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TIIVISTELMÄ 

Tavoitteena oli tehostaa otantaa tuoretiheyden vaihteluun Ja otosyksikön 

kokoon perustuen. 

Tehtaalle saapuvissa puutavarakuormissa on kasvupaikasta Ja hakkuuajan

kohdasta johtuvaa vaihtelua siinä määrin, että tehtaalla suoritettu kui

vumisen arviointi jää pakosta jonkin verran epävarmaksi. 

Kuorman tuoretiheyden luokitteluun soveltuivat paremmuusjärjestyksessä 

kuiva-aineen määritys purunäytteestä, hakkuu- ja tehtaalle saapumisajan

kohdat sekä kuorman ulkoiset ominaisuudet. 

Samaan tarkkuuteen pyrittäessä näytekuormia tarvitaan vähiten, kun kui

tupuukuormat jaettiin kosteudeltaan kahteen luokkaan (ositteeseen). 

Seuraavaksi tulivat järjestyksessä kolmeen ja neljään ositteeseen pe

rustuva otanta. Eniten näytteitä vaati luokittamaton aineisto. Luoki

tus on sitä onnistuneempi, mitä pienemmäksi tuoretiheyden vaihtelu eri 

luokissa saadaan. Luokkien määrän lisääminen kasvattaa näytekuormien 

määrää, jos tuoretiheyden vaihtelun aleneminen ei ole riittävä. Tukki

kuormien jako ositteisiin ei .ollut perusteltua. 

Kuivapainomittaus, jossa mittaustulos on kg:aa kuiva-ainetta, vaati 

enemmän näytekuormia kuin tuoretiheyteen perustuva mittaus. Kuiva

tuoretiheys ei vaihtele vuodenaikojen mukaan, joten tilastolliset kes

kiarvot ovat tarkempia kuin tuoretiheydestä laaditut. 

Kuitupuunippu (nippu = 1/3 kuormaa 2 m kuitupuuta) soveltuu koko kuor

man asemesta näyteyksiköksi, kunhan nipuittainen punnitus vastaa kuor

mittaista painoa. Näytteeksi tuleva puumäärä on 2 m kuitupuulla n1ppu

otannassa yksi kolmasosa kuormaotannan vastaavasta. Lisäkustannuksia 

aiheuttaa nippujen erillinen punnitseminen. 



1 JOHDANTO 

Painomittausta käytetään nykyään pääasiassa tehdasmittauksena . Mittauk

sen tulosta tarvitaan yleisimmin puutavaran kaukokuljetuksen korvaus

perusteeksi ja tehtaan vastaanottaman puumäärän toteamiseen. 

Painomittauksen mahdollistaa otannan käyttäminen, jolla punnitustulos 

(kg) muutetaan kuutiometreiksi. Otannan soveltamisen myötä mittaustu

loksen tarkkuus sekä tarvittavien näytteiden määrä ovat tilastollisen 

otantateorian mukaiset. Mittauksessa tulee otannan mahdollisuudet myös 

käyttää hyväksi. 

Tutkimuksen tarkoitus on selvittää painomittauksen edellytyksiä ja kei

noja otannan tehokkaampaan toteuttamiseen. Tarkastelu suoritetaan käy

tännön tehdasmittauksen yhteydessä kerättyyn aineistoon perustuen. 

2 PAINOMITTAUS 

Painomittauksessa punnitaan koko mitattava puuerä ja siitä otetaan sa

tunnaisesti näytteitä. Puutavaraerän määrä lasketaan kokonaispainon ja 

näytteistä saadun suhdeluvun avulla. Tuorepainomittauksessa (kuva 1) 

näytteestä määritetään painon ja tilavuuden suhde. Kun sillä jaetaan 

kokonaispaino, saadaan puutavaraerän tilavuus. Kuivapainomittauksessa 

(kuva 2) näytteistä selvitetään kuiva-ainepitoisuus. Sen avulla koko

naispainosta lasketaan kuiva-ainemäärä. Kuivapainomittauksen tulosta 

voidaan nykyään käyttää vain jalostuksen suunnitteluun. 

Näytteiden määrä perustuu tilastomatemaattiseen kaavaan 

n = tarvittava näytteiden lukumäärä 

N = mitattavan puutavaraerän arvontayksiköiden lukumäärä 
(yleensä kuormien määrä) 

V= variaatiokerroin (tuoretiheyden hajonta, %keskiarvosta) , 
saadaan kokemusperäisistä luvuista 

3 

t = riskiä vastaava todennäköisyysarvo, saadaan matemaattisista 
taulukaista 

d = keskiarvon tarkkuusvaatimus, valitaan etukäteen 
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otantaan liittyvät käsitteet: 

Perusjoukko = puutavaraerä, jonka määrä mittauksella selvite

tään. 

Osite eli kollektiivi = perusjoukon osa, joka muodostuu, kun 

puutavaraerä jaetaan esimerkiksi kuivurnisen pe

rusteella luokkiin. Osite on tällöin arvonnan 

kohteena ja perusjoukon puumäärä on ositteiden 

yhteenlaskettu määrä . 

Otosyksikkö eli näyte = arvonnan kohteena oleva puutavaraerän 

osa. Painomittauksessa se on yleensä kuorma . 

Painomittausta käytetään yleensä jatkuvana siten, ettei se kohdistu 

suoraan tiettyyn puutavaraerään, vaan tehtaalle saapuvista kuormista 

arvotaan jatkuvasti näytteitä. Niistä lasketaan liukuva keskiarvo, 

jota käytetään kaikille saman perusjoukon (ositteen) kuormille. otan

tasuhde määräytyy tällöinkin mainitun kaavan perusteella . 

3 OTANNAN KEHITTÄMISKEINOT 

otannan kehittämiskeinot määräytyvät kaavasta, jolla otoksen suuruus 

eli näytteiden määrä lasketaan. Kaavan tekijöistä tuloksen luotetta

vuus ja tarkkuus ovat mittaustarpeen mukaisesti sovittavia, joten nii

den tarkasteluun ei tässä puututa. 

Otannan tehostamiseen, onpa sen tavoiteena mittauksen suurempi tark

kuus tai näytteiden määrän pienentäminen, voidaan siten vaikuttaa ti

heyden vaihtelua pienentämällä ja arvontayksiköiden l~äärää suuren

tamalla. 

Jotta kuormittaista tiheyden vaihtelua voidaan pienentää, tulee t ietää 

vaihteluun vaikuttavat t ekijät ja luokitella kuormat niiden mukaisesti . 

Toisaalta luokittelu jakaa puutavaralajin ositteisiin, joille kullekin 

on otettava omat näytekuormansa. Otosyksikön suuruuden muuttaminen on 

myös yksi keino vaikuttaa otantaan. Esimerkiksi jos otantayksiköksi 



otetaan nippu kuorman asemesta ja jos kuormassa on kolme nippua 2 m 

kui tupuuta, perus joukko kolm.inkertai stuu. 

4 TUTKIMINEN 
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Aineistoa kerätiin A. Ahlström Osakeyhtiön Varkauden ja Kajaani Oy:n 

Kajaanin tehtaiden vastaanottomittausten yhteydessä. Varkaudessa otanta

kuormat kuutioitiin upotus-/painomittauksella ja Kajaanissa yksin-kap

palein-keskeltä-mittauksena "nappuloimalla" . 

Varkaudessa otantakuormista selvitettiin kuiva-ainepitoisuus purunäyt

teestä. Näyte otettiin kuorman sivulta 20 kohdasta. Kajaanissa selvi

tettiin nippuotantaa varten kuitupuunippujen tuoretiheydet yksin kappa

lein mittaamalla ja punnitsemalla. 

Aineiston määrä näkyy taulukosta 1. Nipun ja kuorman tuoretiheyksien 

erojen tarkasteluun kerättiin tiedot 23 kuormasta, joissa kussakin oli 

kolme nippua 2 m kuitupuuta. Lisäksi käytettävissä oli käytännön mit
tauksen tilastotietoja. 

TAULUKKO 1. Aine iston määrä 

Varkaus Kajaani 

Tuoreusaste Lyhyt Pitkä 
Tukki Lyhyt kuitupuu kuitupuu kuitupuu 

Kuormia, kpl 

Kaatotuore 62 12 19 21 
Tuore 30 7 23 19 
Kuivahko 44 10 - 33 
Kuiva 9 - - 24 

Yhteensä. 145 29 42 97 
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Tutkimuksessa käytettiin kahta kuivuusasteluokittelua. Ensimmäisessä 

kuivuusaste määräytyi kaatoajankohtaan ja kuivumisajanjaksoon perustuen 

puutavaran autokuljetuksen ohjemaksuj en mukaisesti kolmeen luokkaan. 

Tässä tutkimuksessa on ohjeen mukaisesta tuoreesta (kuivuusaste I) 

käytetty selvyyden vuoksi nimitystä kuivumaton. Muut kaksi luokkaa 

ovat puolikuiva ja kuiva. 

Tuoreusaste (neljä luokkaa), määritettiin silmävaraisesti puutavaran 

ominaisuuksiin perustuen, niin että kuivumisolosuhteiden vaikutus 

otettiin huomioon seuraavasti. 

Kaatotuore. Puutavaran kosteus ei ole muuttunut kasvavan puun 

kosteudesta. Tämä edellyttää kesäaikana heti kaadon jälkeen 

tapahtuvaa kuljetusta. 

Tuore. Kuivumista ei ole sanottavasti tapahtunut, vaikka kaa

dosta on kulunut jonkin aikaa. 

Kuivahko. Puutavaran kosteus on selvästi kaatotuoretta alhai

sempi. Tämä luokka edellyttää kesäaikanakin muutamien viikko

jen pituista kuivumisaikaa. 

Kuiva . Puutavaran kosteus on pudonnut niin alhaiseksi kuin se 

likimain on mahdollista ilman keinokuivausta. Kuoritulla ta

varalla tämä edellyttää kesäaikana 1 .•. 2 kuukauden kuivumista 

ja kuorellisella se yleensä saavutetaan vasta toisena kuivumis

kautena . 

Tulokset laskettiin Metsätehossa käsin. Tilastolliset riippuvuudet Ja 

hajontaluvut laskettiin ohjelmoitavalla laskukoneella. Näytemääriä las

kettaessa tarkkuutena on käytetty + 3 %:a Ja luotettavuutena 95 %:a. 

Silloin otoksen koon laskentakaavassa (s. 3) d = 3 ja t = 1.96. 
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5 TUTKIMUSTULOKSET 

5.1 Tuoretiheyden vaihtelu 

Puutavaran tuoretiheyden vaihtelu on seurausta puua1neen tiheyden (kuiva- : 

tuoretiheyden) ja sen sisältämän vesimäärän vaihtelusta. Kuiva-tuore

tiheyden vaihtelua aiheutuu runkojen välille kasvunopeudesta, johon kas

vupaikka ja ikä vaikuttavat eniten. Rungon pituussuunnassa tapahtuva 

puuaineen tiheyden vaihtelu on merkittävä kuitupuun ja tukin välisen 

eron vuoksi. 
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Puutavaran vesimäärä vaihtelee kasvavan puun kosteuden vaihtelun ja 

kuiVUIDisen seurauksena. Kasvavan puun kosteuteen vaikuttavat vuoden

aika, kasvupaikka sekä sydänpuun osuus. Viimeksi mainittu aiheuttaa 

myös kosteuden vaihtelua rungon pituussuunnassa. Puutavaran kuivumi

seen vaikuttavat pääasiassa kuivumisolosuhteet, joista tärkein on niin 

sanottu kyllästysvajaus, joka kuvaa ilman mahdollisuutta ottaa vettä. 

Kuivumattomiksi luokiteltujen kuitupuu- ja tukkikuormien tuoretiheyden 

vaihtelu tehtaalla mitattuna näkyy kuvista 3 ja 4. Vuoden kuluessa kes

kimääräisen tuoretiheyden suurin ja pienin arvo erosivat kuitupuulla 

noin 150 kg/m3 (750 .•. 900 kg/m3 ) ja tukilla noin 100 kg/m3 (725 ... 825 
3 kg/m ). Kun eroista vain pieni osa johtuu hakkuun ja kuljetuksen aikai-

sesta kuivumisesta, kasvavan puun tuoretiheys käyttäytyy vuodenaikojen 
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suhteen samalla tavoin. Tukin kuitupuuta pienempi tuoretiheys -ja sen 

pienempi vaihtelu johtuu sydänpuun suuremmasta osuudesta, joka pintapuu

ta kuivempana tasoittaa vaihtelua. 

Tehtaalle tuoreena kuljetettujen kuitupuukuormien tuoretiheyksien suur1n 

ero saman viikon aikana oli 200 kg/m3 (800 ... 1 000 kg/m3) . Yleensä Vll

kon aikana saapuneiden tuoreiden kuormien tuoretiheyksissä oli eroa alle 

lOOkg:n/m~ Tukin tuoretiheydet vaihtelivat vähemmän. Purunäytteiden 

avulla lasketut kuiva-tuoretiheydet olivat 
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Kuva 5 esittää syksyllä sekä keväällä hakatun kuitupuun tuoretiheyden 

muuttumista varastoinoin aikana. Mittaus tehtiin Kajaanissa . Syksyllä 

hakatun kuitupuun tuoretiheys kasvoi kuukaudessa ~oin 10 kg/m3 ke

vääseen saakka vettymisen ja lumen vuoksi. Huhtikuun aikana tuoreti

heys alkoi laskea kuukaudessa noin 50 kg/m3 Ja kuivumista jatkui koko 

kesän. Keväällä hakattu kuitupuu kuivui kesän aikana noin 150 kg/m3, 

eikä tuoretiheys talven aikana muuttunut. 

Kuitupuussa olevan veden määrän vaihtelu näkyy kuvasta 6. Alinna oleva 

kuiva-aineen määrä ei vaihdellut vuodenajan mukaan. Talvella vettä oli 

puussa eniten, noin 500 kg yhdessä puukuutiometrissä. Kesällä tuoreen 

puun vesimäärä oli 350 kg/m3 ja koko kesän ajan kuivaneessa vähän yli 

200 kg:n/m3. Kuivumisen vaikutus tuoretiheyteen on siten suur1. Tu

killa veden määrä vaihteli vain vähän lyhyen kuivumisajan ja sydänpuun 

vuoksi. 

5.2 Kuormittaisen vaihtelun selittäminen 

Tehtaalle saapuva puumäärä mitataan tavaralajeittain. Sen lisäksi mit

tauksen tarkentamiseksi etenkin kuitupuu jaetaan ositteisiin kuivumisen 

perusteella. 

Kuivuminen voidaan tehtaalla arvioida kuormista, puru- tai kiekkonäyt

teistä, ulkoisista tunnuksista tai kuivumisajanjakson perusteella. 

Kun tilavuus määritetään painon avulla, tavoitteeksi tulee painon Ja 

tilavuuden välisen korrelaation suurentaminen luokittelun tai lisämuut

tujien avulla. Liitteessä ovat lineaariset yhtälöt ja korrelaatiot (se

litysasteiksi muutettuina) eri puutav~ralajeille. Analysoinoin perus

teella voidaan päätellä seuraavaa. 

-Kun kuormia ei ennalta luokiteltu, puutavaralajista riippu

matta kuiva-ainepitoisuuden määrittäminen lisäsi huomatta

vasti mallin tarkkuutta. 

- Kuivuusaste (3 luokkaa) lisäsi tilavuuden ja painon välisen 

mallin tarkkuutta enemmän kuin kuiva-ainepitoisuus. 
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- Tuoreusasteen (4 luokkaa) mukaisesti luokiteltuna kuivapi

toisuuden määrittäminen lisäsi jonkin verran mallin tark

kuutta kuivemmissa luokissa . 

-Kun puutavarakuormat luokiteltiin hakkuuajan ja tehtaalle

saapumisajan perusteella yhtenäisiin luokkiin, paino yksinään 

antoi tilavuuden lähes yhtä tarkasti kuin paino ja kuiva-ai

nepitoisuus yhteensä . 

- Tukilla keskiläpimitan otto malliin lisäsi hieman tilavuuden 

ja painon välistä selitysastetta . 

Muiden tekijöiden vaikutusta tilavuuden Je painon välisen korrelaation 

lisääjinä ei havaittu. Tyvien osuuden, oksaisuuden, varastopaikan laa

dun ym . vaikutus tulisi paremmin ilmi järjestetyillä tutkimuksilla. 
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Kuivumisjakson pituuteen perustuvan kuivuusasteluokituksen kuivumattomat 

kuormat vastasivat puutavaran ominaisuuksiin perustuvan tuoreusasteluo

kituksen k~~ta tuoreinta (kaatotuore ja tuore) luokkaa. Kuivemmat luo

kat vastasivat myös eri luokitustavoissa toisiaan. Tuoretiheyden 

kuormittainen vaihtelu oli kaatotuoreen puutavaran osalta vähäinen, 

mutta tuoreeksi luokiteltuihin kuormiin jäi tuoretiheydeltään suuria 

kuormia, joten vaihtelu oli suuri . 

Kuitupuupölkyn katkaisupinnan muuttuminen tuoretiheyden ja kuiva-aine

pitoisuuden suhteen näkyy kuvista 7 ja 8. Niiden tarkastelussa on 

otettava huomioon, että muutoksia sisältävien kuormien osuus korostuu, 

koska samassa kuormassa oli samanaikaisesti useita kuivumisjälkiä . Kui

vumista kuvasi ensivaiheessa parhaiten päiden halkeilu ja tummuminen . 

Kun kuivuminen oli suurempaa (tuoretiheys alle 750 kg:n/m3 tai kuiva

ainepitoisuus yli 55 %:n) alkoi puutavaran päissä olla mustumista. 
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Pihkaisuuden perusteella ei kuivumista voinut päätellä tapahtuneen. 

Tukin katkaisupinnan muutokset olivat samansuuntaiset. 
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Kovelinviillot puutavarakuormien sivuille paljastivat puuaineen rusket

tumisen ja hyönteisjäljet. Jos niitä puutavarassa esiintyi , kuitupuun 

tuoretiheys oli laskenut alle 800 kg:n/m3 . Se ei ollut luotettava, sil

lä myös tuoretiheydeltään alle 700 kg:n/m3 kuormissa saattoi puuaine 

olla muuttumaton . 

Puutavaran lähtöpaikasta (kunta) johtuvaa systemaattista vaihtelua ei 

havaittu . Ilmenneet tuoretiheyden erot johtunevatkin kasvupaikasta . 

5. 3 Otannan järjestely 

5.3.1 Kuormien luokittelun vaikutus näytteiden määrään 

Tehtaalle saapuva puumäärä luokitellaan ensinnäkin hallinnollisista 

syistä tavaralajeittain ja mahdollisesti myyjittäin. Kuormien luokit

telu edelleen kosteuden tai muulla perusteella aiheuttaa otannan kul

lekin ositteelle erikseen . Toisaalta luokittelulla voidaan vähentää 

tuoretiheyden vaihtelua ja siten alentaa tarvittavien näytteiden rnää

rM. 

Kuitupuun luokittelutapojen vaikutus kokonaisnäytemäärään näkyy kuvas

ta 9. Siinä on käytetty taulukon 2 mukaista tuoretiheyden vaihtelua . 

Vähiten näytteitä tarvitaan, kun kuitupuukuormat jaetaan kahteen luok

kaan. Ensimmäinen vastaa kuivumatonta (kuivuusaste 1) ja toinen puoli

kuivaa ja kuivaa yhdessä. 

Luokittamattomien kuitupuukuormien tuoretiheys vaihtelee niin suuresti, 

että se johtaa suurimpaan näytekuormien määrään . 

Pitkällä kuitupuulla luokitus vaikutti samoin kuin lyhyellä kuitupuulla . 

Tukkikuormissa tuoretiheyden vaihtelu oli niin vähäistä, ettei jako 

ositteisiin ollut perusteltua. 
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TAULUKKO 2. Kuormi ttaiset variaatioker toimet Varkaudessa 

Lyhyt kuitupuu Pi tkä kuitupuu ! Tukki 
Luokittelu 

Variaatiokerroin, % 

Tuor eusaste i ttain 

Kaatotuore 3.9 2 .1 3.6 
Tuore 5.6 2 .8 7 .1 
Kuivahko 7.0 5.3 . -
Kuiva 7 .8 - -

Kuivuusasteittain 

Kuivumaton 4.9 2. 5 5.7 
Puolikuiva 7.0 ~ 5. 3 -
Kuiva 7 .8 -

9.1 - -

Kaikki kuormat 12 . 5 10.7 5.7 
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Kajaanin aineiston (taulukko 3) perusteella luokittelu johti samaan tu

lokseen kui n Varkauden ainei sto. 

TAULUKKO 3. Kuitupuun tuoretiheydet, niiden vaihtelu 
ja vuoden puumäärän mittaukseen tarvittavat otantapro
sentit Kajaanissa 

Kuormia, Tuoretiheyden Variaatio-
Kuivuusaste keskiarv~, kerroin, Otanta- % 

~1 kg/m % 

Kuivumaton 10 500 850 6 .2 0.2 
Puolikuiva 5 200 707 7.4 0 .5 
Kuiva 1 800 583 11.5 2.9 

Kaikki kuormat 17 500 738 16 .4 0.7 

Sopivaa ositteiden (luokkien) määrää vo1 tarkastella kuvan 10 j a käytän

nön mittauksesta saatujen hajontalukujen perusteella. Esimerkiksi JOs 

luokittamattomien kuormien tilavuuspainon variaatiokerroin on 12.5 %, 
yhtä suureen otokseen päädytään, JOS kahteen luokkaan jakamalla vari

aatiokerroin eri luokissa al~nee 8.9 %:iin, kolmeen luokkaan jakamalla 

7. 4 %:iin ja neljään luokkaan 6. 3 %: iin. Jos luokittelulla e i saavu

teta vastaavaa variaatiokertoimen alenemista, kasvaa tarvittavien näyt

teiden kokonaismäärä . Kun variaatiokerroin ei ole eri luokissa samansuu

ruinen, voidaan vertailussa käyttää variaatiokertoimien keskiarvoja . 

Varkauden aineiston perusteella kaksi luokkaa antaa pienimmän otanta

prosentin (vertaa kuvia 9 ja 10) . Se on molempien luokkien keskiarvona 

4.2 %. Tuoreille kuormille (600 kpl) prosentti on 1.0 ja muille kuor
mille (400 kpl) 8.1 . 

5. 3.2 Kuiva-tuoretiheyteen perustuva otanta 

Näytekuormista otetuista purunäytteistä lasketaan kuorman kuiva-ainemää

r ä . Siten mittayksiköksi muodostuu kg:aa kuiva-ainetta. Mittaustapa 

on nyt käyttökelpoinen vain puutavaran jalostukseu suunnitteluun ja 

tarkkailuun massa- ym. teollisuudessa. 
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Kuivapainomittauksessa otanta kohdistuu kuiva- ainepitoisuuden määrittä

miseen, jolloin kui va- aineprosentin kuormittainen vaihtelu (kuorma otos

yksikkönä) määrää otoksen suuruuden . Kuormittaiset kuiva- ainepitoisuudet 

ja variaatiokertoimet olivat : 

Keskiarvo, % Variaatiokerroin, % 

Lyhyt kuitupuu 53 .1 13 .8 

Pitkä kuitupuu 53.5 11.6 
Tukki 47.5 8 . 2 

Variaatiokertoimet ovat suuremmat kuin tuorepainomittauksessa, mikä 

aiheuttaa myös runsaammin näytekuormia . Suurempi variaatiokerroin joh

tunee siitä, että puuaineen tiheyden lisääntymisen myötä vähenee vesi 

eli tuoretiheydessä mukana oleva vesi tasoittaa vaihtelua. Esimerkiksi 

kaatotuoreiden kuitupuukuormien tuoretiheyden variaatiokerroin oli 3.9 % 
ja kuiva-aineprosentin variaatiokerroin 7 . 9 %. 

Kuivapainomittauksessa aiheuttavat purunäytteenotto sekä lumi, jää Ja 

roskat korjausmenettelyjä. Niitä ei tässä yhteydessä selvitetty . 

5 . 3 . 3 Kuitupuunippu otosyksikkönä 

Painomittauksessa käytetään otosyksikkönä yleisesti kuormaa, joka ly

hyen kuitupuun kyseessä ollen muodostuu kahdesta (3m kuitupuu) tai 

kolmesta (2 m kuitupuu) nipusta . Jos nippu otetaan kuorman asemesta 

otosyksiköksi, perusjoukko eli arvontaan tulevien nippujen lukumäärä 

on vastaavasti kaksin- tai kolminkertainen kuormien määrään verrattuna. 

Perusjoukon kolminkertaistumisen vaikutusta on tarkasteltu kuvassa 11 . 

Havaitaan, että variaatiokertoimen ollessa 6 % kuormaotannassa tarvit

tava otosprosentti on 4.9 ja nippuotannassa 1.7 . Vastaavat mitattavat 

puumäärät ovat294m3 ja 102m3. Kuvasta voidaan myös määrittää se, 

miten paljon nippuotannan variaatiokerroin saa olla suurempi kuin 

kuormaotannassa, jotta otoksen koot olisivat yhtä suuret. Jos kuor

maotannassa variaatiokerroin on 6 %, nippuotannassa variaatiokerroin 

saisi olla korkeintaan 10.3 %, jotta otantaan tuleva puumäärä ei olisi 

suurempi. 
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Taulukossa 4 näkyvät Kajaanissa mitatut kuormien ja niistä arvottujen 

nippujen tuoretiheydet ja variaatiokertoimet . Tuoretiheyksien keskiar

vot olivat systemaattisesti kuormissa suuremmat kuin nipuissa . Ero oli 

3 .6 %. Se johtuu nippujen pölk~ttäisestä punnitsemisesta, jolloin 

kuorman punnitsemistuloksessa olleet lumi, jää ja muut aineet karisivat 

pois . Nippuotantaa käytettäessä onkin huolehdittava siitä, että punni

tustulokset (koko mittauserän ja näytteiden) vastaavat toisiaan . Muu

t en puumääriin aiheutetaan systemaattinen virhe . 

Kuormista ja nipuista lasketut variaatiokertoimet eivät eronneet toisis

taan. Tällöin näytteeksi mitattava 2-metrisen kuitupuun määrä voidaan 

Otoksen koko, 

% m3 

1 ... 6oo ... ·········· ······ -·················· 
i 

·-· ·•·····-
l 

-... ... ...... :····· .......... : ........... . ·Kuörma ·---··!· ··· --- -

(3oo kpl ) 
8 .4.8o .· ..... . . ......... ~ 

6 360 .. ; ....... . Nip]m : 
·( 9ou-·1G r) p . 

-~ .. -----~- .. 

<- - ! - - 7- - _ ;-
- . 

4 ~2ho .. ;. ----·· ... L 

2 

0 

···- ·-- ;·········- -···· 

12-0 ;.. . ...... ; .. . 
<- _.._ - ---; - - !- -

--.... t ......... . ........... .;... . ....... ; .. ····•··· __ : 
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Var i aat iokerroin, % 

Kuva ll . Otoksen koko var iaat i okertoimen suhteen, 
kun otosyksikköinä ovat kuorma ja nippu. Mitattava 
kuitupuuerä on 6 000 m3 = 300 kuormaa tai 900 n1ppua 
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vähentää kolmannekseen kuormittaisesta määrästä. Nippujen punnitsemi

nen aiheuttaa lisätyötä. Nippu-otanta soveltuu parhaiten silloin, kun 

näytteet kuutioidaan yksin kappalein "nappuloimalla11 • 

6 

TAULUKKO 4. Kuormien Ja n1ppuJen tuoretiheydet Ja 
niiden vaihtelu 

Otanta- Tuoretiheyden Näytteitä, Variaatio-
Kuivuusaste keskiarv~, kerroin, yksikkö 

kg/m kpl % 

Tuore Kuorma 840 14 5.4 
Nippu 817 14 5.2 

Puolikuiva Kuorma 718 5 5.2 
Nippu 679 5 5.6 

Kaikki kuormat Kuorma 784 23 11.6 
Nippu 760 23 11.9 

TULOSTEN TARKASTELU 

Kuusen painomittaus soveltuu tuloksien perusteella hyvin tehdasmittauk

seen. Samoin muut puulajit, vaikka kokemusten mukaan männyn tuoreti

heys vaihteleekin kuusta enemmän. Silloin näytemäärät ovat suuremmat. 

otannan tehostamiseen tarvittavan kuormien tuoretiheyden vaihtelun pie

nentämiseen päästään parhaiten kosteuspitoisuuden määrittämisellä . Se 

on kuitenkin nykyisin välinein liian työlästä, koska purunäyte olisi 

otettava kaikista tehtaalle saapuvista kuormista . Kosteuden määrittä

miseen toivotaankin jotain nopeaa menetelmää ja laitetta. 

Kuormien jakaminen kosteudeltaan kahteen luokkaan (ositteeseen) osoit

tautui kokonaisnäytemäärältään pienimmäksi. Luokitella voitaisiin esi

merkiksi siten, että kuivumiskauden aikana hakatut ja nopeasti tehtaal

le tuodut sekä muuna aikana hakatut ja tehtaalle tuodut kuormat muodos

tavat yhden ositteen ja kuivumiskautena yli kaksi viikkoa hakattuna 

ollut puutavara toisen ositteen. Näytemäärä ei kuitenkaan tarkempaa 

luokittelua käyttäen oleellisesti kasva, jolloin esimerkiksi puutavaran 

autokuljetuksen vaatima tuoreusluokitus (3 luokkaa) on hyvä jo käytän

nön syistä. 
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Jos näytekuormat mitataan yksin kappalein 11nappuloimalla" , otosyksikkö

nä on edullista käyttää nippua. Lisätyötä aiheuttaa nippujen erillinen 

punnitus, johon tehtaalla on oltava mahdollisuus. 

Painomittauksen edelleen kehittämisessä olisi huomiota kiinnitettävä 

eräkohtaiseen (myyjä, leimikko tm.) tarkasteluun. Olennaisinta olisi 

selvittää, pienenevätkö hajontaluvut, kun kuormat ovat samalta leimi

kolta. Kehittämisessä tarvitaan jo saatuja mittauskokemuksia, joten 

niistä on syytä pitää tilastoa. 

KIRJALLISUUTI'A 

KÄRKKÄINEN, M. 1976. Havutukkien painomittauksen edellytyksiä puutie

teelliseltä kannalta. Metsäntutkimuslaitoksen julkaisuja 

89 .1. Helsinki 

LEINONEN, E. 1972. Puutavaran mittaus kuorma- . ja otantamenetelmillä. 

Metsäntutkimuslaitos, Folia Forestalia 144. Helsinki 

-"- 1974. Purunäytteeseen perustuvasta kuivapainomittaukses-

ta . Metsäntutkimuslaitos, Folia Forestalia 199 . Helsinki 

NISULA , P . 1974. Makroilmaston vaikutus varastoidun pinotavaran pal

noon. Metsäntutkimuslaitos, Folia Forestalia 218 . Helsinki 

RUOTSALAINEN, M. 1975. Sekakuormien kuutiomäärän määri tys painomi t

tauksessa . Metsätehon moniste 1975-05-06. Helsinki 

SAVOLAINEN, R. 1964. Tutkimus A. Ahlström Osakeyhtiön nipunkuutioi

mislaitteen mittaustarkkuudesta. Metsätehon tiedotus 230 . 

Helsinki 

Stickprovsmetoder. 1966. Forskningsstiftelsen Skogsarbeten. Hanled

nlng nr 1. Stockholm 

TUOVINEN, A. 1970. Tutkimus mäntykui tupuun painomi ttauksesta. Met

sätehon tiedotus 295 . Helsinki 

_ II _ 
1973 . Havukuitupuun tilavuuden, painon Ja kuiva-aineen 

mittaamisesta tehtaalla. Metsätehon tiedotus 325 . Helsinki 



' 

• 

YHt~LöT 

LYHYT KUITUPUU 

Kaikki kuormat 

y = 4.78 + 0.97 x1 
y = - 11.13 + 1.15 x1 + 0.25 x2 
y =- 3.84 + 1.21 x1 + 3.38 x4 

Kaatotuore 

y = 0.94 + 1.12 x1 
y =- 0.75 + 1.13 x1 + 0.03 x2 

Tuore 

y = 0.87 + 1.14 x1 
y =- 7.54 + 1.16 x1 + 0.16 x2 

Kuivahko 

y = 1.43 + 1.35 x1 
y =- 6.73 + 1.40 x1 + 0.13 x2 

Kuiva 

Y =- 1.30 + 1.79 x1 
y =- 17.20 + 1.90 x1 + 0.21 x2 

Talvella hakatut ja mitatut kuormat 

y = 0.51 + 1.14 x1 
y = - 0. 60 + 1.13 x1 + 0 .03 x2 

Talvella hakatut ja kesällä mitatut kuormat 

y = 1.38 + 1.33 x1 
y = - 5.13 + 1.37 x1 + 0.11 x2 

Selitysaste 
R2 

75 % 
89 % 
93 % 

96 % 
96 % 

94 % 
96 % 

93 % 
96 % 

95 % 
98 % 

95 % 
95 % 

95 % 
96 % 

LIITE 
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PITKÄ KUITUPUU 

y = 9.63 + 0.63 x1 
y = - 1.20 + 0.86 x1 + 0.14 x2 

TUKKI 

y = 0.22 + 1.30 x1 
y =- 7.11 + 1.26 x1 + 0.16 x2 
y =- 4.7 + 1.29 x1 + 0.21 x3 

y = kuorman tilavuus, 

xl = kuorman paino, t 

3 m 

x2 = kuiva-ainepitoisuus, % 

x3 = puutavaran keskiläpimitta, 

x4 = kuivuusaste (1, 2 tai 3) 

cm 

60 % 
68 % 

80 % 
86 % 
82 % 

2 
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