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JOHDANTO 

Puutavaraa uittoväylien varteen varastoitaessa 
on ensiarvoisen tärkeätä sijoittaa varastomuodos
telmat siten, että niiden siirtäminen uittoväylään 
veden kuljetettavaksi tapahtuu mahdollisimman 
pienin · kustannuksin. Siksi ajetaankin mahdolli
simman suuret puumäärät itse uittoväylään, josta 
puut kevättulvan tullessa lähtevät itsestään liik
keelle, tai sitten kohotetaan padoilla veden pintaa 
niin korkealle, että puut joutuvat veden varaan 
(kuva 1 ). Aina ei tällainen varastoimistapa varasto
paikan tai puiden laadusta sekä niiden käsittelystä 
johtuen ole mahdollista, vaan puita on varastoitava 
maalle uittoväylän varteen, josta ne on ihmisvoi
min väylän auetessa siirrettävä veteen. Millaiset 
eri tavaralajien ja erityisesti erilaisten paperipuiden 

Kuva - Pict. 7. - 4- ja 6-metrisiä paperipuita ja tukkeja 
varastoituina uittoväylään. Kolari, Naalastenjoki. Valok. 
Arno Tuovinen 1947. - 4-metre and 6-metre pulpwood and 
logs stored in the jloahvay . Parish oj Kolari, River Naalasten-

joki. Photograph by Arno Tuovinen 7947. 

työvaikeussuhteet veteen vierityksessä ovat, on 
ollut meillä toistaiseksi selvittämättä. Myöskään 
ei vierityskustannuksia arvioitaessa ole ollut tutki
musten antamia lukuja tähän työhön vaikuttavien 
tekijöiden voimakkuudesta. Siitä syystä päätettiin 
näiden seikkojen selvittäminen ottaa tutkimuksen 
kohteeksi paperipuiden hankintaa Pohjois-Suomen 
olosuhteissa tutkittaessa osoittamaan suuntaa niille 
perusteille, joiden mukaan veteen vierityksen työ
vaikeutta ja ainakin sen työajan menekkiä on käy
tännössä arvosteltava. Ruotsissa on veteen vieri
tykseen kiinnitetty jonkin verran huomiota, mutta 
suoranaisia tutkimustuloksia ei kuitenkaan ole esi
tetty. (Hederström, T. 1946. Några avläggsproblem. 
Norrlands Skogsvårdsförbunds Tidskrift. Stock
holm.) 

TUTKIMUSAINEISTO. 

Tutkimus suoritettiin Veitsiluoto Osakeyhtiön 
Oravavaaran työmaalla Kolarin pitäjässä Naalas
tenjoen varressa toukokuussa 1947 6 päivän aikana. 
Tutkimuksen kohteeksi otettiin seuraavien tavara
lajien veteen vieritys: 

2.0- 2.2-metriset, puolipuhtaaksi kuoritut 
kuusi- ja mäntypaperipuut 
2.0-metriset kuorelliset (tai aisatut) havu
polttopuut (>>tulipuub>}, joilla tarkoitetaan 
pyöreää, keloista tai tyveyksistä valmistettua 
tavaraa. 
4- ja 6-metriset kuorelliset kuusipaperipuut 
kuorelliset kuusi- ja mäntytukit. 

Tavaralajeittain esitetään aineiston suuruus tau
lukossa 1. 

Puiden vieritys tapahtui Naalastenjokeen. Sillä 
kohdalla, missä vieritys suoritettiin, joki on itse 
asiassa voimakkaasti virtaava puro. Rantatörmät 
olivat yleensä loivasti jokeen päin kaltevat (0- 4 
åste tta}, kovaa, mutta kivikkoista ja mättäikköistä 
maa ta. jokivarsi oli kauttaaltaan otvitettu. Vie
ritys paikasta hieman jokivartta ylöspäin oli veden 
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Taulukko - Table 1. 
Tutkimusaineiston laajuus veteen vierityksessä. - Quantity of researclz materia/ on rolling into water. 

Tekn. j3 kuo-
Puolip. järeys, juoksu- ren alta 

Tavaralaji metriä Kpl. P-m3 k-m3 jmfp-ma ]3/ kpl. 
Cu. fl . 

Running Number oj Cu.m. of piled measured Partly Running m. Cu. ft. 
Groups of products 

metres pieces measure 
from top 

barked solid per cu.m. nf per log 

excl. bark 
cu.m. piled measure 

2.0-2.2-met.riset puolip. 
kuusi- ja mäntypaperi-
puut - Spruce and 
pine pulpwood 2.0- 2.2 
metres, partly barked . . 32 055 15 370 644.18 - 463.81 49.8 -

2.0-metriset kuorell. (tai 
aisatut) havupoltto-
puut (>> tulipuub>) -
Coniferous firewood, 2.0 
metres, unbarked (or 
barked in strips) 0 ••• 4 734 2 367 135.58 - 85.43 34.9 -

4- ja 6-metriset kuorell.l 
kuusipaperipuut -

1 Spruce pulpwood, 4 andl 
6 metres, unbarked ... 2 886 618 1 67.55 - 38.81 42.7 -

Kuorelliset kuusi- ja 
mäntytukit- Unbarked 
spruce and pine saw logs - 605 -

säännöstelyä varten pato. Sen ollessa väliin kiinni 
veden syvyys väylässä tahtoi painua niin alhaiseksi, 
että vieritys vaikeutui jonkin verran. 

2-metriset paperi- ja >>tu lipuub> olivat pinoissa 
jokivarren suuntaisesti 1- 17 m päässä väylästä. 
4- ja 6-metriset paperipuut olivat 3- 4-kerroksisissa 
telakasoissa, molemmat pituudet samoissa kasoissa 
1-19 m etäisyydellä uittoväy1ästä. Tukit olivat 
1- 2-kerroksisissa telakasoissa vesirajasta aina 17m 
etäisyydelle .saakka. Suurin osa tukeista oli melkein 
tasaisella, mutta mättäisellä maalla. 

Puiden vierityksen suoritti urakkatyönä 4-miehi
nen, riuska työryhmä, joka tavallisesti työskenteli 
kahtia jakaantuneena omilla kasoiliaan tai pinoil
laan. Miesten ikä vaihteli 25- 40 vuoteen, ja hei
dän ruumiillinen kuntonsa oli hyvä. Miehet olivat 
ennenkin vieritystyössä olleita. 

Ennen tutkimuksen aloittamista suoritettiin vie
ritettävien puuerien mittaus, alueen kartoitus ym. 
tarpeelliset valmistavat työt. Pinot mitattiin 
p-m3:ssä mittauslain edellyttämällä tavalla ja kap
palemäärät luettiin. 4- ja 6-metriset paperipuut 
mitattiin kuoren päältä sekä tyvestä että latvasta 
tasaten täysille cm:ille ja kuutioitiin läpimittojen 
keskiarvon mukaisesti k-m3: ksi. Havutukit mitat
tiin latvasta kuoren alta pyöristäen alaspäin % 
tuumille. Aikatutkimus tapahtui jokaista miestä 
seuraten (4 aikatutkijaa), siten että kuhunkin työ-

3 409 147.63 - 5.63 

vaiheeseen kuluneet ajat merkittiin lomakkeille 
käsiteltyä pinoa ja kasaa kohden. Ainoastaan tuk
kien kohdalla osa ajoista otettiin käsiteltyä kappa
letta kohden. Samalla tarkistettiin etukäteen suo
ritettujen mittausten ja arviointien tuloksia. 

TUTKIMUSTULOKSET. 

T y ö a j a n j a k a a n t u m i n e n t y ö
v a i h e i s i i n. 

Työaika on jaettu työvaiheisiin seuraavasti: 

A. Tehotyiiaika. 

1. Valmistavat tyiit, joihin on luettu siirtyminen 
kasalta toiselle, työn suunnittelu, raivaus, työkalu
jen noutaminen sekä telojen laittaminen, mikä kä
sittää sekä telojen rakentamiseen että korjaamiseen 
työn kestäessä kuluneen ajan. 

2. Varsinainen vieritys käsittää paitsi vieriitä
mistä myös pölkkyjen heittämisen, kantamisen tai 
työntämisen uittoväylään työlle välttämättömine 
siirtymisineen. 

3. Käsittely vedessä tarkoittaa vieritettyjen pölk
kyjen irroittamista rantakivikosta ja työntämistä 
keksiä tai kankea käyttäen veden vietäväksi. 
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Taulukko - Table 2. 
Veteen vierityksen eri työvaiheiden suhteellinen osuus tehotyöajasta. - The share oj the dijjerent work phases in rolling 

into tvater in proportion to productive working time. 

2.0-2.2-metriset 2.0-m kuorell. 
puolipuhtaat (aisatut) tuli- 4- ja 6-metriset Kuorelliset 

Työvaihe paperipuut puut kuorell. paperi- havutukit 
Partly barked Firewood, unbarked puut Unbarked conijer-

Work phase pulpwood, (barked in strips), Unbarked pulp- ous saw /ogs 
2.0-2.2 m. 2.0 m. wood, 4 and 6 m. 

Prosenttia tehotyöajasta - Per cent oj productive working time 
Tulo kasalle - Arrival at the bunch . . 0.2 
Suunnittelu - Planning . ........... 0.9 
Raivaus - Clearing ...••.. . ....... 1.7 
Työk. nouto - Fetching oj tools . ... 0.3 
Telofen laittaminen - Preparing oj 

skids . . . . . ... . ................ . ·1 10.2 

Valmistavat työt yht. - Preliminaryl 
work, total .... . ... .. ...... . ..... 13.3 

Vierittäminen - Rolling ........... 81.2 
Siirtyminen - Moving . ........... 1.7 

V~~~~~- -~i.e~~t·y·s· ~~~-. ~- ~.o:~i~~. ~~~~~':1 82.9 

Käsittely vedessä - Handling in waterl 3.8 

Tehotyö yht. - Productive work, totall 100.0 

Lepoaika - Resting time .. . ....... 34.3 
Hukkatyöaika - Non-productive work-

ing time ........ .... .. .. . .... . .. 2.0 
Pakollinen työtauko - Obligatory 

interval in work . ..... ..... .. ..... 1.9 

K~~~:t~~~~~. ~.h.t:. ~- . ~~~~,~~:~i·o·n·s: l 38.2 

B. Keskeytykset. 

1. Lepoaika käsittää kaiken lepoon käytetyn 
ajan ruokatuntia lukuun ottamatta. 

2. Hukkatyöaika käsittää työntekijän huolimat
tomuudesta tai taitamattomuudesta johtuvan huk
ka-ajan. 

3. Pakollinen työtauko tarkoittaa työntekijästä 
itsestään ri ippumattomien tekijöiden aiheuttamaa 
hukka-aikaa. 

Työkalujen kunnostamista ei esiintynyt. 
Taulukossa 2 esitetään, kuinka suuren osan teho

työajasta edellä mainitut työvaiheet ovat keskimää
rin v~atineet eri tavara lajeilla. 

Valmistavat työt ovat vieneet tehotyöajasta pa
peripuilla 13.3- 16.7 %, mutta tukei lla 31.5 %
Tulo kasalle, raivaus ja työkalujen nouto edustavat 
kaikilla ta varalajeilla suhteellisen pientä osaa teho
työajasta. Työn suunnittelu on myös yleensä vaati-

1 

1 

1 

1 

' 1 

1 

0.3 0.4 1.3 
1.5 1.5 5.7 
1.8 1.6 1.6 
0.3 0.2 1.6 

11.9 13.0 21.3 

15.8 1 16.7 1 31.5 

77.5 77.1 54.2 
1.8 4.2 11.8 

79.3 1 81.3 1 66.0 

4.9 1 2.0 1 2.5 

100.0 1 100.0 1 100.0 

39.9 24.2 44.1 

4.1 0.2 2.3 

4.3 0.8 5.3 

48.3 1 25.2 1 51.7 

nut vähän aikaa tukkeja lukuun ottamatta. Pää
osan valmistavista töistä ottaa telojen laittaminen, 
joka on vaatinut paperipuilla 10.2-13.0 % teho
työajasta, mutta tukeilla yli 21 %-

Varsinainen vieritys on vaatinut tehotyöajasta 
ylivoimaisesti suurimman osan, paperipuilla 79.3-
82.9 %, tukeilla 66.0 % - Vieritykseen sisältyy hy
vin monenlaatuista työtä, mutta yksityiskohtaisem
paan erittelyyn ei tällä kertaa ole katsottu olevan 
syytä. · 

Käsittely vedessä on ollut varsin vähäinen osa 
koko työstä (2.0- 4.9 % tehotyöajasta). Tämä joh
tuu siitä, että uittoväylä on ollut tutkimuspaikalla 
voimakkaasti virtaava. 

Keskeytysten määrä on osoittautunut poikkeuk
sellisen suureksi. Eri tavaralajeilla lepoaika on 
vaihdellut 24.2-44.1 % tehotyöajasta. Koko ai
neistolle Iepoajan keskiarvo on ollut 35.8 %- Myös 
pakoll isen työtauon määrät ovat olleet huomatta
van suuret. Keskimäärin on keskeytysten osuus 
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tehotyöajasta ollut kokonaista 40.8 %- Tähän ovat 
vaikuttaneet mm. seuraavat tekijät: 

1) työ oli raskasta, 
2) työaikana vallitsi kaunis, lämmin sää, 
3) työryhmä oli suuri ja 
4) puutavara ruuhkautui usein uittoväylään. 

T y ö a j a n k ä y t t ö e r i t a v a r a-
1 a j ei II a. 

jotta eri tavaralajeja koskeva aikavertailu tulisi 
luotettavaksi, on ollut välttämätöntä valita sama 
mittausyksikkö kaikille tavaralajeille. Täksi on 
valittu puolipuhtaaksi kuorittu todellinen kiintokuu
tiometri . Eri tavaralajien kuutiomäärien muunta
minen puolipuhtaaksi todelliseksi k-m3:ksi tapahtui 
seuraavasti: 

1) 2.0- 2.2-metristen puolipuhtaiden paperipui
den p-m3 määrä kerrottiin kertoimella 0. 72, 

2) 2.0-metristen (tai aisattujen) >>tulipuiden» 
p-m3 määrä kerrottiin kertoimella 0.63, 

3) 4- ja 6-metristen kuorellisten paperipuiden 
kuorellinen k-m3 määrä kerrottiin luvulla 
0.858 ja 

4) kuorellisten havutukkien tekn . j3-määrä ker
rottiin luvulla 1.53 ja jaettiin luvulla 35.32. 

Vertailut on suoritettu tehotyöaikojen pohjalla 
olettamalla, että keskeytysten prosenttinen osuus 
tehotyöajasta on eri tavaralajeilla yhtä suuri. 
Tärkeimmäksi työajan menekkiin vaikuttavaksi 
tekijäksi on otettu vieritysmatkan pituus, jolla 
tarkoitetaan etäisyyttä vesirajasta vieritettävän 
pinon tai kasan takapäähän ei kohtisuorana, 
vaan todellisena etäisyytenä. Ai-neiston keräys
tavasta johtuen ei voida paljoakaan päätellä, 
millainen vaikutus vieritettävän kappaleen jä
reydellä on työtulokseen. Paikalliset olosuh
teet tekivät mahdottomaksi selvittää rantaa vas
taan kohtisuoraan varastoitujen pinojen vieritys
vaikeutta. Eri vieritysmenetelmien edull isuudesta 
tutkimukset eivät sano mitään, ja samoin maaston 
kaltevuuden tai epätasaisuuden vaikutuksen selvit
tely on jäänyt tässä tutkimuksessa syrjään. Myös
kään ei voida sanoa, millainen vaikutus vierityk
sellä virtaamattomaan väylään on työtuloksen kan
nalta. Näin ollen vieritysmatkan pituus ko. joella 
vallinneissa olosuhteissa tuli muodostamaan tär
keimmän ryhmittelyperusteen. Kunkin tavaralajin 
tulosten esittelyn yhteydessä on lisäksi koetettu 
suorittaa päätelmiä muiden työajan menekkiin vai
kuttavien tekijäin voimakkuudesta ja laadusta ai
neiston sallimissa puitteissa. 

Kuva - Pict. 2. - Rannan suuntainen pinorivi. Sä räisniemi. 
Valok. A rno Tuovinen 1948. - Row of piles running parallel 
1vith the shore. Pa rish of Säräisniemi. Photograph by Arno 

Tuovinen 1948. 

2.0-2.2-metriset, puolipuhtaaksi kuoritut paperi
puut. 

Puolipuhtaaksi kuoritut paperipuut sijaitsivat 
vaihtelevan korkuisissa, rannan suuntaisissa pi
noissa jokseenkin säännöllisesti 0.5 m välein 
(kuva 2). Rantapinojen vieritys suoritettiin siten, 
että mies seisoi pinon päällä ja joko Iyhytvartista 
keksiä käyttäen tai pelkästään käsin vetäisi pölkyn 
pinon päältä taaksepäin veteen (piirros 1 ). Seuraa-

Piirros - Graph 1.- Rantapinon vieritys Iyhytvartista uitto
hakaa käyttäen. Piirt. M. iskanen. - A pile on the shore 
is rol/ed into water by means of a short-shafted pickarocn. 

Drawing by M. Niskanen. 



Taulukko - Table 3. 

Puolip. kuoritun todellisen k-m3:n vieritykseen kulunut aika eri matkoilla. 
Time spent on the rolling oj one solid cubic metre (true volume), partly barked, at dijjerent distances. 

Valmistavat työt - Preparations Teho- Keskeytykset - Inlerruptions Vieritetty määrä 
Vieritys- Varsi- Käsitt. työ- Hukka- Pako II. puolip. kuori t-

Tavaralaji matka, nainen ve- aika Kaik- tua, todell . k-m3 Tulo Suun- Työk. Rai- Telojen työ- työ-m Yh- vieritys dessä Produc- Lepo- Yh- kiaan _Quantity r olled, kasalle nittelu nouto vaus laitto aika tauko 
Groups oj products Rolling 

Arrival Pian- C/ear- teensä Rolling Han- live a ika teensä Grand partly barked, . dis/ance, F etclling P repar-
Total proper dling in Resting 

Non- Obliga-
Total T otal 

at /Junell ning oj tools ing ing oj working produc- ~ tory solid cubic metres 
metres water time skids 

1 
time tive time intervals oj true volume 

Minuuttia puolip. todel l. k-m3 kohden- Minutes per partly /Jarked so/id cu.m. true volume 
2.0- 2.2-metriset puo- 2.0 0.02 

1 
0.05 0.01 

1 
0.06 0.22 0.35 2.00 0.17 2.52 1.53 0.01 0.02 1.55 4.07 59.77 

lip. kuoritu t paperi- 4.5 0.01 
1 

0.06 0.05 
1 

0. 14 0.55 0.81 4.07 0.31 5.19 2.15 0.24 0.26 2.65 7.84 81.50 
puut - Partly /Jarked 7.0 0.01 0.05 0.01 

1 
0.15 0.92 1.14 4.79 0.12 6.05 2. 15 0.11 0.08 2.34 8.39 62.13 

pulpwood, 2.0-2.2 9.5 0.02 0.07 0.03 0.21 1.02 1.35 6.60 0.44 8.39 2.74 0.23 0.19 3.16 11.55 96.07 
metres 12.0 0.01 0. 11 - 0. 16 1.30 1.58 8.37 0.38 10.33 2.54 0.18 0.18 2.90 13.23 89.40 

14.5 0.02 0.1 4 0.05 0. 12 0. 13 0.46 11.80 0.58 13.84 3.60 0.22 0.18 

1 

4.00 17.84 39.12 
17.0 0.05 0.07 1 0.04 0.08 0.56 0.80 1 17.02 0. 14 17.96 8. 13 1 0.15 0.10 8.38 26.34 35.82 

Keskiarvo 

1 1 1 1 1 1 1 6.90 1 1 8.33 1 1 1 1 111.52 1 Mean 0.02 0.08 0.02 0.14 0.85 1. 11 0.32 2.86 0.17 0.16 3.19 463.89 

1 
2.0-metriset kuorelli- 2.0 0.07 0.01 - 0.1 9 - 0.27 1.89 0.43 2.59 3.66 0. 10 - 3.76 6.35 7.08 
set (tai aisatut) ,>tuli- 4.5 0.03 0.08 - 0.24 0.43 0.78 4.25 0.69 5.72 2.66 0.10 0.09 2.45 8.17 25.20 
puu t» - Firewood, 7.0 0.01 0.16 0.06 0.11 1.51 1.85 8.51 0.27 10.63 4.73 0.38 0.24 5.35 15.98 27.20 
unbarked (or barked 9.5 0.01 0.22 0.01 0.32 0.66 2.22 9.42 0.90 12.55 2. 15 0.33 0.20 2.68 15.23 10.00 
in strips), 2.0 metres 12.0 0.06 0.30 0.02 0.05 2.28 2.71 12.99 0.33 16.03 6.43 1.26 1.80 9.49 25.52 14.47 

14.5 - - 1 - 0.84 0.37 1.21 30.16 0.22 31.59 3.63 - - 3.63 35.22 1.48 

Keskiarvo 

1 1 1 1 1 1 1.58 1 7.95. 1 1 10.02 1 1 1 1 4.84 114.86 1 M ean 0.03 0. 15 0.02 0.18 1.20 0.49 4.00 0.41 0.43 85.43 

4- ja 6-metriset kuo-
1 rell. paperipuu t - 8.5 0.42 0.62 0.03 0.13 1.1 0 2.30 3.30 - 5.60 4.75 0.04 0.28 5.07 10.67 4.74 

Unbarked pulpwood, 19.0 0.03 0.21 0.03 0.30 2.36 2.93 15.35 0.38 18.66 4.05 0.02 0. 12 
1 

4.19 22.85 34.07 
4 and 6 metres Keskiarvo 

1 1 1 1 1 1 2.84 1 13.87 1 1 17.05 1 1 1 1 1 21.35 1 M ean 0.07 0.26 0.03 0.27 2.21 0.34 4.14 0.02 0.14 4.30 38.81 

Kuorelliset havu tuki t 8.0 0.25 1 0.48 0.04 0. 12 1.18 2.07 1 4.56 0.02 6.65 3.06 · 0.11 0.47 3.64 10.29 1 23.40 
- U nbarked coni jer - 12.0 0.13 

1 

0.47 0.10 0.20 1.76 2.66 1 4.43 0.31 7.40 3.06 0.29 0.25 3.60 11.00 1 45.62 
ous saw logs 17.0 0.06 0.46 0. 18 0.09 1.88 2.67 6. 15 0.17 8.99 4.04 0.16 0.53 4.73 13.72 78.61 

Keskiarvo 

1 1 1 1 1 1 1 5.36 1 1 8.12 1 1 1 1 1 12.32 1 M ean 0.11 0.47 0.13 0.13 1.73 2.57 0.19 3.58 0.19 0.43 4.20 147.63 
- tO 
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Piirros- Graph 2. - N. 10m päässä rannasta olevan pinon 
vieritys tukiristikoiden varaan rakennettuja teloja myöten. 
Piirt. M. Niskanen. - Rolling of a pile situated at about 
10 metres distance from the shore a/ong skids built on top of 

· supporting crosswise frames. Drawing by M. Niskanen. 

van pinorivin (vieritysmatka keskimäärin 4.5 m) 
vieritys tapahtui heittämällä pienemmät pölkyt 
takakäteen olan yli veteen tai käyttämällä lyhyitä, 
tavallisesti tukiristikon päälle rakennettuja teloja. 
Tämän ja kolmannen pinorivin (rnatka 7 m) vieri
tyksessä yksi mies muodosti tavallisimmin työryh
män pannen pölkyt teloille ja tarpeen tullen käy
den heittämässä teloilta pudonneet pölkyt veteen 
tai asettaen uudestaan teloille. Koska maasto oli 
epätasaista (kiviä ja mättäitä}, oli telat rakennet
tava useimmiten maanpinnan yläpuolelle tukiristi
koiden varaan. Teloja jatkettiin aina sitä mukaa, 
mitä kauemmaksi rannasta lukien vieritys etääntyi. 
Neljännestä pinorivistä lähtien vieritys tapahtui 
siten, että toinen mies asetti pölkyt teloille ja toi
nen mies telojen keskivälissä ohjaili pölkkyjä edel
leen ja nosti pudonneet pölkyt takaisin teloille tai 
heitti suoraan veteen (piirros 2). 

Aluksi on laskettu tehotyöajan suuruus eri pino
riveille (taulukko 3). 

jos rantapinon vierityksen tehotyöaikaa 2.52 min. 
merkitään sadalla, niin eri pinorivien vastaavien 
aikojen suhdeluvut ovat seuraavat: 

Rantapinot, matka 2.0 m, suhdeluk4 JOO 
2. pinorivi, )) 4.5 m, )) 207 
3. )) )) 7.0 m, )) 241 
4. )) )) 9.5 m, )) 334 
5. )) )) 12.0 m, )) 412 
6. )) )) 14.5 m, )) 551 
7. )) )) 17.0 m, )) 715 

Tästä on selvästi nähtävissä, miten tavattoman 
voimakas vaikutus vieritysmatkan pituudella on 
tehotyöaikaan. jos vieritysmatka suurenee met
rillä, lisääntyy aika keskimäärin 41 %. Itse asiassa 

saadut suhdeluvut eivät vieläkään kuvaa täysin 
työvaikeuden vaihtelua matkan muuttuessa, sillä 
esim. 4. pinorivin edessä on ollut 3 pinoriviä, joi
den telojen laittoon kulunut aika ei sisälly 4. pino
rivin aikaan. jos tämä seikka otettaisiin huomioon, 
työvaikeus nousisi vieläkin jyrkemmin matkan pi
dentyessä. 

Käytäntöä varten on kuitenkin tärkeämpi tie
tää, kuinka suureksi työvaikeus muodostuu koko 
varastossa olevalle puuerälle, kun lähinnä uittoväy
lää olevat pinot ovat aivan rantapinoja ja kauim
maisten pinojen etäisyys rannasta vaihtelee. 

jotteivat eri pinorivien sisältämät vaihtelevat 
kuutiomäärät pääsisi vaikuttamaan haitallisesti 
lopputulokseen, on laskelmia tehtäessä korjattu jo
kaisen pinorivin kuutiomäärä samansuuruiseksi. 
Tällöin ovat vierityksen tehotyöajat minuutteina 
ja suhdelukuina taulukon 4 mukaiset (katso myös 
piirrosta 5, sivu 15). 

jos puuerän etäisyys suurenee metrin, merkitsee 
se keskimäärin 17.8 % lisäystä rantapinon vieritys
ajasta laskettuna, kun pinorivejä on 7. Prosentti
nen lisäys pienenee pinorivien luvun lisääntyessä. 
Tämä merkitsee sitä, että vieritysaika vieritettyä 
jm kohden tulee sitä pienemmäksi, kuta pitempi 
vieritysmatka on kyseessä. Toteamus on täysin 
ymmärrettävissä, sillä esim. telojen laitto ei vie 
kovinkaan paljon enemmän aikaa, vaikka matka 
pitenisi, käsittely vedessä vaatii saman ajan matkan 
pituudesta riippumatta jne. Tämän tutkimuksen 
avulla ei voida sanoa, miten suuresti käsittely ve
dessä vaikeutuu, jos uittoväylä on heikosti virtaava 
tai jos vesi on aivan seisovaa. Ilmeistä kuitenkin 
on, että siinäkin tapauksessa käsittely vedessä on 
vieritysmatkan pituudesta riippumaton. jos tun
netaan rantapinon vieritysaika, kun puut vierite
tään virtaavaan veteen, on tähän aikaan lisättävä 
vieritysmatkan pituudesta riippumaton aikamäärä 
vedessä käsittelyn vaikeutumisen johdosta. 

Maaston kaltevuuden ja epätasaisuuden vaikutuk
sesta työtulokseen ei käsillä oleva tutkimus sopi
vien vertailukohtien puuttuessa anna mitään nu
merotietoja. jos vieritysmatka on ylämaata, on 
telat rakennettava niin paljon maanpinnan yläpuo
lelle, että saavutetaan riittävä kaltevuus uittoväy
lään päin. Tällöin työvaikeuden suurentuminen 
näkyy seuraavilla tavoilla: 

1) tukiristikot on rakennettava korkeiksi, 
2) pölkyn nostaminen ylös teloille on raskasta ja 
3) telojen ollessa korkealla maanpinnan yläpuo

lella pölkyt putoavat helpQsti teloilta, jolloin tela
rakennelma tahtoo särkyä ja pölkkyjen nostaminen 
uudestaan teloille vaatii lisätyötä. 
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Taulukko - Table 4. 
2.2-2.0-metristen puolip. kuorittujen paperipuiden vierityksen tehotyöaika puolip. k-m 3 kohden. Pinorivien kuutiomäärät 
samansuuruisia.- Productive working time for rolling of partly barked pulpwood of 2.0-2.2 metres per par!Ly barked solid cubic 

metre. Rows of piles are of equal cubic contents. 

Vierityksen teho-
työaika puolip. Taso itetut suhde-

k-m3 kohden, min. luvut 
Pinoryhmä - Group of piles Productive working Smoothed 

time in rolling, ratios 
minutes per partly 
barked solid cu.m. 

Rantapinot - Piles on shore . . . ........ . .. ... .. .. . . . ... . .. . . . . ..... .. .. 2.52 1 JOO 
Rannasta lähtien 4.5 m päähän - Piles up to 4.5 metres distance from shore 3.86 141 

)) )) 7.0 m » - )) )) )) 7.0 )) 

)) )) 9.5 m )) - » )) )) 9.5 )) 

)) )) 12.0 m » - » )) )) 12.0 » 
)) >) 14:5 m )) - )) )) )) 14.5 )) 

)) » 17.0 m » - » )) )) 17.0 » 

jos maasto on epätasaista, on rakennettava sa
manlainen telarata, ja haitat ovat myös samanta
paisia. 

Pölkkyjen järeydellä ja muodolla on myös oma 
vaikutuksensa työtuloksen suuruuteen. Koska tut
kimus suoritettiin siten, että ajat otettiin ryhmä
aikoina pinoa kohden, ei tutkimus anna selvää ku
vaa näiden seikkojen vaikutuksesta . Tutkimuksen 
aikana tehtyjen havaintojen perusteella voidaan . 
kuitenkin sanoa, että pölkyn pysymiseen teloilla 
vaikuttaa työntekijän taidon ohessa varsin voimak
kaasti, miten tasapaksu pölkky on. Mitä pienempi 
on tyvi- ja latvaläpimitan ero, sitä paremmin pölkky 
vierii suoraan lähtösuunnassaan teloja pitkin. Heti 
kun pölkky putoaa teloilta, se muodostaa esteen 
seuraavi en pölkkyjen vieritykselle. jos pölkky on 
painava, se vierii teloja pitkin kiihtyvällä no
peudella ja monessa tapauksessa raivaa vauhdilla 
tieltään kevyemmät, osittain teloilta pudonneet 
pölkyt. KäsiiJä olevassa tutkimusaineistossa sisäl
tyi puolip. kuorittuun p-m3:iin 49.8 jm paperi
puuta. Paperipuut olivat siis hieman ohuempia 
kuin Pohjois-Suomessa keskimäärin. 

1 2.0-metriset kuorelliset ( aisatut) havupolttopuut 
. (>>tuli puut>>). 

: >>Tulipuub> olivat halkaisemattomia, keloista ja 
~yveyksi stä valmistettuja polttopuita, paaas1assa 
.kuusta. Ne oli hakattu edellisenä kesänä paperi
pui:'den hakkuun yhteydessä. Tuoreet, kuorelliset 
pölkyt oli aisattu. Tulipuupinot olivat puolipuh
taaksi kuoritun tavaran pinorivien joukossa. Nii
den käsittely tapahtui kuten puolipuhtaaksi kuo
rittujen paperipuidenkin. Tulipuut olivat varsin 

)) )) » 4.59 181 
)) )) » 5.54 220 
» » )) 6.50 260 
)) )) )) 7.72 306 
)) )) » 9.1 8 365 

heikosti karsittuja, mikä yhdessä kuoren kanssa 
vaikeutti huomattavasti niiden käsittelyä jokaisessa 
työvaiheessa, mutta etenkin vierityksessä teloja 
myöten. Niitä ei voinut ottaa käsille pinosta vetä
mällä, vieriminen teloja pitkin oli heikkoa ja kä
sittely vedessä hidasta. Tulipuupölkyt tahtoivat 
takertua uittoväylän kiviin eivätkä irtautuneet 
muuten kuin keksillä työntäen. 

Taulukossa 3 (sivu 9) nähdään, että tulipuu
rantapinojen tehotyöaika on puolip. k-m3 kohden 
ainoastaan 2.59 min. eli 0.07 min . suurempi kuin 
puolip. kuorittujen paperipuiden. Käytännöllisesti 
katsoen ajat ovat siis yhtä suuret. Tämä johtuu 
ennen kaikkea siitä, että tulipuut olivat erittäin 
järeitä. Niitä sisältyi näet p-m3:iin ainoastaan 
34.9 jm, kun vastaava kuorittujen paperipuiden 
luku oli 49.8 jm. jos taulukossa 3 tulipuiden ranta
pinojen vierityksen tehotyöaikaa merkitään sa
dalla, ovat eri pinorivien vastaavien aikojen suhde
luvut seuraavat: 

rantapinot, matka 2.0 m, suhdeluku 100 (100) 
2. pinorivi, )) 4.5 m, )) 221 (207) 
3. )) >) 7.0 m, >) 410 (241) 
4. )) )) 9.5 m, )) 484 (334) 
5. >) >) 12.0 m, >) 619 (412) 
6. >) >) 14.5 m, )) 1219 (551) 

Suluissa on esitetty vastaavat suhdeluvut puoli
puhtaaksi kuorituille paperipuille. On siis havait
tavissa, että tulipuiden vieritysvaikeus nousee huo
mattavasti jyrkemmin matkan pidentyessä, vaikkei 
otettaisikaan ~huomioon 6. pinoriviä, jonka tuli
puuaineisto on pieni. 
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Taulukko - Table 5. 
2.0-metristen kuorellisten (tai aisattujen) f> tulipuiden» vierityksen tehotyöaika puolip. kuorittua k-m3 kohden. Pinorivien 
kuutiomäärät samansuuruisia . .:.._ Productive working time for rolling oflirewood, unbarked (or barked in strips) , 2.0 metres, 

per partly barked solid cubic metre. Rows of piles are of equal cubic contents. 

Pinoryhmä - Group of piles 

Rantapinot - Piles on slwre • • 0 . 0. 0 •• • • •• •• • 0 • ••••• • 

Rannasta 4.5 m päähän - Pi/es up to ·a distance of 
4.5 metres from shore .. .. 

~ 7.0 m )) - 7.0 J) >) >) . ... 
» 9.5 m >) - 9.5 )) )) >) ••• 0 

~ 12.0 m f) - 12.0 >) f) )) .... , 
» 14.5 m » - 14.5 )) f) )) ... . 

jos pinot alkavat rantaviivalta asti, on tärkeäm
pää tietää koko pinoryhmän keskimääräinen vie
ritysaika rantapinojen vastaavaan aikaan verrat
tuna, kun pinoryhmän taimmaisten pinojen etäi
syys vesirajasta vaihtelee. 

Tutkimusaineistossa on eri pinorivien kuutio
määrä kuitenkin vaihdellut siksi voimakkaasti, 
että on oikeampaa laskea vastaavat suhdeluvut 
sellaista teoreettista tapausta varten, että kukin 
pinorivi sisältää puuta yhtä paljon, kuten jo puoli
puhtaiden paperipuiden aineistoa käsiteltäessä me
netettiin. jos rantapinoj en vierityksen tehotyöaika 
merkitään sadalla, ovat vastaavat tehotyöajat ja 
niiden tasoitetut suhdeluvut pinorivien lukumää
rän vaihdellessa taulukossa 5 esitetyn mukaiset 
(katso myös piirrosta 5, sivu 15). 

Suluissa on esitetty vastaavat suhdeluvut puoli
puhtaaksi kuorittujen paperipuiden osalta. jos 
rantapinojen vieritysa_ikaa pidetään molemmilla 
tavaralajeilla samana, niin tulipuiden vierityksen 
tehotyöaika on niin monta % puolipuhtaaksi kuo
rittujen paperipuiden vastaavaa aikaa suurempi, 
kuin seuraavat luvut osoittavat: 

2 pinoriviä, ero 9 % 
3 >) )) 31 % 
4 )) )) 38 % 
5 )) )) 42 % 
6 >) >) 49 % 

Tulipuiden. vierityksen työvaikeus kasvaa matkan 
pidentyessä siis huomattavasti voimakkaammin 
kuin puolipuhtaaksi kuorittujen paperipuiden. 

Vierityksen teho-
Vastaavat suhde-

luvut 2.v- 2.2-met-
työaika puolip. Tasoitetut suhde- risillä puolip. 

k-m3 kohden, min. 
Productive working 

luvut paperipuilla 
Smoothed Corresponding ratios 

time for rolling, ratios for partly barked 
minutes per partly pulpwood of 
barked solid cu.m. 2.0-2.2 metres 

2.59 100 (100) 

4.16 168 (141) 
6.31 237 (181) 
7.87 304 (22") 
9.50 370 (260) 

13.18 455 (306) 

4- ja 6-metriset kuorelliset paperipuut. 

4- ja 6-metristen kuorellisten paperipuiden (ran
kojen) vieritysaineisto jäi varsin puutteelliseksi. 
Rangat olivat 3- 4-kerroksisissa telakasoissa tuk- · 
kien tapaan. Ainoastaan 1 kasa alkoi rannasta lu
kien (kuva 3), kun taas muut olivat n. 10m päässä 

. rannasta. Tämä seikka on vaikeuttanut suuresti 
vertailujen tekoa. Työ suoritettiin siten, että ta
vallisesti yksi työntekijä oli omalla kasallaan aloit
taen vierityksen ylimmän kerroksen rannan puolei
selta sivulta (kuva 4). Teloja oli 3- 5 kpl., sillä 

Kuva - Pict. 3. - 4-metrisiä paperipuita 3- ja 4-kerroksi
sissa telakasoissa. Säräisniemi. Valok. Arno Tuovinen 1948. 
- 4-metre pulpwood in decks of 3 and 4 layers. Parish of 

Säräisniemi. Photograph by Arno Tuovinen 1948. 
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Kuva - Pict. 4. - 4-metristen paperipuiden vieritystä. 
Mies pyöräyttää pölkyn latvasta käsin liikkeelle. Säräis
niemi. Valok. Arno Tuovinen 1948. - Rolling of 4-metre 
pulpwood. The man sets the log moving by turning the top 
end. Parish of Säräisniemi. Photograph by Arno Tuovinen 

1948. 

4- ja 6-metriset rangat olivat sekaisin samoissa ka
soissa. Mies vieritti 5-10 rankaa ryhmässään 
4-5 m matkan kuljettamatta yhtä kappaletta ker
rallaan veteen saakka. Täten siirtymiset jäivät 
mahdollisimman vähäisiksi. Kun ylin kerros oli 
vieritetty, työntekija vieritti kasan päälle jääneet 
välitelat pois ja aloitti seuraavan kerroksen (piir
ros 3). 

Kun rankakasa alkaa rannasta ja sen taimmais
ten pölkkyjen vieritysmatka on esim. 10m, vastaa 

Piirros- Graph 3. - 4-metristen paperipuiden vieritys kau
kana rannasta sijaitsevasta telakasasta. Piirt. M. Niskanen. 
- Rolling of 4-metre pulpwood from a deck situated far from 

the shore. Drawing by M. Niskanen. 
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tällaisen kasan vieritys sellaisen rannan suuntai
sesti varastoidun pinoryhmän vieritystä, joka al
kaa samaten rannasta ja jonka taimmaisten pino
jen vieritysmatka on 10m. Ainoan rantaan saakka 
ulottuneen rankakasan vieritysmatka on ollut 
8.5 m ja tehotyöaika puolipuhtaaksi kuorittua, to
dellista k-m3 kohden 5.60 min. 2-metristen, puoli
puhtaaksi kuorittujen paperipuiden vastaava aika 
on ollut 5.14 min. (piirros 5, sivu 15). Koska ranka
kasassa pölkyt ovat tasaisesti koko matkalla ran
nasta kasan takapäähän, on vertailussa myös pino
tavaraa oletettu olevan yhtä paljon jokaisessa pino
rivissä. 2-metristen tulipuiden vastaava aika on 
ollut 7.15 min. Tästä on havaittavissa, että 4- ja 
6-metristen rankojen vieritys on vaatinut 9 % 
enemmän aikaa kuin 2-metristen puolipuhtaaksi 
kuoritt,ujen paperipuiden, mutta 22 % vähemmän 
kuin kuorellisten (tai aisattujen) tulipuiden. 

Suurin osa rankakasoista sijaitsi kuitenkin siten, 
että lähinnä rantaa olevien pölkkyjen vieritys
matka oli n. 10 m. Tällöin on edelliseen tapauk
seen verrattuna suoritettu huomattava määrä lisä
työtä: 

1) on rakennettu telat 10 m matkalle ja huo
lehdittu niiden korjailemisesta, 

2) jokaista rankaa on vieritetty ylimääräisesti 
10 m matka. 

Vierityksen tehotyöaika on tällöin oli ut 18.66 
min. puolipuhtaaksi kuorittua, todellista k-m3 koh
den. Etäisyys vesirajasta kasan keskikohdalle on 
ollut keskimäärin 14.5 m. Kun tällaisten ranka
kasojen vieritysaikaa verrataan 2-m paperi- ja· tuli
puiden vastaavaan aikaan, on määrättävä, mikä 
on sellaisen pinorivin vieritysaika, jonka etäisyys 
pinon keskikohdalta vesirajaan on 14.5 m. Taulu
kosta 3 (sivu 9) on nähtävissä, että puolipuhtaaksi 
kuorittujen paperipuiden 6. pin01 ivin (etäisyys pi
non keskeltä vesirajaan 13.5 m) vieritysaika on 
13.84 min. ja 7. pinorivin (etäisyys 16.0 m) aika 
17.96 min. Näitä tuloksia ei kuitenkaan voida il
man muuta verrata keskenään, sillä esim. 6. pino
rivin vieritysajasta puuttuu telojen rakentamiseen 
kulunut aika 5 edellisen pinorivin eli 12- 2 m = 

10 m matkalta. Aikatutkimusta suoritettaessa ei 
telojen taittoaikaa kuitenkaan eritelty niin tarkoin, 
että voitaisiin sanoa, kuinka paljon määrätyn pi
tuisen telaradan yhtämittainen rakentaminen vie 
aikaa. jos oletetaan, että telaradan rakentamiseen 
kuluu 50 % siitä ajasta, joka 5 edellisen pinorivin 
kohdalla on telojen laittoon yhteensä kulunut, saa
daan 2.00 min. k-m3 kohden. 7. pinorivin telojen 
rakentaminen on samoin edellytyksin vaatinut ai
kaa 2.57 min. 
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6. pinorivi: 

vieritysaika . 
telojen taitto 

7. pinorivi: 

13.84 min. 17.96 min. 
2.00 )) 2.57 )) 

-----------------
15.84 min. 20.53 min. 

14.5 m vieritysmatkaa vastaava aika tulisi tä
män laskelman mukaan olemaan 17.72 min., joten 
rankojen vieritysaika on ollut 5.3 % vastaavaa 2-
metristen puolipuhtaaksi kuorittujen paperipuiden 
aikaa suurempi. Tulipuihin nähden ei vastaavaa 
vertailua voida suorittaa, koska tulipuupinot ovat 
olleet lähempänä uittoväylää. 

Kuorelliset havutukit. 

Tukit olivat 2-kerroksisissa telakasoissa rannasta 
lähtien, ja yksityisten kasojen suurin pituus vaih
teli 8-17 m. Vieritysryhmänä oli tavallisimmin 
2 miestä samalla kasalla. Telat rakennettiin ran
nasta lähtien tukkikasan yli sen takapäähän, josta 
taimmaiset tukit nostettiin teloille ja vieritettiin 
muutaman kappaleen ryhmissä veteen. 

Vieritysmatkan pituudella on ollut tukkienkin 
kohdalla kohtalaisen voimakas vaikutus työtulok
seen. Vierityksen tehotyöajat on esitetty taulu-

m m 

Q.o 

IO.o 

1\ 
\ 

9.o 

8.o \ 

1\ 
\ . 'lo 

i\ 
\ 6.o 

'\ 
S:o 

~t---
.......... r--.... 

:--t:::--

-3.o 
r--r--

:2.o 1. J -4- S 6 7 8 j' 10 II 12 13 19 f.J 16 17 ./" 

Piirros - Graph 4. - Kuorellisten havutukkien varsinai
seen vieritykseen kuluneen ajan riippuva isuus tukk ien jä
reydestä. - Correlation between the time spent on the actual 
rolling oj unbarked coniferous /ogs and the vo/ume ( j3=cu.jeet) 

of the logs. 

kossa 3 (sivu 9). Kun vertaillaan tukkien vieri
tyksen tehotyöaikaa puolipuhdasta k-m3 kohden 
muiden tavaralajien vastaavaan aikaan, saadaan 
seuraava asetelma: 

2-metriset 2-metriset 

Vieritys- Tukit puolip. paperi- kuorell. tuli-

matka puut puut 

8 m 6.65 min. 4.95 min. 6.70 min. 
12 m 7.40 )) 6.55 )) 9.60 )) 

17m 8.99 )) 9.18 . )) 

Asetelmasta on nähtävissä, että vieritysmatkan 
pidentyessä tukkien vieritys tulee aina suhteelli
sesti nopeammaksi. Tämän mukaan tukkien vie
ritys on 16-17 m matkalla yhtä edullista kuin 

. 2-metdsten puolipuhtaiksi kuorittujen paperipui
den vieritys, mutta 8 m matkalla n. 34 % enem
män aikaa viepää. 

Tukkien järeydellä on myös oma vaikutuksensa 
työtulokseen. Piirroksessa 4 on esitetty varsinai
seen vieritykseen siirtymisineen kuluneen ajan 
riippuvaisuus tukin järeydestä. 

jos 5 tekn. j3 (kuoren alta) sisältävän tukin aika 
merkitään sadalla, ovat muiden järeysluokkien 
tukkien varsinaiseen vieritykseen kuluneet ajat 
suhdelukuina seuraavat: 

Tukin kuutio, j 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 

Vars. vieri
tysaika puo
lip. todell. 
k-m3 kohden 177 135 113 100 91 85 82 78 75 71 

Varsinainen vieritysaika muodostaa kuitenkin 
ainoastaan 66 % tehotyöajasta. Valmistavat työt 
ovat vaatineet lähes 32 % ja · käsittely vedessä yli 
2 % tehotyöajasta. Valmistavista töistä muodostaa 
telojen lai.ttaminen pääosan (21.3 % tehotyöajasta). 
jos oletetaan telojen laittamiseen kuluneen ajan 
olevan yhtä suuren kasaa kohden, kun kasan pi
tuus pysyy muuttumattomana tukkien järeyden 
vaihdellessa, voidaan päätellä seuraavasti. Olete
taan 2-kerroksisen kasan pituuden olevan 10 m. 
Silloin kasaan sisältyy eri suuruisia tukkeja seuraa
vassa asetelmassa esitetyt kuutiomäärät Samassa 
asetelmassa on myös esitetty vastaavat telojen 
laittoon kuluneiden aikojen suhdelukuarvot, kun 
5 tekn. j3:n tukkien muodostaman tukkikasan ai
kaa on merkitty sadalla. 

• 



Tukin kuutio Puolip. todell. k-m3 Telojen taittoaika 
tekn. j3 kuoren (kasan pituus 10m, suhdeluvuinj puo-

alta 2 kerrosta) lip. todell. k-m3 

2 12.2 162 
3 14.8 133 
4 17.4 113 
5 19.7 JOO 
6 21.8 90 
7 23.7 83 
8 25.6 77 
9 27.4 72 

10 29.2 67 
11 30.9 64 

jos siis telojen laittamiseen määrätyn pituisella 
kasalla kuluva aika olisi riippumaton tukkien jä
reydestä, olisivat niin varsinainen vieritys kuin te
lojen laittaminen suunnilleen samalla tavalla riip
puvaisia tukkien järeydestä. Todellisuudessa asia 
lienee kuitenkin siten, että järeät tukit vaativat 
tukevat ja hyvin paikoilleen asetetut telat, joten 
telojen laittaminen vaatii paljon aikaa. Samoin 
järeitä tukkeja vieritettäessä telat helposti irtaan
tuvat, joten niitä on usein korjailtava. Näyttää 
siis todennäköiseltä, että tukin koon kasvaessa te
lojen laittamiseen kuluva aika pienenee k-m3 koh
den hitaammin, kuin mitä yllä oleva suhdeluku
sarja osoittaa tai pysyy tukin järeydestä riippu
mattomana. Kaikesta tästä on seurauksena, ettei 
vierityksen tehotyöaika voi pienetä k-m3 kohden 
laskien järeyden kasvaessa niin nopeasti kuin var
sinaisen vierityksen yhteydessä. jos lasketaan val
mistaviln töihin ja käsittelyyn vedessä kuluvan 
yhtä paljon aikaa k-m3 kohden pölkyn järeydestä 
riippumatta, mikä tosin ei ole aivan oikein, saadaan 
vierityksen tehotyöajan riippuvaisuudelle tukkien 
järeydestä seuraava suhdelukusarja: 

Tukin kuutio, j3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 

Vierityksen 
tehotyöaika 
suhdelukuina 
puolip. tod. 
k-m3 kohden 151 123 109 100 94 90 88 86 84 81 

Maaston kaltevuuden vaikutuksesta työtulokseen 
ei vertailuaineiston puutteellisuuden takia voida 
esittää mitään numerotietoja. Selvää kuitenkin on, 
että kaltevuudella saattaa määrätyissä tapauksissa 
olla paljon voimakkaampikin vaikutus työtulok
seen kuin pinotavaran kohdalla, sillä pinotavaran 
vierityksessä kaltevuuden vaikutus voidaan vähen
tää suhteellisen pieneksi rakentamalla riittävän 
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korkeat telaradat. Samoin maaston epätasaisuus 
ja upottavuus voivat olla erittäin haitallisia teki
jöitä tukkien vierityksessä. 

LOPPUPÄÄTELMÄT. 

Käsillä olevassa tutkimuksessa on selvitelty eräi
den tavallisimpien tavaralajien vieritysajan suu
ruutta pääasiassa vieritysmatkan pituudesta riip
puvana tutkimuspaikalla vallinneissa olosuhteissa. 
Lisäksi on jossakin määrin voitu ottaa myös pölk
kyjen järeys huomioon työtuloksen suuruutta ar
vosteltaessa. 
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Vieritysmatka - Rolling distance. 
Piirros - Graph 5. - Veteen vierityksen tehotyöaika puo
lip. k-m3 kohden eri matkoilla, minuuttia. - Productive 
working-time for rolling into water, minutes per partly 

barked solid cu.m. at different distances. 

A = 2-metriset kuorelliset (tai aisatut) polttopuut (*tuli
puut») - 2-metre firewood, unbarked (or barked in 

strips) 
B = kuorelliset havutukit - unbarked coniferous logs 
C = 4- ja 6-metriset kuorelliset paperipuut - 4- and 6-

. metre unbarked pulpwood 
D = 2-metriset puolipuhtaaksi kuoritut pap~ripuut 

2-metre partly barked pulpwood 
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Taulukko - Table 6. 
Vierityksen tehotyöaika puolip. kuorittua k-m3 kohden eri matkoilla. 2-m puolip. kuorittu paperipuu, ranta
pinot = 100.- Productive working time for rollingper partly barked so/id cu.m. at different distances. Partly barked pulp

wood of 2 m, piles on shore = 100. 

2.0-2.2-metri- 2.0-metriset 4- ja 6-metriset Kuorell. havu-
set puolip. kuo- kuorell. (aisatut) kuorell. paperi- tukit 

Vieritysniatka, m - Rolling distance, metres ritut paperipuut »tulipuut» puut 
Partly barked 2.0-m firewood, Unbarked Unbarked 
pulpwood of unbarked (barked pulpwood, coniferous 

2.0-2.2 metres in strips) 4 and 6 m saw logs 

Rannasta 2 m päähän - Up to a distance of 
2 metres from shore 

» 4 m >) - 4 >) » » 
» 6 m » - 6 >) >) » 
>) 8m >) - 8 >) >) » 
>) 10 m !) - 10 >) >) » 
» 12m >) - 12 >) » >) 

>) 14 m » - 14 >) >) >) 

» 16m >) - 16 >) >) >) 

Vieritysmatkan pituuden 
vaikutus. 

Vierityksen tehotyöaika puolipuhtaaksi kuorittua 
todellista k-m3 kohden laskettuna eri matkoilla on 
esitetty graafisesti piit roksessa 5. 

Vieritysmatka on laskettu vesirajasta taimmais
ten pinojen tai kasojen takareunaan. Aika on mää
ritetty sellaisten puumäärien vieritysajan keski
arvona, jotka on varastoitu rannasta vieritysmat
kan pituutta osoittavan metrimäärän päähän ta
saisesti koko alueelle. Piirroksesta on havaittavissa 
puolipuhtaaksi kuorituo ja kuorellisen 2-metrisen 
pinotavaran vierityksen vievän jokseenkin yhtäläi
sesti aikaa rantapinoilla. Tehotyöaika on edelli
sellä 2.52 min. k-m3 kohden ja jälkimmäisellä 2.59 
min. jos 2-metristen puolipuhtaaksi kuorittujen 
paperipuiden rantapinojen vierityksen tehotyöaika 
merkitään sadalla, ovat eri tavaralajien vastaavat 
tehotyöajan suhdeluvut eri matkoilla taulukossa 
6 esitetyn mukaiset. 

jos matka on esim .. 10 m, on puolipuhtaaksi 
kuorituilla paperipuilla lisättävä rantapinojen vie
ritysaikaan 127 % ja jos matka nousee 16 metriin, 
on lisäys jo 247 %. Työvaikeus kasvaa siis erittäin 
voimakkaasti. >>Tulipuilla>> työvaikeuden suurentu
minen on vieläkin voimakkaampaa johtuen huo
nosta karsinnasta ja kuoresta, joka hidastaa työtä 
jokaisen työvaiheen kohdalla, mutta etenkin varsi
naisessa vieritystyössä. 4- ja 6-metristen kuorellis
ten paperipuiden aineisto on puutteellinen, mutta 
näyttänee saatu ero (5 - 9 % puolipuhtaaksi kuo
rittujen paperipuiden aikaa suurempi) suunnilleen 
oikeaa suuntaa. Kuoretlisten havutukkien vieritys 
tulee sitä edullisemmaksi muihin tavaralajeihin ver
rattuna, mitä pitemmäksi matka muodostuu. Mat-

100 103 - -
132 159 - -
164 214 - -
198 270 213 264 
227 325 246 278 
260 380 280 294 
295 448 313 313 
347 - 351 348 

kan ollessa 16 m tukkien vieritys on suunnilleen 
yhtä nopeaa kuin 2-metristen puolipuhtaaksi kuo
rittujen paperipuiden vieritys. 

Piilkyn järeyden vaikutuksesta on numerotietoja 
esitettävänä ainoastaan havutukeilta. Vieritysmat
kan ollessa tukkiaineiston keskiarvoa osoittava eli 
n. 14m (kasan keskikohdalta mitattuna 7 m) teho
työaika on ollut tukin kuution vaihdellessa suhde
lukuina sivulla 15 esitetyn asetelman mukainen. 

Tukin koon kasvaessa k-m3 kohden laskettu vie
ritysaika on selvästi pienentynyt. Paperipuista ei 
vastaavanlaisia tietoja voida esittää, mutta ilmei
sesti järeydellä samoin kuin kapenemisella on oma 
vaikutuksensa työtulokseen. Mitä paksumpi pölkky · 
on ja mitä vähemmän se kapenee tyvipäästä lat
vaan, sen paremmin se pysyy teloilla, ja vieritys 
sujuu nopeasti. 

Tällä tutkimuksella on pystytty valaisemaan ve
teen vierityksen työvaikeutta ainoastaan pieneltä 
osalta. Ensinnäkin tutkimuksen kohteena oli vain 
4 tavaralajia. Pinotavaralla tutkittiin rannan 
suuntaisten pinojen vieritystä, mutta rantaa vas
taan kohtisuorassa olevat pinot jäivät tutkimuk
sesta pois. Tiedot puiden järeyden, maaston kalte
vuuden ja epätasaisuuden, uittoväylän virtaamat
tomuuden ja varastomuodostelman korkeuden vai
kutuksesta työtulokseen kaipaavat paljonkin täy
dentämistä. Tutkimukset ovat epäämättömästi 
todistaneet vieritysmatkan pituuden voimakkaan 
vaikutuksen työtuloksen suuruuteen, joten pää
asianisin huomio olisi tästä lähtien kuitenkin koh
distettava niihin keinoihin, joilla vieritystekniikkaa 
voidaan kehittää ja vieritysmatkan pituutta kannat
tavasti lyhentää tai joilla veteen vierityksestä voidaan 
päästä kokonaan erilleen. 
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INVESTIGATIONS INTO LOGGING OF PULPWOOD IN NORTH-FINLAND 
H. 

Rolling into Water. 

ln the spring of 1947 time studies were carried 
out in the parish of Kolari on therollinginto water 
of pulpwood and saw logs stored by the side of 
floatway. 

The proportionate rolling times for different 
qualities at varying distances, per partly barked 
solid cubic metre of true volume, were as presented 
in table 6. Partly barked pulpwood of 2.0- 2.2 
metres and coniferous firewood of 2 metres, un-

barked (or barkecl in strips), were stored in piles 
of about 2 metres height, running parallelly with 
the shore. 4- and 6-metre unbarked pulpwood was 
stored in decks of 3- 4 layers and unbarked saw 
logs in decks of 2 layers. The rolling was done by 
hand along skids built above the ground or on 
top of the bunch. The ground was firm forest land 
sloping gently towards the water. Rolling took 
place into a river ·with strong current. 
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