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Yhteisuiton loppuvaihe, erottelu on useimmiten se pullonkaula, joka rajoittaa uittoväylällä uitettavan puut avaran paljouttae
Erottelun kapasiteetin kohottaminen erottelulaitteita laajentamalla on monesti ahtaissa tiloissa mahdotonta ja täytyy etsiä
keinoja, joilla saadaan erottelu nopeammaksi jo vallitsevissa
olosuhteissa. Virraru{ehittäjät, piikkirullat, laahausköydet ja
monet muut teknilliset apulaitteet ja parannukset antavatkin osaltaan monia ratkaisumahdollisuuksiae On kuitenkin keino, joka voidaan toteuttaa puuttumatta erotteluun tai erottelulaitteisiin
lainkaan& Tämä on entistä huolellisempi j a tarkoituksenmukaisempi merkitsemineno Hyvin merkitty uittotavara lyhentää var~aan
kaikkien jo olevien erottelujen erotteluaikaa jonkin verran eikä
vaadi minkäänlaisia sijoituksia ja tuskin lisäkustannuksiakaan
uittajiltao Nyös virhe-erottelu jäänee hyvin vähäiseksi, sillä
senhän aiheuttaa lähinnä huono merkitseminen~
Viime kesänä Iijoen, Kiehimän, Myllyniemen ja Ontojoen erotteluilla Metsätehon toimesta suorite t lll'l erottelukustannusten ja ...
kaantumistutkimuksen yhteydessä kerättiin jonkin verran merkitsemistäkin koskevaa aineistoa. Seuraavassa esitetään muutamia tämän aineiston perusteella saatuja lukuja ja tehtyjä johtopäätök~
siä sekä aineiston käsittelyn yhteydessä syntyneitä ajatuksia.
Ontojoen erottelun osalta aineisto eroaa keräystavaltaan siinä
määrin toisista, että se on jätetty seuraavasta poiso

· ,,

·. l

.·.

Me r k k 1 t u t k 1 m u s e r ä i 1 1 ä P o h j o 1 s S u o me n e r o t t e 1 u i 1 1 ae
Tutkimuksen tarlwi tuksena on ollut selvittää ensinnä.l{in erotelluissa kappaleissa olleiden merkkien lukumäärää ja niiden riittävyyttä uittoyhdistysten säännöi ssä oleviin, merkitsemistä kos~
keviin määräyksiin nähden. Toiseksi on tarkasteltu merkkien näkyvyyttä erottelijan kannalta katsottuna 8 Viime mainitussa tapauksessa on katsottu parhaaksi rajoittua jakamaan merkin näkyvyyu
kahteen luokkaan sen mukaan onko mer~~i asettunut vedenpinnan
ylä ~ vaiko alapuolelle.
Kussakin t apauksessa tarkastellun aineiston laajuus selviää
myöhemmin esitettävien lukusarjojen yhteydessäo
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H a k k o m e r k k e j ä (metsässä teht~r kirvesme:r:kki) on
koo uittoyhdistysten sääntöjen mukaan oltava yksi jokaisen tukin
tyvipäässä., 1 996 : ssa tarkastetussa tukissa hakk.·:.:merk.ki oli
92 %:lla ja 8 %:l 1;a se puutttrl. kok.onaan., Luvut olivat kaikilla
kolmella erottelulla samaa suuruu~ luokkaa.
P i .n t a m e r k k e j ä (tukin vaippapintaan leikkaavalla
leimakirveellä tehty merkki) edellyttävät kahden tutkimuksessa
mukana olleen uittoyhdistyksen säännöt kolme kunkin tukin tyvipäähän. Kolmas uittoyhdistys vaatii lisäksi kaksi pintamerkkiä
kunkin tukin latvapäähän~ Kerätty a ineisto osoittaa , että 9lo2
%: lla oli tukkien tyvipäissä vaaditut kolme pintamerkkiä. 3~3
%:lla merkkien lukumäärä oli vaadittua pienempi, siis 1 - 2, ja
lopuista 5u5 %:sta ne puuttuivat kokonaan o
P ä ä m e r k k e j ä (leima vasaralla tu.l{in päähän tehty,
syyt kasaan painava merkki ) edellyttävät uit toyhdi sty ate~ ~ ~ ~~~
nöt kolme kunkin tuldn molempiin päihin ) pait si yhdellä yhdis-
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tyksellä kolme tyvi- ja kaksi latvapäähän. Tutkituista tukeista
oli sääntöjen m~~isesti merkittyjä 83.3 %. Siis 16.7 %oli jollain lailla vajaasti msrkittyjäo Muutamasta kappaleesta puuttuivat päämerkit molemmista päistä, le8 %:lla merkkejä oli ainoastaan toisessa päässä sekä samalla määrällä molemmissa päissä liian vähän merkkejä~ Vain toisesta päästään täydellisesti merkittyjä oli 12o9 % tukeistae Mikäli er ottelu suoritetaan päämerkkien
mukaan, on vajaasti merkityillä kappaleilla melkoinen merkitys
erotteluvaikeutta lisäävänä tekijänä, kuten myöhemmin päämerkkien näkyvyyttä tarka steltaessa tullaan huomaamaan.
12..,

Merkkien näkyvyys ( si jaj.nt!. ) o

a k k o m e r k e i s t ä oli 42 % asettunut vedenpinnan
yläpuolelle ja loput 58 % alapuolelle. Tarkastetut tu~t uivat
keskim. 72 %:n syvyydessä, jolla tässä tarkoitetaan tukkien vedenpinnan alapuolella olevan halkaisijan osan suhteellista osuutta koko halkaisijasta. Koe tapauksessa jää tukin vaippapinnasta
vedenpinnan yläpuolelle noin ~5 %, joka siis vastaa kymmenen sadanneksen tarkkuudella vedenpinnan yläpuolelle asettuneiden hakkomerkkien osuutta.
P i n t a m e r k k i e n vastaavat luvut ovat melkein samat, vedenpinnan yläpuolella 41 % ja alapuolella 59 %. Mitä edellä o~ sanott u hakkomerkkien yhteydessä, pitää paikkansa myös pintamerkkeihin nähden.
P ä ä m e r k k i e n näkyvyyden tarkastelussa tukit tai
tarkemmin sanoen tukkien päät (jokaisesta tukista kaksi havaintoa) on jaettu kolmeen ryhmään merkkien lukumäärän perusteella.
Seuraava antanee merkkien si jainnista parhaimman kuvano
H

Merkkejä 3 tai enemmän , joista
ylcsi tai enemmän vedenp., yläpuolella
- ka i l~i v ede npi~Da n alapuolella
Merkke jä 2 , jo~ sta
- toinen tai molemmat vedenpc yläpuolella
"" molemmat vedenpinnan alapuolella
MerkkeJä 1~ joka
vod ~ npiPJmn yläpuolella
- ved6npinnan ~lapuolella

48o5

17,8

13.,3

%
51.5

%

82.,2

%

86.7

%

%
%
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Kaikista yhteensä
- merkeistä yksi tai enemmän vedenp.,yläp.
- kaikki merkit vedenpinnan alapuolella

54.9 %

Näkyy selvästi, että merkkilnvun pienenty6ssä kolmesta yhteen -pienenee myös näkyvien, siis vedenpinnan yläpuolella olevien
merkkien osuus ja erotteluhankaluus siis kasvaa. Sama lukusarja
esiintyy pinotavaran päämerkkien kohdalla ehkä hieman säännöllisempänä.,
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Pinotavaran

mer~itseminena

Merkkien lukumäärä.

Määräykset pinctavaran merkitsemisestä ovat Iijoen ja Oulujoen uittoyhdistyksillä samat. "Pinotavara, joka saa olla korkeintaan neljä metriä pitkää 1 katkottuna tasapituiseksi, varustettakoon kolmella kumpaankin päähän lähelle reunoja kolmioon
lyödyllä päämerkillä. Kymmenen senttimetrin läpimittaiseen ja sitä ohuempaan pinotavarapölkkyyn ei kuitenkaan vaadita kuin yksi
ja 10 - 15 senttimetrin läpimittaiseen kaksi selvää merkkiä kumpaankin päähäne"
Kemijoen uittoyhdistyksen sääntöjen mukaan on pinotavara merkittävä vähintään yhdellä kumpaankin päähän lyödyllä merkillä.
Iijoen ja Kiehimän erotteluilla on yli 15 senttimetrin läpimittaisista pinotavarakappalaista merkitty sääntöjen mukaisesti
keskimäärin 33 %, 10 - 15 senttimetrin läpimittaisista 41 %ja
alle kymmenen senttimetrin läpimittaisista 95 %. Vaatimusten pienentyessä kasvaa merkitsemisen täydellisyyso Viimeinen sadannes
merkitsee sitä, että jälelle jääneestä viidestä sadanneksesta
puuttuvat merkit kappaleiden toisesta päästä kokonaan. Keskimmäisessä luokassa on maini tunlaisia ka ppa leita ollut hieman yli kahden ja suurimmassa luokassa yli yhden sada nneksen. Joko molemmista tai vai n toisesta päästään vajaasti me r kittyjä oli samoissa
luokissa 57 % ja 66 %
.-

\ .
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Merkkien näkyvyyso

Pinotavaran päämerkkien näkyvyys, siis merkkien asettuminen
vedenpinnan ylä- tai alapuolelle on ltäsi tel ty samalla tavoin kuin
tukeillakin ja tulokset esitetään seuraavassa. Täseä ovat mukana
myös Myllyniemen erottelulta saadut luvut, ja havaintoja on ollut yli 23 OOOo
Merkkejä 3 tai enemmän, joista
- yksi tai enemmän vedenpe yläpuolella
~
kaikki vedenpinnan alapuolä~ la
Merltke j ä 2, joista
toinen tai molemmat vedenpc yläpuolella
- molemmat vedenpinnan alapuolella
Merkkejä 1, joka
- vedenpinnan yläpuolella
- vedenpinP~n alapuolella
Kaikista yhteensä
- merkeistä yksi tai enemmän vedenp. yläp.
- kaikki merkit vedenpinnan alapuolella

88.5

65,2

%
11.5

%

34o8

%

%

26,0 %
74.0%
46.6

%
53.4

%

Näemme, että merkkiluvun pienentyessä kolmesta yhteen pienenee myös vähintään yhden merkin mahdollisuus asettua vedenpinnan
yläpuolelle melkein samassa suhteessa. Jos merkitsemme kolmea
merkkiä vastaavan sadannesluvun 88,5 %kolmella, niin suhteet:
ovat 3,0 : 2o2 : Oo9.

Me r k e i s t ä

me r k i t s e mi s e s t ä
y 1 e e n s ä.
j
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Merkk:L..
H a k k o m e r k i n koko määräytyy kirveen terän leveyden ja puun paksuuden mukaan. Kymmenen senttimetrin korkuinen
merkki lienee riittävä paksuimmissakin tukeissao Merkin muodon
olisi luonnollisesti oltava mahdollisimman yksinkertainen ja
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helposti tunnettava. On selvittämätöntä, missä . mää~in erotteluil
kannalta hyviä merkkejä voidaan keksiä ja riittävätkö ne _kaikille merkkejä tarvitseville. On kuitenkin selvää, että suurimmilla
uittajilla kussakin uittoyhdistyksessä tulisi olla yksinkertai~
. simmat ja selvimmät merkit. Koska sanotunlaisten merkkien lukumäärä 11~nee rajoitettu, olisi em. ·-päämäärän saavuttamiseksi suoritettava merkkijako siten, että kukin uittoyhdistys alueellaan
jakaisi hyv~ksi katsotun merkkisarjan uittajilleeno Näin tulisi
s · ma merkkisarja
toistumaan eri uittoyhdistyksiliä eikä tässä
•
ole mitään sekaantumisen mahdollisuutta, jollei uittoväylän suulta kuljeteta tavaraa edelleen sellaisessa suuremmassa vesistössä 9
kuten esimerkiksi perämerellä, johon laskee useita uitto~äyliä.
Tällaisessa tapauksessa täytyy jokaisella uittajalla, jonka ta- .
varalla on mahdollisuus joutua sanotunlaiseen vesialueeseen, olla
sama merkki kaikissa tuon vesialueen piirissä olevissa uittoyhdistyksissä.
Pintamerkki on toinen puun vaippapintaan -lyötävä
merkki. Se lyödään kuitenkin yhdellä iskulla, ja sen takia sen on
oltava huomattavasti hakkomerkkiä pienempi. Epäsäännöllisen muotoisilla merkeillä pitää suurimman ulottuvaie uuden olla vähintään neljä senttimetriä, mutta yhtenäiset merkit, kuten ymp~rä,
kolmio ja neliö voivat olla mitoiltaan n. neljänneksen edellisiä
pienempiä, Tällaiset merkit ovat vielä helppoja lyödä ja toisaalta hyvin näkyviäkin. Jos pintamerkkiä joudutaan käyttämään ohuessa tavarassa, on merkin koosta tingittävä, jotta se mahtuisi kokonaisena pienisäteiseenkin lieriöpintaan.
Pintamerkin muodossa on otettava huomioon samat näkökohdat
kuin seuraavana esitettäväliä päämerkilläkin, mutta lisäksi on
vielä vältettävä merkkiin kuulumattomassa osassa olevia, merkin
sisään ulottuvia kapeita niemekkeitä, jotka saattavat lohjeta
pois ja näin muuttaa merkin epäselväksi, jopa kokonaan toiseksi
merkiksi.
P ä ä m e r k k i n ä lienee paras umpinainån kuvio, Yksiviivaiset merkit ovat enemmän tai vähemmän epäselviä ja heikosti näkyviä, Päämerkki on usein asettunut siten, että siitä ainoastaan osa näkyy vedenpinnan yläpuolella. Kirkkaassa vedessä,
va lon sattuessa sopivalta suunnalta me ~ kki P~kyy veden sisältäkin, mutta erottelulla on vedenpinnalla yleensä roskaa, joka
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peittää vedenalaiset merkit tai merkkien osato Tämän takia päämerkin olisikin oltava sellainen, että se erehtymättömästi tunnetaan Otiastaankin. Varmimmin sanottu vaatimus saavutetaan muodostamaila merkin k&hä vähintään kolmest~ yhtenäisestä osasta,
Hyvän merkin täytyy täyttää ainakin kolme vaatimusta:
1. Näkyvä. Siis kooltaan mahdollisimman suuria Päämerkin
kuten pintamerkinkin osalta sitä rajoittaa puun koko sekä merkin
!yömisen helppouden vaatimus~ 2,5 - 3~0 senttimetrin läpimittainen merkki . on sopiva aina~n pinotavaralla, järeällä tavaralla
voidaan käyttää kookkaampiakin. Merkin muodostavan osan, siis
sen reunaviivan leveyden on myös oltava tarpeeksi suuri näkyvyys- .
vaatimuksenkin täyttämiseksi. 2.5 mm levyistä reunaa on pidetty
sopivana. Ohuen reunan jälki turpoaa helposti uiton kuluessa umpeen.
2. Selvästi toisista merkeistä erottuva. Vähäisiä muotoeroja on vältettävä. Siis merkkien on oltava jo tyypiltään ma~dolli
s~mman· erilaisia.
3. Hyvin muistissa pysyvä. Vaatim~s ei ole ehdoton kujaerotteluilla, joissa kunkin etottelijan täytyy muistaa vain yksi tai
vain muutama harva merkki, mutta edellisen vaatimuksen mukainen
merkki täyttää yleensä jo muistivaatimuksenkin.
Merkitsemistaps*
H a k k o me r k k i on lyötävä riittävän, ei kuitenkaan .
liian syväksi, jottei pilattaisi puun hyötycsaa. Merkj.n on ulatuttava kaarnakerroksen läpi, ~otta se olisi näkyvissä kaarnsa .
irrottualdn. Merkin paikkaankin on syytä kiinnittliä huomiota. Jos
se on aina esimerkiksi kahdenkymmenen senttimetrin päässä kappaleen tyvipäästli, on eFottelijan helppo löytää se (kappaleen pyöriessäkin), koska hän tietää etsiä sitä määräkohdalta. Jos merkissä on useampia erillisiä osia, ne on lyötävä riittävien välimatkojen päähän toisistaan.
P i . n t a m e r k i t lyödliän yleensä vähintään kahden merkin sarjoihin. Sarjan on oltava määräiJtäisyydellä kappaleen päästä, ja sarjan merkkien välimatkojen on oltava tasaisia ja mieluimmin aina saman suuruisia. Jokainen merY~i on lyötävä niin,
että merkkikuvion muotoinen kappale lähtee irti p~:o an pinnastal
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Paksu kaarna on poistettava merkkien kohdalta, mutta on pyrittävä siihen, että ainoastaan kuori irtoaa ja merkin ympäristö jää
selvästi itse merkkiä tummemmaksi. Merkkejä ei saa lyödä liian
lähelle toisiaan eikä missään tapauksessa päällekkäin.
P ä ä m e r k k i e n osalta on paras tapa lyödä niitä kolme kunkin ka"ppaleen molempiin päihin, ~olmioon lähelle reunojao
Tällöin on suuri. mahdollisuus ainakin yhden merk{n asettumiseen
vedenpinnan yläpuolelleo Edellä esitetysAä tutkimuksessahan saatiin tällainen mahdollisuus pinotavaran osalt a lähes yhdeksänkymmenen sadanneksen suuruiseksi~ Läpimitan pienentyessä tästä
vaatimuksesta on tingittävä, sillä ohuessa puussa merkit joutuisivat jopa päällekkäin, ja se on ehdottomasti virheellinen merkitsemistapa. Merkki on lyötävä kyllin syväksi, jotta se näkyisi
eikä turpoaisi uiton aikana peräti umpeenQ Jos se on arottelulla
vielä yhtä syvä kuin merkin reuna on leveä, siis mieluimmin 2.5
mm, se on selvästi näkyvä.
Merkitse~isaika~

H a k k o m e r k k i on metsämerkki ja se tehdään kaadon
yhteydessä<»
P i n t a m e r k k i on, mikäli mahdollista, lyötävä vasta
vedessä. Mutta jollei se ole mabdollista, niin juuri välittömästi
ennen veteenpanoao Vedessä lyöty mer~{i on erottelullakin näkyvissä, mikäli puu ui aina samassa asennossa, mutta maalla lyöty
asettuu hyvin usein veden alla, kuten edellä olevasta tutkimuksesta selvisio
P ä ä m e r k i t olisi lyötävä vasta ennen puiden veteenpanoa, jolloin on suurin mahdollisuus jonldnlaisen värieron säilymiseen merkin ja sen ympäristön välillä aina erotteluun saakka.
Jos merkki pääsee jo maalla ylivuotiseksi~ se on yhtä harmaa kuin
sen ympäristökin ja tällöin luonnollisesti vaikeasti havaittavissa.
· Huono merkitseminen hidastaa erottelutyötä ja aiheuttaa virhe - erotteluao Huonosti merkitty tai kokonaan merkitsemätön puu
saattaa aiheuttaa jopa nelinkertaisen työajan menekin erottelulla hyvin merkittyyn puuhun verrattuna$ Es i merldksi pinotavara-
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erottelukanavassa on melkein jokaisen erottelijan nostettava sellaisen kappaleen pää vedestä ylös, jossa on epäselvä merkki tai
sitä ei ole lainkaano Tämän estämiseksi ei merkitsemisvaiheessa
tarvitse tehdä muuta kuin hieman huolellisempaa työtä, joka edellyttää tiukkaa valvontaa, mutta ei vaatine lisäkustannuksia.
Sinänsä epäselvä tai huonosti lyöty merkki aiheuttaa virheerottelun~ Siitä kärsii asianomainen uit'taja itse menettäessään
huonomerkkiset tai merkittömät puunsa, mutta myös toinen uittaja
saattaa kärsiä tuntuvastikin. Jos kuusipaperipuun joukkoon joutuu mäntypaperipuuta, aiheuttaa se melkoisia hankaluuksia ja lisäkustannuksia asianomaisella jalostuslaitoksella. Belostetun
tutkimuksen yhteydessä havaittiin erästä merkkiä joutuneen suhteettoman paljon tiettyyn vieraaseen kanavaan. Syynä oli virheellisesti erotellun merkin osan yhdennäköisyys ko ~ toisen merkin
kanssa ja lisäksi heikko merkitsemineno
Toistaiseksi puuttuu luotettava selvitys siitä, mitä merkkejä on edullisinta käyttää ja minkälaisia merkkien tulisi olla,
jotta ne täyttäisivät kaikki erottelun asettamat vaatimukset. On
kuitenkin huomattava, että nykyisilläkin merkeillä merkitsemisen
parantamiseen ja työn valvonnan tiukentamis~en ~ratut kustannukset korvaantuvat monin kerroin erottelun sujuessa kitkattomasti
ja erottelua ~an lyhentyessä.
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