedullisia kuivuneelle ja pie
nikokoiselle puulle myyjän näkökul
masta . Puun painon vaihteluiden ai
heuttamaa epätarkkuutta voidaan 
hieman pienentää, jos koko vuodeksi 
tarkoitetun tonni- tai k-m3-binnan 
sijasta käytetään yhdistettyä hakkuu
ja vastaanottoaikaluokittelua. Eten
kin hakkuuaikaluokittelun käyttöön
otto kohtaa kuitenkin verraten suuria 
vaikeuksia . 

Mikäli halutaan päästä oikeuden
mukaisempaan ja tarkempaan mit
taukseen , joka tosin myös maksaa 
enemmän, voidaan käyttää kuiva
aineen painoon perustuvaa maksu
tapaa. Kuiva-aineen osuus koivun 
tuorepainosta on määritettävä otta
malla puuaineesta näytteitä. Näyttei
den lukumäärää vaihtelemalla saavu
tetaan haluttu tarkkuus. Vaikeudet 
piilevät lähinnä siinä, miten näyttei
den otto saadaan sattumanvaraisek
si ja riittävän halvaksi. 

Hyvin käyttökelpoinen menetelmä 
on myös määrittää näytteiden a'vulla 
mitattavan erän k-m3 :n keskipaino ja 
kun koko erän paino jaetaan k-m3 :n 
keskipainolla , saadaan k-m3-määrä. 
Maksu tapahtuu tällöin k-m3 :Itä. 
Ruotsin metsähallinnon asettama 
mittaustoimikunta on toisena vaihto
ehtonaan päätynyt tähän menetel
mään . 

A. T. 
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Puutavaran hankinnan puustolle aiheuttamat vahingot 

Puutavaraa hankittaessa jäljelle 
jäävä puusto saattaa usein vahingoit
tua. Vahingot voidaan luokittaa seu
raaviin ryhmiin. 

l. Taimistoa tallaantuu ja tuhou
tuu puita kaadettaessa ja palstateitä 
tehtäessä sekä niillä ajettaessa. 

2. Puunrunkojen pinta vahingoit
tuu puita kaadettaessa ja etenkin 
puita ajettaessa ja vinssattaessa. Va
hingoittumakohdista leviää puihin 
lahoa ja sinistymää. 

3. Puiden juuristo vahingoittuu 
puita ajettaessa ja näin syntyy laho
ja värivahinkoja. Mahdollisesti myös 
puiden kasvu samalla heikkenee. 

Kahteen ensiksi mainittuun vahin
koryhmään on kiinnitetty huomiota 
jo vanhastaan, sillä ovathan vahingot 
selvästi todettavissa . Sen sijaan juu
riston vahingoittumiin on kiinnitetty 
huomiota vähemmän. 

Kun prof. Sakari Saarni
j o ki tutki v. 1938 (Metsätaloudelli
nen Aikakauslehti 1939) Vilppulassa 
paperipuuhakkuiden yhteydessä kuu
sen tyvilahoisuutta, hän totesi , että 
paitsi aukkojen reunoilla ja metsi
kön laidoilla myös talviteitten ja 
polkujen varsilla saattoi havaita ty
vilahoisten puiden määrän hyvin sel
västi lisääntyvän. Tyvilahoisia kuu
senkantoja oli talviteiden tai polku
jen reunama-alueella (5 m tiestä) 
euraavasti. 

Tyvilahoisia kuusia , % 

Teiden Ympäröivässä 
Paikka varsialueella metsikössä 

I 31.8 11.3 

II 44.0 10.3 

III 25.0 10.1 

Lisäksi todettiin , että vahingot 
olivat pahimmat aivan teiden reunal
la kasvaneissa puissa ja kannoista 
todettiin !ahon selvästi yli puolessa 
tapauksista saaneen alkunsa tien tai 
polun puolelta. 

Ruotsissa on viime vuosina kiinni
tetty huomiota juuristovahingoittu
miin . iinpä H a g ne r, Klo f
s t e n, L u n d m a r k ja W e n t z e l 
( orrlands Skogsvårdsförbunds Tid
skrift 1964) ovat selvittäneet tela
ketjutraktorivetoisen laikkurin ai
heuttamia vahinkoja 250 vuotta 
vanhassa kuusimäntysekametsässä 
Västerbottenissa. Kysymyksessä oli 
Allis Chalmers -telaketjutraktori (3 
tonnin) ja SM-laikkuri . Vajaat 9 
vuotta laikutuksen jälkeen hakattiin 
alue aukeaksi ja todettiin, että män
nyissä ei ollut vahinkoja, kun taas 
kuusista oli tyvilahoisia 66 % . Li
säksi kuusista oli 13 % sellaisia, joi
den kantoleikkaus oli terve , mutta 
juuristo lahoamassa . 

49 kuusen juuriston lähempi tar
kastelu osoitti , että niissä oli 257 
juuren vauriota , joista 79 % oli joh
tanut lahoon. Vaurioita oli aiheutta
jan mukaan ryhmitettyinä seuraavas
ti. 

Laikkurin 
aiheuttamat viat , % 

Jälsi· 
kerroksessa 

7 

Juurten 
pintapuussa 

35 

Telaketjutraktorin 
aiheuttamat viat, % 

Jälsi· 
kerroksessa 

11 

Juurten 
pinta puussa 

47 
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Kuva 3. 

Jälsikerroksen vaurioituminen ei 
ollut yleensä vaarallista, sillä vain 
yhdessä tapauksessa se johti kanto
leikkaukseen saakka ulottuvaan la
hoon. Juurten pintapuun vaurioitu
minen oli sen sijaan tt,Ihoisaa ja sitä 
pahempaa, mitä suurempialainen ja 
syvempi vaurio oli. 

Laho oli monien eri sienilajien ai
heuttamaa. Hyvin yleinen oli maan
nousema Fomes annosus, mutta mu
kana oli myös monia tunnettuja va
rastolahosieniä (Stereum sanguino
lentum, Corticium evolvens ja Penio
phora gigantea). 

Erittäin merkittäväksi osoittautui 
vauriokohdan etäisyys rungosta (piir
ros, kuva 3) . 

Alle yhden metrin päässä kannosta 
esiintyneet juuren vahingoittumat 
olivat siis vaaralli ia . Lisäksi todet
tiin, että mitä vahvemmasta juuresta 
on kysymys , sitä varmemmin laho eh
tii levitä kaatoleikkaukseen saakka. 

Lisäksi mainittakoon, että Ruotsin 
met äkorkeakoulus a on v. 1963-
65 ( i 1 s s on, Skogen 20/1965) 
tutkittu amaa asiaa kahdeksassa eri 
paikassa Ke ki- ja Etelä-Ruotsissa . 
Tällöin on todettu , että jos juuren
vahingoittumat olivat korkeintaan 
0.5 m :n paassa rungosta , lahoa 
esiintyi 64 % . Jos taas etäisyys oli 
0.5 ... 1.0 m, lahoa oli vain 30 % . 
Pienten, alle 2 cm :n läpimittaisten 
juurten vauriot eivät ole kovin vaa
rallisia. 

Jos halutaan välttää pahalaatui-
et kuusen tyvilahot , olisi palstateitä 

tehtäes ä tielle varattava niin pal
jon tilaa , että ajoraiteen ulkoreunasta 
olisi lähimpään kuusirunkoon mat
kaa mieluimmin 1.0 m tai ainakin 
0. 7 m. Pienimmäksi palstatien le
veydeksi tulee illoin 4 m. 

A. T. 
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