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Olli Makkonen

Puoli pu hta iden koivupaperipuiden teko
l\Ie tsässä valmistella vien puu ta varalajien joukkoon
on viime aikoina ilmestyn yt uusi tulokas, puolipuhdas
koivupape ripuu. Koska ei o le ollut tietoa k oivun ja havupuiden puolipuhtaaksi kuorimisen vaatiman työajan
m enekin s uhteesta ja k oska Ii ä ksi amanlai en puu lavaran valmi tamise sa eri puulajei ta aaltaa olla
muitakin eroavuuk ia, l\Ie lsä lehon loime ta o n suoritettu aikatutkimus 2-melris len puolipuhlaiden koivupaperipuiden teosta siten, e ttä vertailukohteena käyte ttiin 2-metrislen puolipuhlaiden m än typaperipuiden
valmis tusta.
Tutkimusaineisto kerättiin E n o-Gutzeit Oy: n työmaalta Muuramen pitäjästä Rauanlahden liialta 23.
10.- 9. 11. 1953. Kahden hakkuumieh en työ kentelyä
seurattiin siten, e ttä molemmat tuli va t työ kennelleiksi
viikon kummankin tutkimuksen kohteena olevan tavaralajin valmistuksessa. Yhteensä valmistui puolipuhdasta koivu- ja mäntypaperipuuta tutkimu a ikana n .
36 k -m 3 . Ko ivupaperipuiden minimilal\·alä pimilla oli
10 cm ja mänty pape ripuide n 8 cm. Kuorimisvaatimuksel olivat m olempien o alta sellaise t kuin yleen sä puolipuhtaalle lavaralle. Mutkia e i sa llittu, Ienkoulla sen
sijaan jonkin ve rran. Kaade llujen runkojen yh teismäärä oli 358 ja valmi te llujen pölkkyjen 1427. Koivuje n ke kikuulio oli 0.138 kuo relli ta k-m 3 ja mäntyjen 0.101 kuorelli ta k -m 3 • Rungoilla in a rvioitu oksa i uu luokka oli vira llisissa la ksavihkoissa k äytetyn
pinotavaraleimiko iden ok aisu usluokituk en m ukaan
koivuilla ke kimää rin 1.4 ja m ä nnyillä 2.0. ).fuiden lyövaiken tekijöiden osalta lulkimu leimiko l edustivat h elpointa luokkaa. ää oli lutkimu a ika na uotui a. Lä m pötila oli vuoden a ikaan n ähden korkea, e ri ·päivinä
+ 1· . . + 10° C, keskimää rin +4 ° C. Vain pa rina yönä
lä mpötila kävä i i nipin napin ± 0° C:n a lapuolella jääd y llä m iittä kuitenkaan puiden kuorta.
Jä lempä nä e ite ltä viin lyöaiko ihin niin kuin yleensäkin m e t ä löiden aika lulkimu tulok iin n ä hden on
jälleen tehtävä se va rau , että ylei lellävi ä ovat a inoa laan lyöaikojen k e k inäi et uhteel, mutta e i\·ä t
absoluuttiset a ika-arvot. Site n e im. tä ä liedoitukse sa ilmoi te lul työaja t eivä t ole verra ttavi a ).lel ä tehon
tiedoiluk e sa n :o 94
ite ttyihin , ai attujen kointpape ripuiden tekoa koskeviin työaikoihin ko ka kumma akin lapauk e a ovat k y ym yk e ä eri miehet.

Kokonaistyöajan eli lyömaa-ajan prosenttinen jak aantuminen eri työ vaiheisiin kummankin tutkitun tavaralajin teossa näkyy seuraava ta a elelmasla, joka
edelly ttää m olemmissa tapauksissa runkojen kokoa 0. 1
kuorellisla k-m 3 , oksaisuusluokkaa II ekä muiden tekijö iden osalta h elpointa luokkaa.
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Työmaa-ajan ja kaa ntuminen eri työ \·ai h eisiin on siis
koivu- ja m ä ntypaperipuiden teos a h yvi n amantapainen. Kaadon ja kuo rinnan o uu on koivujen koh da lla vä hän suurempi kuin m ä ntyjen , mutta karsinlaan nä hden on asia pä invastoin.
Kun työajat kummas aki n tapauk e a muunnetaan
vastaamaan edellise ä a elelma a edellytetty jä olosuhteita, saadaan työmaa-ajan menekik i kiintokuutiom etriä kohden puolipuhtaiden k oivupaperipuiden
leo sa 198.89 min. ja puolipuhtaiden m äntypaperipuiden teossa 189.44 min. Puolipuhtaiden k oivupaperipuiden valmistus vaati siis kuutioyksikköä kohden 5 °/...
enemmän aikaa kuin puolipuhtaiden mäntypaperipuiden valmistus. Työmaa-aika juok umelriä kohden oli
k oivupaperi puiden teos a 2.6 1 m in. ja mäntypaperipuiden teossa 2.27 min. Koivupaperipuiden valmistus
vaati niin ollen juoksumetriä tai kappaletta kohden
15 °/o enemmän aikaa kuin mäntypaperipuiden teko.
J o tarka Ieilaan p elkästään kuorinlavaihetla, aadaan
tulok eksi, että k oivujen kuorinla vaati käyllöo altaan
samankokoista (0.1 k-m 3 ) runkoa k ohden 7.5 °/o enemm ä n aikaa kui n mäntyjen kuorinta.
).finkä vuok i itten k oivupaperipuiden teko on män ty pape ripuiden tek oon verrattuna kappalella kohden
epäedullisempaa kuin kuutioyk ikköä kohden? yynä

on, että koivurungoista tulee vähemmän juoksume trejä
kuin k äy ttöosan kuutioltaan yhtä suurista mäntyrungois ta. Käyttöosaltaan 0.1 k-m 3 :n kokoisista koivurungois ta tuli k eskim ää rin 7.6 jm, mutta samankoko isis ta
mäntyrungoista sen sijaan 8.3 jm. Tähän suuntaan
vaik utti ensinnä kin koivupaperipuiden suurempi minimiläpimitta. Toiseksi k oivupape ripuissa ei sallita sano ttavasti mutkia, ja kun koivujen la tva usein on mutkainen ta i haarova, jää niis tä usein enemmän käy ttämättä kuin minimiläpimitta edell y ttää.
Nämä seika t pienentäYät pö lkkyjen kappalemäärää
huomattavasti enemmä n kuin niiden kuutiomäärää.
Siten on ymmärrettävi ä edellä ha\·aittu eroavuus työajan m enekin s uhteessa.
Työmaa-ajan menekin mukaises ti tulisi siis puolipuhtaiden k oivupape ripuiden teos ta m a k settavan kuutioyk ikköpalka n olla 5 °/o suure mpi ja kappalepalkan
15 Ofo suurempi kuin puolipuhtaiden m ä ntypaperipuiden teos ta maksettava pa lkka. Erityisesti on syy tä
huomauttaa, e ttä tä m ä edelly ttää kummalla kin puulajilla ohutta ja pehmeää kuorta. Kok emuksen perusteella on kuitenkin ilmeis tä, että koivun kuoren paksuus ja laa tu, nimenomaan kovuus saa ttavat vaihdella
tuntuvasti enemmä n kuin m ä nnyn. J os sii s kumma nkin
tavaralajin osalta m ennään toiseen äärimmäisyyteen,
m a hdollisimman suureen kuorimisvaike uteen , tulee niiden yksikköpalkkoje n eron oll a ainakin absoluutti sesti ,
todennäköise Li m yös pro enttises ti suure m pi kuin kuorimisvaikeuden o llessa minimissään.
i\Iä nnylle ja kuu elle o n jo aikaisemmin laadi ttu kuoriluoki tus (i\Ietsätehon tiedoituksia n:o 86). Koivun
kuo riluokitus sen sijaan on vi elä avo in kysy mys eivä tkä ku o ren paksuus ja laa tu vaihdelleet k äsillä olevan
ainei ton puitteissa läheskään niin paljon, että k ysymys voitaisiin selvittää. Eräi tä suuntaa antavia toteamuksia voidaa n kuitenkin tehdä.
Männylle ehdote tun kolmijakoisen kuori luokituksen
puitteissa h yppäys ensimmäisestä kolmanteen luokkaan
nostaa aikaisempien tutkimusten mukaan työ maa-aikaa valmisteyksikköä kohden puolipuhtaan tavara n
osalta n. 11 °/ o. Kuuse n nelijakoisen kuoriluokituksen
puitteissa h yppäys en simmäisestä neljänteen luokkaan
aiheuttaa yksikköpalkkaan n. 30 Ofo koroituksen, joten
iis kuorimi vaikeus vaihtelee kuusen osalta tuntuvas ti enemmä n kuin männ yn. Tarkasteltavana olevan
aineiston puittei sa koivun kuore n paksuus vaih teli
pölkyittä in 1 · · · 5 Ofo kuorellisesta läpimilasta ja oli
ke kimää rin 2.5 °/o. Kuoren paksuuden kasvaessa

2 °/o:sta 4 °/ o:iin kuorellisesta lä pimitas ta kuorinta -aik~
nousi k eskimää rin n. 20 °/ o ja koko työmaa-aika n.
10 °/o. Tällöin ei vielä ole ollut kysymys kuore n muuttumises ta sanottava ti kovemmaksi. Toi aalta k oivun
kuore n paksuuskin saa ttaa huon oilla kasv upaikoilla olla hu omattava ti suurempi kuin äske n mainitut prosenttiluvut osoittavat. Voitaneen päätellä, e ttä k oivun
kuorimisvaikeus vaihtelee joka tapauk essa enemm i1 n
kuin männyn . Edellä kuu en osalta mainitun 30 °/o
muutokse n aiheuttaa lutkimu Len mukaa n kuo re n p a k s uude n kasvu 3 °/o:s ta 8 °/o:iin kuorelli sesta läp imi·
las ta, jolloin m yös kuori yleensä amalla muutluu kovemmaks i. Kuoren pak uuden ka vu n äy ttäi si iis vai·
kultavan työaikaan kuu ella uhteellise Li voimakkaammin kuin k oivulla, multa, niin kuin jo huomaute ttiin, koivun osalta e ite ty t lu vut eivä t edellyttänee t
kuoren muutlumi sta kovemmak i. Kun koi vuj en tydosas~a oleva kaarn a m ainen kuori
aa ltaa va rsinkin
hu onoilla kasv upa ikoilla olla k ovempaa kuin kuu e n
ku o ri mi sää n olo uhtei a , oli si uorite tun tarkas telun
kark ea lo pputulos , e ttä ku orimi vaikeus saa ttaa vai hdella koi vulla suurin piirtein yhtä p alj o n kuin kuu sella. Asia ka ipaa joka tapa uk es a Ii äseldtyksiii so piva n
ku orilu oki luk e n a ikaa nsaa misek i koivulle ja koivun
kuorinta -a jan m e nekin selvittä mi seksi laaditun luok iluksen puitteis a .

PREPARING OF PARTIALL Y BARKED BIRCH
PULPWOOD
Summary
Rece nlly, lh e prac ti ce h as been s ta rt ed in Finland of
logg in g birch in 2-meter, pa rti a ll y barked bolts fo r thc u e
of th e fibre indus try . As th er e h a been no informal io n
o n !he tim e r equired for the partial barking of birch and
co nifers a comparative ti me s tudy h as b een made of th e
problem. Th e minimuru top diameter of birch pulpwood
wa s 10 cm and th a t of pine pulpwood 8 cm.
The preparation o f parlially barked birch pulpwoo d
required abo ut 5 per cent more tim e p er cubi c unit and
abo ut 15 per ce nt more tim e per Jen gt h uni! or pe r bolt
Ihan th e pre para ti o n of th e co rre ponding pine pulpwood .
Th e differ ence p er bolt is g r eate r Ihan th a t per cubi c
unit b eca u se th e minimum top diamet e r of birch bolts
was g rea ler, and thu s fewer bolt were ob tain ed from birch
stem s Ihan from pine tems of the ame ize. Anoth er fac tor
of simi la r effect i th e u ua ll y poor form of birch te ms
whi ch m ea ns in many ca e th a t more of th e top is left
unused Ih an th e to p di ame te r limit pre upp o es. These
circumstance r edu ce th e working re ult measured in
bolts more Ihan th ose measured in volume.
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