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TIIVISTELMÄ 

Tutkimuksen tarkoituksena on osoittaa, 
miten vaneritukin pituus vaikuttaa kor
juun , autokuljet uksen ja tehdaskäsittelyn 
kustannuksiin . Ongelma on viime aikoina 
tullut esille siksi, että metsäkuljetuk
sissa on yleisesti siirrytty kuormatrak
toreiden ja autokuljetuksissa täysperä
vaunuautojen käyttöön. Tätä kalustoa 
käytettäessä tehtaan kannalta edullisen 
pi tkän tavaran käsittely ei yleensä ole 
mahdollista. 

Vaneritukin pituutta säädellään käytän
nössä siten, että asetetaan minimi- ja 
maksimipituudet. Näissä rajoissa tukit 
pyritään katkomaan mahdollisimman pitkik
si. Koottu aineisto, joka koostuu 7.3, 
8 . 2 ja 9.7 m:n leimikoittaisista maksimi
pituuksista, osoittaa, että käytetystä 
maksimipituudesta riippumatta pääosa tu
keista on verraten lyhyttä (kuva 1, s. 6). 
Maksimipituuden nostaminen 7. 3 m:stä 9.7 
m:~~n lisää tukkien keskipituutta 5.4 
m:stä 6.4 m:iin. 

Tutkimuksessa on tarkasteltu erikseen si
tä, miten yksityisen tukin pituuden muut
tuminen vaikuttaa kustannuksiin ja tukin 
arvoon, sekä erikseen käytettävän maksi
mipituuden vaikutuksia . Jälkimmäisessä 
t arkastelussa tukkien pituusjakautumat 
on oletettu kuvan 1 mukaisiksi 9.7, 8 .2 
ja 7 . 3 m:n maksimipituuksilla. 

Hakkuussa yksityisen tukin pituuden muu
tos n~~ssä raJo~ssa, joissa vaneritukin 
pituus yleensä vaihtelee eli 9.7 m:stä 
3. 1 m:iin, lisää ajanmenekkiä ja hakkuu
kustannuksia no~n 16 % (kuva 2, s. 6 ). 
Maksimipituuden muutos 9.7 m:stä 7.3 
m:iin lisää ajanmenekkiä noin 3 %. 

Katkottujen tukkien laahusjuonnossa tukin 
pituuden lisääminen lisää tuotosta ja 
alentaa kustannuksia. Yksityisen tukin 
kohdalla pituuden kasvu 3.1 m:stä 9.7 
m:iin alentaa laahusjuonnon kustannuksia 
noin 50 %. Laahusjuonto maataloustrakto-

rilla maksaa kuitenkin enemmän kuin kuor
matraktorikuljetus, joten pitkienkin tuk
kien laahusjuonto on kalliimpaa kuin ly
hyiden tukkien kuormajuonto. Laahusjuon
to metsätraktorilla olisi sopivissa lei
mikko-olosuhteissa maataloustraktorikul
jetusta edullisempaa, mutta vaneritukki
leimikoiden rakenne ja varastotilojen 
puute vaikeuttavat laahusjuonnon ja eri
tyisesti laahusmetsätraktor e i den käyttöä . 

Kuormatraktorikuljetuksessa olisi edulli
sin yksityisen tukin pituus nykykalustol
la 6 .0 ... 6 . 5 m (kuva 9 , s. 12 ) ja tutki 
tuista maksimipituuksista 7.3 m on osoit
tautunut edullisimmaksi (kuvat 7 ja 8 , s . 
11 ja 12). Maksimipituudet 8 . 2 m ja 9.7 m 
ovat vain vähän kalliimpia, mutta tällai
sen tavaran kuormatraktorikuljetus on 
mahdollista vain belpoissa maastoissa, 
koska pitkä kuorma tekee traktorit liian 
takapainoisiksi ja huonontaa siten maas
tossa kulkua. Jos kuorman kaikki tukit 
olisivat samanpituisia, tukkien pitäisi 
olla nykyisiä kuormatraktoreita käytettä
essä alle 7.3 m:n pituisia. 

Autokuljetuksessa voi tukin maksimipituus 
täysperävaunuautoa käytettäessä olla kor
keintaan 7.3 m, koska muussa tapauksessa 
ajoneuvon kokonaispituus ylittäisi lain 
salliman pituuden. Pi tkien tukkien kul
jetus puoliperävaunulla varustetulla au
tolla on verraten edullista ja koko auto
kuljetuksen kannalta edullisin yksityi
sen tukin pituus olisikin 7 ... 8 m (kuva 
11, s. 15). Tutkittujen maksimipituuksi
en 7.3, 8.2 ja 9.7 m:n välillä ei todettu 
olennaisia kustannuseroja 50 km :n matkal
la, jos maksimipituudeltaan 7.3 m:n tukit 
kuljetetaan täysperävaunuautolla ja pi
temmät puoliperävaunuautolla. Puoliperä
vaunuauto on kuitenkin epäedullinen kui
tupuun ja sahatukin kuljetuksessa , joten 
sen työllistäminen voi tuottaa vaikeuk
sia. Myös pitkillä kuljetusmatkoilla 
puoliperävaunuauton käyttö tulee kalliik
sf. 
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Tehdaskäsittelyn kannalta mahdollisimman 
suuri tukinpituus on eduksi. Tukin lyhe
tessä sen päistä tehtävien tasausten ja 
vähäisessä määrin myös sahausrakojen osuus 
kasvaa. Jos yksityisen tukin pituus kas
vaa 3.1 m:stä 9.7 m:iin, raaka-ainetappio 
vähenee 3.8 %:sta 2.0 %:iin kuutiomäärästä 
(kuva 15, s. 17). Maksimipituuden nosta
minen 7.3 m:stä 9.7 m:iin on vähentänyt 
raaka-ainetappiota vain 0.33 prosenttiyk
sikköä, koska lyhyitä tukkeja on runsaas
ti maksimipituudesta riippumatta. Mene
tetty raaka-aine voidaan käyttää kuitu
teollisuudessa, mutta lehtikuitupuun arvo 
on pienempi kuin vaneritukin arvo. 

Tukin pituudesta on tehtaalla muutakin 
etua, sillä tehtaalle j ää enemmän valin
nanvaraa sorvipölkkyjen katkonnassa, jos
sa kulloisenkin tilauskannan mukaan olisi 
saatava tarvittavat määr ät eri pölkynpi
tuuksia. Tämän ja er ä iden muiden etujen 
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rahallista arvoa ei tutkimuksessa ole 
otettu huomioon. 

Korjuun, kuljetuksen ja tehdaskäsittelyn 
kannalta näyttää edullisin yksityisen va
neritukin pituus olevan 7 ... 7.5 m (tau
lukko 10, s. 19). Tätä pituutta käyttäen 
nykyisen kaluston käyttö on tehokkainta. 
Pituuden lisääminen tästä nostaa jonkin 
verran kustannuksia ja pakottaa laahus
juonnon ja puoliperävaunullisten autojen 
käyttöön. Nämä taas soveltuvat huonosti 
kuitupuun ja sahatukin käsittelyyn. 

Maksimipituuden lisäämisen kustannusvai
kutus on verraten vähäinen, koska pääosa 
tukeista on kuitenkin lyhyttä . Huomatta
vin kustannussäästö olisikin saavutetta
vissa, jos lyhyiden, alle 7 m:n pituisten, 
tukkien osuutta voitaisiin vähentää . Koi
vupuustomme laatu asettaa tälle kuitenkin 
omat rajansa. 



1 JOHDANTO 

Vaneritukin korjuussa ja kuljetuksessa on 
yleisenä pyrkimyksenä saada tukit teh
taalle mahdollisimman pitkinä, jotta te
daskatkonnassa hukkaprosentti j äi si pie
neksi ja tehtaalle jäisi valinnan varaa 
sorvipölkkyjen lopullisessa katkonnassa. 
Vaneritukin maksimipituus on eräissä ta
pauksissa ollut yli 12 m:n ja yleisesti 
käytetty maksimipituus on ollut 9.6 .. . 
10.5 m. 

Korjuu- ja kuljetusmenetelmissä viime ai
koina tapahtunut kehitys on kuitenkin ai
heuttanut sen, että mainittujen pituuksi
en käyttö tuottaa vaikeuksia. Metsäkul
jetuksissa on yleisesti siirrytty kuorma
traktor eiden käyttöön , jolloin traktorin 
kuljetustila ja tasapaino rajoittavat 
kuljetettavan kappaleen pituutta . Auto
kuljetuksessa on täysperävaunullisten au
tojen käyttö voimakkaasti lisääntynyt, ja 
sallittu tukin pituus jää näissä huomat
tavasti lyhyemmäksi kuin puoli perävaunu
autoja käytettäessä . Vaneritukki korja
taan myös entistä yleisemmin sekaleimi
koista muiden puutavaralajien kor juun yh
teydessä , jolloin kovin eri laisten pi
tuuksien käyttö yhden tavaralajin osalta 
on hankalaa ja aiheuttaa lisäkustannuksia. 

t-iaini tut seikat yhdessä raaka-aineen laa
dun huononemisen kanssa ovat aiheuttaneet 
sen, että vaneritukin pituudet ovat teh
taillamme nopeasti laskeneet. Er äät yri
tykset ovat pienentäneet vaneritukin ~ak
simipituuden jopa samaksi kuin sahatukil
lc. eli 7.3 m:ksi. Vaneritukin lyhenemi
sEm seurauksena on tehtailla todettu hyö
tysuhteen alenevan, mikä erityisesti jä
reän koivun niukkuuden vuoksi on tehtail
le suuri ongelma. 

Käsillä olevan tutki~uksen tarkoituksena 
on selvittää, miten vaneritukin pituus 
vaikuttaa korjuuseen ja kuljetukseen sekä 
mitä kehittämismahdollisuuksia vaneritu-

kin hankinnassa on tässä suhteessa. Tut
kimuksessa on kootun aineiston perusteel
la pyritty myös tarkastelemaan vaikutuk
sia, joita tukin pituudella on jalostus
vaiheessa. 

Tutkimuksessa käsitellään erikseen sitä , 
miten yksityisen tukin pituuden muuttumi
nen vaikuttaa kustannuksiin ja tukin ar
voon, sekä erikseen käytettävän maksimi-
pituuden vaikutuksia. Jälkimmäisessä 
tarkastelussa on selvitetty tukkien pi
tuusjakautumat maksimipituuksien ollessa 
7.3, 8.2 ja 9.7 m ja koottu ajankäyttö
tietoja työmailta, joilla nama maksimi
pituudet ovat olleet käytössä. Nämä ai
neistot yhdist ämällä on voitu laskea 
maksimipituuden vaikutukset kustannuksiin 
ja puun arvoon. 

Tutkimuksessa käsitellään ainoastaan ta
varalajimenetelmää, jossa tukkien katkon
ta tapahtuu jo palstalla. Runkomenetel
mää käytettäessä, jolloin tukkien katkon
ta tapahtuu metsäkuljetuksen jälkeen, pi
tuuden merkitys olisi ilmeisesti erilai
nen, mutta vaneritukin hankinnassa run
komenetelmän käyttö on verraten vähäistä , 
muun muassa leimikkojen ominaisuuksien 
vuoksi. 

2 VANERITUKKIEN PITUUDET 

Vaneritukin pituusjakautumille on omi
naista suuri hajonta. Maksimipituudesta 
riippumatta suuri osa tukeista on a1na 
suhteellisen lyhyttä. Kuvassa 1 on esi
tetty vaneritukkien kuutiomäärän jakautu
minen eri pituusluokkiin erilaisia maksi
mipituuksia käytettäessä. Kootun aineis
ton mukaan pituusjakautuman luonne riip
puu suuresti leimikon ja puuston laadusta 
sekä apteerauksen suorittajasta. 

Kuvan jakautumat perustuvat yhteensä run
saan 20 000 tukin aineistoon, jossa lei-
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Tukin pituus Log 1ength, m 

Kuva 1. Vaneritukkien pituusjakautumat eri maksimi
pituuksia käytettäessä 

Fig. 1. Length distributions of veneer logs with 
the use of different maximum 1engths 

mikoittain maksimipituudet ovat vaihdel
leet 7. 3 m:stä 9 .7 m:iin. Aineisto muo
dostuu kolmesta erillisestä leimikkojou
kosta , joissa kussakin leimikoittain käy
tettiin erilaisia maksimipituuksia . Kai
kissa kolmessa aineistossa maksimipituu
den vaikutus jakautuman muotoon oli hy
vin s~antapainen . Aineistojen edusta
vuutta ei ole voitu tämän tarkemmin tut
kia, mutta niitä on käytetty perustana 
tämän tutkimuksen laskelmissa. 

Maksimipituus 9 .7 m (noin 32 j ) edustaa 
perinteellistä vaneritukin maksimipituut
ta, jonka käyttö kuormatraktoreiden ja 
t äysperävaunuautojen yhteydessä ei ole 
yleensä mahdollista . t-1aksimipituus 7. 3 m 
(noin 24 j) taas edustaa tapausta , jossa 
vanerikoivulle ja sahatukille sovelletaan 
suunnilleen samoja maksimipituuksia . 

Kuvasta l nähdään, että maksimipituudesta 
huolimatta valtaosa kuutiomäärästä kes
kittyy tiettyihin pituusluokkiin . Maksi
mipituuden kasvu merkitsee kuitenkin myös 
tukkierän keskipituuden kasvua . Tämä 
riippuvuus on kuvaan perustuvana seuraava . 

Maks imi- Keski-
pituus , pituus , 

m 

7. 3 5.4 
8.2 5.8 
9 .7 6.4 
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3 PITUUDEN VAIKUTUS KORJUUSSA 

3.1 Hakkuu 

Hakkuussa on tukin pituudessa tapahtuvil
la muutoksilla merkitystä lähinnä katkon
tava.iheessa . Kaato sen sijaan on koko
naan ja karsintakin jokseenkin kokonaan 
riippumaton siitä , minkä pituisiksi pöl
kyiksi runko katkotaan . Vaneritukkeja 
ei hakkuun yhteydessä kasata . 

Kuvassa 2 on esitetty hakkuun ajanmenekin 
riippuvuus yks ityisen vaneritukin pituu-

Tukin pituus - Log length , m 

Kuva 2. Hakkuun ajanmenekin riippuvuus tukin 
pituudesta 

Fig. 2 . Dependence of cutting time on log length 



desta. Käytettävän maksimipituuden vai
kutus on erilainen, koska maksimipituu
desta riippumatta pääosa tukeista on ver
raten lyhyttä (vrt. kuvaan 1). Niinpä 
maksimipituuden lyhentäminen 9.7 m:stä 
7.3 m:iin lisää hakkuun ajanmenekkiä noip 
3 %. 

3.2 Metsäkuljetus 

Vanerikoivun metsäkuljetusta suoritetaan 
traktorilla joko laahusjuontona tai kuor
majuontona . 

3. 2.1 Laahusjuonto 

Laahusjuonto voidaan suorittaa joko puina, 
runkoina tai katkottuina pölkkyinä. tvli
käli laahusjuonto tapahtuu puina tai run
koina, vanerikoivupölkkyjen maksimipituu
della ei ole merkitystä metsäkulj etuksen 
kannalta . Katkontahan tapahtuu t ällöin 
varastolla juonnon j älkeen. Tätä menetel
mää ei t ässä l ähemmin tarkastella , koska 
tutkimus on rajoitettu tavaralajimenetel
mään. 

Vanerikoivun laahusjuonto katkottuina 
pölkkyinä tapahtuu yleensä laahusjuonto
varusteisella maataloustraktorilla. Pölk
kyjen koon kasvaminen nostaa laahusjuon
non tuotosta . Jos pölkkyjen maksimipi
tuutta lyhennetään, merkitsee se myös 
niiden keskimääräisen koon pi enenemistä 
ja juontotuotoksen alenemista. Laahus
juontoa ei t ämän tutkimuksen yhteydessä 
tutkittu, mutta aikaisempien selvitysten 
perusteella yksityisen tukin pituus vai
kuttaa maataloustraktorilla tapahtuvan 
laahusjuonnon tuotokseen seuraavasti . 

Pölkyn Suhteell. 
pituus, juonto-
m tuotos 

3.1 51 
4. 0 60 
5.0 70 
6.0 78 
7.0 84 
8.0 92 
9 .0 97 
9 .7 100 

Maksimipituus taas vaikuttaa tuotokseen 
seuraavasti. 

Maksimi- Suhteell. 
pituus, juonto-
m tuotos 

7.3 90 
8.2 95 
9 .7 100 

Tukkien laahusjuontoa metsätraktorilla ei 
tässä käsitellä , vaikka tietyiss ä leimik
ko-olosuhteissa laahusmetsätraktori olisi 
ilmeisesti huomattavasti maataloustrakto
ria edullisempi juontoväline. Vanerituk
kileimikot ovat yleensä pieniä harvennus
leimikoita, joissa suurituotoksisen met
sätraktorin käyttö on tehotonta. Laahus
traktoreiden käyttö on voimakkaasti vä
hentynyt muun puutavaran korjuussa, joten 
niitä olisi myös vaikea saada vaneritukin 
juontoon. 

3. 2 .2 Kuormajuonta 

Nykyist en yleisesti käytettävien kuorma
traktoreiden kuormatilan pituus on 4.0 ... 
4. 6 m. Tällainen kuormatila soveltuu 
kuitupuun ja havusahatukin ajoon, mutta 
melko huonosti niitä huomattavasti pitem
män vaneritukin ajoon. 

Seuraavassa tarkastellaan vanerikoivu
pölkkyjen maksimipituuden vaikutusta ny
kyisellä kuormatraktorikalustolla suorl
tettavaan metsäkuljetukseen. 

Yksityisen tukin pituuden vaikutusta e1 
kuormajuonnossa voi selvittää , koska sa
massa kuormassa on aina eripituisia tuk
keja ja kokonaisajan jakaminen tukeittain 
ei ole mahdollista . Yksityisen tukin pi
tuuden vaikutus tuotokseen onkin jouduttu 
laskemaan os ittain teoreettisesti. 

3.2.2 .1 Aineisto 

Aineisto kerättiin talvella ja syksyllä 
1972 Heinolan Faneritehdas Zachariassen & 
Co:n, Osuuskunta Metsäliiton ja Oy Wi lh . 
Schauman Ab:n työmailla. Tutkimustyömaat 
sijaitsivat Joutsassa, Kannonkoskella , 
Liperissä , Savonrannalla, Säämingiss ä , 
Uukuniemellä ja Viitasaarella. Aineiston 
määrä ilmenee taulukosta 1. 

Aineistoa kerättäessä pyrittiin siihen, 
että kullakin traktorilla olisi ajettu 
vähintään kahta eri maksimipituutta ole
via vanerikoivueriä. 
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TAULUKKO 1 Tutkimusaineisto 

Maksimi-
m3 

Tutkittu 
pituus, traktoreita, 
m kp1 

9 .7 52 2 

8 . 2 232 4 

7.3 157 4 

Yhteensä 441 10 

Kaikki tutkimustyömaat olivat II maasto
luokkaa. Ajomatka maastossa vaihteli 
75:stä l 550 m:iin ja oli keskimäärin 
414 m. Pääosa aineistosta kerättiin tal
vella lumen paksuuden ollessa 30 ... 60 cm. 

Tutkitut traktorit ja niiden kuormatilan 
pituudet olivat seuraavat. 

Brunett KL-836 B 
Ford County 
Teli-Lokkeri 
Valmet 865 LM 
Volvo-Bt-1 SM 868 

Kpl Kuormatilan 
pituus, m 

2 4.22 
l 4. 50 ) 
l 4.70 X 

l 4.18 
l 4.58 

x) vakiokuormatilaa jatkettu noin 60 cm 

Kaikki traktorit olivat urakoitsijoiden 
omistamia. 

3.2.2.2 Tutkimustulokset 

3.2.2.2.1 Kuormaus 

Kuormaukseen on seuraavassa luettu kuulu
viksi varsinainen kuormaus, kuormaukseen 
valmistautuminen ja järjestelyt maassa ja 
kuormassa. Kuormausajat samoin kuin myö
hemmin esitettävät muutkin osa-ajat ovat 
tehoaikoja. 

Kuvasta 3 ilmenee, että kuormauksen taak
kakohtaiseen aikaan vaikuttaa kaksi teki
jää, taakan pituus ja koko. Yli 0.5 m3:n 
taakkojen kuormaus on taakkaa kohti sel
västi hitaampaa kuin alle 0.5 m3:n taak
kojen kuormaus. Lisäksi suurien taakko
jen osalta pölkyn pituuden kasvusta ai
heutuva kuormauksen hankaloituminen on 
jyrkempää kuin pienemmillä taakoilla. 
Taakan koon riippuvuus taakan pituudesta 
on esitetty kuvassa 4. Esimerkiksi 6.1 
m:n pituisista kuormaustaakoista on 41 % 
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Taakan pisimmän tukin pituus, m 

Kuva 3. Vaneritukin kuormausajan riippuvuus 
taakan pituudesta ja koosta 

kooltaan alle 0.25 m3:n, 45% 0.25 . .. 0.50 
m3 ja 14% 0.51 ... 0 .75 m3. Pituuden kas
vaessa taakkojen keskikoko tietenkin suu
renee. Kuvassa 5 esitetään eripituisten 
vanerikoivutaakkojen kuormausaika, min/m3 . 
Kuormaus on nopeinta taakan pituuden ol
lessa 7.2 ... 7.8 m. Pituuden lisääntyessä 
kuormausaika alkaa suhteellisen nopeasti 
kasvaa. Pituuden lyhetessä kuormausajan 
kasvu on lievempää. 

Taakan pisimmän tukin pituus, m 

Kuva 4. Eri taakankokoluokkien osuuksien 
riippuvuus taakan pituudesta 



0'1 

1 2.1 
·g 
~ 2 .0 ... 

·:;; 
~ 1.9 

0 1.8 
~ 

0 

i .. 

3.7 4.9 6.1 
Taakan pisimmän tukin pituus, m 

Kuva 5. Vaneritukin kuormausajan riippuvuus 
taakan pituudesta 

Vanerikoivupölkyt ja kuormaustaakat eivät 
kuormassa ole saman pituisia, vaan pölk
kyjen pituus vaihtelee kulloinkin ajetta
van erän maksimi- ja minimipituuden vä
lillä . Kuvassa 6 esitetään vanerikoivu
tukkien kuormausaika leimikon tiheyden ja 
tukin maksimipituuden funktiona. Käyrä 
kuvaa maksimipituudeltaan 8.2 m vaneri
tukkien kuormausta . Maksimipituuden muu
tos tästä ei paljoakaan vaikuta kuormaus
aikaan. Lyhyiden, maksimipituudeltaan 
7 . 3 m:n vaneripölkkyjen kuormaus on ollut 
0 . 4 % ja pi tkien, maksimipituudeltaan 9 .7 
m:n vanerikoivupölkkyjen 1 .1 % hitaampaa 
kui n 8 . 2 m:n maksimipituisten vanerikoi
vupölkkyj en kuor~aus. On kuitenkin to
dettava, että pitkien , yli 8.2 m:n vane
ripölkkyjen kuor~aus nykyisillä nivelpuo
mikuormaimilla kuormatraktoriin on hanka
laa , kuten kuvasta 5:kin voidaan päätel-

0 10 20 30 40 50 

Leimikon tiheys, m3/ha - Stand density, cu .m (s)/ha 

Maks . pituus 
Max . length 

Kuormausaika 
Loading time 

60 

7.3 m l.004 X 8.2 ~:n m~simipituutta. vastaava kuormausaika 
load1ng t1me correspond1ng to ma.x .length 8. 2 m 

9. 7 m l.Oll X -"-

Kuva 6. Vaneritukin Kuormausajan riippuvuus leimikon 
tiheydestä ja tukin maksimipituudesta {AjoUraväli 20 m) 

Fig . 6 . Dependence of veneer log loading time on stand 
densi ty and maximum log length ( Strip road spacing 20m) 

lä. Pitkien pölkkyjen osuus kaikista 
pölkyistä on kuitenkin siksi pieni, ettei 
se keskimäärin sanottavasti vaikuta koko
naiskuormausaikaan. Pitkien pölkkyjen 
käsittely vaatii erittäin hyvää kuor mai
men käsittelytaitoa . Ne on yleensä kuor
mattava "etutyvisinä" , joten useissa ta
pauksissa pölkky joudutaan kääntämään 
kuormauksen yhteydessä . Tämä taas on 
hankalaa varsinkin kasvatusmetsissä , jol
laisia vanerikoivuleimikot usein ovat. 
Lisäksi pitkien pölkkyjen sijainti kuor
massa on tarkoin harkittava, jotta ne 
yleensä pysyisivät kuormassa ja jotta 
kuormasta ei tulisi liian takapainoinen. 

3 . 2 . 2.2.2 Purkaminen 

Pääosa tukeista purettiin varastolla 
kuormaimella kasoihin . Pienempi osa pu
rettiin kippaamalla nippuina j äälle tai 
veteen. Taulukossa 2 esitettäviin purka
~isaikoihin sisältyvät varastolla purka
miseen liittyneet toimenpiteet mukaan lu
ettuna purkamisen yhteydessä tapahtunut 
ajo , jota esiintyi pienessä määr in. 

Purettaessa vanerikoivupölkkyjä nivelpuo
mikuormaimella kasoihin ei maksimi pituu
della ole ollut vaikutusta kuutiometriä 
kohti kuluvaan purkamisai kaan. On kui
tenkin todettava, että pitki en , yli 8.2 
m:n pölkkyjen käsittely kuormai~ella on 
hankalampaa kuin lyhyempien pölkkyjen. 
Pitkien pölkkyjen keskimäärin suuremmasta 

TAULUKKO 2 
Table 

Purkamisaika 
Unloading time 

Erittely 

Specification 

Purkaminen nivelpuomikuormaimella 
kasoihin ; kaikki maksimipituudet 

Unloading into pile with a knuckle 
boom loader; all maximum lengths 

Purkaminen nippuina 
Unloading by b~dles 

- pöl kyn maksimipituus 7 . 3 m maximum log length 

-"- 8.2 m 
-

-"- 9 .7 m -

Purkamis-
aika, 
min/m3 

Unloading 
time, 
min /cu.m(s) 

1.20 

1. 35 

1. 32 

(1. 26 ) 
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taakankoosta kuitenkin aiheutuu se, ettei 
kuutioyksikköä kohti kuluva keskimääräi
nen purkamisaika suurene maksimipituuden 
lisääntyessä. 

Nippuina purkaminen on ollut noin 10 % 
hitaampaa kuin purkaminen nivelpuomikuor
maimella . Nippuihin laitettiin yhteensä 
6 sidettä, joista 4-5 oli nippulankoja ja 
1-2 vaijereita tai kettinkejä. Nipun si
tomiseen kului ajasta noin 85 % lopun 
ajan kuluessa kippaukseen ja siihen liit
tyviin toimenpiteisiin. 

Maksimipituuden kasvaminen nopeuttaa vä
häisessä määrin nippuina tapahtuvaa pur
kamista . Tämä johtuu yksinomaan kuorman 
koon kasvusta. Taulukossa 2 (s. 9) on 
esitetty suluissa nippuinapurkamisaika 
myös sellaiselle vanerikoivulle, jonka 
maksimipituus on 9.7 m. Tutkimuksen yh
teydessä todettiin, että näin pitkän va
nerikoivun kippaamalla purkaminen rasitti 
paljon sekä kippiä että koko traktoria. 
Kuorman painopiste on nimittäin tällöin 
kippauksen kannalta liian takana. 

3.2 . 2 . 2 . 3 Ajo 

Ajonopeudet esitetään taulukossa 3. Maas
toluokka oli II , kuten aiemmin on mainit
tu . 

Tyhjänäajoon ei vanerikoivun pituus luon
nollisestikaan vaikuta . Sen sijaan kuor
mattuna-ajoon ja kuormausajaon pituudella 
on selvä vaikutus. Mitä suurempi on tu
kin maksimipituus , sitä hitaammin ovat 
kuormattuna-ajo ja kuormausajo maastossa 

tapahtuneet. Maksimipituuden lisäänty
minen 7.3 m:stä 9 .7 m:iin on hidastanut 
kuormattuna-ajonopeutta 36 m:stä/ min 22 
m:iin/min eli lähes 40 %. Kuormausajossa 
ei nopeuden hidastuminen ole ollut suh
teellisesti aivan yhtä suurta. 

Syynä kuormausajon ja ennen muuta kuor
mattuna-ajon hidastumiseen on kuorman pi
tuuden lisääntymisestä aiheutuva paino
pisteen siirtyminen taaksepäin. Tällöin 
traktorin etupään kevetessä sekä ohjaus
kyky että vetokyky heikkenevät . Tämä oli 
erittäin selvästi havaittavissa ajettaes
sa pitkää vaneritukkia . Suhteellisen 
pienikin pintamaaston epätasaisuus, kivi 
tai kanto, joka ei ollut kierrettävissä, 
aiheutti sekä ohjaus- että eteenpäinmeno
vaikeuksia. Sama ilmiö esiintyi loivah
koissakin ylämäissä . On muistettava , että 
tutkimustyömaat olivat maastoltaan II 
luokkaa, jota on nykyisten metsätrakto
reiden liikkumiskyvyn kannalta pidettävä 
suhteellisen helppona . Voitaneenkin pää
tellä, että maaston ollessa pintamaastol
taan tai kaltevuussuhteiltaan III tai IV 
luokkaa maksimipituudeltaan 9.7 m:n va
nerikoivun ajo nykyisillä normaaliraken
teisilla kuormatraktoreilla ei onnistu. 
Vaikeimmissa maastoissa saattaa ilmetä 
vaikeuksia jo maksimipituuden ollessa 
8.2 m. 

3.2.2.2.4 Kuorman koko 

Taulukossa 4 esitetään vanerikoivukuor mi
en keskikoko ajettaessa kuormatraktorilla 
eri maksimipituutta olevaa tavaraa. Kuor
man koko kasvaa tukkien pidentyessä . 

TAULUKKO 3 
Table 

Ajonopeus ja ajoaika maastossa ajettaessa 
Driving speed and time in cross-country haulage 

Tukin maksimipituus - Maximum log length, m 

7.3 8.2 9 .7 

Erittely Ajo- Suhteell Ajo- Suhteell. Ajo- Suhteell . Ajoaika Ajoaika Ajoaika Specification nopeus ajoaika nopeus ajoaika nopeus ajoaika 

Driving Driving Relative Driving Driving Relative Driving Driving Relative 
speed time driving speed time driving speed time driving 

m/min min/1.00 m time m/min min/IDOm 
time m/min min/lOOm time 

4 

Tyhjänäajo 40 2 . 5 100 40 2 . 5 100 40 2 . 5 100 Driving empty 

Kuormattuna-ajo 36 2 . 8 100 30 3 . 3 ll8 22 4. 5 161 Driving loaded 

Kuormausajo 26 3 . 9 100 24 4.2 108 20 5.0 128 Moving from pi1e 
ta pile 
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TAULUKKO 4 
Table 

Kuorman tukkien 
maksimipituus 

Maximum log length 
in the load 

Kuorman koko 
Load size 

Kuorman koko 

Load size 

jl2--., 
.... > ..., .... 
3t 
+' " O't:l 

+' p. ............ 
m m3 - cu.m (s) suhde - ratio M-

7.3 8.3 100 

8.2 8 . 5 103 

9.7 8 .9 107 

3.2.2.2.5 Työajan jakautuminen 

Tehoajan osuus työajasta oli koko aineis
tossa keskimäärin 81 . 2 %. Eri maksimipi
tuuksia edustavien aineistojen keskeytys
ten osuudessa e1 ollut johdonmukaisia 
eroja . 

3 .2 . 2 .2 . 6 Tuotos ja siihen vaikuttavat 
tekijät 

Taulukossa 5 esitettävät kuormatraktorin 
keskimääräiset ajotuotokset perustuvat 
edellä kuormauksesta, purkamisesta, ajos
ta ja kuorman koosta esitettyihin tietoi
hin . Kuvassa 7 esitetään maksimipituuk
sittain vaneritukin ajotuotoksen rllppu
vuus maastoajomatkasta kuormatraktorilla 
ajettaessa ja kuvassa 8 vastaavien tuo
tosten riippuvuus leimikon tiheydestä. 

Taulukosta ja kuvista ilmenee, että vane-

a "' 

"' a 0 • 

+' " 0 u 

~ . 
+' 

" p. 
+' 

" 0 

8 

6 

0 100 200 300 400 500 

Ajomatka - Driving distance, m 

Kuva 7 . Tuotoksen riippuvuus vaneritukin maks~mi
pituudesta ja ajomatkasta . Leimikon tiheys 30 m /ha 

Fig. 7. Dependence of output on the maximum length 
of veneer log and the driving distance. Stand den-

sity 30 cu.m (s)/ha 

rikoivun maksimipituudella on suhteelli 
sen pieni vaikutus kuormatraktorilla ta
pahtuvan metsäkuljetuksen tuotokseen . 
Tuotos pienenee maksimipituuden kasvaessa . 
Tuotoksen aleneminen johtuu lähes yksin
omaan kuormattuna- ja kuormausajonopeuden 
hidastumisesta maksimipituuden kasvaessa . 
Tästä taas seuraa , että maksimipituuden 
kasvu pienentää suhteellista tuotosta si
tä voimakkaammin, mitä pitempi on kuor
mattuna-ajomatka ja mitä pienempi on lei
mikon tiheys. 

Kuvassa 9 on esitetty kuormatraktorikul
jetuksen tuotoksen riippuvuus tukin pi-

TAULUKKO 5 Vaneritukin metsäkuljetustuotoksen r11ppuvuus tukin 
maksimipituudesta, ajomatkasta ja leimikon tiheydestä 
kuormatraktorilla ajettaessa 

Leimikon tiheys, m3/ha 

10 30 60 
Ajo-
matka, Tukin maksimipituus, m 
m 

7.3 8 .2 9 .7 7 . 3 8 . 2 9 .7 7.3 8.2 9 .7 

Tuotos, m3/tehotunti 

100 8 .7 8.7 8 . 3 11.3 11 .2 10.9 12 . 3 12 . 2 11.9 

200 7.9 7 . 8 7.5 10.0 9 . 9 9 . 5 10 .9 10.7 10.2 

300 7.3 7 . 2 6 . 8 9 .1 9 .0 8 . 5 9 .8 9 . 6 9.0 

400 6 .8 6 . 7 6 . 3 8.3 8.1 7 .7 8 . 9 8.7 8.1 

500 6 . 3 6.2 5. 8 7 .6 7 . 4 6 .9 8 .1 7.9 7 . 3 

ll 
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Kuva 8. Tuotoksen riippuvuus vaneritukin maksimi
pituudesta ja leimikon tiheydestä. Ajomatka 300 m 

Fig. 8. Dependence of output on the maximum length 
of veneer log and the stand density. Driving dis-

tance 300 m 

tuudesta edellyttäen , että kaikki kuor
man tukit ovat samanpituisia. Tapaus on 
teoreettinen, koska vaneritukkien pituu
det aina vaihtelevat, mutta kuvan tar
koituksena on osoittaa, miten yksityisen 
tukin pituuden lisääminen vaikuttaa tuo
tokseen . Kuormatraktorikuljetuksen kan
nalta edullisin yksityisen tukin pituus 
olisi 6.0 . . . 6. 5 m. Jos kuorman kaikkien 
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Tukin pituus - Log length, m 

Kuva 9 . Kuormatraktorikuljetuksen tuotoksen 
riippuvuus vaneritukin pituudesta 300 m:n 
ajomatkalla. Kuorman kaikki tukit oletettu 

samanpituisiksi 

Fig . 9. Dependence of the output of forward
ing on veneer log length over a driving dis
t~ce of 300 m. All the logs of the load were 

assumed to be of equal length 

tukkien pituus ylittää 7 m:n, tulee .kuor
ma yleensä jo niin takapainoiseksi, ettei 
sen kuljetus nykykalustolla ole mahdol
lista . 

Ajettaessa nykyisten tyyppisillä kuorma
traktoreilla vanerikoivua olisi sen olta
va verraten "lyhyttä" . Tulokset antavat 
ehkä liiankin edullisen kuvan "pitkän" 
vanerikoivun .kuormatraktorikul jetuksesta. 
Maaston heiketessä tutkimuksessa es11n
tyneestä (II lk.) pitkän vanerikoivun ajo 
vaikeutuu huomattavan nopeasti. Pitkien 
vanerikoivupölkkyjen käsittely kuormauk
sessa ja purkamisessa vaatii suurta tai
toa, ja kuormaus varsinkin kasvatusmet
sässä on työlästä, ja pystypuuston vahin
goittumisvaara on suuri. Maks imipituuden 
ollessa 9.7 m purkaminen nippuina ei enaa 
onnistu. Pitkän vanerikoivun ajoa varten 
ei suhteellisen pienten puumäärien vuoksi 
liene mielekästä suunnitella omaa trakto
rityyppiä, kun vielä muistetaan, että 
suuri osa vanerikoivusta ajetaan sekalei
mikoista, joissa pääosa ajettavasta puu
tavarasta soveltuu hyvin ajettavaksi ny
kyisten tyyppisillä kuormatraktoreilla. 

4 PITUUDEN VAIKUTUS AUTOKULJETUKSESSA 

Vaneritukin pituuden vaikutuksista auto
kuljetuksen kustannuksiin on voitu tutkia 
ainoastaan maks imipituuden merkitystä, 
koska yksityisiä tukkeja ei käsitellä 
erikseen autokuormassa. Ainoastaan liki
määräisesti on voitu laskea, miten yksi
tyisen tukin pituuden muutos vaikuttaa 
autokuljetuksesså . 

4.1 Aineisto 

Aineisto kerättiin Heinolan Faneritehdas 
Zachariassen & Co :n kuljetuksista Hirven
salmelta ja Sysmästä , Osuuskunta Metsä
liiton kuljetuksista Somerniemeltä, Oy 
Wilh . Schauman Ab:n kuljetuksipta Ilo
mantsista, Juuasta ja Savonlinnasta sekä 
Tehdaspuu Oy:n kuljetuksista Porvoosta ja 
Simpeleeltä , yhteensä 19 eri varastolta. 

Aineisto käsittää yhteensä 12 autoa ja 39 
kuormaa (taulukko 6) . Täysperävaunuautot 
ovat kolmiakselisia, kaksiakselisella 
täysperävaunulla varustettuja . Puolipe
r ävaunuautot ovat kaksiakselisia, yksiak
selisella puoliperävaunulla varustettuja . 



TAULUKKO 6 Tutkimusaineisto 

Auto- Varas- Kuor-
Auto- Kuormaus- ja toja mia 
tyyppi laite 

kpl 

Ji-! •• irrotettava 
1 kourakuormain 1 2 

fi..! •• kiinteä 
2 4 kourakuormain 9 

-"- erillinen 
2 6 kuormaaja 2 ,__ __ 

kiinteä 
2 4 •••• kourakuormain 7 

-"- irrotettava 
2 4 kourakuormain 3 

" erillinen 
3 kuormaaja 5 11 

Y h t e e n s ä 12 19 39 

Autot kuormattiin hydraulisella koura
kuormaimella, joka oli joko kiinteäs
ti autoon hytin taakse asennettu tai 
irrotettava auton perään liitettävä taik
ka toimi auto- tai traktorialustaisena 
erillisenä 
toissa oli 
Purkamista 

kuormaajana. Tutkituissa au
apumies mukana kuormauksessa. 

ei tutkittu. 

1. n ' 

;! 

::J! 
0 3.6 4.5 

:: .. 
·' "i 
: 

4.2 Tutkimustulokset 

4.2.1 Kuormaus 

Varsinaiseen kuormausaikaan on tässä si
sällytetty kouran vienti kasalle, taakan 
otto, taakan vienti kuormaan ja tukkien 
järjestely kasassa ja kuormassa. Kuorma
us tapahtui kasoista tai teloista, joiden 
keskikoko oli 8.0 m3. Olosuhteet olivat 
talviset. 

Kuvasta 10 ilm~nee, että tukkitaakan 
kuormausaika m :ä kohti pienenee aluksi 
tukkien pidetessä, kunnes kuormaintyypin 
mukaan 6.5 ... 7.5 m:n kohdalla saavutetaan 
minimipiste. Sen jälkeen tukkien pide
tessä kuormaus hankaloituu n11n paljon, 
että ajanmenekki m3:ä kohti alkaa kasvaa. 

Taulukossa 7 on esitetty vaneritukkien 
varsinaisen kuormausajan ja kuormauksen 
työmaa-ajan riippuvuus tukkierän, tukki
varaston tai kaupan tukkien, maksimipituu
desta. Voidaan todeta, että nykyisiä tu
kinpituuksia käytettäessä, jolloin ei 
ylitetä maksimipituutta 9.7 m:ä, tukki
erän varsinainen kuormausaika , min/m3, 
alenee tukkien maksimipituuden ja samalla 
myös keskipituuden suuretessa. 

Autokalusto rajoittaa tukin pituutta. Pe
rävaunuttomaan autoon ei juuri voida kuor-

.. 
!i:i: m: !:;: 

J!!:! 
ii!!' !Ei 

6 . 0 7.5 9.0 

Taakan pisimmän tukin pituus, m 

Kuva 10. Vaneritukin varsinaisen kuormausajan riippuvuus 
taakan pituudesta 
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TAULUKKO 7 
Table 

Vaneritukin maksimipituuden vaikutus varsinaiseen kuormausaikaan 
ja kuormauksen työmaa-aikaan 
Effect of the maximum length of veneer logs on the loading time 
proper and the work-site time of loading 

Varsinainen kuormausaika Kuormauksen työmaa-aika 

Auto-
Loading time proper Work-site time of loading 

tyyppi Kuormauslaite 

Truck Loading device 
type 7.3 

'i-! •• kiinteä kourakuormain 
1. 53 fixed grapple loader 

-"- irrotettava kourakuormain 
1.53 detachable grapple loader 

fi..! •• kiinteä kourakuormain 
1.90 fixed grapple loader 

-"- erillinen kuormaaja 1.86 separate loader ,__ __ 
kiinteä kourakuormain 

1.59 •• • • fixed grapple loader 

_,,_ irrotettava kourakuormain 
1.53 detachable grapple loader 

-"- erillinen kuormaaja 1.86 separate loader 

mata 8.2 m:ä pitempiä tukkieriä, sillä 
tällöin kuormat tulevat helposti liian 
takapainoisiksi ja ylitetään ajoneuvolle 
sallittuja mittoja . Täysperävaunuautolla 
taas vetoautoon ei voida kuormata yli 
7.3 m:n pituisia tukkeja ja nokkamalli
siin autoihin ei aina niinkään pitkiä, 
jotta auto pystyisi hyvin kääntymään , ja 
perävaunussa 7 . 3 m:ä pitemmät tukit kas
vattavat ajoneuvoyhdistelmän kokonaispi
tuuden tavallisesti yli sallitun 18 m:n. 
Puoliperävaunuautoa käytettäessä ajoneu
volle asetetut pituusrajoitukset eivät 
t ässä suhteessa haittaa . 

Kuormauksen työmaa-aikaan sisältyvät var
sinaisen kuormausajan lisäksi kuormakoh
taiset vakioajat, kuormausajo ja käänty
minen, jotka ovat tukkien pituudesta 
riippumattomia, sekä pituuslajittelu ja 
keskeytykset . 

Kuormauksen työmaa-ajan osalta esitetään 
tutkimusaineistoon perustuvia tuloksia 
myös maksimipituudeltaan 8 . 2 m:n ja 9.7 
m:n tukkien osalta, vaikka näiden kulje
tus kaikilla autotyypeillä ei olekaan ny
kyisin sallittua yleisillä teillä . 

Kuormattaessa maksimipituudeltaan 8.2 m:n 
ja 9 .7 m:n tukkeja joudutaan tietyissä 
tapauksissa suorittamaan lajittelua, jol-

14 

Tukin maksimipituus - Maximum log length, m 

8 . 2 9 . 7 7. 3 8 . 2 9.7 

min/m3 - min/cu .m ( s) 

1.47 - - - -

1.47 - 2.21 2.15 -

1. 78 1. 72 2 . 81 2 . 69 2 . 63 

1. 75 1.69 3 . 04 2 . 92 2 . 85 

1.53 - 2 . 53 2.66 -

1.47 - 2 . 31 2 . 24 -

1. 75 - 3 . 02 2 . 94 2 . 96 

loin pisimmät tukit asetetaan kuor man 
pohjalle ja laidoille tai t äysperävaunu
auton ollessa kysymyksessä perävaunuun . 
Pituuslajittelua ei tarvittu perävaunut
toman ja puoliper ävaunuauton kuormaukses-

' sa tutkittujen puuerien osalta . Kuormat
taessa kiinteällä autokohtaisella kuor
maimella täysperävaunuautoon maksimipituu
deltaan 8 . 2 m:n tukkeja lajitteluaika oli 
0 .18 min/m3. Myös erillistä kuormaajaa 
käytettäessä lajittelua suoritettiin jon
kin verran. Autokohtaista irrotettavaa 
kuormainta käytettäessä ei tarvittu var
sinaista lajittelua, koska pitki en puiden 
sattuessa kohdalle taakka nostettiin pe
r ävaunuun. 

Keskeytysten osuus kuormauksessa ja kuor
mausajossa oli autokohtaisia kuormaimia 
käytettäessä 3 . 7 % ja erillisellä kuormaa
jalla kuormattaessa 9 . 6 % työmaa- ajasta . 
Huomattavan osan keskeytyksistä erillistä 
kuormaajaa käytettäessä käsittivät kuor
maajan odotus kuormausta aloitettaessa 
sekä kuormaajalla suoritetut pu~tavaran 
siirrot auton luo . 

4.2 . 2 Kuorman koko 

Kuorman koko on kuljetuskustannuksiin 
voimakkaimmin vaikuttavia tekijöitä , kos-



ka yksikkökustannukset saadaan jakamalla 
sillä kuormaa kohti tulevat kustannukset. 
Tämän vuoksi on taloudellista pyrkiä mah
dollisimman suuriin kuormiin. Toisaalta 
autokuormien kokoa rajoittavat lainsää
dännön asettamat määräyk?et. Sallitut 
kuormien koot ovat sellaiset, että vane
ritukkien kuljetuksessa ne saavutetaan ja 
ylitetäänkin helposti kaikkien tarkaste
lun kohteena olevien pituuserien kulje
tuksessa. 

Tutkimusaineiston perusteella voidaan 
kuitenkin todeta , että kuorman koko riip
puu selvästi tukkien pituudesta. Mitä 
pitempiä tukkeja ajetaan, sitä suurempia 
ovat kuormat. Esimerkiksi tukin maksimi
pituuden muuttuessa 7.3 m:stä 8.2 m:iin 
kasvaa kuorman koko täysperävaunuautolla 
keskimäärin 29 % ja maksimipituuden muut
tuessa 7.3 m:stä 9 .7 m:iin keskimäärin 
43 %. Tämän tutkimuksen kustannuslaskel
mat perustuvat sallittuihin kuormankokoi
hin, joihin tukin pituus ei siis vaikuta. 

4.2.3 Vaneritukin pituus ja 
autokuljetuskustannukset 

Autokuljetuskustannukset 50 km:n ajomat
kalla eivät riipu juuri lainkaan tukin 
maksimipituudesta sen vaihdellessa 
7.3:sta 9 .7 m:iin. Tällöin on kuitenkin 
muistettava, että maksimipituuden ylittä
essä 7 . 3 m:n kuljetus on laskettu suori
tettavan puoliperävaunuautolla, . joka kui 
tupuun ja lyhyen tukin kulj etuksessa on 
verraten epäedullinen autotyyppi. Pitkän 
vaneritukin kuljetus edellyttäisi SllS 

erikoiskaluston käyttöä, jonka työllistä
minen voi tuottaa vaikeuksia. Maksimi
pituudeltaan 8 .2 m:n tw{kien kuljetus on 
mahdollista myös perävaunuttomalla autol
la, mutta kustannukset ovat 50 km :n mat
kalla noin 0,80 mk/m3 suuremmat kuin puo
liperävaunuautoa käyttäessä . Pitkillä 
kuljetusmatkoilla sekä puoliperävaunuauto 
että perävaunuton auto ovat selvästi 
täysperävaunuautoa kalliimpia. 

Mikäli otetaan huomioon autokaluston ke
hityksessä ilmenevä täysperävaunuautojen 
käytön yleistyminen ja sen sivuvaikutuk
set, 7 . 3 m:n maksimipituus näyttäisi au
tokuljetuksessa olevan edullisin. 

Kuvassa ll on esitetty autokuljetuskus
tannusten riippuvuus yksityisen vaneritu
kin pituudesta 50 km:n ajomatkalla. Las
kelmassa on pituudeltaan alle 7.3 m:n 
erät kuljetettu täysperävaunuautolla ja 
pitemmät puoliperävaunuautolla. Autokul-
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Kuva 11. Yksityisen tuk.in pituuden vaikutus auto
kuljetuksen kustannuksiin. Kuljetusmatka 50 km 

Fig. ll. Et'fect of the length ot' a single log on 
the east o! truck trahsport. Transport distance 

50 km 
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jetuksen kannalta edullisin yksityisen 
tukin pituus näyttää olevan 7 ... 8 m. Kos 
ka tukin pituus ei vaikuta kuorman kokoon 
nykyisten painorajoitusten puitteissa, 
jää tukin pituuden kustannusvaikutus käy
tännössä verraten vähäiseksi. 

5 PITUUDEN VAIKUTUS JALOSTUKSESSA 

Vaneritukin pituuden vaikutuksista teh
taalla tutkittiin sorvipölkkyjen katkon
nassa syntyvien tasauspätkien ja raaka
ainetappioiden riippuvuutta tukin pituu
desta. Aineisto koottiin kolmelta er1 
tehtaalta, joilla seurattiin yhteensä 
viiden eri katkojan työskentelyä . Miehet 
olivat yritysten vakituisia katkojia. 
Tutkimusaineiston määr ät ja tukkien pi
tuustunnukset on esitetty taulukossa 8. 

Tutkimuksessa määritettiin katkottavien 
tukkien pituudet ja laatuluokat. Katkon
nan yhteydessä luettiin tukeittain saadut 
sorvipölkyt ja niiden pituudet. Tasaus-

TAULUKKO 8 Sorvipö1kkyjen katkonta-aineisto 

Tehdas Tukkeja, Tukkien pituudet, m 
ja 
katkoja kp1 minimi maksimi keski-

määrin 

A - 1 155 3 .35 10 . 05 5 .88 

A - 2 179 3.00 8 .85 5 .70 

B - 1 236 3.00 9 .25 5 . 61 

c - 1 180 3 . 00 10.70 5. 57 

c - 2 174 3.50 9 . 50 6 .07 
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Tukin pituus, m 

Kuva 12. Tasauksen pituuden riippuvuus tukin pi tuudesta 
miehittäin 

pätkien pituudet arvioitiin tukeittain 
5 cm:n tarkkuudella . Tasauspätkien pi
tuuden tarkka mittaus ei ollut mahdollis
ta, koska pätkät putosivat katkaisuteräl
tä suoraan kuljettimelle. Tutkimuksessa 
pyrittiin selvittämään normaalin työtah
din mukaista tulosta , joten työn keskeyt
täminen mittausta varten ei tästäkään 
syystä tullut kysymykseen . Kaikki kat
kaisulaitteet oli varustettu mekaanisilla 
s äätölaitteilla. 

Tasauspätkän pituuden riippuvuus tukin 
pituudesta on esitetty kuvassa 12 . Tasa
us muodostuu pääosaltaan tukin loppupääs
t ä , koska sorvipölkkyjen jako vain poik
keustapauksessa onnistuu siten, ettei ta
sauspätkää synny . Tukin alkupäässä suo
ritetaan yleensä myös tasaus vinon poik
kisahauksen tai värjääntyneen tahi rik
koutuneen tukin pään poistamiseksi . Teh
taalla A ei tukin alkupäästä yleensä suo
ritettu tasausta, mutta tehtailla B ja C 
noin 70 %:ssa tukeista tehtiin tasaus mo
lemmista päistä. 

Kuvan 12 tasaus ei sisällä tukin keskeltä 
tehtyä sorvauskelvottoman osan vähennystä . 
Näitä esiintyi aineistossa hyvin vähän. 
Katkaisupätkän pituus vaihteli melkoises
ti katkojittain . Jokaisella katkojalla 
oli tukin pituuksia , joista yleensä jäi 
pitkä tasauspätkä. Samankin tehtaan eri 
katkojilla nämä "vaikeat" tukinpituudet 
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olivat toisistaan poikkeavia . Tämä osoit
tanee sen , että katkojat ovat tottuneet 
tiettyyn kaavamaisuuteen, jolloin tukin 
pituuden vaihteluihin ei pystytä t äysin 
mukautumaan . Kuvassa on esitetty tehtait
tain ja miehitt äin tasoitetut arvot, jo
ten pituusluokittaista vaihtelua ei näy . 

Lyhyi~~ät ·katkaisupätkät todettiin teh
taalla A, jossa tukin alkupäätä ei yleen
sä tasattu . Tehtaalla C taas oli käytet
tävissä nelj ä sorvipölkynpituutta ja kat
koja pystyi käyttämään tukin verraten te
hokkaasti hyväksi huolimatta siitä , että 
tukin alkupäästäkin tehtiin yleensä 5 
cm:n pituinen tasaus . Tehtaalla B, jossa 
seurattiin vain yhden katkojan työskente
lyä, tasaus oli kaikkein suurin . Tämä 
johtui paitsi siitä , että katkoja teki 
normaalia pitemmän alkutasauksen, nyös 
siitä , että tehtaalla oli tutkimuksen ai 
kana käytössä ainoastaan kaksi verraten 
pitkää sorvipölkkymittaa, jolloin jotkut 
tukinpituudet soveltuivat huonosti kat
kontaan. Erityisesti lyhyitä tukkeja 
katkottaessa eräistä pituusluokista syn
tyi pakosta pitkä tasauspätkä . 

Kuvassa 13 on tarkasteltu tehtaittain ja 
miehittäin tasauksessa menetettävän raa
ka-ainemäärän riippuvuutta tukin pituu
desta. Hukkaprosentti oli 5 . 0 ... 1 . 2 % 
tehtaan , katkojan ja tukin pituuden mu
kaan vaihdellen. 
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Kuva 13. Tasauksen riippuvuus tukin pituudesta miehittäin 

Tasauspätkän lisäksi katkonnassa menete
tään sahausraon osuus. lormaalina saha
usrakona käytettiin 6.3 mm : ä . ~vös saha
usrakoina menetetty raaka-aine (kuva 14) 
riippuu tukin pituudesta, koska tukin 
päiden sahauksien osuus on lyhyissä tu
keissa suurempi kuin pitkissä. Tehtaalla 

0 2 4 6 8 

Tultin pituus, m 

Kuva 14. Sahausrakoina menetetty raaka-aine 
tehtailla A, B ja C 
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A, jossa tukin alkupään tasausta ei suo
ritettu, sahausraon osuus on pienin. Teh
taalla B tehtiin suhteellisen pitkiä sor
vipölkkyjä ja tehtaalla C myös lyhyitä 
pölkkyjä, jolloin sahausraon osuus tulee 
suurimmaksi. Sahausraon raaka-ainehäviön 
riippuvuus tukin pituudesta on verraten 
pieni . 
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Kuva 15. Taaauspätkien ja sahausraon osuud.e.n riippuTUus 
vaneri tukin pituudesta 

Fig. 15. Dependenee of the proportion of tru.ing enda 
and saving dust on veneer log len&th 
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TAULUKKO 9 Tasauspätkinä ja sahausrakona menetetyn 
raaka- aineen osuus käytettäessä eri
laista tukin maksimipituutta 

Tukin mak-
simipituus 

Maximum 
log length 

m 

7.3 

8.2 

9. 7 

The proportion of raw material lost as 
trimming ends and sawing dust with dif
ferent maximum lengths of log 

Tasaus Sahausrako Yhteensä 
Trimming Sawing dust Total 

% koko raaka-aineesta 
% of total r aw material 

2. 83 0 . 48 3.31 

2 .69 0 . 48 3.17 

2.50 0 .48 2 .98 

Kuvassa 15 (s . 17) on kuvien 13 ja 14 ta
soitettujen kuvaajien perusteella lasket
tu tasauspätkien ja sahausraon osuus raa
ka- ainemäärästä eri tukinpituuksilla . Eri 
maksimipituQ~sia vastaavat raaka-ainetap
piot on esitetty taulukossa 9 . 

Koska suurtakin maksimipituutta käytettä
essä lyhyiden tukkien osuus on verraten 
suuri, maksimipituuden lyhentäminen 9 .7 
m: stä 7 . 3 m:iin lisää hukka-aineosuutta 
vain 0 . 33 prosent tiyksikköä . 

Vaneritukin pituudella on jalostusvaihees
sa muutakin mer kitystä kuin päiden tasa
uksesta ja sahausraosta aiheutuva r aaka
aineen hukka . Tukin pituuden lyhetessä 
lyhyiden sorvipölli en osuus kasvaa . Koska 
lyhyiden sorvipölkkyjen jalostusarvo on 
kapeamman viilun vuoksi yleensä pi enempi 
kuin pitkien , pyritään lyhyiden pölkkyjen 
syntymistä mahdollisuuksien mukaan ra
joittanaan . Tehtaat tarvitsevat myös ti 
lauskannan mukaan erilaisia sorvipölkky
pituuksia , ja pitkistä tukeista s aadaan 
helpommin kulloinkin tarvittavia pölkyn
pituuksia . Kuljettimien ja katkontalait
teen teho ilmeisesti myös kasvaa tukin 
pituuden lisääntyessä . Häiden tekijöiden 
vaikutus on tehdaskohtainen ja niiden ra
hallista arvoa on vaikea määrittää . Täs
sä tutkimuksessa niitä ei ole otettu huo
moon . 

6 YHDISTEI..MÄ 

Hakkuun , metsäkuljetuksen, autokuljetuk
sen ja tehdaskäs ittelyn yhteisvaikutusta 
laskettaessa on tehdaskatkonnan tasaus
pätkät ja puru laskettu käytettävän kui-
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tuteollisuuden raaka-aineena. Puun teh
dash~nnan on tällöin laskettu alenevan 40 
mk/m vaneripuun hintaan verrattuna. 
Käytettyjen maks i mipituuksien vertailussa 
saadaan tulokseksi, että 8 . 2 m:n maksimi
pituus on kokonaisuuden kannalta edulli
sin, mutta erot 7.3 m:n ja 9 . 7 m:n pi
tuuksiin ovat alle 0 ,10 mk :n/m3 . Tämä 
edellyttää, että metsäkuljetus voidaan 
aina suorittaa kuormat raktorilla, mikä 
suotuisissa tapauksissa on mahdollista, 
vaikka kuorman pisimmät tukit olisivat 
9 . 7 m:n pituisia . ·likäli tukin maksimi
pituus pakottaa laahus juonnon käyttöön, 
kustannukset nousevat noin 1 mk/m3 . Sa
moin autokul jetus edellyttää puoliperä
vaunun käyttöä maksimipituuden ylittäessä 
7.3 m:n ja puoliperävaunujen käyttö muun 
puutavaran kuljetuksissa on kallista . 

1ikäli vaneritukin korjuussa ja kuljetuk
sissa voitaisiin käyttää niihin sopivaa 
erikoiskalustoa ja kaluston työllistämi
nen ympäri vuoden olisi mahdollista, ei 
suuren maksimi pituuden käyttö lisäisi 
kustannuks ia . Tähän ei kuitenkaan ole 
käytännössä mahdollisuuks i a , koska vane
ritukki saadaan usein sekaleirnikoista ja 
sen hankinta on mm . puun pilaantumisen 
vuoksi kausiluonteista. Vaneripuun kor
juu ja kuljetus joudutaan siten suoritta
maan lyhyemmän tavaran käsittelyyn suun
nitellulla kalustolla , ja tämä rajoittaa 
vaneritukin maksimipituutta . Tukin mak
simipituuden lyhentämisestä aiheutuvat 
edut korjuussa j a kuljetuksissa ovat niin 
suuret, ettei niitä tehdaskäsittelyssä 
menetetä . 

Taulukossa 10 on esitetty , miten yksityi
s en tukin kohdalla er i työvaiheiden kus
tannukset riippuvat tukin pituudesta. Tu
lokset ovat osittain teoreettisia, koska 
kuljetusvaiheen kustannuksia ei yksityi
sen tQ~in osalta voida tarkoin laskea. 

Tukin pituuden vaikutus tulee voimakkaim
min esille hakkuussa , metsäkuljetuksessa 
ja tehdaskäsittelyssä . Autokuljetuksessa 
painorajoitukset estävät kuorman suuren
tamisen tukin pituuden kasvaessa , jolloin 
pituuden kustannusvaikutus jää melko vä
häiseksi . 

Edullisin yksityisen vaner itukin pituus 
näyttää olevan noin 7 m tai 9 . 5 m. Tukin 
pituuden ollessa noin 7 m nykyis1n ylei
simmin käytettävää korjuu- ja kuljetuska
lustoa , kuor matr aktor eita ja täysper ävau
nuautoja, voidaan käyttää tehokkaimmin . 
Siirtyminen yksityisen tukin osalta suu
rempiin pituuksiin edellyttäisi laahus-



TAULUKKO 10 
Table 

Kustannustappiot poikettaessa edullisimmasta yksityisen tukin 
pituudesta er i työvaiheissa 
Cost losses from divergence from the most economic sinele loe 
length in differ ent vork phases 

Metsä- Auto- Tehdas- Ero halvimpaan 
Tukin pituus Hakkuu kuljetus kuljetus käsittely Yhte~nsä pituuteen 

Log length Cutting For est Truck Handline Total Difference from 
haulage transport at mill the cheapest 

length 

m mk/m3 

4 . 00 0 ,87 0 ,71 0 , 35 

4.50 0,75 0 ,46 0,26 

5.00 0 ,64 0 ,26 0,19 

5 . 50 0 , 53 0 ,10 0 ,12 

6 .00 0 ,43 0 ,01 0 ,07 

6.50 0 , 34 0 ,00 0 ,03 

7.00 0,26 0 ,05 0 ,00 

7 . 50 0 ,19 0 ,92 0 ,20 

8 .00 0 ,14 0 ,66 0,20 

8 . 50 0 ,10 0 , 51 0 ,22 

9 . 00 0 ,05 0 , 37 0 ,24 

9.50 0 , 00 0,25 0 ,24 

juonnon ja puoliper ävaunuauton käyttöä . 
Tämän kaluston tehokas käyttö taas vaa
tii , että tukit ovat pitkiä , ja 9 .5 m:n 
pituus osoittautuu tällöin edullisimmaksi . 
Laahusjuonto ja puoliperävaunuautot so
vel tuvat kuitenkin huonosti kuitupuun ja 
sahatukin kuljetuksiin , joten pitkien va
neritukkien hankinta edellyttäisi eri
koiskaluston käyttöä vaneripuun hankin
nassa . 

- mark/cu.m (s) 

0 ,65 2 , 58 2,09 

0 ,62 2 ,09 1,60 

0 ,58 1,67 1,18 

0 , 54 1 ,29 0 ,80 

0 ,49 1 ,00 0 , 51 

0 ,45 0 , 82 0 , 33 

0 , 39 0 , 70 0 ,21 

0 , 33 1,64 1 ,15 

0 ,27 1,27 0,78 

0 ,20 1 ,03 0 ,54 

0 ,12 0 ,78 0 ,29 

0 ,00 0 ,49 -

Huomattavimmat kustannussäästöt vaner itu
kin hankinnassa olisivatkin saavutetta
vissa , jos lyhyiden , alle 7 m:n pituisten 
tukkien osuutta voitaisiin vähentää . Tä
mä lienee osittain mahdollista jakomenet
telyä kehittämällä , mutta koivupuustornme 
laatukysymykset asettavat tällekin omat 
rajansa . 
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THE MOST ECONOMIC LENGTH OF VENEER LOG 

By Mikko Kahala, Raimo Savolainen, and Unto Väisänen 

Summary 

The purpose of the study was to show how 
the length of the veneer log affects the 
cost of logging, truck transport,and han
dling at mill . The problem has emerged 
lately owing to the general adoption of 
forwarders in forest haulage and full
trailer trucks in road transport . Han
dling the long logs which are economic for 
the mill is usually not possible at all 
with this equipment . 

The length of a veneer log is governed in 
practice by fixing the m1n1mum and maxi
mum lengths. The attempt is to cross-cut 
the logs as long as possible within these 
limits. The present material, which con
sists of maximum lengths of 7.3, 8 . 2 and 
9.7 m per felled stand (Fig. l , p. 6) , 
shows that regardless of the maximum 
length fixed most of the logs are rela
tively short . Raising the maximum length 
from 7 . 3 m to 9.7 m increases the mean 
length of the logs from 5.4 m to 6.4 m. 

The study reviews how a change in the 
length of a single log affects the han
dling costs and the value of the log and, 
separately, how the maximum length 
affects . In the latter analysis , the 
length distributions of the logs were as
sumed to be those of Fig . l with maximum 
lengths of 9 .7 , 8.2 and 7. 3 m. 

In the cutting phase, a change in single 
log length within the usual range of var
iation for veneer logs, 9.7 m to 3.1 m, 
increased time consumption and the cost 
of cutting by c . 16 per cent (Fig . 2, p . 
6) . Changing the maximum length from 9 .7 
m to 7.3 m increased the time consumption 
by c . 3 per cent . 

In the skidding of cross-cut logs by farm 
tractor, increasing the length raised 
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output and reduced costs . For a single 
log, a length increase from 3.1 m to 9.7 
m reduced the cost of skidding by about 
50 per cent. Skidding by farm tractor , 
however, costs more than forwarding, and 
therefore skidding of long logs is more 
expensive than forwarding of short logs . 
Skidding by forest tractor 1n suitable 
stand conditions would be more econom1c 
than skiddine by farm tractor , but the 
structure of veneer log stands and lack 
of suitable landing sites make it dif
ficult to use skidding and especially 
forest tractor skidding . 

In forwarding, the most economic length 
of a s i ngle log with the present equip
ment was 6 .0 .. . 6.5 m (Fig . 9 , p . 12) , 
and of the maximum lengths studied , 7 . 3 m 
proved to be the most economic (Figs . 7 
and 8, p . ll and 12) . ·1aximum lengths 
8 . 2 m and 9.7 m were only slightly more 
expensive, but this type of log can only 
be forwarded in easy terrain, s1nce a 
long load makes the tractors too rear
heavy and thus impairs cross-country 
haulage . If all the logs of the load are 
of equal length, with the present for
warders they should be less than 7 . 3 m 
long . 

In truck transport the maximum length of 
the log for a full- trailer truck must not 
exceed 7. 3 m or the vehicle will exce~d 
the legally permissible length . Transport 
of long logs with a semi-trailer truck is 
r elatively economic, and from the general 
point of view of road transport, the best 
length of a s ingle log would be • 7 ... 8 m 
(Fig . 11, p. 1 5 ) . o essential cost dif
ferences were found between the studied 
maximum lengths of 7 . 3, 8 . 2 and 9 . 7 m over 
a distance of 50 km when logs of a maximum 
length of 7.3 m were carried by full-



trailer truck and the longer ones by 
semi-trailer truck. The semi-trailer 
truck , however, is disadvantageous for 
the transport of pulpwood and sawlogs , 
and its full-scale employment can there
fore lead to difficulties. Over long 
haulage distances , too, the use of a 
semi- trailer truck is expensive. 

From the point of view of handling at the 
mill , the greatest possible log length is 
econom~ c. When the log is shorter the 
propor tion of end trimmings and, to a 
minor extent, also that of sawing dust 
increases. If the length of a single log 
increases from 3.1 m to 9.7 m, the raw 
material loss falls from 3.8 to 2.0 per 
cent of the cubic volume (Fig. 15, p . 17) . 
Raising the maximum length from 7.3 m to 
9 . 7 m reduced the raw material loss by 
only 0 . 33 percentage units, since short 
logs were numerous despite the maximum 
length indicated. The lost raw material 
can be used for fibre industry, but de
ciduous pulpwood ~s less valuable than 
veneer log . 

Long logs are economic also in other re
spects for the mill . The mill has more 

choice in cutting the bolts for the lathe 
which, depending on the orders in hand at 
the moment, should provide the necessary 
amounts of different lengths. The finan
cial value of this and certain other ad
vantages has been disregarded ~n the 
present study. 

From the point of view of harvesting, 
haulage and handling at mill, the most 
economic single veneer log length seems 
to be 7 . . . 7 . 5 m (Table 10, p. 19) . 
Present-day equipment can be most effi 
ciently used with this length. Increas
ing the length beyond this ra~ses costs 
to some extent and makes the use of 
skidding and semi-trailer trucks compul
sory. These, in turn, are poorly adapted 
to handling pulpwood and sawlogs . 

The cost effect of an increase in maximum 
length ~s relatively slight, since the 
bulk of the logs are nevertheless short . 
The biggest cost saving could be achieved 
by reducing the proportion of short logs, 
less than 7 m long . This, however, is 
limited by the type of the birch growing 
in Finland. 
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