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HAKKUUMENETELMÄN VAIKUTUS TUKKIEN LAATUUN 

Rainer Häggblom Olavi Pennanen 

Määrämittakatkonnassa jäi keskimäärin 1. 2% 
puumäärästä metsään latvuksiin. SiZmävarai
sessa katkonnassa kuitupuun ollessa noin 3-
metristä vastaava luku oli 0. 9% ja kuitu
puun ollessa pitkää se oli 0. 2 %. 

Hakkuumiehet tekivät enerrmän tukkia kuin 
laatuvaatimukset olisivat edellyttäneet. 
Keskimäärin ero oli 2. 0 % tukkipuumäärästä. 

Mittaa käytettäessä katkottujen tukkien mit
tatarkkuus oli hyvä. Tukeista 6. 5% oli sel
laisia~ joiden pituus poikkesi enerrmän kuin 
3 cm tavoitepituudesta. 

Tukkien laadussa oli vain pieniä eroja eri 
hakkuumenetelmissä. Mittanauhan käytölle ja 
siitä aiheutuville ku tannuksille tulee si
ten löytää perusteet joko raaka- aineen pa
rantuneesta käyttösuhteesta tai määrämitta
erien paremmista markkinahinnoi ta . 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää , kuin
ka mittanauhan käyttö hakkuussa vaikuttaa 
tukki en laatuun ja puutavaralaj ij akaumaan . Tut
kimus on opinnäytetyö Helsingin yliopiston 
metsäteknologian laitokselle. ämä ovat sen 
päätulokset. 

TUTKIMINEN 

Tutkimusaineisto , joka kerättiin kahdesta 
kokeneesta hakkuumiehestä, käsittää 248 män
tytukkirunkoa ja 129 kuusitukkirunkoa . Li
säksi määrämittakatkonnan tarkkuutta seurat
tiin viiden hakkuumiehen tekemistä tukeista . 

Tutkimus- ja laskentamenetelmä on sama kuin 
Metsätehon tiedotuksessa 358 (Havupuiden ap
teeraus ja puutavaralajijakauma eri hakkuu
menetelmissä) . 

Kuva l . Mittanauhan käyttö ei parantanut tukkien 
laatua . Perusteet mittanauhan käytö lle tulisi löytyä 
sahaustuloksen parantumisesta . Valok . Metsäteho 
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Kuva 2 0 Ylisuuret oksat jäävät yleensä 
hakkuumieheltä huomaamatta ja siirtävät 
siten kuitupuuta tukkiin o Valok o Metsä
teho 

RUNGON KÄYTTÖ 

Kannot katkaistiin keskimäärin ylimmän kaa
toa haittaavan juurenniskan tasolta kai
kissa hakkuumenetelmissäo 

Latvoihin jäi taulukon 1 mukaiset pituudet 
kuitupuuosuutta . Mittanauhaa käytettäessä 
(3 m kuitupuu1 kuitupuuta jäi latvaan keski
määrin 2 . 4 dm ja ilman mittanauhaa kuitu
pu~n ollessa lyhyttä (noin 3-metristä) 1 . 7 
dm ja kuitu1uun ollessa pitkää (3 . . . 6-met
ristä) 0 . 3 dm . Kun sama siirtymä lasketaan 
myös kuiturungoille, käyttöpuuta jää latvuk
Slln mittanauhaa käytettäessä keskimäärin 

TAULUKKO l o Hakkuussa latvaan jääneiden kuitupuuosien 
pituudet 

Määräpitui - Silmävarai- Silmävarai-
seksi katkot sesti katkot sesti katkot 

Puu1aj i ja tu tukki ja tu tukki ja tu tukki ja 
hakkuumies 3 m kuitu- noin 3 m 3o 0 o6 m 

puu kuitupuu kuitupuu 

dm 

Mänty 
Mies 1 2o4 2o0 -1.1 
Mies 2 6 o2 4 ol 1.2 

Keskimäärin 4o2 3o1 Oo4 

Kuusi 
Mies 1 5°9 5o9 3o1 
Mies 2 8o5 6 o6 1.1 

Keskimäärin 7o5 6o2 1.9 

Mänty ja 
kuusi keski- 5o6 4 0 1 Oo7 
määrin 
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TAULUKKO 2o Hakatun tukkipuun määrä laatuvaatimusten 
mukaisesta tukkipuumäärästä 
(100 = laatu- ja mittavaatimusten mukainen 
tukkipuumäärä) 

Mänty Kuusi Keskimo 
Katkontatapa 

% 

Määräpituiseksi katkottu 
100 o7 101.6 101.1 tukki ja 3 m kuitupuu 

Si1mävaraisesti katkottu 107 o0 99 o4 104 0 6 tukki ja noin 3 m kuitupuu 

Si1mävaraisesti katkottu 
102.0 98 o7 101.2 tukki ja 3o oo 6 m kuitupuu 

Kaikki keskimäärin 102 o9 100 o6 102 o0 

1.2 % ja ilman mittanauhaa lyhyttä kuitupuu
ta hakattaessa 0 . 9% sekä pitkää kuitupuuta 
hakattaessa 0 . 2 %. Kuusen latvuksiin jäävä 
kuitupuuosuus oli suurempi kuin männyn kai
kissa hakkuumenetelmissä . 

Hakkuumiehet tekivät tukkeja lähes kaikissa 
menetelmissä enemmän kuin mitta- ja laatu
vaatimukset olisivat edellyttäneet (taulukko 
2) . 

Kuusesta siirtyi silmävaraisessa katkonnassa 
laatuvaatimusten mukaista tukkipuuta kuitu
puuhun, kun taas männystä kuitupuusta tukki
puuhun . Keskimäärin siirtymä oli kuitupuus 
ta tukkiin 2 . 0 i. suurempi kuin päinvastoin . 

TUKKIEN LAATU 

Määräpituista tavaraa tehdessään hakkuumie
het eivät ottaneet laaturajoja huomioon sen 
paremmin kuin likipituista puutavaraa tehdes 
sään , sillä kaikissa hakkuumenetelmissä noin 
puol essa katkaisukerroista katkaisu suoritet
tiin lähempää kuin 5 dm : n päästä laaturajan 
alapuolelta . Vian alta hakkuumiehet katkai
sivat määrämittakatkonnassa 45 %: ssa katkai
sukerroista sekä silmävaraisessa katkonnassa 
kuitupuun ollessa lyhyttä 44 
puun ollessa pitkää 56 %: ssa 
ta . Mittanauhan käyttäminen 
tä jättäminen vaikutti siten 
kien laatuun . 

%: ssa ja kuitu
katkaisukerrois 
tai käyttämät

vain vähän tuk-

Tukkien laadun pienet muutokset eivät joh
tune katkootatavasta vaan siitä , etteivät 
hakkuumiehet miellä mitankäyttöä ja laadun 
huomioon ottamista samaksi asiaksi . Siksi 
laatuseikkoja on korostettava katkootatavas 
ta riippumatta. 

Määräpituista tavaraa tehdessään hakkuumies 
näytti kiinnittävän enemmän huomiota jo kar
sittuun osaan runkoa, kun taas ilman mitta
nauhaa katkottaessa huomio oli kiinnittynyt 
enemmän koko runkoon . 



% kappale
määrästä 

31 34 37 40 43 46 49 52 55 

Tukin pituus, dm 

Mittanauhaa käyttäen , määräpituiseksi katkottu tukki ja 3 m kuitupuu 

Ilman mittanauhaa , silmävaraisesti n. 3 m 

" " " 3 ... 6 m 

Kuva 3. Mäntytukkien pituudet 

Mittaa käytettäessä katkottujen tukkien mittatark
kuus oli hyvä , sillä viiden miehen katkomis
ta tukeista vain 6 . 5 % poikkesi enemmän kuin 
±3 cm tavoitellusta tukkipituudesta . Kappa
lemääristä hakkuumiehittäin laskettu alin 
poikkeama oli 3.9% ja suurin 7 . 4 %. oin 
puolet tukeista poikkesi tavoitepituudesta 
enemmän kuin ±1 cm . 

Tukkien pituusjakaumissa ei eri hakkuumene
telmien välillä ollut suuria eroja . Mitta
nauhaa käytettäessä hakkuumiehet tekivät 
suhteellisesti enemmän pisintä tukkipituut
ta (kuva 3) . 
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EFFECT OF POWER-SAW CUTTING METHODS ON THE QUALITY OF LOG S 

There were no differences in the 1og qua1ity . In the cutting 
timber was bucked to standard 1ength 1.0 % more wood remained 
in bucking by the eye . 6 . 5 % of the standard- 1ength 1ogs 
3 cm from the target 1ength. 

method in which 
in the tops than 
differed by over 
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