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Suomen PuunjalostusteoUisuuden K eskusliiton Metsätehotoimiston (METSÄT E H 0 N) tiedoituksia no 1. 

EDELTÄVIÄ TIETOJA PAPERIPUIDEN VARASTOKUORINNASTA 

KEVÄÄLLÄ 1945 SUORITETUISTA TYÖNTUTKIMUKSISTA. 

Palkkaperustekomitean aloitteesta suorittivat 
metsätöiden palkkatarkkailijat ja eräät muut 
metsänhoitajat viime huhti-kesäkuussa tutkimuk
sia paperipuiden kuorinnasta varastopaikoilla. 
Aikatutkimusta suoritettiin 5 paikassa ja sitä 
täydentävää, ylimalkaisempaa tutkimusta 17 pai
kassa eri puolilla Suomea. 

Nyt on Suomen Puunjalostusteollisuuden Kes
kusliiton Metsätehotoimistossa saatu 
lasketuksi ja käsitellyksi ko. tutkimusaineistoa 
siinä määrin, että tuloksista voidaan antaa julki
suuteen seuraavia tietoja. 

Työvoiman laatu. 

Seuraava asetelma valaisee tutkittujen työn
tekijäin ikäsuhteita sekä heidän metsätyötottu
mustaan. 

Ikäluokka -20 v. 
21 - 35 • 
36- 50 • 
;)J + • 

Etelä. ja 
lä nsi.Suomi :\Iuu uomi 

% % 
29.0 7.2 
44.2 69.6 
14.0 18.8 
12. 4.-J. 

Yhteensä l 00.0 100.0 

Ollu t m etsätöi ssii 0- 5 v. 64.0 1 .8 
6-10 • 11 .6 :l4 .8 

ll - 15 • 7.0 17.+ 
16 + • 16.4 ~9.0 

~---------------------Yhteensä 100.0 !00.0 

Asetelmasta nähdään, että maan länsi- ja etelä
osissa kuorintatyöhön osallistuu erittäin paljon 
joko aivan nuorta tai kovin vanhaa työvoimaa, 
yhteensä 41.8% koko määrästä. Kuorinta onkin 
sellaista työtä muihin metsätöihin verrattw1a, että 
vähemmänkin pätevä työvoima voi sitä auttavasti 
suorittaa, koska työmaat sijaitsevat lähellä asu
tuskeskuksia. Lisäksi sääsuhteet keväisin ovat 
edulliset. Asetelma ilmaisee myöskin sen tosi
asian , että pätevän työvoiman puute on maan 
etelä- ja länsiosissa huomattavan suuri muuhllil 
Suomeen verrattllila, sillä työvoima on etelä- ja 
länsi Suomessa hyvin suurelta osalta metsätöihin 
tottumatonta. 

Työpäivän pituus. 

Työpäivä, johon on luettu kuuluvaksi aika työn 
aloittamisesta lopettamiseen aakka ruokatuntia 
lukuunottamatta, on etelä- ja länsi-Suome sa var
sin pitkä. Se on täällä ollut nimittäin huhtikuussa 
keskimäärin 7 tuntia 29 min. ja toukokuussa 7 
tuntia 38 min., mutta muualla Suorue a huhti
kuussa 32 min. ja toukoh"llus a 37 min. lyhyempi. 

Sellaisia työpäiviä, joiden pituus on vaihdellut 
0- 4 tuntiin, on etelä- ja Iänsi-Suomessa ollut 
n . 7 % työpäivien koko lukumäärästä, muualla 
Suomessa taas n. 10.5 %· Koko maassa on siis 
melkein 1/ 10 ollut tällaisia vajaita työpäiviä. 

Jotta saataisiin tietää, miten suuren osan päi
västä miehet keskimäärin käyttävät työhön, on 
tunnettava lisäksi ruoka-ajan pituus sekä työ
maalle tuloon ja sieltä paluuseen käytetty aika. 
Ruoka-ajan pituus on ollut etelä- ja Iänsi-Suo
messa huhtikuussa 50 ja toukokuussa 60 min., 
muualla Suomessa ruokatunti on ollut huhti
kuussa samanpituinen, mutta toukokuussa pal
jon pitempi, nim. 84 min. Keskimääräiseksi 
ruoka-ajaksi on tullut jotensakin täsmälleen 1 
tunti. 

Keskimääräinen matkan pituus asunnoita työ
maalle on ollut 2.3 km, ja jos lasketaan 1 kilomet
rin edestakaiseen matkaan kuluvan Yz t. , saadaan 
kävelyajaksi 69 min. 

Metsäajan käyttö. 

Viime aikoina on kiinnitetty suurta huomiota 
siihen seikkaan, miten suuressa määrä sä metsä
työmiehet käyttävät aikaansa muuhun kuin var
sinaiseen metsätyöhön. Käsillä oleva tutkimus an
taa siitä seuraavia tuloksia. 

:\Iiintypa pel"ipuun kuorint.aa petkl'leellä. 
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11Iets<lamma1timiehet 

Etelä- ja länsi- uomi 
Muu uomi 
Koko maa 

Ei ammaltimieh<i 

Etelä- ja Iänsi-Suomi 
::uuu uomi ......... . 
Koko maa ......... . 

Työ -
ptiiV. 

68.7 
73.6 
71.1 

U-Ul 
8:3.1 
()!).( 1 

H.okuli-
Stuulllnt. päiv. 

0 1 nwt ;o;iia j aR ta , o 

18.4 2.5 
1 .) .~ 0.8 
17.0 1Ji 

20.J 7.:! 
9.:3 

18.0 ;) . .J 

Pölkkyjen koon vaikutus ku01·inta-aikaan. 

Koti-
työpäiv. 

10.4 
10.4 
10.4 

7.4 
7.6 
7 .. ) 

Tarkasteltaessa pölkkyjen koon vaikutusta yh
den juoksumetrin valmistamiseen kuluneeseen 
aikaan on pölkyt ryhmitetty suuruusluokkiin sen 
perusteella, kuinka paljon juoksumetrejä menee 
p-m3:iin. Asiaa valaisee seuraava taulukko met
sänhoitaja K. Putkistan Pälkäneellä suoritta
ma ta tutkimuksesta: 

Yhden juoksumetrin valmistamiseen kulunut aika. 

Tavarnlnji 

1 
~ m k--u pp ... ! 
2m mä pp. 

2m ku pp. 
2m mä pp. 

186 
:!33 

1:!4 
129 

JuokstunPtrejä p-m3:ssä 

3:i .j.) 1 6:3 75 

min / 100 

161 !JO 1 1-1:3 
1 

139 136 1 
19:) 180 171 16:i 161 1 

Suhdolun1t 

107 1 100 1 
95 93 91 

108 100 9:; 9:! 89 

Kuten odottaa sopiikin, on pölkyn koolla var
sin huomattava merkitys kuorinta-aikaan. l\Iutta 
jos otetaan huomioon, miten paljon enemmän 

Kuusipaperipuun k·uorintaa k·uorimaveitsollä. 

ohuita puita sisältyy p-m3:iin kuin järeitii. muo
dostuu työtulos p-m3 kohti pienten puiden osalta 
erittäin epäedulliseksi, kuten seuraava taulukko 
osoittaa . Tätä seikkaa ei tähän mennessä palk
kauk.sessa ole juuri ensinkään huomioitu. 

Yhden p-m3 valmistamiseen kulunut aika. 

J uoksumetrPjii p-m3 :ssä 

2.i 1 :3.) -15 1 .).i 1 65 

min + min 100 

~ m ku pp. 
1 

.i 6.:1.> tl7 .. i0 1 7 .6J 1 90.:l5, 102.00 
2m mii l'Jl· :: 1.00 !l-I.U.i 107.25 j l20.75 

2m ku pp .. . 
:!m m;i pp .. . 

1 
________ --:.__1: 

Huhde lu n11 1 

----~--------~----~----------

1 134 1! IJ l 1 
{)!) 100 

100 1 

117 
ll tl 132 1-l!l 

1 

Oksaisuuden ja kuoren laadun 'l.:aikutus. 

Odotettavissa on myö ollut, että oksaisuudella 
ja kuoren laadulla olisi suuri vaikutus kuorinta
tulokseen. Metsänhoitaja Tuovinen on aanut 2 m 
kuusipaperipuun puolipuhtaaksi kuorinna ta pet
keleellä Liperissä euraavia tulok ia. 

Oksaisuu - ja kuori ulzdeluvul. 

Normaalitapaus: Oksai uu II, kuori 
jmfp-m3 = 100. 

Juo ksumetrej ä p - m•:~si"\ 

45 

Oks. K u(lri. --------------------------,-----
3.> -1.1 .).) (i.l 7.1 luokka luokka :?:; 

------------------------~-, uhdeluvur 

!)~ !'. "' Ii 7-1 '1 
·> \J6.J ' ' 
3 !UI !l:! 

II 111-1 !l!l H.-; !l:! !l:! !)II 
·> llfl .:; lO-I lflfl Hl . ."i 96 .. ) !).) 

:l II 7 109 10.) 103 101 
1 

10() 

13.1 1:! l:!:l llt! 116 1 
ll-1 

2 141.3 13:? 

1 

126 .• 31 1~1..> ll!l .::il ll7.5 
3 J.j ]:16 13() 1~.) 

1 
123 121 

ITI 

\ aikkakin ainei ·to on verraten pieni, o oitta\·at 
tulokset, miten tavattoman voimakkaasti oksai
suus vaikuttaa kuorinta-aikaan. Onhan aika pie
nentynyt n. l:?- 20 % iirryttäe ä II:sta I oksai
suusluokkaan ja uurentunut III ok ai uu luok
kaan siirryttäe ä 20-30 % . 1 Kuoren vaikutu on 
sen sijaan pysytellyt 3-5 % :n rajoi a. 

uoritetut tutkimukset eivät ole olleet sillä ta
voin suunniteltuja että niiden perusteella oli i 
voitu saada kaikkia haluttuja tietoja. Niinpä 
e im. eri pinopuutavaralajien ke kinäi istä työ
vaikeu uhteista on vaikea anoa mitään. Tut
kimus ei myöskään ole elvittänyt mitä pakka -
sää vaikuttaa 1..--uorimistulokseen. Ensi talven ja 
kevään aikana onkin tarkoitus laajentaa tutki
mu edellämainittuja eikkoja ko kevaksi. 


