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Pistejärjestelmä hakkuutöiden palkkauksessa

(

Ruotsissa jo useita vuosia metsätöiden palkkauksessa käytettyä pistejärjestelmää on meilläkin kokeiltu Metsätehon tutkimusten perusteella laadittujen pistetaulukkojen pohjalla .
Tätä järjestelmää käytettiin ensimmäisen kerran täydellisenä
viimeksi pidetyissä valtakunnan hakkuumestaruuskilpailuissa
niiden kaikissa vaiheissa kunnallisista kilpailuista lähtien. Eri
puolilla maata esitetyt lausunnot ovat yleensä olleet menetelmälle suopeita ja, sikäli kuin käytettyjen taulukkojen lukuihin
nähden on esitetty eriäviä mielipiteitä , ne ovat samastakin
asiasta olleet eri suuntiin käyviä , mikä osoittanee tutkimustulosten keskimääräistä paikkansapitävyyttä.
Pistejärjestelmän käytäntöön ottamista metsätöiden palkkauksessa lienee hidastanut aiheeton ennakkokäsitys, että menetelmä on monimutkainen. Itse asiassa ei ole kysymys mistään mullistavasta uutuudesta. Eräänlainen pistejärjestelmä on
nykyäänkin käytännössä . Hakkuupalstat nimittäin jaetaan kolmeen luokkaan, hyvään , keskinkertaiseen ja huonoon metsään.
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Arvosteluperusteina ovat ainoastaan leimikon oksaisµus- ja tiheysluokka siten, että esim. hyväksi metsäksi luetaan luokkayhdistelmät I 1-3 ja II 1-2, joissa roomalainen numero tarkoittaa oksaisuusluokkaa ja arabialainen numero tiheysluokkaa. Pistejärjestelmä eroaa tästä oikeastaan vain siinä suhteessa, että hyvän, keskinkertaisen ja huonon metsän kohdalla ei
luetella niitä luokkayhdistelmiä, jotka kuhunkin kuuluvat, vaan
annetaan kunkin työvaikeustekijän osalta erikseen jokaiselle
luokalle painoluvut, joiden summa automaattisesti määrää lopullisen työvaikeusluokan.
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Jos otetaan huomioon vain oksaisuus ja tiheys, ei ole sanottavaa syytä siirtyä pois entisestä menettelystä, mutta nykyisin kuitenkin molemmat työmarkkinaosapuolet lienevät
yksimielisiä siitä, että muutkin työvaikeustekijät, kuten kuoren paksuus, puiden vikaisuus, lumen paksuus ja pakkanen, on
otettava palkkauksessa huomioon. Jos näin tehdään, ei suorastaan ole olemassa muuta yksinkertaista palkkauståpaa kuin
pistejärjestelmä. Sen avulla voidaan palkkataulukon tulematta
lainkaan monimutkaiseksi ottaa huomioon niin monta työvaikeustekijää kuin hyväksi nähdään, ja lisäksi voidaan lopullisia
työvaikeusluokk.ia ottaa enemmän k uin kolme, jolloin päästään
huomattavasti oikeudenmukaisempaan palkkaukseen. Pistejärjestelmän yksinkertaisuus selvinnee oheisesta tilinmaksutaulukon mallista. Oksaisuus-, kuori- ym. luokkien määritelmiä, joiden luonnollisesti tulee sisältyä taksavihkoon, ei tässä ole esitetty.
Tilinmaksutaulukko 2-metrisen puolipuhtaan kuusipaperipuun
tekoa varten 100 markan päiväa.nsion mukaan.

Pistetaulukko palstan työvaikeusluokan laskemista varten
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Uutta

iirrettävi täi varastokuorimakonei ta

Se tosiseikka, että samalla miesmäärällä saadaan hakatuksi
mustaa puutavaraa keskimäärin lähes kaksi kertaa suurem pi
määrä kuin puolipuhtaaksi kuorittua, on vaikean työvoirnatilant een t akia johtanut siihen, että yhä laajenevassa määrässä
teetetään paperipuu mustana. Tämä suuntaus näyttää ilmeisesti muodostuvan pysyväksi. Kuorinnan painopiste on siis
tarkoituksena siirtää uittoväylien, maanteiden ja rautateiden
varsilla oleville välivarastoille toivossa, että keväisin saataisiin
riittävä työvoimamäärä kuorintatyöhön. _ äin on sopivan, siirrettävän, lähL.·m ä pin oiavaran kuorintaan soveltuvan koneen
tarve käyn yt entistäkin ilmeisemmäksi.
Viime v uosina on eri maissa rakennettu useitakin varastokuorimakoneita, k uten Nekosa, Peppy Peeler, Lowther, Aservo,
Söderlundin k uiva r umpu ym . Useita näistä on esitelty Metsätehon tiedoituksessa n:o 42. Ainoatakaan ei kuitenkaan ole
voitu pitää täysin tyydyttävänä. Kuorinta on ollut joko puutteellista, puunhukka liian suuri tai laite ei kapasiteetiltaan ole
vastannut tarkoituksia. Jotkut ovat olleet liian raskaita siir-

P INOTAVARAN KUORIMAKO rEKYSYMY S ON AJANK OHTAINEN KAIKKIALLA
Pohjois-Amerikan etelävaltioissa on American Pulpwood Associationin mukaan ryhdytty kokeilemaan kuorma-auton alustalle asennettua r umpukuorimakonetta. Oheinen kuva antaa pääpiirteisen käsityksen tästä laitteesta. Rumpuja rakennetaan eripituisen, kuitenkin korkein taan n. 2.5-metrisen paperipuun kuorintaan. Suurikokoiseen rumpuun mah tuu kerrallaan n. 3 p-m3 paperipuuta. Kuorimateho paikallaan k äytössä on arvioitu n. 15 p-m3:ksi tunnissa, mutta milloin kuorimakone kerää pinotavaran hajallaan olevista pinoista ja suorittaa kuorinnan ajon aikana, laskee teho noin kolmannekseen. Varsinainen kuorimisvaihe kestää n. 4 min. ja rummun täyttö käsin n. 11 min. Tä män
kuorimarummun nimi on Adams-Clark Debarker. ·
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-5 reltäviksi, taikka niiden tehontarve on ollut kohtuuttoman korkea. Uusimpana tulokkaana tällä alalla on ruotsalainen
S ko g 1 u n d i n kuorimakone, jonka tärkeimmät teknilliset
ominaisuudet ovat tarkistamattomien tietojen mukaan seuraavat:
Paino n. 2 tn.
Tehon tarve 12 ... 13 hv. , josta varsinainen kuorimalaite vaatii 8 hv.
Käyttövoimana sähkömoottori (virta on toistaiseksi otettu
suoraan verkosta, mutta saadaan myös siirrettävästä agregaatista) .
Kuorimisnopeus 360 kpl. 101h' paperipuupölkkyjä/t., mikä
vastaa n. 700 j3/ t.
Kumipyörät kuljetuksen helpottamiseksi .
Automaattinen syöttölaite.
Tavara siirretään ketJukuljettimella syöttölaitteeseen, jonka muodostaa kaksi lautasta muistuttavaa, pystysuuntaista, sivuttain liikkuvaa levyä. Syöttönopeus saadaan säädetyksi ja
samalla määräytyy kuorinta-aika tavaran järeyden jne. mukaan. Varsinaisen kuorinnan suorittaa renkaanmuotoinen kiertävä pyörä, jonka sisäpuolelle on kiinnitetty vastapainolla varustetut "terät". Pölkky ajetaan renkaan läpi. Keskipakoisvoiman vaikutuksesta vastapainot pyrkivät ulospäin, jolloin "terät" painautuvat kuorta vasten. "Terät" muistuttavat muodol-

Kuva 1. - AdamsClark Debarker rum pukuorimakone.
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taan paikalliskäyttöön rakennetun Anderssonin kuorimakoneen
teriä. Puunhukka on osoittautunut sangen pieneksi ja jälki verraten puhtaaksi.
Samalla valmistajalla on tekeillä pienempikin kuorimakonema lli, joka on tarkoitettu 6-tuumaiselle tai sitä ohuemmalle, 3
m pituiselle hiiltopuulle. Sen syöttönopeudeksi on ilmoitettu
60 jm/ min., mikä merkitsisi n. 200 m 3/ pv. kuorintatulosta. Laite
tulee painamaan n. 1.2 tn.
Myös kotimaassa on rakenteilla sangen lupaavalta vaikuttava varastokuorimakone, jonka on suunnitellut konemestari
V a 1 o Lohjalta. Sen valmistajana on Wärtsilä-Yhtymä. TehdasvaJmisteisen laitteen koekäyttö tapahtuu lähiaikoina, joten
toistaiseksi on ennenaikaista selostaa sitä tarkemmin.

•

TYÖN KULKU NEUVOSTOLIITON KONEELLISTETUILLA
METSATYöMAILLA
Puutavaran koneellistettu hankinta pyritään NL:ssa muuttamaan
yhä enemmän tehdasmaisen liukutyön kaltaiseksi. Työprosessin tyypillisin muoto muutamine vaihtoehtoineen on pääpiirtein seuraava.
Hakkuupaikalla kaato sähkösahalla, karsiminen, oksien keruu ja
polttaminen sekä juontokuorman teko tai (poikkeustapauksissa) varastointi metsään.
Juonta kokonaisina runkoina telaketjutraktorilla tai vintturilla.
"Ylävarastossa" juontokuorman purkaminen katkominen sähkösahalla, lajittelu rullavaunuilla sekä varsitiekuorman teko tai välivarastointi (pyritään välttämään) vintturilla, nosturilla, autoonkuormauslaitteella tms.
Varsitieajo (kapearaiderata, jäätie, lumitie, puuraidetie tai kesätie)
höyry- tai dieselveturiJla avovaunuineen, traktorilla perärekineen
taikka autolla perävaunuineen tai perärekineen.
"Alavarastossa" varsitiekuonnan purkaminen auton purkamislaitteella, vintturilla, nosturilla tms. sekä varastointi talviniputus, vieritys
tai kaukokuljetuskuorman teko joko em. tai muiden laitteiden avulla.
Viime aikoina on yhä enemmän siirrytty puiden varsitieajoon kokonaisina runkoina, jolloin katkominen ja lajittelu tapahtuvat alavarastossa. Seuraavana asteena on karsirnattomien runkojen juonta h akkuupaikalta ylävarastoon, jota käy tetään jo jossakin määrin. Uusinta kokeilua on karsirnattomien runkojen varsitieajo, jolloin kaikki hakkuutyön vaiheet kaatoa luku\ln ottamatta sjirtyvät 1\aukokuljetusreitin var·

teen.

e
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Autojen työajan käytöstä puutavaran kuljetuksissa
Puutavaran autokuljetuksen palkkaperusteita silmällä pitäen
Metsäteho on talvina 1950 ja -51 koonnut jäseniltään tietoja
autojen työpäivän pituudesta, ajokauden päivien käytöstä ja
ajotuloksista eri olosuhteissa. Seuraavassa esitetään lyhyt selostus työajan käyttöä koskevista tuloksista.
Ajopäivien osuus ajokauden arkipäivien määrästä oli keskimäärin 91 % ja auton huolto- ja korjauspäivien 7 %. Muiden
pääasiassa säästä aiheutuneiden seisontapäivien osuus oli keskimäärin 2 %. Kuta enemmän autolla oli ennen havaintojen
suorittamista -ajettu - siis kuta vanhempi se oli - sitä suurempi osa ajoajasta· kului sen korjaamiseen. Yhtiöiden omistamilla autoilla ajopäiviä oli samoissa olosuhteissa suhteellisesti
vähemmän, mutta huolto- ja korjauspäiviä enemmän kuin yksityisten autoilla. Seuraa\ a asetelma valaisee eri ikäisten auto jen ajopäivien sekä huolto- ja korjauspäivien osuuden vaihteluita eri omistajaryhroissä:
Auton ikä,

Yhtiöiden autot:

(Autolla ajettu, km)

ajopäiviä

alle 50 000
50 000 ... 150 000
yli 150 000

97
90
78

%
"

huolto- ja
korjau"päiviä

3 %
8
"
18 ,

Yksityisten autot:
ajopäiviä

98 %
92
"
90

"

huolto- ja
korjauspäiviä

7 %
8
"

Mainittakoon, että talvella 1947 jolloin autokalusto oli nykyistä huomatta\•asti vanhempaa. ajopäivien osuus ajokauden
päivien määrästä oli eräiden havaintojen mukaan keskimäärin
vain 77 % mutta huolto- ja korjauspäivien 22 %.
Työpäivän pituus puutavaran ajossa oli yleensä 81h . .. 91h t. ,
eikä yhtiöiden ja yksityisten autoilla tässä suhteessa ollut h&·
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Kuva 2. - Metsätehon katsauksessa n :o 1 kerrottiin lyhyesti p örätraktoreihin asennetuista kumitelaketjuista. Oheisessa kuvassa näemme
Bombardier-kumitelat traktoriin :i ennettuina. Traktorin perään on
k y tketty Rossön-doningen.

TELAKETJUT PYöRATR. K'l'OHII
Pyörätraktorien maastokelpoisuuden parantamiseksi ja käytön monipuolistamiseksi on viime aikoina tehty runsaasti työtä. Oheisessa
kuvassa on jälleen eräs ratkaisu. Steyr-pyörätraktorin takapyörät on
vaihdettu telaketjuihin. Vaihto tapahtuu nopeasti noin 15 minuutissa.
Itse telat ovat teräksestä ja telarullat kumipäälly;;teisiä. Yksityiskohtaiset tiedot ja kokemukset tästä telajärjestelmästä puuttuvat vielä,
koska ensimmäiset kappaleet tulevat maahamme aikaisintaan helmikuussa.

- 9vaittavissa eroja. Ensiksi mainituilla työajan osuus (89 %) työmaa-ajasta oli pienempi mutta keskeytysten (5 %) suurempi
kuin viimeksi mainituilla (92 % ja 2 :1c ). Suurimpana syynä
tähän on, että huonojen tieosuuksien varrella olevat pienet
puuerät useimmiten ajatetaan omilla autoilla, jolloin kuljettajat
joutuvat osallistumaan ajoaikana myös tie- ja varasto-, lähinnä
lu m itöihin. Yhtiöiden autoilla huomattava osa keskeytyksistä
johtuikin tie- ja varastotöistä. Yksityisten autoilla, jotka olivat keskimäärin vanhempia, 74 % keskeytyksistä aiheutui anton huollosta ja korjaamisesta. Yhtiöiden autoilla vastaava sadannes oli 49.

Kuorittuj en ja kuorimattomien tukkien uimiskyvystä
Norjalainen professori Gustav G. Klem on vuosina 1949-51
suorittanut mielenkiintoisia tutkimuksia kuorittujen, laikkukuorittujen ja kuorimattomien sahatukkien uppoamisesta uiton
aikana. Tukit, jotka tehtiin kolmessa eri paikassa, varastoitiin
yksinkertaisiin telakasoihin uittoreitin varteen. Uittomatkan pituus vaihteli. Pisimmän matkan n. 330 km uivat tukit, jotka
vieritettiin Stain luona väylään. Vuonna 1949 suoritetut tutkimukset koskivat kuusitukkeja ja seuraavana vuonna suoritetut kokeet mäntysahatukkeja.
Seuraava yhdistelmä esittää eri lähtöpaikoilta lähetett~rjen
kuusi tukkien perillesaapumisprosenttej a .
Vierityspaik.ka

Stai ......... . ........
Lfllten .. ...... . .......
Kongsvinger ......... .

Kuorittu

93

7o

82
84

"

Laikkukuorittu

Kuorimaton

97 Yc
96
"
85

96 %
92
"
86

"

Tutkimuksissa todettiin, että sekä Lflltenin että Kongsvingerin varastopaikat olivat ahtaat ja ettei puutavara näillä paikoilla ollut päässyt kuivumaan, mikä selittää myös alhaisen perillesaapumisprosentin. Stain luona varasto- ja vieritysolosuhteet olivat olleet keskimäärin normaalit. Tulos osoittaa kuitenkin varsin selvästi, että kuorimattomien tukkien perillesaapumisprosentti on hieman suurem pi kuin kuorittujen tukkien. Tä-

~ rn-

tnän tuloksen varmentamiseksi suoritettiin vielä seuraavana
vuonna kuorimattomien kuusisahatukkien uitto Stain luota,
mutta tällöinkin perillesaapumisprosentti oli erittäin korkea,
nimittäin 97.
Vuonna 1950 suoritetut kokeet mäntysahatukeilla antoivat
pääpiirtein vastaavanlaisen tuloksen, joka selviää seuraavasta
yhdistelmästä.
Vierityspaikka

Stai ........... .... .. .
Kongsvinger

Kuorittu

93

10

90 "

Laikkukuorittu

96

0

92 "

Kuorimaton

93 7{i
93 "

Tässäkin on selvästi havaittavissa, että kuorimattomien
mäntysahatukkien perillesaapumisprosentti on ollut ainakin
yhtä hyvä kuin kuorittujen.
Edellä esitetyn tutkimuksen yhteydessä suoritettiin toinenkin mielenkiintoinen tutkimus, jossa tarkasteltiin, miten paljon
tukkien varastoinnin ja uiton aikana saamat laatuviat, kuten
sinistymiset ja halkeilut, alentavat tukeista saatavan sahatavaran laatua. Alustavat tulokset osoitta at', että kuorimattomat
t ukit säästyvät varastoinnin ja uiton aikana tulevalta laadunalennukselta huomattavasti paremmin kuin kuoritut tukit.
Sama koskee sekä kuusi- että mäntysahatukkeja. Tämä vaikuttaa luonnollisesti myös tukeista saatavan sahatavaran laatuun.
Edellä olevat tiedot prof. Klem on esittänyt Norsk Skogsindustri-lehdessä. Hän arvelee oi ansa julkaista tutkimuksen
lopulliset tulokset tulevana syksynä.
Moottorisahojen työmaille kuljetuksen helpottantlseksi on Ruotsissa ryhdytty valmistamaan ahkioita, joita oheinen kuva esittää.
Ahkiot rakennetaan osittain puusta, osittain vanerista. Luistojalakset ovat metallipäällysteiset. Kuljetuksen aikana ahkio on p äällystetty vahvalla peitekankaalla. Ahkion veto on järjestetty bamburuokoisen vetokehilön välityksellä, joka kiinnitetään vetäjän satulahihnoihin. Moottorisahan lisäksi mahtuu ahkioon polttoaineastia, työkalupussi ym. Ahkio on mitoitettu varsinaisesti Be-Bo moottorisahan
kuljetusta varten, mutta sitä voidaan tietenkin käyttää kaikkien suuri n piirtein samaa suuruusluokkaa olevien sahojen kuljetukseen. Kokemuksia tällaisesta moottorisahan kuljetuksesta ei maassamme
vi~lä tiettävästi ole.

•
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Moottori ahaus -

käsinsahaus

Pohjois-Amerikan etelävaltioissa Southern Forest Experiment Station'in suorittamien tutkimusten perusteella on Southwestern Technical Committeessa pidetty alustus, jossa käsitellään moottorisahojen taloudellisia mahdollisuuksia jänne- ja
tukkisahoihin verrattuna. Ne havainnot, joita seuraavassa esit etään, on saatu pinotavaran valmistuksen yhteydessä ja ne
ovat syntyneet erään toisen tutkimuksen yhteydessä.
Kaatotyössä on todettu 3 miehen moottorisaharyhmän, jonka käytössä on 5 hv. 24 " terällä varustettu 2 miehen moottorisaha, olevan taloudellisesti edullisimman, jos vain runkojen
rinnankorkeusläpimitta ei ole alle 6". Vertailtaessa tukkisahalla
työskentelevän ryhmän taloudellista tulosta jännesahaa käyttävän saavutuksiin havaitaan edellisen pääsevän parempiin tuloksiin, kun kaadettavien runkojen läpimitta kohoaa yli 9":n.
Varsinainen kaatoaika moottorisahaa käyttäen on vain 1/ 3 käsikäyttöisten sahojen vaatimasta ajasta. K aikki keskeytykset
moottorisahaa käytettäessä ovat kuitenkin erittäin kalliita, ja
siksipä sahan toiminnan pysähtyminen ja käyttäjän tottumattomuus voivat hetkessä kääntää taloudellisen tuloksen epäedulliseksi.

-

12 -

Katkaisusahauksessa taas on todettu ruotsalaismallisen jännesahan olevan taloudellisesti kilpailukykyinen edellä mainitunlaiseen moottorisahaan verrattaessa silloin kun katkaistavien puiden läpimitta on 7" tai vähemmän. Puun läpimitan
kasvaessa moottorisahan taloudellisen käytön kannattavuus
kohoaa nopeasti. Tukkisaha on jännesahaan verrattaessa taloudellinen vasta kun läpimitta nousee lO" :aan ja sen yli. Moottorisahoisia taas näyttää kevyempi 3 hv. tyyppi katkaisusahauksessa tuottavan taloudellisesti hieman paremman tuloksen kuin
raskaam pi 5 hv. tyyppi katkaistaessa ohuempia runkoja Runkojen rinnankorkeusläpimitan kohotessa 9":aan ja sen yli pääsee raskaampi moottorisaha taloudellisesti katsoen parempaan
tulokseen.
Arvosteltaessa kaato- ja katkaisusahausta kokonaisuutena
tod etaan, että ruotsalaismallisella jännesahalla pystytään parem paan taloudelliseen tulokseen runkojen rinnankorkeusläpimitan ollessa 8" tai vähemmän kuin 5 hv. moottorisahalla, mutta järeämmissä leimikoissa moottorisahan edullisuus on kiistaton.
L opuksi kirjoittaja Robert M. Osborn toteaa, että moottorisahat, jotka ovat varmakäyntisiä ja joiden käyttäjät taitavat
tehtävänsä, tulevat myös pinotavaran teossa kaato- ja katkaisuteh tävissä suoriutumaan hyvin tuloksin.

Moottorisahojen käy ttö
orjassa on lisääntynyt viime a ikoi na
huomattavasti, niin että vuoden 1951 aikana lasketaan olleen käytössä n. 3 000 sahaa. On voitu todeta, että moottorisahaa käyttämällä varsinaiseen kaatotyöhön käytettyä aikaa voidaan supistaa kesldmäärin 50 % :lla. Kokemus on niinikään osoittanut, että hakkuutulokset ovat olleet vastaavasti suurempia kuin mitä ajan säästö on edellyttänyt, koska energiansäästö moottorisahaa käy tettäessä on tullut niiden työvaiheiden hyödyksi, joiden suorittamisessa koneellista apuvoimaa ei käytetä . Moottorisaharyhmän työsken telyn suhteen pidetäär..
Ehkä taloudellises ti edullisimpana pitkälle vietyä erikoistumista, niin
Että moottori ~ahuri voi jatkuvasti suorittaa kaato- ja katkaisutyötä.
Kuitenkin e.:;itetään mahdollisuus, ettei pitkälle viety työnjako lähinnä
kaavamaisuutensa takia ajan mittaan ehkä johtaisikaan parhaaseen
tulokseen.
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