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AJ ANKÄ YT T Ö

RUNKOJEN

KAAD0 S S A

Hakkuutyössä käytettävät palkkarak.enteet perustuvat meillä siihen, että hakkuumies valmistaa kaatamansa puut joko metsässä tai varastolla valmiiksi tavaralajeiksi ja useimmiten myös kasaa ne. Hän toisin sanoen suorittaa runkojen kaadon, karsinnan, katkonnan ja kasauksen . Monitoimikoneita käytettäessä hakkuumies suorittaa vain jonkin tai joitakin puutavaran valmistuksen työvaiheista edellyttäen, että menetelmä ei ole kokonaan koneellistettu. Tämän vuoksi on aiheellista selvittää, eroaako jonkin työvaiheen ajanmenekki suoritettaessa yksinomaan tätä työtä
siitä, kun se suoritetaan muiden työvaiheiden yhteydessä.
Metsäteho on Logma-monitoimikoneen kokeilujen yhteydessä suorittanut aikatutkimuksia runkojen kaadosta Kemi Oy:n ja OY Wilh . Schauman AB:n työmailla Kemissä ja
Haapajärvellä. Vertailuaineistona on tutkittu samoissa olosuhteissa 3 ... 6 m vapaanpituisen tynkäkarsitun kuitupuun valmistusta kasoihin palstalle. Tuloksia verrataan myös kokopuujuontoa varten tapahtuneesta runkojen kaadosta suoritetun tutkimuksen tuloksiin (Metsätehon tiedotus 276) ja Forskningsstiftelsen Skogsarbetenin Ruotsissa suor ittamiin tutkimuksiin (Ekonomi nr l 1970). Jälkimmäisissä esitettyjen
työaikayhtälöiden perusteella voidaan laskea eri työvaiheiden keskimääräisiä ajanmenekkejä erilaisissa hakkuumenetelmi ssä .

TUTKIMUSAINEISTO
Aineisto , joka ke3ättiin talvella 1970 , koskee kolmea hakkuumiestä. Käsitelty
puumäärä oli 482 k-m (195 3 runkoa), josta noin 90 %pelkästään kaadettiin ja 10
%valmist3ttiin tavaralaj3iksi. Runkojen keskikuutio vaihteli er~ tapauksissa
0 .190 k-m :n ja 0 . 280 k-m :n välillä ja oli keskimäärin 0 . 250 k-m • Pääpuulaji
oli kuusi, ja hakkuu oli avohakkuuta. Kuusen oksaisuusluokka oli keskimäärin IV
ja tiheysluokka 1. Lunta oli 30 ... 40 cm, ja maasto ei haitannut työskentelyä.

TUTKIMUSTULOKSET
Teho aika
Kuvasta l ilmenee tehoaika, min/k-m3 , suoritettaessa erikokoisten runkojen kaatotyötä Logmaa varten. Tehoai ka on ol lut eri miehillä l ähes sama. Vertailuaineisl
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tona käytetyn 3 ... 6 m vapaanpituisen tynkäkarsitun kuusikuitupuun valmistusaika oli kaikilla mie hillä samaa suuruusluokkaa kuin aikaisemmissa
tutkimuksissa .

Suoritettaessa pelkkää
kaatotyötä sisältyvät työl
hön varsinaisen kaadon
lisäksi siirtymiset run0.600
eolta toiselle sekä moot0
0200
0.300
o.4oo
0.500
0.100
torisahan
aiheuttamat
Rungon käyttöosa, k-m3
huolto- ja
mahdolliset
korjausajat . Kuvan l aiKuva l. Tehoa.ika, min/k-m~ runkojen kaadossa.
koihin sisältyvät nama
(1, 2 ja 3 = hakkuumiehet)
kaikki . Nämä kuuluvat tietenkin osana myös tavan omaiseen hakkuutyöhön. Seuraavassa tarkastellaan näitä er1 työvaiheita pelkässä kaatotyössä ja toisaalta tavanomaisessa hakkuutyössä .
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S i i r t y m i s e e n runeolta toiselle ovat sekä tähän tutkimukseen että aikaisempaan tutkimukseen (Metsätehon tiedotus 276) osallistuneet hakkuumiehet käyttäneet pelkkää kaatoa tehtäessä yhtä paljon aikaa kuin tavanomaisen hakkuun yhteydessä. Siirtymiseen käytetty aika riippuu leimikon tiheydestä . Tämän tutkimuksen
aineistot olivat 1. tiheysluokkaa ja siirtymisaika oli 0 .17 ... 0 . 22 min/runko . Ruotsalaisten hakkuusta laadittujen työaikayhtälöiden m•J.kaan siirtyminen rungolta toiselle pelkän kaatotyön yhteydessä on 25 % nopeampaa kuin tavanomaisen hakkuun yhteydessä.
Runko j en
k a a t o on kuuluvat kaatosuunnan valinta, tyven raivaus,
kaatokolon teko, varsinainen kaatosahaus, puun työntö nurin ja mahdollinen lipan
poisto. Oikean suuntauksen varmistamiseksi käytettiin kaatokiilaa tai -vippaa .
Taulukosta l ilmenee pelkkään kaatoon käytetty suhteellinen aika silloin, kun sitä
tavanomaisen hakkuutyön yhteydessä tapahtuvassa kaadossa on merkitty lOO:lla.
Taulukon mukaan on kaatovaihe sellaisessa menetelmässä, jossa hakkuumies ei rungoille muuta teekään, ollut joissakin tapauksissa hitaampaa , joissakin nopeampaa ja
joissakin yhtä nopeata kuin tavanomaisen hakkuun yhteydessä suoritettu kaatotyö.
Usean hakkuumiehen tulosten perusteella laskettujen keskimääräissuhteiden mukaan
näyttää kaatovaihe pelkässä r~kojen kaadossa, kun kysymyksessä ovat kuitupuun kokoiset rungot (alle 0.200 k-m ),olevan hieman hitaampaa (3 ... 5 %) kuin yhtenä hakkuun osatyönä suoritettu kaatotyö. Ero pienenee runkojen suuretessa ja on tukkipuun kokoisilla rungoilla olematon.
Pelkkä kaatotyö on yksitoikkoisempaa kuin tavanomainen hakkuutyö , jossa eri
työvaiheet vaihtelevat. Tämä saattaa hidastaa työskentelyä, joskin sen lähinnä
pitäisi ilmetä levon tarpeen kasvuna. Tavallista tarkempi kaadon suuntaus, jota
Logman työskentelymenetelmä onni stuakseen edellyttää, voi myös jossakin määrin
hidastaa kaatotyötä verrattuna kaatotyöhön tavanomaisen hakkuun yhteydessä. Toisaalta taulukossa 1 esitetty Metsätehon tiedotuksen 276 aineisto oli kokopuujuontoa varten kaadettu, kun taas sen vertailuaineisto käsitti karsittuja runkoja
runkojuontoa varten. Kummassakin tapauksessa kaatotyö siis suoritettiin samaa
jatkokäsittelyä silmällä pitäen, joten kaadon suuntauksessa ei voi olettaa olleen
eroja. Pelkän kaadon suhteellinen ero tavanomaisen hakkuun yhteydessä suoritettuun kaatoon oli tällöin kuitenkin keskimäärin suurempi kuin Logmalle kaadettaessa, joten ei ainakaan täss ä tapauksess a kaadon suuntaus LoBI11alle kaadettaessa
näyttänyt hidastaneen työtä.
Ruotsalaisten hakkuun työaikayhtälöiden mukaan pelkkä kaato on selvästi hitaampaa kuin kaato normaali tapauksessa. Ero perustuu t arkenpa.a n kaadon suuntausvaa-
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timukseen pelkän kaadon yhteydessä. Mikäli suuntausvaat irnus tällöin katsotaan
samaksi
kuin
tavanomaisessa
hakkuussa , ei
eroja kysymyksessä olevien
yhtälöiden mukaan ole . Tarkemmasta suuntausvaatimuksesta
pelkän
kaadon yhteydessä aiheutuu
myös se , että
yhtälöiden mukaan suhteellinen ero kaato aj oi s s a suurenee puun koon
kasvaessa .

Suhteellinen kaatoaika pelkässä kaatotyö ssä
(100 • kaato tavanoma isen hakkuun yhteydessä)
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Mies 3
Kesk imäärin

KAATO KOKOPUUJUONTOA
VARTEN

Keskimäärin
(Vert.aine isto karsib- (4 hakkuumiestä)
tujen runkojen hakkuu
runkojuontoa varten)
Keskimäärin
(4 hakkuumiestä)
Kaikki miehet ,
t asoitettu keski arvo
Ruotsalaiset
hakkuun työaikayhtälöt

kuusi
mänty

M o o t t o r i s a h a - a i ko j e n (= käynnistys- ja huoltoaj at , jcihin
kuuluvat poltt oaineen täydennys, te r ä n viilaus ja pienet palst alla tehtävät s aadöt ja korjaukset) vertailu pelkän kaat otyön j a toisaalta tavanomaisen hakkuutyön
kesken on vaike aa, koska moott orisaha-aikojen tarkkaa jakautumista hakkuutyössä
kaadon, katkonnan ja moottorisahalla karsittaessa karsinnan kesken on vaikea selvittää . J os oletetaan, että ne jakautuvat näiden työvaiheiden kesken niiden
osuuksien suhteessa, voidaan tämän tutkimuksen ja tiedotuksen 276 aineistoj en perusteella laskea , ett~ moottorisaha-ajat pelkässä kaadossa ovat 2 . . . 3 % suuremmat kuin kaatotyössä tavancmaisen hakkuun yhteydessä . Tälla isella erolla ei ole
käytännön mer kitystä , koska moottorisaha-aikojen kokonai smäär ä on pieni (k . taul .
2) . Ruotsalaisten tutkimus en . ukaan e r oja ei ole lainkaan .
Taulukos sa 2 esitetään yhteenvetona pelkän runkojen kaatotyön tehoajan suhteel linen menekki verrattuna tavanomaisen hakkuutyön yht eydes sä su~ r itettavaan kaatotyöhön. Esitetyistä r ungonsuuruusluokista p~enempi (0 . 100 k- m ) vastaa keskimäär äist ä kuitupuunkokoa ja suurempi (0 . 450 k-m ) keskimääräistä tukkipuunkokoa . Tulokset koskevat 1. tiheysluokkaa . Mikäli tiheys on huonompi, pienenee pelkän kaadon ja tavanomaisen hakkuutyön yhteydessä tapahtuvan kaadon välinen ero. Samoin
tapahtuu, jos puiden koko on taulukoss a esitettyä suurempi . Ruotsalaisten työai kayhtälöiden mukaan on pelkkä kaatotyö pienillä rungoilla nopeampaa. ja suurilla
hit aampaa kuin kaatotyö tavanoma isen hakkuun yhteydessä . Tulos on s iis päi nvastainen kuin tässä tutkimuksessa saatu . Tämä aiheutuu siitä , että ruotsalaisissa
työaikayhtälöissä puun r innankorkeusläpimitt a kerrotaan puun suuntauksesta aiheutuva.l la vakiotekijällä, joka tavanomaisessa hakkuutyöss ä on 0 tai sitä pienempi,
kun se tavallista tarkempaa suunta usta vaativassa kaatotyös s ä on suurempi kuin 0 ,
Tällöin rinnankorkeusläpimitan j a samalla puun koon suureneminen johtaa systemaattisesti taulukosta 2 i lmenevään tulokseen .
Keskeytykset
Kaikki edellä esitetty koski t ehoaiko j a. Syynä on se , että tavanomaisella a i katutkimuksella e i kyetä selvittämään , mikä on sen hakkuutyössä eri työvai heiden
vaatiman levon t arve, josta keskeytyks=t pääasiassa muodostuvat . On todennäköistä , että eri työvaihe iden ai heuttama levontarve on eri suuri, mikä johtuu niiden
er ilaisesta rasittavuudesta . Tois aalta voisi myös olettaa , että t ehtäessä yhtä
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Runkojen kaadon suhteellinen ajanmenekki verrattuna kaatotyöhön
tavanomaisen hakkuun yhteydessä (100 = vastaava työnosa tavanomaisen hakkuutyön kaatovaiheessa)
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työvaihetta levontarve työn yksitoikkoisuuden vuoksi kasvaisi vaihtelevaan työhön
verrattuna. Tämä ei kuitenkaan käynyt tutkimuksessa ilmi, vaan keskeytyssadannekset vaihtelivat sattumanvaraisesti ollen 6 ... 18 % työmaa-aj asta. Ruotsalaisten
tutkimusten mukaan keskeytysten määrä pelkässä kaadossa vai ht elee 17 %: st a 23
%:iin työmaa-ajasta, kun se tavanomaisessa hakkuutyössä on 13 ... 20 %. Norjalaisten tutki mus ten (Meddel elser fra Det norske Skogfors~ksvesen nr 95 1969) mukaan
se on sekä pelkässä kaadossa että tavanomaisessa hakkuutyössä samansuurui nen (32.5
% työmaa-ajasta) .
Loppupäätelrnät
Pelkkä kaatotyö näyttää siis olevan vähän hitaampaa kuin vastaava työ tavanomaisen puutavaran valmistuksen yhteydess ä . Keskeytysten, lähinnä levon, tarve on
myös ilmeisesti pelkässä kaatotyössä suurempi kuin tavanomaisessa hakkuutyössä .
Jos keskeytysten osuus pelkässä kaadossa on 5 prosenttiyksikköä suurempi, ~erkit
see tämä sitä, että työmaa-aika pelkkää ~aatoa suoritettaessa on 0.100 k-m :n kokoisilla rungoilla noin 7 % ja 0 . 450 k-m :n kokoisilla rungo illa noin 5 % suurempi kuin tavanomaisessa hakkuutyöss ä .
Koska tehoajan suureneminen aiheutuu varsinaiseen kaatotyöhön ja moottorisahaaikoih in kuluvan ajan kasvamisesta (ks . taul . 2) , on esime rk iksi työvaiheitt~isis
sa hakkuupalkoissa mahdollinen korjaus syytä kohdistaa pelkästään kaatovaiheeseen .
Tämän tutkimuksen mukaan olisi paperipuunkokoisten runko jen kaat opalkkaa pelkässä kaatotyössä korotettava keskimäärin 9 % ja tukkipuunkokoi sten runkojen kaatopalkkaa keskimäärin 6 %. On kuitenkin huomatt ava, että tämä edellyttää huomattavasti tarkempaa kaadon suuntausta kuin tavanomaisessa hakkuutyössä.
Mikko Kahala
Metsäteho Review
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TIME EXPENDITURE ON TREE- LENGTH FELLI G
Discusses the cutter's tirne expenditure on tree-lengt h felling and compares it
with the felling of tree lengt hs in conventional timbe r cutting.
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