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MITSATIHON 
a saus 

PÖLKYTVSONGELMAN RATKAISU 
ASKELITT AISELLA OPTIMOINNILLA 

Vesa lmponen 

MU.I.lä:te.hoMa. on Jta.ke.nnU.:t:u puu.t.a.vaJtama.l...ti , 
joka. ~ove.l:tuu pöiky:ty~vaih:toe.h:toje.n v~ai
iuun . Sunä y~ikkönä on tUmi.kko, jonka. 
pu~:to kuva-t.a.a.n ttunkotuk~aJtja.na.. Pötkkyje.n 
rrU.:t .a.:t a.n n e.:ta.a.n ~ yö :t ;t.ö :t .ie.:toina., ja. :t.u.to ~ e.na. 
Ma.da.a.n ha.kkuuk~lfTTlä:t . Tämän o h j el.m.i.l.l:to n 
a.vuUa. voidaan :tu:tk.-<.a. pötky:ty~:ta ~ e.kä puun 
ha.nk.-<.nna.n U;tii j a.to~:t.u~ e.n näkö kuimM:t.a.. J M 
kottjuukoh:te.e.n ttunkoje.n ja.ka.u:twni.ne.n iäpi
md.:t.a.iuokWn :tunnU.a.a.n , iMke.n:t.a.jättje.Me.t
mää voidaan hyödyn:tää myö~ käy:tännön puun
ha.nunna.n ohja.u~u~a.. 

JOHDANTO 

Puun korjuun ja kaukokuljetuksen hallittu 
ohjaus edellyttää, että toimintavaihtoehdot 
tunnetaan. Kun toimenpiteit ä suunnitellaan, 
on tärkeää tietää pystyvarannon ja varasto
paikkojen puutavaralajien määrät . Ne ovat 
puukaupasta sovittaessa yleensä vielä epä
tarkkoja ja täsmentyvät nykyjärjestelmissä 
vasta työ- ja luovutusmittauksissa . 

Virheelliset arviot puutavaralajien määristä 
hankaloittavat korjuun ja kaukokuljetuksen 
ohjelmointia ja resurssien hallintaa . Puus
totiedot tarkentuvat, kun korjuukohteiden 
runkolukusarja arvioidaan otannalla tai mita
taan kokonaisuudessaan . Mittausten perus
teella voidaan muodostaa apteerauslaskelmien 
runkoluokkia vastaavat runkokäyrät . 

Runkoj en optimaalinen apteeraustapa voidaan 
ratkaista pölkkyjen arvosuhteiden pohjalta 
dynaamista ohjelmointia käyttäen . Vaihtoehto
jen lukuisuuden vuoksi parhaan ratkaisun 
löytäminen vaatii kuitenkin runsaasti tieto
koneaikaa. Kun pyritään vain hyvään aptee
raustulokseen, voidaan laskennan tarvetta 
vähentää huomattavas ti. Yleensä sen tasoinen 
tulos riittää, koska runkoj en optimaalinen 
katkonta on käytännössä mahdotonta. Tämä 
johtuu siitä, että parhaimman ratkaisun löy
tämiseksi rungon mitat ja puuaineen ominai
suudet on tunne ttava tarkasti , ja tämän 
tiedon tulisi olla käytettävissä jo ennen 
tyvipölkyn katkaisua . 
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Työmailla puutavaran valmistus ei perustu 
tarkkoihin , koko runkoa koskeviin mittauk
siin eikä pölkyittäisiin arvosaantolaskel
miin. Moottorisahatyössä apteerataan ohjei
den mukaan ja yleensä vain työn kohteena 
oleva rungonosa mitataan. Uusimpien monitoi
mikoneiden mittausautomatiikka ky llä tukee 
kuljettajan päätöksentekoa juuri käsiteltä
vän pölkyn osalta, mutta runkomuotoennustei
den teko ja apteerauslaskelmat ovat olleet 
vaikeita. 

Jos matemaattisella laskentajärjestelmällä 
pyritään saamaan tuntuma korjuun hakkuu
kertymistä puutavaralajeittain, täytyy las
kelmien apteerausperiaatteen likimain vas
tata metsurin tai monitoimikoneenkuljettajan 
soveltamia pää t öksentekosääntöjä . Sen vuoksi 
puutavaramallissa katkontakohda t ratkais taan 
jaksoittain etenevällä ratkaisumenetelmällä, 
joka ottaa huomioon vain osan rungon mi
toista. Pölkkyjen arvosuhteet määritetään 
vain painoarvoina, jotka kuvaavat eri mitta
yhdistelmien haluttavuutta suhteessa muihin 
yhdistelmiin . 

KOEALAOTANTA 

Apteerausvaihtoehtojen vertailu on mielekäs
tä vain riittävän tarkkojen puus t otie t ojen 
pohjalta . Vähimmäisvaatimuksena on otos 
leimikon runkolukusarjast a . Relaskooppi
tai ympyräkoealojen mittaus voidaan kytkeä 
esimerkiksi laatumaksutavan vaatimaan kuiva
oksarajojen määrittämiseen. Rungo t luetaan 
rinnankorkeusläpimittaluokkiin ja lisäksi 
otetaan pituuskoepuita . Runkojen kokoa 
voidaan kuvata myös läpimittaluokittaisilla 
käyttöosan keskitilavuuksilla. 

PUUSTON KUVAUS 

Puulajeittaiset, rinnankorkeusläpimittaluo
kittaiset kappalemäärä t, pituustiedot tai 
l uokittaiset runkojen tilavuudet sekä mänty
tukkirunkojen kuivaoksaraja t annetaan syöttö-
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tietaina laskentajärjestelmään, joka tuottaa 
matemaattisen kuvauksen korjuukohteen puus
tosta. Jos tiettyä läpimittaluokkaa vas
taava puunkoko esitetään syöttötiedoissa 
käyttöosan tilavuutena, järjestelmä hakee 
automaattisesti sitä vastaavan pituuden. Kun 
pituus annetaan syöttötietona, tät ä vaihetta 
ei tarvita, vaan voidaan suoraan muodostaa 
läpimittaa ja pituutta vastaava runkokäyrä.1) 

Havupuiden kuoren paksuus määritetään sa
malla tavoin kuin pystymittauksen pölkytys
ohjelmassa. Perusteet on saatu Heiskasen 
ja Rikkasen tutkimustuloksista (Folia Fores
talia 250, 1976). Järeiden mäntyjen kuoren
paksuuden laskentaa on tarkennettu runkojen 
tyviosan kilpikaarnan osalta . Siinä on 
tukeuduttu Päivisen (FF 353, 1978) esittä
mään kuorimalliin. Järeän koivun kuoren
paksuus on määritetty Kellomäen ja Salmen 
(FF 413, 1979) tutkimuksen mukaan, kun taas 
kuitupuunmittaisen koivun kuorenpaksuus 
lasketaan kuten pystymittausjärjestelmässä. 

APTEERAUS 

Pölkkyjen mitat syötetään tavaralajeittain. 
Samanaikaisesti voidaan tarkastella seuraa
via mänty-, kuusi- ja koivutavaralajeja: 

Perustavaralajit: tukki- ja kuitupuu 
Kaksi järeää erikoispuutavaralajia 
Kaks i kasattavaa erikoispuutavaralajia 

Tukki- ja kuitupuun mitat määritetään pölkyn 
pituuden ja latvaläpimitan yhdistelminä. 
Erikoispuutavaralaj eille voidaan antaa las
kennan perusteiksi pölkyittäin seuraavat 
tiedo t: 

Pituus 
Pienin ja suurin latvaläpimitta 
Pienin ja suurin tyviläpimitta 
Läpimittojen mittaustapa kuoren suhteen 
Tyviläpimitan mittauskohta 
Tyven aitousvaatimus 

Tyviläpimitan mittauskohta määritetään etäi
syytenä tyvileikkauksesta. Kun tyven aitous
vaatimus on voimassa, puutavarakappale voi
daan valmistaa vain tyvipölkkynä. Tarkennuk
set tulevat kyseeseen yleensä vain pylväiden 
osalta. 

Askelittaisessa optimoinnissa samanaikaises
ti tarkasteltava rungonosa voi muodostua 
tavoiteltavan tarkkuuden mukaan kahdesta tai 
useammasta perättäisestä pölkystä. Mitä 
useamman pölkyn yhdistelmä otetaan laskenta
yksiköksi , sitä lähemmäksi katkonnassa pääs
t ään teoreettista optimia. Kuvassa esitetään 
apteerauksen eteneminen, kun ratkaisut perus
tuvat kaksi pölkkyä k äsittävään, liukuvaan 
tarkastelujaksoon . 

1) LAASASENAHO, J. 1982. Taper curve and 
volume functions for pine, spruce and 
birch . Commun . Inst . For . Fenn. 108 
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Yksinkertaistetussa esimerkissä (kuva) tar
kastellaan pölkytysvaihtoehtoja, kun käytös-
sä ovat vain pituudet 3 ja 4 mittayksikköä. 
Metsuri esittää tietokoneohjelman päätösti
lanteiden vaiheittaista etenemistä: Metsuri 
harkitsee edullisinta tyvipölky n katkaisu
kohtaa (vaihe 1). Tarkastelussa ovat mukana 
kaikki tyvipölkkyvaihtoehdot j a niistä tuo
tettavissa olevat seuraavat kappaleet. Kah-
den perättäisen pölkyn summan perusteella 
valitaan ensimma1sen pölkyn edullisimmaksi 
pituudeksi 4 (vaihe 2) . Seuraavaksi käsi
tellään jälleen kaikki kyseeseen tulevat, 
ensimmäisestä katkaisukohdasta lähtien toteu
tettavissa olevat kahden pölkyn yhdistelmät 
(vaihe 3). Arvolaskelmien perusteella vali
taan toisen kappaleen pituudeksi 3 ja kat
kaistaan runko (vaihe 4) . Sen jälkeen jatke
taan vastaavasti, kunnes rungon koko käyttö- 1, 

osa on käyty läpi (vaihe 5 jne .). ~ 

Järeiden mäntyjen apteeraustulokseen vaikut
taa myös kuivaoksarajan perusteella ennustet
tu ensimmäisen oksaisuuslaatuluokan osuus. 
Se ennustetaan Kärkkäisen tutkimustulosten 
mukaan (Metsäntutkimuslaitoksen j ulkaisuja 
96 . 5 , 1980) . Paraslaatuinen mäntytukkipuu 
katkotaan mi ttavaatimusten mukaisiksi pöl
kyiksi siten, että arvosaanto maksimoituu, 
ts. käytetään sellaisia tukkien pituuksia, 
että laaturajan alapuolelta tulevan tukin 
katkaisukohta osuu mahdollisimman lähelle 
tätä rajaa. 

Vaikka apteerauksessa k äytetäänkin vain 
painolukuja suhteuttamaan erilaisten pölk
kyjen arvoa, voidaan apteeraustulokselle 
laskea myös t odellinen arvosaanto pölkky
j en ominaisuuksien perusteella. Siinä hyö
dynnetään sahapuun osalta sahausprosessin 
simuloinnilla tuotettuja tukkiluokkien arvo
saantoja . 



ESIMERKKI PUUTAVARAMALLIN KÄYTÖSTÄ: 

RUNKOLUKUSARJAN SY0 TT0LOHAKE 

dl.3 

MÄNTY 3 
k pl dm / runko dl. 3 

KUUSI 3 
k p l dm /runko d l. 3 

KOIVU 3 
k pl dm / runko 

7 13 10 7 273 8 7 46 8 
9 15 27 9 3 17 23 9 103 22 

I I 13 5 1 I I 254 46 I I 69 48 
13 II 82 13 2 15 78 13 45 8 1 
15 13 121 15 202 119 15 34 124 
17 16 17 1 17 194 169 17 27 176 
19 20 234 19 193 234 19 24 238 
2 1 24 303 21 183 31 1 21 2 1 3 16 
23 27 379 23 173 393 23 18 399 
25 28 464 25 !50 485 25 15 489 
27 28 559 27 129 588 27 12 585 
29 24 662 29 100 701 29 8 689 
3 1 21 772 3 1 78 824 31 6 799 
33 15 89 1 33 53 957 33 4 915 
35 II 10 16 35 37 1098 35 2 1036 
3 7 7 1148 37 25 1246 37 2 1159 
39 4 1286 39 14 1406 39 1 1290 
4 1 2 1429 41 9 1568 
43 1 1576 43 6 17 35 
45 1 19 13 45 7 2152 

PE RUSHI TT OJEN SY0TT0LOHAKE 

MÄNTY 
Mänty t ukit 

KUUSI 
Kuusi t uk it 

KO I VU 
Ko i vukuitupuu 

Pituu s , Latva - Pituus , 
dm läpi- dm 

mitta , 
cm 

3 1 15 43 
34 15 46 
37 15 49 
40 15 52 
43 15 55 
46 15 58 
49 15 
52 15 
55 15 
58 15 

La t va-
läpi-
mitta , 
cm 

16 
16 
16 
16 
16 
16 

Pituus , La t v a-
dm l äpi-

30 

mi tta, 
cm 

6 

Mänt ykuit upuu Kuusiku itupuu 

30 30 

JÄREÄN ERI KO ISPUUTAVARAN Hl TTOJ EN SY0TT0LOHAKE 

KUUSI KOIVU 
Sorvikuusi Vanerikoivu 

Pi tuus , Latva- Pi t uus , La t va-
dm l äp i- dm läpi-

mitta , mi t ta , 
mm mm 

43 200 30 180 
53 200 43 180 
58 200 46 180 
65 200 53 180 

65 180 
72 180 

TULOS TUSLOMAKE 
3 PUUTAVARALAJIT m 

J.eimikon nimi : Kaarna Mäntyt ukit 114 . 69 
Leirnikon n :o : 10 Lohko: 2 Mäntykuitupuu 17 . 80 
Hakkuutapa : 3 Avohakkuu Kuusitukit 99 . 70 
Tilavuus , m : 9 28. 12 Kuusikuitupuu 229 . 70 
Pinta-ala , ha: 5 . 00 Sorvikuusi 395. 87 

Koivukuitupuu 33 . 26 
Vanerikoivu 37 . 10 

RUNKOLAJ 1 T: 
Runko l uku , Kä~t t öosa , Ku) t upuuosa , 

kp l dm /runko dm /runko 

Män t y t ukki rungot 2 13 593 54 

Mäntyko i turungot 81 77 

Kuusitukkirungo t 1157 545 117 

Kuusikuiturungot 1455 65 

Koivutukkirungot 89 530 113 

Koivukuiturungot 348 67 

LEIMIKON PUUTAVARA- JA RUNKOLAJIT 

Leimikon puutavaramäärät saadaan summaamalla 
rungonkokoluokittaiset apteeraustulokset ja 
samalla saadaan puutavaralajeittainen arvo
saant o. Sen lisäksi järjeste lmä laske e 
tavaralajeittain seuraavat pölkkyjen ominai
suuksia kuvaavat tunnukset : 

Kappalemäärä 
Keskitilavuus 
Keskipituus 
Keskiläpimitta 

Korjuun palkka- ja maksuperusteissa runkojen 
ominaisuudet kuvataan runkolajeina. Puu
tavaramallissa rungot lajiteliaan vastaavas
ti . Kun otetaan huomioon vielä leimikon 
pinta- ala ja luokittelemalla määritettävät 
puuston ja maaston työvaikeustekijät, saa
daan tulokset kytkettyä suoraan korjuu
kustannusten laskentaan . 

TOTEUTUSYMPÄRISTö 

Systeemiä ylläpidetään ja kehitetään Nokian 
Mikromikko 2 - mikrotietokoneilla . Laskenta
ohjelmisto on laadittu K-mies-työasemaohjel
mistolla ja Fortran 77 - ohjelmointikielellä . 
Systeemi soveltuu niille laitteistoille, 
joille K-mies-ohjelmisto on saatavissa . 
Leimikko- ja mittatietojen hallinta on ra
kennettu K- mies-ohjelmiston varaan ja 
nopeutta vaativan apteerausohjelman lähde
koodi on laadittu Fortranilla. Ohj elmisto 
on tehty osina siten, että laskentaa voi
daan tarpeen mukaan joustavasti muuttaa . 
Modulaarisuus helpottaa myös osavaiheiden 
testausta. 

HYÖDYNTÄMINEN JA KEHITYSNÄKYMÄT 

Puutavaramallin käyttö on toistaiseksi ra
joittunut apteeraukseen liittyvien tutkimus
ongelmien tarkasteluun . Tämän käyttöalueen 
tehtäviä varten puuaineen ominaisuuksien 
kuvausta kehitetään niin, että järjestelmä 
voidaan kytkeä mekaanisten puunjalostus
tuo tteiden ja puumassojen valmistusta simu
loiviin laskentamalleihin. 

Nykyiset metsätietojärjestelmät eivät tuota 
puutavaramallin vaatimaa puustotietoa riit
t ävän aikaisessa vaiheessa. Pystymittauk
sen koepuuotannan toteuttaminen mahdollisim
man pia n puukaupan jälkeen olisi yksi 
vaihtoehto korjuutyömaita koskevan ennakko
tiedon hankinnassa. Se n perustiedon pohjal
ta voitaisiin tehdä myös vapaamuotoisia 
puutavaralaskelmia joustavasti tilanteen 
mukaan . Toisena vaiht oehtona on kehittää 
erillinen koepuumenetelmä, jota hyödynnet
t äisiin puunhankinnan suunnittelussa , t yö
vaikeustekijöiden "määrityksessä ja mahdolli 
sesti myös t yömittauks e s sa . 
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Puun hankinnan ja jalostuksen osittain 
ristiriitaisetkin raaka-aineen laadulle ja 
mitoille asettamat vaatimukset kytkeytyvät 
toisiinsa apteerauksessa. Puunhankinta
ketjussa apteerauksen vaikutukset kustan
nuksiin ovat selvimmät puun korjuussa. 
Tavaralajien lisääntyminen ja niiden eril
läänpito sekä tiukkojen mitta- ja laatu-
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vaatimusten huomioon ottaminen lisäävät 
kustannuksia korjuun eri työnvaiheissa. 
Kustannusvaikutusten tutkimiseen voidaan 
käyttää Metsätehon puunkorjuun vaihtoehto
laskentasysteemiä , jota kehitetään myös eri
koispuutavaralajien korjuumenetelmien ver
tailuun sopivaksi. 

SOLVING THE PROBLEM OF BUCKING 
THROUGH OPTIMIZING STEP BY STEP 

Me t sät eho has developed a model fo r compari
son o f bucking alternatives. The unit o f 
measure is a timber stand; the growing stock 
is described as a diameter class distribu
t ion . 

/ The sys tem is designed to provide an indi- 1/ 

The input data consis t s o f the dimensions of 
t he bolts, and the result is the removals 
from t he stand . Bucking may be s tudied with 
t he aid of this program both f rom the wood 
procurement and the mill-processing points 
of view. If t he proportion of stems in each 
diame ter class of a cutting site is known, 
the calcula tion system may be utilized for 
procurement control in practice, as well. 

cation of removals by timber assortment. 
Therefore, t he bucking principle used as 
a basis for t he calculations mus t approxi
mately correspond to the decisionmaking 
principles of a cut t er or a logging machine 
operator . The system is based on a progress
ive algori t hm, a solution that only con
siclers some of the dimensions of a stem. 
The par t of the stem under consideration may , 
depending on the required level of accuracy, 
consis t of two or more bolts . The more 
bolts there are in the combination ehosen 
as the calculation unit, the closer to a 
theore t ical optimum is it possible t o come 
when bucking . 
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