MITSXTEHON TIEDOITUKSii

129

METSITEBO REPORT

HELSINKI 19 57

Olli Makkonen:

Työntutkimuksia jalkamittaisten havupuurankoien
hakkuusta 1a ajosta Pohjois-Suomessa
kituksen puitteissa keskimäärin IV "% ja mäntyjen
II ~- Leimikot olivat harvoja. Kaikilta hakkuupalstoilta kertyi n.10p-m 3fha. Runkojenkeskikokooli0.077
kuoretlista k-m 3, joten runkoluku oli melko suuri , n.100
runkoafha. Lumen paksuusoli hakkuutyömaalla n. 9 dm
ja ajotyömaalla tutkimuksen alkaessa n . 6 dm ja sen
päättyessä n. 8 dm, suurimman osan aja-sta kuitenkin
lähes 8 dm. Ranka- ja paperipuukuormat olivat keskimäärin jotakuinkin yhtä suuria ja niiden keskikoko
oli.l.76 kuorellista k-m 3. Sekä rankojen että paperipwden teossa hakkuu- ja ajomiehet olivat yhteistoiminnassa. Kutakin ajomiestä kohti oli ajomatkan
pituudesta riippuen joko kaksi tai kolme hakkuumiestä, joista vain yksi auttoi ajomiestä reen kuor. maamisessa. P alstat olivat pitkiä ja kapeita. P ääpalstatie ajettiin palstan pituussuunna-ssa sen keskelle.
Hakkuumiehet siirsivät useimmiten valmistaruansa
tavaran ajotien varteen. P aperipuiden kohdalla tämä
tapahtui säännöllisesti, mutta suurimpia rankoja siirrettiin vain sen verran, että hevosella pääsi sopivasti
a jamaan niiden viereen.

Johdanto
Pohjois-Suomessa on viime vuosina entistä suuremmassa mä-ärin ryhdytty hankkima~n paperipuuta
jalkamittaisina (12 ... 23 j) rankoina, sen sijaan että
aikaisemmin massateollisuuden ra~kapuu hankittiin
e.tupäässä. 2 m pölkkyinä. Tällaiseen .pyrkimykseen
lienee useita syitä. Osittain siinä kuvastunee yleinen
pyrkimys siirtää töitä metsästä varasto- ja jalostuspa~oill~, }ohon puolestaan rationalisoimis- ja työvormanakokohdat ovat antaneet aihetta. Toisaalta
on myös arveltu , että kaanetut rungot voidaan tietyn
minimiläpimitan puitteissa käyttää jalkamitoilla katkottaessa tarkemmin hyväksi kuin parillisilla metreille
katkottaessa. Ehkä myös Ruotsin esimerkki sekä halu
y~tenäistää sah~- ja massateollisuuden raakapuun
mittaus ovat vaikuttaneet a-siaan.
Joka tapauksessa kysymystä on pidetty niin tärkeänä, että on laamttu rankojan kuutioimista varten
latvamittaukseen perustuvat, todellisen kuorettoman
k~utioja~amäärä~ ~ntavat kuutioimistaulukot, jotka
asianomaiSten rrumsteriöiden päätöksillä on otettu
käytäntöön sekä kaupallisessa että työmittauksessa.
Pohjois-Suomen metsätyönantajien toivomuksesta on
m!ös. suoritettu !detsätehon toirileenpanemana jalkannttaiSte~ rankoJen ja ~ m paperipuiden hakkuu ta ja
hevoskulJ etusta koskeVIa vertailevia työntutkimuksia, joiden tuloksia seura~va-ssa selostetaan.

Tarkasteltakoon aluksi en olettamuksen paikkansapitävyyttä, että rungot voitaisiin jalkamitoilla katkottaessa käyttää tietyn minimiläpimitan puitteissa

Piirros - Fig.
Runkojan käyttöosan keakimäArAinen pituus
Average length of utilized part of atetnJJ

Aineisto
Tutkimusaineistot hankittiin talvella 1956 Oulu Oy:n
työmailta. Hakkuuta koskeva aineisto kerättiin Puda-sjärven pitäjän Kontioharjun
työmaalla ja ajoa koskeva aineisto Posion pitäjän Pölkkänän työmaalla. Sekä hakkuussa että ajossa seurattiin
kahta työntekijää, kummassakin tapauksessa kuusi päivää sekä rankojen että paperipuiden osalta. Hakkuuaineistoon sisältyy rankoja
29 p-m3 ja 2 m paperipuita
27 p-m 3 sekä ajoaineistoon
rankoja 76 p-m3 ja paperipuita 75 p-ma.
Hakkuuta seurattaessa oli
kaadettujen kuusien oksaisuusluokka viisijakoisen luo-
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(tutkimuksen yhteydessä 8 cm) tarkemmin hyväksi
kuin parillisille metreille katkottaessa.
Oheisessa piirroksessa on esitetty tutkimusaineiston
mukainen, rungon käyttöosan kuutiota vastaava
käyttöosan keskimääräinen pituus erikseen kuuselle
ja männylle. Yhtenä inen viiva tarkoittaa ranka- ja
katkoviiva paperipuurunkoja . R ankarungoiksi on
luettu sellaisetkin rungot, joista rankojen ohella on
tullut yksi tai joskus useampikin paperipuupölkky.
Piirrosta tarkasteltaessa huomattakoon erityisesti,
ettei ole kysymys koko rungon kuutiosta, vaan kussakin t apauksessa käyttöosan kuutiosta. Tällöin siis
alunperin yhtä suurien runkoj en käyttöosan kuutio
on sitä suurempi, mitä pienempään läpimittaan rungot käytetään h yväksi, mutta pienempään läpimittaan siirtyminen lisää kuitenkin käyttöosan kuutiota
suhteellisesti paljon vähemmän kuin sen pituutta.
Täten siis kuutioltaan yhtä suurista käyttöosista on
se pitempi , joka on tehty pienempään läpimittaan.
Piirroksen perusteella voidaan todet a, että k aikkein
pienikokoisimmat rungot on rangoiksi valmistettaessa käytetty tarkemmin hyväksi kuin 2 m paperipuiksi valmistettaessa. Tämä on luonnollista, sillä
rankojen ruinimipituus (12 j) oli huomattavasti p aperipuiden pituutta suurempi. Tämän vuoksi pienet rungot on käytetty mahdollisimman tarkoin minimiläpimittaan saakka, koska niistä muuten ei olisi lainkaan
saatu ruinimipituuden täyttävää rankaa. Suurempien
runkojen ollessa k ysymyksessä on sekä männyt että
kuuset käytetty pelkkiä paperipuita valmistettaessa .
pienempään läpimittaan kuin rankoj a valmistettaessa.
Näin on asian laita siitä huolimatta, että rankarunkojen latvasta vielä usein otettiin 2 m paperipuupölkky.
Se olettamus, että rungot voitaisiin jalkamitoille
katkottaessa käyttää tarkemmin hyväksi kuin parillisille metreille katkottaessa, ei siis näyttäisi aiva n pienimpiä runkoj a lukuun ottamatta pitävän paikkaan-

sa, mutta huomatta koon kuitenkin , ettei ole kysymys
siitä, mitä hakkuumiehet voivat, vaan siitä, mitä he
ar velevat kannatta.van tehdä. P aperipuiden teosta
maksetaan palkka juoksumetriltä. Kun vielä viimeisestä ohuesta latvapölkystäkin saa täyden pallmn , on
suuri houkutus yrittää saada vielä yksi pölkky lisää
jopa silloinkin, kun se sallitun mimmi läpimitan rajoissa
ei tarkasti ottaen kävisi päinsä. Rankojen valmistuksesta sen sijaan maksettiin tutkimustyömaalla palkka
kuut iojalalta. H akkuumiehet t ietävät ohuiden latvojen lisäävän kuutiomäärää niin vähän, ettei niitä
kannata kovin pieneen läpimittaan karsia . Siinä t a pauksessa, että rankarungon latvasta otetaan 2 m
pölkky, sovitetaan rangan pituus silmävaraisesti sellaiseksi, ettei paperipuupölkky jää latvapäästä alimittaiseksi, eikä tällöin yleensä olla t urhan tarkkoja,
·k o kapa jalan tai parin vähennys rangan ohuemmasta
päästä ei kuutiossa palj oa merkitse.
J os sekä rankoj en että paperipuiden teosta maksettaisiin palkka samalta yksiköitä, olkoon se sitten
kuutio- tai pituusyksikkö, voitaisiin rungot jalkamitt aisia rankoj a valmistetta-essa todennäköisesti käyttää jonkin verran tarkemmin hyväksi kuin 2 m paperipuita valmistettaessa. Tähän suuntaan viittaa koivurankoj en teosta suoritettu t utkimus, joka osoitti, että .
rungot voidaan saman mimmiläpimitan puitteissa
käyttää metr eille katkottaessa tarkemmin hyväksi
kuin parillisille metreille katkottaessa (Makkonen 1956:
K oivurankoj en valmistuksen palkkaperusteet, "Metsä tehon tied. n :o 122).
H a k k u u ta koskevat aikatutkimustiedot näkyvät taulukosta l.
K aatoaika ei riipu valmi tettavasta tavaralajista,
joten se on paperipuiden ja rankojen teossa sama.
Puulajista kaatoaika näyttää sen sijaan riippuvan.
Kuusien k aataminen on vienyt enemmän aikaa kuin
mäntyj en lähinnä sen vuok i, että kaatoon luetaan

Tabl-e 1

Taulukko -

Työaika 2 m k uorimattomien paperipuiden ja ja lkamittaisten :k uorimattomien ran koj an h a kkuussa.
Working time in connection with preparat,ion of unbarked 2m. pu.lpwood and unbarked long logs of t:ariable length.

2 m paperipuut
2 m pulpwood.
Mänty
P ine

T yön osa
lVOTk phase

1

Rangat
Long loga

1

Kuusi
Spr-uce

:Mänty
1

Pi ne

1

Kuusi
Spruce

kuorellista k-ms kohti ja %
J1in. per ctun. (a} incl. bark and per cent
~I.i.uuuttia

Siirtyminen ja kaato
.JIIloving from one tree to another and felling
Karsiminen
Branching
Pölkyty8
BucJ.:i ng
Uittomerkin teko ja pituuden merk.
.Jl 'laki ng of float,ing mark and marking of length
Siirtäminen kuormausta varten
Moving of bolt.y /OT loading
Tien raivaus
Road jobs
K eskeytykset
I nterruptiona
Yhteensä
Total

2

23.20

35

29. 7

2

23.20

37

29.87

29

7.07

11

37. 7

35

7.07

11

37.87

36

22.67

34

22.67

21

13.73

22

13.73

13

6.53

10

6.53

6

-

1

-

-

-

4. 93

7

4.93

4

4.27

7

4.2 7

4

1. 73

3

1. 73

2

1.73

3

1.73

2

6.62

10

10.79

10

6.2

10

10.44

10

66.22

100

107. 6

100

62. 1

100

104.44

100

1

1

1

myös tyven raivaus, johon puolestaan sisältyy alimpien , ka:ttoa haittaavien ok ien karsiminen. K aadon
jälkeen tapahtuva varsinainen karsiminen on vienyt
kuusen kohdalla yli viisi kertaa niin paljon aikaa kuin
männyn kohdalla. P ölkytykseen k äytetty aika ei
ole rilppunut puulajista, Il'lutta se on luonnollisesti
rankoja valmistettaes a tuntuvasti lyhyempi kuin
2 m paperipuita valmistettaessa. Lyhyemmän katkomisajan vastapainona on kuitenkin ra nkojen teossa
uittomerkin tekoon ja pituuden merkitsemiseen kuluva
aika, jota paperipuiden kohdalla ei esiinny lainkaan.
Ei voi olla toteamatta, että viimeksi mainittu aika on
melko huomattava, männyn kohdalla 10 % ja kuusen
kohdalla 6 % koko työajasta. P aperipuiden siirtä minen kuormausta varten on vaatinut kuutioyksikköä kohti jonkin verran vähemmän aikaa kuin rankojen silrtä minen ehkä sen vuoksi, että rankoja on
vähemmässä määrin vaivauduttu siirtä mään niiden
suuren painon takia . Tien raivaukseen käytetyssä
a jassa ei todettu paperipuiden ja rankojen valmistuksen välillä eroa . K eskeytykset on kaikissa tapauksissa merkitty 10 % :ksi.
R e k e e n a u t ta m i ne n vei hakkuumiehiltä
paperipuiden teon yhteydessä 2.90 minfk-m 3 ja rankojen teon yhteydessä 3.69 minfk-m 3 • P aperipuiden
ollessa kysymyksessä hakkuumies ja ajomies kuormasivat kumpikin erikseen. Ainoastaan poikkeuksellisen
paksun pölkyn sattuessa kohdalle he nostivat sen
yhteisvoimin rekeen. Rankoja kuormattaessa sen
sijaan kaikki pölkyt nostettiin rekeen yhteisvoimin.
K oska yhtä ajomiestä kohti on kaksi tai kolmekin
hakkuumiestä ja vain yksi heistä kerrallaan auttaa
kuormauksessa, on edellä mainitut, rekeen auttamista
koskevat a jat jaettava hakkuumiesten lukumäärällä,
jos ne halutaan ilmoittaa miesminuutteina .
Ajomi e h e n
p a l sta ll a kä y tt ä m ä n
t y ö a j a n ra kenne selviää taulukosta 2.

Taulukko -

Table 2.

Ajomiehen työaika 2 m kuor imattomien paperipuiden ja
jalkamittaisten kuorimattomien rankojan kuormauksessa.
lVorking time of lwulier i n comleetion with loading of unbarked
2 m. pulpwood and unbarked long logs of variable length.
2m paperi·
puut
2m. pulp.
wood

T yön osa
ll'ork piUlBe

Minuuttia kuorell ista k-m•
kohti ja %
.Mi 11. per cu.m. (s) incl.
bark and per cent

Ajo palstalla
H auling in the felling area
P ölkkyjen b.-uorma.e.minen
Loading oj bolu
Kuorman käyttäminen
B i nding of load
Yleistyöt
General ioba
Keskeytykset
I nterruptions
Yhteensä
Total

Rangat
Long loga

1

5.25

50

5.25

42

2.76

27

3.55

28

0.59

6

2.22

17

0.26

2

0. 10

1

1.54

15

1.54

12

10.40

100

12.66

100

1

P alstalla a jon osuus on taulukossa 2 huomattavan
suuri , jos sitä vertaa E telä-Suomen olosuhteissa suoritettujen t utkimusten t uloksiin (.Makkonen 1956:
Puutavaran hevoskuljetus. Työntutkimus. Metsätehon julk. n :o 33, s. 3), joiden mukaan palstalla
ajon osuus koko palsta-aja ta apumiehen osallistuessa kuormaukseen vaihteli eri pinotavaralajeilla 21...
25 % - Tärkeimpänä syynä tähän eroon ovat erot
lumen paksuudessa ja palstan muodossa. E teläSuomen tulokset edellyttävät alle 5 dm:n ja nyt käsillä
olevan tutkimuksen t ulokset keskimäärin lähes 8 dm:n
lumen paksuutta. Toiseksi E telä-Suomea koskevat
tutkimustulokset edellyttävät palstan muodon pysyvän rajoissa neliö .. .kaksi kertaa leveytensä pituinen
suorakulmio, kun sen sijaan P ohjois-Suomen tutkimuksen yhteydessä palstat olivat erittä in pitkänomaisia, mikä on omiaan pidentämään palstalla-ajomatkaa
kuormaa k oht i (ks. ero. teosta, s. 48).
R ankojen kuormaan nosto on käynyt kuutioyksikköä ja miestä kohti hitaammin kuin paperipuiden
lähinnä sen vuoksi, että samaa rankaa kuormaamassa
on aina kaksi miestä. Suurin ero rankojen ja paperipuiden välillä on kuorman köyttämisessä. P aperipuiden ajossa käytettiin lavettia, ja kuorman käyttäminen supistui sllhen, että kuorman tultua valmiiksi
köysi sitaistiin muutaman kerran lavetin tappien
ympäri. Rangat sen sijaan kuormattiin suoraan pankkojen päälle ja kuormat sidottiin tukkikuormien
t avoin. Tästä johtui, että rankakuormien käyttäminen vei ratkaisevasti enemmän aikaa kuin paperipuukuormien köyttäminen.
Yleistöihin (tietyöt, a joreitin valitseminen, rekien
käsittely y m.) kului paperipuiden kuormauksen yhteydessä enemmän aikaa kuin rankojen kuormauksen
yhteydessä. Kun paperipuiden ajossa käytetään lavettia, on parireki tällöin jäykempi kä-äntymään
eivätkä hakkuumiehen toimenpiteet a joreitin raivaamiseksi a ina riitä. Lisäksi luetaan vleistöihin lavetin
t appien käsittely, jota rankojen aj0~sa ei esiinny lainkaan.
Voisi olettaa keskeytyksiin luettavia hukkatöitä
sattuneen enemmän lavettia käytettäessä kuin pelkällä parireellä ajettae a, mutta. tällaista ei voitu
todeta. Huomattakoon, että keskeytykset, joista
valtaosan muodostavat lepotauot, on aineiston mukaisesti merkitty paperipuiden ja rankojen osalta minuuttimääräisesti yhtä uuriksi eikä prosentuaalisesti
yhtäsuuriksi niin kuin hakkuun yhteydessä. Lukuisat
aikaisemmat pinotavaran tekoa ko kevat t utkimukset
ovat osoittaneet, että eri pinotavaralajien, myös eripituisen tavaran valmistus on levontarpeeseen katsoen likimain samanarvoista, kunhan vain valmistettavat rungot ovat kaikissa tapauksissa keskimäärin
suurin piirtein samankokoisia. Tämän vuoksi on
kaikkien pinotavaralajien kohdalla laskettu ke keytyksiä mukaan työaikaan pro entuaalisesti yhtä paljon. J os sen sijaan on ky ymy pelkästään erikokoisten kappaleiden siirtelystä, esim. 2 m pölkkyjen ja
rankojen kuormauksesta, ei näitä töitä voida perustellusti olettaa rasittavuudeltaan samanarvoisiksi
varsinkaan silloin, kun toisessa tapauksessa kuormauksen suorittaa kaksi miestä yhdessä ja toi e a tapauksessa kumpikin erikseen. Tämän takia keskeytykset
on otettu huomioon aineiston osoittamalla tavalla.
Kummassakin tapaukse a oli keskeyty ten määrä
kuormaa kohti keskimäärin yhtä suuri ja kun kuor-

3

Table 3.

Taulukkg -

Ajomiehen työaika 2m kuorimattomien paperipuiden ja jalkamittaisten kuorimattomien rankojen purkamise888.
Working time of haulier in connection with unloading of unbarkecl 2 m. pulpwood and unbarked long logs of mriable length.
2m paperipuut
2m. pulpwood

Työn 088
Work phase

Minuuttia kuorellista k-m'
koht i ja %
Min.per cu.m . (s) incl.
bark and per cent

Purkaminen
Unloadf,ng
Köysien irroittaminen
Detaching of ropes
Ajo varastolla
Hauling at the -unloading place
Yleistyöt
General fobs
Keskeytykset
1 nterruptions
Yhteensä
Total

Rango.t
Long logs

6.22

87

5.98

62

0.02

/:::,.

2.11

22

0.29

4

0.70

7

0.56

8

0.81

8

0.03

1

0.13

l

7.12 100

9. 73 100
1

1

matkin olivat keskimäärin yhtä suuria, saadaan myös
kuutioyksikköä kohti laskien kummassakin tapauksessa sama aika.
V a r s i n a i s e e n a j o o n kului kummassakin
tapauksessa km ja k-m 3 kohti keskimäärin 13.40
min.
A j o m i e h e n v a r a s t o p a i k a l l a k ä y tt ä m ä n t y ö a j a n rakenne selviää. taulukosta 3.
Ajomiehet suorittivat purkamisen yksin. Rankojen purkaminen telakasaan kävi heiltä jonkin verran
joutuisammin kuin 2 m paperipuiden purkaminen

Taulukko -

pinoon. Toisaalta rankakuormien köysien irroittaminen vei purkamisen yhteydessä melkein yhtä paljon
aikaa kuin kuormien köyttäminen metsässä, sen sijaan
että paperipuukuormien köysien irroittaminen vaati
merkityksettömän vähän aikaa. Ajo varastolla, mikä
tarkoitta-a ainoastaan re~n siirtämistä purkamisen
lomassa telakasan tai pinon täyttymisen takia, vei
rankoja purettaessa enemmän aikaa kuin paperipuita
purettaessa. Yleistöihinkin (lumityöt, tietyöt, aluspuiden ja telojen laitto, köysien kokoaminen ym.) kului
rankojen purkamisen yhteydessä enemmän aikaa kuin
paperipuiden purkamisen yhteydessä. Myös keskeytysten määrä - tosin kummassakin tapauksessa hyvin
vähäinen - oli rankojen kohdalla suurempi kuin
paperipuiden.
H evoskuljetuksen kannalta siis rangat oliva t selvästi epäedullisempia kuin 2m paperipuut ennen kaikkea rankakuormien työlään köyttäiDisen ja köysien
irroittamisen vuoksi.
Koska bakkuuta ja ajoa tutkittiin eri työmailla ja
eri miesten suorittamina, eivät näitä töitä koskevat
aika-arvot ole varauksetta rinnastettavissa. Kun toisaalta samat miehet eivät yleensä suoritakaan molempia töitä, vaan ovat erikoistuneet joko hakkuuseen ta i
ajoon, ei hakkuu- ja a jotutkimuksen suoritta minen
samalla työmaalla olisi tuonut mukanaan mainittavia etnja. Puuston keskikoko, leimikkojen tiheys ja
maaston laatu olivat kummallakin työmaalla siinä
määrin samanlaisia, etteivät nämä seikat haittaa vertailua. Edellä sanottuun viitaten uskallettaneen esittää myös t utkimustulosten yhdistelmä yhtenä taulukkona . Se edellyttää aineiston esittelyn yhteydessä
mainittuja olosuhteita. Lisäksi edelljtetään, että
kutakin ajomiestä kohti on kaksi hakkuumiestä.
Seuraavassa asetelmassa on vielä esitetty hakkuumiehen ja ajomiehen sekä heidän yhteensä käyttämänsä työaika suhdelukuina siten , että 2 m paperipuut on merkitty lOO:ksi.

Table 4

Hakkuun jo. a jon työaikojen yhdistelmä.
Tabulation Of preparation and haulage times.

Työn
tekijä

Työn

Worker

Work
phase

2 m paperipuut
2 m. p-ulpwood

088

Mänty
P i ne

1

Rangat
Long logs

1

Kuusi
Spr-uce

1

Mänty
P ine

1

Kuusi
Spr-uce

Miesminuuttia kuorcll ista k -m• kohti ja %
Man-min. per cu.m. (s) incl. bark and per cent

Hakkuumies

Feller
Ajomies

Haulier

Yhteensä
Total

4

Hakkuu
Felling and prepa1·ation of timber

1

66.22

67

Rekeen auttaminen
H elping in connecti on with loading

1

Työske ntely palstaUa
W orking in the felling area

1

Ajo (1 km)
H aulage (1 km )

1

Työskentely varastolla
Working at the -unloading place

1

1.45

1

1

10.40

14

13.40

7

1

. 13.40

5

12.66

9

13

13.40

9

10

9.73

7

142.08

100

1

100.45
1

1

1

9.73

100

l. 5

1

1

140.23

100

13

1

7.12

74

1

12.66

10

1

98.59

2

1

1

7.12

l. 5

7

104.44
1

1

1

13.40

62

1
1.45

11

62. 1

77

1

10.40

1

107.86
1

1

100
1

Mänty
Paperipuut Rangat

H akkuumies
Ajomies
Yhteensä ... . . .

100
100
100

96
116
102

Kuusi
Paperipuut Rangat

100
100

100

97
116
101

Kun tutkimuksen tarkoituksena on ollut rankojen
hakkuun ja hevoskuljetuksen työajan menekin rinnasta minen 2 m paperipuiden vastaavien hankintavaiheiden työajan menekkiin , esitetään lopuksi t u.t kimustulokset käytänn össä esiintyviä mittayksiköitä vastaavilla, ts . paperipuita koskevat työajat muunnettuina vastaamaan pinokuutiometriä ja rankoj a koskevat työajat muunnettuina vastaamaan todellista
kuoretonta kuutioj alk aa. Seuraava asetelma valaisee
asiaa. Pinotihey lukuna on käytetty männyllä 0.71
ja kuusella 0.73 sekä kuoriprosenttina molemmilla 18.
Paperipuut
Mänty Kuusi
min /p·ms

H akkuumies
Ajomies

4 .05
21.95

79. 0
22.57

Rangat
Mänty
Kuu si
min/ tod. kuoretonta jS

2.23
1.24

3.67

1.24

K orostettakoon vielä, että esitetyt aika -arvot eivät
sellaisinaan ole yleistettävissä, koska kummassakin
tapauksessa seurattiin vain kahta työntekijää, joiden
keskitasoisuudesta ei ole t akeita. Yleistettävissä ovat
ainoastaan työaikojen ke kinäiset suhteet ja nekin
tarkasti ottaen vain hakkuun ja ajon osalta kumpikin
erikseen.

Loppukatsaus
l. Jos paperipuita valmistettaessa maksetaan palkka kappaleelta ja rankoj a valmistettaessa kuutiojalalta, tulevat rungot tietyn minimiläpimitan puitteissa käytetyiksi keskimäärin t arkemmin hyväksi
paperipuita kuin rankoja tehtäessä. Vain silloin, kun
kummassakin tapauksessa käytetään samaa ta ksa-

perustetta, rungot mahdollisesti tulevat tarkemmin
hyväksi käytetyiksi jalkamitoille kuin parillisille
metreille katkottaessa.
2. Valmistettaessa pitkiä rankoja 2 m pölkkyjen
asemesta saavutetaan pölkytykses ä melkoinen a jan
säästö, mikä kuitenkin suurelta osalta menetetään
uittomerkin tekoon ja pituuden merkitsemiseen. Voidaan kysyä, eikö olisi edullisempaa katkoa rangatkin
parillisille metreille, esim. 4- ja 6-metrisiksi, ja runkojen hyväksikäyttösuhteen parantamiseksi jos
tällainen pyrkimys P ohj ois-Suomessa nollarajan liepeillä yleensä katsotaan tarpeelliseksi - vaikkapa
mieluummin pienentää minimiläpimittaa kuin pyrkiä
jalan välein vaihteleviin pituuksiin. Tällöin mittaus
helpottulSi, pituuden mieleen paina minen ja sen merkitseminen katkomisen jälkeen rangan latvapäähän
jäisi pois ja tietyissä olosuhteissa voitaisiin pyrkiä
eroon uittomerkin teosta.
3. R ankakuormien teko tukkikuormien tapaan on
erittäin epäedullista, koska kuorman köyttäminen ja
köysien irroittaminen kuormaa purettaessa vievät
kovin paljon aika.a. Konstruoimalla pankkoihin sopivat lyhyet, laukaistavat sivutuet voitaneen köyttä mistä tuntuvasti vähentää, tasaisessa maastossa jopa
kokonaan siitä välttyäkin. Asiaa koskevat lisätutkimukset ovat tätä kirjoitettaessa p arhaillaan
käynnissä .
4. Kiinnitettäköön lopuksi huomio jalkamittaisten rankoj en kappaleittain t apahtuvaan t yömittaukseen , joka tosin ei ollut tutkimuksen kohteena. H erää
helposti k ysymys, eikö olisi edullisempaa pyrkiä pinossa tapahtuvaan mittaukseen katkomaila rangat
esim . 4- ja 6-metrisiksi ja a jamalla mainitut pituudet
kumpikin omaan pinoonsa. Omat hankaluutensahan
siinäkin olisi, ja kysymykseen liittyy luonnollisesti
monia muita näkökohtia, mutta yleiset rationalisoimisnäkökohdat tuntuisivat paremmin puoltavan muutamia harvoj a vakiomittoja kuin lukuisia vaihtelevia
pituuksia. Lisäk i on kymmenj ärj estelmällä aina
omat etunsa muihin mitta järje telmiin verrattuna .

Work Studies on Felling and Haul i ng Boles
Measured in Feet in Northe r n Fi nland
by 0 ll i M a k k o n en
SU.MMA RY

For the last few years there /w,s been a grawing trend
in narthern F inland to deliver pulpwoad in bales (long
logs ) rneasured in feet ( 12 ... 23feet ) instead of the earlier
cornrnon practice af delivering the raw material af the
pulp industry in the form af 2-metre logs. There are
prabably several reasons far the change. Partly it may
reflect the general trend to transfer work fram the farest
to the storage and processing sites. I t has alsa been held
that stems when felled can be utilized mare economically

up ta a certain minimum di4meter i f they are cut into
lengths measured in feet instead af even-numhered
metres.
M etsäteho carried aut work tudies in winter 1956 on
the felling and horse haulage of unbarked wniferaus
bales af varying length measured in feet, using as the
basis far wmparisan unbarked pulpwood etu into twametre lengths. The mean valumA~ af the felled stems was
0.077 salid cubic metres including bark. The stands
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marked for cutting were thin, the average yield per
hectare being only 7 ... 8 cubic metres. The snow was
7 ...9 dm deep.
The figure on p. 1 illustrates the cases in which the
stems were utilized more economically. I n the case of
small-sized stems the utilized part with the same cubic
volume was longer, i.e. smaller in average top diamete1·,
when cut into boles than when cut into pulpwood. This
wd~ caused by the fairly great minimum length of the
boles ( 12 feet), due to which smallstems had to be utilized
as exactly as possible up to the minimum diameter
(8 cm). In the case of larger stems, however, to which
this condition does not apply, fuller utilization was
achieved by cutting into even-numbered metres. This
result, which seems strange) is explained by the fact that
wages at the working site where the study was made
were paid by the piece for pulpwood but by the cubic
foot for boles. Since even the last thin pulpwood log
yielded full pay, the men tried to utilize the stems as fully
as poss-ible. On the other hand, it was clear to the fellers
who handled the boles that thin tops would not add considerably to the cubic volume, and therefore they did not
bother to trim them to a very small diameter.
Table 1 on p. 2 gives the time study data on the felling
of pulpwood and doles. As could be expected, cutting boles
takes considerably less time than cutting pulpwood. The
preparation of boles, however, involves certain tasks
that are not required in preparing pulpwood: lengthmarking at the tÖp end of the bole for later measurement,
stamping of floating ma1·ks for later sorting, etc. Such
additional tasks absorb a considerable part of the saving
of time achieved in cutting.

Tåble 2 on p. 3 shows the working time expended by a
haulier in the felling areq,. The feller helped the haulier
in loading the sled. The loading of boles took more time
per cubic unit than that of the two-metre pulpwood primarily because the men loaded boles a~ a team. pulpwood
as individuals. A rack with side s-upports was used in
the haulage of pulpwood, whereas the boles were loaded
directly against the banks of the sled. Consequently,
much more time wa~ spent in tying bole loads than pulpwood loads. For these reasons, the loading of boles with
all the tasks involved was distinctly slower than the loading of two-metre pulpwood.
As the pulpwood and bole loads were of the same
average size, actual haulage took an equal amount of
time per cubic unit in both cases.
The unloading was done by the haulier alone. The
actual unloading of boles was slightly fa~ter than that
of pulpwood, yet remwing the ropes from the bole loads
took decisively more time than untying the pulpwood
loads. The boles were unloaded onto stacks on shds, the
2-metre pulpwood into piles.
The combination of the working times is shown by
Table 4 on p. 4. The felling and haulage for one kilometre of pine boles took about 2 per cent, that of spruce
boles about 1 per cent nwre time per cubic unit than the
felling and haulage of Che corresponding amount of 21netre pulpwood. The principal disadvantages of the
boles were the laborimtS tying and untying of the loads.
1 f the sled banks can be provided with short, releasable
side supports, the tying process may be decisively simplified. The logging of boles will then probably prove
more advantageous than the logging of pulpwood.

Hei inki 1957, Frenckellin Kirjapaino 0 akeyhtiö.

(

