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Tiivist elmä 

Tutkimus koskee vikaisuuden vaikutusta kuusi
paperipuiden valmistuk een moottorisahaa käyttäen. 
Tulosten peru teella voidaan yhteenvetona esittää seu
raavaa. 

Tyvettyjen ja hylättyjen runkojen osuus oli tutkimus
ainei tossa erittäin suuri, puolipuhtaalla tavaralla 55.7 % 
ja kuorellisella 49.1 % kokonaisrunkoluvusta . 

Kuorelli ta kuu ipaperipuuta valmistettaessa on vi
kai uu pidentänyt työaikaa kuutioyksikköä kohti 32 %
Puolipuhtaalla paperipuulla oli työajan pidentyminen 
keskimäärin 22 %- Tällöin on terveessä ja vikaisessa 
leimiko sa verrattu keskenään käyttöosan k uu t ioltaan 
yhtä uuria runkoja. 

Tutkimus osoittaa, että paperipuukokoa edustavi sa 
leimikoissa vikaisuuden vaikutus työajan menekkiinka - .• 
vaa vikaisien runkojen osuuden Ii ääntyessä tuntuvasti 
voimakkaammin, kuin m itä aikai empien , huomatta
va ti vähemmän vikai iin leimikkoihin kohdi tunei
den tutkimu ten peru leella voitiin päätellä . Vikaisuu
den vaikutusta työajan menekkiin valmi tusyksikköä 
kohti o oittavat uhdeluvut on e itetty sivulla~ ole
va sa a etelmas a. 

Johdanto 
Sulfiittipuun nykyisten laatuvaatimusten mukaan 

pölkyissä ei aa olla lahoa. Niin ollen joudutaan lahot 
rungono at k uusipaperipuita valmistettaessa hylkää
mään tai valmi tamaan ne muiksi vähempiarvoisiksi 
tavaralajeiksi. Pohjoi -Suomessa tyveykset ja raakit 
ovat yleensä tähän saakka jääneet met ään. Silloin kun 
näin on a ian laita, on lahovikaisuu tekijä, joka nostaa 
työajan menekkiä valmisteyksikköä kohti ja pienentää 
iten työtulo ta. 

Kuva 2. Kuorimatoota kuusipaperipuuta ttervee sä leimilco sat. 
Terveitä palstoja ei to iasiassa löytynyt, joten puolet palstoista oli 
hakattava lahovioi ta välittämättä, ikään kuin puut olisivat olleet 
terveitä. Jälki oli tällaista. - Valok. Metsäteho. 
Fig. 2. Unbarked spruce pulpwood in a »sound• stand. Tn rea.lity 
no sound strips were found, and therefore half the strips had to 
be felled without regard for rot defects as if the trees had been 
sound. The result looked like this. - Photo Metsäteho. 
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Kuva 1. Tutkimu leimikkoa ennen hakkuu ta. - Valok. Metsä teho. 
Fig. 1. l nvestigation stand, prior to felling. - Photo Metsäteho. 

Met än vikai uuden vaikutu ta hakkuutulok een on 
jo aikai emmin elvitelly (Met ätehon tiedotuk et 125 
ja 170, julkaisut 14 ja 25). 1 ämä tutkimuk et ovat ku i
tenkin ahatukkien tekoa (tied . 170) lukuun ottamatta 
rajoittuneet käsisahalla työskentelyyn eikä vikaisuuk
sien määrä ole niiden yhte dessä ollut niin suuri, kuin 
e Pohjoi - uome sa u einkin saattaa olla. yttemmin, 

kun moottori aha on jo uurelta osalta yrjäyttän t 
käsisahan myö pinotavaran teo a on tullut ajankoh
tai eksi elvitellä viimek i mainitunkin työn osalta 
vikaisuuden vaikutu ta työtulokseen moottorisahaa 
käytettäe sä. euraava sa elo telaan tutkimusta, joka 
ko ki kuusipaperipuun almi tu ta moottori ahaa kä t
täen vikai i a ja t rvei sä leimikoi a. 

Ainei to 
Tutkimuk en kenttätyöt suoritettiin Kemi Oy:n t ö

maalla P ellon kunnassa k -Uä 1960. Tutkimuk en 
kohteena oli yk i hakkuumie . Hän oli ke ki-ikäinen 
ja oli tehnyt metsätöitä yli 20 vuotta. Hänen ammatti
taitoaan voidaan pitää erittäin hyvänä. Hän uhtautui 
tutkimuk een ennakkoluulotloma ti ja hänen työ ken
telynopeutensa oli koko ajan ta men. 

Hakkuupal toja oli kaiH.--iaan n eljä. Met ä hakkuu
pal toilla oli t pilli tä Pohjoi - uom 11 pak u ammal-

( 



r • 

Taulukko - Table 1. 
Tietoja tutkimuspalstoista - Data on investiga.tion strips 

Palstan Rungon 
Kuutio- Runko ja, 

Pinta-a la, Kuorimis· Runko ja, keski- K-m3/ha Strip 1näärä, kuutio, kplfha ha aste kpl k-m3 k-m3 cu.m.(s) Number 
laatu n:o Area, Degree of wnber Valurne, Mean volwne af stems per 

quality 
hectares barking of stems cu.rn. ( s) of stem, per hectare hectare 

0 , 
Clt.m.(s) 

l 0.40 Puolip. - Barlced 165 18.423 0.112 412 46.057 

Terve - Sound 3 0.75 Kuorell. - 332 28.746 0.01:17 441 31:1.232 
Unbarked 

1 Yht. - Total 
1 

497 
1 

47.169 
1 

0.095 
1 1 

2 0.39 Puolip. - Barked 185 19.820 0.107 474 50.739 
ikainen 

Def ective 4 0.68 Kuorell. - 348 24.928 0.072 511 36.644 
Unbarked 

Yht. - Total 
1 

533 
1 

44.748 
1 

0.084 
1 1 

Kaikki yht. 
ja keskim. 

2.22 1030 91.917 0.089 464 41.296 
Grand tota l 
and average 

tyypin kuu ikkoa. Maastonsa puolesta alue oli luokkaa I 
(ei hailt:aa työskentelyä) . Hakatla an puu ton oksai
suu luokka oli ke kirnäärin III 1/ 2 • Kaiken kaikkiaan 
olivat tutkimu pal tat työvaikeustekijöiltään hyvin ta a
laatui ia. 

Puusto oli laadullisesti kaikilla pal toilla samanlaista. 
Hakkuu suorite ttiin iten, että osalta pal toja tavara 
valmiste ttiin lahovioi ta välittämättä, niin kuin e olisi 
ollut täy in tervettä. Toi illa pal toilla hakkuu taas uo
rite ttiin normaalien kuu ipaperipuun ( ulfiittipuun) 
laatuvaatimusten mukaisesti. Tällöin ii uoritettiin 
tarpeelliset tyveyk et ja osa rungoi ta meni kokonaan 
raakeiksi. Tavara valtni tettiin 2-metri ek i. Minimi
läpimitta oli 8 cm. Sekä vikai e sa että tervee sä leimi
kossa valtni tettiin Loi ella pal talla kuorelli ta ja Loi-
ella puolipuhda ta paperipuuta. 

Taulukossa 1 e itetään eräitä tietoja tutkimu pal -
Loista. Mainittakoon, että vikaisilla pal toilla runko
lukuihin ja kuutiomääriin isältyvät myö raakit ja 
tyveyk-et. ielä on huomattava että kuu tiomäärät tar
koittavat valmiin tavaran mukai ta kuutiota, joten siis 
kuorimattoman tavaran kohdalla ilmoitettuun kuutio
määrään i ältyy kuori. 

Tutkimustulok et 

Tauluko · a 2 on esite tty ajanmenekkiluvut runkoa 
kohti Lerveessä ja vikaise sa leimiko sa erik;;een kuori
matlomalle ja puolipuhtaalle paperipuulle. jat kos
kevat r unkoa, jonka käyttöo an kuutio on 0.100 k-m3 • 

Kiintokuutiornäärä tarkoittaa täs ä niinkuin jäljern
pänäkin kuorimattornalla tavaralla kuorelli ta ja 
kuoritulla tavaralla kuoretonta t ilavuutta . Tyyeyk et 
eivät luonnolli estikaan si älly kä ttöosaan. Ajat on 
esitetty työno ittain. Ke keytysLen o uudek i on valittu 
10 % muiden työaikojen olle sa ainei ton mukai ia ta oi
te t Luja arvoja. Taulukossa e iintyvi tä arvoi ta on huo
mattava että ko ka n ovat vain yhd n hakkuumiehen 
työaikojen ke kiarvoja, ne ivät ole -ellai inaan ylei tet
tävi sä muut n kuin ke k inäi ten uhteitten sa osalta. 

Eri työnosiin käytettyjä aikoja ei liene tarpeelli ta 
lähemmin vertailla. Huomautettakoon vain ttä kuo-

rinnan, joka puolipuhtaan tavaran teo sa on eniten 
aikaavievä työvaihe, ei ole todettu iinä määrin vaikut
tavan muiden työno ien ajanmenekkiin että näiden 
o alta oli i syytä käyttää eri ajanmenekkilukuja puoli
puhtaalle ja kuorimattomalle tavaralle. 

Taulukosta ilmenee, että valmistettaessa kuorellista 
tavaraa on leimikon vikaisuus pidentän)'t runkoa kohti 
kulunutta t)'öaikaa 32 %-Mainittakoon, että ero py yi 
Lutkirnu aineiston puitteissa käytännölli esti kat oen sa
mana kaikissa rungon uuruu luoki sa vaihtelun olle a 
korkeintaan 2 % :n suuruusluokkaa. Puolipuhdasta 
paperipuuta tehtäessä on vikaisuus pidentän)'t t)'Ö
aikaa 22 %- Tämä on 10 % vähemmän kuin tehtäessä 
kuorellista tavaraa. Ero johtuu pääa ia sa iitä, ettei 
vikaisuus vaikuta kuorimisaikaan lähe kään yhtä voi
makkaa ti kuin muihin o a-aikoihin. 

Piirrok e a 1 on esitetty työmaa-aika kuutioyk ikköä 
kohti eri uuruisilla rungoilla tervei sä ja vikai i a 
leimikois a. Piirros kuvaa puolipuhtaan kuusipaperi
puun valmistusta. 

Kuva 3. Puolipuhda ta kuusipaperipuuta vikaisessa leimikossa. 
Pak uja tyveyk iä käytetty ri tikon pobjapuina. - alok. 1etsäteho. 
Fig. 3. Barked spruce pulpwood in a defective stand. Thick 
trimmed-off butts have been employed as the foundation for 
crosswise stacking . - Photo Metsäteho. 
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Taulukko - Table 2. 

Työaika nmkoa kohti. Rungon käyllöosan kuutio 0.100 k·m~ . Oksai uusluokka lll. Tiheysluokka :l . . \laas toluokka 1. 
tr'orking time per stcm. Volum e of the utili::ed part of stem 0.100 cu.m.(s}. 

Branchiness class ! [[. Density clas 2. Terrain class 1. 

Terve leimikko \l ikainen leimikko 
Sound stand Def ective stand 

Työn osa - II' ork Jlh asc Kuorimaton 

1 

Puolip tthdas Kuorimaton 

1 

Puolipuhdas 
Unba rked Barked nbarked Barked 

rnin 1 % 1 mm 1 % mm 1 % 1 min 1 % 

Sii rtym inen puulta toiselle- JHoving from one tree to 
another ........... ............... ........ .. ...... ... ........ . 0.27 3.4 0.27 2.0 0.33 3.2 0.33 2.0 

Kaato - Felling ................................................ 0.49 6.2 0.49 3.7 0.52 5.0 0.52 3.2 
Kar iminen - Lopping ..... .... .... ........ ...... ......... ... 3.49 44.1 3.49 26.2 4.78 45.8 4.78 29.5 
lllillaus - Measuring thc length of bolts .......... ........ 0.40 5.0 0.40 3.0 0.46 4.4 0.46 2.8 
Pölkytys- Bucking ................. ..... ............... ... .. 0.56 7.1 0.56 4.2 0.79 7.6 0.79 4.9 
Kuorinta - Barking .. ..... ... .............. ........ ... ....... 4.85 36.5 5.18 32.0 
Ristikon pohjan valm istus - Making the foundation 

for stacking ················································ 0.20 2.5 0.20 1.5 0.28 2.7 0.28 1.7 
Ka aarnineo - tacking ............ ............. ... ... .. ...... 0.16 2.0 0.16 1.2 0.28 2.7 0.28 1.7 
Ristikoiminen- tacking crosswise ..................... ... 0.68 8.6 0.68 5.1 0.76 7.3 0.76 4.7 
,\loollorisahan käynn. ja huolto - tarting the power 

saw and saw maintenance ······························ 0.60 7.6 0.60 4.5 0.84 7.9 0.84 5.2 
Tien raivaus- Clearing the road .... .. ..... .... ... ..... .... 0.08 l.O 0.08 0.6 0.16 1.5 0.16 l.O 
:\luut työt - Other jobs ··· ······ ······· ··· ········ ··· ···· ····· 0.20 2.5 0.20 1.5 0.20 1.9 0.20 1.3 
Keskeytykset- 1 nterruptions ... .. ........ ................. 0.79 10.0 1.33 10.0 1.04 10.0 1.62 10.0 

Yhteensä- Total 1 7.92 1 100.0 1 13.31 1 100.0 
1 

10.44 1 100.0 1 16.20 1 100.0 

uhde terve : vikainen - R atia sound : defective ... 1 100 1 1 
100 1 1 

132 
1 1 

122 1 

Taulukko - Table 3. 
Työmaa-ajan menekkiä kuutioyksikköä kohti osoittavat suhdeluvut. 

2·m puolipuhda kuusipaperipuu. 

koittavat puolipuhelu ta paperipuuta. iiden peru -
teella hava itaan ettei ikai uu ole aiheuttanut anot
tavaa muuto ta uhd lukusarjaan. 

R elative figures for working place time per cubic unit. 
2-metre barked spruce pulpwood 

Käyttöosan kuutio, k-m3 

Volume of the utiliz ed part of stem, w .m.(s} 

. \letsikkö 0.025 1 0.075 1 0.125 1 0.175 10.225 1 0.275 
tand Työajan menekkiä k-m3 kohti o oittava 

suhdeluku 
R elative figu re for working time per cu.m. ( s} 

Terve 158 112 100 94 90 85 
Sound 
Vikainen 167 112 100 94 89 85 
Defective 1 

Tauluko sa 4 e- itetään tyvey ten ja hylättyjen runko
jen osuudet runkoluvu ta ja kuutiomäärä tä. Ty e k
sellä tarkoitetaan tä ä hde tä rungo ta kelpaamali o
mana poi tettua o aa riippumatta iitä miten monena 
kappaleena e on poi tetlu . 

euraavas a otetaan lähtökohdak:ii hylättyjen ja ty
vettyjen runkojen o uu runkoluvusla. Tämän tunnu -
lu vun peru leella on vikai ·uu · aikai ·em min jaettu 
neljään luokkaan (.\'[el:"ät hon 1 iedotus 125) eu raa
valla tava lla. 

1 Hylättyjä ja ty,·ettrjä runkoja alle 5 % 
5 ... 1-J. • 

Taulukossa 3 esitetään työmaa-ajan menekk iä kuu
lioyk ikköä kohti osoittavat suhdelu ul. Luvut Iar-

II 

lll 

IV 

15 .. . 29 • 

yli 30 • 

Taulukko - 1'able 4. 
Tyvcysten ja hylättyjen mnkojen osuudet runkolm usta ja kuutiomäädktä. 

The proportioll of trimmed-off butts and rejected stems in the totalnwnber of stems and cubic volumr. 

Runkoluku Tyvcyksiä ja raakkeja - Trimmed-ojf butt 
J umbcr of stem a nd rejected tem 

1 
0 0 runko- 0 ~ kuutio· 

kpl kpl/ ha kpl kpl ha luntstJ 
k·m3 

k·m3 ha määrästä 

units units 
units units per cen l of 

cu .m.(s} 
cu.m.(s} per cent of 

per hectare pe1 hectarc the llllmber per h~ctare cubic 
nf .<tem volume 

Puolipuhda - Barked 

1 

185 
1 

474 
1 

103 
1 

264 
1 

55.7 
1 

·k058 
1 

10.395 
1 

20.5 
Kuoretlinen - Unbarked 348 511 171 251 49.1 4.975 7.313 20.0 

Ybt. ja ke kim. 
1 1 1 1 1 1 1 1 Total and average 533 498 274 256 51.4 9.033 8.442 20.2 
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Piirro · 1. Kuutioyk ikköii kohti käytelly työmrut-aika eri rungonsuuruusluoki sa tcrveissä ja 'ik.aisissa lei
mikoi a. Pualipuhda 2-m kuu ipaperipuu. 

ketch /. Warking place time per cubic unit in d~f!erent stem size classes, in .•aund and defective stands. 
2-metre barked spruce pulpwaad. 

l yt kä illä oleva sa aineisto~sa on tyYeysten ja raak
kien o uu erittäin uuri puolipuhtaalla 55 .~ % ja 
kuorelli ella paperipuulla 49.1 % runkoluvu-ta. Jos 
cd llä e itettyä luokitu ta jatketaan käyttämällä luokka
,·älinä 15 %, kuuluisivat k ei et leimikot luokkaan 
-~5 ... 9 % eli vi identeen luokkaan. ikai mpien tut
kimusten peru leella joid n yhteydessä vikai · tel1 run
koj n osuus oli huomatta,·a ti pienempi kuin 11 t, on 
saatu kuusipaperi1uulle seuraavat , ikai uud n vai 
ku tusta työajan menekkiin o oitt:wal ·uhdeluvut. 

Vikaisuusluokka 
II lll IV 

Kuorimaton kuusipaperipuu JOO 103 106 ltO 
Puolipuhda kuu ipaperipuu 100 102 10-l 106 

Tiettyyn rajaan a · ti voitiin · ii katsoa ,-ikai uuden 
lisää,·än työaikaa valmi · te k ikköä kohti jok ·eenkin 
·uoravii,·a is ·ti. yt kä · illä oJe,·a tutkimu · kuit nkin 
o oittaa ttä vikaislen runkoj n määrän jatkuva· ti li
·ääntye ·ä ka ·vaa myö yhde · tä ru11go ta ke · kimäärin 
poi tettavak· i tu l Ya o a. Täll"in t ötulok·eksi jäävä 
t rv rungono ·a kiih t västi pi n nee vikai · t n runko
jen o uud n Li -ään i e ·sä. Tästä on eurauk · na, että 
työajan menekki valmisteyksikköä kohti ka ' \'aa kiih-
1 r ' ·ä Li Yikaisu uden Ii ·ääni y ... Tähän suuntaan \'<li
kultaa erityise · ti ·e. että vikoj n takia poistetta,·a osa 
011 u eimmit n ok ·atonta tai vähäoksaista t yvipäätä. 
jot 11 kar inta-aika laskettuna työtulok eksi jäävästä 
L rve · tä rungono ·a ·ta ·aata aa Yalmi ~ t yk ikköä kohti 
,·oimakkaa ti ka vaa. 

Edellä ·anotun p ru teella ja . kä aikai mpien Ltä 
tämän tutkimuk n tulok · t huomioon ottaen olisi,·at 
vikai · uuden vaikutu · ta työajan m nekkiin o ·oit tavat 
a raafi l kuvaajat llai · ia. kun piirrok · ta 2 11äk y. 

ikaisuusluokitusta eJellä c ·itctyllä la,·alla jatkaeli 
saadaan eri vikai:musluokille seuraavat lyöajan menek
kiä o oit tavat suhdeluvut. 

Kuorimaton 

Vikai uusluokka 
II 1II I V 

Tyvettyjä ja hylättyjä runkoja yhteensä, 
% runkoluvusta 

«IIe 5 5-14 15-29 30-44 45- 59 

kuusip«peripuu 100 103 107 117 137 
Puolipuhda 
kuusipaperipuu 100 102 104 110 119 

Vikai uuden vaiimi u.s työajan menekkiin näy ttää 
siis kasvavan vikaisien runkojen osuuden Li ääntyes ä 
tuntuvasti voimakkaammin, kuin mitä aikaisempien, 
huomattavasti vähemmän vikai iin leimikkoihin koh
di tuneiden tutkimu.stcn peru Lee/la voitiin päätellä. 

Erityi ·e ·ti on syytä maini ta, e ttä vikaisuuden ,-aiku
lus työajan menekkiin on pinotavaraleimikoissa suh
Leelli esti paljon voimakkaampi kuin tukkileimikoi-sa. 
Erittäin vikai e sa, Lavallista kuusipaperi puukokoaedus
tava sa 1 imiko sa saattaa u eimmista rungoista uurin 
osa mennä tyveyk ik i, ja paperipuik i Yalmi-Leltavik:li 
jäävät vain kaikkei11 oksai immal ohuet lat vaosat. Tuk
keja Yalmistett ae ·;;:a oksaisin latvaosa ei ollenkaan tule 
mukaan, ja mikäli lcimikko lainkaan on kelYollincn 
tukkileimikobi , muodo ta,·at runkojen ten ·eel osat 
joka Lapaukses, a melko huomallaYan osan runkojen 
kuutio ta, ko ka minimikoko on tukeilla ratkaise,·ast i 
·uurempi kuin pinotavaralla. Edellä sanotu · ta ·euraa 
m ö , ellä jo tukkikokoa edu tava ja tukkileimikobi 
k l1 aava 1 imikko jo takin syy-tä Yalmistcttai~iin ko
konaan pap ripuik i, oli i ,-ikaisuuden Yaikutu - työ
aikaan Iie empi kuin mitä edellinen a -etelma o oittaa. 
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Piirros 2. Vikaisten runkojen osuuden vaikutus työajan menekkiin kuusipaperipuiden teossa. 

ketch 2. lnfluence of the proportiofl of defective stems Ofl time expenditure, ifl the preparation of 
spmce pulpwood. 

Edellä e itetyt Lyöajan menekkiä o~oiLLavat suhde
luvut ilmai evat vikai uuden vaiku tuksen siinä ta
pauk e a, että työaika on laskettu kuutioltaan aman
suurui ta käyttöo aa tai kuutioyk ikköä ko hti. Käy
tännö ä mak etaan kuitenkin palkka 2-metri en ja 
itä pitemmän tavaran valmistukse ta juoksumetriltä 

tai kappaleella. iin ollen nousee eteen ky ymys, onko 
rungon käyttöosa vikai essa leimikossa yhtä pitkä ktlin 
kuutioltaan amansuuruinen käyttöo a terveessä leimi
ko sa, ts. saadaanko molemmissa tapauksissa sam n
kuutioi e ta käyttöosasta yhtä monta juoksumetriä. 
Tätä ei voida pitää ennakolta elvänä, ko ka Lietyn
~uuruinen käyttöosa on vikaises a leimiko sa peräisin 
keskimäärin suuremmasta nmgo -ta k uin terveessä 
leimiko sa ja saattaa niin ollen muodoltaan ja pituu
Jeltaan erota tervee tä leimikosla . Käyttöosien pituuk
sien vertailu kuitenkin osoitti, ettei tässä kohden ollut 
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varteenotetta aa eroa vika i-en ja terveen leimikon 
välillä. iin ollen edellä esitetyt suhdeluvut osoittavat 
myös vikaisuuden vaikutusta juoksumetriä kohti las
kettuun työaikaan eli toi in sanoen vikaisuuden vai
kutusta juoksumetri- tai kappalepalkkaan. 

Tutkimuksen antami ta luvuista voidaan päätellä, 
että jo- lahoa i ältä ät rungonosat kuusipaperipuu
leimikoissa edelleen jätetään met ään ja vikai uuden 
vaikutus yksikköpalkkaan otetaan täy imääräi enä huo
mioon, ei voimakkaa ti lahovikai ia leimikoita ilmei-
e ti kannata lainkaan hakata. Ainoa keino tällai i a 

tapauk i sa Ii nee löytää menekkiä jonkinlai elle toi en 
luokan paperipuulle, jo - a allitaan kovaa lahoa, tai 
muulle ellai elle tavaralle, jo a aa olla lahoa mukana. 
Kun tähän päästään ja kun tällai ·e · ta tavarasta mak ·e
taan normaali hakkuupalkka on vikai uu korvau -
ky ymy · ratkennut it e tään. 
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PREP R TIO OF P LPWOOD BY POWER S ~' 

I I DEFECTT E A D SO D STA DS 

b1· ()1/i Mak/;nnPn nnrl Mikkn Knhnln 

MM RY 

ccording to the present quality requirements nf 
. ulphite wood, the bolt mu t not con tain any rot. 
Hence the rot-infected part of the lem mu t he 
di ca rded when pruce pulpwood i- prepared, or made 
into other kin l of wood of le value. In orth Finland 
the discarded lengths have hitherlo heen left in the 
fore t hecau e rol-infected timher i not sa leahle there. 
Wit h thi · state of affairs, rollenness i a factor that 
increa e the con umplion of ' orking time per unit 
prepared and thu reduce the work re ult. 

The present study was concerned with the effect of 
rlefectiveness on the preparation of spruce pulpwood. 
The results can he ummarized a follo' s. 

The percentage of lems affected hy rot wa very 
high in the materia!: 56 per cent of the slem total when 
barked pulpwood wa prepared and 49 per cent for 
unbarked pulpwood. Th redu tion cau ed by the 
defects, in relation to the cubic volume, wa in both 
case about 20 per cent. The control trip which 
uppo edly repre ented sound fore t were in reality 

al. o rot-infected, but pulpwood wa prepared from 
them irrespective of rot defect as if the tree had 
been sound. 

ln preparing unbarked pulpwood rottennes pro
longed the working time per cuhic unit by 32 per cent. 
For the preparation of barked pulpwood, the figure 
wa 22 per cent. lems with an equal volume of useful 
part (0.1 cu.m. solid mea ure) in the ound and defec
tiv trips were cho en for the e compari on . 

The tudy showed t hat t he eff et of def ctiveness on 
the worki ng tim increase with the per entage nf 

defective tem much more perceptibly than could 
be concluded from earli er tudie- in con iderably Ie . 
defective fore ts. 

lf it i a umed that defectivene ha no appreciable 
effect if th e percentage of defective tem i le th::m 5, 
the relative figure to indicate the effect of defectivenes 
on working time, 111 the cla . ification hown below, 
are the following: 

D efec ti vi t 
1 II III 

c l a 
1 V 

Defective lem m per cent 
of number of tems 

under 5 5- 14 15- 29 30 45-59 
nbarked pruce 

pulpwoocl 100 103 107 117 137 
Barked spruce 
pulpwood 100 102 104 110 119 

From the figure yielded by the tudy, it may be 
concluded that if the part of tem contammg rot in 
spruce pulpwood stand are left in the fore t and the 
fllll effect of defectivene i allowed for, felling of 
heavily rot-infected tand obviou ly i not an economic 
propo ition at all. The only olution in uch a ca e i 
probably to try to find a demand for ome kind of 
econd-quality pulpwood in which hard rot i per

mi ible, or other wood which may contain rot. Once 
thi i achieved and a normal felling wage i paid for 
uch timber, the problem of compensating for defective

ness wi ll have olved it elf. 
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