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A 1 k u s a n a t . 

etsätehon julkaisussa n :o 25 (Hakkuutöiden aika
tutkimustulosten soveltaminen käytäntöön) on selvitelty 
juoksu.metritaksan perusteita . Jos on _kyseess ::: paperipui
den teko pystyrungoista, kuluu hakkuumieheltä suurten 
runkojen kohdalla juoksUIC.etriä kohden ene:::män aikaa kuin 

pienten runkojen kohdalla . Ollakseen oikeudenmukainen tu
lee juoksumetripalkan aivan pienimpiä runkoja lukuunotta
matta kasvaa runkojen koon mukana . Käytännössä tämä voi
daan parhaiten ottaa huomioon s ten, että tietyn paksuu
den ylittäviltä pölkyiltä maksetaan koroitettu palkka. 
Kun tietyn paksuuden ylittäviä pöl.kkyjä saadaan yhdestä 
rungosta sitä enemmän, mitä suurempi runko on, tulee run
kojen koon mukana kasvava työmaa- ajan menekki juoksumet

riä kohden ainakin likimain korvatuksi . 
etsätehon tutkimusten mukaan riittää tavallisis 

sa paperipuuleimikoissa yksi koroitus , jonka suuruus to
sin vaihtelee tavaralajista riippuen, ja koroitusrajalä
pimitaksi sopii parhaiten 7" . Tämä edellyttää, että leimat
tujen runkojen joukossa ei ole lukuisasti käyttöosaltaan 
yli 0 . 5 k-m3 kokoisia runkoja . Tavallisten paperipuuleimi
koiden keskikuutiohan vaihtelee yleisimmin 0 . 075 - 0 . 150 
k -m3 . Joskus kuitenkin taloudelliset syyt pakoittavat hak
kaamaan paperipuiksi järeää tukkimetsää . Silloin on pel

kästään 7" paksummilta pölkyiltä maksettava koroitus ai
nakin useimmissa tapauksissa riittämätön . Tällöin olisi 
Siis maksettava uusi suurempi koro · tus jonkin suuremman 
läpimitan yli t tävil tä pb1..kyil tä . Tässä tutkimuksessa py
ritään selvittämään , mikä läpimitta olisi sopiva toiseksi 
koroitusrajaksi tällaisissa. "ylijäreissä" paperipuuleimi
koissa ja kuinka suuri toisen koroituksen tulisi olla. 

Käsillä olevan aihee~ selvittelyssä eivät Metsäte-
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hon omat aineistot ole riittäneet. Tämä kos.kee nimenomaan 
suurten runkojen käyttöosan jakaantumista tiettyjä läpi
mittoja ohuempaan ja paksumpaan osaan . etsäteho on tosin 
kerännyt aineistoa tukkien teosta ja siihen sisältyy suu
r~akin runkoja, mutta läpimittoja ei mitattu niin lyhyin 
välimatkoin, että voitaisiin riittävän tarkasti laskea , 
kuinka suuri osa runkoa on tiettyä läpimittaa paksumpaa . 
Tämän vuoksi on turvauduttu Metsätieteellisen Tutkimus
laitoksen metsänarvioimisen osaston koepuulomakkeisiin, 
joiden avulla onkin voitu riittävässä määrin selvittää 
suurten runkojen mittasuhteet. 

Edelleen tarvitaan juoksumetripalkan toisen koroi
tuksen laskemista varten pinotavaran tekoa suurista run
goista koskevat aikatutkimustiedot, mutta sellaisia ei ole 
ainakaan toistaiseksi mistään saatavissa . etsätehon pino
tavara-aineistot sisältävät vain muutamia 0 .• 5 k-m3 suurem
pia runkoja ja aineiston käsittelyn yhteydessä on työmaa
aikaa runkoa kohden osoittavat tasoituaviivat piirretty 
vain 0.5 k-m3 suuruisiin runkoihin asti. Koska mainituil
la tasoitusviivoilla on loivasti kaartuva , säännöllinen 
muoto, on niitä kuitenkin katsottu käsillä olevan aiheen 
selvittelyä varten voitavan jatkaa aina 1 .1 k-m3:iin asti. 
Muuta keinoahan ei ole ollut käytettävissäkään. 

Metsätehon to~anjohtaja Jaakko V ö -
r y on auliisti antanut kirjoittajalle neuvoja .. Suomen 
Akatemian jäsen, professori Y r j ö I 1 v e s s a 1 o 
on hyväntahtoisesti luovuttanut kirjoittajan käyttöön pys
typuiden kuutioimistaulukoita varten kerättyä koepuumate
riaalia, johon jo edellä viitattiin. Laskentatyössä on 
kirjoittajaa avustanut metsänhoitaja R a 1 j a H a r -
m o v a a r a • Lausun heille kaikille parhaat kii tok
seni . 

Helsingissä huhtikuulle 1950 . 

Olli ·a.kkonen . 
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I . A i k a t u t k i m u s t i e d o t 

~ets~tehon ker~ämä , pinopuutavaran tekoa koskeva 

prim5äriaineisto sisöltää 1-, 2- ja 4 -metrisen puolipuh
taan kuusipaperi uun, 2- ja -metrisen kuorimattoman kuu
sipaperipuun , 2- ja 4- metrisen puolipuhtaan ~äntypaperi
puun sekä 2- metrisen kuorimat oman mäntypaperipuun teon . 
Aineistossa on siis sekä kuusta et ä änt ä , sekä uoli 
puhdasta et~ä kuor·mrton a tavaraa ja kolmea eri tavara

pituutta , vaikkakaan ei näiden kaikkia mahdollisia yh is 
telmiä . Kun osatyöajat oli analyso tu , saatiin kuitenkin 

synteesin tietä suhteelliset työ aa-ajat myös aineistosta 

puuttuville tavaralajeille . 
Kaikkien oikeudenmukaisten taksaperusteiden, n"in 

myös juoksumetritaksan, lähtöko ana on runkoa kohden ku

luva t yömaa-aika eli matemaatt"ses · sanoen runkoa kohden 

lasketun työmaa- ajan graafinen kuvaaja tai vastaava nume 

rinen sarja. Aikatutkimustulosten perus eella on eri ta

va rala jien runkoa kohden lastetun y a - j an g raafiset 
kuvan. jat voi tu piirtää 0 . 5 k- m3 koko· siin runkoihin asti. 
Sii t~i eteenr,-'..ii · on tasoitusvi voja t .. ytynyt j atkaa il..l!lan 

prim3~riaineiston antamaa s oranaista kea . 
I-rirr.· ·;.: riaineistosta s .:=adaan kui enkin v·:lillistä 

tukea tasoitusviivojen jatkamiselle . Ensinnäkin voidaan 
toue ta, et~ä runkoa kohden laske un yömaa- a j an graafinen 

kuvaa ja on kaikkien erilaiste paperipuiden teossa loivas 
ti kaartuva käyrä . uorintavaihees a johtuen käyrä kaar
tuu puolipuhteiden paperipuiden teossa jonkin verran voi 

makkaammin kuin kuorima tomien a eripu"den teossa . ava
ralajista riippumatta on käyrän kaartuminen jo niidenkin 

runkosuuruusluokkien pui t te· ssa jo a sisältyvät primää

riaineistoon , sitä vähä "sempää mi ä s urempiin runkoihin 

tullaan . Ilmeisesti sama en e.nssi jat u vielä suurem-
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piinkin r~koihin siirryttäessä, joten tasoituaviivat al

kavat vähitellen lähennellä suoraa. Tämä johtuu siitä , et

tä runkojen ja pölkkyj~n käsittelyhankaluus lisääntyy 

runkojen koon kasvaessa ja siten työmaa- aika runkoa koh

den , joka alQksi kasvaa hitaammin kuin rungon käyttöosan 

kuutio , alkaa vähitellen kasvaa miltei tasaisesti käyttö 

osan kuution mukana . 
Edelleen voidaan primääriaineiston perusteella to

deta , että puolipuhteiden paperipuiden · teossa kuoriota

ajan osuus koko työmaa-ajasta yleensä pienenee suurempiin 
runkoihin päin . Täten puolipuhtaan ja kuorimattoman, mut 
ta muuten saman laatuisen paperipuun teossa runkoa kohden 

laskettujen työmaa-aiko ' en. suhteellinen ero pienenee run

kojen suuretessa . 
Edellä maini tut seikat antavat pohjan runkoa koh

den lasketun työmaa- a·an tasoitusvi ivojen jatkam1selle . 

Pi irrekaista 1 ja 2 nä yy , mi llaiseen lopputulokseen sii
nä päädymme . Esitetyt tasoituaviivat edellyttävät luon

nollisesti tiettyjä o~sais us- , kuori - ym . luokkia , joi

den luetteleminen ei · tenkaan ole käsillä olevan aiheen 

kannalta tarpee llista . Piirr oksiin ei ole merkitty 1- met 
risen tavaran tasoitusviivo ·a , os e juoksumetritaksa e i 

tule sen kohdalla kysymy seen . 
Esitettyjen graafisten uvaajien ~ukaiset numeri

set sarjat tulevat olemaan juoksumetritakaan toisen ko

roituksen laskemisen lähtö ohtina. Koroituksen suuruuden 

ja rajaläpimitan selvittämiseksi on lisäksi tarpeen tun

tea runk:ojen käy töosan. jakaantuminen tiettyjä läpimi tto 

ja ohuempaan ja pa sumpaan osaan . Sitä selvittelemme kap
paleessa II . 
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Piixroa 1. 

Työmaa-aika runkoa kohden 2- ja 4-
metristen kuusipaperipuiden teossa • 
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Piirros 2 . 
Työmaa-aika runkoa kohden 2- ja 4-
metristen mänty~aperipoiden teossa. 
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II. R u n k o j e n m i t t a s u h t e e t • 

Jotta voitaisiin se~vittää, mikä läpimitta parhai
ten sopi~ toiseksi koroitusraj~ksi ja kuinka suuri toisen 
koroitukaen tulee olla, on tunnettava runkosuuruusluokit
tain runkojen käyttöosan jakaantuminen tiettyjä läpimitto
ja ohuempaan ja paksumpaan osaan. Tämä seikka on 0.5 k-m3 
kokoisiin runkoihin asti voitu selvittää Metsätehon omien 
aineistojen perusteella. Sitä suurempia runkoja koskevat 
tiedot aina 1.1 k-m3:iin asti on saatu Metsätieteellisen 
Tutkimuslaitoksen ko epuulomakkeilta. On huomattava, että 
Metsätehon ja etsätieteellisen Tutkimuslaitoksen aineis
tot eivät ole aivan täysin verrannollisia. Metsätehon tut
kimat paperipuupalstat olivat Etelä-Suomenkin olosuhteita 
silmällä pitäen jonkin verran keskinkertaista parempaa 
metsää, mitä runkomuotoon tulee . etsätieteellisen Tutki
muslaitoksen koepuulomakkeilta poimitut tapaukset on sen 
sijaan valittu tasap olisesti kaikista Etelä-Suomen ta
vallisimmista kapenemisluokista , joten aineiston voidaan 
katsoa suurten runko "en osalta vastaavan jota kuinkin 
Etelä-Suomen keskimääräisiä olosuhteita . lletsätehon ja 
etsätieteellisen Tutkimuslaitoksen aineistojen yhtymäkoh

dassa olivat erot kuitenkin niin vähäiset, että aineistot 
on yhdistetty ja esitetään yhtenä piirroksena siten, et
tei ~asoitusviivoihin tule mitään. byppäyetä. 

Piirroksesta 3 käy selville eri kokoisten runkojen 
käyttöosan jakaantuminen tiettyjä uorellisia läpimittoja 
obuempaan ja pa sumpaan osaan . Havainnollisen kuvan saami
seksi on piirrokseen mer itty useita eri läpimittoja, 
vaikkakaan emme tule niitä kaikkia seuraavassa tarvitse-
maan. 
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Piirros 3. 
Eri kokoiete.n runkojen käyttöosan jakaan
tuminen tiettyjä kuorellieia läpimittoja 
ohuempaan ja paksumpaan osaan . 
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Rungon käyttöosan ~utio, kuorellieta k-m3 

Piirros 4. 
Eri kokoisten runkojen käyttöosan jakaan
tuminen tiettyjä kuorettomia läpimittoja 
ohuempaan ja paksumpaan osaan. 
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Piirroksesta 4 näkyy runkojen käyttöosan jakaan
tuminen samoja kuor~ttomia läpimittoja ohuempaan ja pak
sumpaan osaan . Käyttöosan pituus on molemmissa piirrok
sissa tietysti sama, koska sallittu minimilatvaläpimitta 
tarkoittaa aina mittaa kuoren alta. inimilatvaläpimitta 
on tässä tapauksessa 8 cm. 

Edellä esitettyjen tietojen perusteella ryhdymme 
tarkastelemaan varsinaista pääkyaymystämme, juoksumetri
takaan toista koroitusrajaa ja koroitukaen suuruutta. 

III . Juo k s u m e t r i t a k s a n k o
r o i t u a t e n 1 a s k e m i n e n • 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että pelkästään 7" 
paksummilta pöl~iltä maksettava sopiva prosenttinen ko
roitus ottaa runkojen koon mukana kasvavan työmaa-ajan me
ne~ riittävän hyvin huomioon ainakin 0 . 5 k-m3 kokoisiin 
runkoihin asti . Koroitukset on laskettu siten, että perua
palkaksi on valittu runkosuuruusluokan 0 . 1 k-m3 mukainen 
juoksumetripalkka, ja 7 paksummalta rungon osalta makset
tava peruspalkan koroitus on laskettu sellai~eksi, että 
se korjaa työpalkan runkoa kohden laskien täysin oikeaksi 
puolipuhtaan paperipuun teossa runkosuuruusluokassa 
0 . 275 k- m3 ja. kuorimattoman paperipUWl teossa runkosuu
ruusluokassa 0 . 225 k-m3 . Tällöin muodostuu runkopalkka 
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muissakin koroitukaen piiriin kuuluvissa runkosuuruusluo
kissa riittävän oikeakai aina puolen kiintokuutiometrin 
suuruiaiin runkoihin asti . 

Edellä esitettyjen tietojen perusteella voidaan 
nyt tutkia, miten käy siirryttäessä vielä suurempiin run
koihin. Asia selviää taulukosta 1 . Kunkin paperipuulajin 
kohdalle on merkitty kaksi saraketta . Ylempään on merkit
ty piirrosten 1 ja 2 mukainen runkopalkka suhdeluvuilla 
siten, että runkopalkalle on annettu arvo 100 runkosuu
ruusluokassa 0.1 k-m3. Alemmasta sarakkeesta näkyy, mil
laiseksi palkka runkoa kohden laskien muodostuu, jos juok
sumetritakaan peruapalkaksi valitaan runkosuuruusluokan 
0.1 k-m3 mukainen palkka ja koroitetaan peruspalkkaa 7" 
paksummalta rungon osalta sillä tavalla , kuin edellä on 
sanottu . Koroituksen suuruus on merkitty sarakkeen vasem
paan päähän. Tavallisissa paperipuuleimikoissa riittävät 
siis nämä koroitukset yksinään, joten nyt kohdistuu huo
miomme lähinnä 0 . 5 k-m3 suurempiin runkoihin. Havainnolli 
sen yleiskuvan saamiseksi on taulukon sisältämät lukusarjat 
vielä esitetty graafisesti (piirrokset 5 ja 6). 

Huomaamme , että 2- ja 4-metrisen puolipuhtaan kuu
sipaperipu~ teossa saamme pelkästään 7 11 pakeummalta run
gon osalta makaettavaa koroituata käyttäen mel o oikean 
(vieläpä hieman liian suuren) palkan myös suurten runkojen 
osalta. Näiden kahden tavaralajin teossa ei siis tarvita 
toista koroituata . 

Sen sijaan kaikkien muiden tässä mainittujen tava
ralajien teossa jää palkka pelkästään 711 pakaummalta run
gon osalta maksettavaa koroitusta äyttäen suurten runko-



Taulultko 1 . 
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PiirToa 5 . 

Oikea runkopalkka ja juoksumetritakaan mukainen 
runkopalkka , jos koroi tusrajaläpimi ttana k.äy~e 
tään 7". Kuusipaperipuut . 
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Piirros 6. 
o: ea runkopalkka ja juoksumetritakaan mukainen 
runkopalkka , jos koroitusrajaläpimittana käyte 
tään 7• . Wäntypaperipuut . 
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jen kohdalla liian pieneksi . Niiden teon palkkauksessa tar
vitaan siis toinen koroitus . 

Valittaessa toista koroitusrajeläpimittaa on läh
dettävä siitä, että sellaiset rungot, joiden osalta ensim
mäinen koroitus antaa riittävän oikeudenmukaisen palkan, ei

vät tule kuulumaan toisen koroituksen piiriin . Lisäksi on 
toisen koroituksen rajaläpimitta valittava siten, että kai 
kissa tämän koroituksen piiriin kuuluvissa runkosuuruusluo
kissa saadaan mahdollisimman oikea palkka . Tällä tavoin on 
päädytty 12" läpimittaan . 12" paksumpi nmgon osa on otet 
tu h~omioon vain siinä tapauksessa, että sellaista saadaan 
rungosta vähintäin 1 m. Täten tulee 12" paksummalta rungon 
osalta maksettava prosenttinen koroi us koskemaan puolipuh
taan tavaran teossa nmkosuuruusluokkia 0 . 675 k-m3 :stä ylös
päin ja kuorimattoman tavaran teossa kuoren päältä mitaten 
runkosuuruusluokkia 0 . 525 k-m3 :stä yl öspäin . Toisen koroi
tu~csen suuruus on laskettu siten , että edellyttäen 7" pa.k
summalta , mutta 12" ohuemmalta rungo~ osalta käytettävän 

ensimmäistä koroitusta on tutkittu, monellako prosentilla 
peruspalkkaa on nostettava 12" paksummal ta rungon osalta, 
jotta palkka runkoa kohden laskien tulisi täys · oikeaksi 
runkosuuruusluokassa 0 . 825 k-m3 . Kun sitten muissakin toi
sen koroituksen piiriin kuuluvissa runkosuuruusluokissa 
n·östetaan pe ruspalkkaa 12" paksummal ta rungon osalta täten 

saadulla prosenttimäärällä, nähdään, millaisella tarkkuudel
la runkojen koko tulee palkkauksessa otetuksi huomioon . 

Taulukkoon 2 on jälleen merki ty oikea nmkopalkka 
suhdeluvuilla niin kuin edelliseenkin taulukkoon . Toinen 
sarake osoittaa, millaiSeksi palkka runkoa kohden laskien 
muodostuu, kun 7" _ohuemmalta rungon osalta maksetaan run

kosuuruusluokan 0 . 1 k-m3 mukainen peruspalkka , 7" paksum

malta , mut ta 12" ohuemmalta rungon osalta koroitetaan pe
ruspalkkaa taulukossa 1 esitetyillä prosenttimäärillä ja 
12" paksummalta rungon osalta koroitetaan peruspalkkaa 
niil lä prosenttimäärillä, joihin e ellä sanotulla ta
valla päädytään. olemp1en koroi tusten suuruus on 
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merkitty sarakkeen vasempaan päähän. Korostettakoon nimen
omaan, että 12" paksu.m..maltak:in rungon osalta maksettava 
koroitus lasketaan peruspalkasta eikä 7" paksummalta run

gon osalta maksettavasta koroitetusta palkasta . Taulukon 
2 sisältämät lukusar jat on esitetty myös graafisesti (piir

rokset 7 ja 8) . 
Voimme todeta, että runkojen koko tulee esitetty

jä juoksumetritakaan koroituksia käyttäen kohtalaisen hy

vin otetuksi huomioon . Eniten poikkeavat juoksumetritak
aan mukaista palkkaa osoittavat lukusarjat oikeata runko 
palkkaa osoittavista sarjoista 2- ja 4-metrisen kuorimat 
toman kuusipaperipuun kohdalla ja niiden osalta lähinnä 
suurimmissa taulukkoon sisältyvissä runkosuuruualuokissa, 
joissa palkka nousee jonkin verran liian suureksi . Suu
ruusluokkaa 0 . 825 k- m3 pienemmissä luokissa saamme taas 
hieman liian pienen palkan . Toisaalta on sanottava, että 
valittiinpa toisen koroituksen laskemisen lähtökohdaksi mi
kä runkosuuruusluokka tahansa, ei kuitenkaan voida löytää 

sellaista koroitusta, joka antaisi kaikissa runkosuuruus
luokissa aivan oikean palkan . On syytä erityisesti koros 
taa , että puun runko ei ole matemaattisesti säännöllinen 
kappale , joten emme voi teoreettisesti määrittää sopivim
pia koroi tusrajaläpimittoja emmekä laskea oikeudenmuka.isim
man palk.an antavia koroituksia . Voimme vain kokeilla eri
laisia mahdollisuuksia ja valita niistä parhaan mahdolli 
sen . Tällä tavoin on päädytty niihin rajaläpimittoihin ja 
koroitusprosentteihin, jotka edellä on esitetty. 

Ensi näkemältä 12" paksummal ta rungon osalta mak

settavat koroitukset vaikuttavat melko suurilta. On kuiten
kin huomattava, että suuriatakin rungoista tulee vain muu

tama metri 12" paksumpaa osaa, joten koroituksen täytyy ol
la melko tuntuva voidakseen vaikuttaa riittävästi kokonais· 
ansio on . 

Edellä esitetyt juoksumetritakaan prosenttiset ko
roitukset on laskettu siten, että rungot on mahdollisimman 
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Piirros 7. 

Oikea runkopalkka ja jQokaumetritakean mQkainen 
runkopalkka, jos koroitusrajaläpimitte.na käyte
tään 7" ja 12". KQuaipaperipuut. 
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Piirros 8 . 
Oikea runkopalkka j a j uoke~etritakean mukainen 
runkopalkka, joe koroi tue:raja.läpi.ai tt.a.na käyte
tään 7" ja 12• . Mäntypaperipuut. 
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tarkoin jaettu tiettyjä läpimittoja ohuempaan ja paksum
paan osaan . Käytännössä on ko r oitu s luonnollisesti makset
tava rajapaksuuden ylittävi ltä pblkyiltä, ja mikäli pölk
ky vain osittain täyttää rajaläpimitan , ei tällöin voida 

ryhtyä hakem~an rajaläpimitan kohtaa , vaan mittaus on ai

na suoritettava sama sta paikasta . lleinen tapa on suorit
taa mittaus pö~yn latvasta. Kun pölkyt on ladottu risti
kelle , ei ole mahdollistakaan mitata l äpimittaa muualta 
kuin pölkyn jommastakummasta päästä . Ryhdymme aeuraavassa 
tarkastelemaan , miten saamamme tulokset sovelletaan näitä 
käytännön vaat imuksia vastaaviksi . 

IV. J u o k s u m e t r i t a k s a 
tänn ö s.sä . 

k ä y -

Jos läpimitta mitataan pblkyn latvasta ja pölkky 
vain osittain täyttää rajaläpimitan, jää työnteki jältä 
asiaankuuluva koroitus saamatta osalta pölkkyä. Pahimmas
sa tapaukse ssa voi täten mennä ko roituksen kannalta huk
kaan melkein koko pölkyn pituus ja parhaimmassa tapaukses
sa vain merkityksett ··män pieni osa pb"l.kkyä. Suurehkon pölk
kymäärän ollessa kysymyksessä voidaan katsoa menevän jo
kaista koroituksen piiriin kuuluvaa runkoa kohden keski
määrin puolet yhden pölkyn pituudesta hukkaan. 2- metrisen 
tavaran kohdalla niin ollen keskimäärin 1 m ja 4-metrisen 
tavaran kohdalla keskimäärin 2 m. Koroi tuaprosentteja oli
si sen vuoksi nostettava, ja 4-metrisen tavaran osalta 
enemmän kuin 2-metrisen. 

tä tulee 7" paksummilta pblkyiltä maksettaviin 
xoroituksiin, on kuitenkin huomattava , että etsätehon tut
kimusaineistoon sisältyvät paperipuuleimikot olivat runko
muotonsa puolesta onkin verran keskinkertaista parempia 
ja että runkomuodon huonontuessa koroitusprosentti alenee 
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(kokonaispalkka runkoa kohden kylläkin nousee), koska sa
mankuutioisesta rungosta aletaan saada enemmän rajaläpimi
tan täyttäviä juoksumetrejä. Tämän vuoksi ei ole katsottu 
aiheelliseksi nostaa latvamitta~en takia 2-metrisen ta

varan 7" paksummilta pbLkyiltä maksettavia koroituksia. 

Koska 4-metrisen tavaran kohdalla menee latvamittauksen 
takia koroi tuksen kannalta hukkaan keskimäärin 1 m enem
män kuin 2-metrisen tavaran kohdalla, on 4-metrisen tava
ran koroitusprosentteja nostettu niin paljon, että vajaus 
peittyy. Tällöin on päädytty siihen, että 4-metrisen ta
varan koroitusprosentit, jotka tutkimusten mukaan ovat 
pienempiä kuin 2-metrisen tavaran koroitusprosentit, tu
levat latvamittausta käytettäessä samoiksi kuin viimeksi 
mainitut. ( M a k k o ne n 1950: Hakkuutöiden aika
tutkimustulosten soveltaminen käytäntöön). 

Mitä sitten tulee 12• paksummilta pölkyiltä mak
settaviin koroituksiin, ei asian käytännb~linen järjeste

ly ole yhtä yksinkertainen. Suuriatakin rangaista saadaan 
vain muutama metri 12• paksumpaa osaa . Joe esim. 4-metri
sen tavaran kohdalla läpimitan mittaus suoritetaan pb~yn 
latvasta, jää asiaan kuuluva koroitus useimmissa ta a 
sissa kokonaan saamatta, koska rungon täytyy olla erittäin 
suuri, ennen kuin 4-metrinen tyvipb~ latvasta täyttää 
12•. Koroitusprosentin nostaminen edellyttäisi, että 12• 
paksumpaa rungon osaa menee latvamittauksen takia tietty 
määrä hukkaan. Tässä tapauksessa jäisi ku1 tenki.n 12• pak
sumpi rungon osa latvamittauksen tak ' a useimmiten kokonaan 
ottamatta huomioon ja nimanomaan sen kokoisilla rungoil
la, jotka järeisaäkin leimikoissa muodostavat leimattujen 
runkojen enemmistön. Koroitusprosentin nostamisesta ei siis 
olisi sanottavasti apua. 

Herää tietysti kysymys, eikö sitten olisi parempi 
alentaa rajaläpimittaa esim. 11 • :ks • Tämän kysymyksen eel
vi ttämisekei on meidän vielä hetkeksi palattava 7• paksum
milta pb~kyiltä maksettaviin koroitUksiin. Niiden osalta-
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han on periaatteessa menty sille linjalle, että latvamit

taw~sen takia hukkaan menevä 7" paksumpi rungon osa kor
vataan nostamalla tutkimuksen antamia koroitusprosentte
ja. (Tutkimusaineiston laadun takia ei tosin 2- metrisen 

tavaran koroitusprosentteja ole nostettu.) 
Tämä käykin päinsä , kun on kysymys melko piere stä 

läpimitasta . On pelkkä sattuma, että 7" paksummalta run
gon osalta maksettu sopiva prosenttinen koroitus ottaa hy
vin huomioon runkojen koon mukana kasvavan t yömaa-ajan me
nekin tietyn kokoisiin runkoihin asti. Jos sen sijaan las
kemme e sim . 8 " paksummalle rungon osalle sellaisen koroi
tQ~sen, että se runkoa kohden laskien antaa tietyssä run
kosuuruusluokassa täysin oikean palkan , ei palkka samoin 
perustein tulisikaan muissa runkosuuruusluokissa riittävän 
oikeaksi, vaan jäisi kyseistä suuruusluokkaa pienemmissä 
1 uokissa liian pieneksi ja sitä suuremmissa liian suurek
si . Osittain samansuuntainen tendenssi on olemassa silloin, 
jos "lyhennämme" 7"' paksumpaa rungon osaa niin paljon, 

kuin latvamittauksen takia hukkaan menevä määrä edellyt
tää , ja sen mukaisesti nostamme koroitusprosenttia. Kui
tenkin on huomattava, että 7rt paksumpia pb"lkkyjä tulee jo 
keskikokoisia takin rungoista melko paljon. Siten se 7w 
paksumpi rungon osa, joka jää latvamittauksen takia otta
matta huomioon, on useimmissa tapauksissa melko pieni ver
rattuna koko 7• paksumpaan rungon osaan . Latvamittauksen 
vaatima koroituaprosentin nostaminen tulee myös olemaan 
melko pieni eikä niin ollen aiheuta sanottavia muutoksia, 
m1 tä tulee runkoa kohden lasketun palkan oikeudenmukaisuu
teen eri runkosuuruusluoldssa. 

Toisin on sitä vastoin asian laita, jos on kysymys 
suuresta läpimitasta. Tulimme edellä siihen , että 12• pak

sumpi rungon osa jää usein ottamatta huomioon , jos mittaus 

tapahtuu pölkyn latvasta . Jos ottaisimme toiseksi rajalä
pimi taksi 11 " , saataisiin siinä suhteessa jonkinlainen pa
rannus aikaan . Voisimme siis menetellä samalla tavoin kuin 
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7" läpimitan kohdalla, nimittäin no·staa tarkkaan läpimi ta.n 

kohtaan perustuvan tutkimuksen an~amia koroitusprosentte 
ja, niin että latvamittauksen tak~a hukkaan menevä 11" 

paksumpi rungon osa tulisi korvatuksi . Tällöin kävisi 
kuitenkin niin, että saisimme nmkoa kohden laskien oi 
kean palkan vain siinä runkosuuruusluokassa, ·jota pidetään 
koroituksen laskemisen lähtökohtana . Sitä pienen:n:nissä luo
kissa jäisi palkka melkoisesti liian pieneksi ja sitä s.uu
remmissa nousisi tuntuvasti liian suureksi . 

Rungoista tulee 11" paksumpaakin osaa yleensä niin 
vähän , että latvamittauksen takia hukkaan menevän määrän 
osuus koko 11" paksummasta rungon osasta on s u h-

t e e 1 1 i s e s t i s u u r i . Jotta latvamittauk
sen takia hukkaan menevä määrä tulisi korvatuksi , olisi 
koroitusprosenttia nostettava erittäin paljo . 

ythän lähdemme lisäksi siitä, että 11 paksumpi 
rungon osa "lyhenee" latva.mi ttau.ksen takia kai.kissa runko
suuruusluokissa a b s o 1 u u t t i s e s t i y h t ä 
p a 1 j o n . (2- metrisen tavaran osa ta 1 m ja 4-metri
sen tavaran osalta 2 m.) Runkoa koh en lasketun palkan 
muodostuminen riittävän oikeudenmukaiseksi kaikissa runko
suuruusluokissa samaa koroitusta keyttäen johtuu pohjim
maltaan siitä, että tiettyä läpimittaa paksumman rungon 
osan pituuden suhde koko käyttöosan pituuteen ei kovin 
paljoa muutu runko~en suuretessa . os nyt kaikissa runko
s uuruusluokissa "lyhennetään" 11" paksumpaa rungon osaa 
absoluuttisesti yhtä paljon , mu ttuu e el ä mainittu suh

de huomattavasti . T&ten on ymmärrettävissä, että latvamit
tauksen takia nostettu koroitusp~osentti ei anna kaikissa 
runkosuuruusluokissa lik1ma1nkaan oikeata palkkaa . 

Tätä monimutkaista kys yskompleksia voimme va
laista vielä seuraavalla . Jos siirrymme 1 " läpimitasta 

12" läpimitt~ , niin silloinkin koroi sen piiriin tule

va rungon osa lyhenee (nyt on k symys odelliaesta lyhene
misestä), mutta eri runkosuuruusluokissa on lyhenemin'en 



- 23-

suurin piirtein suhteellinen rajaläpimittaa paksumman osan 
pituuteen. Jos 12" ja 11" läpimitat ovat lähellä tyveä, on 
niiden välimatka pieni, mutta mitä suurempi runko on eli 
mitä ylemmiiksi mainitut läpimitat rungolla nousevat, sitä 

suurempi G.inakin tietyn kokoisiin runkoihin asti on nii
den väl~atka . Testä näemme , että koko rakennelmamme ta

sapaino häiriytyy, jos mielivaltaisesti "lyhennämme" raja
läpimittaa paksumpaa osaa kaikissa runkosuuruusluokissa 
yhtä paljon . Se käy suuremmitta vaikeuksitta päinsä vain 
pienten läpimittojen kohdalla, siis silloin, kun muutos 
on s u h t e e 1 l s e s t i p i e n i • 

Näin päädymme siihen, että toisen koroitusrajalä
pimi tan osalta emme voi soveltaa tutkimustuloksia käytän
töön samalla tavoin kuin ensimmäisen koroitusrajaläpimitan 
osalta . On siis l öydettävä jokin muu keino . _Tällaista kei
noa etsiessämme on meidän otettava lähtökohdaksi, että tut
kimusaineistomme voidaan katsoa suurt en runkojen osalta 
vastaavan Etelä-Suomen keskimääräisiä olos uht eita. Siten 
ei aineiston laatu aiheuta mitään korjauksia. 

Voisimme menetellä siten, että käytäm.rn.e tutkimuk
sen antamia koroitusprosentteja sellaisinaan , mutta pie
nennämme rajaläpimittaa siten, että pieneneminen vastaa 
keskimääräistä kapenemista poLkyn keskeitä latvaan. Täl 
löin kuitenkin pitäisi läpimittaa pienentää pitemmän tava
ran osalta enemmän kuin. lynyemmän tavaran osalta, ja siitä 
aiheutuisi käytännöss·· helposti sekaannuksia . Lisäksi pölk
kyjen kapeneminen riippuu ensinnäkin leimikon runkomuodos
ta yleensä ja toiseksi vielä saman rungon puitteissa siitä, 
miltä kohtaa runkoa pölkky on peräisin . Läpimitan pienentä
mlsen perustaminen keskimääräiseen kapenemiseen, jonka sel
ville saaminen sitä paitsi vaatisi tavattomasti työtä, on 
siten sangen summittainen keino. 

Niin ollen näyttää siltä, e ttä toisen koroitusraja
läpimitan mittaaminen yksinomaan pölkyn latvasta ei johda 
tyyd,yttävään tulokseen .. e tietysti myöskään voi, kuten 
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jo edellii mainittiin , ryhtyä etsimään si ä pöl.kyn kohtaa, 

johon raj nliipimi tta .s ::. ttuu ja l a skea vajaita metrejä mu

kaan koroituksella· ma~{settaviin juoksumetreihin . Sen si

jaan on käytännössäkin·mahdollista mitata läpimitta pölkyn 

keskeltä , ei tosin yleenss suorastaan , mutta mi taamalle 

läpimitta sekä yvestii että latvasta ·a 1 skemalla läpi 
mittojen keskiarvo . Tällöin p:.:ädytälin jo a.kuinkin yhtä hy

vään tulokseen kuin etsimällä tarkkaan läpimitan kohta . 

Jos p0lkky vain osittain 

tapahtuu pb~kyn keskelt~ , 

äyt ää rajaläpimi an ja mittaus 

ulee rajaläpimitan täyt äviin 

juoksumetreihin luetuksi korkeintaan puole t pölkyn pituu-
desta liikaa tai liian vchän . 

mii~:rän ollessa kyseessä sa.cda::.n -eskim""!irin oikea tulos . 

On huomattava , että yli ·äreät pa eri uuleimikot 
ovat poikkeustapauksia , joten lepimitan mit aarnineo pöl

kyn molemmista päistä ei tulisi usein kysymykseen . Toi

saal tahan tukkien teoss :: on aina al.kanmaksua varten suori

tettava paljon tarkempi mi teus . oinen koroi usrajaläpi

mitta on valittu melko suureksi siitäkin syys ä että si
tä ei normaalitapauksissa tarvitsisi ainkaan käyttää . 

Juoksumetripalkkaa käy e täessä voidaan siis pöl
kyt jal:aa 7" ohuempiin ja aksumpiin p"lkyn latvaläpimi

tan perusteella . en si jaan olisi ölk't jaettava 12" 

ohuempiin ja paksumpiin keskiläpimitan mukaan ja keskilä

pimitta laskettava tyvi - ja atvaläpimit o·en keskiarvo

ne . Me r kitsemme käytettävät peruspalkan koroitukset vielä 
seuraavaan a setelffiaan. 
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T a v a r a 1 a j i 

2 m puolip . ku paperip . 
4 m puolip . ku paperip . 
2 m kuorimaton ku peperip . 
4 m kuorimaton ku perip . 
2 m puolip. mä pa erip . 
4 m uolip . mä paperip . 
2 m kuorimaton mä paperip . 
4 m kuorimaton mä a erip . 

atvasta 7" 
t··yttäviltä 
pölkyiltä 
maksettava 
koroitus , % 

148 
148 
117 
11 7 
86 
86 

123 
123 

Tyvi- ja latvalä
pimitan keskiar
von mukaan 12" 
täyttäviltä pöl 
ltyil tä maksetta
va koroitus, % 

330 
234 
277 
178 

333 
'284 

Edellisen asetelman luvut tarkoittavat Etelä-Suo 
men olosuhteita . Sellaista t paus ta, jota tässä olemme ni
mittänee t "ylijäreäksi aperipuuleimikoksi, ei juuri 
esiiotyne ohjois- Suomessa eikä siellä niin ollen tarvit
taoe toista koro::...tusra·alä imi aa . 7" paksummilta pöl

kyilt ·· ohjois- Suo e ssa aksettavat koroi tukset on esi tet-
ty etsätehon julkaisussa n :o 25 ( • a k k o n e n 1950: 

akkuutöiden aikatutkimus ulosten soveltaminen käytänt öön) . 
Lienee vielä sy tä 

t sprose it edellyt ä ä t 
orastaa , että esitetyt koroi

äpimitan mittaamista puolipuh-
taao tavaran teosea kuoren alta ·a kuorimattoman tavaran 
teossa kuoren ä . or a toman tavaran osalta tämä 
helpot ta mittaus a e kä. sii ä aiheutune m.1 tään sekaaonuk
sia , koska on kysymyksessä mi taus yksinomaan palkanmak
sua varten . 

7" paksum 
lienee sopivin 7 
yksinomaan pölkyn 

ien ö~kkyjen nopeata laskemista varten 
kiinteä kaulain, koska mittaus tapahtuu 
latvasta . i(e skel tä 12" paksumpien ölkky· 

jen laskemisessa lienee so ivin a käyttää mittasaksia, 
koska mittaus tapahtuu pölkyn molemmista päistä . 
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L o p p u s a n a t • 

Kun tutkimus on viety loppuun, on saatujen tulos 
ten luotettavuus asetettava kriitillisen tarkastelun koh
teeksi . Tällä kertaa on kuitenkin käsillä sellainen tapaus, 
että kriitillistä tarkastelua ei oikeastaan voida suorit
taa. Perustuvathan varsinaiset tutkimustulokset , 12" pak
summilta pölkyiltä maksettavat prosenttiset koroitukset, 
osittain primääriaineiston graafiseen ekstrapolaatioon. 
Suuria runkoja koskevat aikatutkimustiedot on saatu jatka
malla primääriaineistoon perustuvia käyriä . Kirjoittaja ar
velee , että niidenkin primääriaineistosta saatujen viittei
den puitteissa pysyen , jotka aikatutkimustietoja koskevas
sa kappaleessa on mainittu, joku toinen voisi jatkaa ky

seisiä käyriä hieman eri tavalla eikä tietyissä (tosin mel

ko ahtaissa) rajoissa voitaisi ratkaista, kumpi on oikeas 
sa tai paremrn1 nkin oik:eammas sa. 

Kun näin on, niin voidaan tietysti kysyä, eikö oli
si ollut parempi jättää koko juttu sikseen ainakin siihen 
asti, kunnes on koottu riittävät aineistot . Kirjoittaja 
vastaisi tähän seuraavasti . "Ylijäreät" paperipuuleimikot 
ovat harvinaisia poikkeustapauksia . Jos ne paperipuiden 
tekoa suurista rungoista koskevat aikatutkimustiedot, jot
ka tässä on saatu ekstrapolaation kautta, hankittaisiin 
tarkan tutkimuksen avulla, tarvittaisiin enemmän aikaa ja 
varoja, kuin köyhässä maassa voidaan uhrata merkityksel 
tään vaatimattoman erikoiskysym.y:Jr~en tutkimiseen . Toisaal
ta ei ole paljon mennyt hukkaan, vaikka tutkimuBtulokset 
osoittautuisivatkin vähäarvoisiksi . Joka tapauksessa pia
nisti voidaan ampua vasta sitten, kun tulosten luotetta
vuus tai epäluotettavuus on todettu ko eilemalla niitä 
käytännössä. 
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Application of the Running etre Rate in "Over
sized" Pulpwood Stands Marked for Cutting. 

(Summary in English) 

If pulp ood is made from standing timber, the 
logger's time spent pe r running metre is greater with large 
stems than with small ones . The age per ~1nning metre must 
therefore increase ith increasing size of stems. In prac
tice this can best be taken into consideration by paying 
increased wages for bolts exceeding a certain thickness. 
Aa the number of bolts exceeding a certain thickness ob
tained from one stem is highe r the larger the stem, the 
increasing expendi ture of ortlng-time per runni.ng metre 
with the size of the stems will thus be observed. 

Investigations have shown that a suitable percent
age increaae for bolts exceeding 7" in diameter suffices 
for a stem size of at least up to 0 .5 cu.m., solid measure . 
Where larger stems are involved ages remain, 1n the 
majority of cases, at too lo a level, if an increase is 
paid only for bolts exceeding 7• in diameter. Aa economic 
reasons sometimes make it necessary to log large-sized 
timber forest for pulp ood, a further higher increase 
should be paid in such caaes for bolts exceeding a certain 
thicker diameter. The purpose of the preaent investigation 
is to ascertain the diameter most suitable for a second in
crease limit 1n s uch "over-sized" pulp ood stands to be 
cut, and the extent the second increase should involve. 

The increase percentages of ~1nning metre rate 
are calculated by dividing the stems, aa accurately as 
possible, into parts thinner and thicker than a given dism

eter . In practice the increase muat be paid for bolts ex-
cee a certain thickness, and the measurement must 
al a:ys be taken at the same point of the bol t, usu.a.lly at 
the top. I! t he last-men tioned procedure is adopted and 
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the bolt in its entirety fails to comply ~ith the diameter 

limit, the worker forfeits the relevant increase for the 
part of bol t thicker than the diameter limi t. '• i th a diam
eter of 7" this can be compensated by raising the in

crease percentages arrived at by the investigation . 
According to the investigation, the most suitable 

increase diameter limit is 12", but in that case investiga
tion results cannot be applied in practice in the same 
way as with a diameter of 7" . Even from large stems so 

little timber thicker than 12" is obtained that the logger 
would, in the majority of cases, lose the relevant increase 
(particularly if timber of fairly great length is prepared) 
when the measurement is taken at the op of the bolt . For 

this reason, the diameter at the middle should be applied 
in the measurement of bolts exceeding 12" in diameter, in 
which case the increase pe rcentages arrive at by the in
vestigation need not be increased . .Then pulp ;vood is piled 
crosswise the diameter at middle can generally not be me as
ured straightaway, and has to be calculated as the mean of 
butt and top·diameter. 

The increase percentages arrived at by the jnvesti
gruaJn are as follo s: 

Trade Species 

2- metre barked spruce pulp ood 
4-metre .. .. ·" 
2-metre unbarked 1'1 .. 
4-metre " .. " 
2-metre barked pine pulpwood 
4-metre " " " 
2-metre unbarked " " 
4-metre " " " 

!ncrease to 
be paid for 
bol ts of a 
full 7" at 

he top 
~ 

148 
148 

117 
117 
86 

86 
123 
123 

Increase to be 
paid for bolts 
of a full 12" 
according to the 
mean of butt and 
top diameters 

330 
234 
27'7 
178 

333 
284 
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