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Oheisessa tutkimuksessa on selvi tetty varastor.Urlikoinnin ja sen
ohella tapahtuvan uittomerkin lyönnin (12 merkkiä, 6 kumpaankin
päähän vastakkaisilla puolille) ajanmenekkiä .
Tämän lisäksi tutkimukseen sisältyy aineistoa uittomerkin lyönnistä pinoamisen yhteydessä sekä pinoamisesta heittopinosta~· ·Yhteenvetona näistä aikatutkimuksista voidaan todeta seuraavaa.
Työajanmenekkiluvut ovat kahden miehen työryhmän ajankäytön perusteella laskettuja mieskohtaisia ajanmenekkilukuja. Kaikki jäljempänä esitettävät ajanmenekkiluvut koskevat työmaa- aikoja. Niihin siis sisältyy myös keskeytysten osuus ,
jonka on aikaisempien
samoin kuin tämänkin tutkimuksen mukaan todettu olevan n. 25 % kokonaisajasta. Aineiston mukainen keskimääräinen keskeytyssadannes
oli tässä tutkimuksessa 26.4.
Ristikoiden keskikorkeus vaihteli
välillä .

eri tapauksissa 150 •• • 265 cm

2 m puolipuhtaan, keskimääräistä k~koa edustavan (26 kpljp- m3 )
kuusipaperipuun ajanmenekki oli 11 . 64 min/p-m3 .
Tätä on käytetty
ristikointia koskevien vertailujen perustana.
Pienikokoisten kuusipölkkyjen ristikointi oli 68% hitaampaa (19.52 min/p-m3) kuin
normaalikokoisten .
Pölkyn koon suureneminen keskimääräisestä ei
ole sanottavasti vaikuttanut työajan menekkiin.

.

2 m puolipuhtaan (konekuorittu) koivupaperipuun ristikointi oli
20% nopeampaa (9 . 36 min/p-m3) kuin 2 m kuusipaperipuun. Aisattu
2m koivupaperipuu oli 10% nopeampaa (10.51 min/p-m3) ristikoida
kuin 2 m kuusipaperipuu. Puolipuhtaan koivupaperipuun haittopinosta pinoamisen ja pinosta ristikoinnin ajanmenekit olivat suunnilleen yhtä suuret .
3 m puolipuhtaan mäntypaperipuun ristikoinnin ajanmenekki oli
samaa s~uruusluokkaa kuin 2m kuusipaperipuun ristikoinnin (11.58
min/p-m ). Pölkyt olivat tällöin keskimääräistä pienempiä (25 kpl
jp-m.5 ).
15

4 m puolipuhtaan mäntypaperipuun ristikointi oli keskimäärin n .
kuin 2 m kuusipaperipuun.

%nopeampaa

Tässä tutkimuksessa on päädytty siihen,
että varastoristikoinnin3 t~~aj anm?nek~i ~-~ka~ kasvaa. vasta, .. k~n p~lkkyj en kappaleluku
p-m ~ 1a 3 koht1 yl1ttaa t1etyn raJan .
Tana raJana on 30 ••• 35 pölkkyä/p-m •
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Uittomerkin lyönti ristikoinuin ja pinoamisen yhteydessä on ollut riippuvainen pölkkyjen koosta, koska kuhunkin pölkkyyn lyötiin
12 merkkiä koosta riippumatta. Uittomerkin lyöntiin käyttivät tämän tutkimuksen kohteena olleet miehet 0.40 • •• 0 . 50 min/pölkky .
Keskimääräistä kokoa edustavalla 4 m p aperipuulla (12 kpljp- m3 )
oli uittomerkin lyönnist~ ~iheutuva ajanmenekin lisäys ristikoinnissa 45 % ( 16.20 min/p-m ). Ohuernmalla 4 m paperipuulla tämä li säys oli tuntuvasti suurempi .
3m paperipuulla oli uittomerkin
lyönnistä aiheutuva ristikoinnin työajanmenekin lisäys s uurempi
kuin .4 m_paperipuulla.
.
.
. ..
. .
~'

Keskimäärin ön ui~omerkin lyönnin ·tämän tutkimuksen mukaa n katsottu lisäävän ristikoinuin aj.anmenekkiä 4 m paperipuulla 4 0 •• • a·a
'fo ja 3 m paperipuulla 60 ••• 100% koostå riippuen.
Uittomerkin lyönnistä aiheutU.va åj&nmenekin lisäys oli pinoami.sen yhteydessä hieman pienempi kuin rist i koi"nnis s a •
. Työajan rakenne · kaikissa: :tutki tu'is.sa varastotöissä oli samanlainen. Varsinaiseen varasto.inti työhön (r:is.tikointiin, pinoamiseen
ja ui ttomer.kin ·lyöntiin) käytettiin n: 70 %kokonaisajasta ja tähän
liittyvi·in töihin (alus- · ja _pääpuiden lai-ttoon, pinon vyörytykseEm
ja työn suunnitteluun) n . 5 %.. Keskey:tysten .osuu.s oli 25 %.

- ·3 -

Tässä tutkimuksessa

käsitellään

puun ristikointia pinosta

ja

välivarastolla tapahtuvaa paperi-

uittomerkin lyöntiä ristikoinnin yhtey-

Lisäksi sisältyy tutkimukseen aineistoa uittomerkin lyönnistä

dessä.

pinoamisen yhteydessä sekä paperipuun pinoamisesta heittopinosta. Tutkimus on suoritettu Puunjalostusteollisuuden Työnantajaliiton ehdotuksesta lähinnä lisäselvitysten saamiseksi kyseisten töiden palkkaperusteihin.

Aineisto

Tutkimusaineisto
z e i

ja

t

kerättiin

0 s a k e y h t i

S u n i 1 a

kevätkesällä 1963

ö n,

G. A.

0 s a k e y h t i ö n

E n s o - Gu t -

S e r l a c h i u s

työmailla

y t n

Säynätsalc sa,

Laukaalla ja Toivakassa. Melkein kaikki paperipuu oli tuoretta (hakatPoikkeuksen muodostaa pieni erä 4 m mäntypaperipuuta, joka oli kuivaa. Aineisto käsittää yhteensä 1177.85 p-m3 ja
tu 1.9.1962 jälkeen) .

siihen sisältyvät seuraavat työt ja puutavaramäärät .
2 m puolipuhdas kuusipaperipuu,
ristikointi pinosta
2 m aisattu koivupaperipuu,
ristikointi pinosta

272.96 p- m3
80.61

"

2 m puolipuhdas koivupaperipuu,
pinoaminen haittopinosta

126 . 06

"

2 m puolipuhdas koivupaperipuu,
ristikointi pinosta

126 . 06

II

23.77

II

3 m puolipuhdas mäntypaperi puu,
uittomerkin teko pinoamisen yhteydessä
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3 m puolipuhdas mäntypaperi puu,
uittomerkin teko ristikoinuin yhteydessä

38 . 13 p-m3

3 m puolipuhdas mäntypaperi puu,
ristikointi pinosta

23 . 77

11

4 m puolipuhdas mäntypaperi puu,
· ui ttomerkin teko pinoamisen yhteydessä

118.74

II

4 m puolipuhdas mäntypaperi puu,
uittomerkin teko ristikoinnin yhteydessä

249 . 02

II

4 m puolipuhdas mäntypaperi puu,
ristikointi pinosta

118 . 74

II

?f,yöhemmässä tutkimustulosten esittelyssä aine isto jakaantuu huomat..

tavasti
hän

on,

..

·,

u~eampaan

kuin edellä esitettyihin 10:een tapauksee? · Syynä tä-

että pinojen

ja _ ~,istikoiden

korkeudet

samoin kuin pölkkyjen

keskimääräinen .koko vaihtelivat.
Tutkimuskohteena · oli kaksi työntekijää, jotka työskentelivät ·yhdessä .

Kahden miehen työryhmä

vallisin.
sä.

1~lemmilla

onkin

kyseisenlaisissa varastotöissä·ta-

miehillä oli noin 30 vuoden kokemus varastotöis-

Miesten työskentelytavoissa ei ollut eroa.
Ristikointi samoin kuin pinoaminenkin · tapahtui yleensä aina entisel-

le

pinon paikalle .

Ainoastaan

kuusi-paperipuuta kahteen
kylkim~rkintänä

yhdessä tapauksessa

ristikko~n •.

ristikoitiin 2 m

Uittomerkin lyönti suoritettiin

siten, että pölkkyyn lyötiin .kaikkiaan 12

si kumpaankin päähän vastakkaisilla puolille.

me~kkiä,

kuu-

Uittomerkin lyönti koh-

,q

distui ainoastaan 3 ja 4 m paperiruuhun.

T

u't

k i mu s t u 1 o k s e t

Taulukossa 1 esitetään ristikoinnin, . uittomerkin lyönnin ja ristikoinnin, uittomerkin lyönnin ja pinoamisen sekä haittopinosta luovutuspinoon pinoamisen työaikojen me nekit eri tapauksissa . Taulukosta ilmenevät myös keskimääräiset pölkkyluvut pinokuutiometriä kohti sekä pinojen ja ristikeiden korkeudet 10 cmi n tarkkuudella. Selvyyden vuoksi on
eri tapaukset merkitty järjestysnumeroilla 1, 2, 3 jne .
Työajanmenekkiä pinokuutiometriä kohti kuvaavat luvut
molempien. työntekij öiden

työaikojen keskiarvona,

on

esitetty

syystä että miesten

Taulukko - Table
Ristikoinnin, uittomerkin lyönnin ja ristikoinnin 9 uittomerkin lyönnin
ja pinoamisen sekä haittopinosta pinoamisen työaikojen menekit.
The expenditure of time on crossw:ise stacking, on stamping
the floating mark in connection with crosswise stacking and
piling, and on piling from an unadjusted pile~
0
••

•
0

Suhdeluvut
Ratio

T y ö
W o r k

~z

rn"'·· •
:::; Q)
<1l rn
P.,<1l

ctlc..:>
8

T

. Ristikointi
Crosswise stacking

1

1 2 m puolip. kuusipap.puu
barked spruce pulpwood .

19

. 130

230

11.47

99

2

"

2-6

150

265

11. 64

100

3

"

34

.150

150

10.34

89.

4

"

55

150

200

19.52

168

1·· 18

100

170

9.36

Bo

. · 1 20

150

230

9.36

80

20

150

200

10.51

90

25

90

. 'i90 '

11.58

99

II

10

Bo

215

8~91

77

10

II

12

100

190

11 . 13

9~

11

II

16

90

160

8. 91

77

20

100

210

21.40

184

132

9

120

200

14.71

126

91

11 ·

120

210

15.76

135

97

II

12

130

230

16.20

139

100

"

19

90

200

22.57

194

139

25

90

22.62

194

170

10.97 .. 94

B3

puolip. koivupap.puu
5 2 m barked
birch pulpwood

"

6

7 2. m ~~~~~t~u~~;~~~~~~~u~n strips
l

8

::r m puolip.

mäntypap. puu
barked pine pulpwood

9 4 m

1

.)

Uittomerkki + ristik.
Floating mark + crossw. stacking
12 3 m puolip. mäntypap .puu
· · barked pine I'l'ulpwood
13 4 m

"
"

14
....

15

16

-

(kuiva
seasoned)

Uittomerkki + pinoam.
Floating mark + piling
17 3 m puolip. mäntypap.puu
barked pine pulpwood
18 4 m

"

10

Bo f

19

II

·12

. 100 1

13.27 . 114

100

20

II

16

90.

14.04 . 121

106

1

Pinoaminen haittopinosta
Piling from unadjusted pile
21 2 m puolip. koivupap.puu
barked birch pulpwood
22

"

1B

100

9.96

86

20

150

9.25

79
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kokonaisajankäyttö oli kaikissa tapauksissa sama.

r~öskään

työajan si -

säisessä rakenteessa ei miesten välillä ollut merkittäviä eroja.
Keskeytysten osuutena on kaikissa tapauksissa käytetty 25
on aikaisempien tutkimusten mukaan (Metsätehon julkaisu n : o

8,

Tämän
Metsä-

tehon tiedotus 150) todettu

olevan

sellaisissa

joissa samat työliikkeet toistuvat jatku-

vasti.

varastotöissä,

Tällaisia ovat

keskimääräinen

%.

mm. kaikki tässä tutkimuksessa esiintyvät va-

Todellinen aineiston mukainen keskeytyssadannes

rastotyöt.

tikoinnissa 26.7,

oli ris-

uittomerkin lyönnissä ja ristikoinnissa 25 . 3,

tomerkin lyönnissä ja pinoamisessa 26.3
28 . 6.

keskeytyssadannes

uit-

ja heittopinosta pinoamisessa

Koko aineiston todellinen keskimääräinen keskeytyssadannes oli

26 . 4 .
Työaikoja ei taulukossa 1 ole muunnettu vastaamaan kyseisiä pituuksia vastaavia paperipuiden keskikokoja, koska tämän

tut~imuksen

kannal-

ta on tärkeätä saada selville mahdolliset koon vaihteluista aiheutuvat
erot .

Käytännössä esiintyvät paperipuiden keskikoot ovat 2 m kuusipa-

peripuulla 26 kpljp-m3 , 2 m koivupaperipuulla 23 kpljp- m3 ,

3 m mänty-

paperipuulla 16 kpljp- m3 jaLl m .näntypaperipuulla 12 knl/p-m 3 (3 ja 4 m
paperipuun keskikoot on laskettu käyttäen pohjana 2 m kuusipaperipuuarvoa 2 6 kplfp- m3 ja kyseisten tavaralajien keskimääräisten pinotiheyksien suhteita) .
Ristikoinnista voidaa n tod eta seuraavaa.
peripuulla yleensä ollut n .

1. 5 m ja 3 ja

Pinon korkeus on 2 m pa-

4 m paperipuilla 0 . 8 ••• 1. 0 m.

Ristikon korkeus on vaihdellut eri tapauksissa 150 ••• 265 cm:n välillä .
2 m puolipuhtaan kuusipaperipuun ristikoinnis sa

on

pölkkyjen suuruus ollut keskimääräinen (26 kpljp-m 3 ).

4

tapauksessa

2

Tapauksien 1 ja

aineistot on silmävaraisesti eroteltu aineistosta 2 pieni- ja suuri-

läpimittaisiin pölkkyihin (rajana n . 13 cm:n läpimitta) .
ilmenee selvästi,

että

pö lkkyjen koon pienenemisellä

ajanmenekkiä lisäävä vaikutus .
kointi on ollut
Pölkynkoon

68% hitaampaa

Pieni~n
kuin

suureneminen normaalista

Taulukosta
on ollut

työ-

pölkkyjen (55 kpljp-m 3 ) ristinormaalikokoisten

ristikointi.

ei sen sijaan ole näyttäqyt

~uu

restikaan vaikuttavan työajanmenekkiin. Tapauksessa 3 on pölkkyjen koko jonkin verran keskimääräistä pienempi (34 kpljp-m 3 ), mutta työajan-
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Kuva 1. 2 m aisattua koivupaperipuuta
ristikolla. Ristikon korkeus n. 2 .3 m. Kaikki kuvat Metsätehon.

Fig. 1. 2-metre birch pulpwood barked in
strips and stacked crosswise. The height of
the crosswise stack is. c. 2.3 m . - All
photos by Metsäteho.

Kuva 2. 4 m puolipuhdasta mäntypaperipuuta pinossa . Pinon korkeus n. 0 .9 m.

Fig. 2. 4-metre barked pine pulpwood, piled.
••

Pile height c. 0.9 m .

Kuva 3. Uittomerkkejä ristikolla olevassa
3 m mäntypaperipuussa.

Fig. 3.

F/oating marks on 3 -metre pine
pulpwood stacked crosswise.

-

8 -

Kuva 4. Konekuorinnan jäljiltä heittopinossa olevaa 2 m koivupaperipuuta.

Fig. 4. 2·metre birch pulpwood after machine· barking, in an unadjusted pile.

Kuva 5 . 2 m puolipuhtaan koivupaperipuun r istikointia.

Fig. 5. Crosswise stacking of 2·metre barked birch pulpwood.

Kuva 6. 2 m puolipuhdasta kuusipaperipuuta ristikoituna tien varressa. Ristikon korkeus n. 2.6 m.

Fig. 6. 2·metre barked spruce pulpwood stacked crosswise alongside
the road. S tack height c. 2.6 m.
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menekki on ollut 11% pienempi kuin tapauksessa 2 (26 kpl/p- m3 ).
löin on ristiken korkeus

kuitenkin Öllut vain 1 . 5 m molempien miesten

ristikoidessa omaan ristikkoonsa .
2 m puolipuhtaan

Tämä on selvästi nopeuttanut työtä .

koivupaperipuun ristikointi on ollut 20

paa kuin 2 m kuusipaperipuun .
reätä (18 •• • 20

Täl-

kp~/p-m 3 ),

Koivupaperip~u

%nopeam-

on ollut suhteellisen jä-

mutta suurimpana syynä ristikoinuin nopeutu-

miseen on todennäköisesti,

että kun koivupaperipuu on mutkaisempaa ja

oksikkaampaa, sitä ei tarvitse sijoitella niin tarkasti ristikkoon kuin
suhteellisen pyöreätä

ja

oksatonta kuusipaperipuuta.

oli lisäksi koneella kuorittua,
sain määrin

Koivupaperipuu

joten pinnan karkeuskin

p ö lkky j en pyörimistä ristikolla .

oli selvästi ·hitaampaa ristikoida

vähensi jos-

Aisattu koivupaperipuu

kuin puolipuhdas ,

mutta

kuitenkin

vielä 10 % nopeampaa kuin kuusipaperipuu .
Aineistoon sisältyvä

puolipuhdas koivupaperipuu pinottiin konekuo-

rinnan jäljiltä olevasta heittopinosta ennen ristikointia.
neistosta pinottiin 1 m:n
1-metriseen pinot taessa
m:n korkuiseen pinoon

m~n

ja toinen puoli 1. 5
oli

Puolet ai-

korkuiseen pinoon.

työajanmenekki hieman suurempi

pinottaessa

(9 . 96 min/p-m3

kuin 1 . 5

ja 9 . 25 min/p-m3) .

Syynä tähän on, että metrin korkuisessa pinossa on suhteeuisesti enemmän aluspuiden laittoa kuutioyksikköä kohti.
nojen

erilaisesta korkeudesta aiheutuvat

Ristikoitaessa eivät pi -

ristikointikorkeuksien erot

( 1. 7 m ja 2. 3 m) vaikuttaneet työaj anmene:~kiin .
sen ja pinosta ristikoinuin
l't
1

Hei ttopinosta pinoami-

työajanmenekkien välillä ei ole ollut sel-

viä eroja.
3 m puolipuhtaan mäntypaperipuun

ristikoinuin ajanmenekki on ollut

samaa suuruusluokkaa 2 m kuusipaperipuun
kanssa.

ristikoinuin työajanmenekin

3 m paperipuu oli suhteellisen pientä,

25 kpljp-m3 , kyseisen

pituisen paperipuun keskikoen ollessa 16 kpljp-m 3 • Jos pölkyt olisivat
olleet järeämpiä,

olisi 3 m paperipuun ristikoinuin työajanmenekki to-

dennäköisesti ollut hieman 2-metrisen ty öajanmenekkiä pienempi.

4 m mäntypaperipuun
kuin 2-metrisen.

ristikointi

on tapahtunut

selvästi ncpeammin

Se on ollut keskimäärin n . 15 % nopeampaa kuin 2-met-

risen ristikointi. Pölkkyjen koko on eri tapauksissa vaihdellut rajoissa 10 ••• 16 kpljp-m 3 •

Tapauksessa 11,

jossa se on ollut

16 kpljp- m3,

on työajanmenekki ollut 8 . 91 min/p-m 3 , siis sama kuin sellaisilla pöl-
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kyillä, jotka olivat tuntuvasti järeämpiä (10

kpl/p-.~.3)~

Syynä on il-

meisesti ollut pieni ristikointikorkeus (1.6 m).
Varastoristikoinnin työajanmenekki kasvaa, kun pölkkyjen kappaleluku/p-m3 tulee tarpeeksi suureksi, kuten jo 2 m puolipuhtaan kuusipaperipuun yhteydessä todettiin.

Raja,

josta pölkkyjen koon pieneneminen

alkaa vaikuttaa työajanmenekkiä lisäävästi , on ehkä 30 ••• 35 pölkkyä/
p-m3 • Tästä syystä ei 3 m ja 4 m paperipuun ristikoinuin työajanmenekki voi olla suurempi kuin normaalikokoisen 2 m paperipuun, sillä on
täysin poikkeuksellista, että niiden koko oltsi

30 ••• 35 pölkkyäjp-m3

tai suurempi.
Ristikoinuin samoin kuin muidenkin tutkimuksessa esiintyvien varastotöiden työajanmenekkiluvuista on huomattava, että ne ovat, kuten aikaisemmin on mainittu,

kahden miehen työryhmän

laskettuja mieskohtaisia ajanmenekkilukuja.

ajank~ytön

perusteella

Jos pitkän.tavaran risti-

kointia suori t .taisi yksi mies, saattaisi olla, että pölkky j en pi tuudesta ja painosta
menekkiä.

a~heutuva

käsittelyvaikeus

Kuten aikaisemmin

o?

~äisi

mainittu,

jonkin verran työajan-

on kahden miehen työryhmä

kuitenkin yleisin varastoristikoinneissa.
Uittomerkin teko

ristikoinuin samoin kuin pinoamisenkin yhteydessä

on ollut selvästi riippuvainen kuutioyksikköön menevien pölkkyjen kappalemäärästä eli siis niiden koosta. Tämä on täysin luonnollista, koska tämän tutkimuksen yhteydessä käytetty
sellainen,

että yhtä pölkkyä kohti

uittomerkkien lyöntitapa oli

lyötävä merkkimäärä säilyi ennal-

laan, oli pölkkyjen koko mikä tahansa. Taulukon 1 ajanmenekkiluvuista
ilmenee koon vaikutus selvästi, sillä ne kasvavat melko suoraviivaisesti kuutiometriin menevien pölkkyjen kappalemäärän kasvaessa . Tämän tutkimuksen kohteena olleet miehet käyttivät uittomerkin lyöntiin

aikaa

0.40 ••• 0 . 50 mi n/pölkky.
Keskimääräistä kokoa olevalla 4 m paperipuulla ( 12 kpljp- m3 ) ·on ristikoinnin yhteydessä

suoritettu uittomerkin lyönti

koinuin työajanmenekkj ä

4? %.

pidentänyt ristiPölkkyjen koon ollessa 19 pölkkyäjp-m3

on uittomerkin lyönti ristikoinuin yhteydessä pidentänyt työajanmencldn
kaksinkertaiseksi (103
taamalla

%).

Tämä työajanmenekin lisäys on laskettu ver-

keskimääräistä kokoa

edustavan 4 m paperipuun

ristikoinuin
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työajanmenekkiä

4 m paperipuun risti-

huomattavasti pienempikokoisen

koinnin yhteydessä suoritettavan uittomerkin lyönnin työajanmenekkiin.
Jos tutkimuksessa

olisi ollut mahdollista

verrata keskenään samanko-

koisten paperipuiden työajanmenekkejä, tuntuu ilmeiseltä, ettei uittomerkin lyönti

ristikoinnin yhteydessä olisi vaikuttanut näin suuresti

normaalia pienempikokoisen paperipuun työajanmenekkiä lisäävästi. Toisaalta normaalia järeämpien pölkkyjen ollessa kyseessä jäänee uittomerkin lyönnistä aiheutuva ajanmenekin lisäys hieman pienemmäksi kuin normaalikokoisella 4 m paperipuulla, jolla se tässä tutkimuksessa oli siis

45

%.
3m paperipuulla

vaikuttaa

uittomerkin lyönti

män ristikoinnin työajanmenekkiä lisäävästi kuin

mä aiheutuu siitä, että

keskimäärin enem-

4 m paperipuulla. Tä-

edellistä

menee kuutioyksikköön keskimäärin
enemmän kuin jälkimmäistä (3 m keskim. koko 16 kpljp-m3 ja 4 m 12 kpl/
p-m3 ), jolloin uittomerkkejäkin tulee lyötäväksi enemmän.
Kokonaisuudessaan voitaneen todeta, että tässä tutkimuksessa käytetty uittomerkin lyöntitapa lisää ristikoinnin työajanmenekkiä

4 m pape-

ripuulla 40 ••• 80% ja 3m paperipuulla 60 ••• 100% koosta riippuen.
Pinoamisen yhteydessä suoritettavan uittomerkin lyönnin ajanmenekki
on tietenkin myös riippuvainen pölkkyjen koosta. Taulukon 1 ajanmenekkiluvuista ilmenee kuitenkin,
ajanmenekki on hieman pienempi

että uittomerkin lyönnin

ja pinoamisen

kuin vastaavankokoisen paperipuun uit-

tomerkin lyönnin ja ristikoinnin

ajanmenekki.

Uittomerkin lyöntiin

on molemmissa tapauksissa kulunut suunnilleen yhtä paljon aikaa, mutta
pinoamisen ajanmenekki kuutioyksikköä kohti on ollut pienempi kuin ristikoinnin.

Tämä aiheutunee siitä,

että 3 m ja

4 m paperipuu pinotaan

yleensä korkeintaan yhden metrin korkuiseen pinoon, kun sen sijaan vastaavat ristikot ovat n . 2 m:n korkuisia.
2 m: n korkeuteen on jo siksi raskasta,

Pitkien paperipuiden nostelu
että se vaikuttaa työtä hidas-

tavasti.
Taulukoissa 2 ja 3 esitetään tähän tutkimukseen

sisältyneiden

va-

rastotöiden työajan rakenne. Taulukoissa esiintyvät luvut kuvaavat eri
työnosien prosenttisia osuuksia
otettu

kokonaistyöajasta.

kutakin puutavaralajia ja työmuotoa

Taulukkoihin on

kuvaamaan ainoastaan yksi

työmaa, syystä että saman puutavaralajin ja työmuodon työajan rakenwen
sisäiset vaihtelut olivat hyvin pieniä.

Taulukko - Table 2
Ristikoinnin työajan rakenne (prosentteina).
Breakdown of the time, in percentage, used for crosswise stackirig.

Työn osa
Pb.ase of work
\

2 m puolip.
kuusipap.
puu .
2-m. barked
spruce
pulpwood

2 m puolip.

2 m aisattu
koi rupap.
..· puu
2;.:_m.' birch
pulpwood
· bärked ·
in •strips

koivupap~

puu

.

2-m. bark.e d
birch
· pu lpw.o »

3 m puolip.
4 m puolip.
mäntypap.
. . mäntypap.
puu
puu
· 3-m. barked · .4-m.. barked
pine pulp- · pine pulpwood
... .: : wood ·
·-.

R~stikointi

72

Crosswise stacking

2

4

..

'
0

...

'·.•

..

1.

1

1
•

..

-1

.

!

5

..

'.·

...

-

~

,.

..

0

1

25

~ nterruptions

\

2

2
..

Keskeytykset

67
1

Aluspuiden laitto
Y~king the foundation timber

Työn suunnittelu
P~anning of the work

"

r

'

.•.

Pinon vyörytys
Discharging the pile

69 .

68

. 72

-

25

0

4

'!

.3
:

..

,.

'

- 25

.,.

25 :·

..

~

25

-

..
:

Y~:teensä

-

Total

100

100

100

100

'-'

..

100 .

1
1

.....
f\)

1
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Taulukko - Tab le 3
Uittomerkin lyönnin ja ristikoinnin sekä uittomerkin
lyönnin ja pinoamisen työajan rakenne (prosentteina).
Breakdown of the time, in percentage, used for stamping the
floating mark in connection with crosswise stacking and piling.
+ ristiIi Uittomerkki
kointi - F loating mark
i

+ crosswise stacking

Uittomerkin lyönti
Stamping the floating
mark
Ristikointi
Crosswise stacking

j 3 m puolip . l4 m puolip . ,J3 m puolip. 4 m puolip .
mäntypap . • mäntypap . :1 mäntypap .
mäntypap .
1
puu
puu
J
puu
puu
13- m. barked 4 - m. barked 13-m. barked 4 - m. barked
pine pulp- pine pulp- j pine pulp- pine pulpwood
wood
.
wood
wood

1

34

30

34

40

Pinoaminen
Piling

50

56

20

Aluspuiden laitto
the foundation
timber

W~ki ng

,,

:

i;

1

Ty ön osa
Phase of work

Uittomerkki + pinoamin ~n Fl oating
d
mark + p il i ng

11

3

1

Pääpuiden laitto
Making the end poles

1

0

0

1

Pinon vyörytys
Discharging the pile

0

0

Työn suunnittelu
Planning of the work

4

4

4

2

25

25

25

25

100

100

100

100

Keskeytykset
Interruptions

Yhteensä

Total

0
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Taulukosta 2 ilmenee,

että varastoristikoinnin

ollut eri paperipuulajeilla hyvin samanlainen.

työajan rakenne on

Varsinaiseen ristikoin-

tiin on käytetty kokonaisajasta 67 ••• 72% (keskimäärin n. 70

%).

Muildn

työnosiin, aluspuiden laittoon, pinon vyörytykseen ja työn suunnitteluun, on kulunut
käytetty 25

3••• 8% (keskim. n. 5

%kokonaistyöajasta,

%).

Keskeytysten osuutena

on

kuten jo aikaisemmin on mainittu.

Varastoristikoinnin työajan rakenne on ymmärrettävästi silloin toisenlainen, kun ristikoinnin yhteydessä tapahtuu ui~omerkin lyönti (taulukko 3).

3 m paperipuulla on uittomerkin lyöntiin ja ristikointiin

kulunut kumpaankin 34% kokonaistyöajasta.

4 m paperipuulla, jollauit-

tomerkin lyöntiä on vähemmän, ovat suhteet 30

%ja 40 %.

Taulukossa 3

esitetty 4 m paperipuun työajan rakenne kuvaa keskimääräistä kokoa olevia tapauksia, kun taas 3-metrisen luvut esittävät hieman keskimääräistä pienempää paperipuuta.
Pinoamisen yhteydessä on uittomerkin lyöntiin

kulunut kokonaistyö-

ajasta huomattavasti enemmän kuin varsinaiseen pinoamiseen.

Uittomer-

kin lyönnin ja pinoamisen suhteet eivät ehkä ole taulukossa aivan oikeat, sillä uittomerkin lyönnin työajanmenekkiin sisältynee

~ös

pinoa-

miseen käytettyä aikaa, jota ei ole pystytty siitä erottamaan.
Taulukaista ilmenee, että kaikkien

tässä tutkimuksessa esiintyvien

varastotöiden työajan yleinen rakenne on ollut samanlainen.

Varsinai-

seen varastointityöhön (ristikointiin, pinoamiseen ja uittomerkin lyöntiin) on käytetty kekenaisajasta

n. 70%

ja tähän liittyviin

töihin

(alus- ja pääpuiden laitteen, pinon vy örytykseen ja työn suunnitieluun)
yhteensä n. 5

%.
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Time Studies on Storage Handling of Pulpwood
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By Mikko Kahal a

SUMMARY

The time expenditure

on crosswise stacking at the storage site and

the stamping of the floating mark ( 12 marks, 6 at each end on opposi te
was t~e subj ect of the present work~

s_i _d_es)

material on stamping

The study also contains

the floating mar k in connection with piling

and

Th ese . time studies are summarised

on piling from an unadjusted pi le .
here .
The wo;rking time expendi ti.lre

is

th.e · time expendi-ture··: per -man -c8:1-

culated from the time expended by a 2- man work team.

Alr· the time ex-

penditure figures here refer to working- site times .

They ',thus include

interruptions which both earlier and in the present work .. account
about 25 per cept of the total time.
a ge

for

The. average -interruption percert-.,_

of the present study was 26.4 .

<. 265

The average height of the crosswise stacks ·was ' 15b .•

cm.

The time expenditure for 2- metre barked spruce pulpwood

of average

size

11.64 min./piled cu ~ m~

(26 units/piled cu . m. ) was

was used

-This figure

as the basis of the comparisons öf crosswise stacking.

crosswise stacking

of s.mall- sized spruce logs · was · 68 p·e r cent slower

( 19 . 52 min./ pi led cu . m. ) than that of normal-sized lÖg·s .
in the log size

The

from the average

did not affect

The increase

the expenditure

of

working time to any appreciable extent .
Crosswise stacking
wood

of 2- metre barked (machine- barked) birch

was 20 per cent quicker (9 . Jg min. /piled cu.m. )

metre spruce pulpwood. _
stacked

2-~etre

crosswise 10 per cent

than 2- metre spruce pulpwood .

birch pulpwood
more quickly

than that of 2-

barked in strips

was

( 10. 51 min. /piled cu . m. )

The time taken on the piling of barked

birch pulpwood from an unadjusted pile
a pile are roug hly equal . _

pulp-

and on crosswise ,. stacking from

The expend:i.ture of .time 'on . the . cross'wfse.st'acking of 3- metre barked
pine pulpwood was of the same magnitude as that of 2- metr e spruce pulpwood ( 11 . 58 min./ pi led cu . m. ) .

The ·logs were smaller than aver age ( 25

units/piled cu . m. ) .
The crosswise stacking of 4- metre pine pulpwood was on an average c .
15 per cent quicker than that of 2- metre spruce pulpwood.
It was concluded that the expenditure of working time
stacking

at the storage site

logs ·per piled cu . m.

exceeds

only begins to grow

on crosswise

when the . number of

This l i mit i s 30 ••• 35

a certain limit .

logs/ pi led cu . m.
Stamping

the floating mark

in connection

with crosswise stacking

and piling was dependent on the log size as 12 marks were made on · each
log irrespecti vely of' size. The men in this study

took 0 . 40 • • • 0 . 50 min.

/log to make the floating marks .
For 4 - metre pulpwood of average size (12 units/piled cu.m. ) the increase in the expenditure of time

in crosswise stacking caused by the

stamping of the floating mark was 45 per cent (16.20 min . /piled cu. m. ) .
For 4-metre pulpwood of smaller size

the

corresponding increase

was

considerably greater . The increase was greater for 3- metre than for 4 metre pulpwood • .
Stamping of the floating mark,

according to the present study, in-

creased the time expenditure in crosswise stacking by an average of 40
• •• 80 per cent

for 4 - metre pulpwood ·and 60 •• • 100 per cent for 3- metre

pulpwood dependently of the size .
The

increase

the floating mark

in the expenditure of time

caused by the stamping

m

was slightly smaller in connection with piling than

in crosswise stacking.
The structure
jobs studied .

was similar

in all the storage

About 70 per cent of the total time was expended on ac-

tual storage work
mark)

of the working time

(crosswise stacking, piling and making the floating

and c . 5 per cent

was expended

on associated jobs (placingthe

foundation timber and end poles, discharging the pile and planning the
work) .

The proportion of interruptions was 25 per cent .

