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Olli Makkonen: 

HELSINKI 1958 
SAI L YTYS : 9 

Jatkotutkimuksia i a 1 k a mittaisten havupuu

rankoien hankinnasta Pohiois-Suomessa 

Johdanto 

Vuonna 1957 julkaistu jalkamittaisten havupuu
rankojen haklmuta ja a joa ko keva tutkimus (Metsä
tehon tiedoituksia 129) osoitti muun mua sa, että 
rankakuormien köyttäminen tuklcikuormien tapaan, 
mikä menettely on tähän a ti ollut melko yleistä, on 
työajan menekin kannalta erittäin epäedullista. Mai
nitun tutkimuk en loppukat auksessa lausuttiin julki 
Oulu Oy :n taholta esitetty ajatus, että konstruoimalla 
reen pankkoihin lyhyehköt laukaistavat sivutuet voi
taisiin köyttämi tä tuntuva ti vähentää, jopa siitä 
kokonaan välttyä, ja mainittiin a iaa ko kevien lisä
tutkimusten olevan käynnissä. 

Kun ensimmäisen asiaa ko kevan tutkimuksen tu
lokset valmistuivat vuoden vaihtee a 1956--57 ja 
jatkotutkimusten tarpeellisuus tällöin kävi ilmi ei 
enää ollut mahdolli ta isällyttää jatkotutkimuksia 
Metsätehon varsinaiseen ohjelmaan vuodeksi 1957. 
Kun ky ymy läheise ti liittyi pienikokoi ten puiden 
käyttömahdollisuuksien parantamiseen, joutui aihe 
Pienpuualan Toimikunnan kä iteltäväksi ja mainittu 
toimikunta myönsikin y tävällis t i tarvittavat varat, 
joten tutkimus voitiin aloittaa vuoden 1957 alu a. 

M ö hakkuuta koskevien tutkimusten täydentämi
n n katsottiin aiheelliseksi. Tutkimuskohteek i valit
tiin nyt 9 jalan pituisten ratapölkkyaiheiden , ll jalan 
pituisten kuorimattomien kaivo pölkkyjen ja 2 m kuo
rimattomien mäntypaperipuid n valmistus samanai
kaise ti. ertailuperuste na kä te iin sellai ta ta
pausta jo a ratapölkkyaiheiden lisäksi valmi tettiin 

ain ~ m kuorimatoota tavaraa ekä mäntyä että 
kuusta . 

jotutkimuk e sa olivat tavaralaji samat kuin edel
lisenä talvena, iis 12 ... 23 jalan pi uiset kuu i- ja 
mäntyrangat ja 2 m tavara mu ta nyt oli rankoja 
aj ttae sa re n pankois a ivu uet. 

H akimuta ko keva tutkimu pan iin toim en mot ä 
ballinnon arrion työmaalla Kemijärvellä 29. l.-
21. 2. 19-7. Tu kimuksen kohteena oli kaksi hakkuu
miestä. H e valmi tivat hteensä 66 p-m3 11-jalkai ia 
kaivospölliliyjä, 54 p-m3 ratapölkk aiheita, 6 p-m3 
kuorimattomia mäntypaperipui a ja 11 p-m3 kuori
mattomia kuu ipaperipuita. Aineistoon sisältyy m ö 
vähäinen määrä koivua, jota kuitenkaan ei ole otettu 
käsittel ä mukaan. Mäntyjen oksaisuusluokka oli 
viisijakoisen luokituk en pui teissa ke kimäärin m 
ja kuu ien I Y2· Mäntyrunkojen käyttöo ien keski
kuutio oli 0.-5 kuorellista k -m3 ja. kuu irunkojen 0.15 
kuorellista k-m3. Leimikko oli siis pobjoissuomalai-

seksi pinotavaraleimikoksi melko järeää. Leimikon 
tiheys oli keskimäärin 20 p -m3fha, lumen paksuus 
6 dm ja lämpötila - 11°0. Maasto ei tuottanut hak
kuutyölle merkittäviä vaikeuksia. Olo uhteet luonnol
lisesti vaihtelivat jonkin verran eri palstoilla, mutta 
työajan menekki on kaikissa tapauksissa muunnettu 
vastaamaan keskimääräisiä olosuhteita. 

Rankojen a joa koskeva aineisto kerättiin Oulu Oy :n 
P apinpalon työmaalla Ranualla 11. l.-24. l. 1957. 
Ajoa seurattaessa oli leimikon tihey keskimäärin 18 
p-m3fha. Ajomatka oli lyhyt, vain 100 ... 300 m. Maasto 
oli melko tasaista eikä merkittävästi vaikeuttanut 
ajoa . Tutkimuksen kohteena oli kaksi ajomiestä, jotka 
ajoivat yhteensä 140 p-m3 12 ... 23 jalan pituisia kuori
mattomia havupuurankoja ja 155 p-m3 2m kuorimat
tomia paperipuita. 

Tutkimustulokset 

Aikaisemma sa tutkimukses a (Metsätebon tiedoi
tuksia 129) todettiin, että rungot tulivat 2 m paperi
puita valmistettae a tarkemmin hyväksi käytetyiksi 
kuin vaihteleville jalkamitoille katkottuja rankoja 
valmistettae sa. Kun vaihtelevien jalkamittojen käyt
töä on peru teltu illä, että rungot voidaan tällöin 
t ietyn minimiläpimitan puitteissa käyttää tarkemmin 
hyväk i kuin 2 m tavaraa tehtä ä, tuntui tämä 
tulos oudolta. elitys oli lähinnä taksaperusteessa, t . 
siinä, että paperipuiden teo ta maksettiin palkka kap
paleelta, mutta rankojen teo a todelliselta kuutio
jalalta. Hakkuumiehet arvelivat - aivan oikein -
ohuiden latvojen li äävän rankojen kuutiota niin vä
hän, ettei niitä kannattanut karsia kovin pieneen läpi
mittaan. 

Nyt kä illä oleva tapaus on luonteeltaan hieman toi
senlainen. Ensinnäkään ei ollut ky ym vaihtelevan
pituisten rankojen valmistuks ta. Kaksi eri jalka
mittaa to in esiintyi, mutta 9-jalkainen ratapölkky
aihe otettiin aina rungon tyvipää tä. Luonnollise t i oli 
eräissä tapauksi sa myö run on tyvipään kohdalla 
vara valita, ottaako ratapölkkyaiheen vai kaivo pöl
kyn. seimmiten vaihtelu rajoittui iiben, että lat
vasta voi ottaa 2-metri en paperipuun, jo iitä ei 
enää saanut 11-jalkai ta kaivo pölkkyä. finimiläpi
mitta oli paperipullia cm ja kaivo pölkyillä 3"' 
kuoren alta, iis kummallakin uurin piirtein ama. 
Todellisuudes a ei yleensä menty minimiläpimi taan 
saakka mäntyjen paksujen latva<>ksien vuoksi. ekä 
paperipuiden että kaivo pölkkyjen teo~ta maksettiin 
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Tu kirous on s uori tettu, 

Pi npuualan Toimikunnan toim e ksiannosta 
ja rahoittamana 
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palkka kappaleelta, joten taksaperusteen ei olettaisi 
vaikuttaneen latvaosan hyväksikäyttöön. 

Oheise a piirroksessa on esitetty mäntyrunkojen 
käyttöosan kuutiota vastaava käyttöosan keskimää
räinen pituus. Yhtenäinen viiva kuvaa sitä tapausta, 
että rungoista on valmistettu 9-jalkaisia ratapölkky
aiheita, li-jalkaisia kaivospölkkyjä ja 2-metrisiä pa
peripuita, katkoviiva taas sitä tapausta, että 9-jalkais
ten ratapölkkyaiheiden lisäksi on tehty ainoastaan 
2-metri iä paperipuita. 

Koska kysymyksessä on käyttöosan kuutioltaan 
yhtä suurten runkojen vertailu, on muistettava, että 
meneminen pienempään läpimittaan, ts. käyttöosan 
pituuden lisääminen lisää myös hiukan käyttöosan 
kuutiota, mutta kuitenkin suhteellisesti paljon vähem
män, kuin mitä pituus lisääntyy. Täten siis kuutio-
isälläitään yhtä suurista käyttöosista on se pitempi, 

joka on otettu pienempään läpimittaan, vaikkakaan 
mahdollinen ero runkojen hyväksikäytössä ei tule 
aivan yhtä elvästi esiin kuin koko rungon kuution 
olle sa kysymyksessä. 

Piirroksen perusteella voidaan todeta, että valmis
tettaes a jalkamittaista tavaraa ja käytettäessä 2-metristä 
paperipuuta vain apumittana runkojen hyväksikäyttö
suhde on ollut keskimäärin huonompi huin tehtäessä 
pääasia a 2-metristä tavaraa ja vain paksuista rungon
osista 9-jalkaisia ratapölkkyaiheita. Koska hakkuumie
hillä ei ollut taksapen1stee ta johtuvaa syytä karttaa 
edellise ä tapauk e a enemmän ohuita latvoja kuin 
jälkimmäi e ä, näyttää siltä, että lyhyehkö määrä
pituus, ehkä lähinnä juuri 2 m, on omiaan houkuttele
maan rungon tarkkaan hyväksikäyttöön. K ysymys 
on tässä tapauksessa siitä, ottaako vaiko jättää. Jos 
sen sijaan viimeisen pölkyn pituudessa on vähänkin 
valinnan varaa, on kysymys siitä, ottaako enemmän 
vai vähemmän, eikä tyytyminen lyhyempään mah
dollisuuteen tällöin merkitse yhtä suurta vähenny tä 
työtulok een kuin kokonaisen 2-metrisen pölkyn pois
jääminen. 
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Toisaalta on pidettävä ilmeisenä, että määräpituu
den suurentaminen on omiaan huonontamaan runko
jen hyväksikäyttö uhdetta, jollei apumittaa sallita tai 
minimiläpimittaa pienennetä. 

Tauluko sa 1 on esitetty työajan menekki eri ta
pauk i sa. Tutkimuk en kohteiksi uostuneet työnte
kijät olivat sen verran eritasoisia, että tulok et on e i
tetty kummankin osalta erik een. Eri tavaralajien 
valmistuksen vaatimien työaikojen uhteet näyttävät 
olevan kummallakin työntekijällä jok eenkin saman
laisia. amoin ei ole huomattavia eroja työajan ja
kaantumisessa työn eri o ien ke ken muu sa kohden 
kuin pöllffiyjen siirtämi e ä kuorman asentoon. Hak
kuumies 2, joka muuten työ kenteli verkkaisemmin 
kuin hakkuumies 1, käytti tähän t ön o aan vähem
män aikaa kuin viimeksi mainittu. Timei e ti siitä 
johtuen hakkuumieheltä 2 kului ajomiehen avustami
seen, siis pölkk jen rekeen autt.1>miseen tuntuva ti 
enemmän aikaa kuin hakkuumieheltä 1 kuten jäl
jempänä lähemmin mainitaan. Huomattakoon, että 
keskeytysten määrä on kaikis a tapauksi a merkitty 
10 % :ksi, vaikka e todellisuude a vaihteli melkoi
sesti. 

Päätavaralajien, siis toise sa tapauksessa 2-metristen 
paperipuiden ja toi e a tapauksessa li-jalkaisten kai
vospölkkyjen valmistuksen t öajan menekin suhde oli 
kummallakin hakkuumiehellä 100: 5. Runkojen koon 
huomioon ottaen tämä käy k iin a ikaisempien män
typinotavaraa ko kevien tutkimu ten tulo ten kanssa. 
Apumittana valmistettavien paperipuiden kohdalla 
työajan menekki kiintokuutiometriä kohti on jonkin 
verran suurempi kuin päämittana almistettavien, 
ja syynä on luonnollisesti lat apölkkyjen pieni koko, 
joka suurentaa pölk yk een ja iirtämi een kuor
mausa entoon kulu aa aikaa. K arsimi aika i vai
kuta tähän a iaan, ko ka e koko runkoa ko kevana 
aikana jaetaan kaikkien tavaralajien ke ken niiden 
kuutiomäärän suhtee a . 

Ratapölkkyaiheiden valmi taminen on vaatinut 
kiintokuutiometriä kohti 9 % toise a tapauk e a 

% vähemmän aikaa kuin :.. m paperipuiden valmis
tus. Mui tettakoon että tällöin on karsimisaikaa, 
kuten jo edellä huomautettiin, luettu m ö ratapölk
kyaiheiden o alle, vaikka to ia ia a karsintaa ei esiin
ny niiden kohdalla lainkaan. 

Kuu ipaperipuiden valmistu vei hakkuumieheltä 1 
77.97 minjk-m3 ja hakkuumieheltä 2 91.35 minfk-m3• 

Kuorimattomien 2 m mäntypaperipuiden ja va taa
vanlai ten kuu ipaperipuiden valmi tuksen aa iman, 
kiintokuutiome riä kohti la ketun t öajan menekin 
suhde on hakkumiehellä 1 100:15 ja hakkuumiehellä 
2 100:159 eli jokseenkin tarkalleen ellainen kuin e 
tällai i a olo uhteissa (runkojen ke kikoko männyllä 
0.250 kuorellista k-m3 ja kuu ella 0.15 kuorellista 
k-m3, ok aisuusluokka männ llä ill ja kuusella IV Y2) 
aikaisempienkin u kimu ten mukaan on (Me ätehon 
julkai ut n:o ,... ja :. -). 

Kuormaukse a avustamiseen kului hakkuumieheltä 
1 4.06 min -m3. Tämä on ke kimääräinen luku kai
kille tavaralajeille. a ta.a a luku hakkuumiehellä ~ 
oli 5.61 min. 

Tarka teltakoon euraa.vina jalkami tai ten (L ... 
23 j) kuorima tomien havupuurankojen ja 2 m kuori
mattomien paperipuiden ajoa ko kevia tuloksia. jo
miehellä 1 oli rankojen ajo a pankkojen päis ä .5 
m:n pi ui et, irrote tava puutapit. jomiehen -reen 



Taulukko - Table 1 

Työaika ratapölkkyaiheiden ja paperipuiden sekä ratapölkkyaiheiden, kaivospölkkyjen ja. paperipuiden Yalmistuksessa. 
lVorking ti me in con1w-tion with preparation ofsleeper logs anll pulpwooll anll with preparation ofsleeper lo~s, pitprops anll pulpwooll 

Ra.tapölkkya.iheiden ja paperi- Ra.tapölkkya.iheiden, kai,·ospölkkyjen ja paperi-
puiden valmistus puiden valmi tu 

Preparation of sleeper logs P reparation of sleeper logs, pitprops and 
ancl pulpwood pulpwood 

Työn osa !) j rata.pölkky-
2 m kuorimat.-

9 j rata.pölkky - 2 m kuorimat-

lVork phase aiheet tomat mänty- aiheet 11 j kaivos- tomat mänty-

9-ft. sleeper paperipuut 
9-ft. sleeper pölkyt paperipuut 

logs 2-m. u nbarkell logs 11- it. pitpropa 2-m.. unbarkell 
pine pulpwooll pine pulpwood 

min/k-m3 
1 min/k-m3 1 min . per 

1 
% min. per 

u.m. (s) cu.m. (s) 

Siirtyminen ja kaato 
A1oving from one tree to another 1-!.20 31 14.20 
and f elling 
Karsiminen 
Branching 12.31 27 12.31 
l\1ittaus ja katkoroinan 
Measurement ancl bucking 12.13 27 15.87 

iirtä minen kuormansta , ·arten 
A!loving oj bolta jor loalling 2.26 5 2.43 
K eskeytykset 
J nterruptions 4.54 10 4.98 

Yhteensä - Total -!5.44 1 100 1 49.79 

Työaikojen suhde -

1 R elative jigures 91 100 

Sii•·tyminen ja kaato 
Moving jrom one tree to a1wther 16.77 32 16.77 
a1ul fellin'J 
Karsiminen 
Branching 1-!.09 26 14.09 
:Iittnus ja katkominen 

M easurement ancl bucking 16.05 30 20.11 
iirtäminen k--uorma.usta. Yarten 

Moving of bo/ta jor loading 0. 3 2 0.90 
K e keytyk t 
J nterruptions 5.30 10 5.76 

Yhteensä - Total 53.0-! 1 100 1 57.63 

Työaikojen suhde -

1 Relative fiqures 92 100 

pankoi a oli sisäänpäin vapaa ti kaatuvat ja ulo päin 
tarvittae a laukai tavat, 0.5 m:n pi uiset rautaput
ke ta valmistetut tapit. Köyttäminen upi tui iihen, 
e tä kuorman noustua lähes tappien korkuiseksi niiden 
päihin pujotettiin pankon pituinen ilmukkapäinen 
köyden pätkä e tämään tappien liiallista kuormitusta. 
Tätäkään ei tehty aina arsinkaan rautatappien olles
sa kysymykse ä. Paperipuiden ajo a kumpikin ajo
mies käytti tavanomaista lave tia eli rekkaa, niin kuin 
Pohjois- uome a tavataan anoa. Ajomiehellä 1 oli 
paperipuukuormien ke kikoko 1.99 k-m3 ja rankakuor
mien ke kikoko 1.91 k-m3. ' a taavat luvut ajomie
hellä 2 olivat 1.55 k-m3 ja 1.:..1 k-m3 . Ajomie 1 teki 
siis selvä ti suurempia kuormia kuin ajomies 2. Kun 
ajomiehet muutenkin olivat ta oltaan erilaisia ja kun 
lisäksi rankojen ajo a ivu ukien rakenne oli erilai
nen, itetään kumpaakin mi .. ko kevat tulokset 
erikse n. 

Ajomie ten palstalla tapahtuvaan työskenLelyyn kä t
tämä aika näkyy tauluko ta 2. 

1 

1 

min/k-m" l 1 min/k -m 3 1 min /k-m3 1 
% min. per 

1 
% tnin. per % min. per 

1 
% 

cu.m. (s) cu.m. (s Jl cu.m. (s) 

Hakkuumies 1 - Peller 1 

2 14.20 31 14.20 34 1 14.:W 28 

25 12.31 27 12.31 29 12.31 2-! 

l 32 12.13 27 .99 21 16. 2 33 

5 2.26 5 2.42 6 2.55 5 

10 4.54 1 10 4.21 10 5.10 10 

100 45.44 1 100 1 42.13 1 100 1 50.98 1 100 

91 1 85 1 102 

Hakkuumies 2 - Peller 2 

29 16.77 32 16.7i 34 16.77 2 

24 14.09 26 14.09 29 1 14.09 23 
1 

35 16.05 30 12.35 25 21. 6 37 

1 

2 0.83 2 0. 9 2 1.12 2 

10 5.30 10 4.90 10 5.98 10 

100 53.04 1 100 1 49.00 1 100 59.82 1 100 

92 1 85 1 10-! 

Jos tarkastellaan pelkkää kuormausta, todetaan, 
että ajomieheltä 1 on mennyt rankojen kuormaukseen 
kiintokuutiometriä kohti vähemmän a,ikaa kuin paperi
puiden kuormaukseen, mutta ajomieheltä 2 päinva -
toin. Kumma sakin tapaukses a hakkuumies avusti 
kuormaul{sessa siten, että rangat no tettiin yhde ä 
kuormaan, mutta paperipuita ajomies ja hakkuumies 
kuormasivat erikseen. Ajomies 1 käytti no tokoukkua 
sekä paperipuiden että rankojen kuormaukse a. Ajo
mie 2 taa ei käyttänyt paperipuiden kuormauksessa 
lainkaan apuvälineitä, ja rankojen kuormauksessakin 
hän useimmiten turvautui käsiinsä. Vain suurimpien 
rankojen kuormaukses a hän käytti jo ku apuna 
tukkisaksia . Ajomiehen 2 kohdalla hida ti rankojen 
kuormausta rautaisten sivutukien kaatuileminen itse -
tään reen keskustaan päin kuormauksen alku vaiheessa. 
Tämä aiheutti jo kus uorastaan hukkatyötäkin, mikä 
näkyy keskeytyksiin kulunee a ajassa. Kaiken kaik
kiaan kului ajomieheltä 2 rankojen ajossa palstalla 
tapahtuvaan työ kentelyyn kiintokuutiometriä kohti 
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Taulukko - Table 2 

Ajomie ten työsika 2 m b:uorimattomien paperipuiden ja 
jalkamittaisten kuorimattomien rankojan kuorma.uksessa. 

W orking time of hauliers i n connection u-ith loadi ng of unbarked 
2-m . pulpwood and tmbarked Iong logs of variable length 

1 
Ajomies 1 

1 

Aj omies 2 
Haulier 1 H aulie1· 2 

2 m 

1 

2m 1 

Työn o a paperi- Rsnga.t paperi - Ra.nga t 
puut puut 

lVork phase 2-m . L ong 2-m . Long 
pulpu;ood ) logs / pulpwood logs 

.:IIinuut tia. kuorellists k-m3 kohti ja. % 
M in. per ctt.m. ( s ) incl. bark and per cent 

Ajo pals talla 4.62 49 4.62 50 4.45 35 4.45 31 
Hauling in the 
fe lling area 
Kuorma.us 3.01 31 2.55 28 4.37 24 5.61 39 
L oading 
K äytt ä minen - - 0.26 3 - - 0. 14 1 
B inding 
l.1eistyöt 0.2 3 0.23 2 0.96 8 0.96 6 
General fobs 
K e keyt y kset 1.68 17 1.54 17 2.93 23 3.33 23 
1 nterruptions 

Yhteens.ii 

1 

9.59 100 1 !l.20 100 112.71 100114.49 100 
T ntal 

14 % enemmän aikaa kuin paperipuiden ajossa, kun 
taa ajomies 1 käytti rankojen ajossa palstatöihin 4 % 
vähemmän aikaa kuin paperipuiden ajossa. Edelli-
enä talvena suoritetun tutkimuksen mukaan - täl

löin rankakuormat köytettiin tukkikuormien tavoin 
-kului molemmilta tutkimuksenkohteena olleilta ajo
miehiltä keskimäärin palstatöihin rankojen kohdalla 
22 % enemmän aikaa kuin paperipuiden kohdalla. 
Köyttämi en poisjäämi ellä näyttää siis olevan tun
tuva vaikutus kuormauksen työajan menekkiin. 

Varsinaiseen ajoon kuutioyksikköä kohti kuluva 
aika riippuu ajonopeuden lisäksi kuorman suuruude ta 
ja toi aalta taa kuorman suuruus käytännössä riippuu 
ajomatka ta. Ajomatka oli tällä kertaa sangen lyhyt, 
vain 100 ... 300 m. La kettuna vastaamaan 200 m:n 
ajomatkaa (palstan rajan ja ajotien leikkau kohda ta 
purkauspaikalle) käytti ajomies 1 varsinaiseen ajoon 
kiintokuutiometriä kohti paperipuiden kohdalla 2.3 
min ja rankojen kohdalla 2.4 min. Ajomiehellä 2 oli
vat va taavat luvut 3.05 min ja 3. 9 min. Rankakuor
mien pienemmyy paperipuukuormiin verrattuna oli 
iis ajomiehellä 2 ajoajan menekkiä suur ti lisäävä 

tekijä. Tämä tekijä vaikuttaisi luonnollisesti sitä voi
makkaammin, mitä pitempi ajomatka olisi kysymyk-
e ä. To in kuormien koot ilmei e ti suurenisivat ajo

matkan pidentye ä, mutta ei ole takeita siitä, että 
paperi puu- ja rankakuormien kokojen suhde muuttuisi 
rangoille edullisemmaksi. Pikemminkin saattaa ranka
kuormien uurentaminen olla vaikeampaa kuin paperi
puu1.."Uormien, jollei turvauduta köyttämiseen. Toi-
aalta taa ajomiehen 1 esimerkki osoittaa, että ranka

kuormat voidaan tehdä jotakuinkin yhtä suuriksi kuin 
lyhyen ajomatkan edellyttämät paperipuukuormat. 
Tämä on ilmeisesti tottumuskysymys. 

Ajomiesten varastopaikalla tapahtuvaan työskente
lyyn käyttämä aika näkyy taulukosta 3. 
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Ajomieheltä 1 kului pelkkään purkamiseen rankojen 
kohdalla 2 % ja ajomieheltä 2 36 % vähemmän aikaa 
kuin paperipuiden kohdalla. Ajomiehen 2 reessä ole
vat, ulospäin laukaistavat sivutuet pääsivät siis tässä 
oikeuksiinsa. Myös ajomiehen 1 rees ä olevat puiset 
sivutuet lähtivät melko helposti irti sen jälkeen, kun 
muutamia reunimmaisia rankoja oli nostettu pois 
kuormasta. Kumma akin tapaukses a rankojen pur
kaminen kävi paperipuiden purkami een verrattuna 
tuntuvasti nopeammin kuin edellisenä talvena suori
tetun tutkimuksen yhteyde ä, jolloin rankojen pur
kaminen (pelkkä purkaminen ilman köysien kä ittelyä 
ja muita varastolla uoritettavia töitä) kävi kiinto
kuutiometriä kohti vain n. 4 % nopeammin kuin 
paperipuiden purkaminen. Kun sen lisäksi köysien 
inottaminen jäi rankojen purkamisen yhteydessä 
kokonaan poi - silmukkapäi en köyden pätkän pois
taminen kävi niin nopea ti, ettei sille voitu ottaa 
aikaa erikseen- jäi koko varastoaika rankojen koh
dalla paperipuihin verrattuna ratkaisevasti pienem
mäksi kuin aikai emman u kimuksen yhteydessä. 
Ajomiehellä 1 oli vara toaika nyt rankojen kohdalla 
kiintokuutiometriä kohti la kien 15 % ja ajomiehellä 
2 jopa 3 % pienempi kuin paperipuiden kohdalla, 
sen sijaan että ajomiehet aikaisemman tutkimuksen 
yhteydes ä käytti ät rankojen purkamiseen kaikkine 
siihen kuuluvine töineen ke kimäärin 37 % enemmän 
aikaa kuin paperipuiden purkamiseen. ivutukien, 
varsinkin laukaistavien käyttö reen pankoissa ranko
jen ajossa ja köyttäiDisen pois jättäminen on siis jou
duttanut purkamist ötä erittäin uure a määrin. 

Laadittae a yhdistelmää hakkuusta ja ajo ta on 
hakkmm o alta käytettävä edellisen tal en tuloksia, 
koska nyt käsillä ole an utkimuksen hteyde ä ei 
seurattu vaihteleville jalkamitoille katkottujen ranko-

Taulukko - T able 3 

Ajomiesten työaika 2 m 1.-uorima.ttomien paperipuiden ja. 
jalkamit tais ten 1.-uorima.ttomien ra.nkojen purkamisessa 

TVorking time of hauliers itl connection with tmloading of 
tmbarked 2-m. pulpltlOOCl and tmbarked long log OJ m riable 

length 

T yön osa 
TVork pha e 

Purkaminen 
n loacling 

Köysien irrot 
tsminen 
D etachifl{} of 
ropes 
Ajo va ra.stolla 
H aulinJ at the 
-unloading place 
Ylei työt 
General ;obs 
K eskeytykset 
1 nterru pt i o tl-' 

Yhteensä 
Total 

Ajomies 1 
Haulier 1 

2m 
paperi

puut 
2-m. 

pulpwood 

R a.nga.t 

Long 
log 

AjomieR 2 
Haulier 2 

2m 
paperi

puut 
2-m. 

pulpwoocl 

Ra.ngat 

Long 
loga 

.:lli:nuu tti a. kuorell i ta. k-m1 koht i ja % 

.1fin. per cu.m. ( ) incl. bark and per cent 

5. 0 75 4.1 
64 , 

1 
.00 

4 -

0.3 4 0.4 7 7 

0.79 10 1.:.3 19 1.66 

0. 11 0.41 

7. 77 100 6. 57 100 9. 99 

.'1.0 

0.04 

2 0.44 

17 0. 57 

0.06 

7 

9 

6.19 1001 

--------------------!.,__ _____ _ _ _ 



Taulukko - Table 4 

Hakkuun ja ajon työaikojen yhdistelmä 

Tabulation of preparation and haulage tinUJS 

2 m paperipuut 
2-m. pulpwood 

~[iintv 

Pin;_ 
Kuusi 
Spruce 

Rangat (12 ... 21 jl 
Long logs {12 ... 23 ft.) 

Mäntv 
P in; 

Kuusi 
prure 

Työn osa 

Work phase Ajo- 1 Ajo-
rnie 1 mies 2 

Haulier 1 1 Ha!llier 2 

Ajo- 1 Ajo-
mies 1 mies 2 

Haulier 1 Haulier 2 

Ajo- 1 Ajo- Ajo- 1 Ajo-
mies 1 mies 2 mies l mies 2 

Haulier 1 Haulier 2 Haulier 1 Haul ier 2 

:\Iiesminuuttia kuorellista k -m 3 kohti 
Man-min. per cu.m. (s) incl. bark 

Hakkuu 
Felling and preparation 

66.22 1 107.86 1 104.44 62. l 

Rekcon auttaminen 
Helping in connection 
toitll loading 

0.91 L2l 
1 0.91 1 l.2l 1 

1.3 0. i 1 1.3 

Työskentely palstalla 
lVor/.;ing at the felling 
area 

9.59 1 12.71 1 9.59 1 12.71 1 9.20 14.49 9.20 1 14.49 

3. 9 Ajo (200 m) 1 2.3 1 3.05 1 2.3 1 3.05 1 2.4 3. 9 1 
Hauling (200 m . ) 

l--fv-~-~-i-~~~;-t~~-i-t-~-:-,.:~~-~-o~-1~-~-~--7-_-7_-, -+,l---9-_-9-9~~----7.-7-7~~~--9-.9-9--~~---6-.5-7--~,-- 6.19 1 
6.57 

ing place 

Yhteonsi\ 
'I'otaZ 

6. 7 93.1 1 12 .51 1 134.82 1 L93 1 .76 123.56 1 

jen hakkuuta. Tällöin on huomattava, että aikaisem
ma sa tutkimuk es a todettiin rekeen auttamiseen 
kuluvan kuutioyksikköä kohti rankojen kohdalla 
enemmän aikaa kuin paperipuiden. yynä oli, että 
rankojen kuormau kävi silloista köyttämismenetel
mää käyttäen rutaammin kuin paperipuiden kuor
mau _ Kun rankojen kuormau nyt o oittautui suh
teelli e ti edulli. emmak i, toi en ajomiehen o alta jopa 
edullisemmak i kuin paperipuiden kuormau , on re
keen auttami een kuluva aika la ke tu yhclistelmä
tauluko a iten e tä e kaiki a tapaulu;i a on sa
massa uht e sa ajomiehen palsta-aikaan. uhteena 
kä tetään edelli enä talvena rangoille ja paperipuille 
keskimäärin aatua arvoa, mutta otetaan huomioon, 
että n t oli kutakin ajomie tä kohti kolme hakkuu
mie tä (ede!Ji enä talvena kaksi), joista k i avu ti 
ajomie tä kuormauk e a. Lopputulo näk 'Y taulu
ko ta 4. 

E itettäköön vielä taulukon -! o oittamat kokonais
työajat uhdelulmina iten. että 2 m paperipuut on 
m rkitt l :k i. Tällöin kuitenkin edell tetään ajo
matkalu;i l km, jotta vertailu aikai emma a tutki
muk e a aatuihin a taaviin lukuihin kävi i päinsä. 
\ aikkakin kuorman uuruu yle nsä ka vaa ajomat
kan pidentyrn ä eivät kuorma kuitenkaan olleet 
ed lli en talven tutkimuksen yhte de ä ke kimäärin 
en suurempia kuin tälläkään kertaa huolimatta il

loise ta l km:n ajoma kasta. Ajoma kan olettaminen 
kumma akin tapauk a l km:ksi ei niin ollen tehne 
suurta väkivaltaa todelli uudelle. ertailun vuolu;i 
esitetään a etelma a myö aikaisemman utkimuk en 
rnukai et suhdeluvut. Kirjain a tarkoittaa aikai em-

paa tutkimu ta, b tätä tutkimusta ja kirjaimen b jäl
jessä olevat numerot ajomiehiä. 

~Iänty Kuusi 

Paperi- Rangat Paperi-
Rangat 

puut puut 

Hakkuu ja rekeen a 100 96 100 97 
auttaminen b 100 95 100 97 

a 100 ll6 100 ll6 
Ajo b 100 96 100 96 

b 2 100 106 100 106 

a 100 102 100 l Ol 
Yhteensä b 100 95 100 97 

b 2 100 99 100 99 

Lopputoteamuk ena voidaan anoa, että reen pank
kojen varustaminen sivutu illa on ra.tkai eva.sti joudut
tanut rankoj n ajoa. Li äk i ivutukien konstruktiota 
voidaan varmasti vielä parantaa. Jo ajomiehen l 
ree ä oli i ollut laukaistavat ivutuet, olisi rankojen 
purkaminen käynyt häneltä vielä nopeammin kuin e 
kävi, ja jos ajomiehen 2 rees ä olevat laukaistav.1t 
ivutuet eivät oli i vapaa ti kaatunee ISaanpam. 

oli i kuormau käynyt häneltä nopeammin, kuin :
nyt kävi. 

Rankojen ajon työajan menekkiin tuskin vaikuttaa. 
ovatko ky ymykse ä jalkamitoille vai metreille kat
kotut rangat, kwilian vain rankojen pi uus on ell ti
nen, ettei e ole esteenä opivan uuruisen kuorm1n 
tekemi ellt> _ 
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F u rther Studies of the Logging o f Boles Measured in· Feet in 

Northern Finland 
by Olli jJIJ akkonen 

S U jJIJ jJIJ ARY 

The study published in 1957 on the felling and hauling 
of pulpwood logs measured in feet in N orthern Finland 
( .Met äteho Report 129) slwwed that the tying of bole 
( pulr:waod long log) loads in the manner of saw log 
load . a method used o far, is very unadvantageous 
in the ex _7enditure of working time. I t was obvious that 
tying could be dispensed with or at least reduced by 
co-n tructing side supports of S'!tilable length for the sled 
banks. The point wa.s made the object of additional study. 

In the same connection, the felling of timber measured 
in feet was investigated. The study comprised the pamllel 
preparation of 9-ft. sleeper logs, 11-ft. pitprops and 2-
metre 1mbarked p1tlpwood logs. For comparison, data 
were compiled for the preparation of 2-metre pulp1vood 
logs only parallel to 9-ft . sleeper logs. I n the former 
case, the 2-metre pulp1vood bolt was taken from the top 
of the stem when it wa.s too small fot a 11-ft. pitprop bolt. 

Two workers were observed fot both felling and haul
ing. The fellers prepared a total of 66 piled cu.m. of 
11-ft. pitprop bolts , 54 piled cu.m. of sleeper logs , 68 
piled cu.m. of2-metre pine pulpwood and 11 piled cu.m. 
of 2-metre spruce p1tlpwood bolts. Preparation took place 
in the winter and all the types of timber were left unba1·ked. 
The degree of branchiness of stems was based on a five
grade classification ( I = best, V = poorest); it was 
!II for pine and I V Y2 for pruce. The mean volume 
of the 1ttilized part of the pine stems wa 0.25 unbarked 
solid cu.m., of the pruce stems 0.15 unbarked solid 
cu.m. The density of the tand marked for felling avet
aged 20 piled cu.m. per ha, the snow cover was 6 dm and 
the temperature -11°0. The terrain offered no difficul
ties for the logging work. 

In the hauling study the hauling distance was fairly 
hort, only 100 ... 300 m. The grmtnd wa even. During 

the obseroation period the hattliers hauled a total of 
140 piled cu.m. of 12 ... 23-ft. 1mbarked conijero1ts boles 
and 155 piled C1t.m. of 2-metre 1mbarked pulp1vood logs. 
The average size of the pulpwood loads was l .99 unbarked 
olid cu.m. for haulier 1 and 1.55 solid cu.m. for haulier 

2; the average ize of the bole loads for haulier 1 wa 1.91 
olid cu.m. and for haulier 2, 1.21 solid ctt.m. Haulier 

1 had wooden ide support (which cmtld be lifted out) 
in his led banks, while haulier 2 had side supports of iron 
which were relea able mttward.s. For pulpwood hauling 
they both employed a separate rack mo1mtable on 
bank. 

The drawing on p. 2 hows the length of the 1ttilized 
part in term.s of the cubic volume of the utilized part of 
the tems. F rom this it can be calculated that when the 
preparation was confined to 9-ft . sleeper logs and 2-
metre p1tlp1vood the average utilized part for a given 
cubic volume was longer than in the preparation of 9-ft. 
leeper logs, 11-ft. pitprops and 2-metre p1tlpwood. I n 

other word.s, in the first-mentioned ca.se the stems were 
utilized on an average dmvn to a smaller diametet than 
in the latter case. I n neither case was the tem utilized 
to the small t permi sible diameter ( cm fot pulpwood 
and 3 inches for pitprops) mving to the thick top branches 
of the pine. The sleeper log did not af fect the stem 

utilization to any appreciaUe extent since it was alway 
taken from the butt end of the stems. 

Table 1, p. 3, gives the working time for both the 
above-mentioned situations. The so-called stem times, i .e. 
moving to the ttee, felling and barking it, are distributed 
between all the types of timber made at the ame time in 
mtio to their cubic volume although branching time, for 
instance, does 1wt ari e in making leeper log . The 
ratio of the working times needed for the prepamtion 
of the main types of timber i .e. in one case 2-metre 
pulpwood and in the othet 11-ft. pitprops, wa.s JOO : 5 
for both the fellers. The working times were calculated 
per solid cu.m. The preparation of pruce pulpwood, 
the figures for which are not included in the table, took 
feller 1 77.97 minfsolid cu.m. and feller 2 91.35 minf 
solid cu.m. The ratio of the worL-ing times in pine and 
spruce pulpwood preparation wa 100:15 for feller 1 
and 100:159 for feller 2. The pruces were smaller than 
the pines and their degree of branchines greater than 
that of the pine trees. 

The felle1·s assisted the haulier in the loading of the 
sled. On thi work feller 1 pent 4.06 minfsolid cu.m. 
and fellet 2 5.61 minfsolid cu.m., average for all the 
types of timber. It mu t however, be noted tlzat there 
were three feller per haulier, only one of them assisting 
the haulier at a time. 

Table 2, p. 4, how the hauliers· working time in con
nection with loading. The haulier and the feller loaded 
the 2-m tre pulptcood parately, each man working 
alone, wlzerea they combined forc to lift the pulpwood 
boles onto the load. Haulier 1 spent l time on pulp
wood boles tlzan 2-rnelre pulpwood; for haulier 2 the 
reverse was true. The iron &ide upports in the led 
of haulier 2 were free to fall toward the centre of the 
bank and thi lowed dmun th work. 

The combined table (Table 4 p. 5) giv the tim 
spent on hauling proper. 

Table 3, p . .J hmvs tlz time pent by the hauli r on 
working at tlze storage it . Haulier 1 performed the. 
unloading of pulp1cood bol with all it attendant task 
15 % and haulier 2 3 % more quickly than th y 
unloaded 2-metre pulr;wood. H r th id upport.s in 
the led of Ju:mlier prot· d th ir value beca1t.se they 
w re relea able outward . According to the tudy con
ducted in the u:inter of 195 wh n the p1tlp1vood bole 
loads were tied in the manner of aw log load , one layer 
at a time, 1tnloading bol look 37 % longer tlzan unload
ing 2-metre p1tlp1vood. 

Table 4, p. 5 giv th combi1zation of the UJQr/c"ng 
tim . A regard logging th figur obtained in 1957 
have been used a the pr nt inv tigation wa not con
cerned with the dilferent foot-l ngtlz . ombining with 
those tati ties the r ult of the pr ent tudy on hauling 
the conclu ion i that the logging and haulag of pulp
wood bol to along id th long-di Iance transport roule 
was slightly faster per olid cu.m. than the corr ponding 
val1te for 2-metr pulp1vood. According to the haulage 
results obtained in th pr viou tudy the rev r e was 
true. Th -rea on for the chang in favour of pulpwood 
boles i the u e of ·a.e tpport in the led banbJ and 
the consequent ob iation of tying and untying. 

6 Eripaino uomen Puutalou n:osta ~ 195 

Helsinki 1958, Frenckellin Kirjapaino 0 akeyhtiö. 


