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Monitoimikonehakkuussa puuta~aran jalos
tusarvo oli OJ40 ... 1JOO mk/m alhaisempi 
kuin moottorisahahakkuussa. Pelkästään 
mäntyjä sisältävissä leimikoissa arvoero 
olisi 2J00 ... 3JOO mk/m3. Eron suurin syy 
oli viallisten runkojen virheellinen 
apteeraus . 

Männyn apteerauksessa harvesterit (Pika 75) 
antoivat paremman tuloksen kuin prosessorit . 
Kuusen apteerauksessa sen sijaan tyvilaho 
aiheutti prosessoreita heikomman tuloksen. 

Jakomiehistä toinen pyrki 
lisimman paljon tukkejaJ 
tavaran jalostusarvoa . 
toteutui heiltä hyvin. 

tekemään mahdol
mikä alensi puu
Laatuapteeraus 

Korjattu kokonaispuumäärä ja tukkipuuosuus 
tulivat keskimäärin pystymittauksen mukai
siksi . Monitoimikonehakkuussa jako puu
tavaralajeihin oli epätarkempaa kuin moot
torisahahakkuussa . 

Tehtyjen tukkien laatu oli sovittua huo
nompi . Vikaisissa leimikoissa laatuvaa
timusten mukainen tukkipuumäärä oli pie
nempi kuin pystymittauksen tukkipuumäärä . 
Siksi pystymittausta käytettäessä ja kehi
tettäessä tulisi tukkien laatuun kiinnit
tää huomiota . 

Tutkimuksella selvitettiin havutukkirunko
jen apteerauseroja sekä puutavaralaji
jakaumaa eri hakkuumenetelmissä. 

TUTKIMINEN 

Aineistoa kerättiin Metsätehon jäsenyri
tysten lO:ltä työmaalta syksyllä 1978 
lumettomana aikana. Pika 75 -harveste
rilla valmistettiin kaksi leimikkoa, pro
sessoreilla (Kockum ja Lokomo - Ösa) kaksi 
ja loput moottorisahalla. Moottorisaha
miehet tekivät tynkäkarsittua ja silmä
varaisesti katkottua tavaraa . Kuitupuun 
pituus oli noin 3m tai 3 ... 6 m. Kaikkiaan 
tutkittiin 87 4 havutukkirunkoa, J01sta 
mäntyä oli 513. Kokonaispuumäärä oli 
542m3. 

Kuva 1. Prosessorityömailla rungot ja niiden 
laatuosat mi tattiin kaadon jälkeen . Puutavaran 
valmistuksen jälkeen mitattiin tehdyt tukit. 
Valok. Me t säteho 
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Hakkuumiehet ja monitoimikoneiden kuljet
tajat olivat ammattitaitoisia. Hakkuu
miehet olivat saaneet enemmän apteeraus
koulutusta kuin kuljettajat. 

Rungoista mitattiin seuraavat tiedot: 

tehdyn työn määrän ja laadun perusteet, 
rungon ominaisuudet ja 
pystymittauksen koepuutunnukset. 

Pystymittaustietoja käytettiin pelkästään 
puumäärävertailuun ja muita tietoja myös 
apteerauksen taloudellisen tuloksen tar
kasteluun. 

Läpimitat mitattiin kuoren päältä milli
metrin ja pituudet desimetrin tarkkuudella. 
Tukki- ja kuitupuuosien päättymisläpimitat 
määritettiin kuorettomana. Tukkiosa luo
kiteltiin kolmeen laatuun järvi-Suomen 
laatuvaatimusten mukaisesti. Huonoin 
luokka oli Teollisuuden Puuyhdistyksen ja 
Maataloustuottajain Keskusliiton sopimuk
sen mukainen. Aineiston keräsi metsä
työnjohtaja Tarmo Kettunen Enso-Gutzeit 
Osakeyhtiöstä. 

LASKENTAMENETELMÄ 

Katkonnan taloudellisuuden tarkasteluun 
laadittiin Metsätehossa optimointiohjelma, 
joka laskee annettujen perusteiden mukaan 
arvokkaimman katkontavaihtoehdon, josta 
käytetään nimitystä optimiratkaisu. Perus
teina ovat: 

- mittaustiedot, 
laatuluokitus, 
laadun mukaiset tukkien nettoarvot 
sahalla ja 
sovitut tukkien kokovaihtoehdot. 

Ohjelma on käyttökelpoinen laskelmissa, 
joissa rungon osien arvostuksen perusteella 
halutaan saada selville katkontavaihtoehto. 

Puutavaralajijakaumien vertailun lähtökoh
tana on verrata samasta rungosta eri tavoin 
laskettuja tuloksia toisiinsa. Taloudelli
nen vertailu perustuu siihen, kuinka hyvin 
kukin hakkuumenetelmä säilyttää runkojen 
sisältämän jalostusarvon. 

Rungot kuutioitiin pätkittäin katkaistuina 
kartioina. Pätkiä oli rungossa keskimää
rin 14. 

Pystymittauksen puutavaramäärät laskettiin 
rungoittain koepuutunnuksista. 

PUUMÄÄRÄT 

Tehty puutavaramäärä oli mitta- ja laatu
vaatimusten mukaan laskettua puumaaraa 
pienempi, sillä ainespuuta jäi sekä kantoon 
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TAULUKKO 1 Kokonaispuumäär ä t 

Mänty Kuusi 

Laskenta-
vaih t oeh to Kesk i- Vai htelu 

Keski- Vaihtelu 

mää ri leimi- määri l e i mi-
koittain koi tta i n 

% 

Tehty puumäär ä 100 . 0 - 100 . 0 --- --
Pys t ymittauksen 99 . 5 96 . 4-102 . 3 99 . 2 97 .0-103 . 5 puumäärä 

Mitta- j a laatu-
vaatimu s ten mu- 101. 4 99 . 6-103.1 100 . 8 99 . f'r-102 . 0 
ka i nen puumäär ä 

että latvaan. Männyn kannonkorkeudet 
vaihtelivat kohteittain keskimäärin l.O:sta 
6.6 cm:iin ja kuusen O.O:sta 6.7 cm:iin. 
Kuusella oli ylimmän juurenniskan alapuo
lelta tehtyjä kaatokatkaisuja. Harvesteri
hakkuussa kannot jäivät vähän korkeammiksi 
kuin moottorisahakaadossa. 

PUUTAVARALAJIJAKAUMA 

Tarkastelu koskee vain 
koska kuitupuurunkoj a ei 
runkojen kuitupuumäärät 
puuosuuden mukaan. 

tukkipuuosuutta, 
mitattu . Tukki
muuttuvat tukki-

Tehty tukkipuumäärä vaihteli muihin lasken
tavaihtoehtoihin verrattuna melkoisesti . 
Pystymittauksen tukkipuumäärä ylitti suu
rimmillaan tehdyn tukkipuumäärän männyllä 
7.0 % ja kuusella 10.7 % sekä alitti suu
rimmillaan männyllä 6.8 % ja kuusella 4 .1 
prosenttia. Mitta- ja laatuvaatimusten 
mukaisen tukkiosan jako tukeiksi antoi 
tukkipuumäärän, joka suurimmillaan ylitti 
tehdyn tukkipuumäärän männyllä 2.2 % ja 
kuusella 4.6 % sekä alitti suurimmillaan 
männyllä 14.5 % ja kuusella 24 .7 %. Ero
jen syynä oli katkontavirheet . Sen lisäksi 
suuriin alituksiin olivat osasyynä erityi
sen hankalat leimikot (männyllä pylväs
leimikesta jääneet tukkirungot ja kuusella 
tyvilaho). 

Kun pystymittauksessa eriteltiin koepuiden 
tukkiosan vikaisuudet vastaavasti kuin 
laatuvaatimusten mukaisessa laskennassa, 
tukkipuumäärät vastasivat varsin hyvin 
toisiaan. Käytänn össä kaikkien vikojen 
mittaaminen rungosta on hankalaa. 

Se, että männyn mitta- ja laatuvaatimusten 
mukainen tukkipuuosuus oli 6.0 % ja kuusen 
4.1 % pienempi kuin tehty tukkipuumäärä, 
osoittaa laatuvaatimusten olevan käytän
nössä lievemmät kuin sopimuksissa. Tutki
musrunkojen suuri vikaisuus korostaa hieman 
eroa. 



TAULUKKO 2 Tukkipuun määrät 

Mänty Kuus i-

Laskenta- Vaihtelu Vaihtelu 
vaih t oehto Keski leimi-

Keski- leimi-
määri koittain 

määri koittain 
% 

Tehty tukki - 100 . 0 - 100 .0 -
puumäär ä --
Pystymi ttauksen 100 . 8 93 . 2- 107.0 102 .3 95.9-110 . 7 
tukkipuumäärä 

Mitta- ja laatu-
vaat imus ten 94 . 0 mukaan jaettu 

85 .5--102.2 95 . 9 75 .3-104 . 6 

tukkipuumäärä 

Pystymittauksen tukkipuumäärä olisi ollut 
rnännyllä 1.7 % ja kuusella 3.6 % toteutu
nutta tukkipuumäärää suurempi ellei tukki
osasta tehtyjä kuitupuupaloja olisi vähen
netty rnittaustuloksesta. 

Tavaralajijakauman toteutumiseen vaikuttaa 
lisäksi leirnauksen noudattaminen, joka 
koneellisessa hakkuussa on vaikeampaa kuin 
moottorisahahakkuussa . Lisäksi pitkän 
kuitupuun ja tukin lajittelu voi aiheuttaa 
eroja pystymittaustuloksen ja korjattujen 
puutavaramäärien välille. 

KATKONNAN TALOUDELLINEN .YAIKU
TUS ERI KORJUUMENETELMISSA 

Apteerauksen merkitys näkyy 
- puusadon talteenoton tehokkuudessa, 
- runkojen tarkoituksenmukaisessa jaka-

misessa tavaralajeihin mittojen ja 
vikaisuuksien perusteel la , 
tukkiosan laatuapteerauksessa j a 
hakkuumenetelmien käytettävyydessä 
silloin, kun puutavaralle asetetaan 
erikoisvaatimuksia . 

TAULUKKO 3 Tukkirunkoj en arvon aleneminen 
optimiratkaisusta 

Mänty Kuusi 
Hakkuumenetelmä 

mk/m3 

Prosessorit 8 , 22 1 , 12 
Harvesterit 7 , 06 2 , 33 

Keskim. 7,81 

Moottorisaha 5 , 23 

E r o 2 , 58 

1 , 20 

0 , 87 

0 , 33 

Tässä vertailussa otetaan viimeistä tekijää 
lukuun ottamatta kaikki huomioon. Toteu
tuneen työn tulosta verrataan suurimman 
arvon antavaan optimiratkaisuun, jota ei 
ole kontrolloitu käytännön sahauksin. 
Hakkuumenetelmät ovat keskenään olosuhteet 
huomioon ottaen samanarvoisia. 

Koneellisesti valmistettujen puutavarain 
jalostusarvo oli mäntytukkirungoilla 93.3 
prosenttia ja ihmistekoisten puutavarain 
arvo oli 94.9 % optimoinnin arvosta. Kuusi
tukkirunkojen vastaavat prosentit olivat 
97.4 ja 98.6. Männyn kuutiometriarvot ale
nivat koneellisessa hakkuussa 2,58 mk ja 
kuusen 0,33 mk enemmän kuin moottorisaha
hakkuussa. Prosessoreilla männyt apteerat
tiin huonommin kuin harvestereilla. Kuusen 
tyvilaho sitä vastoin aiheutti harvestereil
le huonomman tuloksen kuin prosessoreille. 

Koneellisen hakkuun huonompi tulos johtuu 
pääasiassa rungon vikaisuuksien huonom
masta huomioon ottamisesta. Monitoimikone
työmailla tyveykset ja muut tukkiosan kui
tuleikot olivat harvinaisia . Tukki- ja 
kuitupuuosan päättymisessä oli koneelli
sessa apteerauksessa suurempi vaihtelu 
kuin moottorisaha-apteerauksessa . Tukki
osan laatuapteerauksessa oli kaikissa 
hakkuumenetelrnissä puutteita. 

Jakomiesten apteeraamat tukit olivat laatu
apteeraukseltaan parhaita, mutta tulosta 
heikensi toisen jakomiehen apteeraarnien 
tukkien suuri vikaisuus, johon myötävai
kuttivat leirnikko-olosuhteet. 

Optirnilaskelman mukaan mäntytukkien keski
pituus lyheni tehtyihin tukkeihin nähden 
noin 30 cm. Mäntytukkien pituus vaihteli 
optimoinnissa enemmän kuin tehdyissä tu
keissa. Kuusella ei vastaavaa esiintynyt. 

TULOSTEN TARKASTELU 

Tutkimus suoritettiin hakkuun kannalta 
hyvissä lumettornissa oloissa. Runsas lumi 
vaikuttanee kannon korkeuteen. 

Käytetyt apteerausperusteet ovat keskimää
räiset. Yrityskohtaisesti hakkuumenetel
mien välinen ero ei kuitenkaan suuresti 
rnuuttune, sillä sahausarvon muodostuminen 
on samankaltainen eri sahoilla. 

Apteerauserojen lisäksi on korj uumenetel 
mien vertailussa erikseen otettava huo
mioon puutavaran erikoisvaatimusten vaiku
tukset, esimerkiksi määrämittakatkonnan 
vaikutus tukkien jalostusarvoon. Määrä
mittakatkonta on toistaiseks i useimmissa 
monitoimikoneissa epätarkempaa kuin moot
torisahahakkuuss a . 
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Kuva 2. Tukkiosasta katkaistut kuituleikot osoittavat, 
että laatuvaatimuksia on noudatettu. Valok. Metsäteho 

Ruotsissa tehdyissä uusimmissa tutkimuk
sissa koneellinen apteeraus on saatu huo
nommaksi kuin tässä tutkimuksessa. Ero 
johtuu siitä, että Ruotsissa mittaussään
nökset aiheuttavat likipituisten tukkien 
lyhentämisen alempaan pituusvaihtoehtoon. 
Siten silmävaraisen katkonnan tappio olisi 
noin 15 cm/tukki eli 3 %. Myös pituuden 
mukainen tukkien hinnoittelu on ollut 
siellä vaikuttamassa tulokseen. 

KEHITTÄMISKOHTEITA 

Apteeraukseen tulisi kiinnittää enemmän 
huomiota. Erityisesti rungon vikaisuuk
sien huomioon ottaminen on tärkeätä. 

Apteerauskoulutuksessa olisi päästävä käy
tännössä ja työn ohjauksessa apteeraus
käsitteiden käytöstä markkamääräisiin 
perusteisiin ja ohjeisiin, joissa vikai
suuksien ja laadun vaikutus sahausarvoon 
on esitetty markkoina. 

Metsäteho Review 20/1979 

Monitoimikonehakkuussa työtä valvovan 
työnjohdon avuksi oli'si kehitettävä yhte
na~nen seuranta- ja valvontamenetelmä, 
jolla työtulosta ja puutavaralajijakaumaa 
voitaisiin tarvittaessa tarkastella. 

Leimikon suunnitte luvaiheessa on mahdol
lista tarkastella myö s puustoa apteerauk
sen kannalta ja antaa ohjeita tai huo
mautuksia toimeenpanevalle organisaatiolle. 
Tämä korostunee entisestään, jos erikois
tavaralajien ja -tukkien osuus kasvaa. 

Monitoimikonehakkuun joustavuutta puuta
varan kannalta tulisi lisätä katkonta
automatiikkaa kehittämällä. 

Pystymittauksen koepuiden vikaisuuksien 
huomioon ottamista olisi tehostettava. 
Tämä kävisi päinsä esimerkiksi tarkastus
mittaajien valmistamilla ja ylläpitämillä 
apteerauskoul utusradoilla. 
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