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VANERITUKIN EDULLISIN PITUUS 
Lyhennelmä Metsätehon tiedotuksesta 324 

Mi~Li vaneritukin hankinnassa käyte~ 
nykyisi n yLeisimmin käytet~~ korjuu- ja 
kuLjetuskaLustoa eLi kuormatraktoreita ja 
t~ysper~aunuautoja~ eduLLisin tukin pi
tuus on noin 7 m. Jos vaneritukin hankin
nassa taas on mahdoLLista ~ytt~ erikois
kaLustoa eLi taahustraktoreita ja puoLi
per~aunuautoja~ joita käytetään vain ra
joitetusti kuitupuun ja sahatukin korjuus
·sa ja kuLjetuksissa~ oUsi tukit teht~~ 
mahdoLLisimman pitkiksi eLi noin 9. 5-met
risiksi~ joka on suurin t~ss~ tutkimukses
sa ~iteLty pituus. 

JOHDANTO 

Vaneritukin pituuden merkitys korjuussa, 
autokuljetuksessa ja tehdaskäsittelyssä 
on viime vuosina kasvanut . Metsäkulje
tuksissa on yleisesti siirrytty kuorma
traktoreiden ja autokuljetuksissa täys
perävaunuautojen käyttöön. Tätä kalustoa 
käytettäessä ei tehtaan kannalta edullisen 
yli 7 m:n tavaran käsittely ole yleensä 
mahdollista . 

Vaneritukin pituutta säädellään käytännös
sä siten, että asetetaan minimi- ja maksi
mipituudet. Näissä rajoissa tukit pyri
tään katkomaan mahdollisimman pitkiksi. 
Noin 20 000 vaneritukin aineiston perus
teella todetaan, että käytettävästä maksi
mipituudesta huolimatta paaosa tukeista 
on verraten lyhyttä (kuva 1). 

PITUUDEN MERKITYS KORJUUSSA 
JA AUTOKULJETUKSESSA 

Tukin maksimipituuden muutos 9 . 7 m:stä 
7.3 m:iin lisää hakkuukustannuksia noin3%. 
Jos tarkastellaan yksityisiä tukkeja, 3.1 
m:n pituisen tukin hakkuu on noin 16 % 
kalliimpaa kuin 9.7 m:n pituisen tukin 
hakkuu. 

Juonnettaessa palstalla katkottuja tukkeja 
maataloustraktorilla tukin pituuden lisää
minen nostaa tuotosta ja alentaa kustan
nuksia . Esimerkiksi pituuden kasvu 3.1 
m:stä 9 .7 m: iin alentaa laahusjuonnon kus
tannuksia noin 50 %. Laahusjuonto maata
loustraktorilla maksaa kuitenkin enemmän 
kuin kuormatraktorikuljetus, joten pitki
enkin tukkien laahusjuonto on kalliimpaa 
kuin lyhyiden tukkien kuormajuonto. 

Kuormatraktorikuljetuksessa edullisin tu
kin pituus olisi nykykalustolla 6 ... 6.5 m. 
Tätä pitemmät tukit tekevät kuorman liian 
takapainoiseksi ja huonontavat siten trak
torin maasto-ominaisuuksia . Pitkien vane
ritukkien kuormatraktorikuljetus onkin 
mahdollista vain helpoissa maastoissa . 

Autokuljetuksessa voi tukin pituus täys
perävaunuautoja käytettäessä olla korkein
taan 7.3 m, sillä muussa tapauksessa ajo
neuvon kokonaispituus ylittää lain salli
man pituuden . Puoliperävaunuautolla voi
daan kuljettaa myös pitempiä tukkeja, ja 
vielä 50 km:n kuljetusmatkalla kuljetus on 
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Kuva 1. Vaneritukkien pituusjakautumat eri maksimipituuksia 
käytettäessä 

verraten edullista . Tätä pitemmillä kul
jetusmatkoilla puoliperävaunuauto on kui
tenkin täysperävaunuautoa kalliimpi rat
kaisu. Puoliperävaunuauto on epäedullinen 
kuitupuun ja sahatukin kuljetuksessa; näis
sä kuljetuksissa täysperävaunuauto on no
peasti syrjäyttänyt puoliperävaunuauton 
käytön. Puoliperävaunuautojen työllistä
minen pelkästään vaneritukkien kuljetuk
sessa voi käytännössä tuottaa melkoisia 
hankaluuksia. 
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TEHDASKÄSITTEL V 

Tehdaskäsittelyssä mahdollisimman suuri 
tukin pituus on yleensä edullisin . Sorvi
pölkkyjen katkonnassa tukin päistä tehtä
vien tasausten ja vähäisessä määrin myös 
sahausrakojen osuus kasvaa tukin lyhetessä. 
Kuvan 2 mukaan tukin pituuden kasvaessa 
3.1 m:stä 9.7 m:iin raaka-ainetappio vähe
nee 3 .8:sta 2.0 %:iin tukin kuutiomäärästä. 
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Kuva 2. Tasauspätkien ja sahausraon osuuden 
ri ippuvuus vaner i tuki n pituudesta 



TAULUKKO Kustannustappiot poikettaessa edulli simmasta tukin pi tuudesta 
eri työvaiheissa 

Tukin Hakkuu Metsä- Auto-

pituus , 
kuljetus kuljetus 

m 

4 .00 0 , 87 0 ,71 0 , 35 

4.50 0,75 0 , 46 0,26 

5 .00 0 ,64 0,26 0,19 

5.50 0 , 53 0 ,10 0,12 

6.00 0 , 43 0 , 01 0,07 

6 . 50 0 , 34 0 , 00 0 ,03 

7 .00 0 , 26 0 ,05 

7 . 50 0,19 0,92 

8 .00 0 ,14 0 ,66 

8 . 50 0 ,10 0 , 51 

9 . 00 0 ,05 0 , 37 

9 . 50 o,oo 0,25 

Menetetty raaka-aine voidaan käyttää esi
merkiksi selluloosa-, kuitu- tai lastule
vyteollisuuden raaka-aineena. Vaneritukin 
ja lehtikuitupuun hintaero on viime aikoi
na nopeasti kasvanut ja tässä katsauksessa 
on näiden raaka-aineiden tehdashintojen 
erona käytett~ 80 mk:aa/m3. Tukin suures
ta pituudesta on tehtaalla muutakin etua 
kuin raaka-ainetappion pieneneminen, sillä 
pitkistä tukeista tehtaan on helpompi saa
da kulloinkin tarvitsemiaan sorvipölkyn
pituuksia , jotka vaihtelevat valmiiden 
tuotteiden tilauskannan mukaan . Tämän 
joissakin tapauksissa varsin merkittävän 
näkökohdan rahallista arvoa ei tutkimuk
sessa kuitenkaan ole otettu huomioon. 

YHDISTELMÄ 

Taulukosta nähdään, miten tukin pituus 
vaikuttaa eri työvaiheiden kustannuksiin. 
Vaikutus tulee voimakkaimmin esille hak
kuussa , metsäkuljetuksessa ja tehdaskä
sittelyssä. Autokuljetuksessa pituuden 
kustannusvaikutus on melko vähäinen. 
Edullisin vaneritukin pituus näytt ää ole
van noin 7 m tai 9 . 5 m. Tehdaskatkonnassa 
syntyvien raaka-ainetappioiden vuoksi suu
remman pituuden edullisuus lisääntyy vane
ritukin ja lehtikuitupuun tehdashintojen 
eron kasvaessa . Metsätehon tiedotuksessa 
324 (1973) , johon tämä katsaus perustuu, 
käytettiin tukin ja kuitupuun hintaerona 
40 mk:aa/m3, mutta päädyttiin silti samoi
hin optimipituuksiin. 
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Tehdas-
Er o 

Yhteensä halvimpaan 
käsittely pituuteen 

mk/m3 

1,30 3 ,23 2 ,74 

1 ,24 2 ,71 2 ,22 

1 ,16 2 , 25 1 , 76 

1,08 1 ,83 1 , 34 

0 ,98 1 , 49 1 , 00 

0 ,90 1,27 0,78 

0 ,78 1 ,09 0 ,60 

0 ,66 1 ,97 1,48 

0 , 54 1 , 54 1 ,05 

0,40 1 ,23 0 , 74 

0 , 24 0 ,90 0 , 41 

0,00 0 , 49 -

Tukin pituuden ollessa noin 7 m nykyisin 
yleisimmin käytettävää korjuu- ja kuljetus
kalustoa eli kuormatraktoreita ja täyspe
rävaunuautoja voidaan käyttää tehokkaim
min. Siirtyminen suurempnn pituuksiin 
edellyttää laahusjuonnon ja puoliperävau
nuauton käyttöä . Tämän kaluston tehokas 
käyttö vaatii sitä, että tukit ovat mah
dollisimman pitkiä, ja 9.5 m:n pituus 
osoittautuu tällöin edullisimmaksi. Edel
lä on kuitenkin todettu ne vaikeudet, jot
ka syntyvät laahusjuonnon ja puoliperä
vaunuautojen käytöstä kuitupuun ja saha
tukin kuljetuksissa , joten pitkien vane
ritukkien hankinta edellyttäisi vain tähän 
tarkoitukseen hankittavan erikoiskaluston 
käyttöä. Vaner itukki korjataan yhä use
ammin sekaleimikoista muiden tavaralajien 
yhteydessä, joten erikoiskaluston käyttö 
olisi hankalaa . 

Käytettävän maksimipituuden vaikutus kus
tannuksiin on huomattavasti vähäisempi 
kuin yksityisen tukin pituuden vaikutus, 
koska maksimipituudesta riippumatta val
taosa tukeista on verraten lyhyttä. 
Tästä johtuu, että huomattavimmat kus
tannussäästöt vaneritukin hankinnassa 
olisivatkin saavutettavissa, jos lyhyiden, 
alle 7 m:n tukkien osuutta voitaisiin vä
hentää. Tämä lienee osittain mahdollista 
jakomenettelyä kehittämällä, mutta koivu
puustomme laatukysymykset asettavat tälle
kin omat rajansa. 

Mikko Kahala 
Raimo Savolainen 
Unto Väisänen 
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TI-1E f/OST EC000\11 C LENGTI-1 OF VENEER LOG 

Brief account of a study the detailed re
sults of which are published i n Mets~teho 
Report 324 . 

When t he most widely used harvesting and 
transport equipment of today, that is for
warders and full- trailer trucks, are em
ployed for logging veneer logs, the most 
economic log length is about 7 m. If, on 

the other hand , it is possible in t he 
logging and t r ansportation of veneer logs 
t o use special equipment, i .e. skidders 
~~d trucks with semi-trailer, which are 
empl oyed only to a limited extent for 
harvesting and transport of pulpwood 
and sawlogs, the logs should be made as 
l ong as possible, c . 9 . 5 m, which is the 
maximum length discussed i n this s t udy . 
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