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Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää hakkuun ajanmenekkiä pienikokoi

sen puuston kokopuina korjuussa Pohjois-Suomessa palkkaperusteita varten . 

Samalla selvitettiin myös palkanmäärittelyyn sopivia puustotunnuksia ja 

niiden määrittämistä otannan avulla . 

Tutkitut kohteet olivat männiköiden ja koivikoiden ensimmäinen harvennus 

sekä avohakkuun jälkeisen jätekuusikon hakkuu . 

Hakkuun työvaiheista oli siirtelykaadon ajanmenekin osuus suur1n, 

30 . .. 50% puukohtaisesta tehoajasta. Ajanmenekkiin vaikuttivat kaade

tun puun läpimitta ja puulaji . 

Yli 6 m:n puiden katkonnan osuus oli keskimäärin alle 20 % hakkuun aJan

menekistä . Katkoota oli jätekuusikoissa hitaampaa kuin männiköissä ja 

koivikoissa . Pituuserojen vuoksi männiköissä kuitenkin katkottiin suh

teellisesti eniten puita, minkä vuoksi katkonnan osuus ajanmenekistä oli 

siellä suurin . 



Siirtelykaadon ohella jouduttiin kaikissa kohteissa tekemään jonkin 

verran erillistä kasausta . Harvennuskohteissa siihen kului 25 .•. 55% 

puukohtaisesta tehoajasta ja jätekuusikoissa 15 ... 35 %. 

Määritettäessä leimikon runkolukua ja läpimittaluokkajakaumaa koeala

otannalla otannan tulisi olla suhteellisen suuri , 20 ... 25% pinta

alasta, riittävän tarkkuuden saavuttamiseksi. 

JOHDANTO 
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Pienikokoisen puuston kokopuina hakkuuta koskevissa tutkimuksissa on 

todettu tuotoksen riippuvan paljon leimikon puuston rakenteesta. Koska 

aikaisemmat tutkimukset on tehty pääasiassa Etelä-Suomessa, pyrittiin 

tällä tutkimuksella selvittämään kokopuina hakkuuta Pohjois-Suomelle 

tyypillisissä metsikköolosuhteissa, joissa erityisesti rungon koko, 

puuston tiheys, runkolukujakauma sekä puulajisuhteet ovat erilaisia 

maan eteläosiin verrattuina . 

TUTKIMUKSEN TARKOITUS 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää puutavaran hakkuun ajanmenekkiä, 

kun rinnankorkeusläpimitaltaan 13 cm ja sitä pienemmät puut korjataan 

kokopuina. Ensisijaisena tavoitteena oli hakkuun palkkaperusteiden 

selvittäminen, mutta samalla pyrittiin myös selvittämään hakkuun palkan

määrittelyssä käyttökelpoiset puustotunnukset ja niiden määrittämistapa. 

TUTKIMUSAINEISTOT JA TUTKITUT MENETELMÄT 

Tutkimuskohteiksi valittiin kolme Veitsiluoto Osakeyhtiön omilla tiloilla 

Rovaniemen ympäristössä sijaitsevaa työmaata. Hakkuutavat olivat työ

maittain seuraavat. 



I Mäntyvaltaisen puuston ensimmäinen harvennus 

(jäljempänä = ensiharvennusmänniköt) 

II Koivuvaltaisen puuston ensimmäinen harvennus 

(jäljempänä = ensiharvennuskoivikot) 

III Avohakkuualueiden jätekuusikon avohakkuu 

(jäljempänä = jätekuusikot) 

Tutkimus tehtiin tavanomaisena kelloaikatutkimuksena. Tutkimuksessa 

seurattiin kahden hakkuumiehen työskentelyä, kumpaakin 14 työpäivän 

ajan elokuussa 1975. 

Työntekijät olivat ammattitaitoisia, vakinaisia hakkuumiehiä, jotka 

olivat ennen tutkimusta perehtyneet käytettyyn hakkuumenetelmään. 

Hakkuumenetelmänä kaikilla työmailla oli rinnankorkeusläpimitaltaan 

4 ••• 13 cm:n puiden suunnattu kaato, yli 6 m:n pituisten runkojen kat

konta kahtia ja kasaus kouraisutaakoiksi. Alle 4 cm:n paksuiset puut 

raivattiin hakkuun yhteydessä ja yli 13 cm:n puiden järeästä osasta 

(d yli 13 cm) valmistettiin tukkia ja/tai kuitupuuta. Järeiden run

kojen latvaosa kasattiin kokopuiden mukana. Ajouraväli oli tutkimus

palstoittain 15 ... 25 m. 

Työvälineenä hakkuussa käytettiin tavanomaisia moottorisahoja ilman 

kaatoa helpottavia lisälaitteita. 
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Puustotunnusten selvittämiseksi tehtiin tutkimuspalstoilla pystymittaus 

sekä linjoittainen ympyrä- tai kaistakoealaotanta, josta laskentavai

heessa muodostettiin useita erisuuruisia osaotantoja. 

Tutkimustyömaiden puustotiedot on esitetty palstoittain taulukossa 1. 

Kaikkiaan tutkimusaineisto käsitti ensiharvennusmänniköitä 0.74 ha, 

jolta kokopuina hakattiin 12.2 m3 (750 puuta), ensiharvennuskoivikoita 

1.10 ha, jolta kokopuina hakattiin 27.8 m3 (2 030 puuta) sekä jäte

kuusikkoja 1 . 72 ha, jolta kokopuina hakattiin 35.1 m3 (1 985 puuta). 
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TAULUKKO 1 Tutki muspalsto j en puustot i edot 

Pals- Pinta- Puusto ennen Tavaralajeiksi Kokopuina 

ta, ala , hakimuta 
Jäävä puusto hakattu puusto hakattu 

puusto 

n:o ha m3/ha kpl / ha m3/ ha kpl/ha m3/ha kpl/ha m3/ha kpl/ha 

I Ensi har vennusmänniköt 

1 0 .18 83 .9 2 456 ' 29 . 4 1 256 41. 7 156 12 .8 1 044 

3 0.18 73.3 2 300 32 . 7 1 411 31.7 112 8 .9 777 

4 0 .19 98 . 2 1 995 62 .9 727 10 . 9 74 24 . 4 1 194 

5 0.19 88 . 3 1 865 64 . 4 805 4 . 7 31 19 . 2 1 029 

Keskimäärin 86 .1 2 148 47 . 8 1 042 21.8 92 16 . 5 1 014 

II Ensiharvennuskoivikot 

6 0 . 32 49 . 7 2 628 30 . 3 1 078 0 . 9 6 18 . 5 1 544 

7 0 . 32 61.3 2 928 36 . 3 1 094 1.6 9 23 . 4 1 825 

8 0 .15 60 . 7 3 327 12 . 7 773 1.3 13 46 . 7 2 541 

9 0 .15 36 . 7 2 620 14 . 0 987 - - 22 . 7 1 633 

10 0 . 04 62 . 5 3 100 30 . 0 900 - - 32 . 5 2 200 

11 0 . 04 30 . 0 2 150 15 . 0 975 2 . 5 25 12 . 5 1 150 

12 0 . 04 52 . 5 3 400 20 . 0 1 100 - - 32 . 5 2 300 

13 0 . 04 42 . 5 3 600 17 . 5 1 075 2.5 25 22 . 5 2 500 

Keskimäärin 52.4 2 873 26 . 0 1 019 1.1 9 25 . 3 1 845 

!II Jätekuusikot 

14 0.86 27.2 1 230 - - 5 .1 45 22 .1 1 185 

15 0 . 86 24 . 4 1 173 - - 5 .8 50 18 .6 1 123 

Keskimäärin 25 .8 1 202 - - 5 . 4 48 20 . 4 1 1 154 ; 

TULOKSET 

Tutkimuksen laskentavaiheen aikana oli tutkittua hakkuumenetelmää käy

tännön työssä Veitsiluoto Osakeyhtiössä kehitetty edelleen . Tästä syystä 

on tutkimusaineiston pohjalta laskettu tuloksia myös läpimittaluokkien 

14 ... 17 cm puiden hakkuusta kokopuina. 
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Työvaiheittaiset ajanmenekit hakkuussa 

Siirtelykaato 

Työvaihe käsitti puiden suunnatun kaadon sekä osan hakkuumiehen siirty

misistä puulta toiselle. (All e 3 m:n siirtymisiä ei aikatutkimuksessa 

eritelty omaksi työvaiheekseen . ) Lisäksi työvaiheeseen sisältyi kaa

dettavien puiden tyvien yhteensiirtely kourataakoiksi. Siirtely tapah

tui yleensä kaatosahauksen yhteydessä puita nurin työnnettäessä, siten 

että pienemmät puut pyrittiin siirtämään suuri mpien V1ereen . Pyrkimyk

senä oli välttää suurimpien kokopuiden siirtämistä . 

Siirtelykaadon ajanmenekin todettiin riippuvan ennen muuta kaadetun 

puun läpimitasta ja puulajista sekä jonkin verran pystyyn jäävän puus

ton tiheydestä . Ajanmenekin vaihtelu oli läpimittaluokkien sisälläkin 

hyvin suuri ja myös hakkuumiesten kesken erot olivat selvät . Taulukossa 

2 esitetään läpimittaluokittaiset tasoitetut keskimääräiset kaatoajat 

2 cm:n tasaavaa läpimittaluoki tusta käyttäen . Aikatutkimuksessa käytet

tiin 1 cm:n luokitusta, mutta tehdyn vertailun mukaan kaatovaiheen pals

takohtaisen kokonaisajanmenekin virhe jää alle ~ 2 %:n käytettäessä 

2 cm:n tai 3 cm:n luokitusta verrattuna 1 cm:n luokitukseen. 

TAULUKKO 2 Siirtelykaadon ajanmenekki läpimittaluokittain 

Läpimittaluokka, cm 
Kohde 

4 ... 5 6 ... 7 8 ... 9 10 ... 11 12 ... 13 14 ... 15 16 ... 17 

Kaatovaiheen tehoajanmenekki, cmin/puu 

Ensiharvennus-
14 22 24 25 männiköt 10 17 19 

Ensiharvennus-
8 koivikot 9 11 14 14 15 15 

Jätekuusikot 8 10 11 13 15 17 21 

Siirtelykaato on ollut ensiharvennuskoivikoissa selvästi nopeampaa kuin 

ensiharvennusmänniköissä. Tähän oli suurimpana syynä puiden helpompi 

nurintyöntäminen koivikoissa , koska sekä kaadettavissa että jäävissä 
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puissa oksat haittasivat vähemmän. Vastaavan läpimittaluokan puut olivat 

koivikoissa myös lyhyempiä. Jätekuusikeiden avohakkuussa puut vastasivat 

kooltaan männiköiden puita, mutta jäävän puuston puuttuminen vähensi 

kaadon ajanmenekkiä. 

Jäävän puuston lukumäärän kasvulla voitiin todeta olevan lievästi S11r

telykaadon ajanmenekkiä lisäävä vaikutus, mutta tältä osin aineiston 

pienuus ja suuret palstoittaiset vaihtelut estävät tarkempien johto

päätösten teon. 

Katkonta 

Työvaihe käsitti yli 6 m:n pituisten kaadettujen puiden katkonnan kah

teen osaan metsäkuljetuksen ja kasauksen helpottamiseksi. 

Katkonnan ajanmenekkiin vaikutti selvästi katkottavien puiden läpimitta. 

Ajanmenekki oli suurin jätekuusikoissa, joissa myös läpimitan kasvu 

lisäsi ajanmenekkiä eniten. Ensiharvennuskoivikoissa katkonta oli hie

man nopeampaa kuin ensiharvennusmänniköissä. Puulajikohtaiset erot ai

heutuivat ilmeisesti oksaisuudesta. 

Taulukkoon 3 on laskettu katkonnan ajanmenekki läpimittaluokittain sekä 

katkottuja puita että kaikkia paistettuja puita kohti. 

TAULUKKO 3 

Läpimitta-
luokka, 

cm 

4 .... 5 

6 ... 7 

8 ... 9 

10 ... 11 

12 ... 13 

14 ... 15 

16 ... 17 

Katkontavaiheen keskimääräinen ajanmenekki 
läpimittaluokittain 

Hakkuukohde 

Ensiharvennus- Ensiharvennus-
männiköt koivikot J ätekuusikot 

Katkonnan tehoajanmenekki , 
cmin/katkottu puu - cmin/poistettu puu 

- - - - - - 20 - 0 

22 - 4 16 - 1 20 - 0 

22- 7 18 - 2 23 - 1 

23- 8 19 - 3 27 - 3 

24 - 10 20- 4 31- 5 

26 - 14 22 - 7 36 - 8 

29 - 16 24 - 10 41 - 13 
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Ajanmenekkiin paistettuja puita kohti vaikuttaa läpimitan ohella huomat

tavasti katkottujen puiden osuus kunkin läpimittaluokan poistetuista 

puista. Keskimääräiset osuudet hakkuukohteittain on esitetty seuraavassa 

asetelmassa. 

Läpi
mitta
luokka, 

cm 

4 ... 5 
6 ... 7 

8 ... 9 

10 .•. 11 

12 ... 13 

14 ... 15 

16 ... 17 

Ensiharvennus
männiköt 

Hakkuukohde 

Ensiharvennus
koivikot 

Jätekuusikot 

Katkottuja, yli 6 m:n puita kaikista 
läpimittaluokan poistetuista puista, % 

1 

20 5 2 

31 10 3 

37 16 11 

42 20 16 

53 31 23 

56 39 32 

Asetelmasta käy ilmi männiköiden Ja koivikoiden välinen pituusero. Käy

tännön työssä koivikoiden osalta katkottujen puiden vähimmäispituus 

liukui jonkin verran annetusta 6 m:n ohjeesta ylöspäin. 

Verrattaessa katkottujen puiden määriä koepuiden läpimittaluokittaisiin 

pituushavaintoihin voidaan todeta poistettujen puiden olleen valtaosal

taan alimpaan latvuskerrokseen kuuluneita ja läpimittaansa nähden lyhyitä. 

Jätekuusikoissa katkoota tutkimustyömaalla poikkesi selvästi annetusta 

6 m:n ohjeesta puiden muodon ja oksaisuuden vuoksi. Niinpä siellä jou

duttiin kasausta varten katkomaan useita alle 6 m:n kuusia. Lisäksi 

jätekuusikoissa kaikki järeämmät puut olivat yleensä erittäin lyhyitä, 

usein pituuskasvunsa lopettaneita. 

Todettakoon, että läpimittaluokkien 14 ... 17 cm osalta katkootaosuudet 

ja niistä johdetut ajanmenekkiluvut ovat pystymittauksen pituushavain

tojen ja pienempien luokkien tietojen pohjalta arvioituja. 
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Kasaus 

Työvaihe käsitti siirtelykaadosta erillisen kasauksen . Harvennuskoh

teissa tätä varsinaista kasausta esiintyi enemmän jäävän puuston estäessä 

siirtelyn kaadettaessa. Samoin katkaistujen runkojen latvaosat kasattiin 

katkaisun jälkeen erillisenä työvaiheena . Jätekuusikoissa tehtiin myös 

paikoittain pitempiä siirtämisiä puuston aukkoisuuden vuoksi . 

Kasattujen puiden koko ei tulosten mukaan käytetyssä menetelmässä vai

kuttanut merkittävästi kasauksen ajanmenekkiin. Jäävän puuston tiheys 

oli lähes samansuuruinen kaikilla tutkimuspalstoilla , eikä esiintyneiden 

tiheyserojen havaittu vaikuttavan kasauksen ajanmenekkiin. Verrattaessa 

harvennuskohteiden ajanmenekkiä jätekuusikoihin voidaan sen sijaan ajan

menekkieroa suurelta osin selittää jäävän puuston kasausta haittaavalla 

vaikutuksella . Ensiharvennusmänniköiden ja -koivikoiden välinen ajan

menekin ero selittyy puuston pituuden Ja oksaisuuden eroina. Paistet

tavan puuston tiheyden kasvu vaikutti kaikissa hakkuukohteissa selvästi 

kasauksen ajanmenekkiä pienentävästi. Kasausvaiheen läpimittaluokittai

set ajanmenekkiluvut on esitetty taulukossa 4. 

TAULUKKO 4 

Hakkuu-

Paistettavan puuston tiheyden vaikutus 
kasausvaiheen ajanmenekkiin 

Paistettavan puuston tiheys, kpl/ha 

kohde 700 900 1 100 1 300 1 500 1 700 1 900 2 100 2 300 2 500 

Kasauksen ajanmenekki, cmin/puu 

Ensiharv.-
20 männiköt 20 19 19 18 ~ ~ ~ ~ ~ 

Ensiharv.-
8 koivikot 

~ 
~ 

~ 11 11 10 9 7 7 

Jäte-
~ 

kuusikot 6 6 5 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Hakkuumiehen siirtyminen 

Työvaihe käsitti hakkuumiehen 3 m pitemmät siirtymiset käsitellyltä 

puulta seuraavalle. Tätä lyhyemmät siirtymiset sisältyvät seuraavan 

työvaiheen (siirtelykaadon) ajanmenekkiin. 
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Tätä työvaiheiden jaottelutapaa käytettäessä tulee siirtymisen aJan

menekkiluvuissa selvästi ilmi hakkuumiesten erilainen työskentelytapa 

harvennuksissa ja avohakkuussa . Harvennuksissa hakkuumiehet etenivät 

kaistoittain kaataen, kun taas avohakkuusaa siirryttiin yleensä vähemmän 

systemaattisesti aina lähimmille puille . Tästä syystä oli pitkien 

siirtymiskertojen määrä jätekuusikeiden avohakkuussa huomattavasti 

pienempi ja ajanmenekki siten myös vähäisempi. 

Siirtymisvaiheen ajanmenekkiluvut on esitetty taulukossa 5. Poistetta

vaa puuta kohti lasketut ajanmenekit alenevat tiheyden kasvaessa, koska 

siirtymismatkat tällöin lyhenevät . 

TAULUKKO 5 

Hakkuu-
kohde 

Ensi-
harvennus-
männiköt 

Ensi-
harvennus-
koivikot 

Jäte-
kuusikot 

Muut työt 

Hakkuumiehen siirtymisien ja muiden töiden ajanmenekki 
poistettua puuta kohti tiheyden mukaan 

Poistettavan puuston tiheys, kpl/ha 

Työ-
700 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500 vaihe 

Työvaiheen ajanmenekki, cmin/puu 

Siirtym. 5 5 5 4 4 - - - - -

Muut työt 3 2 2 2 1 - - - - -

Siirtym. - - - 4 4 3 3 2 2 2 

Muut työt - - - 2 1 1 1 1 1 1 

Siirtym. - 1 1 1 - - - - - -
Muut työt - 0 0 0 - - - - - -

Työvaihe käsitti osavaiheina työn suunnittelun, palstalle siirtymiset, 

sahan käynnistykset ja huollon yms. Työvaiheen ajanmenekki ei tulosten 

mukaan riippunut hakkuukohteen puustotekijöistä. Sen sijaan ajanmenekissä 

oli selvä ero harvennus- ja avohakkuukohteiden kesken. Harvennuksissa 

ajanmenekki oli moninkertainen avohakkuuseen verrattuna, mikä johtuu 

suunnittelun suuremmasta osuudesta. Hakkuumiehet eivät kuitenkaan suo

rittaneet poistettavien puiden valintaa , vaan palstat oli leimattu mit

tauksen yhteydessä . 
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Tulokset on esitetty taulukossa 5 (s. 9) poistettua puuta kohti lasket

tuina poistettavan puuston tiheyden mukaan. Hehtaaria kohti laskettuna 

työvaiheen ajanmenekki oh lähes vakio kåikilla tiheyksillä. 

Keskeytykset 

Mitattujen keskeytysten osuus työmaa-ajasta vaihteli tutkimuspalstoit

tain erittäin paljon. Tähän oli syynä palstojen pieni koko ja siten 

lyhyet työmaa-ajat. Pienimmillä palstoilla työmaa-aika jäi alle kolmen 

tunnin , jolloin keskeytyksiä ei niillä kaikissa tapauksissa ollut lain

kaan, tai toisaalta lyhytkin keskeytys muodosti verraten suuren osuuden 

työmaa-ajasta. Keskeytysten pääasiallinen syy oli hakkuumiesten lepo. 

Osuus työmaa-ajasta oli 0 ..• 48.2 %. Koko tutkimusaineistossa keskeytys

ten osuus oli 31.0 %, jota on pidettävä varsin suurena. Keskeytysten 

määrää lisäsi ilmeisesti myös työn kokeiluluonne. Jäljempänä on laskel

missa käytetty 20 % keskeytysten osuutta, jota tukevat aikaisemmat 

tutkimukset. 

Hakkuun ajankäytön rakenne 

Kuvassa 1 on esitetty tehollisen ajan jakautuminen työvaiheisiin läpi

mittaluokittain eri hakkuukohteissa. 

Valtaosa hakkuun tehoajasta kului siirtelykaatoon ja kasaukseen . Siir-

telykaadon osuus oli harvennuksissa 30 ... 50% puiden koon ja puuston 

tiheyden mukaan ja kasauksen osuus 25 ... 55 %. Jätekuusikeiden avohak-

kuussa siirtelykaadon osuus oli 40 ... 60% ja kasauksen 15 ... 40% teho

ajasta . 

Katkontaan kului suurimmilla puilla 20 ... 35% puukohtaisesta tehoajasta 

kaikilla hakkuukohteilla. 

Muiden työvaiheiden yhteinen osuus oli yleensä alle 20 %:n . 



Kuva 1 . Poistettavien puiden koon vaikutus hakkuun 
ajankäytön rakenteeseen, tiheys 1 300 kp1/ha 
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Kuvassa 2 on esi ~etty poistuman määrän vaikutus ajankäytön rakenteeseen 

harvennusolosuhteissa. Paistettavan puuston tiheyden kasvu näkyy sel

vimmin suurilla, yli 1 500 kpl/ha, tiheyksillä kasauksen ja hakkuumiehen 

siirtymisen ajanmenekkien suhteellisena vähenemisenä. 

Osuus teho
ajasta, % 

,... 

50 

-

Ensiharv.- -- ·-- Ensiharv . -
männiköt koivikot 

.MU~"{; -cyo-c -- -- ------ --
Siirtyminen - - ---- ---- -

---- ---

Kasaus 

--------- - - --~ -- - ---- -- - -
Katk~~ - ---

- - -
-

Siirtelykaato 

1 1 
700 1000 

1 

1500 2 000 2 500 Poist . puiden 
määrä, 

Kuva 2. Paistettavan puuston tiheyden vaikutus hakkuun 
ajanmenekin rakenteeseen läpimittaluokassa 8 .. . 9 cm 

Hakkuun ajanmenekki ja yksikkökuutiet läpimittaluokittain 

kpl/ha 

Taulukkoon 6 on laskettu edellä olleiden työvaiheittaisten tulosten 

avulla puukohtaiset ajanmenekit läpimittaluokittain eri tiheyksille . 

Ajanmenekit ilmaisevat työmaa-aikaa, johon sisältyy 20 %:n osuus 

keskeytyksiä. 



TAULUKKO 6 Hakkuun työmaa-ajanmenekki paistettua puuta kohti 
hakkuukohteittain ja läpimittaluokittain 
poistettavan puuston tiheyden mukaan 

Poistet~ Läpimittaluokka, cm 
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ta vien 
6 ... 7 1 8 ... 9 o .•. l *2 .•. lj._4 ... 15~6 ... 17 Hakkuukohde puiden 4 ... 5 

tiheys, 
kpl/ha Työmaa- ajanmenekki, c~n/puu 

700 48 58 65 70 75 82 87 

900 46 56 63 68 73 80 85 
Ensiharvenm1s-

1 100 45 55 61 67 71 18 84 männiköt 
1 300 43 53 60 65 70 77 82 

1 500 42 52 59 64 69 76 81 

1 300 31 34 38 42 44 48 52 

1 500 29 32 36 40 43 47 51 

1 700 28 31 34 39 41 45 49 
Ensiharvennus-

1 900 26 29 33 37 39 44 47 koivikot 
2 100 24 27 31 35 38 42 46 

2 300 23 26 30 34 36 40 44 

2 500 21 24 28 32 35 39 43 

900 20 22 24 29 34 
1 

42 52 

Jätekuusikot 1 100 19 21 23 28 33 
1 

41 51 

1 300 18 21 
1 

22 27 33 40 50 ! 
1 

Hakkuun kuutiomääräisen tuotoksen selvittämiseksi tarvitaan ajanmenekin 

lisäksi tiedot paistettavien puiden kuutiosisällöstä. Kuvassa 3 on 

esitetty tutkimuksen koepuuaineiston mukaiset läpimittaluokittaiset 

yksikkökuutiet puulajeittain . Luvut on ilmaistu runkopuun kuutiosisäl

tönä kaatoleikkauksesta latvaan, ilman oksia . 

Tuotoslukuja laskettaessa on kunkin läpimittaluokan paistettavien puiden 

keskimääräinen kuutiosisältö määritettävä näiden käyrien ja asianomaisen 

tiheysluokan keskimääräisten runkolukusarjojen avulla. 
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Runkopuun 
kuu~iomäärä, 

dm Mänty 

4 

11 13 17 

Kuva 3. Tutkimuksen koepuuaineistojen mukaiset yksikkökuutiet 

Puuston mittaus 

Koivu 

· Kuusi 

Läpimitta, 
cm 

Kokopuina tapahtuvassa korjuussa, joka perustuu haketukseen ennen kauko

kuljetusta, voidaan useimmat tarvittavat määräselvitykset tehdä hake

määrän mittauksena. Hakkuuvaiheen työpanoksesta ei tuotettu hakemäärä 

kuitenkaan anna riittävää selitystä . Kokopuiden mittaukseen metsässä 

ei ole muita käytännöllisiä ratkaisuja kuin pystymittaus . Pienikokoi

sessa puustossa pystymittaus on kuitenkin työlästä ja tulee siten suh

teellisen kalliiksi. Tämän vuoksi oli tutkimuksen osat avoitteena selvit

tää otantaan perustuvan pystymittauksen käyttökelpoisuutta . 

Tutkimus tehtiin mittaamalla täydellisen pystymittauksen lisäksi linjoit

taiselle koealaverkolle perustuva otanta. Tehdystä otannasta ryhmitel

tiin laskentavaiheessa lisäksi pienempiä osaotantoja. 

Ajourien vaikutuksen eliminoimiseksi harvennushakkuissa käytettiin pals

tan poikki kulkevia koealakaistoj a . Jätekuusikeiden avohakkuun osalta 

otanta tehtiin ympyräkoealoin . 
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Tehdyssä tarkastelussa pyrittiin vertaamaan erisuuruisten otantaosuuk

sien tarkkuutta tärkeimpien puustotunnusten määrittämisessä. 

Paistettavan puuston runkoluku 

Paistettavan puuston runkoluku on tärkein leimikosta selvitettävä tunnus, 

mikäli ajatellaan hakkuutaksan perustuvan pinta-alaan, tiheyteen ja run

kolukujakaumaan. Esimerkiksi ensiharvennusmänniköiden osalta voidaan 

laskea 10 %:n virheen runkoluvussa aiheuttavan 1 ... 2 %:n virheen puu

kohtaisen ajanmenekin määrittämiseen ja noin 12 %:n virheen palstan 

kokonaisajanmenekkiin. Vastaavat arvot 5 %:n virheellä runkoluvussa 

ovat noin l %:n virhe ajanmenekissä/puu ja noin 6 %:n virhe ajanmene

kissä/palsta. 

Paistettavan puuston 
tiheyden suhteellisen 
virheen itseisarvo, 

% 
4o-

30-

20 

10 
:----___ 

·:------__ 
--r----:------=-

L--------.------~-+--~~---.--------~---------r--------.--------,1 Otanta, 5 10 115 20 25 30 35 % pinta-0 

Kuva 4. Koealaotannan pinta-alaosuuden vaikutus poistettavan puuston 
tiheyden määrittämisen tarkkuuteen harvennusolosuhteissa 

alasta 

Kuvassa 4 on esitetty otannan pinta-alaosuuden vaikutus otannalla saadun 

runkoluvun tarkkuuteen. Tulosten mukaan voidaan karkeasti määrittää seu

raavat raja-arvot otannan suuruudelle. 
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Tämän tutkimuksen aineiston perusteella ei voida tehdä päätelmia siitä, 

mitä koealojen muoto, koko tai lukumäärä vaikuttaa otannan antamaan 

tarkkuuteen. 

Paistettavan puuston jakautuminen läpimittaluokkiin 

Erisuuruisten otantojen antamia runkolukujakaumia verrattaessa todel

liseen paistettavien puiden jakaumaan voitiin tuloksissa havaita suurta 

vaihtelua. Varsinkin kaikkein pienimmillä otannoilla mitattujen puiden 

määrä jäi niin vähäiseksi, että yksittäiset puut vaikuttivat huomatta

vasti jakauman muotoon. Ongelmaksi tulosten tarkastelussa osoittautui 

sop1van tunnusluvun laskeminen kuvaamaan otannan hyvyyttä . Tuotesten 

laskennan kannalta on tärkeätä, että osuudeltaan suurimmat läpimitta

luokat painottuvat otannan tuloksena mahdollisimman hyvin . Sen sijaan 

suhteellisen suurellakaan virheellä osuudeltaan pienissä läpimittaluo

kissa ei ole huomattavaa merkitystä . 

Kuvassa 5 on esitetty otannan pinta-alaosuuden vaikutus läpimittaluokka

jakaumaan siten, että läpimitt&luokittaisia virheitä on painotettu 

luokkien todellisilla osuuksilla . Näyttää ilmeiseltä , että jos runko

lukujakaumaan Sallitaan enintään keskimääräinen 10 %:n virhe, otannan 

tulee olla vähintään 10 % palstan pinta-alasta ja jos halutaan 5 %:n 

tarkkuudella oikea jakauma, otannan osuuden tulee olla yli 20 % pinta-

alasta . 

Tulosten mukaan siis haluttaessa pitää virhemarginaali alle 5 %:n 

puustotunnuksia otannalla määritettäessä tarvitaan verraten suuri, 

20 .. . 25 %:n otanta . Ilmeiseltä kuitenkin tuntuu , että kehittämällä 

koealojen koen , muodon ja lukumäärän valintaa voitaneen tarvittavaa 

otantaa pienentää . 
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Kuva 5. Otannan pinta- alaosuuden ~aikutus poistetta~an 
puuston runkolukujakauman määrittämiseen 


