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OLLI MAKK O N EN 

Aikatutkimuksia puutavaravarastoilla 
suoritettavista töistä 

PuutavaravarastoilJa suoritetaan keväisin san
gen laajassa mitassa pinoamis- , ristikoimis- , aisaa

mis- ja kuorimistäitä sekä myös pinotavaran val
mistusta rangaista ja tukkirunkojen latvoista. 

Näistä töistä maksettavien palkkojen suhde met

sässä suoritettavista töistä maksettaviin palkkoi
hin on ollut jossain määrin epävarma sen vuoksi, 

ettei tässä mielessä ole suoritettu vertailevia aika

tutkimuksia. Useiden Etelä-Suomen metsätyön

antajien toivomuksesta on Metsätehon ohjelmaan 
otettu mainitunlainen tutkimus jäljempänä lue

telluista töistä. 
Tutkimus pantiin toimeen keväällä 1957 Y h -

tyneet Paperitehtaat Osakeyhtiön 

myötävaikutuksella kyseisen yhtiön työmailla 

Kangasalan pitäjässä, Valkeakoskella, Orivedellä 
ja Lylyssä. Kahdessa ensiksi mainitussa paikassa 

joutuivat tutkimuksen kohteiksi seuraavat työt ja 

puutavaramäärät: 

1. 2 m havupaperipuiden pinoaminen heitto

pinosta luovutuspinoon, 191 p-m•. 

2. Koivuhalkojen pinoaminen heittopinosta luo
vutuspinoon, 42 p-m•. 

3. 2 m havupaperipuiden latominen pinosta ris

tikolle, ristikot ilman katooa, 97 p-m•. 
4. 2 m havupaperipuiden latominen pinosta ris 

tikolle, ristikoilla viisto katto, 87 p-m•. 

5. 2 m koivupaperipuiden a isaus kuorimaveit
sellä ja r istikointi , 37 p-mJ. 

6. 2 m koivupaperipuiden a isaus petkeleellä ja 

ristikointi, 12 p-m2 • 

Tutkimukseen osalli stu i kaksi työntekijää joista 
tosin työntekijä 1 ei suorittanut kohdassa 2 mai

nittua työtä eikä työntekijä 2 kohdassa 6 main it -

tua työtä. Vertailutyönä oli 2 m puolipuhtaiden 

kuusipaperipuiden valmistus metsässä ( 25 p-m3 ) . 

Kohdassa 1 mainittu työ suoritettiin maaliskuussa, 

muut työt sen sijaan vasta lumen sulamisen jäl
keen. 

Myös Orivedellä ja Lylyssä kohdistuivat tutki
mukset kahteen työntekijään (työntekijöihin 3 ja 

4) . Mainituissa paikoissa tutkittiin seuraavia töitä: 

1. 2 m puolipuhtaiden kuusipaperipuiden val
mistus rangaista, 23 p-m•. 

2. Koivuhalkojen teko rangaista, 19 p - m•. 
3. 2 m puolipuhtaiden kuusipaperipuiden teko 

tukkirunkojen latvoista 10 p- m•. 

4. Halkojen teko kuusitukkirunkojen latvoista, 
15 p-m3 • 

Vertailukohteena oli 2 m puolipuhtaiden kuusi
paperipuiden ja koivubalkojen valmistus metsässä. 

Edellisiä sisältyy aineistoon 11 p- m• ja jälkim
mäisiä 18 p-m3 • Kohdissa 3 ja 4 mainittuja töitä 
suoritti vain työntekijä 3. 

Tutkimu tulo ten edell tykset 

Aikaisempien tutkimusten perusteella tiedetään, 
että runkojen ja pölkkyjen koko vaikuttaa puu

tavaran valmistuksen ja käsittelyn työajan me

nekkiin erittäin voimakkaasti . Eri töitä koskevat 
aikatutkimustulokset eivät siten ole ilman muuta 

vertailukelpoisia. Puutavaran almistusta koske

vat tulokset on muunnettava vastaamaan sellaista 
runkojen kokoa, jota vahvistetut yksikköpalkat 

keskimäärin edellyttävät. Tällaiseksi kooksihan on 

katsottu 6 runkoa/p-m3 • Puuta aran valmistusta 
metsässä koskeva aineisto kerät t iin rungoittain ja 

käsiteltiin rungonsuuruusluokittain , joten pino-
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kuutiometriä kohti kuluva työaika voidaan suo

raan aineiston perusteella ilmoittaa halutunsuu

ruista keskikuutiota vastaavana. Oksaisuusluokka 

oli kaikissa tapauksissa kuusipaperipuiden teossa 

III ja koivuhalkojen teossa II. Kun palstat mui

den työvaikeustekijöiden osalta kuuluivat I luok

kaan, on siis kuusipaperipuupalstojen Etelä-Suo

men taksavihkojen mukaan katsottava lähinnä 

edustavan keskinkertaista metsää ja halkopalsto

jen hyvää metsää. 

Myös paperipuiden käsittelyä varastolla koske

vat työajat on kaikissa tapauksissa muunnettu 

sellaisiksi, että ne vastaavat käytännössä esiinty

vää paperipuiden keskikokoa, joksi katsotaan 

2 m kuusipaperipuiden ollessa kysymyksessä 26 

kpl,1 p - m 3 ja 2 m koivupaperipuiden ollessa kysy

myksessä 23 kpl;p-m'1• Pölkkyjen vaihtelevan koon 

eliminoimisessa on käytetty apuna aikaisempia 

puutavaran käsittelyä koskevia tutkimuksia (Met
sätehon julk. n:o 33). 

Tukkirunkojen latvoista peräisin olevan tavaran 

kohdalla ei suoritettu muuntamisia, koska katsot

tiin, että tukkien minimimitat määräävät latva

tavaran keskimääräisen järeyden, joten se ei 

vaihtele läheskään samassa määrin kuin pino

tavaraleimikoista peräisin olevan tavaran järeys. 

Lähinnä teknillisistä vaikeuksista johtuen ei 

myöskään halkopölkkyjen vaihtelevan koon vai

kutusta pinoamisaikaan ole voitu ottaa huomioon. 

Halkojen pinoamisajan mittaaminen yksin kap

palein siten, että samalla mitattaisiin pinottavien 

kappaleiden koko, ei ole ollut käytännössä mah

dollista pinoamistyön nopeuden vuoksi. Halkojen 

keskimääräisen koon vaikutus pinoamisaikaan 

pinokuutiometriä kohti voitaisiin selvittää sillä 

tavalla, että etukäteen hankittaisiin lukuisia jä

reydeltään vaihtelevia halkopinoja, joihin kuhun

kin sisältyvät pölkyt olisi mitattu kappaleittain 

ennen halkomista. Kun sitten muutamat työnteki

jät yksi kerrallaan pinoaisivat uudelleen nämä 

pinot, saataisiin selville pölkkyjen keskimääräisen 

järeyden vaikutus pinoamisaikaan. Lähinnä kus

tannussyistä ei tällaiseen kuitenkaan ole ollut 

mahdollisuuksia. Halkojen varastovalmistuksen ja 

pinoamisen osalta oli siten ainoana keinona pyr

kiä valitsemaan koe-erät silmävaraisesti siten 

etteivät ne huomattavasti poikenneet siitä, mitä 

kussakin tapauksessa pidetään tyypillisenä. 

Metsä- ja varastotöiden työajan menekin ver

tailussa on vielä eräs vaikea pulma, nimittäin 

keskeytysten, lähinnä lepotaukojen osuus eri 

töissä. Keskeytysten määrän on todettu vaihtele

van erittäin suuresti eri työntekijöillä. Samasta 

työntekijästä puheen ollen keskeytysten suhteel-
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linen määrä kuitenkin selvästi riippuu työn rasit

tavuudesta. Tähän mennessä kerättyjen, melko 

laajojen, pinotavaran tekoa metsässä koskevien 

aikatutkimusaineistojen mukaan keskeytysten 

osuus vaihtelee mainituissa töissä 10 % :n kahden 

puolen. Käytännössä onkin keskiarvoksi katsottu 

10 %. Sellaisissa varastotöissä, joissa samat työ

liikkeet toistuvat jatkuvasti, kuten esim. kuorin

nassa ja pinoamistöissä on keskeytysten osuudeksi 

todettu keskimäärin 25 %. Tuovinen (1948) * ) 

on saanut erilaisissa varastokuorintatöissä keskey

tysten osuudeksi eri työntekijäin keskiarvona 

21 ... 30 %, keskimäärin 26 0 . Yksityisillä työn

tekijöillä vaihtelu oli paljon suurempi. Tämän 

tutkimuksen mukaan vaihteli keskeytysten osuus 

kahdella tutkimuksen kohteena olleella työnteki

jällä pinoamis- ristikoimis- ja aisaamistöissä 

14 ... 42 % ja oli keskimäärin 24 %- Levon tarve 

näyttää siis olevan tuntuvasti suurempi sellaisissa 

töissä, joissa samat lihasryhmät rasittuvat jatku

vasti, kuin työliikkeiltään erittäin vaihtelevissa 
metsä töissä. 

Nyt herää kysymys millaista on rasittavuus

asteeltaan pinotavaran valmistus rangaista ja lat

voista varastopaikoilla. Tämä työhän on vähem

män vaihtelevaa kuin pinotavaran valmistus met

sässä, mutta kuitenkin selvästi monipuolisempaa 

kuin pelkkä pinoamis-, ristikoimis-, aisaamis- tai 

kuorimistyö. Tässä kohden ei ole juuri käytet

tävissä aikaisempia tutkimustuloksia. Kuitenkin 

Tuovisen edellä mainitusta tutkimuksesta käy 

ilmi, että katkomisen yhdistäminen pitkien ( 4 ja 

6 m) paperipuiden varastokuorintaan on alenta

nut keskeytysten osuuden keskimäärin n. 20 % :iin. 

yt käsillä olevaan tutkimukseen osallistuneilla 

työntekijöillä 3 ja 4 keskeytysten osuus vaihteli 

paperipuiden ja halkojen varastovalmistuksessa 

11 ... 21 o ja oli keskimäärin 15 %. Kun paperi

puiden ja halkojen valmistus vaihtelevan pitui

sista, usein heikohkosti karsituista epämääräiseen 

kasaan ajetuista rangaista ja latvoista sekä niiden 

pinoaminen on ilmeisesti aihtelevampaa työtä 

kuin määrämittaisten pitkien paperipuiden kat

kominen ja kuorinta pinoamisineen tuntuu vii

meksi esitetty luku olevan sopusoinnussa jälkim

mäisenä mainittua työtä koskevien tulosten sa

moin myös pinotavaran metsävalmistusta koske

vien tulosten kanssa. Tämän tutkimuksen tuloksia 

esitettäessä on niin ollen käytetty paperipuiden 

ja halkojen varastovalmistuksen yhteydessä kes

keytysten osuutena 15 %. 

*) Aikatutkimuksia paperipuiden varastokuorinnasta 
ja -katkonnasta. Metsätehon julk. n :o 8. Helsinki. 
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Taulukko - Table 1 
Pinoamis- , ristikoimis- ja aisaamistöiden työajan menekki verrattuna 2 m puoli

puhtaiden kuusipaperipuiden metsävalmistuksen työajan menekkiin. 

Consumption of working time in piling, crosswise stacking and barking in strips 
compared with that in preparation of 2- m. barked spruce pulpwood from standing 

trees. 

Työntekijä 1 Työntekijä 2 
Worker 1 Worker 2 

Työ 
min/pm3 

Suhdeluku min/pms Suhdeluku Work min./cu.m. Relative min./cu.m. Rel.a.tive pited figure piled figur e measure measure 

2 m puolipuhtaiden kuusipaperipuiden 
valmistus metsässä 96.43 100 111.84 100 
Preparation of 2-m. barked spruce pulp-
wood from standing trees 

2 m puolipuhtaiden havupaperipuiden pi-
1 

noaminen heittopinosta luovutuspinoon 
talvella 10.37 10.8 12.29 11.0 
Piling of 2- m. barked coniferous pulp-
wood from an unadjusted pite onto a 
pite ready for measurement, in winter 

1 m koi vuhalkojen pinoaminen heittopi-
nosta luovutuspinoon talvella 
Piling of 1-m. sptit birch fuelwood from - - 15.35 13.7 
an unadjusted pite onto a pite ready for 
rneasurement, in winter 

2 m havupaperipuiden latominen pinosta 
ristikolle, ristikot ilman kattoa 
Piting of 2-m. coniferous putpwood from 8.39 8.7 10.85 9.7 
a pite onto a crosswise stack; stacks 
without cov er 

2 m havupaperipuiden latominen pinosta 
ristikolle, ristikoilla viisto katto 
Piting of 2-m. coniferous pulpwood from 8.07 8.4 10.52 9.4 
a pite onto a crosswi.se stack; stoping 
covers upon stacks 

2 m koivupaperipuiden aisaaminen kuo-
rimaveitsellä ja ristikointi 27.00 28.0 31.17 27.9 Barking in strips of 2-m. birch pulpwood 
with a draw-knife and crosswise stacking 

2 m koivupaperipuiden aisaaminen petke-
leellä ja ristikointi 29.21 30.5 - -Barking in strips of 2-m. birch putpwood 
with a barking spud and crosswi.se stacking 

Tutkim tulokset 

Suhdeluku 
keskimäärin 

Avarage 
rel.a.tive 
figure 

100 

10.9 

13.7 

9.2 

8.9 

28.0 

30.5 

Taulukossa l on edellisessä kappaleessa maini

tuin varauksin esitetty pinoamis-, ristikoirnis- ja 

aisaamistöitä koskevat tulokset vertailukohteineen 

ja taulukossa 2 paperipuiden ja halkojen valmis

tusta varastolla koskevat tulokset vertailukohtei-

tuspintojen paikalta oli luotava lumi pois. L isäksi 

pinoamisen yhteydessä esiintyi eräitä osatöitä, 

nimittäin pääpuiden ja sidelankojen laitto sekä 

pinon sivuviivaa osoittavan ohjelangan asettami

nen, joita ristikoitaessa ei tarvita. Myös pölkkyjen 

siirtäminen p inosta toiseen osoittautui sinänsäkin 

hiukan hitaammaksi kuin pölkkyjen latominen 

pinosta ristikolle. Luovutuspinot tehtiin heitto

pinojen viereen siten, että vanhan ja uuden pinon 

väliin jäi n. 1 m:n levyinen työskentelytila. Jo

kaista pölkkyä jouduttiin niin ollen siirtämään 

sivulle päin n. 3 m . Latominen ristikolle sen sijaan 

neen. 

Taulukon 1 mukaan näyttää pinoaminen heitto

pinosta luovutuspinoon kä neen hitaammin kuin 

latominen p inosta ristikolle. Tämä johtuu ennen 

kaikkea siitä, että p inoaminen heittopinosta luo

vutuspinoon tapahtui kevättalvella jolloin luovu-
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Taulukko - Table 2 
Työajan menekki valmistettaessa paperipuita ja halkoja rangaista ja tuk.kirunkojen 
latvoista varastolla verrattuna paperipuiden ja halkojen metsävalmistuksen työajan 

menekkiin. 
Consumption of working time in preparation of pulpwood and fuelwood of long logs 
and sawlog tops at the storage site compared with that in preparation of pulpwood 

and fuelwood from standin g trees. 

Työntekijä 3 Työntekijä 4 
Worker 3 Worker 4 Suhdeluku 

keskimäärin Työ 

Work 
min/pm3 

Suhdeluku min/pm3 
Suhdeluku Average 

min./cu.m. Relative min./cu.m . Relative relative 
piled figure piled figure figure 

measure measure 

2 m puolipuhtaiden kuusipaperipuiden val-
mistus metsässä 84.67 100 91.24 100 100 Preparation of 2- m. barked spruce pulp-
wood from standing trees 

1 m koivuhalkojen valmistus metsässä 
Preparation of 1-m. split birch fuelwood 58.42 69.0 62.49 68.5 68.8 
from standing trees 

2 m puolipuhtaiden kuusipaperipuiden val-
mistus rangaista varastolla 69.44 82.0 72.11 79.0 80.5 Preparation of 2-m. barked spruce pulp-
wood of long logs at the storage site 

2 m puolipuhtaiden kuusipaperipuiden val-
mistus tukkirunkojen latvoista varastolla 90.10 106.4 106.4 Preparation of 2-m. barked spruce pulp- - -
wood of saw log tops at the storage site 

1 m koivuhalkojen valmistus rangaista 
varastolla 48.00 56.7 54.21 59.4 58.1 Preparation of 1-m. split birch fuelwood 
of long logs at the storage site 

1 m halkojen valmistus kuusitukkirunko-
jen latvoista varastolla 56.82 67.1 - - 67.1 Preparation of 1-m. split fuelwood of 
spruce saw log tops at the storage site 

aloitettiin pinon päästä laukaisemalla pääpuut. kuusipaperipuiden valmistaminen tukkirunkojen 

Ristikoinnin edistyessä pölkyt useimmiten itsestään 

tai jotakin pinon viiston pään alaosan pölkkyä 

nykäisemällä vierivät aluspuita pitkin ristikon 

viereen, joten niiden keskimääräinen käsinsiirto

matka tosiasiassa jäi lyhyemmäksi kuin pölkkyjä 

pinosta toiseen siirrettäessä. 

Katollisten ristikoiden teko osoittautui jonkin 

verran joutuisammaksi kuin katottomien ristikoi

den teko. Tämä johtui ilmeisesti siitä, että katto

osaan ladottiin pari kolme kerrosta pölkkyjä 

samansuuntaisesti, jolloin ei enää tarvittu risti

kon tasapainon ja koossapysymisen vaatimaa 

pölkkyjen sovittelua paksuuden mukaan. 

Koivupaperipuiden aisaamista koskevien tulos
ten mukaan ei petkele näytä sopivalta varasto

kuorimis- ja aisaamisvälineeltä. 

Taulukon 2 sisältämien tietojen osalta kiinnit
tää ehkä lähinnä huomiota se, että puolipuhtaiden 
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latvoista varastolla vei enemmän aikaa kuin nii 
den valmistus pystypuista. Tämä johtui latvojen 

kohdalla usein tarpeellisesta jälkikarsinnasta ok

saisuuden aiheuttamasta kuoriruisajan pitenemi
sestä sekä myös latvatavaran koon pienemmyy

destä verrattuna pystyrunkojen kokoon 6 run

koa/p-m3. 

Kuusihalkojen teko tukkipuiden lat oista kävi 

vain hiukan nopeammin kuin koivuhalkojen teko 

pystypuista. Kaadon ja karsinnan poisjäämisen 

vastapainona oli varastolla oksaisuudesta johtuva 

pölkkyjen halkaisuvaikeus ja käsiteltävien kap

paleiden pieni koko. Muistettava on sekin, että 

kaikissa varastotöissä esiintyy ylimääräisiä siirte

lyjä metsässä suoritettavaan työhön verrattuna. 

Taulukoissa 3-tl on lopuksi esitetty työajan 

rakenne tutkiluissa varastotöissä. Luvut puhune

vat puolestaan ilman sanallisia selityksiä. 



Taulukko - Table 3 

Työajan rakenne pinottaessa 2 m puolipuhtaita havu
paperipuita ja koivuhalkoja heittopinosta luovutus-

pinoon. Lumen paksuus 3 dm. 
Structure of working time in connection with piling 
2- m. barked coniferous pulpwood and split birch fueZ
wood fmm an unadjusted pile onto a piZe ready for 

measurement. Depth of snow 3 dm. 

Työn osa 

Phase of work 

Lumen luonti 1 
RemovaZ of 

snow 
Alus- ja pää

puiden laitto 
Placing of the 

foundation 
timber and 
end poles 

Ohjelangan 
laitto 

Placing of the 
aZignment 
string 

Pinoaminen 
Piling 

Keskeytykset 
Interruptions 

Yhteensä 
Total 

Työn teki- ~ 
jä 1 

Worker 1 

Työntekijä 2 
Worker 2 

Paperipuut 1 Paperipuut 1 Halot 
PuZpwood PuZpwood Fuelwood 

Osatyöajan osuus koko työajasta, olo 
Different phases of work in per cent 

of total working time 

4 3 3 

9 5 3 

61 66 68 

25 25 25 

100 100 100 

Taulukko - Table 4 

Työajan rakenne ladottaessa 2 m puolipuhtaita havu
paperipuita pinosta ristikolle. 

Structure of working time in connection with stackin g 
2- m. barked coniferous puZpwood from an ordinary 

pile onto a crosswise stack 

Työntekijä 1 

1 

Työntekijä 2 
Worker 1 Worker 2 

Risti- Risti-
Ristikot koilla Ristikot koilla 

ilman viisto ilman viisto 

Työn osa kattoa katto kattoa katto 
Stacks SZoping Stacks Sloping 

Phase of work without cover without cover 
cover upon cover upon 

stacks stacks 

Osatyöajan osuus k oko työajasta, Ofo 

D ifferent phases of work in per cent 
of total working time 

Pinon pääpui-
den irrotta-
minen 1 1 1 1 Detaching the 
end poles of 
the pile 

Ristikon poh-
jan teko 

Making the 7 8 3 3 foundation 
for stacking 
crosswise 

Ristikoint i 

1 1 1 1 

Crosswise 67 66 71 71 
stacking 

Keskeytykset 
1 

25 
1 

25 
1 

25 
1 

25 Interruptions 
Yhteensä 

1 
100 

1 
100 

1 
100 

1 
100 Total 
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Taulukko - Table 5 

Työajan rakenne aisattaessa ja ristikoitaessa 2 m koi
vupaperipuita. 

Structure of working time in connection with barking 
in strips and stacking crosswise of 2-m. birch pulpwood. 

Työntekijä 1 1 Työnteki-
Worker 1 jä 2 

Worker 2 

Työn osa Kuorima-~ Petkele 1 Kuorima-
veitsi Barking veitsi 

Phase of Draw knife spud Draw knife 
work 

Osatyöajan osuus koko työajasta, Ofo 

Different phases of work in per cent 
of total working time 

Pinon sidelan-
kojen irrotus 

Unfastening 1 1 1 
the wire ties 
of the pile 

Pölkkyjen otto 
pinosta 15 14 17 

Taking logs 
from the pile 

Alsaus 

1 1 1 

Barking in 41 45 40 
strips 

Rlstikon poh-
jan teko 

Making thc 3 3 1 
foundatfon 
for stacking 
crosswisc 

1 
Ristikointi 

1 

Crosswise 15 12 16 
stacking 

Pukin siirto 
Moving the ! \ !-. 6 

barking horse 

K eskeyty kset 

1 

25 
1 

25 
1 

25 Interruptions 

Yhteensä 

1 
100 

1 

100 
1 

100 
Total 

Taulukko - Table 6 

Työajan rakenne valmistettaessa 2 m puolipuhtaita 
kuusipaperipuita rangaista varastolla. 

Structure of working time in connection with preparat
ion of 2-m. barked spruce pulpwood at the storage site. 

Työnteki- 1 Työnteki-
jä 4 jä 4 

Worker 3 Worker 4 
Työn osa Osatyöajan osuus koko 

Phase of work työajasta, Ofo 

Di fer ent phases of work 
in per cent of total 

working time 

Rankojen otto kasasta 1 

1 

Taking long logs from the 6 5 
heap 

Pölkytys 
1 

9 
1 

9 Bucking 
Pölkkyjen siirto katkomisen 

jälkeen heittopinoon 
Moving logs onto an un- 3 5 

adjusted pile after buck-
ing 

Pölkky jen siirto heittopi-
nosta kuoriotapukille 

M oving the logs from the !l 6 
unadjustel pile to the 
barking horse 

Kuorinta 
1 

49 
1 

49 Barking 
Luovutuspinon alus- ja 

pää puiden laitto 
Handling of the f oundation 1 2 

t~rn ber and end poles for 
a pile ready for measure-
ment 

Pinoaminen luovutuspinoon l 

1 

Piling onto a pile ready for 8 9 
measurement 

Pukkien s iirto 

1 1 

M ovin g the sawing and 1 1\ 
• 1 

barking horse 
Keskeytykset 

1 
15 

1 
15 lnterruptions 

Yhteensä 

1 

100 
1 

100 Total 
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Taulukko - Table 7 

Työajan rakenne valmistettaessa 2 m puolipuhtaita 
kuusipaperipuita ja kuusihalkoja t ukkirunkojen lat-

voista varastolla. 

Structure of working time in connecti on with preparat
ion of 2-m. barked spruce pulpwood and 1-m . split 
sp1·uce fuelwood from saw log tops at the storage site. 

Työntekijä 3 
Worker 3 

2 m paperi-
puut Halot 

Työn osa 2- m . pulp- Fuelwood 

Phase of work wood 

Osatyöajan osuus koko 
työajasta, Ofo 

Di ferent phases of work 
in per cent of total 

working time 

Rankojen otto kasasta 1 

1 

Taking lon g logs from the 5 6 
heap 

Pölkytys 
1 

13 
1 

23 Bucking 
J älkikarsinta t 

1 
5 

1 
-After-branching 

Kuorinta 
1 

49 
1 

-Barking 
Halkominen 

1 
-· 

1 
27 

Splitting 
Aisaaminen 

1 
-

1 
3 Barking in strips 

Pinon alus- ja pääpuiden 
Iaitto 

Handling of the foundation 1 3 
timber and end poles oj 
the pile 

Pinoaminen 
1 

12 
1 

23 Piling 
Pukkien siirto 

1 1 

Moving the sawing and 6 6 
barking horse 

Keskeytykset 
1 

15 
1 

15 
Interruptions 

Yhteensä 

1 

100 
1 

100 
Total 



TIME STUDIES ON THE WORK DONE AT TIMBER STORAGES 

by 

Olli Makkonen 

SUMMARY 

Piling, crosswise-stacking and barking, the prepa
ration of pulpwood and firewood from Iong logs and 
saw log tops are jobs done at timber storages along 
roads, railways and floating channels where the timber 
has been hauled during the winter. The work is done 
in the spring before the beginning of long- distance 
transport. Metsäteho, the Forest Work Studies Section 
of the Central Association of Finnish Woodworking 
Industries, has conducted comparative time studies on 
the jobs listed in Tables 1 and 2. The ohjeet of com-

parison was the preparation of 2 m. barked spruce 
pulpwood from standing trees (denoted by 100 in the 
ratio column). In Table 1, the sloping cover mentioned 
in connection with crosswise- stacking means that a 
few layers of logs are piled on the crosswise stack 
parallelly and slightly obliquely. The aim is to protect 
the crosswise stacks against rain. 

Tables 3-8 give the structure of the working time 
in the operations studied. 
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