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Eräitä hakkuutöiden palkkaukseen
liittyviä perusasioita
Some Fundamental Principles Concerning Wage Payments
for Felling and Preparation of Timber

Johdanto
Vuoden 1963 alussa tehtiin metsätöiden pa lkka perusteisiin työehtosopimu'ksen mulk aisesti Suomen
eteläpuoliskon osalta eratta huomattavia periaatteeHisia muutoksia. Mm. luovuttiin vanhasta kolmijakoisesta hakkuupalstojen luakittelusta (hyvä, keskinkertainen ja huono metsä) ja sen tilalle otettiin
suoraan oksaisuus- ja tiheysluokan perusteella määräytyvä perustaksa, johon sitten voidaan tehdä prosenttisia 'k orotuksia palk1kataulu'kikojen yhteydessä 'lähemmin mainittujen työvaikeuste>kijäin johdosta.
Tärkeänä muutoksena voidaan myös mainita rungonsuuruusluokiturksen, tosin hyvin 'karkean mukaan
ottaminen pinokuutiometripalkkoihin vaikuttavana
tekijänä.
Edellä mainitut ja useat muutkin tapahtuneet
muutokset aiheuttivat metsäammattimiesten, varsinkin työnjohtoportaan keskuudessa suuren koulutustarpeen . Runsaasti kursseja onkin näissä merkeissä
järjestetty lähinnä työnantajien toimesta. Tämän
kirjoittaja joutui vuoden 1963 aikana luennoimaan
ja 'koealoi'lila selvittelemään hakkuutöiden palrk•k au'k seen liittyviä asioita lukuisilla täJrlaisilla kursseilla, jrt
niiden yhteydessä kävi ilmi, että eräät perusasiatkin
vielä tuntuvat kaipaavan valaisua. Monilta tahoilta on esitetty toivomuksia, että tärkeimmistä puutavaran valmistuksen palkkaukseen liittyvistä peru~
kysymyksistä saataisiin aikaan suppea kirjallinen
esitys siten, että se leviäisi mahdollisimman laajoihin metsämiespiireirhin.
FJdellä mainitut sei'kat ovat antaneet a iheen tähän
kirjoitu:kseen, jossa käsitelliiän erästä tärkeimmistä perustekijöis'tä, nimi•ttäin runkojen suuruuden vaikutusta yiksik'köpa·lrk kaan erilaisia pa lkkausyksiköitä
käytettäessä.
Jos ha'k kuutyöt voitaisiin teettää tuntipalkalla, ei
olisi mitään palkan ai'keudenmu•kaisuuteen liittyviä
ongelmia (lukuun ottamatta tietysti niiden yleis•tä
tasoa) . Tähän ei kuitenkaa n ole katsottu aina kaan
mt:i'käläisissä oloissa olevan mahdo'llisuuksia ja niinpä urakkapalikka on'k in yksinomaisesti vallitseva siitä huolimatta, että oikeudenmukaisuuden toteuttaminen on metsätyöpalk'kojen osalta erittäin vailkea
tehtävä, huomattavasti vai'keampi kuin useimpien

muiden a lojen ollessa kysymyksessä. Työtuldkseen
vaikuttavat metsässä kovin monet tekijät ja lisäksi
eräät niistä ovat vaikeasti luokiteltavissa.
Melkoista työskentelydlosuhteiden vaihtelua saattaa tietysti esiintyä muissakin töissä, mutta eri1tyisen
ominaista hakkuutyölle ja useimmista muista töistä
poiklk eavaa on käsiteltävien kappaleiden koon suuri
vaihtelu. Sen lisä:ksi, että samalla kertaa joudutaan
kaatamaan kovin erikokoi·s ia puita ja kä'Siottelemään
paksuude'l taan ja usein pituudeltaankin hyvin vaihtre·levia pöllkkyjä, vaihtelee myös va'lmistettavien runkojen keskisuuruus eri tapauksissa sangen väijissä
rajoissa. Kun tämän lisälksi tiedämme tutkimusten
perusteella, että runlk ojen suuruus on puutavaran
valmistuksen työajan menek'kiin vai'kuttavista erillistekijöistä kaikkein voima!kkain, ymmärrämme helposti, että juuri runkojen koon vai'k utuksen huomioon ottaminen hakkuutöiden palkkauksessa on ensiarvoisen tärkeä asia.
Itsestään selvänä on kai pidettävä sitä, että yhden rungon valmistaminen tietyksi puutavaralajiksi
vie sitä enemmän ailk aa, mitä suuremmasta rungost,a on kysymys. Yh ti itsestään selvää ei sen sijaan
ole, että yhden tilavuusyksikön, esim. pinokuutiometrin valmistaminen vie sitä enemmän aikaa, mit~i
pienemmistä puista kyseinen yksikkö koostuu, vaikkakin tämän seikan oppii kokemuksen perusteeHa
hyvin pian huomaamaan. Ehkä jonkin verran enem män kokemusta vaatii sen ilmiön toteaminen, että
yhden määräpituisen pino'tavarapölkyn valmistaminen vie keskimäärin sitä enemmän aikaa, mitä suu rempia rungot ovat. Tosin tämäkin seikka val1kenee
a:mmacikseen metsätöitä tekevälle sangen nopeasti.
Kokemusperäiset tiedot runkojen koon vaikutuksen suunnasta eivät kuitenkaan vielä tee mahdol'liseksi kysei'sen vailkutuksen huomioon ottamista oikeudenmukaisella tavalla hakkuutyön palkkauksessa .
Siihen tarvitaan tut:<kimukseen perustuvia yksityiskohtaisia tie toja runkojen koon va-ikutuksen voimakkuudesta ja luonteesta, ts. siitä, miten voimakkaasti
työaika valmisteyksikköä kohti muuttuu runkojen
koon muuttuessa ja tapahtuuko muutos tasaisesti,
kiihtyvästi vai hidastuvasti . Näihin kysymyksiin antavart: vastauksen ai1katut!kimusaineis tojen perusteella
saadut graafiset kuvaajat, ja niitä vastaavien luku-

ti naHan yläpuolel'la. Puutavaraksi valmistettavan
rungon tilavuus ei tietenkään käytännössä voi oJ!la
puoli puhdas ku~ si paper 1 puu
2
lähelläikään
nollaa, mutta me voimme kuvilt:dla selm barked s pruce pul pvood
laisen tapauksen, että meidän olisi vede ttävä maasta
1
~~i~t"~~~ r-.:olwood
irti yksivuotinen taimi, jonka tilavuus on käytännöllisesti katsoen nolla. Meidä n on tällöin kävehävä kysymyksessä olevan taimen luo ja kumarruttava ottamaan sitä. T ähän kuluu tietty aika, jonka
/
/
rinnalla itse taimen irtinyhtäisemiseen kuluva ai'ka
/
/
on häviä vän pieni. Voimme todeta, että silloinkin,
/
/
kun on kysymys kaadettavis ta puista, jokaisen puun
/
/
/
kohda'lla esiintyy sella ista työaik aa, jonka m äärä ei
/
riipu tä män puun koosta . T yyp!Hisimmin johtuu
tälla inen rungon koost a ri'i ppuma ton työai'ka juuri
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Jhmaon ktiyttöosan kuutio, k-m3 - Volu:ne•of ut111zed part or stem, cu.m.(o) siir tymisestä puulta toiselle, myös siirtymisestä kaade tu'i ta puulta toiselle esim. ka rsinna n yhteydessä,
mu tta myös eräistä muista pienist ä työn osista , joiRun koa kohti kuluva työaika.
Pi irros- Fig. 1
hin ei puututa tässä lä hemmin. Ohimennen sanotW ork ing time per stem.
tuna nä mä ajat ovat luo nteeltaan sellaisia, että niitä NSR:n ( Pohjoismaide n met sätyöntuokimusneuvossa q oJen avulla voidaan r unkojen suuruus ottaa p alk ton ) sanaston muk aan nimitetään sivua joi'k si. Tukauksessa oikea'ila tavalla huomioon. P d kät käyrä t
lemme pian huomaamaan, että näm ä aja t va'ikutt a tai lukusarjat eivät kuitenkaan ka ikissa ta pa uksissa
va t aivan rat'kaisevasti si'ih en, millä tava:Ha työaika
riitä, sillä aina kin yliopistokoulutuksen saaneiden
tilavuusyksik•k öä kohti riippuu runko jen koosta.
met säammattimiesten olisi lisä'ksi pystyttävä perust ePääosa hakkuutyön osa-a joista on kuitenkin Juon·
lemaan tu t'kimuksen osoit ta ma t ilmiöt, ts. selittäteeiltaan toisenlaisia , nimittäin ailkoja, jotka tdistuvat
mään niiden syyt.
jo kaisen rungon kohdaHa ja riippuvat rungon koosSeuraavassa tarkastellaan lyhyesti, m iten runkojen
ta . N äm ä ovat luonteeltaa n ns. p ääa ikoja ja ne m ääsuu ruus erilaisia pa lkka usyksiköitä käytettäessä vairäävät, onko run'koa kdhti kuluvan työaja n tasoituskuttaa kyseistä yksikköä kohti kuluvaan työa'i'kaan,
viiva suora vai loivasti kaartuva. Voidaan v'ielä ero tsekä ennen kaik kea, mi'ksi runkojen suuruuden vaitaa kolmaskin ryhmä ai'k oja, ne työaja t, jat,k a eivät
kut us on juuri sellainen, kuin se tutkimustuloste:1
toistu jdkaisen rungon kohdalla eivät'kä riipu runm u'kaan on. T a rkast elussa ei mennä sanottavas•ti ykgon koosta ( esim. pinon pohja n ja p ääpuiden tesityiskohtiin eikä pidetä erityisesti silmä'llä min'kään
koon kuluva ai'k a ) . Ai•ka tutk'imusa ine'istoja käsite'!- .
tie tyn tava ralaj in tekoa. Esitettävien yleisten peritäessä nä mä ajat kui'ten'k in laslketaan run'koa kohti,
aatte iden ka nna lta ei myöSikään ole me rkityst ä sillä,
ikään kuin ne riippuisiva!t s uoraviiva~sesti rungon
onko kysymyksessä käsityökaiuin vai koneiden avul·
käyt'töosan tilavuudesta, joten niitä ei tarvinne täsIa suoritettu puiden kaat o ja valmistus.
sä yhteydessä käsitellä eri'kseen.
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Run k o a k o hti kulu va t yöa ika

Kuuti oy k s ikk öä k o hti
t y öaik a

kulu va

Asioiden ymmärtä misen ka nna h a on helpointa
lä h teä siitä työajasta, joka kuluu yhden rungon valPi'ir rok·sen 1 avulla päästään kuutioy;ksi'kköä, tassa
mist am iseen tietyksi puutavarala jiksi . Pii r r o kta pauksessa kiintdkuutiometriä kohti kuluvaa työs e s s a 1 on kaksi esimerk1kiä siitä, millä tavoin työa~ kaa osoittavaan kuvaajaan siten, että ensin piir aika run'koa kohti riippuu rungon käyttöosan todellisesta tilavuudesta . Suora koskee ha lkojen tek oa ja
käyrä kuorittujen pa peripuiden tekoa. Tässä on siis ~ 300
kaksi tapausta, joissa runkoa kohti kulu van työaja n .~ ~
riippuvuus rungon tilavuudesta on luonteeltaan eri- ::i"ij25o
lainen.
.g ;:
T ämän eron pääasia lliseksi syy ks i tode ttakoon se, .:-g200
että ha lkomisai'ka kasvaa tasaisesti rungon käyttö.· ! :
osan kuution m ukana, kun taas kuorinta-ai ka kas- : ~
vaa lä hinnä käytt öosan vaippapinta -ala n suhteessa, ~] 150
joka p uolestaan kas vaa hitaammin kuin käyttöosan ~;
tilavu us. Sillä, onko r unkoa kohti las ke tun työaja n ~t1oo
tasoitusviiva suora vai käyrä, ei kuit enkaa n ole käy- ~ 11
tä nnön ka nna lta kovin suu r ta merki tystä, käyrä kun "" ~ 50
ei ole koskaa n kovin voima!kkaasti kaartuva.
...
R atkaisevasti suu rem pi merkitys on erääNä toisella ilmiöllä, joka myös n äkyy piirroksesta 1. J os ta 0.10
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soitusviiva t jatke taan vasem ma lle koordinaatiston
Runson k iiyttilosan kuutio, lc-m3 - Volc"l>e ot ut1l1zad put ot .t.,, eu ••• (a)
pystya kseliin (kuut ioastei'kon noi'lapisteeseen ) saakka,
Piirros- Pig. 2
Kuutioyksikköä kohti kuluva työaika.
niiden javkeet lei1kikaavat a ika-asteikon huomattavasW ork ing time per cubic unit.
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retään koordinaatisto, jossa pystyakselilla on runkoa
kohti 'k uluvan työajan asemesta •työai•k a ik -m;; kohti
(p iirros 2). Sitten piirrokse n 1 perusteella saadut
aika-arvot jaetaan vastaaviHa kuutiomääri'Nä ( esim.
piirrokseen merkitotyjen kuurioarvojen kohdalta saadut ai•k a-arvot näi'llä kuultiomäärillä ) . Täten saatu ja aika-arvoja vastaavat pistee t merkitään oikeille
kohdilleen piirroks·e n 2 osoittamaan koordinaatistoon
ja yhdistetään toisiinsa käyrällä. Tulos on sellainen,
kuin piirroksesta 2 nä•kyy. Kuutioyksikköä kohti kuluva työaika kasvaa siis voimakkaas•ti pienempiin
run'k oihin päin ja ·s itä voima'k kaammin, mitä pienempiin runlkoihin mennään. Muodo'itaan käyrä on
hyperbelimäinen .
Syyn ä k u u t i o y k s i 'k k ö ä
kohti kuluvan työajan käyrän voimakkaase ·e n ja kiihtyvään nousuun
pienempi in runkoihin pa1n ovat ne
tYö a j a t, j o t k a toi s t u v a 't jokaisen r u ngon kohdalla, mutta eivät riipu rung o n k o o s t a. T ä 1 1 a i ·s e t a j a t t o i s t u v a t
Y:hd e n kuutioyksikön va l mistuksessa
s 1 t ä u •s e a m m a n k e r r a n, m i t ä p i e n e m piä rungot ovat e li mitä u sea mpi a
P.iitä yhteen kuutioyks1k ·k öön mahtuu. Piinoksen 2 osoittama, hakikuutyön pa1'k'kau•ksen
kannal•ta perustavaa laatua oleva ilmiö käy nimellä
"·~appalepaljouden la~ki". Tämä lähinnä pieteettisyJs~tä säi•l ynyt nimitys on vanhahtava ja suorastaan
0~11~an johtamaan nykyi•sen kielikarvan harhaan.
N1m1tys ei tarkoita "kappaleiden lukumäärän laJkia",
vaan se on alun perin epäonnistunut käännös salksan'kielisestä termis•tä "Das Stuckmassegesetz", joka
s~ome'ksi kai lähinnä olisi "-kappaletilavuuslak i" tai
~Idä paremmin väliviivalla kirjoitettuna "'kappa:lehlavuuslaki". Väliviiva on tarpeen sen vuok•si, e tltei
kysymy'hessä o'le kappaleiden tilavuutta kookeva laki, vaan nimen omaan puutavaran valmistusta kos~eva, kuvan 2 osoittama itmiö, jo'lle metsält yötieteen
Isäksi main11ttu salksala1nen prof. H. H i 1 f 1920-·luvun lopu•ssa antoi ede11lä mainitun nimityksen. Termi on joka tapauksessa sellainen, ettei se sinänsä
sano juuri mitään, vaan kaipaa selityksen.
Ensinnä!kin tämän kabiosaisen nimityksen edellinen osa talikoittaa hakik uutyöstä puheen olle n runkoa ei1kä puutavaraikappa'letta ja sen tarlkoituksena
on viitata niihin työai'koi'hin, jotka toistuvat joka i en
rungon k•o hda·Jila, mutta eivät riipu rungon koosta.
Jälkimmä1sen os-an tarkoituksena on viitata niihin
työaikoihin, jotka toistuvat jokaisen rungon kohdalta ja riippuvat rungon koosta joko suoraviivaisesti
tai lähes suoraviivaisesti ja pysyvät niin ollen tilavuusyksikköä kohti ainakin likimain vakioina. Huomattavasti he'lpommin tajuttava nimensä puolesta
on prof. I. Vuoriston 1930-luvulla laatima tuk~ien teon palikkausta varten tarkoi1te'ttu kapp;le palJOuden lain soveJilutus, jolle hän antoi nime'ksi "runko_tkuutiota:ksa" . Tässä on siis kappale-sanan tilalle
tullut runko ja paiJjous-sanan til•a lle kuutio. (Sanaa
paljous käytettiin a i'kaisemmin tilavuusmäärän synonyymina, esim. erään asetelma n otsaikkeessa: Suomesta vietiin v. 1924 seuraavia pa ljoulksia sahatavaraa . .. )
Run'k o-ikuutiotaiksa tarkoittaa si•tä, että ne työajat, jot<ka keslkimäärin yhtä suurina tois tuvat
jokaisen rungon kdhda:lla runkojen koosta riippu-

matta, korvataan mak•sama:Ha jokaiselta kaadetul•ta
rungoha va'kiopalk1ka, ja että ne työajat, jot'ka riippuvat rungon ·koosta ja pysyvät ·k uutioyksikköä kdhti likimain vakioina, korvataan maksamalla jolk.aiselta kuutioyksiköitä vakiopalik ka. Leimikon kes•kilkuutio tulee tä'ilä tavoin aina otetu•ks-i huomioon oikealla tavalla. Ajatus on eri-ttäin hyvä, mutta runkokuutiotaksaa ei kuitenkaan liene aivan tässä muodossa sanottavasti käytetty. Kun nimittäin on tunnettava palkanma•ksua varten run'k olu•ku ja kuutiomäärä, päästään kesikikuutioon yhden jakolaskutoimitulksen avulla, ja siten voidaan yhtä hyvin käyttää yksinomaan kuutioyksi•k köpalkkaa, joka keskikuu1tion muuttuessa muuttuu kappalepaljouden lain
käyrän osoittamai'la tavalla. Viimeksi mainittu menettelytapa onkin ollut mei'llä käytössä tulk'kien teon
pal•ktkauksessa aivan yleisesti 1940-luvulta lähtien.
Kerratrakoon ohimennen, että prof. Vuoristo laajensi kappalepaljouden lain koskemaan kai•kkea kappaleiHai•s ta käsi'ttelyä, myös muita töitä kuin metsätöitä. Edelleen hän laajensi kappalepaljouden lain
si•sältöä siten, että yhä suurempiin kappaleihin mentäessä työaika tilavuusY'ksikköä kohti ei enää p'ienenekään, vaan a·lkaa päinvastoin nousta kappaleiden
käsiHe'iyn jatkuvasti hanka:loituessa. Epäilemättä tämä pi1täälkin pai'klkansa myös hakkuutöissä. Mei-llä
vain ei yleensä ole niin suuria puita.
Koslka kappalepaljouden lain vaikutus voimistuu
pienempiin runkoihin päin, on sen huomioon ottaminen oi·keudenmu'kaisuu'tta ajatellen pinotavaran
teossa huomattavasti tärkeämpää kuin tuk1kien teossa. Tässä kdhden on kuitenkin tehtävä se hämmästyttävä toteamus, että meikäläisissä metsätyöpalkkataulu'koissa on aina v:n 1963 alkuun saakka jätetty
leimi•kon keskikuutio pindkuutiometripalkkojen osalta koko naan huomioon ottamatta. Vasta tällöin saatiin työehtosopimu'ksen mutkaisesti pal•kkatau'iukkoihin
pindkuuti1o metripalklkojen kohdalle kolme ( ha loille
myohemmin neljä ) rungonsuuruusluokkaa, m1ta on
vielä pidettävä aivan li·i an kaPkeana luokitteluna.
Pituusy •k sik ·k öä kohti kuluva
työaika
Siirryttäköön sitten jo juoksumetritaksaan, mi'kä
maaramittaisen tavaran ollessa kysymyksessä esiintyy usein ka ppaletaksan muodossa. Oikeudenmukaista juoksumetrita'ksaa varten meidän on tiedettävä,
miten työai!ka judksumetriä kohti riippuu rungon
koosta. Ennen kuin pääsemme siihen, on tiedettävä,
mi·llä tavalla rungon käyvtöosan pituus riippuu käyttöosan kuuti•o sta. Tähän riippuvuuteen luonnollisesti vaitk uttavat monet seikat, esim. runkomuoto ja
valmi•s tettavan tavaran minimiläpimiua, mutta koska nyt on kysymyksessä periaat<teellinen selvi-ttely,
emme puutu näihin asioihin lähemmin. P i i r r o ks e s s a 3 on esite tty käyttöosan pituuden, samoin
myös eräiden läpimittojen sijainnin riippuvuus käyttöosan kuut'iosva. Piirros on tarkoitettu lähinnä valaisemaan riippuvuuden luonnetta, mutta koska sen
perusteella voidaan jon'kinlaisella tarkkuudella lukea
pituusarvoja, ilmoitevtakoon, että kysymyksessä on
hyvä runkomuoto ja että minimi·läpimitta on 8 cm.
Toteamme, e ttä käy t 1t ö osan pituus kasvaa
se 1 v ä s t i h i d a ·s t u e n k ä y t t ö o s a n k u u-
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Rungon käyttöo san kuutio, kuorell1sta k-m3
Vol ane ot ut111zed part of stem, cu. m. ( s) incl. bark

t i on m u 'kan a. Tähän on syynä se luonnon laki ,
e ttä p ui d e n p i t u u s k a s v u h i d a s t u u J a
lopuksi l akkaa paljon aikaisemmin
kuin paksuu s kasvu.
Kun tunnemme toisaaha runkoa kdhtti ku lu van
työajan ja toisaa'ita käyttöosa n pituuden riippuvuuden käyttöosan kuutiosta, voimme laatia graafisen esityksen, jdka osoittaa juoksumetriä kohti ku·luvan työajan riippuvuutta käyttöosan kuutiosta . Tu los näkyy p i i r r o k se s ta 4. Esimerkke'i nä siinä
ovat 1- ja 2-metriset kuoritut paperipuut sekä 4metrise t kuorima:ttomat paperipuut.
Pituusyksi,k köä kohti kuluva työaika nousee siis
suurempiin run'k oihin päin selväst i. Nousu on melko
tasaista. Käyrien alapäässä tosin on hyvin Ioivan skirjaimen tapainen mutka. J uuksumetriajan kasvu
suurem piin run·koi hin päin johtuu edellä esitety11
perusteella siitä, että run'koa kohti kuluva työaika
kasvaa suoraviivaisesti tai vain vähän hidastuvas,ti,
kun taas käyttöosan pituus kasvaa selvästi hidastuvas ti käyrtöosan kuution tasaisesti kasvaessa. Metrisell ä tavaralla juok'S umetriajan nousu suurempiin
runkoihin päin on selvästi jyrkempää kuin 2- ja 4metrisellä ta vara'ila.
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Fig. 4

Työaika pituusyksikköä kohti.
W orking time per length unit.

Piirros- Fig. 3
Käyttöosan pituuden ja kuution välinen korrelaatio.
Correlation between the lengtb and the volume of utilized
part of stem.

Runkojen kdko voitaisun ottaa juoksumetripalk kaa käytettäessä huomioon siten, että juoksumetripallkika pantaisiin riippumaan keS'kikuutioslta judksumetriajan riippuvuutta rungon koosta kuvaavan käyrän osoittamalla tavalla . Näin ei kuitenlkaan ole käytännössä meneteJtty. Pinotava<ra'leimikon kesk,ikuution t
määri-ttämin~n on nimittäin joko työläs tai sitten
tul•o kselta<an epävam1a tehtävä, jota on syytä pyrkiä
vält tämään, jos vain asia voidaan järjestää mui lla
keinoin. Judksumetritaksan kohdalla tä·ssä onkin onnistuttu mel1ko hyvin.
Jos dletamme, evtä suurimmat leimatut rungot
ha!klkuupa>lsta'Ha ovat vailk kapa 0.15 k-m\ niin voimme piirrdksen 4 perusteella tode ta, ettemme tee 2ja 4-metrisen tavaran kdhdalla kovin suurta virhettä, jos käytämme mamrtotua kokoa pienemmin~
pui·lle sama:a, sopivasti va•littua juok'Sumetri.pal1<kaa
(ku'llekin tavaralajitJtle ti~ysti omaansa ) . Lyhyen pinotavaran kohdai'la saattaisi näin menetellen syntyä
varteen otettavia virheitä, mutta siihen asiaan ei
kannata kiinnittää huomiota, koska lyhyt pinotava·r a
yleensä ladotaan pinoon ja palk1ka ma!kse taan pinokuutiometrihä. Siirryttäessä edellä mainittua run'koje n kokoa suurempiin puihin a l1kai'si kuitenkin pieniHe pui·Jtle oikeudenn1U'kaisen hyvityksen antava
judks umetripalkka nimitettä!köön sitä peruspalkaksi - jäädä auttama~ttomasti liian pie neksi . Tä- A
män vuoksi me netellään siten, että tiettyä läpimittaa paksumma!lta rungon osalta (!käytännössä la.rt:vapää•s tä tietyn l äpim~tan täyttäviltä pöl'kyiltä ) mak setaan korotettu palkka. R a jaläpimitan valin ta ja
korotu'ksen suuruuden laske minen ova:t mel'ko monimutkaisia tehtäviä ei'kä niihin tässä yhteydessä puututa lähemmin. Mainittakoon vain lyhyesti, että tälla~i•sissa l a~ke'lmissa tarvitaan apuna niitä tietoja, joita on esitetty piirrok'sessa 3. Yleisperiaatteena korotusrajaläpimitan ja korotuksen suuruuden va'l innassa on, että pa•l'kan tu'iee run'k oa kohti las'k ien muodostua kaikissa rungonsuuruusluo'kissa mahdollisimman oi'keaksi , siis runkoa kohti kuluvan työajan
tasoitusviivaa vastaavaksi .
Sopivimm'a.'ksi korotusrajaläpimita!ksi on todettu
7" (yli 3-metri•s eil ä tavaoralla 6" ) ja korotu'ksen suuruudeksi pyöreästi 100 %. Latvasta 7" (6" ) täyttävi 1tä pÖ'Jikyi~tä malksetaan siis kaksinkertain•e n peruspatl'k ka, jonka vuoksi täoJtlai ia pöl:kkyjä yleisesti sanotaan
" tup'lapölkyilksi". Järeissä paperipuuleimikoissa mak1

setaan vielä 10" (9") täyttäviltä pölkyihä kolminkertJainen ja 12" ( 11 " ) täyttäviltä pölkyi·ltä nelinkertainen peruspa'ikka. KoivupinotavaraHa ovat vastaavat korotukset vielä yhtä peruspalkan kerrannaista suurempi~a.
Huomaute'tta:koon vie·lä, vaikokaikin se jo edeJrlä
esiteJtystä lienee käynyt ilmi, että latvapäästä tietyn
läpimitan täyttäviltä pölkyiltä maksettavien peruspal1kan kerrannai•s ten tarkoituksena on leimikon keskikuution huomioon ottaminen oikealla tavalla. Hyvin yleinen ja sinärrsä luonnollinen on käsitys, että
judksumetritaksan kerrannaisten tarlkoitU'ksena on
suurien pölkkyjen pieniin verrattuna suuremman käsittfellyhanika!luuden korvaaminen. Näin ei kuitenkaan
pitäi•si ajateil.lla, sillä silloin asian tausta jää helposti
ymmärtämättä. Pyrkimyksenä on nimenomaan keskikuution suurenemisen aiheuttaman keskimääräisen
judksumetriajan kasvun korvaaminen.
1

L ·o ppu ·s anat
Lopputoteamuksena voitaneen sanoa, että ha kkuutöiden palkkaperusteiden tausta on sangen monimu~kainen. EdeHä on puututtu vain pääperiaatteisiirl. Tekstin keventämiseksi on jonkin verran yksinkertais•tettu eräitä asioita ja jätetty myös mainitsematta sel'laisia sei'klkoja, joiden merlkitys ei o-le ratkaiseva. Samasta syystä on myös hiukan tingitty termirrologisesta tarklk uudes·ta.

Yleisohjeeksi nii'He, jot-ka kentällä joutuvat pohtimaan edellä käsiteltyjä tai niihin liit·tyviä kysymyksiä, sopinee se, että on syytä ottaa aina lähtökohdak•si runkoa kohti kuluva työaika, koslka se on
kaikkien taksaperusteiden taustana. (Esim. Saksassa, jossa aikatutkimulksi'fla ama on pyntty suoraan
kuutioyk•si'k köä kdhti kuluvaan aikaan, näyttää olleen vaikeu'ksia asioiden taustan ymmärtämise·ssä,
vaikka kappa:lepåljouden lain käyrä on ollut jo
kauan tunnettu.) ToiseJksi on syytä pyrkiä ajattelemaan, mrllä tavoin runkoj'en koko vaikuttaa palkkausyksikköä
kdhti •k e s kimääri n kuluvaan
aikaan, eikä kiinnittämään huomiota esim. isojen Ja
pienten pölkkyjen käsittelyha nkaluuden eroon.
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Some Fundamental Principles Concerning Wage Payments
for Felling and Preparation of Timber
By Olli Makkonen

Summary

The system of payment used in Finland for timber felling
preparation is piece·rates as in most other countries,
but the unit of assessment varies. Payment may be made per stern
(e.g. surnrner felling of veneer birch, i.e. allowing trees
to lie and season as felled with tops intact), per cubic unit ( e.g.
cordwood to be piled, sawlogs) or per piece of fixed length
( e.g. pulpwood to be stacked crosswise) . The stern size in
each case has a considerable effect on the working tirne
consideration in the renumeration. Tirne study results show
expended per unit and rnust, thcrefore, he taken into
the dependence of the working time per unit of pay m
each case on the stem size.
These questions have been discussed in detail earlier in
more cornprehensive studies. The aim on this occasion is
to review thern in a rnore readily cornprehensihle vein,
simplifying slightly.
Let us begin with the working time expended per stern.
Fig. 1 ( p. 2) illustrates the rnatter. The stem size is shown
:~nd

as the solid volurne of the part of the stern preparell <>3
timber, i.e. the part that is used . The ratio of this utilized
part to the stern as a whole is naturally dependent on the
minirrmrn diarneter of the tirnber, but as we are concerned here
with general review we need not go into this point in detail.
An endeavour hJs been made in tirne studies of felling
perforrned in Finland to measure prirnJrily the working tirne
expended per stern; the working time expended per other
units has heen calcul:, ~ed afterwards. But in Gerrnany, for
instance, the primary ohjeet has generally been the working
time per cubic unit and the working tirne expended e.g.
per stern has been obtained afterw.uds by calculation frorn
the materia! obtained ( S p ei d e 1. 1952 ). It seems easier
to understand the background if we hegin with the workins
tirne expended per stern.
The part working tirnes that occur in connection with
felling and preparation rnay be divided into three groups:
1) working tirnes which recur for each stern and depend
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on the stern size, 2) working tirnes which recur for each
stern but are not dependent on the stern size and 3)
working times which are not repeated for each stem and
are not dependent on the stern size.
The tirnes of the first group are so-called rnain tirnes
which determine the shape of the fitting Iine for the
working tirne expended pe;· stern. For instance, in Fig. 1
the straight Iine illustrates the preparatio!l of 1-rnetre split
birch fuelwood and the curved Iine that of 2-metre barked
spruce pulpwood. The difference in the shapc of the Iines
is due prirnarily to the fact that the tirne expended on the
splitting of the bolts grows linearly with the volurne of
the utilized part of the stern, while the barking tirnc grows
principally in ratio to the surface area of the utilized part
which, in turn, increases rnore slowly than volume. However,
the fitting Iine never curves very sharply and this point is
not of any great practical significance.
1n cunrrast, another phenornenon which can be seen in
Fig. 1 is of extremely great practical irnportance. If the
fitting Iines are continued to the left as far as the zero
end of the cubic scale these extrapolated Iines intersect the
time scale considerably above zero. This is causcd by the
working tirnes that recur for each stern but do not dcpcnd
on the stem size. Such part working tirnes are for the
greatest part so-called by-times and a typical exarnple is thc
tirne expended on rnoving frorn one tree to another. This
group includes other part working tirnes, too, but they will
not be discussed here. These tirnes are repeated in equal
arnounts on the average for every stem and, consequently,
they raise the fitting Iine of the working time expended
per stern so that the extrapolation of the Iine intersects the
vertical axis above the origo.
The times belonging to the third group ( e.g. that
expended on making the pile foundation and the frarne
timber) are calculated per stern as if they were linearly
dependent on the volume of the utilized part. They are
thus comparable with the tirnes of the first group.
Fig. 2 ( p. 2) shows the dependence of the working time
per cubic unit on the volume of the utilized, part of the
stem. It was obtained from Fig. 1 by dividing the working
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time expended per stcm by thc volume of the utilized part
of the stern. lt reveals the well-known conforrnity to rule
known as piece volurne law ( Gerrnan Stuckmasscgesetz) .
The working tirne per volumc unit grows progressively
towards srnaller stems. This is causcd by thc wo:·king tirr.es
that recur for every stern but do not depend on the stern
size. Such working tirnes are repeated in the preparJtion
of one cubic unit the rnore oftcn thc smailer the sterns arc,
i.e. the greater the number contained in one cubic unit.
Fig. 3 ( p. 4 ) shows the dependence of the length of the
utilized part on its volume and also the hcight of certain
diarneters on the stem. The data in the figure are naturally
dependent on the shape of the stem and the rninirnum
tirnber diameter, but we are concerned herc only with the
general principle. The growth of the length of the utilized
part slows down d istinctly, while the volume of the utilized
part increases evenly. The reason for this phenomenon is
the natural law that the height growth of trees slows down
and finally ceases much earlier than their diarncter growth.
As the working time per stern grows linearly or at an
only slightly decelerating rJte with the volume of the
utilized part and as, on the other hand, the length of the
utilized part grows at a distinctly decelerating rate, the consequence is that the working tirne per running rnetre or per
piece of given length increases wi th stcm sizc, as can l::c
seen frorn Fig. 4 ( p. 4 ).
The rnean size of the sterns can be taken into consideration in paying for the preparation of tirnber in accordancc
with the fitting Iines obtained. This is in fact the systern used
in Finland for per-stern wages and wages per volurne unit. 1
Running rnetre rates, on the other hand, have not been made t'
dependent on the rnean volurne of the stand rnarked fn•
cutting. The increase in the working tirne expended per
running rnetre or per piece of fixed length towards greater
stems has been compensated by paying a double rate tor
bolts growing to 7" at the top end, a treble ratc for those
measuring 10" and a four-fold rate for those corning up to
12" . If the bolt length is over 3 rn. the limit diarneters are
reduced by 1 inch. The rnean size of thc trees to be felled
is thus taken into consideration correctly.
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