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Summary  

Volume  tables  for saw  timber  stems  based  on  the  breast  height  diameter  
and  the  number  of  log  per  stem 

ALKUSANAT 

Vuonna 1957 laadittiin metsäntutkimuslai  

toksessa  Keskusmetsäseura  Tapion  aloitteesta 

sahapuurunkojen  rinnankorkeusläpimittaan  pe  
rustuvat  kuutioimistaulukot,  joita  taulukoita on 
sittemmin käytetty  yleisesti  leimikoiden arvioin  
neissa.  Kun  sahatukkien mittauksessa kuitenkin 

siirryttiin v.  1971 metrijärjestelmän  käyttöön  
eivät taulukot enää  olleet sopivia  käytännön  
arviointitehtäviin. Keskusmetsälautakunta Ta  

pion  taholta käännyttiin  jälleen  metsäntutki  
muslaitoksen puoleen  ja pyydettiin  uusimaan 
ko.  taulukot. Työtä hoitamaan perustettiin 
kolmimiehinen työryhmä,  jonka  muodostivat 

professori  VEIJO HEISKANEN, tohtori PAA  
VO TIIHONEN metsäntutkimuslaitoksesta  ja 
metsäteknikko ANTERO KURONEN  Keskus  

metsälautakunta Tapiosta.  

Entisiä taulukoita analysoitaessa  todettiin,  
että sahatukkien mittavaatimusten  ja  apteeraus  

tapojen  vuoksi ei  taulukoiden muuntaminen 
uusille yksiköille  vastannut tarkoitusta,  vaan 

pidettiin  välttämättömänä uuden aineiston ke  
rääminen. 

Tutkimustyöt  on tehty pääasiassa  metsän  
tutkimuslaitoksen metsänarvioimisen tutkimus  

osastossa  tohtori  Tiihosen johdolla,  joka on 
valmistanut myös  alustavan käsikirjoituksen.  
Metsäteknikko  Kuronen  on  laatinut käytännön  
sovellutuksia  koskevan  osan julkaisuun.  

Kiitämme kaikkia  työhön  osallistuneita sekä  
sitä eri  tavoin tukeneita. 

Helsingissä,  marraskuussa  1972 

Kirjoittajat 

18273—72/12  
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VOLUME TABLES FOR  SAW TIMBER STEMS BASED ON BREAST HEIGHT 

DIAMETER AND  NUMBER OF LOGS  PER STEM 

SUMMARY 

With the introduction of the true cubic 

metre  as the common unit for measuring  saw 
timber and pulpwood,  the old volume tables 
had  to be revised. A new set  of volume tables 

was  developed,  based on dbh and  number of  

logs  per stem.  For  this purpose, the  authors  
formed a working  group led  by  Prof. V.  HEIS  
KANEN.  The new tables are published  here  
with a short  description  of  their principles,  use  
and  accuracy. 

Materials 

The main information was drawn from 

materials  collected for another study  (NOU  
SIAINEN et ai.  1972) of  actual logging  sites  
in South Finland. 4 794 pine  and 4 275 spruce  

sample  trees  were studied. The pine  samples  
came from 24, the  spruce samples  from 23 

separate sites.  A working team formed by  the 
Finnish Forest  Research  Institute measured 10 

pine  and 10 spruce samples.  The remaining  
data  were  obtained from the contracting  parties  
in the timber market, with the help  of the 

Forestry  Commission. 

Fig.  on p. 6—7  shows  the size  of the sample  
and some means for  the logs.  Table 1 gives the 
distribution of the material in terms of the 

dbh and the number of  logs  per  stem. To be 

acceptable  a sample  had to  meet the qualifica  
tions  (p.  8) prescribed  for a minimum stem. 

The tables 

First  the volume of saw timber was  deter  

mined for each stem. Computation  was  made 

by  sections.  The  results  were plotted  against  
the dbh and the number of logs  per  stem. Next  
the means were graphically  improved.  Finally,  
the results  were checked  against  control calcula  
tions. 

These new tables for pine  and spruce  saw 
timber stems  give average volumes in cv.  m.  with 
bark. The following  grading  is  used: dbh-classes 

ranging  from 19 to  45 cm (interval  2  cm, with 

readings  rounded off  to the nearest  odd num  

ber);  log number classes  ranging  from 1 to 4 
(number  of logs  per  stem).  

Use  and accuracy  of  the tables 

The tables  are used to  determine the  approxi  
mate volume of standing  pine  and spruce  saw 
timber at a site marked off  for cutting.  Since 

they  have been developed  for  standard South 
Finnish trees, an injured  tree  calls for a  special  
treatment. The tables imply  a basic mean length  
of 460—490 cm  for  a log.  The average top 
diameter of  a top log  is  16.5 cm  for pine  and 
17.5 cm  for spruce.  Both  of  these characters,  

however,  vary  with the dbh and the  number  of 

logs  per  stem (Figs.  1 and  2).  
Before the volume can be read, the dbh must  

be measured and the number of  logs  estimated. 
A tally-sheet has  been designed  to record  
results (Table  3). 

The last chapter  of  the paper deals with the 

accuracy  of  the tables. Fig.  on p. 11 shows  
deviations in the results obtained for each 

sample  contingent  (1)  with the tables,  (2)  from 
an actual measurement. Total volumes obtained 

from certain sample  parties  are  given  in Table 4. 
The reliability  of the tables  is  also  described 
with the aid of the log  number grades  (Figs,  
on p. 13). The theoretical  precision  of the 
tables is  2.9 % for pine,  and 3.2 % for spruce.  
When estimating  the "table errors",  the possi  

bility  of errors in measurement cannot be 

disregarded.  As  to the working  precision  of 
these tables,  the  reader is  referred  to an earlier 

report (HEISKANEN  and TIIHONEN 1958). 

Finally, a comparison  is  made between the new 
and  the old  tables (Figs.  3  and  4).  
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JOHDANTO 

Kiintokuutiometrin valinta kuitu- ja saha  

puiden uudeksi yhteiseksi  mittayksiköksi  ai  
heutti mm.  varsin laajamittaisen  pystypuiden  

puutavaralajitaulukoiden  uusimisen. Työssä  kes  

kityttiin  aluksi leimikoiden pystymittauksissa  
sovellettavien kuutioimisperusteiden  selvittämi  
seen (NOUSIAINEN et ai. 1972) ja vuonna 
1969 annetun puutavaran mittaussäännön 

(163/69)  edellyttämien  uusien puutavaralaji  
taulukoiden (TIIHONEN 1972 a, 1972 b)  laa  
dintaan. Näiden tutkimusten yhteydessä  kiin  
nitti metsäteknikko  ANTERO KURONEN  huo  

miota siihen,  että leimausten  yhteydessä  varsin  
yleisesti  käytetyt,  rinnankorkeusläpimittaan  ja  
tukkilukuun perustuvat  sahapuiden  kuutioimis  
taulukot (HEISKANEN  ja  TIIHONEN 1958)  
olisi  myös  pikaisesti  uusittava. Tehtävää varten 
kirjoittajat  muodostivat professori  VEIJO HEIS  
KASEN  puheenjohdolla  työryhmän,  joka  aloit  
ti toimintansa keväällä  1972. Katsottiin,  että 

uudet taulukot olisi  pyrittävä  valmistamaan 

Keskusmetsälautakunta Tapion  esittämän toi  
vomuksen mukaisesti ennen syyskautta  1972. 

Taulukoiden uusimista koskenut lähempi  
tarkastelu osoitti,  että tehtävä edellytti  uutta 
tutkimus-  ja  tarkistusaineistoa,  mistä syystä  

myöskään  saatuja  taulukoita ei voida sellaisi  

naan verrata  vuoden 1958 taulukkoihin. Todet  

tiin,  että käytettävissä  oli  kuitu- ja  sahapuiden  
kuutioimismenetelmää käsitelleen työryhmän 

(NOUSIAINEN  et ai.) keräämä laaja  ja moni  

puolinen  koepuuaineisto.  Sen avulla saatiinkin 
taulukoiden laadinta ja  tarpeelliset tarkistus  
laskelmat päätökseen  jo kesäkuussa  1972. Tä  
män  osan työstä  on hoitanut tohtori PAAVO 
TIIHONEN. Keskusmetsälautakunta Tapio  jul  
kaisi  taulukot monisteena syyskuussa  1972. 

Tässä  julkaisussa  esitetään uudet männyn ja  
kuusen sahapuutaulukot  lopullisessa  muodos  
saan. Lisäksi  selostetaan suppeasti  taulukoiden 
laadintaa ja  luotettavuutta. 

TUTKIMUSAINEISTO 

Johdannossa  viitatun mukaisesti taulukoiden 
laadintaa varten  oli  käytettävissä  kiintokuutio  
metrin käyttöön  perustuvan kuitu-  ja sahapui  
den kuutioimismenetelmän valmistamisen yh  

teydessä  kerätty  koepuuaineisto  (NOUSIAI  
NEN  et  ai.).  Aineisto on koottu maan etelä  

puoliskon  eri  osissa  sijainneilta  käytännön  hak  

kuutyömailta  ja se  käsittää  kaksi  osa-aineistoa,  
kuutioimismenetelmän ja  puutavaralajitaulukoi  
den valmistamisessa käytetyn  taulukkoaineiston 

ja  toisaalta tarkistusaineiston,  joissa  kummassa  
kin käytettiin  samoja  mittausmenetelmiä. Kaik  
kiaan oli käytettävissä  tähän tutkimukseen so  
veltuvia koepuita  seuraavasti: 

Aineiston aikaisemman käsittelyn  yhteydessä  
oli ilmennyt,  että osa-aineistojen  mittaustulok  
set  ja niiden perusteella eri tunnusten (rinnan  

dneisto  

iaterial  

Mänty Kuusi  

Pine Spruce 
Runkoa  — Number  of  tree :  

"aulukkoaineist o 

iasic  material 

1643 1374 

"arkistusaineisto 

Control material 
3151 2901 

Yhteensä 
4794 4275 



korkeusläpimitta,  pituus ja kapeneminen)  mu  
kaisesti  lasketut  keskimääräiset  saha(tukki)-  ja 

kuitupuuosuudet  olivat hyvin  yhdenmukaiset.  
Katsottiin,  että  osa-aineistojen  yhdistäminen  oli 

perusteltua.  Näin muodostettu tutkimusaineisto 
käsittää kaikkiaan 24  mänty-  ja 23 kuusikoe  

puuerää.  Näistä on metsäntutkimuslaitoksen 
arvioimisosaston mittausryhmä mitannut yh  
teensä  10 mänty-  ja 9  kuusikoepuuerää  (erät  
I—lo taulukossa 4).  Muista mittauksista  ovat  
huolehtineet pääosiltaan  ko.  leimikot ostanet 
den metsäteollisuusyhtiöiden  metsäosastojen  
mittausryhmät  yhdessä  myyjän  järjestöjen  edus  

tajien kanssa.  Itä-Savon piirimetsälautakunta  
keräsi  lisäksi  oman aineiston. Metsähallituksen 

kehittämisjaoston  ryhmä mittasi kolme koepuu  
erää. 

Aineiston keruukohteet ja kerääjät  on esi  

tetty  edellä mainitussa kuitu- ja sahapuiden  
kuutioimismenetelmää käsittelevässä  julkaisussa  

(NOUSIAINEN et ai.,).  Eri kohteissa mi  

tattujen  koepuuerien  runkoluvut  nähdään jäl  
jempänä  luotettavuuden tarkastelun yhteydessä  
esitettävästä taulukosta 4, josta  ilmenee, että 
muutamia poikkeuksia  lukuunottamatta runko  
luku on ollut 100—250. Edellä esitetyt  aineis  
ton kokonaisrunkolukumäärät ja  niistä valmis  

tettujen  tukkien kokonaiskuutiomäärät jakaan  
tuvat tutkimuksessa  erotettujen  neljän  tukki  
lukuluokan kesken  seuraavasti: 

Kaikkiin  tukkilukuluokkiin sisältyy  erikokoisia  
ja erimuotoisia runkoja.  Taulukosta 1 nähdään 
runkomäärien jakaantuminen  tutkimuksessa  so  
velletun toisen tunnuksen,  rinnankorkeusläpi  
mitan,  mukaisiin luokkiin. Rinnankorkeusläpi  
mitasta käytetään  jäljempänä  osittain  lyhen  
nystä  d. 

Seuraavasta asetelmasta nähdään tukkien 

keskipituus  ja latvatukin keskimääräinen latva  

läpimitta  tukkilukuluokittain. 

Taulukko 1.  Tutkimusaineiston jakaantuminen  rinnankorkeusläpimitta  (d)- ja  tukkilukuluokkiin. 
Table 1. Distribution of  the basic  material into classes according  to  diameter and  number of  logs.  

5  

Tukki- 

luku  

Number  

of  logs 

Mänty 
Pine  

Runkoa k-m 3 

No. of cu. m.  

trees s. m. 

Kuusi  

Spruce 

Runkoa k-m 3 

No.  of cu. m.  

trees s. m.  

1  

2 

3 

4 

446 74.3 

1715 628.4 

2003 1422.3 

630 701.5 

1025 199.0 

1930 785.9 

1087 804.4 

233 280.5 

Yhteensä  47q4  
Total y 

2826.5 4275 2069.8 

d-luokka, Mänty — Pine  Kuusi  — Spruce 

cm 
Tukkiluku  -  Nu; iber  of  logs  

d-class, 

cm 

Runki  jen lukumäärä  — Number  if  trees 

19 

21 

179 

159 

47 

241 

143 

465 

292  

3 

124 5 

23 71 472 54 488 21 

25 24 

8 

369 

303  

176 

350  

2 87 530  

420 

81 

27 28  21 180 4  

29 1 156 418 57  

82  

9 

4 

221 

86 

246  

241 

11 

31 3 70 330  26 

33 

35 

25 

18 

268 103 

114 

2  37 146 35 

37 

39 

41 + 

7 

6 

179 

118 90  

59  

1 

1 

12 

6 

83  

53  

20  

53 

35 

38 64 

41 3 1 95 16 31 

Yhteensä 

Total 
446 1715 2003 630  1025 1930 1087 233  
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Aineistoa kerättäessä  pyrittiin  tukkien  keski  

pituudeksi  saamaan 460—490 cm,  "Uudistuva 

puutavaran mittaus"- lehtistä mukaillen. Ase  
telman tulossarjat  osoittavat,  että tavoite saa  
vutettiin. Keskipituudet  vastannevat  tukkiluku  
luokittain käytännön  hakkuutoiminnan keski  

määräispiirteitä.  
Latvatukin latvaläpimitat  ovat männyllä  kes  

kimäärin pienemmät  kuin  kuusella. Ero  johtuu  
huomattavalta osalta siitä,  että aineiston  keruu  
aikana tukkien minimilatvaläpimitta  oli män  

nyllä  2  cm pienempi  kuin kuusella.  

Kuva  1. Tukkiosan  pituus  rinnankorkeusläpimitta  (d-)  luokittain. Tasoittamattomat keskiarvot.  
1 =  yksitukkiset,  2  = kaksitukkiset,  3 = kolmitukkiset,  4 =  nelitukkiset. 

Fig.  1. Utilized length  by  d-classes.  Means  not  improved.  Numbers I—4  refer to  the number of  logs.  

Tukki- Keskipituus,  cm  
luku Average length, 
Number cm 

of  logs  

Latvatukin  latvaläpi-  
mitta, cm  

Top diameter  of  the  

top log,  cm  

Mänty Kuusi  

Pine Spruce 

Mänty Kuusi  

Pine Spruce 

1 552 562 16.4 17.8 

2 498 491 

3 480 470 

4 466 458 

16.4 17.5 

16.9 17.6 

17.2 17.6 

Keski- 

määrin  484 488  

Average 
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Kuva  1 havainnollistaa tukkiosan pituutta  
d- ja tukkilukuluokittain.  Vastaavat  latvatukin  

latvaläpimittaa  valaisevat tulokset  nähdään ku  
vasta  2. Molemmista tunnuksista esitetään ta  

soittamattomat keskiarvot. Sekä tukkiosan pi  
tuuden että latvatukin  latvaläpimitan  kehitys  
d-luokittain on hyvin  yhdenmukainen  aikaisem  

pien  taulukoiden laadinnan yhteydessä  saatu  

jen  tulosten kanssa (ks.  HEISKANEN ja  TII  
HONEN 1958, s. 22—23).  Lähinnä kuusituk  
kien minimilatvaläpimitan  suurentuminen on 
aiheuttanut tiettyä "tasokorotusta" erityisesti  
kunkin tukkilukuluokan pienimmissä  d-luo  
kissa.  

Kaikista koepuista  oli  käytettävissä  seuraa  
vat mittaustulokset: 

— rinnankorkeusläpimitta  (d),  
— rungosta tehtyjen  tukkien lukumäärä,  

— tukkien mitat (pituus  ja  d-latva),  ja 
— rungon tukkiosan kuutiosisältö. 

Kaikki  mittaukset  tehtiin kaadetuista ja  kar  
situista,  "normaaleista" sahapuista.  Tämä tar  
koittaa,  että tyveyksiä  ja  leikkoja  sisältäneitä 

runkoja  ei  ole  yleensä  hyväksytty  aineistoon. 
Tukkiosan eli  rungosta tehtyjen  kaikkien  tuk  
kien  kuutiomäärä on määritetty pätkittäisellä  
kuutioinnilla,  pölkkyjen  pituuden  ollessa  I—2 

m.  Kaikki  läpimitat  on mitattu kahdessa  toi  
siaan vastaan kohtisuorassa  suunnassa  kuoren 

päältä  millimetrin  tarkkuudella. Mittayksikkönä  
on  edellä  viitatun mukaisesti  kuorellinen,  todel  

linen kiintokuutiometri. 

Apteerauksessa  sovellettiin puun myyjien  ja 

ostajien yhteisesti  laatimia ohjeita  (Sahatukkien  
laatuvaatimukset 1971; Uudistuva puutavaran 
mittaus 1972). Aineistoon hyväksytyn  saha  

Kuva 2. Latvatukin  latvaläpimitta  d-luokittain.  Tasoittamattomat keskiarvot.  1 = yksitukkiset,  2  = 
kaksitukkiset,  3 = kolmitukkiset,  4 = nelitukkiset. 

Fig.  2.  Top  diameter of  the top log  by  d-classes.  Means  not  improved.  Numbers I—4 refer  to  the 
number of  logs.  
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puun oli täytettävä seuraavat  minimirungon  
vaatimukset: 

— rinnankorkeusläpimitta  (d)  vähintään 18 cm  

(19  cm:n d-luokka = 18.1—20.0 cm)  
— runko  on terve,  "normaali" sahapuu,  ja 
— rungosta saadaan seuraavat  vähimmäisvaati  

mukset  täyttävä  tukki:  männyllä 490x15 cm  

(läpimitta  kuoren alta,  täytettävä 15 cm),  
II laatuluokka,  kuusella 490x17 cm  (täytet  
tävä 17 cm), oksaisuus  11/111-, muilta osin 

II laatuluokka. 

Esitettyjen  vähimmäisvaatimusten asemesta  

jouduttiin  yksittäistapauksissa  soveltamaan eräi  
tä muita edellä mainituista ohjeista  lähemmin 
ilmeneviä tukin mittasuhteiden ja laadun yh  
distelmiä. 

Rungosta  valmistettavan  minimitukin vähim  
mäisvaatimukset olivat seuraavat: männyllä  
430x15 cm (luokka,  alaraja  14 cm),  kuusella  
430x17 cm (läpimittaluokan  alaraja  16 cm).  

Läpimitan  suuretessa  voitiin erottaa asteittain 

lyheneviä  tukkeja.  Lyhin  tukki  oli  310 cm,  pisin  
610 cm. 

TAULUKOIDEN LAADINTA,  RAKENNE  JA KÄYTTÖ  

Taulukoiden laadinta 

Ensimmäinen osatehtävä käsitti tukkiosan 

kuutiomäärän määrittämisen jokaiselle  koepuul  
le. Kuten  edellä on todettu,  laskennan perus  
teena oli pätkittäinen  kuutiointi,  joka antaa 
tulokseksi  ns. tarkan todellisen kiintomitan.  

Saadut tulokset  ryhmitettiin  d-luokan ja  tukki  
luvun mukaisesti,  ensin koepuuerittäin  ja sit  
ten kaikkiaan. Rinnankorkeusläpimittaluoki  
tus tapahtui  2  cm:n tasaavin luokin,  luokka  
keskusten  ollessa parittomia  lukuja  (19,  21,  
23.  .  .  jne).  Tuloksia yhdisteltäessä  saatiin keski  

määräistietoja myös  tukkien pituudesta  ja  latva  
tukin latvaläpimitasta.  Koe-erien rakennetta tut  
kittiin lisäksi  ryhmittämällä  koepuut  tukin pi  
tuuden ja latvaläpimitan  mukaisiin luokkiin.  

Pätkittäinen kuutiointi ja tulosten yhdistely  
tapahtui  ATK-laskentana. Tehtävästä huolehti 
fil.  maisteri  JUHA PURANEN metsäntutkimus  
laitoksen arvioimisen osastolta. 

Toiseen työvaiheeseen  sisältyi  kaikki koe  

puuerät  yhdistämällä  saatujen  d- ja tukkiluku  
luokittaisten tulosten graafinen  tasoitus. Tulok  
sia  tarkasteltiin lopuksi  jäljempänä  esitettävien 
tarkistuslaskelmien valossa.  

Taulukoiden rakenne 

Taulukossa 2  esitetyt  uudet mänty-ja  kuusi  

sahapuiden  kuutioimistaulukot ilmaisevat  sovel  
letun luokituksen  mukaisista  rungoista  keski  
määrin saatavan tukkiosan  kuutiomäärän. Mitta  

yksikkö  on todellinen kuorellinen kiintokuutio  

metri. Luokitus 
on

 
seuraava:

 

— rinnankorkeusläpimitta(d)luokat:  19—45 cm, 

2  cm:n tasaava  luokitus,  

— tukkilukuluokat:  I—4 tukkiset  rungot. 

Rinnankorkeusläpimitan  mittauksen lähtö  
kohta on ILVESSALON (1947)  soveltama 

puun juurenhaarojen  määrittämä alin mahdol  
linen kaatokorkeus (ks.  ILVESSALO 1965, 
s. 56, kuva  37).  

Taulukoiden käyttö  

Taulukot on tarkoitettu käytettäväksi  män  

ty-  ja kuusisahapuuleimikoiden  likimääräiskuu  
tioinnissa. Ne  on laadittu maan eteläpuoliskon  
terveille,  "normaaleille" puille.  Vikaisuuksien 
vaikutus on siten otettava erikseen huomioon. 

Maan  eteläpuoliskolla  tarkoitetaan tässä  Oulun 
läänin etelärajan  eteläpuolista  aluetta. 

Taulukot perustuvat 460—490 cm:n keski  

pituuteen  ja latvatukin osalta  männyllä  n. 16.5 

ja kuusella n. 17.5 cm:n latvaläpimittaan.  Mo  
lemmat näistä keskiarvoista vaihtelevat kuiten  

kin d-  ja tukkilukuluokittain,  kuten edellä 
aineistoa kuvattaessa  todettiin. Jos  arvioitavasta 
leimikosta tehdään mitoiltaan näistä keskiluvuis  

ta  huomattavasti poikkeavia  tukkeja,  taulukoita 
ei  voida käyttää.  Todettakoon,  että taulukot 
eivät  sovellu myöskään  yksittäisen  rungon erik  
seen kuutioin tiin. 

Varsinainen arviointi  tapahtuu  taulukoita 
käytettäessä  seuraavasti:  



Taulukko 2. Rinnankorkeusläpimittaan  ja tukkilukuun perustuvat  sahapuiden  kuutioimistaulukot.  
Table 2.  Tables  for  saw  timber  stems  based on  breast  height  diameter and  the number of logs.  

Rinnankorkeusläpimitta  mitataan eteen sat  
tuvalta puolen 1.3 m:n korkeudelta juuren  
niskalta lukien, 2 cm:n tasaavin luokin. Mit  
tauksessa  suositetaan käytettäväksi  apuna 1.3 
m:n pituista  keppiä  yms. 

Rungosta  saatavien tukkien  lukumäärä ar  
vioidaan silmävaraisesti.  Arvioinnissa  noudate  

taan uuden mittayksikön  käyttöönoton  yhtey  
dessä laadittuja  ohjeita  ja muita yleisiä  aptee  

raussääntöjä.  Lyhin  tukki on 310 cm  ja pisin  
610 cm.  Tukin pienin  latvaläpimitta  on man  

nyllä  14 cm  (15  cm:n luokka),  kuusella 16 cm  

(17  cm:n luokka).  
Kun tunnetaan rinnankorkeusläpimitta  (d)  

ja tukkiluku,  saadaan rungon tukkiosan kuutio  
määrä  suoraan taulukoista. Tulosten laskentaa 

voidaan yksinkertaistaa  ja nopeuttaa käyttä  
mällä mittauksissa  taulukosta  3 nähtävää KU  

ROSEN  laatimaa puidenluku-  ja laskentaloma  
ketta. 

Keskusmetsälautakunta Tapio painattaa  lo  
makkeen säänkestävälle paperille,  jolloin  se sopii  

9 

Tukkiluku  —  Number  of logs  
d-luok-  

ka,  cm  Puulaji  

Species d-class,  
Tukkiosa,  k-m

3 kuorineen/runko 
Utilized  part,  cu.m.s.m. with  bark  

cm 

19 0.14 0.20 

.25 21 

23 

.16 

.19 .30 

0.36 

.41 0.52 

25 

27 

.22 

.25 

.36 

.42 

.47 

.54 

.60 

.69 

29  .29 .48 .63 .78  

Mänty  31 .32 .54 

.61 

.72 

.81 

.88 

Pine 33 .35 .99  

35 .38 

.42 

.68 .91 1.11 

37 

39 

41 

.76 

.84 

1.01 

1.12 

1.23 

1.35 

43 

45 

.92 

1.01 

1.23 

1.35 

1.48 

1.62 

1.11 1.47 1*78 

19 0.14 0.23 

21 .18 .27 0.38 

23 .21 .32 .45 0.56 

25 .24 .38 

.44 

.52 .65 

.74 

.84 

27 .27 

.30 

.59 

.67 29 

31 

.51 

Kuusi 

Spruce  33 

.34 

.38 

.58 

.65 

.76 

.85 

.94 

1.04 

35 

37 

.42 .72 .94 

1.04 

1.15 

.46 .79 1.27 

39 

41 

.50 .86 

.93 

1.14 

1.24 

1.40 

1.53 

43 

45 

1.00 1.35 

1.47 

1.68 

1.84 1.07 



10 

Taulukko  3. Puiden luku-ja  laskentalomake.  
Table 3. Facsimile of a  tally-sheet.  

sateiseenkin metsään  puidenlukulomakkeeksi,  
Lomakkeelle  tulevat,  laskentatyön  helpottami  
seksi,  sahapuiden  kuutioimistaulukoiden yksik  
kökuutiot. Siihen  varataan  tila laskennalle,  jon  
ka tuloksista siirretään  varsinaiseen  leimaus  

luetteloon ainoastaan puulajeittaiset  loppusum  
mat.  Kertakäyttöinen  metsälomake jää  leimauk  
sen  suorittajalle  käytettäväksi  tarvittaessa yksi  
tyiskohtaisia  tietoja  leimikon rakenteesta. 

TAULUKOIDEN LUOTETTAVUUDESTA 

Luotettavuuden tarkastelussa  rajoitutaan  vain 
taulukoilla saatujen  ja  todellisten kuutiomäärien 
vertailuun eli  ns,  taulukkovirheeseen  (ks.  HEIS  
KANEN ja TIIHONEN  1958).  Vertailut  on suo  
ritettu yksinomaan  taulukoiden laadintaan käy  

tetyn  aineiston avulla,  joten  tulokset kuvaavat 
lähinnä tasoituksen onnistumista. Ottamalla 

huomioon aineiston  keruutapa  ja  -kohteet,voi  
daan vertailun tulosten  perusteella  tehdä pää  
telmiä myös  taulukoiden luotettavuudesta mui  
den leimikoiden kuutioinnissa. Taulukoiden 

käyttötarkkuuden  osalta viitataan myös  aikai  
sempien  taulukoiden valmistamisen  yhteydessä  
saatuihin tuloksiin. 

PUI DEN L\Jk;U UASICENT^v 

DU 

ll< TvjJC  kxlxUcvjo  feurv 

fe°>F 
kpl 

M Uf- m 3. 
kru.ori- 

r\-eer\  

Cun-  

k-oja  
kpl  

M l<-  m  

\<Ta.or*i- 

r\eerv  
cm 

/  

rnk  mk 

to.  ia 0.14  
J9 

.20 .23 

,16 .18 

21 .25  .27  

.36  38  

.19 .21 

,3o .32  

l.oi  l.oo 

r&i  [•351  
TM 1.68 

l.ll 1.07 

15 \A7 

1.7» EM 
SI 

rvjja-Hxjerv. ,  
k.u.uset cxLclosL'ct\  

CurxQp7> 
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Taulukosta  4 nähdään ensin koepuuefittäiset  
tulokset.  Edellä mainitun mukaisesti tähän  tau  

lukkoon on  otettu myös  koepuiden  lukumäärät. 

Koepuuerittäinen  vertailu osoittaa,  että tu  
lokset  ovat  varsin  yhdenmukaiset.  Eroja  ilmenee 
tosin yleisesti,  mutta ne vaihtelevat sekä  +  että 
— suuntaan. Eri  puulajien  tulossarjojen  vertailu 
viittaa varsin yhdenmukaisiin  tuloksiin. Kaikki  

koepuuerät  yhdistäen  on molempien  puulajien  
taulukoilla päädytty  käytännöllisesti  katsoen 
mittauksen mukaisiin tuloksiin,  mikä osoittaa,  

että taulukoiden laadinnassa on onnistuttu 

hyvin.  
Seuraava  asetelma valaisee koepuuerittäin  

ilmenneiden erojen  suuruutta, ja  siinä on rajoi  
tuttu vain  erojen  itseisarvoihin.  Erot on ryhmi  

telty aikaisemmassa tutkimuksessa käytetyn  
luokituksen mukaisesti. 

Taulukko 4.  Tarkistuslaskelmien  tulokset  koepuuerittäin.  
Table 4. The results  of  control calculations  by  sample  contingents. 

Ero,  %  

Difference,  % 

'uulaji 

Species 

<4 <8 

Koe- Koe-  

>8 

Koe-  

puu- % puu-  
eriä eriä 

Sample Sample 
contin- contin- 

% puu-  

eriä  

Sample- 
contin- 

%  

gents gents gents 

Vlänty  
'ine  

16 67 24 : 100 

iuusi 

Spruce 
14 61 22  96 1 4 

Mänty — Pine Kuusi  — Spruce 

Koepuuerä 

Sample 
contingent 

Koepuiden 
lukumäärä  

Number  of  
trees  

Mittaus 

by  actual 
measurement 

Taulukot  

with  

tables  

Koepuiden 
lukumäärä  

Number  of 

Mittaus 

by actual 
measurement 

T aulukot  

with 

tables 

trees  
i 3 
k-m — cm. 

l 3 
k-m — cu.m. i.s.m.  s.m. 

1 162 172.6 167.9 199 108.9 102.9 

129.9 2 

3 

196 

193 

152.9 

144.7 

150.5 

144.0 

195 136.6 

214 82.5 85.2 

4 193 115.0 120.4 231 71.3 73.4  

5 66 

206  

39.8 

111.6 

41.1 

118.6 

246 177.2 177.8 

6 192 99.0 

56.6 

101.1 

7 227 89.4 92.1 122 61.9 

8 182 132.1 132.7 

123.0 

138 

32 

100.5 

21.1 

100.0 

20.1 9 219 125.7 

10 195 198.1 

39.6 

191.5 

54 25.0 

106.6 

26.2 

106.6 

11 58 39.1  

90.9 12 197 86.8 172 

13 

14 

240  183.5 

120.3 

172.6 

121.7 

239 

147 

95.9 95.1 

194 69.9 

75.9 

72.1 

15 

16 

179 

89  

76.0 76.1 182 

149 

75.7 

52.2 51.8 65.8 

6.7 

60.9 

6.8  17 179 100.1 100.6 20 

18 231 86.7 

87.5 

91.8 198 

255 

112.7 

127.1 

111.6 

121.2 19 205  87.3 

20  273 131.2 135.0 251 

472 

181 

142.7 

157.5 

141.7 

160.3 21 

22 

477 

210  

193.5 

85.2 

196.0 

90.3 73.7 78.6 

59.4 

101.4 

23  

24 

227 183.0 

119.0 

170.8 

124.1 

205 

181 

56.8 

99.7 196 

Yhteensä 

Total 
4794 2826.5 2829.9 4275 2069.7 2069.9 
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Tulossarjojen  vertailu viittaa siihen,  että 

männyn  taulukoilla on  päädytty  hieman parem  

piin  tuloksiin kuin kuusella.  Pienimmän virhe  

rajan,  alle 4 %,  sisälle  on kuusellakin silti  jäänyt  

yli  60  %  kaikista  eristä.  
Tukkilukuluokittaisia tuloksia havainnollis  

tetaan ensin seuraavan asetelman tulossarjoissa.  
Määrällisten tulosten esittelyssä  on rajoituttu  
vain  asetelmasta nähtäviin,  kaikki  koepuuerät  

yhdistäen  saatuihin,  täysinä  kiintokuutiometrei  
nä  ilmaistuihin tuloksiin. 

Kuva  3. Uusien ja vanhojen  sahapuutaulukoiden  vertailu. 1  = uusien taulukoiden yksitukkiset,  
2  = kaksitukkiset,  3 = kolmitukkiset,  4 = nelitukkiset. —  0  = muuntoluvun (23.45  j

3 /k-m 3

)  avulla 
vanhoista taulukoista lasketut luvut. 

Fig.  3. Comparison  between the new and the old  tables.  1 =  single-log  stems  with  the new tables,  
2 = two-log  stems, 3  = three-log  stems,  4 = four-log  stems. — 0  =  volumes transformed  from the old 
tables by  a  factor  of 23.45 cu.ft./solid  cv.m.  
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Koko aineiston osalta on tukkilukuluokit  

tainkin päädytty  miltei tai täysin  mittauksen 
mukaisiin tuloksiin. Seuraava asetelma valaisee 

koepuuerittäin  ja edelleen tukkilukuluokittain 

syntyneiden  erojen  jakaantumista  edellä sovel  
lettuihin luokkiin. 

Pienimmän virherajan,  alle  4%,  alapuolelle  on 
kummallakin  puulajilla  jäänyt  useissa  tukkiluku  
luokissa  yli  50  %  vertailulaskelmissa  syntyneistä  
eroista. Alle 8 %:n virherajan  alapuolelle  jää  

pääosa  eroista. Yli 8  %:n  suuruisia eroja  ilme  
nee kuitenkin runsaammin kuin edellä (s. 11) 
esitetyissä,  yksinomaan  puulajeittain  lasketuissa  
eroissa. 

Taulukoiden teoreettisena tarkkuutena on 

tässäkin  tutkimuksessa pidetty  taulukoilla saa  

tujen  ja todellisten kuutiomäärien erojen  keski  
arvoa. Kaikki  koepuuerät  yhdistäen  päädyt  
tiin puulajeittain  seuraaviin keskimääräiseroihin. 

sty "* 

Kuusi 
,
 

Spruce 
3-2  % 

Puun runkomuotoa kuvaavan tunnuksen,  
tukkien keskipituuden  ja muiden apteeraus  
teknisten seikkojen  vaikutus tulosten  luotetta  
vuuteen sivuutetaan tässä viittaamalla aikaisem  

pien  taulukoiden laadinnan yhteydessä  tehtyi  
hin selvityksiin  (HEISKANEN  ja TIIHONEN 

mt., s.  45—50). Edellä mainitun mukaisesti 

myös  taulukoiden käyttötarkkuuden  tarkastelu 
sivuutetaan vain korostamalla maastotöitä suo  

rittavien mittaajien valinnan, koulutuksen ja 

ohjauksen  keskeistä  merkitystä.  
Kuten  johdannossa  mainittiin, ei saatuja  

kuutiolukuja  voida vertailla aiempiin  tauluk  
koihin mm.  erilaisten mittayksiköiden  ja  aptee  

rausohjeiden  takia.  Vertailu edellyttäisikin  van  
han aineiston tukkikohtaisten muuntolaskel  

mien tekoa,  mihin ei katsottu  olevan syytä  eikä 
mahdollisuuksia. Karkeaa vertailua varten on 

kuitenkin kuvissa 3  ja 4 esitetty  esillä olevien 
taulukoiden kuutiolukujen  rinnalla muunto  
suhteella (ks.  Uudistuva puutavaran mittaus 

1972) lasketut  vuoden 1958 taulukoiden arvot.  

'uulaji 

tpecies 

Laskenta- 

peruste 

Results 

obtained  1 

Tukkiluku  

Number  of  logs  

2 3 4 

k-m
3 kuorineen  

cu.m.s.m. with  bark  

/länty 

Mittaus 

by  actual 

Hne measurement 

Taulukot 

74 628 1422 702  

with tables 74 628 1426 702  

Mittaus 

by  actual 
tuusi measurement 199 

Spruce  Taulukot 
with tables 197 

786 

787 

804 280 

805 280 

Ero, % 

Difference,  % 

Puulaji 

Species 

Tukki- 

luku  

Number  of  

logs 

<4 <8 <12 >12 

%  koepuueristä 
%  of  sample contingents 

1 52 81 91 9 

2 75 96 100 

/länty  
Hne 

3  

4 

46 

45 

96 

55 

100 

75 25 

1 

2 

82 

65 

96 

91 

100 

96 4 

tuusi 

Spruce  

3 

4 

41 

75 

77 

81 

91 

94 

9 

6 
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Kuva  4. Uusien ja vanhojen  sahapuutaulukoiden  vertailu. 1 = yksitukkiset,  2  =  kaksitukkiset,  3  =  kol  
mitukkiset,  4  = nelitukkiset.  —0  = muuntoluvun (22.94j

3  /k-m3

)  avulla  vanhoista taulukoista lasketut 
luvut. 

Fig.  4.  Comparison  between the new and the old tables.  1 = single-log  stems, 2 = two-log  stems,  
3 = three-log  stems, 4 =  four-log  stems. —  0 =  volumes transformed  from the old  tables  by  a factor  of  
22.94 cv.ft./  solid  cv.m.  
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