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JOHDANTO 

Hakkuumiehellä on puutavaraa valmistaessaan 
maassamme vapaa valta ratkaista oma työsken
telyjär jestelmänsä. Perinteellisessä pinotavaran 
teossa var astomuodostelmien (ristikoiden ja pino
jen) sijoituspaikkojen valintakin jää hänen har
kintaansa (kuva 1) . - Työnjohto puuttuu töiden 
kulkuun vain tarkkaillakseen tavaran laatua ja, 
pinoihin kerättävän tavaran ollessa kysymyksessä 
ladonnan huolellisuutta sekä valvoakseen, että 
kaikki leimatut puut tulevat ilmoitettuun minimi
läpimittaan hakatuiksi kasvavaa metsää vaurioit
tamatta. - Lisäksi saatetaan kiinnittää huomiota 
siihen, että pinot ja r istikot täyttävät tietyt mi
nimikoot. 

Alussa mainitun :o pinotavaran hajamuodostel
miin teon» rinnalla on viime vuo ina saanut laa
jenevan käytön ns. :o pinotavaran teko palstatien 
varteen » (SIMOLA 1950, PUTKISTO 1951). Se 

K uva 1. Perinteelliselle pinotavaran teolle on luonteen- , 
omaista v arastomuodostelmien (pin.ojen ja ristikoiden) 
sijoittaminen haj alleen sanottavammin metsäktdjetuk
sen näkökohdista välittämättä. - K aikki vatok.. Metsä-

tehon kokoelmista. 

on merkinny t työskentelyjärjestelmän kehitystä 
sikäli, että kuljetusnäkökohtien huomioon otta
miseksi varastomuodostelmien tulee sijaita enna
kolta suunniteltujen palstateiden välittömässä lä
heisyydessä (kuva 2). Menetelmä siis rajoittaa 
työntekijän valintamahdollisuuksia pinojen ja ris
tikoiden sijoittelussa , mutta edelleenkin jää hä
nen ratkaistavakseen, mihin kohtaan tien var
teen hän er i rungoista valmistamansa pölkyt siir 
telee. 

Työntekijöille laadituissa opaskirjasissa ( esim. 
SDA 1943, TEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN 
KESKINAINEN TAPATURMAVAKUUTUSYHTiö 
1946, KANTOLA 1948, KAPARI-LEHMUSLUO
TO 1950, LAMP 1952 a ja b , ROSENGREN 1953, 
KANTOLA-PUOSKARI 1954 ja 1957, HUFNAGL 
-PUZYR 1955) hakkuun työskentelyjär jestelmis
tä annetut ohjeet ovat olleet melko yleisluontei
sia. Työturvallisuutta koskevien näkökohtien ohel
la niissä on esitetty yleisiä kaatosuunnan valitse-

K uva. 2. Pinotavaraa palstatien varteen tehtäessä hak
kuumi ehenä on m ahdoUisuus sijoittaa pinot j a ristikot 
m ihin tienvarren kohtaan tahansa. kunhan ne ova; 
tien välittömässä läheisyydessä. ___.:_ Jos kuorinnassa 
käytetään pukkia apuna, on hyvä tapa siirtää se pals
tatietä myöten ristikon paikalta toiselle niin, että 
kuoritut pölkyt voidaan suoraan tawa ristikkoon. -
Virheetlinen on kuitenkin kuvassa näkyvä tapa siirtää 
kaikki pö lkyt keskelle palstatietä l:uorimista varten. 
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misessa huomioon otettavia seikkoja, kuten konke
loon kaadon välttäminen sekä sellaisen kaadon 
välttäminen, jossa latvus joutuu haitallisen lä
helle leimattua puuta. Pölkkyjen siirtelytyön hel
pottamiseksi niissä saatetaan suositella runkojen 
kaatoa ristiin suunnitellun varastomuodostelman 
paikalle, jonka katsotaan helpottavan myös pöl
kytystyötä. Tavallista yksityiskohtaisempia 
työskentelyjärjestelmää koskevia ohjeita löytää 
GESELLSCHAFT FDR FORSTLICHE ARBEITS
WISSENSCHAFTin (1947) toimesta laaditusta jul
kaisusta, mutta niissäkin rajoitutaan pelkkiin kaa
dossa huomioon otettaviin näkökohtiin. 

Yksityiskohtaisten neuvojen antaminen onkin 
ollut vaikeata, koska perusteellisia hakkuun työ
organisaatiota koskevia selvittelyjä ei tiettävästi 
ole tehty. Tähän puolestaan lienee syynä usko 
työntekijäin kykyyn itse ratkaista työskentelyjär
jestelmänsä eri tilanteissa parhaalla mahdollisella 
tavalla. 

Huomattava osa hakkuutyöstä on kuljetusta. 
Siksi on katsottava jo puun kaataminen ja pölk
kyjen siirtely paikkoihin, joista ne seuraavassa 
kuljetusvaiheessa noudetaan. Matkat tosin ovat 
hakkuuseen liittyvässä kuljetuksessa lyhyehköjä, 
mutta työ suoritetaan aina vaikeis a olosuhteissa, 
ihmisvoimin ja on raskasta. - Käsillä olevan 
selvittelyn tarkoituksena on analysoida hakkuu
miesten työskentelyjärjestelmää pääasiallisesti 
pölkkyjen siirtelyn - siis kuljetuksen - kan
n~lta. Tehtävä rajoitetaan koskemaan pinotava
ran tekoa hajamuodostelmiin ja palstatien var
teen. 

Selvittely on tehty niin, että ensiksi on teo
reettisesti johdettu kaavat pölkkyjen siirtelymat
kojen laskemiseksi erilaisissa tapauksissa ja kat
sottu teoreettisten matkojen edellytyksenä olevan 
työskentelyjärjestelmän vastaavan tietyin varauk
sin optimaalista siirtelymatkan kannalta. Sen j äl
keen on käytännön työmailta mitattu palstoittain 
ja varastomuodostelmittain todelliset matkat ja 
verrattu niitä em. teoreettisten »mallien » mukai
siin sekä pohdittu, missä määrin on reaalisia syitä 
poiketa teoreettisten »mallien» edellyttämästä 
työsken telyj ärj estelmästä. 

Todellisten matkojen määrittänlinen on edel
lyttänyt hakkuupalstojen niin yksityiskohtaista 
kartoittamista, että karttoihin on merkitty jokai
nen leimattu puu, sen sijainti kaadon jälkeen ja 
sen käy ttöosan pituus samoin kuin siitä valmis
tettujen pölkkyjen »Vaellusreitti» aina varasto
muodostelmaan asti. Näin suuritöistä kartoitust.a 

K uva 3. Pölkkyjen suoran etäisyyden (suorat viivat) 
j a niiden todellisen siirtelyreitin (pisteviiva, tasoitettu 
murtoviivaksi) mittaaminen tutkimusten yhteydessä. 

4 

ei kuitenkaan ollut mahdollista suorittaa kaikilla 
tutkimuspalstoilla vaan useiden osalta on täyty
nyt tyytyä merkitsemään kaatosuunnasta, onk.p se 
ollut valittua varastomuodostelman paikkaa kohti 
vai onko se poikennut siitä asettuen johonkin 
suorakulman puoliskon ( 45° ) suuruiseen ympy
rän sektoriin (kuva 8, s. 8). Lisäksi on tällöin 
määritetty leimaitujen runkojen (kantojen) sa
moin kuin niistä valmistettujen pölkkyjen keski
pisteen suora etäisyys sen varastomuodostelman 
keskipisteeseen, johon pölkyt joutuvat, sekä pölk
kyjen todellisen siirtelyreitin pituus murtoviivaksi 
tasoitettuna (ks. kuvaa 3) . 

Tutkimusaineistona on käytetty v. 1956 Vana
jalta, Kuopion mlk:sta ja Puolangalta pinotavaran 
palstatien varteen teon palkkaperusteiden selvit
tämiseksi kerättyj ä havaintoja. Materiaali käsit
tää yhteensä 499.4 p - m 3 hakkuun, josta 63 % 
tehtiin palstateiden varsille ja 37 % - vertai
lun vuoksi - hajamuodostelmiin. Tutkimuspalsto
jen kokonaismäärä oli 17 ja työntekijäin määrä, 
joiden työskentelyjärjestelmää on analysoitu, oli 
7. Hakkuu suoritettiin käsityönä lumettomana ai
kana. - Tässä yhteydessä ei ole mahdollisuutta 
esittää tuloksia työntekijöittäin eikä työmaittain, 
vaan ne esitetään työmenetelmittäin keskiarvoina. 

1 PINOTAVARAN TEKO HAJASIJAINnSIIN 
MUODOSTELMIIN 

Pölkkyjen siirtelyn kannalta työskentelyjärjes
telmä voidaan katsoa optimaaliseksi silloin, kun 
keskimääräinen siirtelymatka varastomuodostel
miin saavuttaa minimin. Tämän tavoittaminen 
puolestaan edellyttää varastomuodostelmien edul
lista sijoittelua leimattuihin puihin nähden, suun
natun kaadon käyttämistä sekä pölkkyjen siirtä
mistä suoraa reittiä myöten varastomuodostel
maan. 

VARASTOMUODOSTELMIEN 
SIJOITTELU 

Hajamuodostelmiin teon ollessa kysymyksessä 
oidaan jokaisen varastomuodostelman keräys

alueen olettaa olevan neliön muotoinen (kuva 4). 
Jos leimatut puut sijaitsevat alueella tasaisesti tai 
attumanvaraisesti teoreettisesti edullisin pinon 

tai ristikon sijoituspaikka on neliön keskipisteessä. 
Runkojen (kantojen) keskietäisyy s siitä on tällöin 
sama kuin neliön kaikkien pisteiden keskietäisyys 
keskipisteestä eli kaavan muodossa: 

(1) • ) Eo = 0.383 X a, jossa 

Eo = leimattujen runkojen (kantojen ) keskietäisyys 
arastomuodostelman keskipisteestä, m, ja 
a = keräysalueen (neliön) sivun pituus, m. 

K aa a osoittaa että matka muuttuu keräysalueen 
sivun pituuden funktiona, joka puolestaan määrää 
alueen koon. Käytännössä alueen suuruus riippuu lei-

• ) Kaavan johto esitetty julkaisussa: PUTKISTO, 
KALLE 1949. Vanerikoivujen kasaamisesta 11. Met
sätehon tiedoituksia 28. Helsinki. 
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Kuva 4. Hajamuodostelmiin teossa leimattujen runko
jen (kantojen) keskietäisyyden teoreettinen laskeminen 
varastomuodostelman keskipisteeseen on tapahtunut 
olettaen keräysalue neliön muotoiseksi ja varastomuo
dostelma sen keskipisteessä sijaitsevaksi (vasemmalla). 
- Todellisuudessa pinot ja ristikot sijaitsivat keräys-

mikon tiheydestä ja varastomuodostelman koosta. Jos 
pinojen tai ristikoiden suuruus on vakio, a:n arvo on 
sitä suurempi mitä harvempi on leimikko ja jos 
leimikon tiheys on vakio, a:n arvo muodostuu sitä 
suuremmaksi mitä kookkaampia varastomuodostelmia 
tehdään. - Kaava voidaan esittää myös muodossa: 

V V) 
(2) *) ED = 0.383 - , jossa 

M 

Z = koko leimikon pinta-ala, m~, ja 
M = leimikosta tulevien varastomuodostelmien (ke

räysalueiden) lukumäärä. 
Jos esim. Z = 10 000 m! ( = 1 ha}, leimikon tiheys 

= 37 p-m'1/hn ja tavara kerätään l p-m3:n suuruisiin 
ristikoihin, matkaksi saadaan: 

V 10000 
ED = 0.383 -- = 0.383 Y 16.44 = 6.3 m. 
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Tällä tavalla on taulukkoon 1 laskettu 5 tutki
muspalstalta matkat keräysalueen keskipisteeseen 
käyttäen ko. palstojen käytännöstä mitattuja ti
heys- ja varastomuodostelman suuruusarvoja. 
Rinnalla on esitetty runkojen todellinen suora 
keskietäisyys sen muodostelman keskipisteestä, 
johon niistä valmistetut pölkyt ovat joutuneet, 
sekä näiden etäisyyksien ero. 

Taulukko 1 
Leimattujen runkojen keskietäisyys varastomuo
dostelmien keskipisteeseen pinotavaraa hajamuo
dostelmiin tehtäessä sekä teoreettisesti laskettuna 

että käytännön työmailta mitattuna. 

Palstan 1 Suora etäisyys, m 1 Ero 

n:o Teoreettinen 1 Todellinen 1 m 1 % 

1 8.3 13.8 5.5 66.3 
2 6.6 10.3 3.7 56.1 
3 7.1 8.8 1.7 23.9 
4 

1 

8.8 

1 

10.8 

1 

2.0 22.7 
5 6.9 7.1 0.2 2.9 

Keskim.l 7.5 1 10.2 1 2.7 1 36.0 

* ) Jos eri tavaralajit kootaan omiin varastomuo
dostelmiinsa, on keräysalueen suuruus laskettava kul
lekin tavaralajille erikseen (leimikon tiheys sekä 
varastomuodostelmien määrä ja suuruus tavaralajeit
tain). 

alueellaan epäedullisemmin (esimerkkinä kuva keskel
lä), toisinaan jopa niin, että alueet menivät osittain 
päällekkäin. - Tienvarteen teossa runkojen teoreetti
nen keskietäisyys on laskettu käyttäen suorakaiteen 
muotoista keräysaluetta, jonka tien puoleisen sivun 
keskipisteen välittömään läheisyyteen varastomuodos-

telmat sijoitetaan (oikealla) . 

Todellinen suora etäisyys on siis ollut 0.2 . .. 5.5 
m eli 2.9 .. . 66 .3 % pitempi kuin neliön muotoi
sen keräysalueen keskipisteeseen laskettu. Ero 
johtuu siitä, että pinojen ja ristikoiden sijoittelu 
ei ole ollut optimaalinen, mikä ilmenee mm. to 
dellisten keräysalueitten sattumisena osittain tois 
tensa päälle ja siitä johtuvana pölkkyjen ristiin 
siirtelynä. 

Vastaako sitten teoreettinen muodostelmien si
joittaminen todella optimaalista ja onko olemassa 
joitakin käytännöllisiä syitä, joiden vuoksi edul
lisimmasta sijoittelusta on luovuttava. - Ensin
näkin voidaan todeta, että lyhin keskietäisyys ke
räysalueen (joka muodoltaan on sellainen, että 
sillä voidaan peittää useita keräysalueita käsit
tävä palsta tai leimikko) keskipisteeseen saavu
tetaan käyttämällä tasasivuisen kuusikullnion 
muotoista aluetta (SUNDBERG 1953). Jos neliö ja 
kuusikulmia ovat pinta-alaltaan saman suuruiset, 
edellisen keskietäisyyden suhde jälkimmäisen kes
kietäisyyteen on n. 1: 0.94. K äyttämällä tasasivuista 
kuusikulmiota keräysalueena hakkuumiehillä olisi 
siis teoreettinen mahdollisuus selvitä vieläkin ly
hyemmällä matkalla kuin neliön ollessa kysymyk
sessä. Useista syistä, joihin tässä yhteydessä ei 
ole mahdollisuutta puuttua, neliön muotoisen 
alueen käyttö teoreettisissa laskelmissa on edul
lisempi. - Hakkuumiehellä on mahdollisuus pääs
tä neliön keskipisteeseen laskettua etäisyyttä ly
hyempään matkaan myös silloin kun leimatut run
got ovat ryhmittyneet (kasvatushakkuissa pyri
tään yleensä harventamaan tiheikköjä ja säästä
mään harvoja kohtia) käyttämällä varastomuo
dostelman paikan valinnassa ryhmittymistä hy
väksi. Teoreettisen laskutavan keskietäisyyttä· kos
kevia vaatimuksia ei siis käytännön kannalta voi 
tane pitää liian ankarina. 

Asiallisina syinä sijoittaa varastomuodostelma 
muualle kuin keräysalueen keskipisteeseen saatta
vat olla seuraavat. 

1. Alueen keskipiste sattuu maaston kohtaan, 
josta hevosen on vaikeata noutaa tavara. -
Suurin osa tutkimuspalstoista oli kuitenkin maas
toltaan sellaisia, ettei tätä syytä ollut olemassa. 

2. Alueen keskipisteessä saattaa olla kasvavaa 
metsää, hakkuutähteitä tai muita esteitä siinä 
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mäårin, että paikasta on luovuttava. - Joidenkin 
varastomuodostelmien sijoitteluun tämä on epäi
lemättä vaikuttanut, muttei missään tapauksessa 
siinä määrin, että esitettyjen poikkeamien määrä 
ja suuruus olisivat sillä perusteltavissa. 

3. Runkojen käyttöosan painopiste saattaa 
kaadon jälkeen kaatosuunnan vaikutuksesta olla 
lähempänä valittua varastomuodostelman paikkaa 
kuin keräysalueen keskipistettä. - Kantojen suo
r a keskietäisyys valitun paikan keskipisteestä 
osoittautui kuitenkin poikkeuksetta lyhyemmäksi 
kuin pölkytyksen jälkeen pölkkyjen keskikohdan 
suora keskietäisyys siitä. Kun lisäksi tutkittiin 
pölkkyjen siirtelymatkan ja niiden koon välistä 
r iippuvuutta (kuva 5), voitiin siirtelymatka todeta 
käytännöllisesti katsoen riippumattomaksi pölk
kyjen koosta {r= -0.113 ± 0.04), vaikka yleensä 
oletetaan pinojen ja ristikoiden paikat niin vali
tuiksi, että raskaimpien tyvipölkkyjen siirtelytyö 
jää vähäiseksi. 

Seuraavaksi voidaan kysyä, saattaako matkojen 
ero johtua virheellisestä mittaustavasta. Jos ole
tetaan mahdollisten mittalukemien virheiden ta
soittavan toisensa, saattaa eron syynä olla se, 
että teoreettinen laskentatapa edellyttää »tasossa» 
tapahtuvaa toimintaa, mutta käytännössä mit
taukset on tehty maaston pinnan myötäisesti, 
mitta-arvoja tasoon projisioimatta, vaikka maasto 

18. 87 -" 9 .J 
.20 2!2 / S6 23 7 

22 1 
21 1 Y-15S9X ~ K.ao 
2IJ 2 
lP 1 1 1 1 1 

~ 
18 
17 

3 2 
t -4- 23 ( 

\1' /6 \.1 ~ 52 

~ 15 
-..; 14 ·"' ~ 13 

f 7 5 f f 
3 '1 2 1 
3 6 2 { 

-~ 12 
~ II 
~ /0 

f 12 6 5 f f 1 1 
8 13 b 1 1 f2 
10 Pt 5 lt 3 ~ 1 

9 
~ 8 
~- 7 ~ 
1::1 6 
~ s 
~ 
:~ 4 
.::) 3 

319 20 7 lt 2 2 1 
2 J4. .2D /() 

~ 7 22 f 1/ \ 
_!_ 2JJ 21 /0 "\!:. ~ t-i ~ \ ( 

2 15 17 10 4 1 ;: q.q 11-1-f.2. f 
1 17 1~ 9 ' 3 2 ( 1 f \.. 
1 /6 .u 5 9 7 S.J 
~ '2 /3 7 8 3 J 2 1 1 

2 1 ff 7 3 2 f 1 f 
1 
0 1 2 2 f 

.... .... "' 1:) 1:) 

Kuv a 5. Hajamuodostelmiin teossa olettaisi pinot j a 
ristikot sijoitettaviksi niin, että suurikokoisten pölkky 
jen siirtelym atka muodostuu lyhyeksi. - Kaikilla tut
kim uspalstoilla osoittautui pölkyn suuruuden j a todel
lisen sii rtelymatkan v älinen korrelaatio kuitenkin er i t
täin heikoksi, kuten esimerkkinä olevasta kuv asta 

ilmenee. 
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Kuv a 6. Suunnattua kaatoa talviolosuhteissa. Huom . 
yksi muiden run kojen alle poikittain pölkyty ksen hel

pot tam iseksi kaadettu puu. 

on saattanut olla viettävää. P ääosa palstojen maas
tosta oli kuitenkin tasaista. 

Suurin kaltevuus, 23°, todettiin palstalla 1. Sen 
osalta voidaan mittaustavasta aiheutuvaa virhettä 
analysoida seuraavasti. Oletetaan projisioidun matkan 
pituudeksi teoreettisesti laskemalla saatu matka, 8.3 
m ja kysytään, mikä on rinnettä pitkin mitattava 
matka (x) silloin, kun kaltevuus on 23°. Saadaan: 

8.3 
cos 23~ = -

X 

x = 9.0 m 

Mittaustavasta aiheutuva virhe olisi tässä tapauk
sessa siis 9.0--8.3 = 0.7 m, mikä ei pysty selittämään 
5.5 m suuruista matkaeroa. 

Edellä esitetyn perusteella ei näin ollen voi tulla 
muuhun johtopäätökseen kuin, että v arastomuo
dostelmi en pai kat on v alit tu v ailLa rii t täv ää suun
nitelmaHisuutta. 

Virheellisestä varastomuodostelmien sijoittelusta 
aiheutuvan ylimääräisen siirtelytyön suuruusluo
kasta voidaan tehdä seuraava arvio. Oletetaan ta
vara 2-m:seksi paperipuuksi, jonka järeys on 
0.025 k-m3/pölkky. Pölkky jä on n. 29 kpl 1 
p-m3 :ssä. Ylimääräinen matka, joka on kuljet
tava noutamaan pölkkyä ja kuljetettava pölkkyä, 
on tällöin keskim. 2.7 X 29 = 78.3 m/p-m3. Siir
telyn työmaa- aika on n. 0.50 min/pölkky/10 m 
ja siis 1 p-m• siirtelyn y limääräinen aika 0.05 X 
78.3= 3.9 min. Kun siirtely tapahtuu mutkittele
vaa reittiä (ks. s . 10) ja edellä esitetty siirtely
aika on määritetty todellisen reitin matkayksik
köä kohti, todellinen aika on hieman yli 4 min/ 
p-m3 • Miehen urakkapalkkanormin ollessa 1 230:
m k/pv ylimäär äisen työn arvo on n . 12 .. . 13:
mk/p-m3 eli n. 4 % kuorimattoman 2-m paperi
puun tekotaksasta. 

KAATOSUUNTA 

Toisena työskentelyj ärjestelmän tarkoituksen
mukaisuuden indikaattorina voidaan pitää opti
maalisen kaatosuunnan käyttöä (kuva 6). Jos 
kaatosuunta voitaisiin ratkaista yksinomaan pölk
kyjen siirtelyn kannalta, puut olisi kaadettava 
kohti varastomuodostelmien sijaintipaikkoja. 

Suunnatun kaadon pölkkyjen siirtelymatkaa lyhen
tävä vaikutus on tällöin laskettavissa seuraavalla kaa
valla. 

s 
(3) F o = -- (2 Q - 71' St ), jossa 

2Q 

F o = suunnatun kaadon matkaa lyhentävä vaiku
tus, m, 



Taulukko 2 
Suunnatun kaadon pölkkyjen siirtelymatkaa lyhentävä vaikutus pinotavaran hajamuodostelmiin 
teossa eri suuruisten keräysalueitten, eri pölkynpituuksien ja eri kokoisten runkojen ollessa ky

symyksessä. 

Keräysalueen (neliön) pinta-ala, m~ 

225 
1 

400 
1 

625 
1 

900 
Pölkkyjä, 

Pölkkyjen pituus, m kpl/runko 

1 

1 
1 

2 
1 

3 
1 

4 
1 

1 
1 

2 
1 

3 

1 
Suunnatun kaadon keskim. 

1 0.5 1.0 1.5 1.9 0.5 1.0 1.5 
2 1.0 1.9 2.8 3.6 1.0 2.0 2.9 
3 1.5 2.8 3.9 4.5 1.5 2.9 4.1 
4 1.9 3.6 4.5 4.4 2.0 3.8 5.2 

Q = varaslomuodostelman keräysalueen pinta-ala 
( = at), m2 ja 

S = runkojen käyttöosan keskipituus, m. 

Esitetyssä muodossa kaava edellyttää käyttöosan 
siirrettäväksi yhtenä kappaleena ja siihen tartutta
vaksi aina lähinnä varastomuodostelmaa olevasta 
päästä kiinni. Useimmissa tapauksissa rungoista val
mist aan kuitenkin useampia pölkkyjä ja niihin tar
tutaan siirtelyä varten kutakuinkin keskeltä kiinni. 
S:n sijasta on kaavassa tällöin käytettävä 0.5 S . 

Näin laskien saadaan suunnatun kaadon (suun
taus kohti varastomuodostelman keskipistettä) 
pölkkyjen siirtelymatkaa lyhentäväksi vaikutuk
seksi taulukossa 2 esitetyt arvot. 

Osa vastaavista arvoista on esitetty graafisesti 
kuvassa 7 (s. 8).- Jos kaato suunnataan varasto
muodostelmasta poispäin, matka pölkkyä kohti 
luonnollisesti pitenee vastaavalla määrällä kuin se 
kohti muodostelman paikkaa kaadettaessa lyhe
nee. 

Kuva ja taulukko antavat aiheen seuraaviin 
päätelmiin. 

1. Suunnattu kaato lyhentää siirtelymatkaa sitä 
enemmän, mitä suurempi on runkojen käyttöosan 
pituus. Kuitenkin tietystä käyttöosan pituudesta 
alkaen matkaa lyhentävä vaikutus alkaa vähetä 
sen johdosta, että osa rungoista joutuu kaatues
saan keräysalueen ulkopuolelle. Ulkopuolelle jou
tuvien rungon osien osuus on sitä suurempi, mitä 
pienempiä keräysalueet ovat ja mitä pitemmistä 
rungoista on kysymys.* ) 

1 
4 

1 
1 

1 
2 

1 
3 

1 
4 

1 
1 

1 
2 

1 
3 

1 
4 

matkaa lyhentävä vaikutus, m/pölkky 

2.0 0.5 1.0 1.5 2.0 0.5 1.0 1.5 2.0 
3.8 1.0 2.0 2.9 3.8 1.0 2.0 3.0 3.9 
5.2 1.5 2.9 4.3 5.5 1.5 3.0 4.3 5.6 
6.0 2.0 3.8 5.5 6.7 2.0 3.9 5.6 7.1 1 

2. Keräysalueen suuruuden vaikutus matkan 
lyhentymiseen ilmenee ainoastaan silloin, kun alue 
on niin pieni, että osa rungoista joutuu alueen 
ulkopuolelle. - Käytännössä tällaisia tapauksia 
esiintyy lähinnä tiheissä leimikoissa, joiden puut 
ovat pitkiä ja joissa tavara kerätään pienikokoi
siin varastomuodostelmiin. 

3. Pölkkyjen pituus vaikuttaa suunnatusta 
kaadosta saatavaan hyötyyn sangen voimakkaasti. 
Kokonaismatkan lyhentyminen puutavaran kuu
tioyksikköä kohti on sitä suurempi, mitä pitempiä 
pölkyt ovat. Suurin hyöty on saavutettavissa sil
loin, kun rungon koko käyttöosa voidaan siirtää 
yhtenä kappaleena. 

Missä laajuudessa hakkuumiehet sitten käytän
nössä käyttävät suunnattua kaatoa hyväkseen. 
- Jos täysin kohti varastomuodostelman keskusta 
suuntautuva kaato saa numerokseen 1, tämän 
suunnan kummallakin puolella olevat, 45° sekto
rit 2, seuraavat kauempana olevat sektorit 3 jne. 
sekä täysin varastomuodostelmasta poispäin suun
tautuva kaato numeron 6 (ks. kuvaa 8, s. 8), ja
kaantuivat tutkimustyömaiden keskiarvoina kaato
suunnat taulukon 3. mukaisesti. 

Täysin suunnatusti on kaadettu siis keskim. 
vain 33 % rungoista. Kun vähäiset poikkeamat 
tästä suunnasta eivät sanottavasti vaikuta matkan 
lyhentymiseen, suuntaan 2 kaatuneet puut voi-

"') Täm3 haitta on eliminoitavissa siirtelemällä ke
räysalueen ulkopuolelle joutuneista rungon osista val
mistetut pölkyt niitä lähinnä olevaan varastomuodos
telmaan. 

Taulukko 3 
Kaatosuunnan jakaantt .. IJl1inen pinotavaraa hajamuodostelmiin tehtäessä. 

Selitys 

Vaihtelurajat .. . . 
Keskim. . ...... . 

1 

27 ... 45 
33.0 

Kaatosuunnan n:o 

2 3 4 5 

% puiden määrästä 

0 ... 2~-8 ... 22 15 ... 20 
16.6 

11 ... 28 
14.4 18.0 1 18.0 

6 

0 
0 

Yht. 

100.0 
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Kuva 7. Esimerkki suunnatun kaadon pölkkyjen siirte
lymatkaa lyhentävästä v aikutuksest a pölkkyjen pi
tuuden ja rungosta valmistettuvien pölkkyjen luku
määrän (käyttöosan pituuden) funktiona hajamuodos-

telmiin teossa. K eräysalueen suuruus 400 m". 

daan lukea myös oikein kaadetuiksi. Näin ollen 
ri . puolet rungoista on saanut oikean kaatosuun
nan. Varmuudella virheellisesti kaadetuiksi voita
peen katsoa suuntiin 4, 5 ja 6 joutuneet rungot. 
Niid n osuus on keskim. 31 %. 

Suuntaan 2 kaadetut puut olivat kooltaan suu
rimpia ja suuntaan 4 kaadetu t pienimpiä. Seuraa
vasta asetelmasta ilmenee eri suuntiin kaadettujen 
puiden kuutiomäärien prosentuaalinen jakaantu
!'llinen. 

Kaatosuunnan n:o 
Eri suuntiin kaadet
n_;jen runkojen kuu
tiom~ärän osuus, % 

8 

2 3 4 5 6 Yht. 

38.5 24 .6 15.8 12.0 9.1 0 100 .0 

Jotta voitaisiin ratkaista, mtssa laajuudessa 
suunnattua kaatoa on mahdollisuus käyttää, on 
tarkasteltava tekijöitä, jotka hakkuumiehen on 
otettava kaatosuuntaa valitessaan huomioon. Tär
keimmät niistä ovat seuraavat. 

1. Puun muodosta ja asennosta johtuvat, hel-
poimpaan kaatosuuntaan vaikuttavat tekijät: 

latvuksen painopisteen sijainti sekä mah
dollisen oksilla olevan lumen vaikutus sii
hen, 
mahdollinen lenkous sekä 
vino asento. 

2. Puun sijaintipaikasta johtuvat tekijät: 
sijainti kasvaviin puihin nähden (konkeloon 
kaadon ja kasvavan metsän vaurioittamisen 
välttäminen), 
sijainti valmiisiin varastomuodostelmiin näh
den (niiden hajoamisen välttäminen), 

-sijainti sellaisiin maaston vaikeustekijöihin 
nähden, jotka saattavat rikkoa kaatuvan 
puun (lähinnä kivet, vuoristossa kaadettava 
ylärinteeseen päin) , 
sijainti teihin, puhelin- sekä sähköiinjoihin 
jne. nähden (teiden sulkeutumisen ja johto
linjojen katkeamisen välttäminen), 

-sijainti kaatosahauspaikan kiviin, kantoihin 
ja muihin esteisiin nähden (jotka ratkaise
vat mille puolelle puuta sahan saa sijoite
tuksi), 
sijainti tuulen suuntaan nähden (suurilat
vuksisten puiden kaataminen kohti voima
kasta vastatuulta on vaikeata), 

-sijainti aikaisemmin kaadettuihin runkoihin 
ja niistä syntyneisiin hakkuutähteisiin näh
den (pölkytystyö helpompaa, jos paikka on 

vapaa hakkuutähteistä ja puu on koholla 
maasta aikaisemmin kaadettujen runkojen 
kannattamana) sekä 
sijainti sen varastomuodostelman sijainti
paikkaan nähden, johon ko. rungosta valmis
tetut pölkyt tullaan siirtelemään (pölkkyjen 
siirtelymatkan lyhentäminen). 

Luettelo jo sellaisenaan osoittaa, ettei varasto
muodostelmia kohti suunnattua kaatoa voida käy
tännössä koskaan noudattaa täysin kirjaimel
lisesti. Lisäksi voidaan todeta, että työntekijä 
joutuu sangen vaikean ongelman eteen pyr
kiessään ottamaan kunkin tekijän merkityksen 
oikealla painavuudella huomioon työn kokonai
suuden kannalta . 

Pinotavara valmistetaan tavallisesti siksi pie
nistä rungoista että puun muodosta ja asennosta 

Kuva 8. T utkimuksissa määritetyt kaato 
suunnat: 1 = täysin kohti varastomuodos
teLman keskipistettä S1.LU1ltavtuva, 2 = 45° 
sektori; edelLisen molemmilla puolilla, 3 = 
seuraavat 45° sektorit jne. - Kaatosuun 
n an keskimääräinen j akaantuminen haj a
muodosteLmiin teossa (vasemmalla ) j a 
palstatienvarteen teos3. (oikealLa ) tutki-

muspalstoilla. 



johtuvien tekijäin merkitys yleensä jää vähäiseksi. 
Vaara konkeloon kaatumisesta ja kasva\'an 

metsän vaurioitumisesta esiintyy vain kasvatus
hakkuiden ollessa kysymyksessä. Jos kaatosuun 
nan valinta sallitaan 90° kulman väljyydellä ( 45 " 
kulma kaatosuunnan 1 kummallakin puolella), 
jäänee tämänkin tekijän vaikutus vähäiseksi. -
Valmiiden varastomuodostelmien kaatosuunnan 
valintaa rajoittava vaikutus saadaan eliminoiduk
si, jos pölkyt ristikoidaan tai pinotaan vasta sen 
jälkeen kun niiden läheisyydestä kaikki leimatut 
puut on kaadettu. - Pinotavaraksi valmistelta
vat rungot ovat kooltaan tavallisesti siksi pieniä, 
ettei ole vaaraa myöskään niiden särkymisestä 
kaadon aikana ja, vaikka sellaista sattuisikin, 
vaurioiden taloudellinen merkitys on toisarvoinen. 
- Tiet ja johtolinjat ovat tarkasti varteen otet
tavia tekijöitä kaatosuunnan valinnassa, mutta 
tapauksia, joissa ne asettavat rajoituksia, esiintyy 
oloissamme sangen harvoin. - Tutkimustyömailla 
niitä ei ollut. 

Kaadettavan puun tyvellä oleva kivi, kanto 
taikka aivan vieressä oleva pystyyn jätettävä puu 
saattaa sangen kiusallisella tavalla vaikuttaa 
kaatosuuntaan, erityisesti jännesahaa käytettäessä. 
Vaikeimmissa "tapauksissa suuntaa on muutettava 
100 ... 130°. Moottorisahaa käytettäessä tämän 
tekijän merkitys jää vähäiseksi, sillä sen terä voi 
daan painaa puuhun ahtaastakin raosta. - Te
kijän yleisestä esiintymistiheydestä ei aineiston 
perusteella ole juuri mitään pääteltävissä. Tutki
mustyömailla sitä esiintyi niin vähäisessä mää
rässä, ettei se riitä virheellisesti kaadettujen pui
den suuren osuuden perusteluksi. 

Tuulen vaikutus kaatosuuntaan on sitä voimak
kaampi, mitä kovempi se on, mitä pitempiä ovat 
rungot ja mitä suurempia ovat niiden latvukset. 
Sen vaikutus on jossakin määrin eliminoitavissa 
kaatokiilan käytöllä. - Tutkimustyömailla pidet
tiin säätekijöistä päiväkirjaa, joka osoittaa, ettei 
tuuli esiintynyt tutkimusten kuluessa haitallisena 
tekijänä. 

Kuten alussa mainittiin, eräissä metsätyönteki
jöille tarkoitetuissa oppaissa suositellaan puiden 
kaatamista ristiin pölkytystyön helpottamiseksi. 
Sen sijasta käyttävät eräät työntekijät pölkytys
pukkia (ei kuitenkaan tutkimustyömailla) ja eräät 
pölkyttävät rungon karsittuaan sen yläpuolelta, 
mutta jätettyään alapuolella olevat oksat sitä kan
nattelemaan. Näistä ilmeisesti viimeksi mainittu 
menetelmä on edullisin. Jos puut ovat kovin vähä
oksaisia tai jostakin muusta syystä halutaan käyt
tää ristiinkaatoa, se ei missään tapauksessa vaadi 
kaikkien puiden ristiinkaatoa vaan yhden tai pa
rin pienikokoisen rungon saanti muiden pölkytys
alustaksi riittänee (ks. kuvaa 6, s. 6). Moottori
sahalla pölkytettäessä käy altapäin katkaisu myös 
hyvin päinsä, joten pölkytettävän rungon tuke
minen useasta kohdasta jää vaille merkitystä. Usein 
riittää alustaksi jokin lähellä oleva, aikaisemmin 
valmistettu pölkky.- Näin ollen pölkytysnäkökoh
dat eivät ilmeisesti vaadi ainakaan siinä laajuu
dessa suunnatusta kaadosta luopumista ja ristiin-

Kuva 9. Tämän kaltaisessa metsässä ei hakkuutähteiden 
sijoittuminen sanottavammin vaikeuta suunnatun kaa
don käyttöä, tehtiinpa tavara hajamuodostelmiin, kuten 

kuvasta ilmenee, taikka palstateiden varteen 

kaadon käyttämistä kuin tutkimustyömailla ta
pahtui. 

Kysymys hakkuulähteiden sijoittumispaikkojen 
ja kaatosuunnan välisistä suhteista on vaikeasti 
ratkaistavissa (kuva 9), sillä siihen vaikuttavat 
mm. puiden kaatojärjestys ja samanaikaisesti kaa
dettujen puiden lukumäärä. Jos kaato aloitetaan 
lähinnä varastomuodostelman paikkaa olevista 
puista, saadaan tilaa . etäämpänä olevien puiden 
kaatamiseksi suunnatusti kohden pölkkyjen keräys
keskusta, mutta toisaalta aiheutetaan helposti ti
heissä leimikoissa pinon tai ristikon läheisyyteen 
hakkuutähdemurrokko, jonka yli pääosa kauem
pana olleiden runkojen pölkyistä joudutaan siir
telemään. - Tietenkin kaatoa, jossa latvus jou
tuu varastomuodostelman sijaintipaikalle taikka 
kaadettavan puun juurelle, on vältettävä. - Hak
kuulähdekysymyksen merkitys on sitä suurempi, 
mitä tiheämpi on leimikko ja mitä oksaisempia 
puut. Kuusikoissa ja koivikoissa sen vaikutus on 
yleensä voimakkaampi kuin männiköissä ja hoita
mattomissa metsissä suurempi kuin hoidetuissa. 
Sen vaikutus alkaa tuntua merkittävällä tavalla 
silloin kun kuusikon tiheys on 40 ... 50 p -m3/ha 
suurempi, koska sellaisilla palstoilla »hakkuutäh
teiden raivaus työskentelypaikalta » ilmenee oma
na työvaiheena. - Hakkuulähteiden haitallisen 
vaikutuksen vähentämiseksi suunnatusta kaadosta 
on siis pakko ainakin tiheissä leimikoissa poiketa, 
muttei ilmeisesti 45° enempää. - Mainittakoon, 
että tutkimustyömaiden palstojen tiheys vaihteli 
46 ... 112 p- m3/ha rajoissa. 

Kaatosuuntaan vaikuttavien tekijöiden luette
lossa oli viimeisenä puun sijainti sen varastomuo
dostelman paikkaan nähden, johon siitä valmiste
tut pölkyt tullaan siirtämään. - Pölkkyjen siir
telymatkan lyhentämisnäkökohdat pitäisikin ottaa 
erittäin painavina kaatosuunnan valinnassa huo
mioon. 

Kun edellä esitettyjen näkökohtien valossa tar
kastellaan taulukon 3 arvoja, voitanee_!l päätellä, 
että poikkeamat täysin suunnatusta kaadosta ovat 
ymmärrettävissä, mutta eivät siinä laajuudessa 
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kuin tutkimustyömailla tapahtui. Ilmeisesti työn
tekijät eiv ät ole kiinnittäneet riittäv ästi huomiota 
pölkkyjen siirtelymatkakysymykseen ja kaato
suunnan vaikutukseen siihen. 

Mikä sitten on suunnatun kaadon tai sen käyt
tämättä jättämisen käytännöllinen merkitys. -
Oletetaan kaksi tapausta, joista toisessa voitaisiin 
täysin käyttää hyväksi suunnattua kaatoa matkan 
1yhentämiseksi ja toisessa kaatosuunnat valitaan 
niin, että ne täysin neutralisoivat suunnatusta 
kaadosta saatavan hyödyn. Pölkkyjen siirtelymat
kojen erot ovat si1loin suuruudeltaan aikaisemmin 
esitetyn taulukon 2 (s. 7) arvojen mukaisia. Esim. 
2-metristen, käyttöosan keskipituudeltaan 12 m 
rungoista valmistettujen pölkkyjen siirtelymatka 
on tällöin em. tapauksessa 2.9 m lyhyempi. Jos 
pölkkyjä on 29 kpl/p- m 3, 1 p -m 3 kohti muodos
tuva pölkkyjen yhteenlaskettu suora siirtelymatka 
on jälkimmäisessä tapauksessa 2.9 X 29 m = n. 
84 m pitempi. Lisämatkan pituuden suuruusluok
ka on siis kutakuinkin sama kuin aikaisemmin 
(s. 6) on esitetty aiheutuvan varastomuodostel
mien virheellisestä sijoittelusta (n. 78 m/p-m2 ). 

PöLKKYJEN SIIRTELYREITIN SUORUUS 

Kuten alussa mainittiin, mitattiin jokaisen pöl
kyn keskipisteen suora etäisyys sen pinon tai ris
tikon keskipisteeseen, johon pölkky siirrettiin, sa
moin kuin pölkyn todellinen :o vaellusreitti» murto
viivaksi tasoitettuna (kuva 3, s. 4) . 

.10 1/P 1M .J,f,# ~ I~J IJQ 1'7 •• .. •• 4 • g 
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K uva 10. Pölkkyjen todellinen siirtely reitti varastomuo
dostelmaan osoittautui niin hajamuodostelmiin kuin 
palstatien varteenkin teossa tuntuvasti pitemmäksi 
kuin n iiden suora etäisyys siitä. - Kuva esittää mut
kitte lun määrää kummankin työmuodon keskiarvona. 
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Kuvasta 10 sekä taulukosta 4 ilmenee, missä 
määrin mainitut matkat keskimäärin poikkeavat 
toisistaan. 

Taulukko 4 
Pölkkyjen keskipisteiden suora etäisyys pölkytyk
sen jälkeen sen varastomuodostelman keskipis
teestä, johon ne siirrellään, sekä pölkkyjen todel-

linen, murtoviivaksi tasoitettu siirtelymatka. 

Pölkkyjen 1 Pölkkyjen 

1 

Matkojen ero 
suora etäi- todell . siir-

1 
syys, m telymatka, m m % 

2 1 8.6 
1 

6.6 1 
330 

4 9.6 5.6 140 
6 10.8 4.8 80 
8 12.3 4.3 54 

10 13.9 3.9 39 
12 15.7 3.7 31 
14 17.6 3.6 26 
16 19.6 3.6 23 
18 21.5 3.5 19 
20 23.5 3.5 18 
22 25.5 3.5 16 
24 27.4 3.4 14 

Taulukon arvot ovat tasoitettuja ja ne on saatu 
eri työntekijäin ja eri työmaiden keskiarvoina. Li
säksi niihin sisältyy sekä hajamuodostelrniin että 
palstatienvarteen teosta saatu aineisto, sillä mut
kittelun määrässä ei näiden menetelmien välillä 
osoittautunut olevan signifikatiivista eroa. 

Kuvan ja taulukon perusteella on pääteltävissä 
seuraavaa. 

1. Kuta lyhyempi on pölkyn suora etäisyys pi
non tai ristikon keskipisteestä, sitä suuremmaksi 
muodostuu keskimäärin matkojen sekä absoluut- · 
tinen että suhteellinen ero. 

2. Kun suora etäisyys on 14 m suurempi, mat
kojen keskimääräinen ero muodostuu käytännölli
sesti katsoen vakioksi, n. 3.5 m:ksi mutta suh
teellinen ero on sitä pienempi, mitä pitempi on 
suora etäisyys. 

3. Pölkkyjen todellinen siirtelyreitti on mutki
tellut sangen huomattavasti. 

Onko mutkittelu sitten välttämätöntä ja mitkä 
tekijät vaikuttavat sen suoruuteen. - Ensinnä
kin on kiinnitettävä huomiota pölkkyjen siirtely
menetelmiin. Kysymykseen tulevat kantaminen, 
heittäminen, vierittäminen ja vetäminen. Heittä
minen voidaan suorittaa yli kantojen, kivien ja 
hakkuutähteiden mutta muita menetelmiä käytet
täessä on pakko kiertää esteitä, joita metsämaas
tossa aina on. Mutkittelu on siis aina jossakin 
määrin välttämätöntä. Kuitenkin voidaan kysyä, 
onko 2 m etäisyydellä varastomuodostelman kes
kipisteestä olleita pölkkyjä ollut pakko siirrellä 
keskimäärin 8.6 m ja onko ristikolle tulevien 
kaikkien pölkkyjen ollut välttämätöntä •vaeltaa• 
yli 15 m pitempi matka kuin niiden suora keski
etäisyys on, kuten eräässä yksityistapauksessa voi
tiin todeta? - Osa mutkittelusta voitaneen var
muudella pitää tarpeettomana. 

Maastoesteiden ohella tärkeimpiä mutkittelun 
aiheuttajia ovat kuorinta ja halkominen lajittelu 



Kuva 11. Pötkkyjen kerääminen kokoon kuorimista 
varten on eräs syy niiden siirteLyreitin mutkittetuun. -
Jos käytetään petketettä itman pukkia (vasemmalta), 
mutkittetu jää tavaHisesti vähäiseksi. K eskeHe patstaa 
sijoitett11 pukki, jota yteensä käytetään veitsikuorin
nassa (oikeana), muodostuu hetposti kohdaksi, jonka 
kautta kaikki pötkyt •vaeUavat• sen sijaan, että pukkia 

siirrettäisiin riittävän usein. 

sekä ilmeisesti juuri tarpeettoman mutkittelun 
osalta se, että työntekijä ei oLe tehnyt itseLLeen 
ajoissa täysin seLväksi, mihin varastomuodosteL
maan hän minkin pöLkyn aikoo kuLjettaa. Vii
meksi mainittuun viittaa mm. jossakin määrin 
esiintynyt pölkkyjen ristiinkuljetus. 

Aineistoon sisältyy sekä petkeleellä kuorintaa 
että veitsellä kuorintaa pukkia apuna käyttäen 
(kuva 11). Aluksi oletettiin, että kuorintapukki 
olisi perussyynä runsaaseen mutkitteluun. Eräillä 
työntekijöillä oli näet tapana pitää pukkia koko 
työpäivä samalla paikalla ja kierrättää kaikki 
kuorittavat pölkyt tämän paikan kautta. Sen vas
tapainona toiset työntekijät siirtelivät pölkyt kuo
rimattomina ristikoimispaikan välittömään lähei
syyteen, suorittivat siinä kuorinnan niin, että saat
toivat latoa pölkyt kuorinnan jälkeen suoraan ris
tikkoon ja siirsivät pukin sen jälkeen seuraavaksi 
koottavan ristikon läheisyyteen. Kun lisäksi eräät 
petkeleellä kuorijat käyttivät pukkia (kuva 2), 
keräsivät pölkkyjä kuorintaa varten kokoon ja 
siirtelivät niitä tällaisilta paikoilta kohti ristikoita 
vasta kuorinnan jälkeen, ei petkele- ja veitsikuo
rinnan välille saatu keskiarvoina merkittävää eroa. 
Yksityistapauksissa erot kuitenkin olivat huomat
tavia ja lähinnä pukittoman petkelekuorinnan 
eduksi. 

Halkoja aineisto sisältää suhteellisen vähän. 
Niiden osalta voitiin todeta, että eräissä tapauk
sissa halkomispaikoista, silloin kun ne ovat etäällä 
pinon paikasta, saattaa muodostua huomattavia 
mutkittelun aiheuttajia. 

Jos palstalta on valmistettava useita tavaralaje
ja ja ne kerättävä eri varastomuodostelmiin, nii
den lajittelu lisää myös mutkittelua. Työntekijäin 
näyttää olevan vaikeata ratkaista, mihin suuntaan 
heidän oLisi edullisinta kuljettaa vähemmistönä 
oLevia tavaraLajeja. 

Pölkkyjen todellisen siirtelyreitin mutkittelu ei 
siis o1e täysin vältettävissä, mutta varmana voi-

taneen pitää, että taitavalla työntekijällä on mah
dollisuus pitää sen määrä suhteellisen vähäisenä. 
- Mutkittelusta aiheutuva lisämatka, jos sen 
suuruus on keskim. 3.5 m, merkitsee aikaisemmin 
esimerkkinä olleen 2-m pinotavaran osalta n. 100 
m lisämatkaa pölkkyjen siirtelyssä 1 p-m3 kohti. 

II PINOTAVARAN TEKO PALSTATIEN VARTEEN 

Useat pinotavaran hajamuodostelmiin tekoa 
edellä käsiteltäessä todetut seikat koskevat myös 
palstatienvarteen tekoa. Viimeksi mainitun osalta 
voitaneen näin ollen tyytyä lähinnä teoreettisten 
»optimimallien» numeeristen arvojen ja käytän
nöstä määritettyjen arvojen vertaamiseen. 

V ARASTOMUODOSTELMIEN SIJOITTEL U 

Pinotavaran palstatienvarteen teossa leimattu
jen puiden teoreettista etäisyyttä varastomuodos
telman keskipisteeseen laskettaessa keräysalueen 
muotona on syytä käyttää suorakaidetta. Tavara 
tulee tällöin kerättäväksi palstatien suunnassa 
olevan sivun keskipisteeseen (tarkemmin: varas
tomuodostelman keskipiste 2 m etäisyydellä tien 
keskiviivasta). Tätä sivua vasten kohtisuorassa 
olevien sivujen pituus (keräysalueen syvyys) on 
1/2 palstateiden kohtisuorasta etäisyydestä (kuva 
4, s. 5). 

Jos oletetaan, että leimattujen puiden etäisyys kes
kipisteestä on sama kuin ke_räysalueen kaikkien pistei
den keskietäisyys siitä, matka saadaan lasketuksi seu
raavalla kaavalla. 

1-1 V 
(4) * ) E~~ - a• + 4b! + 

3- 2 

:\n ( -a_+_V __ a~-- :-4-b_~-) 7 :: ln ( 2b +V:! + 4b' ) } 

jossa 

E [J = leimattuje;J runkojen (kantojen) keskietäisyys 
varastomuodostelman keskipisteestä, m, 

a = keräysalueen kannan (palstatien suuntaisen 
osan) pituus, m, 

b = palstan syvyys ( 1/2 palstateiden kohtisuorasta 
keskietäisyydestä), m . 

Jos pinoon tai ristikkoon kootaan tavaraa molem
milta puolilta . tietä, jos varastomuodostelma sijoite
taan vuorotellen tien kummallekin puolelle ja jos 
a = 2b, keräysalueen muoto muodostuu neliöksi ja 
keskietäisyys vastaa hajamuodostelmiin teon keski
etäisyyttä. 

Keräysalueen suuruus ja muoto riippuvat pals
tateiden keskietäisyydestä, leimikon tiheydestä ja 
varastomuodostelmien suuruudesta. - Kun käyte-

* ) Kaavan johto esitetty julkaisussa: PUTKISTO, 
KALLE, 1956. Tutkimuksia pyörätraktoreiden käytös
tä puutavaran metsäkuljetuksessa. Metsätehon jul
kaisu n:o 36. Helsinki. 

11 



tään näiden tekijöiden tutkimuspalstailta maan
tettyjä arvoja, saadaan leimattujen runkojen kes 
kietäisyydeksi varastomuodostelman keskipistee
seen kaavan ( 4) mukaan taulukosta 5 ilmenevät 
arvot. Niiden rinnalla on esitetty tutkimuspals
tailta mitatut runkojen (kantojen) todelliset suo
rat matkat sekä näiden matkojen erot. 

Taulukko 5 

Leimattujen runkojen keskietäisyys varastomuo
dostelmien keskipisteeseen pinotavaraa palstatien 
varteen tehtäessä sekä teoreettisesti laskettuna et-

tä käytännön työmailta mitattuna. 

Palstan 1 Suora etäisyys, m 1 Ero 
n :o Teoreettinen 1 Todellinen 1 1 % m 

1 1 8.2 13.7 5.5 67.1 
2 9.0 11.4 2.4 26.7 
3 6.0 6.0 0 0 
4 8.4 9.6 1.2 14.3 
5 6.9 7.9 1.0 14.5 
6 8.9 13.0 4.1 46.1 
7 6.0 8.0 2.0 33.3 
8 5.5 8.0 2.5 45.5 

Keskim.l 7.4 1 
9.7 

1 
2.3 1 31.1 

Teoreettisen ja todellisen matkan ero johtuu 
toisaalta siitä, että tienvarteen tehdyt pinot ja 
ristikot eivät ole sijainneet keräysalueen tien 
suuntaisen sivun keskipisteessä, toisaalta todellis
ten keräysalueiden osittaisesta päällekkäin sattu
misesta ja siitä aiheutuneesta pölkkyjen ristiin 
siirtelystä. - Hakkuumiehet eivät ole siis palsta
tienvarteen teonkaan ollessa kysymyksessä osan
neet sijoittaa varastomuodostelmia leimattuihin 
puihin nähden edullisimmalla tavalla. - Virheel
linen sijoittelu on lisännyt matkaa jokaista pölk
kyä kohti 0 ... 5.5 m eli 0 ... 67.1 %. Keskimää
räinen lisääntyminen, 2.3 m eli 31.1 % on hieman 
pienempi kuin hajamuodostelmiin teossa (2.7 m , 
36.0 %). 

KAATOSUUNTA 

Palstatien varteen teossa suunnatun kaadon 
lyhentävä vaikutus voidaan laskea periaatteelli
sesti samalla tavalla kuin hajamuodostelmiin teon 
ollessa kysymyksessä. 

Kun keräysalue on muodoltaan suorakaide, kaava 
(3) saa muodon: 

[J s 
(5) F = -- (4 ab - 7r S~), jossa 

4 ab 

F Q = suunnatun kaadon matkaa lyhentävä vaikutus, 
m, 

a = keräysalueen kannan pituus, m, 
b = keräysalueen syvyys ( = 1/2 palstateiden etäi

syydestä), m, 
S = rungon käyttöosan pituus, m. 

Jos rungoista valmistetaan useita pölkkyjä ja jos 
niihin tartutaan keskimäärin puolivälin kohtaan kiin-

12 

ni, on S:n arvo laskettava vastaavalla tavalla kuin 
hajamuodostelmiin teon yhteydessä on esitetty (ks. 
s. 6). 

Kuten kaavasta ilmenee, suunnatun kaadon 
matkaa lyhentävä vaikutus on riippumaton ke
räysalueen muodosta, mutta kylläkin tietyissä ta
pauksissa sen suuruudesta (kuva 12). - Suunna
tun kaadon matkaa lyhentävää vo.ikutusta kuvaa
vat näin ollen taulukossa 2 (s. 7) esitetyt arvot 
myös tienvarteen tehtäessä. 

Suunnattua kaatoa käytettiin tienvarteen teko
palstoilla vieläkin vähemmän kuin hajamuodos
telmiin hakattaessa, kuten taulukosta 6 (s. 13) ja 
kuvasta 8 (s. 8) ilmenee. 

Jos palstatienv2rteen tehtäessäkin kaatosuunnat 
1 ja 2 katsottaisiin oikeiksi runkolukumäärästä 
oli oikein kaadettuja keskim. vain 42 %, kun vas
taava luku hajamuodostelmiin teossa oli 51 %. 
Suhde tuntuu yllättävältä, koska pölkkyjen kulje
tussuunnan olettaisi tienvarteen tehtäessä olevan 
helpommin ratkaistavissa. 

Suuntiin 1 ja 2 kaadetut rungot olivat tässäkin 
tapauksessa kooltaan suu rempia kuin muihin suun
tiin kaadetut, joten eri suuntiin kaadettujen run
kojen kuutiomäärien suhde antaa hieman edulli
semman kuvan. Tätä valaisee seu-raava asetelma. 

Kaatosuunnan n:o 
Eri suuntiin kaadet
tujen runkojen kuu
tiomäärien osuus, % 

1 2 3 4 5 6 Yht. 

33.9 21.0 17.7 13.6 13 .8 6. 100 .0 

Puiden kokonaiskuutiomäärästä olisi oikein kaa
dettu siis n. 55 %. - Haluttuun suuntaan kaata
minen on sitä helpompaa, mitä pienempiä puut 
ovat, joten asetelman luvut vahvistavat käsitystä 
kaatosuunnan melko sattumanvaraisesta valitse
misesta taikka suunnatun kaadon merkityksen 
väheksymisestä. 
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Kuva 12. Suunnatun kaadon pölkkyjen keskim. siirtely
matkaa lyhentävä vaikutus palstatien v arteen teossa 
runkojen käyttöosan keskipituuden j a keräysalueen 
koon funktion a. K uvaaj at laadittu tapauksi sta, j oissa 
pölkkyjen noutamiseksi on mentävä keskimäärin käyt-

töosan pituuden puolivälikohtaan. 



Taulukko 6 

Kaatosuunnan jakaantuminen pinotavaraa palstatienvarteen tehtäessä. 

Kaatosuunnan n:o 

Selitys 1 1 __ 2 __ 1 _ _ 3 ___ _!__1 __ 4 _1!___5 _ __!_1_6 _ ___..!.1_Yh_t_. -1 

% puiden määrästä 

Vaihtelurajat ... . 
Keskim .. ...... . 1

10 ... 48 1 

28.0 
2 ... 28 

14.0 1
11 ... 25 

19.0 1
13 ... 27 1 

19.0 
7 .. . 28 

20.0 . 
0 ... 2 

6 100.0 

?öLKKYJEN SURTELYREITIN SUORTJUS 

Kuten aikaisemmin on mainittu, pölkkyjen siir
telyreitin mutkittelun määrä osoittautui pc.lstatien
varteen tehtäessä keskimäärin saman suuruiseksi 
kuin hajamuodostelmiin hakattaessa (ks. kuvaa 3, 
s. 4, ja taulukkoa 4, s. 10), vaikka palstateiden 
olisi olettanut myös tässä mielessä tarjoavan tiet
tyjä etuja. Pölkytys- ja kuoriotapukin käyttäjien 
on näet helppo siirtää pukkia tielinjaa pitkin 
pinojen ja ristikoiden paikkojen läheisyyteen. -
Kuopion mlk:ssa sijainneella työmaalla menetel
tiinkin näin, mutta sen sijaan että kuorintapukki 
olisi nostettu tielinjalta pölkkykasojen luo, eräällä 
palstalla kaikki pölkyt heiteltiin tielle, josta ne 
uudelleen jouduttiin siirtelemään kuorinnan jäl
keen (kuva 2, s. 3). 

* * * 
Kuten edellä esitetystä lienee käynyt ilmi, pino

tavaran tekijäin työskentelyjärjestelmissä niin ha
jamuodostelmiin hakattaessa kuin palstatienvar
teen tehtäessäkin on parantamisen varaa. Luon
nollisesti eri työntekijäin välillä oli tuntuvia ero
ja, mutta kun varastomuodostelmien virheellisestä 
sijoittelusta, virheellisestä kaatosuunnan valin
nasta ja pölkkyjen siirtelyreitin tarpeettomasta 
mutkittelusta voidaan yhteensä arvioida aiheutu
neen keskimäärin n. 200 m ylimääräinen siirtety
matka p-m3 kohti ja kutakuinkin yhtä pitkä mat
ka mentäessä noutamaan pötkkyjä, ei suunnitel
mallisuuden puuttumista (kuva 13) voitane pitää 
sattumana. Lisäksi tulokset olivat saman suuntai
set kaikilla työmailla, jotka sijaitsivat eri puolilla 
maata. 

Millaisia sitten olivat työntekijät, joiden työs
kentelyjärjestelmiä tutkittiin. - Jokainen heistä 
sai pääansionsa metsätöistä. Heidän ikänsä vaih
teli 24 ... 55 v (keski-ikä 35 v) ja metsätöissä 
oloaikansa 6 ... 38 v (keskim. 16 v). Työtä seuran
neiden aikatutkijain arvostelu miesten yritteliäi
syydestä oli kahden osalta •erittäin hyvä• ja mui
den osalta .ohyvä». Kaikkien ammattitaito oli ar
vosteltu »hyväksi•. - Tulokset eivät siis koske 
vailla ammattikokemusta olevia henkilöitä. 

PUOSKARI (1955) on selostaessaan valtakun
nan hakkuumestaruuskilpailuissa tehtyjen työn
tutkimusten tuloksia esittänyt mielenkiintoisen to
teamuksen. Vaikka mestarihakkaajien työvaihei
den järjestys ja niiden kulloinenkin pituus vaihteli 

erittäin suuresti, he pääsivät silti erinoma1s1m tu
loksiin. Epäilemättä tämänkaltaisissa kysymyksis
sä yksilöt ovat hyvin erilaisia eikä liene mahdol
lista antaa yleispäteviä ohjeita työvaiheiden kro
nologisesta järjestyksestä. Sen sijaan kaikkien 
työntekijäin edun mukaista pitäisi olla tarpeetto
man pölkkyjen siirtelytyön ja siitä aiheutuvan 
ansion menetyksen välttäminen. 

111 PÄÄTELMÄT KÄYTÄNNÖN KANNALTA 

Vaikkakaan 7 työntekijän työskentelyjärjestel
män perusteella ei ole syytä tehdä liiallisia yleis
tyksiä, tulokset osoittanevat omalta osaltaan, mi
ten tarpeellista olisi saada metsätyöntekijäin am
mattikasvatus käyntiin. 

Edelleen ne osoittanevat, että on mahdollista ja 
olisi tarpeellista suorittaa perusteellisempia tutki
muksia hakkuun työskentelyjärjestelmistä t ietojen 
saamiseksi opetus- ja neuvontatoimintaa varten. 

Hakkuumiesten huomio tulisi erityisesti kiinnit
tää seuraaviin seikkoihin. 

1. Jo ennen hakkuuseen ryhtymistä olisi pals
talla tehtävä yleissuunnitelma tarkoituksenmu
kaista työskentelyä varten. 

Kuva 13. Tavanomainen kuva hakkuupal.stalta. Puut 
kaadettu vailla suunnitelmallisuutta j a hakkuutähteitä 
kaikkialla. Tässä vaiheessa työntekijä tuskin itsekään 
tietää, missä hän suorittaa ku.orinnan ja minne hän 

sijoittaa ristikot. 
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Kuva 14. Halkoja hakattaessa pitäisi ha!kominen suo
rittaa aina pinon paikan välittömässä läheisyydessä, 
sillä ha!komattomien pö!kkyjen siirtely on joutuisam
paa kuin v almiiden ha!kojen ja !isäksi muualla tapah
tuvan ha!komisen paikoista syntyy helposti mutkitte!ua 
ja ylimääräistä siirtelytyötä aiheuttavia keskuksia. -
Jos rungot ovat pienikokoisia tai työntekijä voimakas, 
osa pö!kytystyöstäkin on syytä siirtää varastomuodos-

te!mien läheisyyteen. 

2. Sen lähtökohtana tulisi olla alustava varas
tomuodostelmien paikkojen valitseminen sekä 
alustavan ratkaisun tekeminen, mistä rungoista 
valmistetut pölkyt mihinkin pinoon tai ristikkoon 
on edullisinta siirrellä. Leimattujen puiden ryh
mittyminen on tällöin otettava huomioon. 

3. Suunnattua kaatoa olisi mahdollisimman pal
jon käytettävä hyväksi ottaen kuitenkin huomioon 
siitä mahdollisesti aiheutuvan hakkuutähteiden 
haitallisen kasaantumisen (erityisesti suunnatun 
kaadon ja hakkuutähdekysymyksen välisiä suhtei
ta olisi tutkimuksilla selvitettävä). 

4. Kun puut on kaadettu ja ehkä osittain tai 
kokonaan karsittu, olisi lopullisesti tavaralajeit
tain ratkaistava varastomuodostelmien paikat ja 
kunkin muodostelman keräysalueen rajat niin, 
että pölkkyjen keskietäisyys muodostelrnista on 
mahdollisimman pieni ja että raskaimpia tyvi 
pölkkyjä joudutaan siirtelemään mahdollisimman 
vähän. 

5. Keräysalueiden rajoilla olevista rungoista 
valmistetut pölky t olisi siirrettävä niitä lähinnä 
oleviin pinoihin ja ristikoihin, jottei syntyisi ris
tiinkulj etusta. 

6. Yhtämittaisesti ei ole syytä kaataa liian run
sasta puumäärää, sillä suunnitelmallisessa työs
kentelyssä huomioon otettavien tekijöiden hallit
seminen saattaa silloin käydä liian vaikeaksi. 

7. Jotta mutkittelu pölkkyjä siirreltäessä jäisi 
vähäiseksi, olisi pukin varassa tapahtuva kuorin
ta samoin kuin halkominenkin (kuva 14) tehtävä 
aina kunkin pinon tai ristikon paikan välittömässä 
läheisyydessä niin, että kuoritut pölkyt tai halot 
voidaan suoraan latoa varastomuodostelmaan. Pu
kin paikkaa on muutettava riittävän usein. 

8. Jos rungot ovat pienikokoisia, ne on edulli
sinta siirtää pölkyttämättöminä tai vain osittain 
pölkytettyinä varastomuodostelman läheisyyteen. 

9. Palstatiet tarjoavat hyvän kiinnekohdan työn 
suunnittelulle ja niitä pitkin on helppo kuljettaa 
sekä työvälineet että pukit. 

10. Moottorisahan avulla työskenneltäessä on 
tarkoituksenmukaisen työskentelyjärjestelmän 
omaksuminen vielä tärkeämpää, koska pölkkyjen 
siirtelytyön suhteellinen osuus työn kokonaisajan
menekistä on silloin suurempi kuin käsisahalla sa
hattaessa ja koska monet suunnatun kaadon käyt
töä haittaavat tekijät menettävät silloin merki
tyksensä. 

11. Tarpeettoman pölkkyjen siirtelytyön elimi
noimisella voitaneen työn tuottavuutta kohottaa 
keskimäärin ehkä n . 10 % :lla. 
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Analysis of the Working Method of Cordwood loggers 

by Kalle Putkisto 

Summary 

Cordwood is prepared in Finland in two principal 
ways. The systems differ only in that in the newer 
procedure, i.e. •making cordwood alongside the strip 
road• (Fig. 2), the workers must clear in connection 
with the logging work strip roads that have been 
marked out in advance and place the piles and cross
wise stacks in the immediate vicinity of these roads to 
facilitate transport. In the older procedure, i.e. 
•making cordwood in dispersed formations• (Fig. 1), 
the loggers could decide on the location of the storage 
formations and no clearing of strip roads was involved. 
The loggers are permitted in both ca~es to choose their 
c>wn method of work. 

The present investigation concerned a logging job 
of c. 500 piled cu.m. (of which 63 per cent alongside 
the strip road and 37 per cent in dispersed forma 
tions) carried out by 7 workers in the snowless pe
riod. The working methods used are analysed prin
cipally from the standpoint of moving the bolts into 
piles and crosswise stacks. The investigation was car
ried out in the following way: Formulae were first 
written on a theoretical basis for the calculation of 
the distances over which the bolts had to be moved 
ir. various cases. The work method required for 
the theoretical trips, given certain conditions, was 
regarded as the optimal for the moving distance. 

The actual trips were then measured by strips and 
storage formations and compared with the theoretical 
»models». The extent to which real reasons exist for 
changes from the optimal moving distance of a 
working method was studied. 

Special attention was paid to the following points 
of the bolt-moving distance: 

- the location of the storage formations (piles and 
cross-wise stacks) in relation to marked trees (Fig. 4); 

- the felling direction of the trees (Figs. 7, 8 and 
12); 

- the tortuosity of the actual bolt-moving route 
(Figs. 3 and 10); 

- the location of the storage formations to reduce 
the work of moving the heaviest bolts compared with 
the job of moving lighter bolts (Fig. 5). 

In logging for dispersed formations and alongside 
the strip road the working method of the loggers in
volved so many errors on all the points mentioned 
that the extraordinary and unnecessary distance they 
moved bolts averaged c. 200 m per piled cu. m. It 
i>: obviously possible to raise the productivity of cord
wood preparation by an average of, perhaps, approx
imately 10 per cent by means of a planned working 
method in which special attention is paid to factors 
affecting the bolt-moving distance. 
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