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Mikko Kahala

T i i v i s t e l m ä

Tutkimuksessa on selvitetty pinoon-, telapinoon- ja ristikelleajon keskinäisiä ajanmenekkejä ajettaessa pinotavaraa hevosella
metsästä välivarastolle.
Kuorman purkaminen pinoon oli eri tapauksissa 18 ••• 33% nopeampaa kuin telapinoon ja 27 ••• 39% nopeampaa kuin ristikolle. Ajoja kuormausvaihe mukaan luettuina oli telapinoonajon työajanmenekki 15 ••• 25% ja ristikalleajon 20 ••• 25% suurempi kuutioyksikköä
kohti kuin pinoonajon työajanmenekki. Ajomatka oli tällöin 250 m.
Koko aineiston keskimääräinen kokonaisaika
oli 18.37 min/p-m3, ajettaessa t}lapinoon 21.85
taessa ristikelle 22.36 min/p-m • Keskimäärin
siis 19 %ja ristikelle ajo 22 %hitaampaa kuin

ajettaessa pinoon
min/p-m3 ja ajatoli telapinoon ajo
ajo pinoon.
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Kuva 1. Paperipuuta varastoituna pinoon. Fig. 1. Pulpwood stored in piles. -

Valok. Mannelin.

Photo Mannelin.

•

Kuva 2. Pinotavaraa telapinossa. -

Valok. Metsäteho.

Fig. 2. Cordwood in ventilated piles. -

Photo Metsäteho .

•

Kuva 3. Pinotavaraa ristikolla. -

Valok. Metsäteho.

Fig. 3. Cordwood in crosswise stacks. -

Photo Metsäteho.
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Tutkimuksessa pyritään suppeasti selvittämään

pinoon-, telapinaon-

ja ristikelleajon keskinäisiä ajanmenekkejä ajettaessa pinotavaraa hevosella metsästä välivarastolle.

Tutkimus on suoritettu lähinnä tela-

pinoonajon työajanmenekin selvittämiseksi .
Aineisto kerättiin talvella 1963 Oy Kaukas Ab:n työmailla Enossa ja
Pielisjärvellä.

Se käsitti kolme ajomiestä.
oli yhteensä 194.56 p-m3 • Kuormia oli 62 kpl.

Ajettu

puutavaramäärä

Aineiston jakaantumi-

nen ajomiesten ja erilaisten varastointitapojen kesken

ilmenee t aulu-

kosta 1.
Kaikki ajettu paperipuu oli puoli puhdasta ( syksyllä hakattua). Ajomies 1 ajoi 2 m haapapaperipuuta, ajomies 2

2 m koivupaperipuuta

ja

ajomies 3 4 m kuusipaperipuuta. Haapapaperipuun keskikoko oli 26 kpl/
p-m3 , koivupaperipuun 13 kpl/p-m3 ja kuusipaperipuun 14 kpl/p-m3 • Keskikoko oli kunkin ajomiehen osalta eri varastomuodostelmiin ajettaessa
jokseenkin sama.
2 m paperipuun pinojen keskikorkeus
puun noin 1.2 m.
not.

oli noin 1.5 m ja 4 m paperi-

Ristikot olivat jokseenkin samankorkuisia

Telapinan telojen väli oli 0 .3 5 ••• 0 . 50 m.

kuin pi-

Telapinoissa käytet-

tiin alustelojen lisäksi kaksia väliteloja.
Huomautettakoon,
tystä jolupino.
tai puuta,
vieritetään.
kirja.

että telapinosta käytetään

melko yleisesti nimi-

Sanaa jolu käytetään normaalisti merkitsemään rankaa

jota pitkin tukkeja

tai muuta puutavaraa

Näin tulkitsee asian

työnnetään tahi

myös esimerkiksi Nykysuomen sana-

Kuitenkaan telapinoissa ei telojen (eli siis jolujen) merkitys

ole tämä, vaan ne ovat kuivumista edistäviä,
lisiä poikkipuita eli teloja.

pinon eri kerrosten vä-

Table

Taulukko

Investigation material

Tutkimusaineisto

Worker and
Kind of Pulpwood

Ajomies - Haulier

-

2

-

4

puolip. kuusipap.puu

-

Total

piled
cu. m.

37.44

13

2.9

26.95

8

3.4

32.94

11

3.0

16.20

6

2.7

13.68

4

3.4

14.65

6

2.4

19.81

5

4.0

18.97

5

3.8

13.92

4

3.5

7 3.45

24

59 .60

17

61.51

21

p-m3

Kuormia,
kpl
Loads

1

p- m3
piled
cu.m • .

Kuormia,
kpl
Loads

+>-

3

m barked spruce pulpwood

Yhteensä

p-m3/
kuorma
pi.led
cu. m./
load

Loads

piled
cu.m.

Kuormia,
kpl

2

puolip. koivupap.puu
m b arked b irch pulpwood

Ajomies - Haulier

p-m3/
kuorma
piled1
cu. m.r
load

p- m3/
kuorma
piled
cu.m./
load

p-m3

1

puolip. haapapap.puu
- 2 m barked aspen pulpwood
Ajomies - Haulier

Ristikko
Crosswise stack

Telapina
Ventilated pile

Pino
Pile
Työntekijä
ja puutavaralaji

1

•

•
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Ristikalle ajetun

paperipuun mittaus

kehittämällä mittausmenetelmällä.

suoritettiin

Oy Kaukas Ab:n

Tällöin mitattiin joka toisen pöl-

kyn läpimitta tyvipäästä ja joka toisen latvapäästä
taus suoritetaan ristiken kahdelta sivulta).

(käytännössä mit-

Pölkkyjen

saatiin taulukosta, joka ilmoitti pölkyn tilavuuden

kuutiomäärät

pinokuutiometrei-

nä.
Tutkimuksen tulokset ilmenevät taulukosta 2.

Taulukossa esiintyvät

luvut tarkoittavat pinokuutiometriä kohti kulunutta aikaa.
siä ei taulukossa ole eritelty.
tehotyöaikoja,
()

Ajat

sillä kuorman hakuun

eivät kuitenkaan

Keskeytykole puhtaita

(tyhjänä- ja kuormattuna-ajo

ja

kuormaus) sisältyvät myös kyseisessä työvaiheessd esiintyneet hukkatyöja lepoajat.

Näin on asian laita siitä syystä, että ainoastaan varae-

tolla tapahtuneesta työskentelystä tehtiin työvdiheittainen aikatutkimus.
Kuorman hakuun käytetty aika on taulukossa kaikissa tapauksissa sama (11.25 min/p-m3 ).

Näissä ajoissa

oli todellisuudessa

ajomiesten ja varastointitapojen välillä.
pääasiassa eripituisista ajomatkoista.
malla ajomatkalla
ajoissa .
kaihl~ien

Eri ajomiesten välillä ei sakuorman

hakuun käytetyissä
esitetty arvo 11.25 min/p-m3 onkin aineiston

kuorman hakuun käyttämien aikojen keskiarvo

matkan ollessa noin 250 m.
Kuorman purkamiseen

eri

Erot aiheutuivat kuitenkin

ollut suurtakaan eroa

Taulukossa 2
ajomiesten

eroja

ja

naisen purkamisen lisäksi

ajo-

Ajo tapahtui palstatien varresta.
siihen liittyviin töihin sisältyvät varsiköysien irrottaminen ja purkamisajo.

Kah-

desta jälkimmäisestä on käytetty kunkin ajomiehen koko aineiston keskiarvoja.
Muihin varastotöihin sisältyvät alus- ja pääpuiden laitto,
varaston raivaus, lumen luonti sekä työn suunnittelu.
Kaikilla kolmella ajomiehellä

on ajo tavalliseen pinoon tapahtunut

selvästi nopeammin kuin ajo telapinoon ja ristikkoon.

Syynä tähän on,

että kuorman purkaminen tavalliseen pinoon on suoritettu huomattavasti
nopeammin kuin ristikointi ja telapinoon pinoaminen. Ajomiehestä riippuen on kuorman purkaminen pinoon ollut 18 ••• 33% nopeampaa kuin telapinoon ja 27 ••• 39% nopeampaa kuin ristikkoon purkaminen .
Myös varastotyöt ovat pinoon ajettaessa

tapahtuneet pinokuutiomet-

riä kohti nopeammin kuin muihin varastomuodostelmiin ajettaessa.

Tämä
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Taulukko

Table

2

Työajat pinokuutiometriä kohti ajettaessa pinotavaraa
pinoon, telapinoon ja ristikkoon.
Ajomatka 0.25 km.
Time expenditure per piled cu.m. when hauling cordwood
onto pile, ventilated pile, and crosswise stack.
Työntekijä
ja työvaiheet
Worker and jobs
Ajomies - Haulier

-

Pino
Pile

Telapino
Vantilated
pile

min/p-m 3

-

Ristikko
Crosswise
stack

min./piled cu.m.

1

kuorman haku
fetching the load

1

11.25

11.25

11.25

()

kuorman ~urkaminen ja
_ siihen l1ittyvät tydt
unl.oading and joinmg jobs

7.24

8.84

9.87

varastotyöt
- muut
other storage jobs

0.53

1. 81

1. 63

19.02

21.90

22.75

11.25

11.25

11.25

7.21

10.84

11 • 16

0.76

1. 99

1. 70

yhteensä
- total
Ajomies - Haulier

-

2

kuorman haku
fetching the load

kuorman purkaminen ja
_ siihen liittyvät työt
unloading and joming jobs

-

muut varastotyöt
other storage jobs

-

yhteensä
total

0
19.22

24.08

24.11

11.25

11.25

11.25

-

kuorman purkaminen ja
siihen liittyvät työt
unloading and joining jobs

4.78

6.43

7. 90

-

muut varastotyöt
other storage jobs

0.83

1. 89

1.08

16.86

19.57

20.23

18.37

21.85

22.36

Ajomies - Haulier

3

haku
- kuorman
fetching the load

- yhteensä
total
Koko aineisto keskimäärin
Whole materia!, average

- 7-

on aiheutunut ennen kaikkea siitä, että pinon pohjaa ei tarvinnut puhdistaa lumesta niin hyvin kuin telapinan ja ristiken pohjaa, koska pino on helpommin pystyssä pysyvä varastomuodostelma

kuin telapina

tai

ristikko.
Telapinoonajon ja ristikelleajon työajanmenekkien
pieni,

mutta kuitenkin

kaikissa tapauksissa

hieman nopeampaa kuutioyksikköä kohti.

välinen

telapinoonajo

tela-

kuin purkami-

Toisaalta on varastotöihin käytetty telapinoon ajet-

taessa enemmän aikaa pinokuutiometriä kohti
()

on

on ollut

Varsinainen purkaminen

pinoon on ollut ajomiehestä riippuen 3 ••• 19% nopeampaa
nen ristikolle.

ero

kuin ristikelle ajettaes-

sa sen vuoksi, että telapinossa tarvitaan pinon pääpuut,

joita risti-

kassa ei luonnollisesti ole.
Oheisesta asetelmasta
uksissa.

Pinoonajoa on

ilmenevät suhteelliset ajanmenekit eri tapaasetelmassa merkitty

100:lla.

Ajomatka on

kaikissa tapauksissa ollut noin 250 m.

Pino

Telapina

Ristikko

Ajomies 1

100

115

120

II

2

100

125

125

II

3

100

116

120

100

119

122

Keskimäärin

0
Asetelmasta ilmenee,

että telapinoonajon työajanmenekki

kuutioyk-

sikköä kohti on ollut 15 ••• 25 % ja ri stikal leajon 20 ••• 25 % suurempi
kuin pinoonajon työajanmenekki.
osallistuneilla ajomiehillä

Keskimäärin

on

tähän

tutkimukseen

telapinoonajo ollut 19 %ja ri stikallea jo

22 % hitaampaa kuin ajo tavalliseen pinoon.
Syinä tähän mainittakoon ensinnäkin,
pinoon ja ristikelle

että kuorman purkaminen tela-

on selvästi hitaampaa

kuin

tavalliseen pinoon,

koska pölkkyjä joudutaan käsittelemään ja kääntelemään enemmän .

Kään-

telys tä aiheutuva lisätyö on ristikelle ajettaessa luonnollisesti suurempi kuin telapinoon ajettaessa. Tämä näkyy selvästi purkamisen ajanmenekeistä.
Telapinoon ajettaessa hidastaa purkamista myös se , että
kuormaa joudutaan siirtämään useammin purkami s en yhteydessä, koska te-
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lapinosaa on tehtävä välitalojen välinen,
ros valmiiksi

ennen kuin päästään latomaan

telapinoon että ristikelle latominen

noin 50 cm:n korkuinen kerseuraavaa kerrosta.

Sekä

on ilmeisesti yleensäkin enemmän

huolellisuutta vaativaa kuin tavalliseen pinoon latominen, sillä kyseiset varastomuodostelrnat eivät ole yhtä helposti koossapysyviä kuin pino.
Myös erilaisiin varastotöihin kuluu telapinoon ja ristikelle ajettaessa enemmän aikaa kuutioyksikköä kohti kuin ajettaessa tavalliseen pinoon.

Pääsynnä tähän on, että telapinan ja ristikon pohjalta on lumi

jouduttu lapioimaan huolellisemmin pois kuin pinon pohjalta.

Varasto-

töiden työajanmenekin lisääntymiseen vaikuttaa hieman myös se, että telapinoon ja ristikkoon joudutaan laittamaan aluspuita

samalle puumää-

rälle enemmän kuin pinoon, sillä pinoon mahtuu enemmän puuta yhtä pitkälle matkalle kuin samankorkuiseen telapinoon tai ristikkoon.

C
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Raulage of Cordwood into an Ordinary Pile,
""""""""""""""""""""""""""""""""""111lflll1l1llt

Vantilated Pile and Crosswise Stack
1111111l!lltlt1l111llltllltlttlllltttlll!llllll!ll!lltll!lllllllllll!l

By Mikko

Kaha~a

SUMMARY

0

The study analyses
horse

the expenditure of time

in hauling cordwood by

from the forest to an intermediate storage

where

it is placed

into a pile, a ventilated pile and a crosswise stack .
Unloading intoa pile was 18 ••• 33 per cent quicker
intoa ventilated pile and 27 ••• 39 per cent faster
wise stack.

than unloading

than intoa cross-

With the driving and loading phase included, the expendi-

ture of time in haulage into a ventilated pile was 15 ••• 25 per cent and
intoa crosswise stack 20 ••• 25 per cent greater per cubic unit than the
expenditure of time on hauling into a pile.

The driving distance

in

question was 250 m.
The mean overall time for the material

as a whole

was 18.37 min ./

piled cu.m. when hauling intoa pile, 21.85 min./piled cu.m. when haul-

0

ing into a ventilated pile and 22.36 min./piled cu.m.

when hauling into

a crosswise stack. Haulage into a ventilated pile was thus on an average 19 per cent and into a crosswise stack
haulage into a pile .

22 per cent

slower

than

