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Moottorisahakarsinta on v11me vuosina nopeasti yleistynyt .
Pinnarunyötäisesti
karsitusta puutavarasta huomattava osa karsitaan moottorisahalla ja vajaakarsinta
perustuu kokonaan moottorisahan käyttöön . Voimassa olevien hakkuupalkkatauluk.oiden ("menetelmätaksan") mukainen oksaisuusluokan muutoksen vaikutus hakkuupalkkaan
perustuu sellaisiin työmenetelmiin, joissa karsintavälineenä on kirves . Työvaiheittaisissa hakkuupalkkataulukoissa ovat karsinnan oksaisuusluokkasuhteet niin
sanotun hakkuun perustutkimuksen mukaisia , jonka puumäär ästä noin kolmannes karsittiin moottorisahalla. Seuraavassa pyritään selvittämään, mikä on karsintatyön
ajanmenekki eri oksaisuusluokissa karsinnan tapahtuessa yksinomaan moottorisahalla .
Tulokset perustuvat metsähallituksen kehittämisjaoston ja Metsätehon vuosina
1966 -1969 keräämiin hakkuuaineistoihin . Tutkimusaineistot on alun perin kerätty
eriasteisen vajaakarsinnan ja silmävarais~n katkonnan vaikutuksen selvittämiseksi.
Koska karsintatyö näissä aineistoissa tapahtui moottorisahalla ja oksaisuusluoki-
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tus suoritettiin rungoittain, voidaan näitä aineistoja käyttää selvitettäessä, mitä oksaisuusluokan muutos vaikuttaa moottorisahalla tapahtuvan karsinnan työajanmenekkiin. Tulokset perustuvat 2 820 k-m3:n valmistukseen ja koskevat 18 hakkuumiestä . Aineisto käsittää pääasiassa paperipuun kokoisia runkoja. Rungon keskikoko oli noin 0 . 1 k- m3 . Esitettävät tulokset koskevat yksinomaan kuusta ja oksaisuusluokitus on paperipuun oksaisuusluokituksen mukainen.
Seuraavassa asetelmassa esitet ään oksaisuusluokkien karsinta-ajan menekkiä
kuvaavat suhdeluvut kuusipaperipuun hakkuussa . Kolmannen oksaisuusluokan karsinta-aikaa on merkitty lOO: lla.
Karsinnan suhteellinen aj anmenekki
Karsinta
moottorisahalla
Oksaisuusluokka

II
III
IV
V

74
100
124
144

Karsinta kirveellä
ja moottorisahalla
(Hakkuun perustutkimus)
57
100
127
180

Moottorisahalla karsittaessa on oksaisuuden muutoksen vaikutus karsintatyöhön
}cäytettyyn aikaan selvästi vä.hä isempi kuin sellaisessa tapauksessa, jossa karsinta suoritetaan kirveellä. Tämä johtunee siitä , että oksien määrässä ja laadussa tapahtuvat muutokset eivät konetyö ssä , jollaisena moottorisahakarsintaa on
pidettävä, vaikuta työaikaan niin paljon kuin käsityönä tapahtuvassa kirveskarsinnassa. Toiseen oksaisuusluokkaan kuuluvan kuusen karsinta moottorisahalla on
ollut 26 %nopeampaa kuin III oksaisuusluokkaan kuuluvan kuusen karsinta .
Ki rveellä karsittaessa vastaava ero on 43 %. Sii r tyminen III oksaisuusluokasta IV
oksaisuusluokkaan näyttää sekä moottorisahalla että kirveell ä karsittaessa hidastavan karsintatyötä saman verran (2h ••• 27 %) . Selvin ero moottorisahakarsinnan
ja kirveskarsinnan välillä on V oksaisuusluokan puita karsittaessa . Asetelman mukaanhan V oksaisuusluokan kuusen karsinta tapahtuu moottorisahalla 44 % hitaammin kuin III oksaisuusluokan kuusen, kun vastaava karsintatyön hidastuminen kirveellä karsittaessa on ollut keskimäärin 80 %. Edellä esitettyjä lukuja tarkasteltaessa on muistettava , että moottorisahakarsinta on nopeampaa kui n kirveskarsinta . Tästä johtuu , että samansuuruinen suhteellinen muutos karsintaan käytetyssä ajassa on moottorisahalla karsittaessa todellisena työaikana lyhyempi kuin
kirveellä karsittaessa.
Karsinnan laadulla ei näytt änyt olevan vaikutusta eri oksaisuusluokkien
karsinta-aikojen keskinäisiin suhteis i in. Toisin sanoen moottorisahalla tapahtuvassa pinnanmyötäisessä karsinnassa, t appikarsinnassa ja puolikarsinnassa on oksaisuusluokan muutoksen suhteell in en vaikutus karsintatyön ajarunenekkiin samanlainen .
Karsittavien puiden koko vaikuttaa ilmei sesti karsinta-aikojen suhteellisiin
eroihin eri oksaisuusluokissa moottorisahalla karsittaessa siten, että varsinkin
vaikeimmin karsittavissa puissa (IV j a V) puun koon suuretessa oksaisuusluokan
muutoksen vaikutus karsintatyön ajanmenekkiin suhteellisesti pienenee. Puun koon
aiheuttamat vaikutukset eri oksaisuusluokkien kars inta-ajan menekkiä kuvaaviin
suhdelukuihin ovat kuitenkin siksi p ien iä , että tässä on katsottu aiheelliseksi
esittää ainoastaan keskimääräiset oksaisuusluokkien karsinta-ajan menekkiä kuvaavat suhdeluvut. Es imerkiksi V oksaisuusluokan tukinkokoisen nuun karsinnan suhteellinen ajanmenekki verrattuna III oksaisuusluokan vastaav~ kokoisen puun karsintaan näytt ää olevan 142 . .. 141 , siis 2 ... 3 prosenttiyksikköä pienempi kuin asetelmassa esitetty .
Männyn ja koivun moottorisahakar sinnasta ei käytett äviss ä olevista aineistoista voi luotettavasti selvittää oksaisuusluokkien karsinta-aikojen suhteita , sen
tähden et tä oksaisuuden hajonta on aineistoissa pieni. Vo i daan kuitenkin todeta,
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että männyn ja koivun karsinnassa ei karsintavälineen muuttaminen kirveestä moottorisahaan ole eri oksaisuusluokkien karsinta- ajan kannalta tarkasteltuna
niin
merkittävä kuin kuusella. Männyllä ja koivulla vaikuttaa oksaisuusluokan muutos
karsinta-aikaan kirveellä karsittaessa suhteellisesti huomattavasti vähemmän kuin
kuusella, eikä ole todennäköistä, että moottorisahan käyttö karsintavälineenä suurentaisi näitä eroja. Lisäksi on muistettava , että männyn ja koivun karsinta on
kaikissa oksaisuusluokissa nopeampaa kuin vastaavaa oksaisuusluokkaa olevan kuusen karsinta. Näin ollen , vaikka moottorisahan käyttö karsintavälineenä aiheuttaisikin muutoksia männyn ja koivun karsinta-aikojen suhteisiin eri oksaisuusluokissa , on muutoksen merkitys paljon pienempi kuin vastaavan muutoksen vaikutus kutr
sella .
Mikko Kahala
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THE EFFECT OF BRANCHINESS CLASS ON LIMBING TIME
Ij

POWER SAW LIMBING

Examines the effect of branchiness on the expenditure of time in limbing spruce
pulpwood of different branchiness classes by a power saw .
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