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SUMMARY 

The ambrosia beetle ( Trypodendron  lineatum 
Oliv.) can be regarded  as the most  harmful 

injurious  insect for softwood logs  in Finland. 
The injuries  are manifested both as parent 

galleries  reaching  to  the depth  of  the sapwood  
as a whole and  as strong blue-staining  of  the 

sapwood.  T.  lineatum and the damage  it  causes 
have  become increasingly  common of late,  

especially  because of the forest  storage  of 
timber. 

The purpose of the study  was to find out 
how  much  T. lineatum injury  reduces the 

quality  and value of pine  and spruce sawn 

timber, and whether it is  possible  to evaluate 
the lowering  of sawn timber quality  from the 

outwardly  visible injuries.  
The tests  were performed  in two  experimen  

tal areas of the Forest Research Institute in  

Bromarv  and Tuusula where spruce and pine  

logs  prepared  in December were stored in a 

shady  spruce  forest.  The swarming  of T. linea  
tum and other insects was  followed in the 

spring  by means  of  window  traps  placed  beside 
the log piles.  The spread and nature of the 

storing  defects  were studied  by  test  sawings  at 
the end of May  and June. Before sawing,  the 
logs were  examined by  barking. 

The sawn timber was classed by  quality  

taking  only the storing  defects into considera  
tion. The value of  the log  and  the losses  caused 
by  storage  were calculated from the quality  
class  distribution and the part  of  the log  not 
used for sawn goods  and converted into chips.  

The most important  results  of the study  
were as  follows: 

1. The holes made by  T. lineatum, an average 

of 37 per  sq.m. of  bark  in the pine  and 43 in 
the spruce logs,  were not yet  blue-stained one 
month after the beginning  of  swarming.  On  the 
other hand, the parent galleries  had become 
intensely  stained after  two  months of  storing  
and blue streaks  had spread  from them into  the 
environment  of  the galleries  and almost to the  

depth  of  the sapwood  in  its  entirety.  
All the timber sawn in Bromarv  was  damaged  

by  entry  holes at the  end of June, whereas in  
Tuusula holes were observed  in 27 per  cent  of  

scantlings,  and in 35 per cent of the side 
boards. 

2. After the logs  had been exposed  to T. 
lineatum damage for about a  month after 

swarming,  13.0, 60.7  and 26.3 per cent,  re  

spectively,  of  the sawn timber belonged  to  the 
classes  u/s,  V+VI and culls. The corresponding  

figures after two months were 8.8,  48.3 and 
42.9 per  cent. 

3.  The loss  of  money value of  sawn  timber 
caused by storage for one month and two 
months (after the beginning  of swarming)  was 
on average 8.50 and 10.23 marks,  and in per  
cent  terms  19.4  and 26.8 per  log.  Losses per  
volume unit of the log after storing  for one 
month and two months after  swarming  were 
42.02 and 57.64 marks/cu.m., or 1.11 and 

1.52 marks/cv.ft.  

4. The experiments  show that sawlogs  sus  
ceptible to T. lineatum injuries  cannot be 
stored during swarming  of T. lineatum unpro  
tected in the forest for  longer  than about two 
weeks without remarkable losses  in quality  and 
value of sawn timber. 
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TIIVISTELMÄ 

Tikaskuoriaista (Trypodendron  lineatum 
Oliv.)  voidaan pitää  havusahatukkien  vahingol  

lisimpana tuhohyönteisenä  Suomessa. Tuhot il  
menevät  sekä  koko  mantopuun syvyyteen  ulot  
tuvina emokäytävinä  että mantopuun voimak  
kaana sinistymisenä.  Tikaskuoriainen,  samoin  
kuin  sen aikaansaamat vahingot  ovat  viimeaikoi  
na huomattavasti yleistyneet  erityisesti  puuta  
varan metsävarastoinnin johdosta.  

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää,  mi  

ten paljon  tikaskuoriaisvioitus alentaa mänty  
jä  kuusisahatavaran laatua ja  arvoa,  ja  voidaanko 
ulkoa päin  havaittavien vioitusten perusteella  
arvioida sahatavaran laadun aleneminen. 

Kokeet suoritettiin kahdessa Metsäntutki  

muslaitoksen kokeilualueessa,  Bromarvissa  ja 
Tuusulassa,  joissa  varastoitiin joulukuussa  val  

mistettuja kuusi- ja  mäntytukkeja  varjoisaan  
kuusimetsään. Keväällä tikaskuoriaisen ja mui  
den hyönteisten  parveilua  seurattiin  telojen  vie  
reen  asetettujen  ikkunapyydysten  avulla. Varas  

tovikojen  levinneisyys  ja laatu selvitettiin koe  
sahauksin toukokuun ja  kesäkuun  lopussa.  En  
nen sahausta tukit  tarkastettiin kuorimalla. 

Sahatavara laatuluokiteltiin vain varastoviat 

huomioon ottaen.  Laatuluokkajakauman  sekä  
sahatavaran  ulkopuolelle  jäävän hakkeeksi  muun  
netun tukin  osan perusteella  laskettiin tukin arvo 
sekä  varastoinnin aiheuttamat tappiot.  

Tutkimuksen tärkeimmät tulokset olivat seu  

raavat:  

1. Tikaskuoriaisen reiät,  joita oli keskimää  
rin  37  kpl  mänty-  ja 43 kpl  kuusitukeissa  

vaipan  m 2 kohti, eivät vielä kuukauden kulut  

tua  parveilun  alkamisesta  olleet värjäytyneet.  
Kahden  kuukauden varastoinnin jälkeen emo  

käytävien  ympäristöt  sen  sijaan olivat voimak  
kaasti  tummuneet, ja  niistä oli  levinnyt  siniviiru  

ja  myös  etäämmälle ja  lähes koko  mantopuun 

syvyyteen.  

Kesäkuun  lopussa  oli kaikki  Bromarvissa 
sahattu sahatavara tikaskuoriaisen reikien va  

hingoittamaa,  kun sen sijaan  Tuusulassa reikiä 
tavattiin 27 prosentissa  sydäntavarasta  ja 35 

prosentissa  sivu-ja  pintalaudoista.  

2. Kun  tukit olivat  olleet noin kuukauden ajan  
tikaskuoriaisen tuhoille alttiina, kuului sahata  

varasta  luokkiin u/s, V+VI, sekä hylkylaatu  
13.0,  60.7  ja  26.3 %. Kahden kuukauden  kulut  
tua parveilusta  vastaavat  luvut olivat 8.8,  48.3 

ja 42.9 %. 

3. Varastoinnin aiheuttama sahatavaran ar  

von menetys oli yhden  ja kahden kuukauden  
varastoinnin (= 2  kk  parveilusta)  jälkeen  mark  
koina lausuttuna keskimäärin 8.50 ja 10.23 
markkaa sekä  prosentteina  19.4 ja 26.8 pro  
senttia tukkia kohti. Varastointitappiot  tukin 

tilavuusyksikköä  kohti  olivat yhden  ja  kahden 
kuukauden parveilun  jälkeisillä  varastointiajoil  
la 42.02 ja  57.64 markkaa/m

3

 tai 1.11  ja  1.52 
markkaa/j

3
.
 

4. Kokeet osoittavat, että tikaskuoriaisen 

iskeytymiselle  alttiita sahatukkeja  ei voi säilyt  

tää  tikaskuoriaisen parveilun  aikana metsävaras  

tossa  suojaamattomina  noin kahta viikkoa pi  

tempää aikaa ilman merkittäviä laatu- ja arvo  
tappioita.  

1. JOHDANTO 

Käytännön  kokemusten  perusteella  havupuun  
tikaskuoriaista (Trypodendron  lineatum Oliv.)  
on pidettävä  Suomessa nykyisten  puunkorjuu  
menetelmien vallitessa havusahatukkien vahin  

gollisimpana  tuhohyönteisenä.  Tikaskuoriainen 

pilaa  tuoreita kuorellisia mänty-ja  kuusitukkeja  
koko mantopuun syvyyteen  ulottuvilla noin 
1.5 mm  läpimitaltaan  olevilla emokäytävillään  

ja aiheuttaa lisäksi mantopuun sinistymistä.  
Tuhoja  on odotettavissa mikäli tukit ovat  met  
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sävarastossa  vielä touko-kesäkuulla,  ja  alttius 
tuhoille lisääntyy  edelleen jos  tukit on valmis  
tettu  ennen edellistä vuodenvaihdetta. Tikas  

kuoriaista esiintyy  Suomessa  koko  maassa ja  se 
on viime aikoina yleistynyt  erityisesti  hakkuu  
tähteiden ja puutavaran metsävarastoinnin tar  
joamien  edullisten lisääntymismahdollisuuksien  
vuoksi  (esim.  SAALAS 1949, RUMMUKAINEN 

1964, LÖYTTYNIEMI 1967, NUORTEVA  

1968).  
Tikaskuoriaisen reiät eivät olennaisesti vaiku  

ta sahatavaran mekaaniseen lujuuteen,  ellei  niitä 
ole suppealla  alueella runsaasti. Reiät,  samoin  
kuin sinistyminen  alkuvaiheessaan ovatkin  lä  
hinnä kauneusvirheitä (vrt.  LÖYTTYNIEMI &  

UUSVAARA  1972).  Nykyisten  laatuluokitusoh  

jeiden  mukaan (Suomen  Sahateollisuusmiesten 

yhdistys  1960) tällaisia vikoja  ei  kuitenkaan 
sallita I-IV laatuluokan (u/s)  sahatavarassa lain  
kaan ja jo yksittäinenkin reikä tai siniviiru 

pudottaa  luokan vähintään kvinttaan. Vienti  
sahatavaran lajitteluohjeissa  mainitaan, että  tuk  
kisineä sallitaan kvinttaluokassa  vähäisessä mää  

rin  ja kaarnakuoriaisvahinkoja  vähäinen määrä  
tavaraerän  muutamissa kappaleissa.  Tikaskuo  

riaisvikojen  aiheuttamat taloudelliset menetyk  
set ovat  täten laatuluokan alenemisesta aiheutu  

neita hintatappioita  ja laatutarkastuksen,  tor  

junnan  ym.  toimenpiteiden  aiheuttamia ylimää  
räisiä kustannuksia. 

Tikaskuoriaisen esiintyminen,  elintavat,  vioi  

tusten luonne ja torjuntamahdollisuudet  ovat 

pohjoismaisissa  olosuhteissa suhteellisen hyvin  
tunnetut (esim.  SAALAS 1949, RUMMUKAI  

NEN 1964, PULLIAINEN 1965, LÖYTTY  

NIEMI 1967, CHRISTIANSEN & SAETHER 

1968, ANNILA ym. 1972). Sitävastoin saha  
tukkien pilaantumisesta  aiheutuvista laatu- ja  

hintatappioista  ei ole tarkkaa  käsitystä.  Tiede  
tään  vain  kokemusperäisesti,  että torjuntatoi  

menpiteiden  suoritus  on ollut käytännössä  kan  

nattavaa, ja  että eräissä  tapauksissa  sahatukkien 

pilaantuminen  on merkinnyt  kymmenien  pro  
senttien arvon  vähentymistä  (HAKKILA  1964, 
VENTOLA 1965, 1970, RUMMUKAINEN  

1973). Kanadassa on todettu tikaskuoriaisen 

ja eräiden muiden vastaavanlaista vahinkoa 
tekevien hyönteisten  aiheuttamien vioitusten 
vähentävän havusahatavaran kauppa-arvoa  jopa 
60 %  (GRAHAM  & BOYES 1950, McBRIDE 

1950, McMULLAN 1956).  

Tämän nyt esitettävän tutkimuksen tarkoi  
tuksena on ollut kokeellisesti selvittää,  miten 

paljon  tikaskuoriaisvioitus  alentaa mänty- ja 
kuusisahatavaran laatua ja  arvoa sekä  voidaanko 
sahatukkien päällepäin  näkyvien  vioitusten  mää  
rästä arvioida etukäteen sahatavaran laadun 

aleneminen. Kyseessä  on menetelmä,  jossa koe  
olosuhteitten järjestelyllä  nimenomaan pyrittiin 
saamaan aikaan tikaskuoriaisen voimakas iskey  
tyminen  koetukkeihin. 

2. TUTKIMUSMENETELMÄ  JA -AINEISTO 

Tutkimus  toteutettiin sahaamalla käytännön  
olosuhteissa tikaskuoriaisen vioittamia sahatuk  

keja  ja  luokittelemalla sahatavara vain  varastovi  
at huomioiden. Näin ollen ellei varastovikoja  

esiintynyt,  sahatavarakappale  kuului aina par  
haaseen laatuluokkaan (u/s). Vastaavaa mene  
telmää ovat aikaisemmin käyttäneet  mm.  

McMULLAN  (1956)  Kanadassa ja HAKKILA 

(1964)  hyönteisvahinkojen  merkityksen  selvit  
tämiseen. 

Koepaikat  ja koetukit. Kokeet suoritettiin 
Tuusulassa Ruotsinkylässä  ja Bromarvissa Sol  
bölessä metsäntutkimuslaitoksen kokeilualueis  

sa. Metsiköt,  joista koepuut  kaadettiin olivat 

mustikkatyyppiä.  Koepuiden  keskimääräinen 

läpimitta  rinnantasalta oli 20 cm, pituus  18 m 

ja ikäluokka 75 vuotta. Puut olivat silmävarai  
sesti  arvioiden terveitä.  Puut kaadettiin ja val  
mistettiin tukeiksi  normaalia 30 cm:n pituus  
luokitusta käyttäenjoulukuun  puolivälissä  1972. 
Tähän aikaan kaadettuihin tukkeihin oli odotet  

tavissa seuraavana keväänä voimakas tikaskuo  

riaisen iskeytyminen  (vrt. VENTOLA 1965, 
CHISTIANSEN& SAETHER  1968).  Molemmil  
la tutkimuspaikkakunnilla  varastoitiin 10 män  

ty-  ja 10 kuusitukkia  aluspuiden  päälle  yksin  
kertaiseen telaan  varjoiseen kuusimetsään. Näin 
ollen tukkien kosteuden voidaan katsoa  olleen 

iskeytymisajankohtana  suunnilleen elävän puun 
kosteutta vastaava.  Tukeista mitatut tiedot oli  

vat keskimäärin seuraavat. 
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Pituus, cm 470 

Latvaläpimitta,  cm 19 
Tyviläpimitta, cm 25 

Kuutiomäärä, k-m 3 0.185 

Sydänpuuta,  % 
— Mänty,  tyvi 27.2 
— Mänty,  latva 15.7 
— Kuusi,  tyvi 45.9 
— Kuusi,  latva 54.4 

Kuorta, % 

—  Mänty 7. 8 
—  Kuusi 10.9 

Kuusitukkien tyvistä  saatu latvapäätä  alhai  

sempi sydänpuuprosentti  johtuu  ilmeisesti mit  
tausvirheistä. 

Tukeista määritettiin myös tukkien käsitte  

lyn  yhteydessä  tapahtunut  kuoren  vioittuminen. 
Vioitusaste oli Tuusulan koepaikassa  keskimää  
rin  2.3 ja  Bromarvissa  2.1  kun  arvosteluasteikko 
vaihteli I—s. 

Koetukkien jakautuminen  laatuluokkiin I— 
111 oli  Tuusulassa 20,  50  ja  30 % sekä  Bromar  
vissa  5, 55 ja 40 %. 

Tukkien pilaantumisen  tarkastus. Keväällä 
1973 tikaskuoriaisen ja muiden hyönteisten  

parveilua  seurattiin telojen viereen asetettujen  

ikkunapyydysten  avulla (ks.  CHAPMAN & 
KINGHORN  1955, ANNILA ym.  1972),  joita 
oli  4 kpl  kummassakin  varastopaikassa  ja  jotka  
tarkastettiin 2—3 kertaa  viikossa. Välittömästi  

ennen sahauksia  tukit tarkastettiin  yksityiskoh  

taisesti  kuorimalla ne kokonaan tai osittain.  

Tällöin huomioitiin tikaskuoriaisen esiintymi  
nen ja  kehitysvaihe  sekä  sinistymisen  edistymi  
nen. Kevään  1973 lämpötilaolot  paikallisten  
sääasemien havaintojen  mukaan on esitetty  ku  
vassa

 1. Pitkäaikaisiin keskiarvoihin  verrattuna  

huhti-toukokuun lämpötila  oli  pitkäaikaista  kes  
kiarvoa  vastaava,  kun  taas kesäkuun lämpötila  
oli  normaalia korkeampi  (KOLKKI  1966).  Mai  

nittakoon,  että kyseisen  ajanjakson  sadepiäärä 
oli  myös pitkäaikaisia  keskiarvoja  vastaava  (HE  
LIMÄKI 1967). 

Koesahaukset ja sahatavaran laatuluokitus. 
Koe-erät sahattiin kenttäsirkkelillä Bromarvissa 

ja  Tuusulassa, ensimmäinen erä  kesäkuun alussa  

ja toinen heinäkuun alussa.  Sahauksessa  sivu- ja  

pintalaudat  otettiin erilleen sydäntavarasta  ja  val  
mistettu tavara  särmättiin. Sahatavarakappaleissa  

keskityttiin  muutamiin tavallisimpiin  kokoihin,  

jolloin  kappaleiden  paksuudet  olivat 50 ja  22 
mm ja leveydet  100, 125 ja 150  mm.  Kukin 
lauta ja soiro merkittiin tukin numerolla. 

Tavara laatuluokitettiin pelkästään  varasto  

viat huomioon ottaen vientisahatavaran laatu  

luokitusohjeitten  mukaisesti.  Lyhennyksiä  käy  
tettiin mikäli laatuluokka siten pystyttiin  nosta  

maan luokkaan u/s.  Käytetyt  luokat olivat u/s, 
V,  VI ja  hylky.  Pilaantumisen tai vaurion  kes  

kittyminen  laudan päihin,  keskelle  tai molem  

piin  sekä  vikojen  aiheuttajat  ja  laatu merkittiin 
kussakin  tapauksessa  muistiin. 

Sahatavaran arvon  laskenta. Kukin tukki  ja 
tukista saadut sahatavarakappaleet  kuutioitiin 
sekä  lyhentämättöminä  että lyhennykset  huo  
mioiden. Lyhennyspätkät  ja sahatavaran ulko  

puolelle  jäävät pinnat eli  ns.  hukkapuu.  laskettiin 
hakkeeksi.  Purun määräksi arvioitiin 10 % tukin  

tilavuudesta (ISOMÄKI 1969),  mutta  purumää  
rän  vähäisen vaihtelun ja suhteellisen alhaisen 
hinnan vuoksi sitä ei otettu huomioon tukin 

arvon laskennassa. 

Sahatavaran hintojen  laskenta perustui  saha  
tavaran tukku- ja vähittäismyyntihinnastoon  
vuodelta 1973, jonka  ilmoittamat  hinnat olivat  
voimassa vielä vuonna 1974. Hinnat laskettiin  

vähittäismyyntihinnoin  erikseen täys- ja vajaa  
särmäiselle tavaralle. Kvintta-  ja sekstalaatuja  ei  
hinnoittelussa erotettu toisistaan. 

Aineiston laskennan ja julkaisun  ilmestymisen  
välisenä aikana ovat  laskentaperusteina  käytetyt  
hinnat muuttuneet siten,  että  täyssärmäisen  sa  
hatavaran hinta on  noussut  noin 10 % ja vajaa  
särmäisen hinta on laskenut  noin 10 %. Hakkeen 
hinta taas on noussut  noin 17 %. Muuttuneet 
hinnat pienentäisivät  joissain  määrin hyvä-  ja  
huonolaatuisten tukkien välistä arvoeroa,  mutta 

kokonaisuuden kannalta vaikutus olisi verrattain 

vähäinen. 

Hakkeen hinnaksi laskettiin 43 mk/i-m
3

,  ja 
muuntolukuna kiintomitasta irtomitaksi  käytet  

tiin 0.40 (UUSVAARA  1972).  
Tukista saatavan  sahatavaran hinta,  edellyt  

täen, että  tavarassa  ei ollut lainkaan varasto  

vikoja,  laskettiin kolmella vaihtoehtoisella ta  
valla. 

1. Kaikki  kappaleet  ovat  u/s-laatua 
2. Sahatavara jakautuu  siten, että u/s-laatua 

on 70 % sekä kvintta-  ja sekstalaatua 

yhteensä  30 %.  
3. Sahatavara jakautuu  siten,  että u/s-laatua  

on 50 % sekä kvintta-  ja sekstalaatua 
yhteensä  50 %. 

Jälkimmäinen  tapaus  soveltunee lähinnä kent  
täsirkkelisahauksessa  yleiseen  laatujakautumaan  

(GRANVIK 1968), sekä Etelä-Suomen vienti  

sahojen täyssärmätavaran laatujakautumaan  
(HEISKANEN 1975). 
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Kuva  1. Tikaskuoriaisen parveilun  kulku  sekä lämpötila  Bromarvissa  ja Tuusulassa keväällä 1973 

(Pylväät  =  Tikaskuoriaisia,  prosenttia  kokonaismäärästä,  yhtenäinen  viiva = vuorokauden keskilämpö  
tila,  katkoviiva  =  vuorokauden maksimilämpötila).  

Fig.  1. Seasonal flight  of  T. lineatum and temperature in  spring 1973 in  Bromarv  and Tuusula 

(Columns  = T. lineatum,  per cent  of  total number,  solid line =  mean temperature, dashed  line = 
maximum  temperature). 

3. TUTKIMUSTULOKSET 

31. Tukkien  ja  sahatavaran pilaantuminen  

Tikaskuoriaisen parveilun  kulku  on esitetty  
kuvassa  1.  Bromarvissa  parveilu  alkoi  22.4. ja 
Tuusulassa 3.5. Kuoriaisten kaivautuminen tuk  

keihin alkoi voimakkaana vasta  10.5. tienoilla 

ilman lämmettyä (vrt. ANNILA ym. 1972). 

Reikien keskimääräinen syvyys  kohtisuoraan 

säteen  suuntaisesti  mitattuna ja  lukumäärä tukin 

vaipan  m 2 kohden on esitetty  seuraavassa: 

Tikaskuoriaisen iskeytyminen  tukkeihin on 
täten ollut suhteellisen runsasta,  mutta  vaihtelu 

eri tukkien välillä oli  erittäin suuri mikä on 

tikaskuoriaisen iskeytymiselle  ominaista. 
Toukokuun lopulla  reikien ympäristöt eivät  

vielä  olleet värjäytyneet,  mutta kesäkuun  lopulla  
ne olivat voimakkaasti tummuneet  ja niistä oli 

levinnyt  puun pituussuuntaisia  siniviiruja  I—B 
emu etäisyydelle  ja lähes koko  mantopuun 

syvyyteen  (kuva  2). Kuoren alla elävien kaarna  
kuoriaisten syömäkuvioiden  kohdalla ei touko  
kuun lopulla  ollut  värivikaa,  mutta kesäkuun 

lopulla  paksukuoriset  mäntytukit  olivat pinnal  
taan voimakkaasti sinistyneet  pystynävertäjien  

(.Blastophagus  piniperda  L.) syömäkuvioiden  

Reikien syvyys, mm  

Reikiä, toukok. kesäk.  

kpl/m 2 lopussa lopussa 

länty 37 (1-209)13  (4-26) 19 (5-38)  

43(1-141)12  (3-28) 13 3-35 
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Kuva 2.  Tikaskuoriaisen vahingoittamaa  ja  voi  
makkaasti  sinistämää puutavaraa. 

Fig.  2. Timber damaged  and intensely  blue  
stained  by  T. lineatum. 

alueelta. Muiden kaarnakuoriaisten,  mm.  kirjan  

painajien  (Ips  spp.) syömäkuvioiden  kohdalla 

esiintyi kesäkuun lopulla  vähäistä  sinistymistä  
muutamien millimetrien syvyyteen.  

Ilmasinistymää  esiintyi  tukkien päissä  ja 
kuoren rikkoutumissa toukokuun lopulla  pai  
koittain I—3 cm:n syvyyteen.  Kesäkuun  lopussa 
tukkien päät  ja kuoren  rikkoutumat olivat  voi  
makkaasti sinistyneet  ja värivika ulottui pai  
koitellen koko  mantopuun syvyyteen.  

Varastoinnin aikana syntyneet viat olivat 
tikaskuoriaisen reiät,  hyönteissini,  ilmasini,  hal  
keamat ja laho. Tikaskuoriaisen lisäksi sinisty  
mää aiheuttivat jossakin  määrin myös muut 
kaarnakuoriaiset. Niistä  johtuvia  vioituksia ei  
voitu erottaa tikaskuoriaistuhoista,  joten ne 
ovat tuloksissa mukana. Joissakin  sahatavara  

kappaleissa  esiintynyt  laho oli laadultaan alka  

vaa, kovaa ja väriltään vaalean ruskeaa  lahoa. 
Taulukossa 1 esitetään tukeissa esiintyneitten  

varastovikojen  osuudet prosentteina  sahatavara  

kappaleiden  määrästä. Tikaskuoriaisen reiät  oli  
vat yhden  kuukauden varastoinnin jälkeen sy  
däntavarassa  suunnilleen yhtä  yleisiä  kuin  ilma  
sini,  mutta sivu-  ja  pintalaudoissa  niiden osuus 
oli sensijaan  huomattavasti suurempi.  Kahden 
kuukauden kuluttua ulottuivat emokäytävät  
Bromarvin  tutkimusalueen tukeissa  jo niin  sy  
välle, että niitä tavattiin kaikissa  sahatavara  

kappaleissa.  Tuusulassa pilaantumisen  kulku  oli 
huomattavasti Bromarvin aineistosta poikkeava,  
sillä ensimmäiseen sahaukseen sattuivat tukit,  

joissa  iskeytyminen  ja  niin ollen myös  hyönteis  
vauriot  olivat voimakkaimmat. 

Kuva 3. Sahatavaran laatuluokkien osuudet 

sahatavaratilavuudesta yhden  ja kahden kuu  
kauden varastoinnissa parveilun  alkamisesta  (Val  
koiset  pylväät  = varastointi 1  kk  parveilusta, 
viivoitetut pylväät  = varastointi 2 kk  parvei  
lusta).  

Fig.  3. Shares  of  the sawn  timber quality  classes  
in  the sawn timber volume stored for one 
month and two months after  swarming (White  
columns = storing  1 month after  swarming,  
ruled columns = storing  2 months after swarm  
ing).  



9 6476—75/12 

Taulukko 1. Eri  varastovikojen  vahingoittamien  sahatavarakappaleiden  osuus koko  kappalemäärästä  

varastointiajoittain  1) (parveilun  jälkeen).  
Table 1. Share of sawn timber pieces  damaged  by  different  storing  defects  in the total  of  pieces,  by  

storing  periods  1)  (after  swarming). 

Koska  samassa sahatavarakappaleessa esiintyy  samanaikaisesti  useita  varastovikoja,  prosenttiluvut  kohoavat  yli 
sadan.  

Because  of  many  damages in same sawn timber  pieces,  the  figures of  percentages rise  over one hundred.  

Kahden kuukauden varastoinnin aikana par  
veilusta lukien lisääntyi  myös hyönteisten  ai  
heuttama sini  voimakkaasti. Solbölen aineistossa  

sinistymä  muuttui joissakin  tapauksissa  jo  kiin  
teäksi lahoksi. 

32. Sahatavaran laatu 

Kuvassa  3 esitetään  eri  laatuluokkien osuudet 

sahatavaratilavuudesta noin yhden  ja  noin kah  
den kuukauden kuluttua tikaskuoriaisen parvei  
lun alkamisajankohdasta.  On syytä  korostaa,  
että laatuluokkien aleneminen ja tukin arvon me  

netys  johtuu  pääasiassa  tikaskuoriaisen  vioituk  
sesta,  ja  vaikka  muitakin tuhoja  esiintyi,  niillä on 
tässä  yhteydessä  vain suhteellisen vähäinen mer  

kitys.  Yhden kuukauden varastoinnin  jälkeen  on 
kvinttaluokka  laatuluokista yleisin,  mutta varas  
toinnin jatkuttua  kaksi  kuukautta lisääntyy  hyl  

kyluokan  osuus voimakkaasti. Tällöin toukka  

käytävät  ulottuvat jo  syvemmälle  sydäntavaraan  
asti,  ja sinistymä  käytävien  ympärillä  on voi  
mistunut. 

Seuraavasta asetelmasta ilmenevät sahatavaran 

laatuluokkien osuudet tukin kuorettomasta ti  

lavuudesta sydäntavaran  sekä  sivu-  ja pintalau  

tojen  mukaan ryhmiteltynä.  Asetelmasta havai  

Viallisia  sahatavai 

Damaged sawn ti 

rakappaleita, 
imber  pieces,  

% 

% 

Varastovika  

Storing defect 

Sydäntavara- 

Scantlings 

Pin  tai 

Bo,  

ta vara- 

us 

1 kk 2 kk 

2 months 

1 kk 1 kk 

2 months 1 month 1 month 

Bron iarv 

Tikaskuoriaisen reiät  

Holes  of  T. lineatum 
Ilmasini 

58.3 100.0 76.2 100.0 

Air blue 
66.7 62.5 47.6 68.8 

Hyönteissini  

Insect blue  

Halkeamat 

Cracks  

Laho 

83.3 

87.5 

58.3 19.0 

100.0 

37.5 

Decay  
25.0 56.3  

Tuui  iula 

Tikaskuoriaisen reiät  

Holes  of T. lineatum 
Ilmasini 

Air blue  

40.0 27.3 84.6 35.3 

35.0 40.9 34.6 43.8 

Hyönteissini  
Insect blue  

Halkeamat 

Cracks  

9.1 35.3 

35.0 63.6 7.7 29.4  

Laho 

Decay  
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taan, että kelvollisen  sahatavaran osuus tukin 
kokonaiskuutiosta on tikaskuoriaisen parveilun  
alkamisesta laskien kuukauden kuluttua 37 % 

ja kahden kuukauden kuluttua 24 %.  Vertailun 
vuoksi voidaan mainita, että normaali sahatava  

ran saanto on keskimäärin 55 % tukin kuorelli  

sesta  kuutiomäärästä (ISOMÄKI 1969, HEIS  
KANEN  1970).  

Sydäntavarassa  hylkyluokan  osuus lisääntyy  
voimakkaasti toisen varastointikuukauden aika  

na, kun taas  sivu-  ja pintalaudoissa  jo yhden  
kuukauden varastointi on aiheuttanut niin voi  

makkaan laadun alenemisen,  ettei se varastoin  

tia jatkettaessa oleellisesti muutu. 

Kuusi-  ja  mäntytukkien  välillä ei  voitu  havai  
ta selvää eroa pilaantumisen  laajuudessa  ja no  
peudessa.  

33. Sahatavaran arvo 

Erityisesti  tikaskuoriaistuhojen  ollessa  kysy  

myksessä  sahatavaran laadun aleneminen vai  
kuttaa voimakkaasti myös sen hintaan.  Parhais  
sa, luokkien I—IV (u/s)  sahatavaralaaduissa ei 
nimittäin sallita lainkaan kaarnakuoriaisten ai  

heuttamia reikiä. 

Taulukoissa  2  ja 3 esitetään tikaskuoriaisen 
aiheuttamat rahalliset  ja prosenteissa  lasketut 

tappiot  yhden  ja  kahden kuukauden varastoin  
nissa. Vaikka tappiot  johtuvatkin  pääasiassa  
tikaskuoriaisen vioituksesta,  on myös  muilla 
edellä luetelluilla varastovioilla ollut hieman 

vaikutusta kyseisten  taulukoitten esittämien ar  

votappioitten  muodostumiseen. Laskelmissa  on 

käytetty  vuoden 1974 sahatavaran hintoja  ja 
sahatavaraosan ulkopuolelle  jäävälle  tukin osalle 
on laskettu hakkeen hinta. Tukin pintakappa  
leissa  yleisesti  esiintyvää  voimakasta sinistymistä  
ei  ole otettu huomioon,  vaikkakin se käytän  
nössä alentaakin hakkeesta  valmistetun massan 

laatua. Mainittakoon,  että teollisuuden sovelta  

miin hakkeen laatuvaatimuksiinkaan ei ole sisäl  

lytetty  mainintaa sinistymästä.  

Taulukko 2.  Tikaskuoriaisen aiheuttama tukin arvon menetys markoissa paikkakunnittain  ja varas  
tointiajoittain (parveilun  jälkeen).  
Table 2. Loss  in terms of marks in  saw  log  value caused by  T. lineatum,  by  locality  and storage 

period  (after  swarming).  

■aatuluokk  ka Sydäntavara, % 
1 kk 2 kk 

Sivu-  ja pintalaudat,1 
1 kk 2 kk 

% 

u/s  

V 

5.1 2.8 

13.1 8.7 

1.5 0.6 

2.5 0.8 

VI  

Hylky  

11.9 8.9 

4.9 13.1 

3.1 2.1  

8.2 6.1 

latavaran laatujal :autuma—. >awn timi \er qual lity  listril  tution 

u/s 100 % 

V+ VI -  

u/s 

V+VI 

70%  

30% 

u/s 

V+VI 

50% 

50% Paikkakunta  ja aika  

Locality  and  perio> Tappio—Loss  

Mk  

Mk 

Vaihtelurajat 

Range  of  variation  

Mk 

Mk 

Vaihtelurajat 

Range of  variation  

Mk 

Mk 

Vaihtelurajat 

Range of  variation  

Bromarv 

1  kk  

1 month 

2 kk  

8.21  2.39-14.99 4.79 0 -  9.17 3.00 O -  6.81 

2 months 15.80 7.21-25.30 13.07 4.87-21.00 11.35 3.61-18.13 

Tuusula 

1 kk  

16.01 5.76-29.34 12.63 4.72-26.63 10.47 4.15-24.84 1 month 

2 kk  

2 months 9.26 0 -24.72 7.39 0 -23.91 6.11 O -20.04 

Keskimäärin—A vei rage 

1 kk  

11.90 0 -29.34 8.50 0 -26.63 6.55 0 -24.84 
1 month 

2 kk  

12.55 0 -25.30 10.23 0 -23.91 8.73 0 -20.04 
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Taulukko 3. Tikaskuoriaisen aiheuttama tukin arvon menetys  prosentteina  paikkakunnittain  ja  varas  

tointiajoittain (parveilun  jälkeen).  
Table 3. Per cent loss  in sawlog value  caused by T. lineatum, by locality  and storage period (after  

swarming).  

Jos tarkastellaan normaalia sahausta,  jossa  

syntyy  esimerkiksi  kuusella noin 70 % u/s  ja 
30  %kvintta-ja  sekstalaatuja,  menetettiin  yhden  
kuukauden varastoinnin jälkeen  noin seitsemäs 
osa mutta kahden kuukauden kuluttua jo  noin 

neljäs osa  tukin arvosta.  Tappiot  saattavat  kui  
tenkin jo yhden  kuukauden varastoinnissakin 

yksittäistapauksissa  nousta lähelle 70  prosent  
tia. Jos pintaosia  ei  voida käyttää  sellun raaka  
aineena, kuten  tavallisesti pienillä  sahalaitoksilla,  
muodostuu tappio  suunnilleen yhtä suureksi  
kuin jos  kaikki  saatava  sahatavara olisi  ilman 

varastovikoja  parasta  laatuluokkaa. Taulukoiden 

3  ja  4 perusteella  on  nähtävissä,  että  sahatavaran 
arvon aleneminen on merkityksellisintä  hyvä  
laatuisissa tukeissa.  Käytännössä  on  myös  tikas  
kuoriaisen iskeytyminen  u/s-tukkeihin ja  kvint  
tatukkeihin yhtä yleistä.  

Seuraavan asetelman luvuista  nähdään varas  

tointitappiot  tukkikuutiometriä ja  kuutiojalkaa  
kohti. 

Kuvissa  4 ja 5  esitetään tukin arvon alene  
misen riippuvuus  hyönteisreikien  lukumäärästä 
tukin vaipan  pinta-alayksikköä  kohti. Tukin 

pilaantuminen  ja sahatavaralle aiheutuvat va  

hingot  eivät  vielä yhden  kuukauden varastoinnin 

jälkeen  ole selvästi riippuvaisia reikien luku  
määrästä. Reikien edetessä  syvemmälle  puuhun  

ja  sinistymän  levitessä korrelaatio tulee sen 

sijaan  vahvaksi. 

Sahatavaran  laatujakautuma—Sawn timber  quality distribution  

'aikkakunta  ja aika  

locality and  period 

u/s 100% 

V+VI -  

u/s 

V+VI 

70% 

30% 

u/s 

V+VI 

50% 

50% 

Tappio—Loss  

% 

% 

Vaihteluväli  

Range of variation 
%  

% 

Vaihteluväli  

Range of  variation  
% 

% 

Vaihteluväli  

Range of variation 

>romarv  

1 kk  
1 n c 
1 7 S 

1  month 

2 kk  
A  r\ r\  

17.5 6.7-28.7 11.1 0 -19.7 7.3 O -15.4 

2  months 40.0  40.0 20.5-56.1 35.7 14.8-53.3 32.6 11.4-51.3 

'uusula 

1  kk  

22.0-68.8 15.7-66.6 11.0-65.1 
1  month 33.5 

2  kk  

28.6 25.0 

2 months 22.0 0 -53.0 17.9 0 -52.2 15.6 0 -47.7 

I 

Leskimäärin—Average  

0 -66.6 0 -65.1 
1 kk  

1  month 25.1 

2  kk  

2  months 31.0 

6.7-68.8 19.4 15.7 

0 -56.1 26.8 0 -53.3 24.1  0 -51.3 

Paikkakunta  

ja aika  

Varastoin  titappio 

mk/m3 mk/j 3 

Bromarv 

Tuusula 

Keski-  

määrin 

1 kk  

2 kk  

1 kk  

2 kk  

1  kk 

2 kk  

24.48 0.65 

70.77 1.87 

60.18 1.58 

43.40 1.14 

42.02 1.11  

57.64 1.52 
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Kuva  4. Tukin arvon alenemisen riippuvuus  
tikaskuoriaisen reikien lukumäärästä tukin vai  

pan pinta-alayksikköä  kohti.  Yhden kuukauden 
varastointi parveilun  alkamisesta. O  = Bromarv,  
X = Tuusula.  

Fig.  4. Dependence  of  the reduction in  sawlog  
value on the number of  entry  holes per  surface  
unit  of  the sawlog  bark. Storage  for  one month 

after  swarming.  O =  Bromarv,  X =  Tuusula. 

Kuva 5. Tukin arvon alenemisen riippuvuus  
tikaskuoriaisen reikien lukumäärästä tukin vai  

pan pinta-alayksikköä  kohti. Kahden kuukau  
den varastointi parveilun  alkamisesta. O  = Bro  
marv,  X  = Tuusula. 

Fig.  5. Dependence  of  the reduction in  sawlog 
value on the number of entry  holes  per  surface  
unit  of  the sawlog  bark.  Storage  for  two  months 

after  swarming. O  =  Bromarv, X  =  Tuusula. 

4. TULOSTEN TARKASTELU 

Puutavaran  korjuun  ja kuljetusten  päämää  
ränä  haluttaessa  estää  puutavaran pilaantumista  

pitäisi olla,  että syksyn  ja talven aikana 
hakattu tuore  puu kuljetettaisiin  pois  metsä  
varastoista keväällä  ennen ilmojen  lämpiämistä. 
Tikaskuoriaisen parveilu  ja iskeytyminen  puu  
tavaraan alkaa nimittäin, kun vuorokauden 

maksimilämpötila  nousee noin 15 lämpöastee  

seen (ANNILA  ym. 1972). Erityisen  alttiita 
tikaskuoriaistuhoille ovat  tällöin 

ennen
 edellistä 

vuodenvaihdetta,  varsinkin loka-marraskuussa 
valmistetut ja  varjoisiin,  kosteahkoihin paikkoi  
hin varastoidut tukit. Iskeytymisen  ja  vahinkojen  

laajuus  riippuvat  myös siitä,  onko varasto  
alueella äskettäin  ollut hakkuita,  jolloin  kuo  
riaiskanta on runsas.  Koska  kuoriaisen käytävät  
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eivät yleensä  tunkeudu kuivan sydänpuuosan  

alueelle,  syntyvät  suurimmat tuhot vähän  sydän  

puuta käsittävissä  puutavaraerissä.  Männyn  ja 
kuusen  sydänpuuprosentti  kasvaa  Etelä-Suomes  
ta  pohjoiseen  päin  siirryttäessä  (HAKKILA  

1968), joten  tikaskuoriaisen aiheuttamissa tap  

pioissakin  esiintyy  maantieteellisten alueitten 
välistä vaihtelua. 

Sahatavaran arvon aleneminen on selvintä  

hyvälaatuisissa  tukeissa  ainakin nyt käytetyn  
teoreettisen laskentatavan mukaan. Se vastan  

nee myös  käytännön  tilannetta,  sillä tikaskuo  
riaista esiintyy  u/s-tukeissa  yhtä paljon kuin  
kvinttalaadun tukeissakin. Näin ollen  erityisesti  

hyvälaatuiset  tukit tulisi pyrkiä  kuljettamaan  

pois  metsävarastosta  ennen parveilun  alkua. 
Samoin saadaan suurin  taloudellinen hyöty  
kohdistamalla suojaruiskutukset  etupäässä  täl  
laisiin tukkieriin. 

Turvallinen marginaali  hyönteisten  iskeyty  

misestä sahatukkien korjuuseen  ja  käyttöön  on 
noin kaksi  viikkoa,  mikäli säät  pysyvät  hyön  
teisten toiminnan kannalta riittävän lämpiminä. 
Tällöin kuoriaisen käytävät  ulottuvat vasta  puun 

pintaosiin  ja  joutuvat  sahauksessa  syntyvien  pin  
tojen  mukana pois.  Tukkien kuljetus  metsästä  

käyttöpaikalle  saattaa  kuitenkin jostakin  syystä,  
esimerkiksi  kelirikon  vuoksi,  viivästyä  kahta  viik  
koa  pitemmänkin  ajan.  Tällaisissa tapauksissa  on 
tavaraerä  syytä  suojata  kemiallisesti ennen par  
veilun alkamista. Sama koskee  myös sellaista 

puutavaraa, joka  saadaan ajoissa  sahalle,  mutta 

jonka  välittömästi tapahtuvaan  sahaukseen  ei  
ole mahdollisuuksia. Sahalaitoksilla voidaan pi  
laantumisen estämiseksi  käyttää  myös  tukkien 
vesivarastointia tai jatkuvaa  kastelua vedellä 
ruiskuttaen.  On lisäksi  otettava huomioon,  että 

myös sahalaitosten varastoilla on oma tuho  
laiskantansa,  joten  vahingot  voivat saada alkunsa 
vasta  siellä. 
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