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Koivurankoien valmistuksen
palkkaperusteet
The Wage Basis for the Preparation of Birch Long Logs
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Eripai1108 Sucmen Puutalouden n:osta 6- 7, 1956

viime aikoina pohdittavana olleen ns. pienpuukysymyksen yhteydessä on huomio kiintynyt myös pienikokoisen koivupuun käyttömahdollisuuksien lisäämiseen. Eräänä alustavana selvityksenä Metsäteho on
saanut Pienpuualan Toimikunnalta t ehtäväkseen eri
mittaisten ja eri kuorima-asteist en koivurankoj en
valmistuksen vertailun palkkaperustemielessä.

Aineisto
Suurin osa tutkimuksessa käytettyä aineistoa on
kerätty jo syksyllä 1946 Metsätehon Ruokolahdella
suorittamien laajoj en peruatutkimusten yhteydessä.
Paitsi erilaisten paperipuiden ja halkoj en t ekoa, joita
koskevat tulokset julkaistiin välittömästi, seurattiin
myö 2, 4 ja 6 m ku orim attomi en koivurankoj en valmistusta. Apumittana sallittiin 4 m rankoj en teossa
2m latvapölkky ja 6 m rankoj en t eossa joko 4 tai 2m
latvapölkky. Sellaisia runkoja, joista olisi tullut pelkästään apumittaa, ei otettu lainkaan. Mimmi läpimitta oli kaikissa tapauksissa 5 cm. Ainei stoon sisältyy
2 m koivurankoja 63 p-m 3 , 4 m koivurankoja apumittoineen 62 p-m 3 sekä 6 m koivurankoja apumittoi neen 68 p -m 3 • Tehtäessä päätavaralajina 4 m rankoja kertyi 2 m pölkkyj ä 12 % kappaleluvusta ja 3 %
kuutiom äärästä. P äätavaralajin ollessa 6 m ranka
kertyi 4 m pölkkyjä 15 % kappaleluvusta ja 4 %
kuutiomäärästä sekä 2 m pölkkyj ä 3 % kappaleluvusta ja 1 % kuutiom ääräst ä.
Lisäksi kerättiin syksyllä 1955 Haarlan Selluloosayhtiön työmaalla Toivakassa aineistoa täysille metreille katkottujen, 3·· ·6 m pituisten kuorima.ttomien
koivurankojen valmistuksesta. Mimmiläpimitta oli
tällöinkin 5 cm. Vertailuperusteena oli 2 m puolipuhdas koivupaperipuu. R ankoj a kertyi 76 p-m 3 ja
puolipuhtaita 2 m paperipuita 16 p-m 3 . Kappaleluvusta laskettuina kertyi 6 m rankoja 10 % , 5 m
rankoja 14 %, 4 m rankoja 23 % ja 3m rankoja 53 % Vastaavat luvut kuutiomäärästä laskettuina ovat 9,
11, 17 ja 63 %Tuloksia laskettaessa on peruslukuina käytetty
aikaisemman (Ruokolahden) tutkimuksen antamia
aika-arvoja. Täysille metreille katkottuj en rankoj en
ka.tkomis- ja kasaamisaika on yhdistetty näihin Toi va.kan tutkimuksen osoittaman suhteen mukaisesti
(vertailuperusteena 2 m tavara) .
Aisa.a.misen ja kuorimisen aika-arvot on laskett u
aikaisempien tutkimust en (Metsätehon julk. n:o 28,
Metsätehon tied. n:o 94 ja 99) ja Toivakan aineiston
osoittaman työajan rakenteen mukaisesti. Lisäksi on
lähdetty siitä, ettei tavaran pituuden lisääntyminen
2 m :stä ylöspäin vaikuta merkittävästi kuori misajan
menekkiin kuutioyksikköä kohden .
Seuraavassa esitettävien työaikojen uhteet edellyttävät syysolosuhteita., oksaisuusluokkaa II ja
muiden työvaikeustekijöiden osalta helpointa luok-
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Taulukko 1. Työajan rakenn e

Table 1. Stru<:ture of working time.
Tavaralaji

-

4mkoivura.ngat,
2m koivu- a pumittana 2m
ra.ngat
Työn osa
Workphase

4 m . birGh
2m. birch
long Logs,
long logs
top bolt
2m.

T imber kind

1

6mkoivurangat
3·· ·6m
apumit- koivuran·
tana2 tai
gat
4m
6 m. birch 3---6m.
birch Long
long logs,
Logs
top boLt
2 or 4 m.

Työnosa-a jan osuus koko t yöajasta, %
Work phase ti me in per cent oj total working
time
Kuorimattomat ranga t
Unbarked long logs
Kaato
Felling
Karsinta
Branchi ng
Pölkytys

17

20

21

20

16

18

20

19

38

28

27

29

19

24

22

22

10

10

10

10

B~wking

Latominen
Stacking
K askaytykset
I nterruptiona
Yhteensä Total

100

1

100

1

100

1

100

Aisatut rangat
Long logs barked in strips
Kaato
FeUing
Karsinta
Branching
Pölkytys
Bucking
Aisaaminan
Barking i nStrips
Latoroinan
Stacki ng
Kaskaytykset
I nterrupti01l8
Yhteensä Total

11

12

13

13

11

12

12

12

25

17

16

18

30

34

35

34

13

16

14

13

10

10

10

10

100

1

100

1

100

1

100

Kuoritut rangat
Barked Long logs
Kaato
Felling
Karsinta
Branching
Pölkytys
BucJ.,;,ng
Kuoriroinan
Barki ng
Latoroinan
Stacking
K eskaytykset
I nterruptions
Yhteensä Total

8

8

8

8

7

8

8

8

17

11

10

11

50

63

66

64

8

10

9

9

10

10

10

10

100

1

100

1

100

1

100

kaa.. Lyhyet rangat , sekä 2 m että 4 m apumittoineen edellytetään ladotuiksi ri stikolle, 6 m apumittoi neen sekä täysille metreille katkotut 3- .. 6 m rangat
sen sijaan telakasaan (kaikki rangat samansuuntaisiksi ja kerrosten väliin ohuet riu'ut).

Työajan menekki
Työnosa-ajat

Hakkuutyön eri osien työajan menekkiä ja sen riippuvuutta runkojen koota on käsitelty useissa aikaisemmissa Metsätehon tutkimuksissa. Sen vuoksi tässä
puututaan lähemmin vain niihin työn osiin, joiden
työajan m!'Jnekkiin katkomismääräysten voidaan odottaa vaikuttavan. itä ennen tarkastellaan kuitenkin
työajan jakaantumi ta työn eri osien kesken erilaisten koivurankoj an valmistuksessa. Taulukko 1 valai see asia.a. Siinä olevat luvut edellyttävät nmkojen
kokoa 0.125 kuorellista k-m 3 . K eskeytysten osuus on
kaikiss(l. tapauksissa merkitty 10 %:ksi .
Runkoj en katkomistapa vaikuttaa ennen kaikkea
pölkytysaikaan. Taulukossa 2 on esitetty rungonsuuruusluokittain pölkyty aika runkoa kohden .
Taulukko 2. Pölkytysaika runkoa kohden

-

4 m rangat, apumittana 2m
4 m. birch Long logs,
top bolt 2m.
6 m rangat, apumittana 2 tai 4 m
6 m. birch Long Logs,
top bolt 2 or 4 m .
3oo ·6 m rangat
3 ... 6 m . birch long
Logs

1'able 3. Stac k ing ti me per stem .

Rw1gon käyttöosan kuutio, kuorellista
k-m 3
11olume ol tttilized part ol stem, cu .m.(s)
incl. bark
0.02510-07510.12510. 17510.22510 275 \0.325

Rungon käyttöo an kuutio, kuorellista
k-m 3
Volume o1 uti lized part o1 stem, cu. m . ( s)
i ncl. bark
0.02510.Q7510.12510.17510.225,0.275,0.325

l.l 1 2.2 1 3.4 1 4.5 1 5.6 1 6.8 1 7.9

1.0

1.6

2.1

2.5

2.9

--

1.4

1.9

2.2

2.5

-

--

3.4

3.8

-

2.9

Latomisaika runkoa kohden, min
Stacki11g time per stem, tn.in.
2m rangat
2 m. birch Long Logs
4 m rangat, apumittana 2m
4 m . birch Long logs,
top bolt 2m.

Pölkytysaika runkoa kohden, min
Bucking tim e per atem, min.
2m rangat
2 m. birch Long logs

Taulukko 3. Latomisaika runkoa kohden

Tavaralaji
Timber kind

Table 2. E tteking time per atem.

Tavaralaji
T imber ki nd

dollista, jolloin siis teknillisten vikojen aiheuttamien
poikkeusten lisäksi ainoastaan latvapölkyt saavat olla
suurinta pituutta lyhyempiä. Aikaisemman (Ruokolahden) tutkimuksen yhteydessä oli tällainen määräys
voimassa ja seurauksena oli, että 95 % kuutiomäärästä
oli 6 m rankoja (Toivakassa vain 9 %).
Toinen työn osa, johon katkomistapa vaikuttaa,
on pölkkyjen kerääminen ja latominen metsävarastomuodostelmiin. Käytettäköön tä tä työn osasta pelkästään nimitystä latomi nen . i yös ristikon tai telakasan pohjan sekä telakasan väliriukujen valmistus
sisällytetään siihen. {itä tulee viimeksi mainittujen,
runkojen koosta ri-ippumattomien työaikojen laskemiseen nmkoa kohden, viitattakoon aikaisempiin tutkimuksiin (Met ätehon julk. n:o 25, s. 19). Taulukosta 3 näkyy erilaisten koivurankojan latomisaika
runkoa kohden.

---

6 m rangat, apumittana 2 tai 4 m
6 m. birch /.ong logs,
top bolt 2 or 4 m.

-

3.1 1 3.4

2.7

1 1. 3 1

1.7

0.8

1.4

1.8

2.4

2.8

3.2

3.6

-

1.2

1.6

2.1

2.5

2.9

3.2

1.2

1 1. 6 1

2.1

0.6

1 2.2 1

1

-

3--- 6m rangat
3 .. · 6 m. birch Long
loga

0.6
1

1

2

3.2
+

·1

3.2

1.0 1 1.6 1 2. 1 1 2.5 1 2.9 1 3.4 1 3.8

Pölkyty aika oli 4 m rangoiila apumittoineen sama
kuin 3-.. 6 m rangoilla , mikä selittyy siten, että pölkkyjen keskipituu attui kumma akin tapauksessa olemaan sama, nimittäin 3. m . Täy ille metreille katkottujen 3 ... 6 m koivurankojan keskipituus jäi siis
odottamattoman pienek i, mikä johtui siitä, ettei
hakkuuohjei iin si äitynyt ehdotonta vaatimu ta ottaa
aina (sallittuj n pituu rajojen puittei a) niin pitkä
ranka kuin mahdolli ta. eurauksena oli , että hakkuumies otti u eimmiten 3 m tyvipölkyn välttyäk een
kovin painavien kappaleiden kä ittel stä. Jos todella
halutaan pitkiä rankoja, on hakkuuohjeisiin sisällytettävä jyrkkä vaatimus ka tkoa mngot s uurimpaan
sallittuun pituuteen aina silloin, kun se vain on ma.h-

Kuten edellä jo mai nittiin, 2 ja 4 m rangat ri stikoitiin . Taulukon 3 peru teella voidaan todeta, että
4 m rankojen ristikoiminen a.pumittoineen on käynyt
käyttöo an kuutioltaan· samankokoi ta runkoa kohden
hiukan hitaammin kuin 2 m ra.nkojen ristikoiminen.
Sen sijaan 6 m rankojen apumittoineen, samoin myös
täysille metreille katkottujen 3···6 m rankojen latominen t elaka aan on käynyt vähän joutuisammin kuin
2 ja 4 m rankojan ri tikoiminen. Päämitaltaan 6 m
rankojan ja täysille metreille katkottujen 3···6 m r ankojan latomisajoissa ei ollut eroa. J älkimmäiset olivat
kevyempiä latoa kuin edelli t, mutta uurempi
kappaleluku eliminoi työajan menekin osalta tämän
helpotuksen .

Kokonaistyöa ika

Tauluko. ta 4 käy ilmi kokonai t yöaika runkoa ja
kuorellista k-m3 kohden.
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Taulukko 4. Kokonaistyöa ika runkoa ja kuorellista k-m• kohden
Table 4. Total working tirne per 8tem and per cu.m.(s) incl. bark.

Rungon käyttöosan kuutio, kuorellista k-m 3
v :o l u me o / ut il i zed part of stem, cu. m.(s) i n e l. bark
Tavaralaji
T imber k i nd

0.025 10.075 10.125 10.175 10. 225 10.275 10.325 0.025 10.075 j0. 125 j0. 175 j0.225 j0.275 j0.325
Kokonaistyöaika runkoa kohden, min
Total working time per stem, min.

2 m kuorimattomat rangat
2 m . unbarked b·irch long logs
4 m kuorimattomat rangat,
apumittana 2 m
4 m. u nbarked birch long logs,
top bolt 2m.

3.0 1 6.0 1 8.91 11.9 114.4
1

17.~ 1 19.7

120.01 80.01 71.21 68.01 64.01 62.21 60.6

3.1

5.4

7.6

9.8

11.6

13.6

15.3

124.0

72.0

60.8

56.0

5 1.6

49.5

47 .1

6 m kuorimattomat rangat,
apumittana 2 tai 4 m
6 m. unbarked birch long logs,
top bolt 2 or 4 m .

-

5.0

7.2

9.1

10.8

12.7

14. 2

-

66.7

57.6

52.0

48.0

46.2

43.7

3···6 m kuorimattomat rangat
3···6 m. unbarked birch long
logs

3.1

5.2

7.4

9.5

11. 2

13. 2

14.8

124.0

69.3

59.2

54.3

49.8

48.0

45.5

2 m aisatut rangat
2 m . birch long logs barked i n
strips

4.4 1 9.0113.4 1 17.9 1 21.7 1 25.6 1 29. 1

176. 01120.01107.21102.31 96.41 93.1 1 89.5

4.5

8.7

12. 1

15.8

18.8

22.0

24.8

180.0 ll6.0

-

8.2

11.7

15.1

18.0

2l.l

23.7

4 m aisatut rangat, apumittana 2m
4 m . birch long logs barked in
strips, top bolt 2m.
6 m aisatut rangat, apumittana 2 tai 4 m
6 m . bi rch long logs barked in
stri ps, top bolt 2 or 4 m .

-

109.3

96.8

90. 3

83.6

80.0

76.3

93.6

86. 3

80.0

76.7

72.9

3···6 m aisatut rangat
3·· ·6 m . birch long logs barked
i n strips

4.5 1 8.5 1 11.9 1 15.5 1 18.5 1 21.6 1 24.3

1 ···1" '·' 1 96.2

2 m kuoritut rangat
2 m . barked birch long logs

6.2 1 13.3 1 20.0 1 26.4 1 32.2 1 38.0 1 43.3

248.01177.3, 160.0: 150.9, 143.1 138.21133.2

4 m kuoritut ran gat, apumittana 2m
4 m. barked birch long logs,
top bolt 2m.
6 m kuoritut rangat, apumittana 2 tai 4 m
6 m . barked birch long logs,
top bolt 2 or 4 m .
3·· ·6 m kuoritut rangat
3· ·· 6 m barked birch long logs

6.3

12.8

1~.7

24.3

29.3

34.2

39.0

-

12.3

18. 2

23.7

28.6

33.3

37.9

6.3 1 12.6 , 18.5 1 24.1 1 29.0 1 33.8 , 38.6

Työajan laskemiseksi juoksumetriä kohden tarvitaan tiedot rangoiksi valmistettavan rungonosan
pituudesta rungonsuuruusluokittain . Eräänä Toi va. kan tutkimuksen päätarkoituksena oli selvittää, voidaanko runko katkomisen tapahtuessa metrin tarkkuudella ottaa tar kemmin talteen kuin latvapölkyn
katkaisukohdan sattuessa parillisille metreille. Kun
Ruokolahdella sallittiin · kaikissa tapauksissa 2 m
latvapölkky, oli myös kaikissa tapauksissa mahdolli-
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Kokonaistyöaika kuorellista k-m 3
kohden, min
·Total working time per cu.m.(s) i ncl.
bark, m i n.

" · '1 " · '1 ' ··· 1 , ...

252.0 170.7 149.6 138.9 130.2 124.4 120.0

-

164.0 145.6 135.4 127. 1 12l.l 116.6

252.0116 .0114 .0113 7.7 112 · 1122.9111 8.8

suus päästä yhtä lähelle minimi läpimittaa. Ruokolahden aineisto voidaan sii rungon käyttöo an pituudesta puheen ollen kä itellä yhtenä kokonai uutena ja
verrata siihen Toivakan ainei toa . Molemm iSl!a tapauksis a olivat leimatut koivut olakoi ta ja hyvä.kas vuisia (D1.3- D 6 _0 kummassakin tapauk es a keskimäärin 3"cm ). Ohei ta piirrokse ta näkyy käyttöosan
kuutiota vastaava pituu
uoritettaessa katkominen metrin ja kahden metri~ tarkkuudella 5 cm läpi-
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Rungon käyttöosan pituuden riippuvuus käyttöosan
kuutiosta
Correlation lbetween length of the utilized part of Btem and the
pare =Ming 7 inchea and volume. of the. utilized part of Btem.

Taulukko 5. Rungon käyttöosan ja 7 " paksumman osan
pituus rungonsuuruusluokittain
Table 5. Average length of utilized part of ate.m atld of the. pari of •te.m
excee.ding 7 inchea in thickneaa, by ate.m aize. claaaea.

Rungon käyttöosan kuutio,
kuorellista k-ma
0.025 0.075 0.1 25 0.175 0.225 0.275 0.325
Volume of utilized part of
atem, cu.m. (a) incl. bark
Rungon käyttöosan pituus
metreille katkottaessa, m
Le.ngth of the utilized part of
atem when cut into lengtha
of 3, 4, 5, 6 m. etc.
Rungon käyttöosan pituus
parillisilla metreille katkatkottaessa, m
Le.ngth of the utili zed part of
ate.m when cu.t into lengtha
of 2, 4, 6 m . etc.
Rungon 7" paksumman osan
pituus, m
Lefl{JtA of tha part of ate.m excuding 7 inchu in thickneaa

5.5

9.2

11.6

13.4.

14.7

15.9 16.9

5.3

8.6

10.5

12.0

13.3

14.4

15.5

-

-

0.8

1..

2.2

4.0

6.2

mittaan asti. Piirros o oittaa lisäksi, mille kohtaa
käyttöosaa 7" läpimitta. kuoren päältä mitattuna
sattuu. Tätä läpimittaa pa.ksummilta. pölkyiltähän
on käytännössä maksettu tietyllä. prosenttimäärällä
korotettu palkka.
La.tva.pölkkyjen latvaläpimittojen keskiarvo oli
parillisille metreille katkotta~ssa 6.9 cm ja metreille
ka.tkottaessr.. 6.2 cm. Arvattavasti voitaisiin keskimäärin päästä lähemmäksi sallittua. minimilä.pimittaa,
jos siihen aina tarkasti pyrittäisiin, mutta hakkuumiehillä on yleensä oma käsityksensä. siitä, mikä on
kannattavaa ja mikä. ei, ja täm~ seikka vaikuttaa
suuresti asiaan.
Taulukossa. 5 on esitetty numeerisesti oheisen piirroksen sisältämät tiedot.

J akamalla kussakin rungonsuuruusluokassa työaika runkoa kohden käyttöosan pituudella. saadaan
työaika jm kohden. Laskutoimituksen tulos näkyy
taulukosta. 6. Ha.vainnollisuuden vuoksi on kunkin
tavaralajin työaikasarjan alapuolelle merkitty myös
juoksumetriajan riippuvuutta. rungon koo ta. osoittava suhdelukusarja siten, että rungonsuuruusluokan
0.125 kuorellista k-m 3 kohdalla oleva juoksumetriaika
on merkitty lOO:ksi.
Taulukon 4 mukaan oli päämita.ltaan 6 m rankojen
valmistus kuutio isällöltään samankokoista käyttöosaa kohden tutkituista. tapauksista. joutuisinta., mutta
jm kohden laskien osoittautuu 3···6 m ra.nkojen valmistus nopeimmaksi sen vuoksi, että kuutiolta.a.n tietyn
suuruinen käyttöosa on tällöin ollut pitempi kuin
muissa käsiteltävinä olevissa tapauksissa..
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ja 35, Metsätehon julk. n:o 28, ss. 1 ja 19). Latvapäästä 7" täyttäviltä pölkyiltä maksettavaksi korotukseksi saatiin kuorima-asteesta riippumatta hieman
pyöristettynä 200 %. Jos 7" paksumpi rungonosa
voitaisiin ottaa tarkasti huomioon, olisi
4 m tavaran teo sa maksettava korotus
pienempi kuin 2m tavaran teossa maksetTaulukko 6. Kokonaistyöaika jm kohden
tava, m utta mittauksen tapahtuessa pölTable 6. Total working time per 1·unning metre.
kyn latvapäästä jää 4 m tavaran kohdalla
keskimäärin enemmän rajaläpimitan täytRungon käyttöosan kuutio, kuorellista.
täviä metrejä ottamatta huomioon kuin
k -m 3
2 m tavaran kohdalla. Käyttämällä kumVolume of tttilized part ofstem, cu.m.(s)
massakin tapauksessa samaa korotusproincl.bark
senttia on todettu päästävän oikeudenmu0.02510.07510.12510.17510.22510.27510.3~5
kai een tulokseen (Metsätehon julk. n:o 25,
Ta.ve.ra.la.ji
s. 1). Korotuksen suuruudesta puheen olT imber kind
Kokona.istyöa.ika. jm kohden, min, ja.
len mainittakoon vielä, että aikaisemmasjuoksumetriajan suhdeluku
sa,
aisattujen koivupolttorankojen tekoa
Total working time per running metre,
koskevassa tutkimuksessa on päädytty saminutes, and the relative figure of running
metre time
maan tulokseen (Metsätehon j ulk. n:o 2 , s.
17), iis 7" paksummilta pölkyiltä makset2 m kuorimattoma.t ra.ngat
tavaan kolminkertaiseen peruspalkkaan.
0.57 1 0.70 1 0.851 0.991 1.0 1 1.1 9 1 1.27
2 m . unbarked birch long logs
67
82 100 116 127 140 149
Pitemmän kuin 4 m tavaran kohdalla
ei rajaläpimitan mittaaminen pölkyn lat~ m kuorima.ttoma.t ra.nga.t,
apumittana 2 m
0.58 0.63. 0.72 0.82 0.87 0.94 0.99
vasta enää käy päinsä, sillä silloin jäisi4 m . unbarked bi rch long logs,
81
88 100 114 121 131 138
vät 7" täyttävät juoksumetrit useimtop bolt 2m.
miten kokonaan huomioon ottamatta.
6 m kuorima.ttoma.t ra.nga.t,
Asiaa auttai i melkoisesti, jos pölkyt
apumittana 2 tai 4 m
0.58 0.69 0.76 0.8 1 0.88 0.92
jaettai iin peruspalkalla maksettaviin ja
6 m. tmbarked birch long logs,
84 100 110 11 7 128 133
korotuksen purnn kuuluviin tyvi- ja
top bolt 2 or 4 m .
latvaläpimitan keskiarvon perusteella. On
3···6 m kuorimattoma.t ra.nsitten a ia erikseen, h yväksyttäisiinkö
0.56 0.57 0.64 0.71 0.77 0.83 0.88
gat
käytännössä tällainen työmittauksen vai 3···6 m . unbarked birch long
88
89 100 111 120 130 138
keutuminen.
logs
Lienee syytä huomauttaa, että pak2 m a.isatut rangat
0.83 1 1.05 1 1.28 1 1.49 1 1.63 1 1.78 1 1.88
suuskorotuksen
käyttäminen edellyttää
2 m. birch long logs barked in
87 100
65
116 127 139 147
pituudeltaan määrämittaista tavaraa.
strips
Latvapölkyn katkaiseminen päämittaa
4 m aisatut ra.nga.t, apumitlyhyemmäk
i ei tosin vaikuta asiaan,
tana 2m
0.85 1.01 l.l 5 1.32 1.4 1 1.53 1.60
mutta jo pölkkyjen pituudessa muuten
4 m. birch Long logs barked in
74
88 100 11 5 123 133 139
strips, top bolt 2 m .
on vähänkin valinnan varaa, joutuvat
---hakkuumiehet yli voimai een kiusaukseen
6 m a.isatut rangat, a.pumit uorittaa katkorninen si llä tavalla, että
tana 2 tai 4 m
0.95 1.1 1 1. 26 1.35 1.47 1.53
6 m . birch long logs barked in
86 100 114 122 132 138
mahdolli imman vähän rajaläpimitta-a
strips, top bolt 2 or 4 m.
paksumpia. juoksumetrejä menee hukkaan.
urauksena on pa.k ujen rungon3···6 m aisatut rangat
0.82 1 0.92 1 1.03 1 1.16 1 1.26 1 1. 36 1 1.44
3·· ·6 m. birch long logs barked
80
89 100 113 122 132 140
osien katkominen lyhyimpään sallittuun
in strips
pituuteen, mihin lisäksi aikaisemm in
mainittu paina.vuusnäkökohtakin houkut2m kuoritut ra.ngat
2.79
2.20
1
2.64
1
1.55
1
1.90
1
2.42
1
1.17 1
2 m. barked birch Iong logs
82 100 116 127 139 147
63
telee. Pituudeltaan vaihtelevan ta varan
valmi uksessa oli ikin ehkä syytä käyt4 m kuoritut rangat, apumit·
tää vain yhtä juoksumetripalkkaa, joka
tana 2m
1.1 9 1.49 1.78 2.03 2.20 2.38 2.52
4 m . barked birch long logs, top
67
84 100 114 124 134 142
vasta-a ke kimääräi tä työajan menekkiä
bolt 2m.
jm kohden ja joka niin ollen on korkeampi kuin peru palkka määrämittaisen
6 m kuoritut rangat, apumittana. 2 tai 4 m
tavaran teossa. Tarkimpaan t ulokseen
1.43 1.73 1.98 2.15 2.33 2.45
6 m. barked bi rch long logs, top
83 100 114 124 135 142
johtava, mutta kä.ytännö ä varmasti
bolt 2 o-r 4 m .
va tahankaa herättävä tapa olisi panna
1
3···6 m kuoritut ranga.t.
1.15 1 1.37 1 1.591 1.80 1.97 1 2. 14 1 2.2 1 juoksumetripalkka riippumaan leimikon
3· ··6 m. barked birch Iong logs
72
86 100 113 12-! 135 143
keskikuutiosta..

Mitä sitten tulee juoksumetritaksaa käytettäessä 7"
pl'ksummilta pölkyiltä rnaksettavaan korotukseen,
viitattakaan aluksi Iaskemistavan osalta aikaisempiin tutkimuksiin (Metsätehon julk. n:o 25, ss. 34
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The Wage Basis for the Preparation of Birch Long Logs
by OLLI MAKKO N EN

Summary in English

Attention ha.s been devoted recently in F inland to the
rneans whereby the pot ntial uses of smaU-size wood can
be increased , and a special body, The Small W ood Board,
has been appointed to deliberate the question. Metsäteho, the Forest W ork S tudy Section of the Oent1·al A ssociation of F innish TVoodworking Industries, was comm issioned by the Board to carry out a supplementary
investigation by cmnparing the preparation of birch
Iong logs of varying lengths a11d at varying degrees of
harking, in orde1· to establish a ba. is for wages. The
terrn >>b1:rch long logs•> here 1·eJers to hirch wood which,
prio1· to its 1Lltimate u tilization. is cul into bolts, e. g.,
at the starting point. of a long-dislance lransportation
mule or at rnill storage. H ence the Iong logs n eed not
n ecessarily be of great length.
The study cmnpar d the prepamtion of birch long logs,
2 m. , 4 m . and 6 m. long and of length.s varying fmm
3 ... 6 m ., unbarked, barked in strips, and cmnpletely
barked. When preparing long logs of 4 m. it was permissible to cut the last bolt obtainable frmn the stem to a
length of 2m. lVhen prepm·ing long logs of 6 m. the last
bolt, ij necessary. could be either .J m . or 2m. in length.
The rninimU?n diameter permissible 1cas :j cm. in all
cases.
Table 1 shows the structure of the working time for the
di jje1·ent cases. Table 2 giv the buclcing time and Table
3 the stacking time p r tem. The length of the bolts
was not found to ajject any other parts of the work. The
long logs of 2 m . and 4 m. were stacked crosswise, tlwse
of 6 m . and 3 ...6 m. on shds in such n way that all
Zong log lay in the same direcl ion.

Table 4 shows the total working tirne per stem and per
cu.m. solid measu1· .
A s a 2-m etre top log was permissible where required in
connection with the preparation of 4 m. and 6 m . long
logs, it was possible to utilize the stems equally accurately
in the preparation of 2m. , 4 m. and 6 m. lO?l{f logs without going below the 5 cm. diameter. As it was permissible
to cut the long logs of varying length (3 ...6 m.) at each
m etre, it was possible, 01~ an average, to get closer to the
minimum diamete1· than in the preparation of 2m., 4 m.
mul 6 m. long logs. The mean value of the top diameters
of top logs was in fact 6.2 cm., when long logs of 3 ... 6 m.
were prepared, and 6.9 cm. when Long logs of 2m. , 4 m.
and 6 m. were prepared. 1n the diagram , where the
volume of the useful part of the stem, in cu.m. solid
m easure, is plotted on the horizontal axis and the length
of the useful part, in 1netres, on the verti-cal axis, the
top line indicates the length of the useful part in preparing long logs of 3 ...6 m . a.nd the next, lower line the
length of the useful part in preparing lo11{f logs of 2m.,
4 m. or 6 m . Th e bottom line indicates the length of the
part of the stem exceeding 7 inches in thickness. (This
is required because in Finland, when wages are determined per le11{flh unit, the wa.ge paid for bolts thicker than
7 inches is increased by a certain percentage. ) Table 5
gives the data used in the di agram in terms of figures.
Table 6, finally , gives the working time per running
m etre in every case investigated. A ratio indicating the
dep ndence of the time per running 1netre on the size of
the stem is entered beneath the time values, the time per
runni11{f m etre being ta ken at 100 for the stem size class
0.125 cu.m. solid measure.
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