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Aikatutkimuksia kuorimattomien 2.4-metristen koivupaperipuiden ja 2-metristen polttorankojen valmistuksesta samanaikaisesti
Johdanto
iihin pienikokoisen koivun käyttöä ko keviin tutkirnuk iin, joita mm. Met äteho on Pienpuualan Toimikunnan toimek ianno ta uorittanut, i ältyy myö
koivupaperipuiden ja polttorankojen amanaikai ta
valmi tu ta ko keva elvity . Tutkimu koski tällä kertaa
2.4-metri ten kä8cm :n että 10cm :n läpimittaan saakka
otettujen kuorimattomien koivupaperipuiden ja ama sa
yhteyde ä latvoi ta ja mui ta paperipuuk i kelpaamattomi ta rungono i ta aatavi n 2- metri ten polttorankojen valrni tu ta. V rtailuperu Leena oli kuorimattomien 2-metri ten mäntypap riJ uiden valrni tu . Tutkimuk n tarkoituk ena oli aada armi tu koivu- ja
havupaperipuiden tekotak. ojen uhtee een ekä koivupaperipuita juok umetritak alla teetettäe sä käytettävään pak uu koroluk een ja amalla elviLtää onko
koivupaperipuiden minimiläpimitalla huomionarvoi ta
aikutu ta yk ikköpalkkaan .
Ainei to
Tutkimu uoritettiin Tampellan t ömaalla Heinolan
maalai kunna a touko- kesäkuu sa 1959. Tutkimuken kohteena oli kak i hakkuumie tä. H olivat alle 20
vuoden ikäi iä velj k iä multa nuore ta iä tään huolimatta ammattitaitoi ia ja ta ai ti työ kentele iä hakkuumiehiä. Li äk i he olivat uoritu ta oltaan aivan
ta avertai ia, jonka vuok i heitä ko kevat tutkimu ·
ainei tot voitiin yhdistää.
Hakkuupal toja oli kaikkiaan kak itoi ta. äi tä oli
mäntypal toja kolme yk i uurehko ja kak i yhtei eltä
kooltaan en ik. i mainittua va taavaa. ellai ia koivupal toja joilla paperipuid n minimiläpimittana kä tettiin 10 m ja joilla oli leimattu ainoa taan pap ripuumitat täyttä iä runkoja, oli kolme. Va taavanlai ia pal ·
toja, joilla koivupaperipuiden minimiläpimitta oli 8 cm,
oli kak i. Lisäksi oli kak i ellai ta pal taa joilla oli leimattu mukaan myö paperipuiden mittavaatimuk et
alittavia runkoja. Koivupaperipuiden minimiläpimitta
oli näillä palstoilla 8 m. Kaikilla edellä mainituilla
pal Loilla uoritettiin harvennu hakkau . Tämän lisäk i
hakattiin kak i pal taa paljaak i ja pölk t ladottiin
pinoon
n ijaan että n muilla pal toilla ri tikoitiin.
inei to i ältää 2.4-metri iä koivupaperipuita 111.7
k-m 3 (n. 167 p-m 3 ), pohtorankoja 34.4 k-m 3 (n. 57 p-ma)
ja 2-melri iä mänt pap ripuita 50.9 k-ma (n. 2 p-m 3).
L imau lava a ja runkoj n koo a
iintyneitä eroja
lukuun ottamatta tutkimu palstat olivat t övaikeu ·
Lekijöiltään ang n tasalaalui_ia. Hakkuu tapahtui kä itvökaluja käyttäen.
Eripainos uom en PuutaloudPn n :osta 12, 1960.
Ilmesty nyt myös Pienpuualan Toimikunnan Tiedotuksena n:o 34

Koivupaperipuiden hakkuu a noudatettiin euraavia
laatuvaatimuksia:
Koivupaperipuiden on oltava tuorei ta pui ta tehtyjä sekä muuten täytettävä euraavat laatuvaatimuk et:
puun pintaa myöten tarkoin kar ittuja, kohti uoraan
sahattuja, ilman huomattavaa lenkautta ja mutkai uutta,
haaroja, pehmeää lahoa, uuria ok ia, kuivia ja lahoja
irto-ok ia, koroja, kyle tymiä, tuohe tu · ja palojälkiä
ekä hyöntei vahinkoja puuainee-sa. Kovaa lahoa sallitaan enintään 4/10 läpimita ta . Pahkat, oksakyhmyt
ekä huomattava tyvilaajentuma on Yei tettävä poi .
Lenkauden määrä pölkyn ivu uunna a aa olla tyvilaajentuma mukaan luettuna korkeintaan 8 cm ja pölkyn uurin vahvuu kuoren päältä mitattuna korkeintaan 33 cm.
Polttorangoille ei ollut vahvi tettu tä mälli iä laatuvaatimuksia. Minimiläpimitta oli 5 cm. Mukaan kelpuutettiin yleen ä kaikki paperipuik i kelpaamattomat
polttopuun läpimittavaatimuk et täyttävät rungonosat.
Katkai utavan, kar innan laadun ja pehmeän lahon
o alta noudatettiin ylei en käytännön mukai ia, polttopuille a etettuja vaatimuk ia.
Mäntypaperipuiden valmi tuk e sa käytettiin ylei iä
ulfaattipuun laatuvaatimuk ia. Minimiläpimitta oli8 cm.
Tutkimustulok et
Jos 2.4-metri ten koivupaperipuiden ja 2-metri ten
polttorankojen valmi tu ta tarka tellaan yhtenä kokonai uutena, ei koivupaperipuiden minimiläpirnitan voida
todeta huomioon otettava a määrin vaikuttavan runkoa, kuutioyk ikköä tai pituu yk ikköä kohti kuluvaan
työaikaan. Tämä on helposti ymmärrettävi sä, koska valmi tettavien tavaralajien pituu ero on angen vähäinen.
en ijaan koivupaperipuiden minimiläpimitta Juonnolli e ti vaikuttaa iihen, millä tavoin työaika jakaantuu
kummankin tavaralajin ke ken. Lähtökohtana tarka .
tellaan kuitenkin aluk i runkoa kohti kuluvaa kokonai' ·
työaikaa, joka on e itetty työno ittain tauluko a l.
Taulukko 2 i ältää va taavat tiedot mäntypaperipuiden
o alta. Huomautettakoon etteivät e itetyt työajat ole
ellai inaan ylei tettävi ä, ko ka ne ovat vain kahden
hakkuumiehen keskiarvoja. Ky ymy on vain koi,·u- ja
mäntytavaran valmi tuk en vaatimien työaikojen ver·
taami e ta.
Ke keyty ten o uudek i on valittu 10 %. Muut työajat ovat ainei ton mukai ia ta oitettuja arvoja.
Tarka teltakoon työaikoja työno ittain. iirtymi-een
puulta toiselle kuluvaan aikaan ei puulaji Yaikuta, joten
molemmille on käytetty yhtei tä ke kiarvoa. - Kaatovaihee een kuluva aika ka vaa rungon tilavuuden lisään-
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Taulukko 1 -

Table 1

Työaika val mistettaessa kuorimattomia 2.4-metri iä koivupaperipuita ja 2-metri iä pohtorankoja samana ikaisesti.
Oksais uusluokka II, muut tekijä t helpointa luokkaa.

Trorking time in connection with preparation ofunbarked 2.4-metre birch pulpwood and 2-metre birch fuelwood simultaneously.
Branchiness class /[, other work difficulty factors of the easiest class.
Rungo n käyllöosan kuutio, kuorelli ta k-m3
Volume of utilized pari of stem, cu.m. ( s) incl. bark
Työn osa
Phase of work

o~ l w i

0.075 1 0.100 1 0.125 / 0.175 1 0.225

Siirtyminen puulta toiselle ........... .
Moving from one tree to another
Kaato .... ............ .. .... . ... .. .... . ..... .
F,elli':g.
1
Kars1mmen ... .. .... .. .... . .... ... .... . ..
Lopping
Yli ttaus ........................ ... ...... .. .
Measuring the length of bolts
;
Pölk.]'tyS .............................. .. . .. .
Bucking
Ri tikon pohjan valmi tus ...... .. .... ,
Making thefoundationfor stacking
Ristikoiminen .... ...... .. .......... .. .. .
tacking crosswise
Keskeytyk et ............................ ..
l nterruptions

O.T.'>

~25

1 0.375

1 0.425 1 0.4~

Working time per stem, min.

Työaika runkoa kohti. min Valmistus r istikolle -

1

-,

Prepa ration onto crosswise pile

0.33

0.33

0.3.3

0.33

0.33

0.33

0.33

0.33

0.33

0.33

0.33

0.33

0.70

0.97

1.29

1.58

1.88

2.48

3.09

3.71

4.35

5.00

5.69

6.39

1.90

2.40

2.97

3.52

4.10

5.21

6.33

7.44

8.58

9.70

0.57

0.90

1.16

1.36

1.52

1.78

2.02

2.25

2.48

2.72

2.94

0.93

1.32

1.72

2.12

2.51

3.30

4.08

4.87

5.66

6.46 ,

7.25 1 8.04

0.09

0.18

0.26

0.35

0.44

0.61

0.79

0.97

1.14

1.32

1.49

1.67

0.75

1.10

1.46

1.81

2.17

2.89

3.60

4.30

5.00

5.71

6.42

7.13

0.59

0.80

1.02 1 1.23

1.44

1.84

2.25

2.65

3.06

3.47

3.88

4.30

26.52 1 30.60

34.71

10.82 1 11.97
3.14

1

Yhteensä · Total ....................... .

5.86 1 8.00 1 10.21 1 12.30 1 14.39 1 18.44 1 22.49
Valmi tu. pinoon -

Pinon po hjan ja pääpuiden
teko - Making the foundation and

38.82 1 -l2.97

Preparation onto ordinary pile

0.29

0.59

0.88

1.18

1.47

2.06

2.64

3.23

3.82

4.41

4.99

5.58

the end stakes of pile
Pinoaminen ............................. .
Piling

1.30

1.63

2.05

2.55

3.16

4.60

6.2

8.41

10.10

11.20

12.01

12.70

~~::;ri:::

0.67

0.90

1.16

1.40

1.66

2.20

2.75

3.36 1 3.9'2

4.42

4.89

5.35

·· ··· ·· · ·· ····· ···

·1

Yhteensä· Tota/____:_:_:_:_::_.................. 1 6.69

9.04 1 11.56 1 14.04 1 16.63 1 21.96 1 27.51

Taulukko 2 -

33.60 1 39.24 1 44.24 1 48.93 1 53.50

Table 2

Työaika kuorimattomien 2-metristen mäntypa peripuiden valmistuksessa. Oksai uusluokka II muut tekijä t helpointa luokkaa.

Working time in connection with preparation ofunbarked 2-metre pine pulpwood.
Branchiness class fl, other work difficulty factors of the easiest class.

;
Rungo n käyttöosan kuutio, kuorellista k-m3

Volume of utilized part of stem, cu.m. (s) incl. bark
Työn osa

Phase of work

0.025

1

0.050

1 0.075 1

0.100

1

0.125

1 0.175 1

Työaika runkoa kohti, m.in iirtyminen puulta toisellt> .. .. ...... ..
Moving from one tree to another
Kaato ................................ ...... .
Felling
1
Kars iminen ........ .... ........ . ........ . 1
Lopping
Mittau .... .. ......... . .................. . .
Measuring the length of bolts
Pölkytys ... .. .............................. .
Bucking
Ristikon pohjan valmistus .......... ..
Making the foundation for stacking
Ristikoiminen ........................... !
tacking crosswise
1
~e:e~:z;;i~~~st · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Yhteensä- Total

2

0.225

1

0.275

1

0.325

1

0.375

1

0.425

1 0.475

Working time P'" stem, min.

0.33

0.33

0.33

0.33

0.33

0.33

0.33

0.33

0.33

0.33

0.33

0.33

0.70

0.89

1.07

1.24

1.42

1.69

2.13

2.48

2.83

3.19

3.54

3.90

1.90

2.40

3.01

3.62

4.22

5.3

6.50

7.65

8.74

9.80

10.86

11.90

0.27

0.56

0.80

1.00

1.17

1.4-l

1.67

1.85

2.01

2.15

2.2-

2.35

0.80

1.18

1.55

l. 92

2.30

3.04

3.79

4.50

5.26

6.00

6. 75

7.50

0.09

0.18

0.26

0.35

0.44

0.61

0. 9

0.97

1.14

1.32

1.49

1.67

0.59

0.96

1.22

1.49

1.75

2.25

2.76

3.2

3.75

4.22

4.67

5.09

0.52

0.72

0.92

1.11

1.29

1.6-l

2.00

2.34

2.67

3.00

3.32

3.64

........................ 1 5.20

1

1

1

7.22

9.16 1 11.06 1 12.9'2

! 16.37 19.97 23.39 1 26.73_ 30.01 1 33.23 1 36.38

Piirros - Figure.
Koivun ja männ yn käyttöosan pituuden
riippuvuus käyttöosan kuutiosta ja 7'
läpimitan paikka koivulla.

Correlation betu;een the volum e and the
length of th e utilized pa rt of birch and
pine and position of the 7' dinmeter in
hirch.

Koi vujen lukttaäärä rWlconauuruua luoki t t.air•
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Rungon kicyt t öoean klrutio , kuore l lie ta k~)
Volun ot ut111 zed par t ot atem, cu . m. (s ) iDcl . bark

tye ä koivun kohdalla ratkai eva Li jyrkemmin kuin on pinon pääpuiden valmi taminen melkoi en eivä ti
männyn kohdalla . yynä tähän on uuremman tyvi- li ännyt työaikaa ri tikoimi een verrattuna.
Jotta työajat voitai iin la kea pituu yk ikköä kohti,
pak unnok en kehittyminen koindle ja ennen kaikkea
koivun tyvikaarnan voimaka pak unemin en ja kovene- tarvitaan tiedot käyttöo an pituuden riippuvuude ta
rninen läpimitan ka vae sa. On aivan lei tä, että tyvi- käyttöosan kuutio ta . Oheinen piirro valai ee a iaa.
kaarna vei Letään tai nilan aikana hakataan kirveen Sama ta piirrok e ta näkyy myö koivun o alta 7 " :n
hamarapuolella poi kaato ahau kohdalta. 1iin menet- läpimitan ijainti rungolla. Rungon uuruu luokkien
telivät myö n t ky yrnyk e ä olevat miehet. Mäntyjen keskiarvopi teet yhdi tämällä aadut ta oittamattomat
murtoviivat on lu onnolli e ti la kennallisia tarkoituk ia
kohdalla tällai La ei e iintynyt.
Kar imi ajoi a ei männyn ja koivun välillä näytä varten tasoitettu, mikä murtoviivojen melko säännöllien kulun vuok i ei ollutkaan vaikea tehtävä.
olevan uurta eroa. To in on mui tettava että koivut
Keskimääräi iksi työajoik i juok umetriä kohti enkarsittiin 5 cm :n ja männyt 8 cm :n läpimittaan aakka .
ikai emrni a koivun ja männyn kar imi ta ko kevi a kokoi ille rungoille, joi ta ei aada latvasta 7 " täyttäviä
tutkimuk i a (Met ätehon julk. n :o
. 8) on todettu pölkkyjä, aadaan euraavat :
koivun kar imi en vaativan eivä ti väh emmän aikaa
2.4 m koivu! aperipuut ja 2 m polttorangat L20 min
kuin amaan ok ai uu lu okkaan kuuluvan männyn kar2 m mäntypaperipuut
L32 &
imi en. Tällöin oli kuitenkin koivun osalta ky ee ä
halkojen teko, jo a ei vaadita yhtä huolelli ta kar intaa
Kun koivupaperipuut ja polttorangat otetaan yhtenä
kuin paperipuiden teo a. yt iteltävän tutkimuk en
yhteyde ä kuului vaatimuk iin nimenomaan, ttä kokonai uutena, on ii ke kimääräinen työaika jm
koivupaperipuiden on oltava puun pintaa myöten tar- kohti niiden valmi tuk e a pienempi kuin mäntykoin kar ittuja.
paperipuiden teo a. Tämä johtuu kokonaan käyttöKahta eri pituutta olevien koivupölkkyjen mittaami- o an pituude ta, ii iitä, että koivut otettiin 5 cm :n
n on kulunut runkoa kohti eivä ti enemmän aikaa ja männyt 8 cm :n läpimittaan aakka.
Kuva muuttuu, jo koivujen valmi tukseen kulunut
kuin pelkä tään 2-metri ten mäntypölkkyjen mittaami een. Koivutavaran valmi tuk e a käytettiin 2.4 m :n työaika jaetaan paperipuiden ja polttorankojen ke ken.
mittai ta keppiä, johon oli tehty merkki 2m :n kohdalle. Puuttumatta läh emmin la kutoimituk iin mainittakoon
Polttopuupölkkyjen miltaamin n oli täten jonkin ver- vain lyhye ti työajan jakami e a käytetyt periaatteet.
ran t öläämpää kuin täyttä k pin pituutta va taavien Kaatoaika , joka on paperipuille ja rangoille yhteinen,
on jaettu kummankin tavaralajin osalle niiden kiinto pölkkyjen mittaaminen.
Koivujen pölkyty on käyn t jonkin v rran hitaam- kuutiomäärien uhtee a. Kar imi en o alta voitiin
min kuin mäntyjen pölkyty , vaikka koivupölkkyjen kaadettujen runkoj en alapuolen kar irnisaika mitata
ke kipituu oli vähän uurempi kuin mänt pölkkyjen. pölkyittäin, ko ka tämä työ uoritettiin va ta pölkyTämä vastaa aikai e mpia tutkimu tulok ia. Kuu i on tyk en jälkeen. Runkojen yläpuolen kar imi~aika, jota
todettu pölkytyk en kannalta koivua edulli emmak i ei ole uoranai e ti voitu jakaa paperipuu- ja ranka(Met ätehon julk. n :o 37 . 24) ja toi aalta taa ei män- pölkkyjen ke ken, on jaettu kummankin tavaralajin
nyn ja kuu en välillä ole todettu tä sä kohden anotta- o alle alapuolen kar imisaikojen uhtee sa. Mittau -,
vaa roa.
pölkyty - ja !atomi ajat on mitattu pölkyittäin ja iten
aatu uoraan jaetuik i molempien tavaralajien o ~alle.
Pölkkyj en ri tikoimi e
näyttää koivun rnäntyyn
verrattuna uur mpi paino vaatineen veron a, ko kapa Ri tikon pohjan valmi tami een kuluneen ajan kohri tikoimi ajoi a on eivä ero männ n hyväk i. Koivu- dalla on menetelty amalla tavoin kuin kaatoajan olle sa
pölkkyjen latominen pinoon on ollut aivan ratkai eva ti ky ymyk e sä. Rankapölkyt pantiin nimittäin päällimtyöläämpää kuin niiden latominen ristikolle. yynä on mäi ik i paperipuita isältäviin ri tikkoihin.
ennen kaikkea tuohen uuri liukumi kitka, pölkyt kun
La kelman tulo näkyy euraava ta a etelmasta, johon
oli pantava pinoon pituu uuntaan t öntärnällä. Lisäk i on merkitty myö juok umetriajat iinä tapaukse sa
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ettei paperipuiden valmistuk en yhteydessä lainkaa n
tehdä polttopuuta. Viimeksi mainitulla tavalla ei to in
käytännö ä yleen ä m enetellä, mutta siten aadaan
selvä vertailu mäntypaperipuihin, ko ka niiden valmi tukses a latvoja ei käytetty hyväksi. Luvut ovat tässäkin
tapauk essa keskiarvoja enkokoisille rungo ille, joi ta
et aada 7 • täyttäviä pölkkyjä.
Koivupaperipuiden
minimiläpimitta,
cm

2.4 m
koivupaperipuut

2m
polttorangat

8
10
8
10

1.34 min
1.24 0
1.42
1.44

1.00 min
1.16

•
•

•

Asetelman perusteella voidaan tode ta, että koivupaperipuiden minimiläpimitan ollessa 8 cm on tämän
tavaralajin valmistus samanaikaisesti polttorankojen
kanssa vaatinut juok umetriä k ohti 1.5 % enemmän
aikaa kuin 2 m kuorimattomien mäntypaperipuiden
valmi tu s ilman 8 cm ohuempien latvojen käsittelyä .
Koivupolttorankojen teko taas on tä sä tapaukse sa
edellä mainituin lasku perustein vaatin ut juok umetriä
kohti n. 75 % koivupaper ipuiden valmi tuksen juoksumetriaja ta. Minimiläpimitan olle a 10 cm on koivupaperipuiden teko va taava a tapaukses a vaatinut
4 % vähemmän aikaa kuin mäntypaperip uiden teko
ja polttorankojen valmistus on vaatinut 93.5 % koivupaperipuiden valmi tusaja ta.
Tarka ti ottaen tuli i ii koivupaperi puid en ruinimiläpimitan muutoksesta aiheutua muutos kummankin
tavaralajin juok umetripalkkaan. Käytänn ön kannalta
tämä ei kuitenkaan liene tarpeelli ta, sillä amojen takojen käyttäminen minimiläpimitan muutlue a 8
cm: tä 10 cm:iin ei aiheuta lopputulok een uurta virhettä. Esim. nyt tutkitussa tapauksessa k ertyi 8 c m :n
minimiläpimittaa käytettäes ä paperipuujuoksumetrejä
60 % ja polttorankajuoksumetrejä 40 % koko juoksumetrimäärästä. Koivupaperipuid en minimiläpimitan
olle a 10 cm olivat vastaavat lu vut 49 % ja 51 % Jo koivupaperipuiden ja polttorankoj en valmi tuksen
juok umetripalkat oli ivat olleet 8 cm :n ruinimiläpimitan edellyttämä ä suhtee a olisi 10 cm:n minimiläpirnittaa käytettäessä päädytty vain 2.8 % oikea ta
poikkeavaan kokonai an ioon.
Niillä kahdella tutkimuspal talla, joilla oli leima ttu
mukaan myö paperipuiden läpimittavaatimuk e t alittavia runkoja ja joilla koiv upaperipuiden minimiläpimitta oli 8 cm, oli koivupaperipuiden ja polttorankojen
valmi tuk -en juok umetriaikojen ero huoma ttavasti
pienempi kuin niillä amaa minimiläpimittaa käyttäen
hakatuilla palstoilla, joilla kaikki leima tut puut täyttivät
paperipuiden kokovaatimuk et. Kyseisten aikojen
uhde oli nimittäin 100 : 95. ikaisemmin mainittuj n
tak a uhteiden käyttäminen olisi kuitenkin tä säkin
tapauk e a aiheuttan ut vain n. 3 % :n uurui en virheen teor tti e ti oikeaan kokonai an ioon verrattuna.
Tällainenkaan tapau ei niin ollen vaatine taksojen
muuttami ta.
J o koivupaperipuiden valmi tuk en yhteyde sä
valmi teta lainkaan polttopuuta, t . jo paperipuuk i
kelpaamattomat rungono at jätetään käyttämättä, on
työaika juok umetriä kohti 8 cm :n minirniläpirnittaa
käytettäe ä 7.5 % ja 10 cm :n minimiläpimittaa käy-
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tettäe ä 9 % suurempi kuin juoksumetriaika mäntypaperipuiden valmi tuksessa.
Seuraavana otetaan tarka teltavak i 7 " paksummilta
pölkyiltä mak ettavan korotuk -en uuruu . ellai e sa
tapaukse sa, etlä koivupaperipuita ja pohtorankoja valmistetaa n samanaikaise ti e ilmeisesti on ja tuleekin
olemaan vallit e\·a menettelytapa - on juok umetritaksan pak uu korotu ta la kettaes a lähdettävä molemmille tavaralajeille Ia ketu ta keskimääräisc tä juoksumetriaja ta. Totesimme edellä sen olevan meidän
tapauk e samme 1.20 min. Palautettakoon vielä mieleen, että tämä on korotuksen ulkopuolelle jääviä runkoja ko keva ke kimääräi aika. Pak uuskorotuk en
laskemismenettelyyn ei tässä lähemmin pu ututa, vaan
tyydytää n ainoa taan viittaamaan ~1etsä tehon julkai uihin n:o 25 ( s. 33-3- ) ja n:o 28 ( s. 18 ja 19). Korotuk en laskemisen lähtökohdaksi on otettu runkojen
koko 0.275 k-m 3 • Laskelma a on otettu huomioon e,
että hakkuumieheltä menee latvamittausta käytettäe sä
korotuksen kannalta hukkaan ke kimäärin puolet yh den pölkyn pituude· ta jokai ta korotuk en piiriin kuu luvaa runkoa kohti. Korotuk en uuruudek i on aatu
192 % eli käytäntöä Yart n pyöri tettynä 200 % joten
latva ta - • tä ttäviltä pölk ·iltä on mak ettava koLninkertainen peru palkka. Tämä käy yk -iin aikai mpicn
tutkimu ten kan ·a ~I et ··t hon julk. n:o 28, . 17).
Koivun uurempi korotu hm·upuihin v rrattuna viimek i mainittujen kohdallahan kä ytäntöä varten pyöri tetty korotu pro entti on 100 - johtuu ennen kaikk ea työajan jyrkemmä·tä nou u ta runkojen uurentue a, mutta toisaalta iihen vaikulta\'at myö runkojen
mittasu b teet.
K orotuk en Ia kemi en lähtökohdak i valittua runkoj en kokoa pienemmille puille _00 % :n korotu antaa
jonkin verran liian pi nen runkopalkan mutta itä uuremrnilla ainakin 0.5 k-m 3 :iin saakka jonkin verran
liian uuren. Tällai ta pientä epätarkkuutta i voi Ia
juok umetritak aa käyt ttäe ä Yälttää. Runkoj n koon
nou te sa yli 0.5 k-m 3 :n t . rinnankorkeu läp imitan
alkae a mennä yli 25 cm :n käy 7 • täytLäviltä pölkyiltä
mak ettava korotu ,·ähitellen riittämättömäk i mutta
toi aalta näin suuret puut lienevät koivupaperipuuleimikoi a angen harYinai ia. itä pait i koivupaperipuiden mak imilä pimittamäärä - a e ttaa rajan runkojen
koolle. yt kä. illä olevan ainei ton peru teella ei ole
yritett la kea kuinka uuri korotu oli i mak ettava
e im. 10 • täyttäYiltä pölkyiltä, ko ka tällai ella korotuk ella joka tapauk e a on lähinnä va in ymbolinen
merkity . yk ·i t n tak vihkoj n uo itt lema nelinkertainen peru palkka kä n e hyvin päin ä . Kokonai an ioon ei tällä toi ella korotuk ella ole mainittavaa vaikutu ta. Tärkein toteamu - on e, että nykyi t n tak avihkojen k oivulavaralle · uo ittelema 150 % :n korotu
7 " täyttäviltä pölkyiltä on liian pieni .
Kun tämä tutkimu ko kee kä ityövälinein tapahtuvaa t ö kentel ä ja kun toi aalta moottori ahan käyttö
alkaa jo pinotavaran teo akin olla ylei ·tä tulee helpo ti mieleen ky ymy . pitä\·ätkö edellä tehdyt toteamuk et paikkansa myö - moottori ahan käyttöön iirryttäe ä. ivan varmaa ,·astau ta ei voida antaa, mutta
suuret muutok et eivät ole todennäköi iä. On nimittäin
todettu ttä moottori ahan käyttöön täy in toltun et ja
työtekniikaltaan taitaV"ik i arYo tellut hakkuumi h t
aavuttavat moottori han an io ta pro entuaali e ti
likimain yhtä uuren ajan ··ä tön
kä pienten että
uurten runkojen kohdalla. Tällöin eivät pak uu -

Time Studie on the Simultaneous Preparation
of Unbarked 2.4-Metre Birch Pulpwood and 2-Metre Fuelwood
by Olli Makkonen

1MARY
1Iet äteho, the Fore t Work
tudie
ection of th e
Central
ociation of Finni h
oodworking In clu Lrie , com mission ecl by the mall- ized Timber
Re earch Commi sion ha in the Ia t few year undertaken ome tucl ie elo ely con nectecl with increa ing
the u e of mall- ized timber or timber otherwise of
seco ndary value . pecial attention ha been paid to
birch (Betula verru cosa and B. pube cens) wh ich is
' till fairly ]lentiful in Finland. The u e of birch as raw
materia) for the chem ical pulp in clu try ha in fact
increased grea tl y of late. Thi has given ri e to several
stuclie on the loggin g of birch pulpwood. The present
tudy i concern ed with Iinking the piece wage ' paid
for the preparation of unbarked 2.4-metre 'bi rch pulpwood with tho e paid for the preparation of oftwoocl
pulpwood. The ba is of the comparison wa th preparation of unbarkecl 2-m tre pin ( cotch pine, Pinus
il vestri ) pu lpwoocl.
The working time required for prepara tion of a
lin ea r unit. or piece of ti mber grow with thc size of
the tem . ln Fin land, where the running metre or
piece rate of rem un eration i u ecl for 2-metre ancl
longer co rclwo ucl, thi lengthen ing of working time on
th e preparation of oftwoocl pu lpwood has been sellled
by pay in g cloublc th e wage for bolt - in. at the Lop
end. A th e workin g tim e h:r been found to increa ' e

koro tuk en la kem i en p rusteet muutu. 'en -ijaan
tottumattomilla tai ammallitaidoltaan heikoill'l miehillä
on moottori ahalla saavutettava ajan sää tö uhteellise ti sitä vähäisempi , mitä pienempiä ovat kaadettavat
puut. Tällöin muuttuvat ellai et rii ppuvuu uhteet,
jotka vaikuttava t pak uu korotuk en uuruuteen, mutta
em mehän tok i voi ottaa läh tökohdak i tottumattomia
tai muuten ammattitaido ttomia työntekijöitä.

Tii ist elmä
Ko ka koiv u sa e iintyy lahoa ja mutkia runsaammin
kuin havupui a, valmi telaan koivupaperipuiden teon
yhteydessä yleen ä aina paperipuuk i kelpaamattomat
rungono at polttopuuk i. Tällainen menettelytapa onkin
ilmei e ti a etettava koivupaperipuiden tekotak ojen
la kem i en pohjak i. Iyt uoritettu kuorimattomien
2.4-metri ten koivupaperipuid en ja 2-metri ten polttorankojen valmi tu ta ko keva tutkimu , jonka ainei to
isäitää 167 p-m 8 koivupaperipuita, 57 p-m 3 pohtorankoja ja vertailuperu Leena ~2 p-m 3 kuorimattomia
2-metri iä mänt pap ripuita, o oitti, ellä koi upaperipuiclen minimiläpimitan olle
8 cm tuli i niiden valmi tuk e a käytettävän juok umetritaksan peru palkan olla 1.5 % uurempi kuin Ya taavan palkan kuorimattomia 2-metri iä mäntypaperipuita valmi teltae

with larger stems slightly more for birch than for
oftwoocl ancl, on the other hancl, as large birches
especially are heavier than oftwoocl pecie of the
same size which contain heartwoocl it eem obvious
that th e preparation of birch pulpwoocl from thick
tem hou lcl he paid better than the preparation of
softwood pulpwood. Some earlier studie , rather cursory, indica tecl this. The purpose of the present work
was to confirm the point.
As a grea t deal of timber not suitable for pulpwood
accumu la tes in preparing birch pulpwood because of
rot clamage, curviness, branche etc. the general
practice in Finland is to prepare fuelwood imultaneou ly. To clifferen tiate t.he two the fuelwood wa preparecl this time in th e form ·of 2-metre fuelwood. Tops
whi h failed to mee t the pulpwood diameter requirement were ai -o prepared a fuelwood up to 5 cm. in
diameter . For birch pulpwood, two different diameters,
8 cm . and 10 cm ., wcre u ed experimentally. The pulpwood a ncl fuelwood log were generally tacked ero wi e except on two clear-cut trips where for a com parison, log were piled (all the log pointed in thc
same dircction in th e pile).
The birch pulpwood quality requirement werc
reviewed in Metsä teho Report 1~3 which al o contain:;

ja että latva ta 1 n täyttäviltä pölkyiltä oli i mak cttava
200 % :lla korotettu eli toi in sanoen kolminkertainen
peruspalkka. Polttorankojen juok umetripalkan tulisi
olla 75 % koivupaperipuiden juok umetripalka ta .
Tämä on hyvin lähellä nykyi ten metsätyöpalkkatau lukkojen mukai ta koivupaperipuiden ja polttorankojen ju ok um etripalkkojen uhdetta_
Koivupaperipuiden minimiläpimitan olle sa 10 cm
on ju ok umetriaika niitä valmi tettae sa jonkin verran
pienempi ja polttorankojen kohdalla jonkin verran uu rempi kuin 8 cm :n minimiläpimittaa käytettäe sä
mutta edellä e it ettyjen tak a uhteiden käyttäminen
myö 10 cm :n minimiläpimitan olle sa ky ymyk e sä
ei aih euttai i kokonaisan ioon 3 % uurempaa virhettä
joten taksojen muuttaminen minimiläpimitan muuttu essa ei liene tarpeellista. amoja taksa uhteita voidaan
käyttää myös ellai e a tapauk e sa, että mukaan leimataan paperipuiden läpimittavaatimuk et alittaviakin
runkoja, sii ellai ia runkoja, joi ta aadaan ainoastaan
polttorankoja.
Tutkittuj en koivutavaralajien valmi tu pinoon o oittautui 14 ... 24% hitaammak i kuin teko ri tikolle. Ero
ka vo i runkojen uurentue a. yynä on koivun uuri
paino ja tuohipäälli ten pölkkyjen erittäin huono liukuvuu niitä pinoon työnnettäe sä - Hakkuumie ten oli
u ein nou tava pinon päälle ja vedettävä tukkisak illa
pölkky paikalleen.
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illu tration of piles of hirch pulpwood and fuelwood
long log .
The investigation materia! consi ted of 167 piled
cu.m. of hirch pulpwood, 57 piled cu.m. of fuelwood
and 72 piled cu.m. of pine pulpwood. There was a
total of 12 investigation strip and two experienced
forest workers of very much the same tandard participated in the investigation. The time of the study
wa May-June 1959.
The inve tigation showed that when the min immn
diameter of hirch pulpwood is 8 cm. the running
metre wage rate for preparation hould he 1.5 per cent
greater, i.e. almo t the same as the rale fo r preparing
2-metre pine pulpwood. To compensate the increa ed
working time into larger stem sizes, a threefold running
metre rate hould he paid for hirch pulpwood log a
full 7 inches at the top. The running metre rate for the
preparation of unharked 2-metre hirch fueh ood should

6

he 75 per cent of the running metre rate for preparation of hirch pulpwood.
When the minimum diameter of hirch pulpwood i
10 cm., the time con umed per running metre in
preparation i lightly maller, for fu elwood omewhal
greater than when the minimum cliameter i 8 cm.
However, the application of the ahove wage ratios
for the preparation of Limher with a minimum cliameter of 10 cm. \ oulcl not cau e a greater error than
3 per cent in the total earning level.
The preparation into pile of the type of hirch
timher inve tigatecl wa 12- 24 per cent slower than
the preparation into ero \ i e tack . The differ nce
increased with the increa e in tem ize. The rea on
wa the great weight of hirche and the extreme difficulty of pu hing unharkecl log into the pile. The
logger were often ohligecl to clirnh into the pile and
puU the log into place with lifting tong .

~1Tilgmannin kirjapaino, Hels: nki 1961

