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Syksyllä 1951 suoritettiin Metsätehon toimesta Vapon Karanka
vaaran työmaalla Hyrynsalmella ja Yhtyneitten Paperitehtaitten 
Lastusten työmaalla Lempäälässä a~katutkimuksia paperipuiden hak
kuusta. Tutkimus eli lähinnä tarkoitettu Metsätehon aikaisemmin, 
pääasiassa Ruokolahdella vuosL~a 1946-47 suorittamien aikatutki
musten lisäykseksi ja tarkistukseksi sekä selvitykseksi niiden 
soveltuvuudesta Kainuun ja Länsi-Suomen olosuhteisiin. Koska mai
nittu Ruokolahden perusaineisto on laaja, katsottiin tässä tutki
muksessa riittävän pienehkön aineiston. 

Seuraavassa vertaillaan saatuja tuloksia suoraan Ruokolahdelta 
saatuihin tuloksiin, jotka M a k k o n e n on jUlkaissut nimel
lä "Aika tutkimuksia pinotavaran teosta" ( Metsätehon julk. n :o 7, 
1947) ja "Hakkuu töiden aikatutkimustulosten soveltaminen käytän
töön" (Metsätehon julk. n:o 25, 1950). 

Suoritamme ensin vertailun Länsi-Suomen kohdalta, jota edus
taa Lempäälässä kerätty aineisto. Siellä seurattiin kahden tottu~ 
neen hakkuumiehen työskentelyä, joista toinen hakkasi 2-metristä 
sekä kuorellista että puolipuhdasta mäntypaperipuuta ja toinen 
2-metristä sekä kuorellista että puolipuhdasta kuusipaperipuuta. 

Mäntypaperipuuleimikot sijaitsivat hyvässä, terveessä, tasa
ikäisessä männikössä, joka kuului ensimmäiseen oksaisuusluokkaan 
ja toiseen kuoriluokkaan~ Hakkuumiehellä oli yleisesti käytetty 
työmenetelmä, jossa kuorinta suoritetaan pukkia ja kuori.maveistä 
käyttäen. Minimilatvaläpimitta oli 8 cm. Kuorellista mäntypaperi
puuta hakattiin 48 o5 k-m3, yhteensä 219 runkoa, jolloin rungon 
keskikuutieksi tUlee 0 ~ 221 k m3. Puolipuhdasta mäntypaperipuuta 
hakattiin 16.5 k-m3, yhteensä 104 runkoa, jolloin rungon keski
kuutieksi tulee Ool59 k ~3. 
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Kuorellisen kuusipaperipuun aineisto käsittää 17·1 k-m3, yh
teensä 153 runkoa, jolloin rungon keskikuutieksi tulee 0.112 k-m3 ~ 
Sama mies hakkasi myös 2~metristä puolipuhdasta kuusipaperipuuta 
yhteensä 8.9 k-m3; rl.ll'lkoja oli yhteensä 124 kappaletta, joten run
gon keskikuutieksi tulee 0.072 k-m3. Oksaisuus1uokka oli 2. ja 
kuoriluokka samoin 2. 

Kaikki seuraavassa esitettävät tUlokset on muunnettu vastaa
maan kuusella kolmatta ja männyllä toista oksaisuusluokkaa sekä 
molemmilla puUlajeilla toista kuoriluokkaa. Rungon käyttöosan 
kuutiolla tarkoitetaan puutavaraksi valmistetun rungon osan kuu
tiota. Mittayksikkönä on käytetty kuorellista kiintokuutiometriä, 
Keskeytysprosenttina on käytetty 10 %:ia. 

Seuraavassa asetelmassa n:o 1 vertailemme mainittujen tavara~ 
lajien valmistukseen kUluneiden työmaa-aikojen prosenttista ja
~aantumista eri työvaiheisi!n runkosuuruusluokassa 0.125 k-m3: 
mikä suunnilleen vastaa palstojen keskikuutiota~ 

Asetelma n:o 1 ~ Analysis Ne - 1 
2 m kuorell o 2 m puolip. 1 2 m kuorell· 2 m puolip .. 1 

kuusipap opuu 1 Työvaihe .... mäntypap ,.puu mäntypap opuu kuusipap.puu 
Phase of work 2 m.unbarked 2 m. barked 2 m.unbarked 2 m.barked 

)ine pUlpwood pine pulpwood 
lx) 1 ~) 1_1 2 

spruce pUI.pwood 

L J 2 

SJI'UCe p;Upwood 
1 1 2 

% 
Kaato - Felling 18 19 7 

1 
8 20 18 11 10 

Karsinta - 22 16 10 7 32 33 20 19 Branching 
Pölkytys - 36 37 15 17 23 ' 26 15 14 Bucking i 
Kuorinta - 53 51 38 41 1 

Barking 1 

Pohjan valm. -
4 Preparing the 2 1 2 3 2 2 -

foundation 
Latominen - 12 14 4 5 12 11 4 6 Stacking 
Keskeytykset - 10 10 10 10 10 10 10 10 Interruptions 

1 Yhteensä - TotaJ 100 100 100 
1 

100 100 100 100 100 - 1 

x) Lempäälän aineisto - the Lempäälä material 
xx) Ruokolahden aineisto - the Ruokolahti material 
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Yleishavaintona taulukon luvuista ilmenee, että työmaa-ajan 
jakaantuminen eri työvaiheisiin kulunaisiin aikoihin on sekä 
Lempäälän että Ruokolahden aineistoissa hyvin yhdenmukainen. Vain 
kuorellisella mäntypaperipuulla karsinta-ajan osuus on Lempäälässä 
selvästi suurempi kuin Ruokolahdella. Se johtunee työskentelyta
vasta: Lempäälässä hakkuumies nilnittäin suoritti lrarsinnan yhtey
dessa latvan poikkilyönnin, joka nostaa karsinta-aikaa. Muiden 
työvaiheiden kohdalla prosenttiluvut ovat melkein samato 

Puolipuhtaan mäntypaperipuun työmaa-ajan prosenttisessa ja
kaantumisessa havaitaan sama suunta kuin kuorellisellakin mänty
paperipuulla. 

Tyomaa-ajan jakaantuminen kuorellisella kuusipaperipuulla on 
Lempäälässä ja Ruokolahdella melkein sama. Pölkytykseen on Ruokc · 
lahdella mennyt suhteellisesti hieman enemmän aikaa, mutta kaa-· 
toon sen sijaan vähemmän. 

Puolipuhtaan kuusipaperipuun kohdalla huomataan, että kuorin
nan osuus koko työmaa-ajasta on Ruokolahdella hieman suurempi 
kuin Lempäälässä mutta karsinta-aika on vastaavasti pienempi. 
Ruokolahdella kuoriota suoritettiin petkeleellä, kun taas Lempää~ 
lässä käytettiin veitsikuorintaa, jolloin karsinta on suoritetta~ 
va huolellisemmin. Samanlainen tUlos saatiin männyllekin. 

Seuraavassa asetelmassa n:o 2 vertaamme työvaikeussuhdelukuja 
tehtäessä samaa tavaralajia eri kokoisista rungoista. 

Kuorellisen mäntypaperipuun työvaikeussuhdeluvut ovat käytän·
nCSllisesti katsoen Lempäälässä samat kuin Ruokolahdella. Puoli·· 
puhtaan mäntypaperipuun työvaikeussuhdeluvut osoittavat Lempää
läasä pienillä rungoilla hiukan pienempää työmaa-ajan menekkiä, 
mutta muissa runkosuuruusluokissa samaa. 

Kuorellisen kuusipaperipuun työvaikeussuhdeluvut Lempäälän 
aineistoissa poikkeavat jonkin verran Ruokolahden sarjasta, siten 
että suhdelukusarja on Ruokolahden aineistossa jyrkempi. Sama 
koskee mYdS puolipuhtaan kuusipaperipuun tekoa. Yleensä työvai
keussuhdelukujen havaitaan sattuvan lähelle toisiaan. On otettav~ 
huomioon, että Lempäälän aineistot edustavat vain yhden tai kah -
den hakkuumiehen työtulosta viikon ajaltaa Myös Ruokolahdella yk~ 
sityisten miesten kohdalla verrattaessa työvaikeussuhdelultuja saa
tettiin havaita samanlaisia eroja. 
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Asetelma n:o 2 - P-~alysis No. 2 
-·· __ ... ____ "'6 • •· 

Rungon käyttö - 2 m kuorell· l 2 m puolip. 2 m kuorell· 2 m puol i p , 
osan kuutiotk-m3 mäntypap.puu mäntypap.puu kuusipap.puu kuusipap s puu 
Volume of u i- 2 m.u.'1.barked 2 m" barked 2 m .. unbarked 2 m.barked 
1 ized part of pine pulpwood pine ptlipwood spruce pl.il.pwocd spruce ~vood 
stem, cu.m.(s) 1 x) rx) 1 

1 1 2 1 2 1 2 

o.o5o 141 138 146 148 123 140 126 14·0 
0.075 116 117 122 124 111 117 113 119 
0.100 108 110 110 110 105 108 106 107 
0.125 100 100 100 100 100 100 100 100 
0.150 95 96 93 94 97 95 96 95 
0.175 92 91 87 88 95 91 91 91 
0.225 86 86 80 81 92 85 86 84 
0.275 82 B2 75 75 89 B2 82 Bo 
0.325 Bo 79 72 71 88 79 79 

1 

76 
0.375 77 77 70 

1 
67 86 77 75 72 1 

_J 

x) Lempäälän aineisto - the Lempäälä material 
xx) Ruokolahden aineisto - the Ruokolahti material 

Seuraavassa asetelmassa n:o 3 esitetään työvaikeussu.hdeluV!J.~., 
jotka saatiin, kun verrattiin keskenään kuorimattoman ja puolipuh
taaksi kuoritun tavaran valmistusaikoja. 

Asetelma n:o 3 - P~alysis No. 3 
-. 

Tavaralaji -
Trade of 

Käyttöosan kuutio, kuorellista k-m3 -
Volume of utilized part of stem,cu.m.(s)inclusive bark 

species o.or;o o.o?5' IO.l00 Oo125 0.150 0.175 0.225 0.275 Oa3251<h37'1 -2 m puol~p. ! 
mäntypap.puu - 100 100 1 100 100 100 100 100 

1 

2 m.barked 100 100 109 
Pine pulpwood 

1 2 m kuorell· -
mäntypap.puu 

J 2 m. unbarked 
Pine pulpwood ! 
Lempäälä 39 39 40 41 41 43 4l+ 44 45 

1 

Ruokolahti 42 42 45 45 46 46 48 49 50 5lj .... 
2 m puolip. 

1 
1 kuusipap.puu - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10q 2 m.barked 

1 
spruce pUlpwood 1 

' 
2 m kuorell· 

1 

1 

kuusipap .. puu -
1 

2 mounbarked -
spruc e pulpwood -

Lempäälä 57 57 57 58 - 59 60 62 63 64 6r"J 
Ruokolahti 57 57 57 57 57 57 58 59 59 1 6~ ...... _ - .-.J~- -- .. ~ 
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Asetelman yläosassa puolipuhdas mänty on merkitty lOO:ksi ja 
laskettu vastaavat suhdeluvut kuorelliselle mlli~typaperipuulle~ 
Suuria eroavuuksia ei ole~ Ruokolahden suhdeluvut näyttävät ole
van hiukan suuremmat kuin Lempäälän. Pienissä runkosuuruusluokis
sa näyttää esiintyvän pieniä eroavuuksia. Asetelman alaosassa 
puolipuhdas kuusipaperipuu on merkitty lOO:ksi ja laskettu vas
taavat suhdeluvut kuorelliselle kuusipaperipuulle, Siinä taas 
Lempäälän työvaikeussuhdeluvut ovat suuremmilla rungoilla hiuk~n 
suuremmat kuin Ruokolahdellao 

Toinen vertailuaineisto kerättiin, kuten on mainittu, Hyryn

salmelta ja se edusti Kainuutao Nyös siellä seurattiin kahden 
miehen työskentelyä. Molemmat valmistivat 2-metristä puolipuhdas
ta kuusipaperipuuta, halkoja ja 2-metristä polttorankaa, joista 
viimemainituista on tehty erillinen tutkimus. (Olli Makkonen~ 
Halkojen ja polttorankojen tekoo Metsätehon j ulkaisu n:o 28~ 
1952). 

Kuusipaperipuupalstat olivat osittain korpea, ja joukossa 
oli runsaasti viidennen oksaisuusluokan rtmkoja. Tarkastelemme 
2-metrisen puolipuhtaan kuusipaperipuun ;Ålmistukseen käytettyä 
aikaa. Kahden miehen yhden viikon työtUlos oli yhteensä 18.6 k~m3, 
runkoja 15? kappaletta, jolloin rungon keskikuutieksi tUlee 
0.118 k-m3, oksaisuusluokka oli ~ . • ja kuorilUOkka 2. 

2-metrisan puolipuhtaan kuusipaperipuun työmaa-aikojen pro
senttinen jakaantuminen eri työvaiheisiin runkosuuruusluokassa 
0.125 k-m3 (joka on siis melkein sama kuin palstojen keskikuutio) 
selviää asetelmasta n:o 4. 

Kaatoon kUlunut aika oli Hyrynsalmella hieman suurempi kuin 
Ruokolahdella johtuen puiden suuremmasta tyvekkyydestä ja oksai
suudesta. Kuorinnan osuus oli jonkin verran pienempi Hyrynsalmel
la, samoin karsinnan osuus, vaikka ehkä olettaisi päinvastoin. 
Siihen vaikuttanee ensinnä se, että Hyrynsalmella kaatovaihe 
puiden suuremman tyvekkyyden takia vei suhteellisesti enemmän 
aikaa kuin Ruokolahdella, ja toiseksi se, että Hyrynsalmella 
tutkittujen miesten järjestelykyky oli silmi~~ähtävä~ heikko, 
minkä takia kasaamis- ja latomisvaiheeseen kului kohtuuttoman 
paljon aikaa. Hyrynsalmella aiheutti puiden lahovikaisuus hiukan 
hukkatyötäo 
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Asetalmg. n ~ o '.:. 

Hyrynsalmi Ruokolahti ~1 
lyövaihe Ilman tyveystä Tyveyks ineen .... 
Phase of work Without trim- Trimming off 

ming off the the butt 
butt included 

% 

Kaato - FellL'rlg 13 ia 10 
Karsinta - Branching llf 19 
Pölkytys ... Bucking 15 15 llt 
Kuorinta - Barking 38 37 ltl 
Latominen-Stackli1g lt 3 5 
Kasaaminen ja pohjan 
valm. - Piling and 
preparing the 
foundation 6 6 1 
Tyveys - Trimming 

1 off the butt - 2 -
Keskeytykset - i 
Interruptions 10 10 10 1 

1 - _ ..... ___ 

! Yhteensä - Total 100 100 100 j 

Seuraavassa asetelmassa n:o 5 vertaamme 2-metrisen puolipuh
taan kuusipaperipuun valmistuksen työvaikeussuhdeluku.1a tehtäessä 
samaa tavaralajia erikokoisista rungoista. 

Asetelma n&o 5 ~ Analysis No. 5 

Rungon käyt3öosan 
kuutio, k-m -

o.o5o Oo075 0.125 OQ150 Ool75 0.225 0.275 Oo325 Volume of utilized 0.100 
part of stem, 
CUom. (s) 1 

Hyrynsalmi 127 112 105 100 96 93 88 

~ Ruokolahti 11t0 119 107 100 95 91 84 6 
J 

Työvaikeussuhdeluvut osoittavat, että runkojen koko ei näy 
vaikuttavan runkoa kohden kuluvaan työmaa-aikaan Kainuussa yhtä 
voimakkaasti kuin etelämpänä. Tämä johtuu ainakin osittain pui
den huonommasta runkomuodosta. Runkomuoto on ~imittäin Kainuussa 
suhteellisesti sitä huonompi, mitä suuremmist~ rungoista on ky
symys. 



... ..... 

':J, 

.... -· 

,.· 

•.: 

. t 

.· ' 



~ 7 -

Tutkimustulokset osoittautuivat ~telä- ja Länsi-Suomen osalt ~; 

joita edustivat Lempäälän tutkimukset, hyvin yhtäpitäviksi Ruoko ·· 
lahden tulosten kanssa~ Hyrynsalmen aineisto, joka edustaa jo 
enemmän Pohjois- kuin Etelä-Suomea, osoittaa - lähinnä puiden run
komuodosta johtuen - jonkin verran eroavuuksia Etelä-Suomeen 
verrattun~· Toisaalta on muistettava, että Metsätehossa laaditun 
ns. pistetaulukkojärjestelmän avulla voidaan hakkuutyön palkkauk~ 

sessa ottaa huomioon kaikki tärkeimmät paikalliset poi kkeavuudet 1 

mm. ruhkomuoto. 
Nämä tarkistusaikatutkimukset osoittavat yhtäpitävästi Metsä

tehon muiden laajempien metsätyöntutkimusten kanssa, että vaikka 
yksityisten miesten työtulokset keslcenään vaihtelisivatkin, niin 
eri työvaiheisiin kuluneiden aikojen suh~~et ovat hyvin yhden~ 
mukaisia tavallisen ammattitaidon omaavilla metsätyöntekijöillä o 
Sama yhdenmukaisuus koskee myös niitä suhdelukusarjoja, jotka 
esittävät kuutioyksikköä kohden kuluvien suhteellisten työaikojen 
vähenevän rungon suuretessa ja vastaavasti lisääntyvän rungon 
pienetessä sekä edelleen kuorimattoman ja kuoritun tavaran val
mistukseen kuluvien työaikojen keskinäisiä suhteita, jotka muut
tuvat rungon koon muuttuessa, mutta ovat siis eri työntekijöillä 
hyvin yhdenmukaisia. 

Nämä yleisiksi havaitut lainmukaisuudet helpottavat oleelli
sessa määrin käytännöllisen ja työntekijöille silti oikeudenmukc:. i
sen palkkausjärjestelmän laatimisessa. 

Checkin& Studies on· the Making of Piled Wood 

The studies 1n question are 1n character minor checking time 
studies on the making of piled timber. They are connected with 
the extensive forest work time studies conducted 1n 1946-47 by 
Metsäteho (The Forest Work Studies Section of the Central Asso
ciation of Finnish Woodwork ing Industries). These studies aimed 
at creating a reliable basis for fair wages in forest work. A par t . 
of the present checking studies was made at Lempäälä 1n we.stern 
Finland (near the City of Tampere) and involved the observation 
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of two experienced forest workers for a fortnight. One of the men 
was making 2-metre pine pulpwood, both barked and unbarked; the 
other was correspondingly engaged with spruce pulpwood. Another 
part of the checking studies was conducted at Hyrynsalmi in north
east Finland (north-east of the City of Kajaani). In this case 
too the operations of two workers were observed for a period of 
two weeks. They were making 2-metre barked spruce pulpwood and 
1-metre and 2~metre fuelwood~ The time studies results thus ob
tained are compared in the present article v!ith earlier investi
gations termed here the Ruokolahti material . 

The resul ts of the checking study show that working-time 11"1 

the making of timber is divided between different work phases 
with different men in almost sama ratios as in the previous 
studies (see analyses No. 1 and 4). The sama applies to the ~ela
tive work-times used for the making of barked and unbarked piled 
timber (analysis No4 3) and the effect of the stem size on the 
relative working-time consumed per cubic unit (analysas No. 2 
and 5)· The ratios showing the latter hava provad, corresponding
ly, very uniform for different workers; the checking studias now 
conducted confirmed this. However, the ratios obtained from the 
Hyrynsalmi material show the growth of the stem size as having 
a weakar effect on the deerease in working"time per cubic unit 
than earlier invastigationso This is attributable to the poorar 
stem form of larger stems in north-east Finland (Hyrynsalmi), 
a circumstance not in fact observed in the present checking study 
but actually takan into consideration 1n tha point system of 
forest work wages developed by Metsätaho (Cf. Makkonen "Practical 
Application of the Results of Time Studies in Logging~ Metsäteho 
Publ· No. 25· 1950). 




