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T i i v i s t e 1 m ä 

Jatkettaessa syksyllä 1963 aloitettua tutkimusta jäissä talveh
tineiden kuorellisten havutukkien uimiskyv,ystä kaadettiin w. Ro
senlew & Co., O.Y:n metsissä Harvialassa elokuun lopussa ja loka
kuussa 1964 yhteensä 749 mänty- ja 1 720 kuusitukkia 6":n latva
läpimittaan asti . Metsästä tukit ajettiin autoilla heti kaadon 
jälkeen Turenkiin, j ossa ne pudotettiin nippuina veteen. Nippu
jan uimiskorkeudet mitattiin Turengissa marraskuussa 1964 ja tou
kokuussa 1965 . Niput purettiin ja yksityisten tukkien uimiskyky 
mitattiin Nokialla 16. - 22 . 6.1965. 

1. Nippujan uimiskyky 

Vedenpinnan yläpuolella olevan nipun osan osuus koko nipusta 
oli toukokuussa 1965 mäntytukeilla elokuun kaadon osalta 7 . 9% ja 
lokakuun kaadon osalta vain 5 . 7 %. Edellisenä vuonna mäntyniput 
olivat samaan aikaan selvästi paremmin kelluvia. Kahden mäntyni
pun hinaamiskelpoisuus oli kyseenalainen. Toisesta nipusta suol
tuikin hinauksen aikana pois osa tukeista. 

Kuusitukkinippujen uimiskyky 
lainen kuin edellisenä vuonna. 
denpinnan yläpuolella 5 . 2 %. 

oli sen sijaan jokseenkin saman
Hellwimmin uivasta nipusta oli ve-

Talvo.n aikana uimiskyky oli laskenut noin 2 •• • 2. 5 %. 

2. Mäntytukkien uimiskyky 

Mäntytukeista oli uponneita 11 . 6 %, rampoja 3. 1% ja alle1 cm:r. 
uimiskorkeuden omaaYi 3. 7 . 0 %. Uppoamista ja rarnpautumista esiin
tyi alle 27 cm:n läpimittaisilla tukeilla ja eniten pienimmissä 
läpimittaluokissa. Rauma- Repola Oy:n mäntytukkiaineistossa v . 1964 
oli uponneita ja rampoja syksyllä suoritetussa nippujen purkami
sessa 16 . 8 %. 

Tyvitukkien uimiskyky 
uppoja ja rampoja 17.0 %, 
va luku oli 12.0 %. 

oli erittäin heikko, sillä niistä oli 
kun taas väli- ja latvatukeilla vastaa-

Sydänpuun määrä vaikutti siten, että uppoja ja rampoja oli 53 . 6 
%, kun sydänpuuta oli alle 40% latvaläpimitasta, muttei yhtään, 
jos sydänpuuta oli vähintään 60 %. Väli- ja latvatukit säästyivät 
melkein kokonaan tappioitta, jos niissä oli sydänpuuta 50 % latva
läpimi tasta. 

3 . Kuusitukkien uimiskyky 

Uppoamistappio, 
mistä määrästä oli 
uponneita 0.9 %. 

uppojen ja rampojen yhteismäärä, oli 5 . 3 %, 
varmasti todettuja 4 . 4 % ja todennäköisesti 

Uppoamistappioita esiintyi alle 23 cm:n läpimittaluokissa ja 
erityisesti pienimmissä läpimittaluokissa. Tyvitukeissa ja muissa 
tukeissa uppoamistappio oli yhtäläinen. 

Rauma-Repola Oy: n kuusi tukki aineistossa v. 1964 uppoamistappio 
(8 . 6 %) oli suurempi kuin tässä aineistossa, mutta nippujen purka
minen suoritettiin myöhemmin, joten tulokset ovat hyvin sopusoin
nussa keskenään. 
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Vuosina 1963-1964 Metsäteho selvitti yhteistoiminnassa W. Rosenlew 

& Co., O.Y:n ja Rauma-Repola Oy:n kanssa syksyllä kaadettujen ja nip

puina jäissä talvehtineiden kuorellisten havutukkien uimiskykyä. Tu
lokset on julkaistu Metsätehon tiedotuksessa 237. Ensiksi mainitun yh

tiön toivomuksesta suoritettiin vielä jatkotutkimus syksyllä 1964 ja 

kesällä 1965. 

T u t k i m u s a i n e i s t o 

Harvialassa hankittiin syksyllä 1964 seuraavat W. Rosenlew & Co., 

O.Y:n valitsemat koe-erät. 

Kaato 25.- 29.8. 

Mäntytukkeja kaadettiin 351 kpl. Niistä oli tyvitukkeja 53.1 %. 
Metsätyyppi oli VT. Hakkuu oli sekä avo- että siemenpuuhakkausta. Kuu

situkkeja kaadettiin 824 kpl. Niistä oli tyvitukkeja 63.7 %. Hakkuu

paikkoja oli viisi. Puolet aineistosta oli VT:ltä ja puolet MT:ltä. 

Pääosa oli avohakkuuta. Pieni osa tukeista oli suojuspuuhakkuualalta. 

Pienin läpimitta oli molemmilla puulajeilla 6" kuoren alta. Mäntytuk

kinippuja tuli 5 kpl ja kuusitukkinippuja 10 kpl. Eri tukkilajeja ei 

mitenkään eroteltu toisistaan. Veteenajo tapahtui 29.8.-8.9.1964 Tu
rengissa, jossa niput ~ös talvehtivat. 

Kaato 5.- 7. 10. 

Mäntytukkeja kaadettiin 398 kpl, joista oli tyvitukkeja '55.3%. Hak

kuupaikka oli sama kuin elokuussa. Hakkuu oli nyt kokonaan avohakkuuta. 
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Kuusitukkeja kaadettiin 896 kpl. Niistä oli tyvitukkeja 60.6 %. Hak

kuupaikkoja oli kaksi, toinen sama kuin elokuussa. Pääosa (80 %) puis

ta hakattiin VT:ltä, loput MT:ltä. Mäntynippuja oli nytkin 5 kpl ja 

kuusinippuj a 10 kpl. Veteenpane tapahtui Turengissa 6.- 9 • . 10. 1964. 

N i p p u j e n u i m i s k y k y 

Nippujen uirniskyvyn mittauksia suoritettiin Turengissa kahdesti, en

nen vesien jäätymistä 19.11o1964 ja keväällä vesien auettua 10.5.1965. 
Nipuista laskettiin kokonaan ja osittain veden päällä olevien tukkien 

lukumäärä molempien päiden keskiarvona. Tämän luvun osuus prosenttei

na koko nipun kappaleluvusta ilmaisee nipun uimiskyvyn. Tuloksia va

laisee taulukko 1. 

Puulaji 

Species 

Mänty 
Pine 

Kuusi 
Spruce 

Taulukk" - Table 1 

Nippujan uimiskyky 19.11.1964 ja 10.5.1965 Turengissa. 

Bundle buoyancy on November 19, 1964 and May 10, 1965, 
at Turenki . 

Kaatoaika Uimiskyky - Buoyancy, % 
v . 1964 19. 11. 1964 10.5.1965 
Felling 

Rajat Rajat time Keskiarvo Keskiarvo 
1964 Mean Range of Mean Range of 

variation variation 

Elokuu 10.4 7.3 ••• 12.3 7. 9 5. 7 ••• 9. 6 August 

lokakuu 
October 8.3 5.9 ••• 10.6 5. 7 2.8 ••• 7. 6 

Elokuu 12.4 6. 5 ••• 17 . 2 10. 5 5.2 ••• 13.7 August 

lokakuu 
15.5 12.8 7.0 ••• 16.9 October 10.5 ••• 19. 3 

• 

Elokuussa kaadetuista tukeista tehtyjen nippujen uimiskykyprosentti 

oli laskenut mittausten väliaikana männyn osalta 2. 5 ja kuusen osalta 

1. 9 yksikköä . Lokakuussa kaadettujen puiden osalta vastaavat luvut 
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olivat männyllä 2.6 ja kuusella 2.1 yksikköä eli hieman suuremmat kuin 

elokuun kaadossa. Elokuun erä oli ehtinyt olla pitempään vedessä ennen 

ensimmäistä mittausta, joten alkuvettyminen oli siten ohitettu. 

Vertailun vuoksi mainittakoon, että Rauma-Repola Qy~n aineistossa 

keväällä 1964 mäntytukkinippujen uimiskykyprosentti oli 10.8 eli sel

västi suurempi kuin tällä kerralla. Sen sijaan kuusitukkinippujen ui

miskykyprosentti oli v. 1964 12.0 eli suurin piirtein sama kuin tässä 

aineistossa. 

Mäntytukkinipuista oli kaksi kappaletta varsin heikosti uivia (2.8 

%ja 3.4 %) . Toinen näistä nipuista olikin osittain hajonnut, kun nip

puja ryhdyttiin purkamaan lyhyen hinausmatkan jälkeen Nokialla. Kuusi

tukkinipuistakin oli viiden nipun uimiskyky vain 5.2 ••• 8.7 %. 

N i p p u j e n purkl3.minen 

Nippujen purkaminen suoritettiin Nokialla 16.-22.6.1965 pcnttoni

laitteessa köysistä valmistetun harvahkon verkon päällä. Verkon toi

nen pää oli sidottu kiinteästi ponttonin laitaan, kun taas toinen pää 

käännettiin nipun ympäri ja verkkoa löysennettiin sitä mukaa kuin pui

den vetäminen nipusta edistyi. Kustakin tukista mitattiin pystysuun

nassa sen latvaläpimitta ja veden alla oleva läpimitta ja mänqyistä 

lisäksi sydänpuun halkaisija. T,yvipölkkyjen määrä selvitettiin. 

Vaikka purkamistyö pyrittiinkin suorittamaan mahdollisimman huolel

lisesti, pääsi joitakin tukkeja karkuun etenkin hyvin uivista kuusi

tukkinipuista. Koska useimmista nipuista voitiin varmasti todeta, et

tä purkamisen yhteydessä saatu kappaleluku oli sama eikä kertaakaan 

suurempi kuin niputuksen yhteydessä ja koska nipuissa olevien tukkien 

etukäteislaskentaan oli kiinnitetty suurta huomiota, nippujen kappale

lukuna on pidetty etukäteislaskennan antamia tuloksia ja puuttuvat tu

kit on katsottu purkamisen yhteydessä uponneiksi. Ainoastaan osittain 

hajonneen mäntynipun kappaleluvusta on poistettu kadonneet 19 tukkia, 

sillä näiden nipusta suoltuneiden tukkien uimiskyky on voinut olla ko

ko nipun uimiskykyä vastaava. 
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M ä n t y t u k k i e n u i m i s k y k y 

Mäntytukeista oli uponneita tai rampoja (toinen pää selvästi veden

pinnan alapuolella) keskimäärin 14.7 %. Uppoja oli enemmistö eli 11.6 

%, kun taas rampoja oli keskimäärin 3.1 %. Alle 1 cm:n uimiskorkeuden 

omaavia mäntytukkeja oli 7.0 %. Uimiskyky oli siis ~rittäin heikko, 

joskin hieman parempi kuin v. 1964, jolloin uppoja ja rampoja oli 16.8 

% mutta jolloin nippujen purkaminen suoritettiin vasta syksyllä. 

Nipuittaist en tappioi1en vaiht elut olivat suuret, 3.6 ••• 33.9 %. 
Eri läpimittaluokissa oli uppoja ja rampoja tukkeja seuraavasti. 

Latvaläpimitta, cm kuoren alta 

20 22 24 26 28 ••• 36 

Uppoja ja rampoja, % 
16.0 14.8 4.8 7.1 0 

Uppoaminen ja rampautuminen keskittyi siis pääasiassa pieniin läpi

mittaluokkiin (15 ••• 23 cm). Vasta yli 27 cm:n läpimittaisissa tukeis

sa päästiin tappioitta. 

Tyvitukeista tuli uppoja ja rampoja erittäin runsaasti, peräti 11.0 

% eli enemmän kuin väli- ja latvatukeista, joiden vastaava luku oli 

vain 12.0 %. V:n 1964 tulokset olivat aivan toisenlaiset, sillä tyvi

tukeista tuli silloin uppoja ja rampoja 12.6 %, välitukeista 0.2% ja 

latvatukeista 29.6 %. Jos uudessa aineistossa kaikki alle 18 cm:n lä

pimittaiset ei-tyvitukit pidetään latvatukkaina ja sitä vahvemmat vä

litukkeina, tuli näin määritellyistä latvatukeista uppoja ja rampoja 

16.0% ja välitukeista 6. 8 %. Eron syitä haettaessa kiintyy huomio 

siihen, että v:n 1964 aineistossa tukkirungot olivat paljon kookkaam

pia kuin jatkotutkimuksen aineistossa. V. 1964 oli nimittäin tyvituk

keja vain 32.4 % tukkiluvusta, mutta nyt 54.3 %. 
Tukkien läpimitta vaikuttaa myös tyvitukeilla erittäin voimakkaas

ti uimiskykyyn, kuten seuraavista luvuista ilmenee. 
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Tyvitukkien latvaläpimi. tta, cm kuoren alta 

16 18 20 22 24 26 28 ••• 36 
Uppoja ja rampoja, % 

45.4 21.3 23.3 16.5 6.3 6.7 0 

On tunnettua, että sydänpuun määrä vaikuttaa voimakkaasti uimisky

kyyn. Uppoja ja rampoja tuli eri sydänpuuluokissa mäntytukeilla seu

raavasti. 

Sydänpuu ta, 
% 

latvaläpimitasta 

alle 40 

40 ••• 49 

50 ••• 59 
60 jayli 

Uppoja ja rampoja, 
% 

tukkiluvusta 

53.6 

22.6 

6 .4 

0 

Sydänpuun määrä ja tukin latvaläpimitta ovat puolestaan verraten 

voimakkaasti toisistaan riippuvaisia. Uimiskyvyn riippu~us molemmis

ta tekijöistä yhtäaikaisesti käy selville piirroksesta 1. Siitä havai

taan, että mitä vähemmän tukissa on sydänpuuta, sitä suurempi on lä

pimitan vaikutus uimiskykyyn. 

Uimiskyvyn riippuvuus sydänpuun määrästä ja latvaläpimitasta on hie

man erilainen tyvitukeilla ja muilla ~ukeilla (piirros 2, s. 9)~ Ty

vitukeilla on latvasta mitatun sydänpuun osuuden oltava vähintään 60% 

läpimitasta, jotta säästyttäisiin uppoamistappioilta kokeilun edellyt

tämissä olosuhteissa, kun taas latva- ja välitukeilla jo 50% sydänpuu

ta antaa melkein yhtä hyvän turvan uppoamista vastaan. Tämä ero on 

kuitenkin osaksi näennäinen, sillä tyvitukkien latvapäässä sydänpuun 

määrä on suurempi kuin tyvi tukeissa keskimäärin ja toisaalta latvatuk

kien latvasaa pienempi kuin latvatukeissa keskimäärin. 

Elokuussa kaadetuista mäntytukeista tuli uppoja ja rampoja keski

määrin 12.0% ja lokakuussa kaadetuista 17.9 %. Ero elokuussa kaadet

tujen tukkien hyväksi on kuitenkin näennäinen, sillä sydänpuumäärältään 

alle 50 %:n tukkeja oli elokuun kaadossa 6.3 %, mutta lokakuun kaados-
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Sydänpuuta latvaläpimitasta- Heartwood content of top diameter 

< 40 % 16 20 11 5 
40 - 49 % 34 69 82 36 
50 - 59 % 33 69 69 60 
60 + % 4 11 28 21 
Tuntematon - Unknown 

4 
22 7 
42 21 
16 14 

2 
9 
7 

3 
3 

5 
1 

1 
3 

80,----r---~--~--~--~--~--~--~--~--~---. 

< 40% 

q 40-49% ....... 
··.. p ·-. .· 

·(,.-

50-59% 
OL---L---~--~---L--~--_J--~~--L---~--~--~ 

16 18 20 22 24 26 28 30 3 2 34 36 

Latvaläpimitta - Top diameter, cm 

56 
252 
312 
108 

2 
730 

Piirros 1. 
läpimitta-

Uppojen ja rampoj en yhteisosuus kappaleluvusta eri 
ja sydänpuuluokissa mäntytukeilla 16.- 22 . 6. 1965 . 

Sketch 1. 
different 

The total of sinkers and deadheads for pine logs of 
diameter and heartw0od classes on June 16- 22, 1965 . 
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Piirros 2. Mäntytukkien jakautuminen uimiskykyluokkiin 16.-22.6.1965. 
Kussakin läpimittaluokassa sydänpuuluokat vas~mmalta < 40 %, 40-49 ~' 

50-59 % ja vähintään 60 ~ . 
Sketch 2. Distribution of pine sawlogs into buoyancy classes on June 
16-22, 1965. In each diameter class, heartwood classes from the left 
<40 per cent, 40-49 per cent, 50-59 per cent, and. at least 60 per cent. 



sa peräti 17.2 %. Näin ollen eri kaatoajat poikkeavat sydänpuumääräl

tään liiaksi toisistaan, jotta voitaisiin puhua vertailukelpoisista 

eristä. 

K u u s i t u k k i e n u i m i s k y k y 

Kuten tavallista, kuusitukkien uimiskyky oli parempi kuin mäntyjen. 

Uppoja ja rampoja tuli yhteensä 5.3% koko aineiston kappaleluvusta. 

Tästä määrästä oli 0.9 % sellaisia tukkeja, joita purkamisen yhteydes

sä ei tavoitettu, mutta joiden uppoamista voidaan pitää todennäköisenä. 

Alle 1 cm:n uimiskorkeuden omaavia oli keskimäärin 6.0 %. V:n 1964 ai

neiston Rauma-Repola Qy:n lajittelemattomista kuusitukeista tuli uppo

ja ja rampoja 8.6% eli hieman enemmän kuin tällä kerralla. 

Kolmesta nipusta ei tullut yhtään uppoa tai rampaa ja kolmesta ni

pusta yli 10 %. Ääriarvo oli 22.2 1> . 

Eri latvaläpimittaluokissa oli uppoja ja rampoja tukkeja seuraavas-

ti. 

Latvaläpimitta, cm kuoren alta 

20 22 24 ja yli 

Uppoja ja rampoja, % 
9. 2 2. 8 3.9 2.8 0 

Uppoaminen ja rampautuminen keskittyi siis melko selvästi pienimpiin 

läpimittaluokkiin. 

Eri tukkilajien uppoamistappio oli melko yhtäläinen, sillä varmasti 

upoiksi tai rammoiksi todettuja tuli tyvitukeista 4.3% ja väli- ja 

latvatukeista 4. 5 %. 
Puolukkatyypiltä kaadettuja kuusitukkeja upposi hieman enemmän (5.8 

%) kuin nustikkatyypiltä kaadettuja (4 . 2 %) . Ero voi olla satunnainen, 

mutta saattaa johtua osittain siitäkin, että puolukkatyypin kuusitukit 

olivat hieman pienikokoisempia. 

MYöskään kaatoajalla ei näytä tämän aineiston mukaan olevan sanot

tavaa nerkitystä, sillä elokuun lopun kaadosta tuli uppoja ja rampoja 

5. 2 %. ja lokakuun kaadost a 5. 4 %. 
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The Buoyancy of Unbarked Softwood Sawlogs 
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Felled in the Autumn and Left in Bundles 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

in the Water over the Winter II 
llllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

By Arno Tuovinen 

SUMMARY 

When the study started in autumn 1963 on the buoyancy of uribarked 

softwood sawlogs felled in the autumn and left in bundles in the water 

over the winter was continued, a total of 749 pine and 1,720 spruce 

sawlogs up to a top diameter of 6" was felled in the forests of W. Ro

senlew & Co., O.Y., in Harviala, at the end ~f August and in October 

1964. The logs were hauled by truck from the forest immediately after 

felling to Turenki where they were dropped in bundles into the water. 

The buoyancy of the bundles was measured at Turenki in November 1964 

and May 1965 . The bundles were untied and the buoyancy of individual 

logs was measured at Nokia on June 16-22, 1965. 

1. Buoyancy of the Bundles 

The part of the bundle above the water in May 1965 was 7.9 per cent 

for pine sawlogs felled in August and only 5.7 per cent for those fell

ed in October. Pine bundles had been distinctly more buoyant during 

the same period in the preceding year. The towability of two pine 

bundles was questionable . In fact , some of the logs slid out of one 

bundle during the tow. 

For the spruce sawlog bundles the buoyancy was alrnost the same as 

in the preceding year. The bundle with the poorest buoyancy showed 

5. 2 per cent above the water . 

The buoyancy decreased by about 2 ••• 2.5 per cent in the course of 

the winter. 

2. Buoyancy of Pine logs 

Of the pine logs, 11.6 per cent were sinkers , 3.1 per cent were 

deadheads and 1.0 per cent had a buoyancy of under 1 cm. Sinkers and 
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deadheads occurred among sawlogs under 27 cm. in diameter, most in the 

smallest diameter classes. In Rauma-Repola Oy's pine sawlog material 

for 1964, 16.8 per cent were sinkers and deadheads when the bundles 

were untied in the autumn. 

The buoyancy of butt logs was extremely poor; 17 .0 per cent were 

sinkers and deadheads, whereas the corresponding percentage for middl e 

logs and top logs was 12.0 per cent. 

The influence of heartwood can be seen from the observation that 

sinkers and deadheads amounted to 53.6 per cent when the heartwoo~ was 

less than 40 per cent of the top diameter, but was nil when the heart

wood was at least 60 per cent. There were virtually no losses in mid

dle and top logs when their heartwood content was 50 per cent of the 

top diameter. 

3. Buoyancy of Spruce Logs 

The loss from sinking, the total of sinkers and deadheads, was 5.3 
per cent; 4.4 per cent were definite and 0.9 per cent probable sinkers. 

Sinking losses occurxed in the under 23 cm. diameter classes and es

pecially in the smallest diameter classes. The sinking loss was simi

lar for butt logs and other logs. 

The sinking losses (8 .6 per cent) in Rauma-Repola Oy's spruce saw

log material for 1964 was greater than in this material, but the bundles 

were untied later and tee results are ~onsequently in good agreement . 




