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SUMMARY 

Several studies on the amount of bark in 

pulpwood  have been  published,  but the  results  
have differed appreciably.  It has proved  

necessary  a couple  of  times to  correct  the bark  

percentage figures  applied  in  Finland as  they  
have been found to  be too high.  To revise  the 
data on the amount of  bark,  a comprehensive  

regional  material was  collected from the whole 

country.  The aim was  to establish the  amount 
of bark  in softwood pulpwood  and birch pulp  
wood of cordwood dimensions from bolts  with 

intact bark in the cutting plot or at the 

landing.  
The overall bark  percentage was used  to 

denote the amount of bark. It was calculated 

from the ratio between the quantity  of  bark  
and the unbarked solid cubic volume. For  the  

determination of solid cubic volume the diame  

ter measured at the middle of the bolt was  

used for  spruce  and birch,  whereas  for  pine  the 
diameters at the top and  butt ends and at 
the middle of the bolt were employed.  

The number of  harvesting  area samples in  
the material was 291 for pine,  328 for spruce 
and 293 for birch.  The  number of  pulpwood  
bolts by tree species  was: 12,712 for  pine, 
14,223 for spruce and 13,403 for  birch. 

The investigation  results  were as follows: 

1) The bark percentage of the harvesting  
area samples  was  approx. 12 per cent  units 
for pine  in  different parts  of  Finland (Fig. 1).  
As the deviations were great, no statistical 
difference could be established between South 

and North Finland. The bark percentage of 

spruce  was 12  per  cent  units in South and 15 in 
North Finland (Fig.  2).  The difference between 
the major areas was statistically highly  

significant.  The bark  percentage for  birch was 
13 in South and  16 in North Finland (Fig.  3).  

2)  Examination by  assortment  reveals  the 

greatest differences in  pine  pulpwood.  The 
difference between the commonest assortment  

in the material,  stemwood, and pulpwood  made 
from tops was over 5  per  cent  for pine  in  all 
of  Finland. The bark  percentage of  pulpwood  

including  both stemwood and pulpwood  made 
from tops  was  about  3 per  cent  smaller than 

that of stemwood. The differences for pine  
were due for the  most  part to butt logs with 

rough  bark.  The differences between assortments  

were small for spruce and birch pulpwood.  

3)  The significance  of the share of  butt logs  

was  very  high  in  pine.  The difference between 
butts  and  other bolts  was  over 10 per  cent  in all 
areas. The significance  of butts was not great 
for  spruce and  birch. 

4)  The effect of  bolt diameter in  pine  was 
that when the diameter grew the bark  percen  

tage fell slightly,  then  rose again  in the large  
diameter classes when the rough-barkiness  
influenced the situation (Fig.  4). In  spruce 
(Fig.  5)  the bark  percentage decreased distinctly  
when the diameter increased. A  similar but 

slight  decrease occurred in birch. 

5) The effect of the bark  type in pine  was 

that the difference between bolts  with rough  
bark and smooth  bolts was about 12 per  cent  

units in South and 15 in North Finland. 

6) The results of the study show that the 
bark  percentage figures in  use  for  both  pine  and 

spruce should be revised. The reduction 

especially  in  North Finland would be fairly  

great,  approx. 3 per  cent  units for  pine  and 2  

per cent units for spruce.  
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TIIVISTELMÄ 

Kuitupuun  kuoren määrää  koskevia  tutki  
muksia  on julkaistu  useita, joissa  saadut tulokset 
kuoren määrästä  ovat  poikenneet  kuitenkin 
huomattavasti toisistaan. Suomessa käytössä  
olleita kuoriprosenttilukuja  on jouduttu  
muutaman kerran oikaisemaan,  koska ne  ovat  

osoittautuneet liian suuriksi.  Jotta kuorimäärää 

koskevat  tiedot olisi saatu tarkistettua,  kerät  

tiin koko  valtakunnan alueellisesti  peittävä  laaja  
aineisto,  jossa  tarkoituksena oli  selvittää pino  
tavaramittaisen havukuitupuun  ja  koivukuitu  

puun kuoren  määrä palstalla  tai välivarastolla 
olevista pölkyistä,  kun  niiden kuori  oli täysin 
rikkoutumaton. 

Kuorimäärän ilmaisemiseksi käytettiin  

kokonaiskuoriprosenttia,  joka  laskettiin kuoren 
määrän suhteesta pölkyn  kuorelliseen kiinto  

tilavuuteen,  Kiintotilavuuden määrittämiseksi 

käytettiin  kuusella ja koivulla  pölkyn  keskeltä  
mitattua läpimittaa,  ja  männyllä  pölkyn  latva  
ja tyvipuolelta  sekä  keskeltä  mitattuja läpi  

mittoja. 
Aineistossa  oli leimikkonäytteitä  männyllä  

291, kuusella 328 ja koivulla  293. Kuitu  

puupölkkyjä  oli puulajeittain  seuraavasti:  män  
tyä 12721, kuusta  14223 ja  koivua 13403 

kappaletta.  
Tutkimustulokset olivat seuraavat:  

1) Leimikkonäytteiden  kuoriprosentti  oli 

männyllä  n. 12 prosenttiyksikköä  eri  puolella  
Suomea  (piirros  1, taulukko  5)  Koska  hajonnat  
olivat suuria, ei tilastollisesti saatu minkään  
laista eroa Etelä- ja  Pohjois-Suomen  välillä. 

Kuusen  kuoriprosentti  oli  Etelä-Suomessa 12 ja 

Pohjois-Suomessa  15 prosenttiyksikköä  (piirros  
2 taulukko 6). Ero suuralueitten välillä oli tilas  
tollisesti erittäin  merkitsevä.  Koivulla oli kuori  

prosentti  Etelä-Suomessa 13 ja  Pohjois-Suomessa  
16 (piirros  3,  taulukko 7). 

2) Tavaralajeittani  tarkasteltuna näyttävät 

suurimmat erot löytyvän  mäntykuitupuussa.  
Aineiston yleisimmän  tavaralajin,  runkotavaran,  
ero latvatavaraan oli yli  5 prosenttia  männyllä  
koko maassa. Sekä runko-  että  latvatavaraa 

sisältävän kuitupuun  kuoriprosentti  oli  noin 3 % 

pienempi  kuin runkotavaran. Erot männyllä 
johtuvat  suurimmaksi osaksi  kaarnaisista  tyvi  

pölkyistä.  Kuusi- ja koivukuitupuilla  ovat  erot  
eri  tavaralajien  välillä vähäiset. 

3)  Tyvipölkkyjen  osuuden merkitys  on erit  
täin suuri männyllä.  Ero on kaikilla alueilla 

tyvien ja muitten välillä yli  10 prosentti  

yksikköä  (taulukko  5). Sekä kuusella että 
koivulla  ei tyvien merkitys  ole suuri  (taulukot  
6  ja 7).  

4)  Pölkyn  läpimitta  vaikuttaa männyllä  siten,  
että läpimitan  kasvaessa  kuoriprosentti  hieman 
laskee nousten taas  suurissa  läpimittaluokissa,  

jolloin  kaarnaisuus  pääsee  osittain vaikuttamaan 
(piirros 4). Kuusella (piirros 5) laskee kuori  

prosentti  selvästi  läpimitan  kasvaessa.  Koivulla 

tapahtuu  samanlaista laskua vain vähäisessä 
määrin.  

5)  Kuorityyppi  vaikuttaa männyllä  siten,  
että kaarnaisten ja sileiden pölkkyjen  ero on 
noin 12  prosenttiyksikköä  Etelä-Suomessa ja  15 
prosenttiyksikköä  Pohjois-Suomessa.  

6) Tutkimuksen tulokset osoittavat, että 

käytössä  olevia kuoriprosenttilukuja  olisi syytä  
tarkistaa sekä männyn että kuusen osalta. 
Varsinkin Pohjois-Suomen  osalle tulisi suurehko,  
noin 3 prosenttiyksikön  lasku männyllä  ja 2 
prosenttiyksikön  lasku kuusella.  
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1. JOHDANTO  

Kuoren määrää koskevia  tutkimuksia on 

julkaistu  useita. Eri  tutkijoiden  saamat tulokset  
kuoren  määrästä  poikkeavat  kuitenkin huomatta  
vasti toisistaan. Kuitupuun  kuoren  määrää  koske  
vista tutkimuksista mainittakoon AROn (1929  

ja  1958),  EKLUNDin  (1948),  TUOVISEN (1953),  

ANDERSSONin  (1952)  ja NYLINDERin (1959)  

työt.  Tärkeitä tietoja  on lisäksi  saatavissa pysty  

puita koskevista  julkaisuista  (ILVESSALO  

1947),  sekä  sahatukkeja  koskevista  julkaisuista,  
esim. HEISKANEN ja RIKKONEN (1976). 

Käytössä  olleita kuoriprosenttilukuja  on 

jouduttu  muutaman kerran  oikaisemaan,  koska  
ne ovat  osoittautuneet liian suuriksi.  Aikomaan  

han tulokset  kuoren  määrästä  perustuivat  useim  
miten kuorimittarilla saatuihin lukuihin,  sekä  
olivat pystypuista  mahdollisesti rinnankorkeu  
desta muutettuja  arvoja. Sen  lisäksi muutokset 
eri puutavaralajien  järeyksissä  ja pituuksissa  
ovat aiheuttaneet tarkistuksia kuoren  määrissä.  

Kuitupuun  kuoren määrää  koskevien  tietojen  
tarkistamiseksi  ja varmistamiseksi kerättiin 
vuosina 1972—73 Metsäntutkimuslaitoksen 

metsäteknologian  tutkimusosastolla koko  valta  

kunnan alueellisesti peittävää  laajaa  aineistoa. 
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää pino  
tavaramittaisen havukuitupuun  ja koivukuitu  

puun kuoren määrä palstalla  tai välivarastolla 
olevista  pölkyistä,  kun  niiden kuori  oli täysin  
rikkoutumaton (vastaa  pystypuun pinotavara  
osan kuoren  määrää).  Selvitettäviksi tulivat  
mm. keskimääräinen kokonaiskuoriprosentti,  

kuoriprosentin  vaihtelu tavaralajeittain  sekä  

tyvipölkkyjen  vaikutus  kuoriprosenttiin.  Tulok  
sia  tuli vertailla  eri  alueitten sekä  eri  läpimitta  
luokkien kesken.  Kyseisen  työn  voidaan sanoa 
liittyvän osana HEISKASEN  ja RIKKOSEN  

(1976)  julkaistuun  havusahatukkien kuoren 
määrää  koskevaan  tutkimukseen,  koska  samoi  
hin aikoihin tapahtunut  aineiston keruu on 
ollut sekä laajuudeltaan  että menetelmiltään 
samanlainen molemmissa tutkimuksissa. 

Kyseessä  olevan tutkimuksen aineistosta  on 

tehty ennakkotiedonanto käytännön  metsä  
taloutta varten  vuonna 1975 (SAIKKU 1975).  
Tulokset onkin tässä  julkaisussa  esitetty  pää  

piirtein  samassa  muodossa kuin  ennakkotiedon  
annossa. 

2. TUTKIMUSMENETELMÄ  

Aineiston keruussa oli  tavoitteena saada 

valtakunnallisesti edustava  alueellinen peittävyys.  

Aluejakona  käytettiin  samaa  kuin tukkien  kuori  
tutkimuksessa (HEISKANEN  ja  RIKKONEN  
1976).  Kohteet määräytyivät  satunnaisella  valin  
nalla joko välivarastoista tai leimikoista,  joissa  
hakkuu oli käynnissä.  Ensisijaisesti  pyrittiin  
mittaamaan leimikoita. Kussakin kohteessa  

mitattiin yksi  40 pölkyn näyte  kutakin puu  

lajia.  Välivarastolla näyte otettiin neljänä  10 

pölkyn  eränä  siten, että pinot  jaettiin silmä  
varaisesti  puulajeittain  neljään  yhtä  paljon  puuta 
sisältävään  lohkoon ja  10 pölkyn  erä  otettiin 

kunkin lohkon keskeltä.  Leimikossa näytteet  
otettiin kourakasoista tai levällään olevista 

kuitupuukasoista  siten,  että mitattavissa olevat 

pölkyt  jaettiin neljään  lohkoon,  josta kustakin  
otettiin 10 pölkyn  erä sattumanvaraisesti. 
Pinoista  ei otettu näytteeksi ylintä  pölkky  
riviä.  

Pölkkyjen  mittaukset tehtiin seuraavasti 
Kaarnaisista  ja osittain kaarnaisista mänty  

pölkyistä  mitattiin vaakasuorat kuorelliset ja 
kuorettomat läpimitat  kolmesta eri kohdasta: 
33  cm etäisyydeltä  kummastakin päästä  sekä  

pölkyn  pituuden  puolivälistä.  Näin useilla 
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mittauksilla huomioitiin mäntypöllien  kaarnai  
suuden vaikutus. Kaarnattomista pölkyistä  
mitattiin läpimitat  vain pölkyn  pituuden  puoli  
välistä.  Kuusta koskevat  mittaukset tehtiin  mil  

tei  poikkeuksetta  pölkyn  keskusläpimitasta.  
Oksan tai epämuodostuman  kohdalta ei 

mittauksia suoritettu,  vaan mittauskohtaa siirret  

tiin  tällöin vuorotellen tyveen ja latvaan päin  
"normaaliin" kohtaan. Karsinnasta tai muusta 

syystä  johtuva  kuoren vähäisyys  merkittiin 
muistiin. 

Aineistolle asetetuista ehdoista pyrittiin  
toteuttamaan se,  että mitattavaksi otettiin tuo  

retta  puutavaraa eli  sellaista tavaraa, jossa  kuori  
ei ollut  kuivumisen vuoksi kutistunut. Touko  

kuun  aikana voitiin mitata talven aikana valmis  

tettua tavaraa  edellyttäen,  että  auringonpaistees  
sa olleita  pölkkyjä  ei mitattu. Aineistoon ei 
otettu pölkkyjä,  joista  juonnettaessa  oli kuori  
kulunut.  Kuitupuun  oli oltava 2—3 metristä ja 
määrämittaista. 

Kuorimäärän ilmaisemiseksi käytettiin  koko  

naiskuoriprosenttia,  joka laskettiin kuoren 
määrän suhteesta pölkyn  kuorelliseen kiinto  
tilavuuteen seuraavan kaavan mukaisesti: 

Männyn  osalta käytettiin  kaikkia  kolmea 

pölkyn  läpimittaa  mittauskohdan kiintotila  
vuuden määrittämiseksi,  ja kuusella  sekä koivulla  
keskeltä  mitattua läpimittaa.  

Tilastollisista menetelmistä suoritettiin F  

testaukseen perustuvia  analyysejä  arvioitaessa 

kuoriprosenttien  eroavaisuuksien merkitystä  eri  
alueilla. 

3. AINEISTO 

Aineistossa oli leimikkonäytteitä  männyllä  
291, kuusella 328  ja koivulla 293.  Aineisto  on 

jaettu kahteen suuralueeseen,  Etelä-Suomi ja 

Pohjois-Suomi.  Lisäksi  molemmat suuralueet 
on jaettu Länsi-Suomen ja Itä-Suomen  sekä  

Kainuun ja Lapin  osa-alueisiin kuten esim. 

piirroksesta  1 selviää. 
Leimikkonäytteet  jakautuvat  eri alueilla 

seuraavasti 

Leimikkonäytteiden  lukumääräinen edusta  
vuus eri  alueilla vastaa  jossakin  määrin vuoden 
1971 hakkuupoistuman  arvoja  (HUTTUNEN  

1974). Jos kuitenkin verrataan aineiston ja 

hakkuupoistuman  puumäärien  jakautumia  toi  
siinsa (taulukko  1) näyttää aineisto painot  
tuneen männyn  osalta enemmän  Etelä-Suo  
meen. Kuusen  ja koivun  osalta ei suuria  eroja  

K  =  100 V? 'j° ssa 
V

K  

K  = kuoriprosentti  
kuorellinen puun kiintotilavuus 

Vp=  kuorettoman puun  kiintotilavuus  

Mänty 

Pino  Koura-  Yht. 

kasa  

Kuusi  

Pino  Koura- Yht. 

kasa  

Koivu  

Pino Koura-  Yht. 

kasa  

Näyte-eriä, kpl  

Länsi-Suomi 

Itä-Suomi 

Stainuu 

Lappi  

41 45 86 

48 68 116 

30 13 43 

34 12 46 

48 65 113 

50 82 132 

25 13 38 

33 12 45 

42 60 io; 

58 61 11? 

11 13 2l  

36 12 41  
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ole. Aineiston kuitupuupölkkyjen  määrät 

tavaralajeittain  selviävät taulukosta 2.  Seuraa  
vassa asetelmassa on  mitattujen kuitupuu  

pölkkyjen  jakautuminen  alueittain. 

Aineiston jakautuminen  eri läpimittaluok  
kiin selviää taulukosta 3. Suurin osa  havainnoista  

keskittyy  7  ja 21 senttimetrin luokkien välille,  
jolloin  näitten luokkien tulosten luotettavuus 

on  suurempi  kuin  yli  21 cm:n  luokkien  tulosten. 
Aineiston tilastollisessa  käsittelyssä  ei sellaisia  

läpimittaluokkia  tai  havaintoryhmiä  ole  huomi  
oitu,  missä  havaintoja  on  ollut  vähemmän kuin 

kymmenen.  

4. TUTKIMUSTULOKSET 

41. Keskimääräinen kuoriprosentti  

Tutkimuksessa käytetään  kokonaiskuori  
prosentista  pelkästään  nimitystä  kuoriprosentti  
Keskimääräinen leimikkonäytteiden  kuori  
prosentti  hajontoineen  eri  alueilla selviää  alla  
olevasta  asetelmasta.  On  huomioitava,  että  kysy  

myksessä  on  leimikkonäytteiden  kuoriprosentti,  

joka vastaa pölkyttäistä  kuoriprosenttia,  mutta 

jonka  hajonta  on huomattavasti pienempi  kuin 

pölkyttäin  laskettaessa. 

Männyllä  on !  kuitupuun  kuoriprosentti  
Länsi-Suomessa jonkin  verran suurempi kuin 
Itä-Suomessa. Mentäessä  pohjoiseen  päin  näyt  
tää  kuoriprosentti  .Kainuussa olevan Länsi-Suo  
men  vastaavien arvojen  välissä.  Lapissa  on kuori  
prosentti  alhaisimmillaan ja  melkein sama  kuin 
Itä-Suomessa. Koska  hajonnat  ovat  niinkin suu  
ria, ei tilastollisesti saatu minkäänlaista eroa 

testattaessa  Etelä- ja  Pohjois-Suomen  suuralueita. 
Kuusella näyttää  kuoriprosentti  olevan Itä- 

Suomessa hieman alhaisempi  kuin  Länsi-Suo  
messa. Sekä Kainuussa että Lapissa  on kuori  

prosentti Etelä-Suomen arvoja suurempi.  
Tilastollisesti on ero Etelä- ja Pohjois-Suomen  
välillä erittäin merkitsevä. 

Koivun kuoriprosentti  on Etelä-Suomessa 
selvästi Pohjois-Suomea  alhaisempi.  Tilastolli  
sesti  on  ero myös  erittäin merkitsevä. 

Tutkimuksen  tulosten tarkasteluosassa tul  

laan puuttumaan lähemmin niihin tekijöihin,  

jotka  vaikuttavat  oleellisiin eroihin. Näistä  teki  

jöistä  voidaan mainita aineiston edustavuus,  

läpimitan vaikutus sekä paksukuoristen  
kaarnaisten pöllien  osuus.  

Aineiston  edustavuutta vertailtaessa laskettiin 

taulukon 1 mukaan (HUTTUNEN  I ja II) 

painotetut  kuoriprosenttien  keskiarvot  jotka 
ovat  seuraavassa asetelmassa: 

Mänty Kuusi Koivu  

Kuitupuupölkkyjä,  kpl  

!,änsi-Suomi 

tä-Suomi 

4441 5273 3997 

4605 5114 5606 

Cainuu 1871 2037 1880 

1795 1799 1920 

Mänty 
Kuori % s  

Kuusi 

Kuori % 

i 

s 

Koivu 

Kuori % s 

Länsi-Suomi 

itä-Suomi 

iCainuu 

Lappi  

13,2 3,2  

11.0 3,2 

12.1 2,5 

10,8 2,4 

12.1 

11,6 

15.2 

15,8 :  

1.7 

1.8 

1.9 

2,1  

13,6 2,5 

12.6 2,0 

16.7 2,3 

16.8 1,8 

Yhteensä 11,8 3,2  12,8 :  2,4 14,1 2,8 
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K,un  verrataan asetelman lukuja  aineistosta 
saatuihin tuloksiin ei  eroja  esiinny  juuri lainkaan. 
Näin voidaankin olettaa että aineiston määrät  

eri alueilla vastaavat  suhteessa  normaalia kuitu  

puun hakkuupoistumaa  (vuonna  1971 ja  1972),  

jolloin myös  tulokset ovat yhdenmukaiset  

hakkuupoistuman  kuoren määriin nähden. On 
huomattava,  että  tällöin ovat  kysymyksessä  

pelkästään  suuralueet. 

42. Kuoriprosentti  tavaralajeittain  

Aineistoa kerättäessä luokiteltiin kuitupuu  
leimikot sen mukaan minkälaista tavaralajia  
niistä saatiin. Taulukosta 2 nähdään miten eri  

tavaralajeja  kerättiin aineistoon. Runkotavara 
oli selvästi yleisin  tavaralajimuoto.  Melko 
runsaasti löytyy  aineistosta runko +  latva  
tavaraa. Pelkkää latvatavaraa näyttää olevan 

vähän,  lukuunottamatta Itä-Suomea, missä  latva  

tavaraa oli kaikissa puulajeissa  huomattavasti 
enemmän  kuin muilla osa-alueilla. 

Seuraavassa asetelmassa  on esitetty  kuitupuu  

pölkkyjen  kuoriprosentit  tavaralajeittain  koko  

maassa  erottelematta tyviä  ja muita pölkkyjä,  

josta jäljempänä:  

Mäntykuitupuun  yleisimmässä  tavaralajissa,  
runkotavarassa,  on kuoriprosentti  13,5  selvästi  
muita tavaralajeja  korkeampi.  Runkotavaran ja 
latvatavaran välillä on eroa  yli  5  %. Muussa  

tavarassa, jossa on mukana sekä  runko että 
latvatavaraa,  on kuoriprosentti  10,4. Kuusi  

kuitupuulla  ei  ole suuria eroja  eri  tavaralajien  

välillä.  Runkotavaralla  on jonkin verran suurempi  

kuoriprosentti,  13,1, kuin  muilla pölkyillä,  
mutta luku on melko  lähellä keskiarvoa,  koska  
runkotavaraa on 66 % kaikesta tavarasta.  

Koivulla näyttää yleisimmällä  runkotavaralla 
olevan noin 1 % suurempi kuorimäärä kuin  
muilla. Erot ovat  kuitenkin vähäisiä. 

Taulukoissa 5,  6  ja 7  on kuitupuun  kuori  

prosentti  tavaralajeittain  eri  alueilla. Männyllä  
(taulukko  3)  on runkotavaralla ja latvatavaralla 
suuri ero kuoriprosentissa  mikä johtuu  
suurimmaksi osaksi runsaskuoristen tyvipölk  

kyjen  osuudesta. Runkotavarassa on kuori  
prosentti  12 ... 14 välillä,  kun  se latvatavarassa 
on 7 

...
 8. Muun  tavaran osalta on kuori  

prosentti  runkotavaran  ja  latvatavaran välillä. 
Erot eri tavaralajeissa  Etelä-Suomen ja  Pohjois  
suomen välillä ovat  pienet.  Taulukon 5 mukaan 

suurimmat erot ovat  tyvien  kohdalla. 
Kuusella (taulukko  6)  ei  ole suuria eroja  eri  

alueilla tavaralajien  kesken.  Erot  esimerkiksi  
runkotavaran  ja latvatavaran välillä ovat  alle  
1 %. Varsinaiset suuret  erot  ilmenevät kuusella 

suuralueittain Etelä-Suomi ja Pohjois-Suomi  
välillä tavaralajeista  riippumatta.  Ero  on 3.  

.
 .4  %. 

Tämä todettiin jo keskimääräistä kokonais  
kuoriprosenttia  tarkasteltaessa. 

Koivulla (taulukko  7)  ei ole  mainittavia 

eroja  eri  tavaralajien  kesken  eri  alueilla. Vertai  
lua vaikeuttaa se, että Pohjois-Suomessa  ei  

havaintoja latvatavarasta ja muusta tavarasta  
ole juuri laisinkaan. Etelä-Suomen arvoja  
vertailtaessa näyttäisi  runkotavarassa olevan 
kuorta hieman enemmän. 

43. Tyvipölkkyjen  vaikutus kuoriprosenttiin  

Aineisto  ryhmiteltiin  tyvipölkkyihin  ja  mui  
hin pölkkyihin,  koska  oli  odotettavissa varsinkin 

männyllä  suuriakin eroja kuoriprosenteissa  
näiden ryhmien  välillä. 

Seuraavassa asetelmassa on esitetty  tyvien  

ja muitten pölkkyjen  kuoriprosentit  eri  alueilla.  
Lisäksi  taulukoissa 5, 6  ja  7  on kuoriprosentit  
ilmoitettu tavaralajeittain  männyllä,  kuusella 

ja koivulla. 

Mänty  Kuusi 

Kuori % 

Koivu 

itelä-Suomi 

'ohjois-Suomi  
Loko maa 

11,9  

11,4 

11,7  

11,8  

15,5  

12,7  

12,8  

16,8  

13,8  

Mänty  Kuusi  

Kuori % 

Koivu 

Lunkotavara  

.atvatavara  

luu tavara 

Laikki 

13,5 

8,2 

10,4 

11,8 

13.1  

12,3 

12.2 

12,8 

14,5 

13,2 

12,7  

14,1  

h 

Tyvet 

Mänty 

Muut 

Kuusi  

Tyvet Muut  

Kuori  % 

I 

Tyvet  

Koivu  

Muui  

Länsi-Suomi 

[tä-Suomi 

iainuu 

Lappi 

22,8  

20,5 

20,5  

18,3 

8.5 

8,1 

8.6  

7,4 

12.3 12,0 

11.4 11,7 

15,6 14,9 

16,2 15,2 

14,0 

12,5 

16,8 

16,7 

13,4 

12.6 

16.7 

17,C 
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Männyllä  on erittäin suuri ero kuoriprosen  
tissa tyvien  ja muiden pölkkyjen  välillä. Ero 
on kaikilla  alueilla yli 10 prosenttiyksikköä.  

Tyvien kuoriprosenteilla  ja muitten pölkkyjen  

kuoriprosenteilla  erikseen  ei  näytä  olevan suurta 
eroa eri  alueitten välillä. Kuoriprosentti  laskee 
hieman mentäessä  Etelä-Suomesta Pohjois-Suo  
meen. 

Kuusella ei tyvien  ja muiden pölkkyjen  
välillä ole eroa. Tyvien  samoin kuin muitten 

pölkkyjen  kuoriprosentti  on Pohjois-Suomessa  
noin 4 prosenttiyksikköä  suurempi  kuin  Etelä- 
Suomessa.  

Koivulla ei liioin ole merkittävää eroa tyvi  

ja muitten pölkkyjen  välillä. Länsi-Suomessa 
on kuoriprosentti  suurempi  kuin Itä-Suomessa. 

Pohjois-Suomessa  taas  kuoriprosentti  on noin 
3—4 prosenttiyksikköä  suurempi  kuin Etelä- 
Suomessa. 

Määritettäessä keskimääräistä leimikkonäyt  
teiden kuoriprosenttia  on varsinkin männyllä  

tyvien  osuus erittäin merkitsevä. Seuraavasta 
asetelmasta ja piirroksista  2, 3 ja 4 selviää 
tyvien osuus prosentteina  aineiston kuutio  
määrästä.  

44. Läpimitan  vaikutus kuoriprosenttiin  

Läpimitan  vaikutusta  kuoriprosenttiin  tarkas  
teltaessa on syytä  erottaa  toisistaan paksu  
kuoriset tyvet ja  ohutkuoriset muut pölkyt.  
Tämä siksi, että aineisto voi olla jakautunut  
tyvien  ja muitten pölkkyjen  osalta täysin  eri 
suhteessa eri läpimittaluokissa,  jolloin  myös  
tulokset vaihtelevat. Tämä koskee  erityisesti  

mäntyä.  Piirroksista 4, 5  ja  6  selviää läpimitan  
vaikutus kuoriprosenttiin.  Käyrät  ovat  käsi  
varaisesti tasoitettuja,  ja  käyrän  hajontaa  kuvaa  
via  pisteitä  saadaan taulukosta 8.  

Männyllä  (piirros  4) näyttää  kuoriprosentti  

tyvien  osalta  laskevan hiukan läpimitan  kasva  
essa. Ero  7  cm:n ja 25 cm:n läpimittaisten  

pölkkyjen  välillä on noin 2  prosenttiyksikköä.  
Muissa pölkyissä  kuoriprosentti  laskee läpi  
mitan kasvaessa  nousten  taas  suurissa  läpimitta  
luokissa hieman, jolloin  kaarnaisuus pääsee 
osittain vaikuttamaan. Kaikkia  pölkkyjä  koske  
vassa kuvaajassa  on tyvien  osuuden merkitys  
kussakin  läpimittaluokassa  sen verran merkitsevä,  
ettei sanottu  kuvaaja  anna oikeata kuvaa  läpi  
mitan vaikutuksesta. 

Kuusella (piirros 5) laskee kuoriprosentti  
selvästi  sekä  tyvissä,  muissa että kaikissa  pöl  

kyissä  läpimitan  kasvaessa  aina 19 cm  din saakka.  
Tämän jälkeen  ei  enää  tapahdu  laskua. Jyrkin 
on lasku tyvissä.  

Koivun (piirros 6) osalta kuoriprosentti  
laskee hieman läpimitan  suuretessa. 7  cm:n ja 
25 cm:n välillä on ero tyvissä  noin 1/2 ja 
muissa pölkyissä  noin 1 prosenttiyksikköä.  

45. Kuorityypin  vaikutus männyn  kuori  

prosenttiin  

Kuorityypin  vaikutuksen selvittämiseksi 

jaettiin kuitupuuaineisto  kaarnaisiin,  osittain 
kaarnaisiin ja sileisiin pölkkyihin.  Osittain 
kaarnaiset  pölkyt sisältävät sekä  kaarnaa että 
ns. hilsekuorta.  Tarkastelu rajoittuu  mäntyyn,  
koska  kuusen  ja  koivun osalta  ei  saatu  riittävästi 
aineistoa. Seuraavassa on asetelma,  mikä osoit  

taa männyn kuoriprosentit  eri  kuorityypeille  
Etelä-  ja Pohjois-Suomessa.  Lisäksi  siinä  on 
esitetty suhdeluvut merkitsemällä osittain 
kaarnaisten pölkkyjen  kuoriprosenttia  suhde  
luvulla 100. 

Osittain 

Kaarnaiset Kaarnaiset Sileät  

Kuori % suhdel. Kuori  % suhdel. Kuori  % suhdel.  

Etelä-Suomi 22,7 149 15,2 100 7,8 51 

Pohjois-Suomi 19,4 143 13,5 100 7,4 55 
Yhteensä 21,5 146 14,7 100 7,7 52 

Mänty Kuusi Koivu  
Tyvien osuus,  %  aineiston  kuutiomäärästä  

Länsi-Suomi 

tä-Suomi 

29 33 27 

22 38 31 

iainuu 

Lappi 

27 43 45 

30 57 56 
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Kuoriprosentin  ero kaarnaisten ja  sileiden 

pölkkyjen  välillä on Etelä-Suomessa noin 15 

prosenttiyksikköä  ja Pohjois-Suomessa  12 

prosenttiyksikköä.  Kaarnaisuuden vaikutus 

kuoriprosenttiin  on männyllä  samaa luokkaa 

kuin tyvipölkkyjen  vaikutus.  Etelä-Suomessa on 
kaarnaisten pölkkyjen  kuoriprosentti  suurempi  
kuin Pohjois-Suomen  vastaavien pölkkyjen.  
Sileissä  pölkyissä  ei ole juuri eroa  eri  alueitten 
välillä. 

Taulukossa 8 on esitetty kuoriprosentit  

läpimittaluokittain  eri  kuorityypeille.  Taulukon 
mukaan kuoriprosentti  laskee kaikilla kuori  

tyypeillä  läpimitan  kasvaessa. Verrattaessa 
Etelä-Suomen ja Pohjois-Suomen  kuoriprosent  

teja keskenään,  näyttää  lasku olevan kuori  

prosenteissa  vastaavan suuruista kaikilla eri 

kuorityypeillä.  Pohjois-Suomen  kuoriprosentit  
ovat sekä kaarnaisilla  että  osittain kaarnaisilla 

pölkyillä  hieman alhaisemmat kuin  Etelä-Suo  
messa eri  läpimittaluokissa.  

Koska kuusen osalta  ei  kaarnaisuutta otettu 

huomioon,  voidaan mainita HEISKASEN ja 

RIKKOSEN (1976) kuusen kaarnaisuudesta 

esittämiä tuloksia. Kuusen  kaarnaisuuden merki  

tys  oli  varsin  selvä,  joskin  ratkaisevasti  pienempi 
kuin  männyllä.  Vaikutus  oli samanlainen kuin 

tyvitukeilla.  Merkille pantavaa oli,  että  Pohjois-  
Suomen kuusella oli  mittauskohdista  lähes puo  
let merkitty  kaarnaisiksi,  mutta Etelä-Suomen 
kuusella  sen sijaan  vain vajaa  viidennes. 

5.  TULOSTEN TARKASTELUA 

Kuoren määristä puhuttaessa  on syytä  mai  

nita jotain mittausmenetelmän ja mittaus  
kohdan vaikutuksesta. HEISKASEN  ja  RIKKO  
SEN  (1976)  tutkimuksen mukaan kaulainmitta  

uksella, kuten tässä  tutkimuksessa,  saatiin 

suurempi  kuoriprosentti  kuin ksylometrimitta  
uksella eli vedessä  tapahtuvalla  mittauksella. 
Ero tuli sitä suuremmaksi mitä kaarnaisempi  

rungon osa  oli  kysymyksessä.  Onhan selvää,  
että kaarnaisissa kohdissa  ksylometrimittauk  
sessa  vesi  tunkeutuu kaikkiin  rakoihin kun  taas  

kaulainmittauksessa  sakset jäävät  raon päälle. 
Kuorimittarilla on todettu saatavan suurimmat 

kuoriprosentit  ja saadut tulokset ovat  epä  
varmoja.  Kaikki  esitettävät tulokset perustuvat 
kaulainmittaukseen, missä kuoriprosentti  on 
laskettu  pölkyn  kuorellisesta  tilavuudesta. 

Mittauskohdan vaikutus kuitupuupölkyissä  
ilmenee lähinnä kaarnaisilla pölkyillä  siten,  että 

kokonaiskuoriprosentti  on suurempi  kuin  

keskuskuoriprosentti  (laajenee  tyveen päin).  
Kuusen  ja  koivun osalta ei tällä ole merkitystä  

jolloin  mittauksissa käytetty  keskeltämittaus 
on riittävä ja  vastaa  kokonaiskuoriprosenttia.  

Aineiston edustavuuden kannalta on syytä  

tarkastella eri  puulajien  osalta, ovatko  eri  osa  
alueitten aineistot vertailukelpoisia  keskimääräi  
sen läpimitan  perusteella.  Tuloksistahan ilmeni,  
että läpimitan  suuretessa  kuoriprosentti  laski  
hieman. 

Vertailtaessa männyn osalta  Etelä-ja  Pohjois-  

Suomen tavaralajeja  aineiston järeyden  (keski  
määräisen läpimitan,  taulukko 4)  mukaan,  saa  
daan seuraavanlainen asetelma: 

Havaitaan, että Etelä-Suomessa on ollut sel  

västi läpimitaltaan  pienempiä  pölkkyjä.  Keski  
määrin ovat  Pohjois-Suomen  pölkyt  olleet noin 
2 cm  järeämpiä  kuin Etelä-Suomen pölkyt.  
Mikäli  pölkkyjen  läpimitta  huomioitaisiin keski  
määräisissä  kuoriprosenteissa  männyllä, kasvaisi  

ero Etelä- ja Pohjois-Suomen  välillä alle puoli  

prosenttiyksikköä  (piirros  4).  suuremmaksi  kuin 
mitä se asetelmassa sivulla  9  osoittaa. 

Kuusen osalta saadaan seuraavanlainen 

asetelma keskimääräiselle  kuoriprosentille  ja 
aineiston järeydelle.  

Etelä-S 

kuori  % 

Suomi  

läpimitta,  cm  

Pohjois-Suomi 
kuori  % läpimitta,  ci  

lunkotavara 

-atvatavara  

4uu tavara 

14,0 

8,3 

10,5 

12,8 

13,8 

13,6 

12,5 14,4 

8,0 16,6 

10,2 17,7 
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Kuusella  ovat pölkyt  olleet noin 1 cm  

järeämpiä  Pohjois-Suomessa.  Tämä vastaa noin 

puolen  prosentin  kasvua  näitten suuralueitten 
välille mikäli läpimitta  huomioitaisiin. 

Koivun osalta ei  läpimitan  vaikutusta tarkas  
tella sen vähäisen merkityksen  vuoksi.  Lisäksi  
koivuaineisto  oli  varsin  homogeenista  läpimitta  
luokaltaan eri suuralueitten välillä. 

Tyvipölkkyjen  vaikutuksen osalta  tarkastel  
laan seuraavassa  asetelmassa HEISKASEN ja 
RIKKOSEN (1976)  (tukkien  kuoriprosentti)  
sekä  kyseisen  tutkimuksen tuloksia männyn ja 
kuusen osalta. 

HEISKASEN  ja RIKKOSEN tukkien kuoren 

määrää  osoittavat  luvut ovat  selvästi alhaisem  

mat  kuin kyseisessä  tutkimuksessa,  mikä  johtuu  
siitä,  että esim. tyvitukeissa  on sekaisin  paksu  
kuorista  kaarnaa sekä ohutkuorista hilsekuorta 

kun  taas kyseisen  tutkimuksen tyvipölkyissä  
on  pelkästään  kaarnaa.  Täten  tulokset  vastaavat  
toisiaan. 

Tutkimuksen aineistoa on pidettävä  alueelli  
sesti  varsin  edustavana. Voidaan myöskin  olettaa,  
että läpimitaltaan (keskimääräinen  läpimitta) 

Pohjois-Suomen  kuitupuu  on järeämpää  kuin 
Etelä-Suomen kuitupuu.  Täten  läpimitan  vaiku  
tusta  ei ole syytä  huomioida eri osa-alueita 
vertailtaessa. Tutkimuksessa  saatuja  kuori  
prosentteja  on syytä  verrata  virallisesti  käytössä  
oleviin kuoriprosenttilukuihin,  jotka  on vah  
vistettu julkaisussa  "Metsäntutkimuslaitoksen 

päätös  puutavaran mittauksessa  käytettävistä  

muuntoluvuistaja  kuutioimistaulukoista" (Folia  
Forestalia 57). Seuraavassa asetelmassa on 
tutkimuksen (I) ja sekä FF 57  :n (II) kuori  

prosentit  eri puulajeilla  Etelä- ja  Pohjois-  
Suomessa.  

Asetelman mukaan näyttää  siltä,  että  käytös  
sä olevat kuoriprosentit  poikkeavat  etenkin 

männyllä  ja  kuusella  Pohjois-Suomessa  kyseisen  
tutkimuksen luvuista. Ero  männyllä  on niinkin 
suuri kuin 3,5 prosenttiyksikköä.  Koivulla ei 
näytä olevan mainittavaa eroa  käytössä  olevien 

ja  tutkimuksen lukujen  välillä. Koska  kyseisen  
tutkimuksen tulokset vastaavat  verraten hyvin  
aiempia  tutkimustuloksia,  näyttää ilmeiseltä 
että käytössä  olevia kuitupuun  kuoriprosentti  

lukuja  olisi  syytä  tarkistaa. Kuitupuulle  ehdo  
tetaankin käytännön  vähäistä  tarkkuutta vaati  
viin laskentatehtäviin seuraavia  kuoriprosentti  

lukuja.  

lunkotavara 11,8  A 

14.6 

14.7 

13,9 

16,2 

.atvatavara 

luu tavara 

11,9  

11,8  

14,5 

13,4 

Etelä-S 

Tyvet 

Suomi Pohjois-S  
Muut Tyvet 

Suomi 

Muut  

Kuori  % 

länty  
HEISKANEN 

Kys.  tutkimus  

16,5 

21,7 

6.2 14,3 

8.3 19,4 

6,2 

8,0  

uusi 
HEISKANEN 

Kys.  tutkimus  

9,9 

11,8 

9,9 13,2  

11,8 15,9 

12,4 

15,0 

Mänty Kuusi Koivu 

Etelä-Suomi 

Pohjois-Suomi  

12 

12 

12 

15 

13 

16 

entiset luvut 

Mänty Kuusi Koivu  

I II I II 

Kuori  % 

I  II 

itelä-Suomi 

'ohjois-Suomi  

11,9  

11,5 

13 

15 

11,8 13 

15,4 17 

13,0 

16,8  

13 

16 
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Mikäli kuoriprosentin  osalta  ryhdytään  edellä 
mainittuihin tarkistuksiin, on  syytä  tarkkailla  

hakkuupoistuman  tavaralajijakautumaa  ja  tehdä 
mahdollisten suurempien  muutoksien  tapahtu  
essa korjauksia  yllä  mainitulle kuoriprosentti  
luvuille. Kaikkein suurin merkitys  pinotavaran  

kuoriprosentin  vaihteluun männyllä  on paksu  
kuoristen  tyvitukkien  osuudella.  Tyvipölkkyjen  
osuuden määrityksellä  päästäisiin  jo  tarkempiin  

kuoriprosenttia  koskeviin  tuloksiin. Kuusella 
ja  koivulla ei tyvien  kuoriosuudella ole  suurem  

paa merkitystä  kokonaiskuoriprosenttiin.  
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Taulukko 1. Tutkimusaineiston (I) sekä  1971 (II)  ja  1972 (III) hakkuupoistumien  (HUTTUNEN  

1974)  kuitupuumäärien  jakautuminen  eri alueille. 
Table 1.  Distribution of  research  material (I)  and that of  cutting  quantity  of  1971 (II) and  1972  (III) 
in different  regions.  

Mänty — Pine  Kuusi  — Spruce Koivu  
—

 Birch 

lue  II III II III II III 

?gion 
%  kiintomitasta  —  %of  volume  

Länsi-Suomi 

West Finland 
33 26 25  35 34 32 28 17 14 

Itä-Suomi 

r?* J 1 
36 29 34 36 41 45 41 56 61 
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Taulukko 2. Aineiston kuitupuupölkkyjen  määrät  alueittain ja  tavaralajeittain.  
Table  2. The amount  of  pulp  wood bolts  at  different  areas  and  between different  sortiments.  

LÄNSI-SUOMI -  

WEST FINLAND 

Latvatavara  —  Top  wood 
Runko + latvatavara 

—
 Stem + to: 

100 

1538 

79 

2316 

80 

640  wood 

Yhteensä 
—

 Total 4441 5273 3997 

ITÄ-SUOMI -  

EAST FINLAND  

Runkotavara 
—

 Stem wood 

Latvatavara —  Top  wood 
Runko + latvatavara  —  Stem + to. wood 

2248 

1237 

1120 

3275 

478 

1361 

3476 

812 

1318 

Yhteensä 
—

 Total 4605 5114 5606 

Runkotavara — Stem wood 1314 

80 

1557 

120 

1880 

0 
KAINUU 

Latvatavara — Top  wood 
Runko  +  latvatavara  —  Stem + to. wood 477 360 0 

Yhteensä 
—
 Total 1871 2037 1880 

LAPPI  
-
 

Runkotavara  —  Stem wood 

Latvatavara — Top  wood 
Runko+  latvatavara 

—
 Stem + to. 

1236 

80 

479 

1679 

0 

120 

1880 

40 

0 LAPLAND  wood 

Yhteensä 
—

 Total 1795 1799 1920 

ETELÄ-SUOMI -  

SOUTH FINLAND  

Runkotavara —  Stem wood 

Latvatavara —  Top wood 
Runko +  latvatavara — Stem + To\ wood 

5051 

1337 

2658 

6153 

557 

3677 

2653 

892 

1958 

Yhteensä —  Total 9046  10387 9603 

'OHJOIS-SUOMI -  

lORTH FINLAND 

Runkotavara  —  Stern wood 

Latvatavara —  Top  wood 
Runko + latvatavara —  Stem + to. 

2550  

160 

3236 

120 

3760 

40 

wood 956  480 0 

Yhteensä — Total 3666 3836 3800 

KOKO MAA 
-
 

WHOLE COUNTRY  

Runkotavara 
—

 Stem wood 

Latvatavara — Top  wood 
Runko +  latvatavara —  Stem +  toi  wood 

7601 

1497 

3614 

9389 

677  

4157 

10513 

932 

1958 
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Taulukko 3. Aineiston kuitupuupölkkyjen  määrät  koko  maassa läpimittaluokittain.  
Table 3. Number of  pulpwood  bolts  measured in whole country  by  diameter classes.  

Taulukko 4. Aineiston mänty-  ja kuusipölkkyjen  keskimääräiset läpimittaluokka-arvot  eri  suur  
alueilla eri  tavaralajeissa.  
Table  4. Average  middle diameters of  pine  and spruce  bolts  by  main regions  and  by  diameter classes.  

1) cf  table  2 2) mä  = pine, ku  = spruce  

1238 3304 960  2211 317 

1182 3279 955  2068 302. 

662 2544 761 1488 224' 

163 1862 584 1062 164< 

579 1104 415 653 106; 

172 416 238 276 51' 

Runkotavara  

Stem wood  

Latvatavara  

Top  wood  

Muu  tavara 

Other 

Kaikki  

Total  

ruuc . 

Region Läpimitta keskimäärin, cm  —  Diameter, cm  

••
 2) 

ma '  ku mä ku mä ku mä ku 

Länsi-Suomi 12,8 12,8  13,4 12,3 13,3 13,1  13,0  12,9  

Itä-Suomi 12,8 13,3  13,8 14,8 14,1 13,8 13,4 13,6  

Kainuu 14,1 14,0 14,6 13,9 16,7 17,0  14,8 14,5  

Lappi  

Etelä-Suomi 

14.7 

12.8 

14,4 

13,0 

18,5 

13,8 14,5 

18,7  

13,6  

13,9  

13,4 

15,9  

13,2  

14,3 

13,2  

Pohjois-Suomi  

Koko maa  

14,4 

13,3  

14,2 

13,4 

16,6  

14,0 

13,9  

14,4  

17,7 

14,7  

16,2  

13,7  

15,3 

13,8  

14,4 

13,6 
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Taulukko 5.  Kuitupuun  kuoriprosentti  tavaralajeittain.  Mänty.  
Table 5.  Bark  percentage in  different  sortiments. Pine. 

Tyvet 
Butts 

Muut 

Others 

Kaikk  

Total 

Länsi-Suomi — West Finland 

Runkotavara  
—

 Stem wood 

Latvatavara — Top  wood 

Muu tavara  — Other wood 

22.7 9.0 

6.5 

14.5 

6.6 

23.2 8.0 11.3 

Kaikki  
—

 Total 22.8 8.5 13.2 

Itä-Suomi —  East Finland 

Runkotavara —  Stem wood 

Latvatavara —  Top  wood 
Muu tavara — Other wood 

20.5 8.7 13.5 

19.3 

20.8 

7.8  

7.8  

8.3 

9.9 

Kaikki —  Total 20.5 8.1 11.0 

Runkotavara 
—

 Stem wood 

Latvatavara  —  Top  wood 
Muu tavara  — Other  wood 

21.1 8.9 

8.3 

13.1 

8.3 
Kainuu 

19.2 8.3 10.9 

Yhteensä 
—

 Total 20.5 8.6 12.1 

Runkotavara  
—

 Stem wood 

Latvatavara  —  Top  wood 
Muu tavara  —  Other wood 

18.3 1.7 

6.9 

7.0 

11.9 

7.8 

9J5  
-appi  —  Lapland  

18.3 

Kaikki  —  Total 18.3 7.4 10.8 

itelä-Suomi —  South Finland 

Runkotavara —  Stem wood 

Latvatavara —  Top  wood 
Muu tavara 

—
 Other wood 

21.6 8.9 

7.7 

14.0 

8.3 19.3 

22.1  7.9 10.5 

Kaikki  —  Total  21.7 8.3 11.9 

'ohjois-Suomi  —  North Finland 

Runkotavara 
—

 Stem wood 

Latvatavara —  Top  wood 
Muu tavara  —  Other wood 

19.6 8.3 

7.5 

12.5 

8.0 

18.8 7.7 10.2 

Kaikki 
—
 Total 19.4 8.0 11.5 
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Taulukko 6. Kuitupuun  kuoriprosentti  tavaralajeittain.  Kuusi.  
Table 6.  Bark  percentage  in different  sortiments. Spruce.   

Tyvet 

Butts 

Muut 

Others 

Kaikki  

Total 

,änsi-Suomi — West Finland 

Runkotavara  
—
 Stem wood 

Latvatavara  —  Top  wood 
Muu tavara —  Other wood 

12.5 12.3 12.4 

12.1 11.9 

11.8 12.0 11.8 

Kaikki 
—
 Total 12.3 12.0 12.1 

Itä-Suomi —  East  Finland 

Runkotavara 
—

 Stem wood 

Latvatavara —  Top  wood 
Muu tavara 

—
 Other wood 

11.5 

(11.3) 

11.1 

11.4 

12.0 

12.0 

11.5 

11.9 

11.7 

Kaikki — Total  11.4 11.7 11.6 

Runkotavara 
—

 Stem wood 

Latvatavara — Top  wood 
Muu tavara 

—
 Other wood 

16.0 

(13.1) 
14.3 

15.1 

14.7 

14.5 

15.5 

14.6 

14.4 
Kainuu 

Kaikki 
—
 Total 15.5 14.9 15.2 

Runkotavara 
—

 Stem  wood 

Latvatavara — Top  wood 
Muu tavara 

—
 Other wood 

16.1 15.2 15.7 

ippi  —  Lapland  
16.5 15.8 16.1 

Kaikki 
—
 Total 15.2 15.2 15.8 

itelä-Suomi — South Finland 

Runkotavara 
—

 Stem wood 

Latvatavara —  Top  wood 
Muu tavara — Other wood 

11.9 

(11.2) 
11.6 

11.8 

12.0 

11.9 

11.8 

11.9 

11.8 

Kaikki  — Total  11.8 11.9 11.8 

'ohjois-Suomi  —  North Finland 

Runkotavara —  Stem wood 

Latvatavara — Top  wood 

Muu tavara —  Other  wood 

16.1 

(13.1) 
14.6 

15.1 

14.7 

14.7 

15.6 

14.6 

14.7 

Kaikki  —  Total 15.9 15.0 15.4 

Koko  maa —  Whole country  

Runkotavara 
—

 Stem wood 

Latvatavara  — Top  wood 
Muu tavara — Other wood  

13.5 

(11.4) 

12.2 

12.2 

12.4 

12.3 

13.1 

12.3 

12.2 

Kaikki — Total 13.2 13.2 12.6 12.6 12.8 
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Taulukko 7. Kuitupuun  kuoriprosentti  tavaralajeittani.  Koivu.  
Table  7.  Bark  percentage in different  sortiments. Birch.  

Tyvet 
Butts 

Muut 

Others 

Kaikki  

Total 

Länsi-Suomi — West Finland 

Runkotavara — Stem wood 

Latvatavara —  Top wood  
Muu tavara  —  Other wood 

13.9 13.2 

15.4 

13.5 

15.2 

14.7 13.7 14.0 

Kaikki  —  Total 14.0 13.4 13.6 

Runkotavara  
—

 Stem wood 12.9 

11.1 

12.9 

12.6 

12.9 

12.5 
Itä-Suomi —  East Finland 

Latvatavara —  Top  wood 
Muu tavara —  Other wood 11.8 12.2 12.1 

Kaikki  
—
 Total 12.5 12.6 12.6 

Runkotavara — Stem wood 

Latvatavara —  Top  wood 
Muu  tavara  —  Other wood 

16.8 16.7 16.7 

Kainuu 

Kaikki 
—
 Total 16.8 16.7 16.7 

Runkotavara — Stem wood 

Latvatavara —  Top  wood  
Muu  tavara — Other wood 

16.6 

18.6 

16.8 

19.4 

16.9 

19.1 
Lappi  — Lapland  

Kaikki — Total 16.7 17.0 16.8 

itelä-Suomi 
—

 South Finland 

Runkotavara —  Stem wood 

Latvatavara — Top  wood 

Muu tavara  —  Other  wood 

13.3 

11.4 

12.6 

13.0 

12.9 

12.7 

13.1 

12.7 

12.6 

Kaikki —  Total  13.1 12.9 13.0 

'ohjois-Suomi  —  North Finland 

Runkotavara —  Stem wood 

Latvatavara — Top  wood 

Muu tavara 
—

 Other wood 

16.7 

18.6 

16.8 

19.4 

16.7 

19.1 

Kaikki  
—
 Total 16.7 16.8 16.8 

Runkotavara 
—

 Stern wood 14.8 14.2 14.5 

Koko  maa  —  Whole country  
Latvatavara —  Top  wood 
Muu tavara 

—
 Other  wood 

13.4 13.2 13.2 

12.6 12.7 12.7 

Kaikki 
—

 Total 14.5 13.8 14.1 
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1)

 
Kaarnaiset

 
=

 
rough

 
bark,
 Ositt. kaarnaiset = partly rough bark, Sileät 

=

 
smooth

 
bark,

 
Kaikki

 
=

 
total

 
Taulukko

 
8.

 
Kuitupuun
 kuoriprosentti eri kuorityypeillä 

läpimittaluokittain.

 
Mänty.

 
Table

 
8.

 
Bark

 percentage of different bark types by 
diameter

 
classes.

 
Pine

 
Läpimittaluokka, cm — Diam, 

class,

 
cm

 
<7 

11 

13

 
15

 17 19 21 
23

 
25

 
27 

29 

31 

Etelä-  

Tyvet  B 

Kaarnaiset  Ositt.kaarn.  Sileät  Kaikki  

25.6
 24.8 

25.6

 
21.5
 20.4 

19.8

 
22.5
 21.6 

22.0

 
23.4

 
22.5
 22.3 23.6 

24.9

 
24.4

 
18.6
 18.3 

17.4

 
21.1

 
21.1
 21.4 22.9 

23.8

 
23.4

 

Suomi South  Fin-  land 

Muut  O  

Kaarnaiset  Ositt.kaarn.  Sileät  Kaikki  

12.9
 12.7 

11.4

 
10.0
 9.1 

8.2

 
10.2
 9.3 

8.5

 
10.9
 10.3 

10.6

 
7.6

 
7.1
 6.9 7.0 

6.0

 
7.2

 
8.1

 
1.1
 7.6 7.8 

6.5

 
8.4

 

Kaikki  T 

Kaarnaiset  Ositt.kaarn.  Sileät  Kaikki  

25.6
 24.5 

25.0

 
19.5
 18.5 

16.3

 
10.1
 9.1 

8.2

 
12.8
 11.9 

11.1

 
22.8

 
22.1
 21.9 23.2 

24.9

 
23.4

 
14.4

 13.6 13.5 
14.2

 
7.6

 
7.2
 6.9 7.1 

6.2

 
7.5

 
10.6

 
11.5
 13.4 16.0 

14.9

 
15.3

 

Pohjois-  
Tyvet B 

Kaarnaiset  Ositt.kaarn.  Sileät  Kaikki  

25.5
 24.7 

22.8

 
20.8
 18.8 

17.6

 
21.5
 20.6 

19.8

 
22.9

 
20.9

 21.0 20.3 19.6 17.6 
15.3

 
20.6

 
18.4

 16.8 14.5 
12.9

 
20.6

 
19.9

 19.8 19.2 17.9 16.9 
15.2

 
20.2

 

Suomi North  Fin-  land 

Muut  O 

Kaarnaiset  Ositt.kaarn.  Sileät  Kaikki  

13.7
 13.7 

11.9

 
9.8

 9.4 
8.5

 
10.1
 9.1 

8.9

 
11.2
 10.7 

10.1

 
7.6

 
7.2

 6.6 6.4 6.1 
5.3

 
5.5

 
8.1

 
7.9

 1.2 6.9 1.3 1.8 
1.6

 
8.1

 

Kaikki  T 

Kaarnaiset  Ositt.kaarn.  Sileät  Kaikki  

25.5
 24.5 

22.7

 
19.3
 17.6 

15.5

 
9.9

 9.4 
8.5

 
13.3
 12.3 

11.4

 
22.3

 
20.5

 20.4 19.8 18.4 16.2 
14.4

 
19.1

 
15.4

 13.0 11.6 11.0 
13.2

 
7.6

 
7.2

 6.6 6.4 6.1 
5.3

 
5.5

 
11.2

 
11.2

 10.6 11.9 10.5 11.3 
9.9

 
15.1

 
16.5
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Piirros 1. Kuitupuun  leimikkonäytteiden  koko  
naiskuoriprosentit.  Mänty. 

Figure  1. Total bark  percentage of pine  pulp-  

Piirros  2. Kuitupuun  leimikkonäytteiden  koko  
naiskuoriprosentit.  Kuusi.  

Figure  2.  Total  bark  percentages of spruce  pulp  
wood. 

Piirros 3. Kuitupuun  leimikkonäytteiden  koko  

naiskuoriprosentit.  Koivu. 

Figure  3. Total bark  percentages of  birch  pulp  
wood. 
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Piirros 4. Läpimitan  vaikutus kuoriprosenttiin.  
Koko  maa. Mänty.  

Figure  4. Correlation between bark  percentage 
and  diameter. Whole country.  Pine 

Piirros 5.  Läpimitan  vaikutus  kuoriprosenttiin.  
Koko maa. Kuusi. 

Figure 5. Correlation between bark  percentage 
and  diameter. Whole country.  Spruce.  
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Piirros  6. Läpimitan  vaikutus  kuoriprosenttiin.  
Koko maa. Koivu  

Figure  6.  Correlation between bark  percentage 
and  diameter. Whole country.  Birch. 





Helsinki 1976. Valtion painatuskeskus  



1975 

No  218  Pentti  Nisula:  Makroilmaston vaikutus varastoidun pinotavaran painoon.  
Effect of macroclimate on the  weight  of stored  cordwood. 2,50 

No  219  Terho Huttunen: Suomen puunkäyttö, poistuma ja metsätase  vuosina  1972—74. 
Wood consumption, total drain and  forest balance in  Finland in  1972—74. 6,— 

No  220  Pentti  Nisula: Eräs herbisidien levityslaite.  
An apparatus  for the application of herbisides. 2J>O  

No  221  Simo Penttilä ja Jouko Hämäläinen: Päiväansio ja työn tuotos  urakkapalkkaisessa  
istutustyössä  1972. 
Daily  earnings and work  output in piece rate  planting in Finland 1972. 4,— 

No 222  Veli-Pekka Järveläinen: Yksityismetsänomistajien  metsätaloudellinen käyttäytyminen.  
Forestry  behaviour of private  forest owners in  Finland. 20,— 

No 223 Jan Heino:  Finlands stadsägda skogar betraktade speciellt  ur friluftssynvinkel.  5, — 
No  224  Pentti  Hakkila: Kanto- ja  juuripuun kuoriprosentti,  puuaineen tiheys ja asetonmut  

teitten määrä.  

Bark percentage,  basic  density, and  amount of acetone extractives  in  stump and  root  
wood. 1,50 

No 225  Metsätilastollinen vuosikirja  1973. 
Yearbook of forest  statistics 1973. 

No 226  Bo  Längström: Eräiden insektisidien testaus tukkimiehentäin, Hylobius abietis L. 
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