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T i i v i s t e 1 m ä 

Oheinen tutkimus on jatkoa kuusipaperipuun hankintamenetelmiä kos
keviin selvityksiin. Aikaisempien selvitysten tulokset on julkaistu 
Metsätehon tiedotuksessa 255 . Tässä tutkimuksessa käsitellään kat
kotun kuusipaperipuun hakkuumenetelmistä tehtyjä lisäselvityksiä se
kä erilaisten karsintatapojen vaikutusta kuusipaperipuun runkoina 
hakkuuseen . 

Tutkitut hakkuumenetelmät esitetään sivuilla 3 ja 4 olevassa luet
telossa. Tutkimuksessa seurattiin yhden hakkuumiehe~ työskentelyä 
syysolosuhteissa. Aineistoa oli yhteensä 168 . 91 k-m • 

Työajanmenekki , min/k- m3, esitetään taulukossa 2 {s. 7). Keskey
tysten osuutena on käytetty 15 ~ työmaa-ajasta. Keskeytysten todel
linen osuus työmaa- ajasta ilmenee taulukosta 3 (s . 8). Eri hakkuu
menetelmien keskimääräinen työmaa-ajan rakenne esitetään taulukossa 
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4 (s . 9). Taulukosta 5 (s . 10) selviävät tutkittujen hakkuutapojen 
eri työvaiheiden työajanmenekkien suhteet. 

Taulukossa 6 (s .12 ) esitetään karsinnan suhteellinen ajanmenekki 
erilaisissa kuusipaperipuun hakkuumenetelmissä (rungonsuuruusluokka 
0 . 125 k- m3) . Taulukossa 7 (s . 14) esitetään vastaavia tietoja kat
konnan osalta . Taulukot 6 ja 7 perustuvat tähän tutkimukseen sekä 
Metsätehon tiedotuksessa 255 selostettuun aikaisempaan tutkimukseen . 

Karsintatyöstä kuusipaperipuun hakkuussa voidaan todeta seuraa
vaa . Moott orisahan käyttö kirveen asemesta karsintavälineenä no
peuttaa karsintatyötä . Käytettäessä karsintavälineenä moottorisa
haa nopeutuu karsintatyö sitä enemmän , mitä pitempiin mittoihin ta
vara tehdään . Karsinnan laadun heikentäminen tavanomaisesta sel
laiseksi , jossa sallitaan 2 ••• 5 cm:n oksantynkiä rungon alapuolel
la (= huono karsinta) nopeuttaa karsintatyötä. Katkotun paperipuun 
ollessa kyseessä on työn nopeutuminen suurin tehtäessä pitkää vaih
televan pituista paperipuuta. Lyhyen määrämittaisen paperipuun 
teon yhteydessä karsinnan laadun heikentäminen ei kuitenkaan olen
naisesti nopeuta karsintatyötä . Karsinnan laadun heikentäminen si
ten, että sallitaan rungon alapuolella 5 ••• 10 cm: n oksantynkiä ja 
rungon sivuilla 2 • • • 5 cm:n oksantynkiä (= erittäin huono karsinta) 
nopeuttaa karsintatyötä suhteellisen vähän verrattuna huonoon kar
sintaan. Osittainen karsinta, jossa rungon alapuolella sallitaan 
kokonaisia oksia, nopeuttaa karsintatyötä erittäin selvästi. 

Karsintavälineen vaihtaminen kirveestä moottorisahaan nopeuttaa 
myös katkontatyötä. Katkonta vaihtelevan pituiseksi 3 ••• 6 m pape
ripuuksi tapahtuu ratkaisevasti nopeammin kuin katkonta 2 m:n mää
rämittaan . 

Taulukossa 8 (s. 17) esitetään suhteellinen tuotos niissä hak
kuumenetelmissä, jotka sisältyvät tähän tutkimukseen . Taulukosta 
9 (s . 19) ilmenee tärkeimpien tutkittujen kuusipaperipuun hakkuu
tapojen tuotosvertailu . Taulukko on laadittu tähän tutkimukseen 
sekä Metsätehon tiedotukseen 255 perustuen. Näiden taulukeiden pe
rusteella voidaan todeta, että hakkuutyön kannalta helposti toteu
tettavilla menetelmänmuutoksilla on mahdollista nopeuttaa kuusipa
peripuun hakkuutyötä erittäin suuresti . Nämä menetelmänmuutokset 
ovat pääpiirtein seuraavat . Karsintavälineen vaihtaminen kirvees
tä moottorisahaan. Paperipuun valmistaminen mahdollisimman pitkäk
si ja vaihtelevan pituiseksi . Optimipituus hakkuun kannalta olisi 
kokonainen runko. Karsinnan laatuvaatimusten tuntuva helpottaminen 
siten, että nykyisen karsinnan laadun asemesta sallittaisiin lyhyi
tä oksantynkiä ja ainakin runkoina hakkuun yhteydessä kokonaisia 
oksia rungon alapuolella . 
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Oheinen tutkimus on jatkoa niihin hankintamenetelmätutkimuksiin, j oi

den tulokset on julkaistu Metsätehon tiedotuksessa 255. Tässä jatkotut

kimuksessa käsitellään katkotun kuusipaperipuun teosta tehtyjä lisäsel

vityksiä sekä karsinnan laadun vaikutusta työtulokseen kuusipaperipuun 

runkoina hakkuussa. Tutkimus on suoritettuA. Ahlström Osakeyhtiön työ

mailla. Tutkimuksen suorittamisen on tehnyt mahdolliseksi A. Ahlström 

Osakeyhtiön ja ennen muuta yhtiön apulaismetsäpäällikön v. Nikun antama 

apu ja myötämielinen suhtautuminen asiaan. 

A i n e i s t o 

Aineisto kerättiin syksyllä 1966 Konrrolahdella ja Juuassa. Sitä ke

rättiin seuraavista hakkuutavoista . 

1. 2m kuorellisen kuusipaperipuun hakkuu 1 ••• 2 p-m3:n kasoihin pals

talle nippujuontaa (konttimista) varten. Minimiläpimitta 5 cm. 

Karsinta moottorisahalla tavanomaisten vaatimusten mukaisesti . 

2. 2m kuorellisen kuusipaperipuun hakkuu 1 ••• 2 p- m3:n kasoihin pals

talle nippujuontaa varten. Mi niiDiläpimitta 5 cm. Karsinta mootto

risahalla siten, että lyhyitä, 2 ••• 5 cm:n oksantynkiä varsinkin 

rungon alapuolella sallitaan. 

3. 3 ••• 6 m vaihtelevan pituisen kuorellisen kuusipaperipuun hakkuu 

3 ••• 5 kpl:n juontotaakkoihin palstalle . MiniiDiläpimitta 5 cm. Kar

sinta moottorisahalla siten, että 5 ••• 10 cm:n oksantynkiä rungon 

alapuolella ja 2 ••• 5 cm:n oksantynkiä rungon sivuilla sallitaan. 

4 . 3 •.• 6 m vaihtelevan pituisen kuorellisen kuusipaperipuun hakkuu 

3 ••• 5 kpl:n juontotaakkoihin palstalle . Minimiläpimitta 5 cm. Kar

sinta kuten kohdassa 2. 

5. Kuusipaperipuurunkojen suunnattu kaato runkojuontaa varten . Mlni

miläpimitta 5 cm. Karsinta kuten kohdassa 1. 

6. Kuusipaperipuurunkojen suunnattu kaato runkojuontaa varten. Mlni 

miläpimitta 5 cm. Karsinta kuten kohdassa 2. 
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1. Kuusipaperipuurunkojen suunnattu kaato runkojuontaa varten. Mini

IDiläpimitta 5 cm. Karsinta moottorisahalla siten, että rungon ylä

puolella sallittiin 2 •• • 5 cm:n oksantynkiä ja alapuolella kokonai-

sia oksia. 

Tutkimustulosten esittelyssä samoin kuin aineiston määrää esittäväs

sä taulukossa 1 käytetään eri hakkuutavoista oheisen numeroinnin mukais

ta merkitsemistapaa. Taulukossa on kirjaimella K merkitty Kontiolahdel

la kerättyjä aineistoja ja kirjaimella J Juuassa kerättyjä aineistoja. 

Tämän tutkimuksen hakkuumenetelmä 4 vastaa Metsätehon tiedotuksen 255 
hakkuumenetelmää 5. Tässä tutkimuksessa seurattu hakkuumies oli sama 

kuin tiedotuksen 255 hakkuumies 1. 

Karsinnan laatua ja katkotun tavaran varastoimistapaa on aineistoa 

ja tutkimustuloksia esittävissä taulukoissa kuvattu symbolein . Nämä 

symbolit ovat seuraavat. 

~lY~_!~E~~!~· Karsinta tavanomaisten laatuvaatimusten 

mukaisesti . 

~~~~~~~~!~· Rungon yläpuoli pyritty karsimaan tavan

omaisten laatuvaatimusten mukaan. Rungon alapuolella 2 

• • • 5 cmgn oksantyngät sallittuja. Huonosti karsittu run

gon osa noin 1/3 oksaisen alan vaippapinta-alasta. 

~ri!!~~-~~~~~-~~~~~!~· Rungon yläpuoli pyritty karsi

maan tavanomaisten laatuvaatimusten mukaisesti . Rungon 

sivuilla 2 ••• 5 cm:n oksantyngät ja alapuolella 5 ••• 10 cm: n 

oksantyngät sallittuja. Huonosti karsittu rungon osa 

noin puolet oksaisen alan vaippapinta- alasta. 

2~~!~in~~-~~~~~!~· Rungon yläpuolella 2 •• • 5 cm:n ok
santyngät sallittuja. Rungon alapuolella sallitaan ko-

konaisia oksia ja sivuilla 5 • •• 10 cm: n oksantynkiä . Run

koa ei karsinnan yhteydessä käännetä. 

~ Varastointi nippujuontaa varten 
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Taulukko Table 1 

Tutkimusaineiston määrä Investigation material. 

K = Kontiolahti , J = Juuka 

Q) Hakkuumenetelmä - Method of felling Rungon 
~ Kuutio-
·r-l keski-

al en määrj, kuut~o, al Karsinnan 8 t\0 Pituus- Hakkuu- k- m :o ,:::: n:o laatu k-m 
>. ·rl aste muod.ostelma Volume, :Mean voJume 8 ~ No. QU.ali ty of 

0 Length Formation cu.m.(s) of stem., 
:s: limbing cu.m.(s) 

K 1 2 m @J ~ 21.28 0. 139 
~ 

K 2 2 m @ flt.-- 18. 88 0 .133 1 
- ~\\!.!.!! 

K 3 3 ••• 6 m ~ - :5f::e?C 23 . 23 0 . 098 

K 
rt0:' ~,-

26.81 0.157 
4 3 ••• 6 m 

J 15 . 70 0.138 

Runko ~ 
Suunnattu 

J 5 kaato 19 . 20 0.137 Stern Directed 
felling 

rS'))' 
Suunnattu 

J 6 Runko kaato 18 . 04 0.095 Stern 
' Directed 

felling 
:v-- Suunnattu 

J 1 
Runko (~ ;--/1 kaato 25 . 77 o. 111 Stern ~ Directed 

felling 

Yhteensä ja keskimäärin 
168 . 91 0.123 Total and average 
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Varastointi taakkajuontaa varten 

Hakkuu oli Kontiolahdella suojuspuuhakkuuta ja Juuassa paljaaksihak

kuuta, Katkotun tavaran varastomuodostelmat sijoitettiin palstalle ha

jalleen tiettyä ajosuuntaa silmällä pitäen ja runkoina hakkuussa käytet

tiin suunnattua kaatoa. Tutkimuskohteissa ei esiintynyt maastohanka

luutta. Kummankin tutkimuskohteen kaikki palstat olivat 1. tiheysluok

kaa keskimääräisen tiheyden ollessa Kontiolahdella 130 p-m3/ha ja Juu

assa 80 p-m3 /ha. Oksaisuusluokka oli kummassakin tutkimuskohteessa kes

kimäärin III. Vaihtelevan pituisen 3 ••• 6 m paperipuun keskipituus oli 

Kontilahdella 5.0 m ja Juuassa 4.8 m. 

T u t k i m u s t u 1 o k s e t 

Rungonsuuruusluokittaiset työajanmenekit kiintokuutiometriä kohti il

menevät taulukosta 2. Esitetyt ajat ovat työmaa-aikoja, joten niihin 

sisältyvät tehotyön lisäksi myös keskeytykset, joiden osuutena on käy

tetty 15 % työmaa-ajasta. Keskeytysten aineistonmukainen osuus työmaa

ajasta ilmenee taulukosta 3 (s. 8). 

Keskeytysten osuus, 15 %, perustuu Metsätehon aikaisempien tutkimus

ten mukaisiin keskimääräisiin arwoihin. On kuitenkin ilmeistä, että 

hakkuumenetelmien kehittyessä ja hakkuutuotosten suuretessa keskeytys-

ten, nimenomaan levon, tarve on suurempi kuin tavanomaisissa vanhoissa n 
hakkuumenetelmissä. Tähän viittaa tämänkin tutkimuksen todellinen ai

neistonmukainen keskeytysten osuus, joka oli keskimäärin 29 % kokonais

työajasta. Tästä oli valtaosa lepoa. Eri hakkuumenetelmien vaikutus-

ta keskeytysten osuuteen ei tutkimuksessa voitu todeta. Koska keskey-

tysten vaihteluiden selvittäminen vaatii lisätutkimuksia, on tämän eri 

menetelmiä vertailevan tutkimuksen tuloksia esitettäessä käytetty van-

hojen tutkimusten mukaista arvoa. 

Rungonsuuruusluokkaa 0.1 25 k-m3 (= 6 runkoa/p-m~vastaava työajan 

rakenne eri tapauksissa esitetään taulukossa 4 (s. 9) . Työmenetelmän 4 työ

ajan rakenne on Juuan ja Kontiolahden aineistojen keskiarvojen mukai

nen. Taulukosta 5 (s .10) ilmenee kunkin työvaiheen suhteellinen työ

ajanmenekki eri hakkuumenetelmissä rungonsuuruusluokassa 0 .125 k-m3• 



Taulukko - Table 2 

Työajanmenekki, min/k-m3 Expenditure of working time, min./solid cu.m. 

K = Kontiolahti, J = Juuka 

Q) Hakkuumenetelmä - Felling method Rungon käyttöosan kuutio 7 k-m3 
~ 

(lj'.-i Volume of the utilisable part of stem7 cu .m.(s) «1(/) 
Karsinnan Sb.O Pituus- Hakkuu-

:o~ n:o laatu 0.025 0 . 050 o. 075 0.100 o. 125 o. 175 o. 225 o. 275 o. 325 0.375 
~· aste muodostelma 

8F-t 
No . Length 

Q.1ali ty of 
Formation Työmaa-aika, min/k-mj Working-site t1me, min./cu.m.(s~ i limbing -

?;";; 
~ 60.67 56.60 48 .34 41 . 56 37 .89 K 1 2 m (8J) 74.40 66 . 20 53.44 44.27 39.54 

'-

-- ---·-

K 2 2 r.u @ ~~ r. "' 82.40 66 . 80 59.7 3 54.90 51.68 46.80 43.64 41.38 39.60 38. 19 

-.J 

/-~ 
~l> 

K 3 3 • • • 6 m ~~1· ,_ -==..::...;_ -, 50.80 40.40 35.7 3 32.90 30.80 27.89 26.31 25 . 24 24o40 23.87 ~ ~-~-
1 

~- _, 

- ·------ -

~) 4 t,0'J ~~-:~~~--) 
61.60 48.00 43.33 39.90 38. 3 '2 35. 14 33 0 11 31.53 3C\ 34 29.28 

3 ••• 6 w ... -~ 

~L-
-. 

55.20 44.20 38 . 40 34.80 32.08 28.34 26.09 23 . 60 22.88 24.51 
- ·- :----·---

- Suunnattu 

J 5 
Tiunko ,,.-.... \ kaato 

54.00 42.60 37.07 33.10 30.48 26.57 23.82 22 . 15 20. 71 19.6 3 Stem '-~ Dirccted 
follint?," 

·- -· - -·- 1--· 
.. --. Sulmnattu 

J 6 
Runko il01: kaato 

38 .oo 29.60 26.53 24.50 ·j8 . 68 18. ou : Sten _;'/ Direc·l;ed 23.:2 21.49 20.27 19.45 
< u 

felling 
- ---·-· 

-~ 
Suunnattu 

J 7 
Rlnko kaato 30.40 24.80 2i.60 20 .00 1 ·~.56 16.63 12.80 Stern ~~) Diroctcd 15.1 1 14.07 13 ' 35 

felling ------- '----·-·· 



Taulukko Table 3 

Työmaa-ajan aineistonmukainen jakaantuminen tehotyöhön ja keskeytyksiin. 

Distribution of working-site time according to the material into productive 
working time and interruptions. 

Tehotyö Lepo Hukkatyö Yhteensä 
Erittely Productive Rest Unproductive 

Total 
Specification work work 

% 

Hakkuumenetelmä 
1 69 30 100 Felling method 1 

- " - 2 71 29 0 100 

- II - 3 65 34 1 100 

- II - 4 (K) 74 25 1 100 

- II - 4 (J) 68 31 1 100 

- II - 5 78 22 0 100 

- II - 6 73 26 1 100 

- II - 7 69 30 1 100 

Keskimäärin 
7 1 Average 28 1 100 

()) 



Taulukko Table 4 

Työmaa-ajan rakenne eri hakkuumenetelmissä. Rungonsuuruusluokka 0.125 k-m3• 

Composition of working-site time for the different felling methods. Stern 
size class 0.125 solid cu.m. 

Numero - No. 1 2 3 4 5 6 
:t\1 "d 

Length 2 m 3 ••• 6 m 3 ••• 6 m Runko Runko 8 0 Pituusaste - 2 m Stern Stern r-i~ 
Q) +" 
+" Q) 

~ 
Q) 8 

Karsinnan laatu ~) 
_, 

~ 
,,~, 

~ 
s::: 

GJ) '((·~' Q) tlO 0·' ~ s::: Quality of limbing 1 1 , __ ; 

~ ·rl 
~r-i 
~r-i 

~ ~ 
Suunnattu Suunnattu 

"' Q) 

~ t:r1rx. Hakkuumuodostelma 
~ kaato kaato 

Formation Directed Directed 
p felling felling 

% 
Siirtyminen - Moving 2 2 3 2 2 3 
Kaato - Felling 6 7 10 8 8 9 
Karsinta - Limbing 39 35 49 45 60 54 
Katkonta - Bucking 9 9 2 2 

Varastointi - St oring 17 19 8 11 
Moottorisahan käynn.~a huolto 
Starti.ng & maintenance power saw 11 12 12 16 14 16 

MuU tehotyö - Other productive work 1 1 1 1 1 3 

Keskeytykset - Interruptions 15 15 15 15 15 15 
1 

Yhteensä - Total 100 100 100 100 100 100 

7 
Runko 
Stern 

§;) 
~ 

Suunnattu 
kaato 

Directed 
felling \0 

4 

13 

48 

19 

1 

15 

100 



Taulukko - Tab le 5 

Eri työvaiheiden työajanmenekki . 100 = menetelmä 4. Rungonsuuruusluokka 0 .125 k-m3• 

Expenditure of working time in different phases of work. 100 = method N~~ Stern size 
class 0.1 25 solid cu. m. 

Numero - No. 1 2 3 4 5 6 

=~ rd Pituusaste Length 2 m 2 m 3 ••• 6 rn 3 ••• 6 m Runko Runko 
8 0 - Stern Stern ~..c:l 
+~ +> 

~ 
Q) Q) 

(0), @1 ~ - ® s:: 8 Karsinnan laatu 
{ ; 7{,--\) 

Q) ~ 
~ality of limbing ~.._~) 

8 s:: __/. 

:::s ·r-f 
? 

~~ 
~ --~ ~ ~ 

S~unnattu Suunnattu 
t!:lli. Hakkuumuodostelma aato kaato 

Formation Directed Directed 
~ felling felling 

% 

Siirtyminen - Moving 100 100 100 100 100 100 

Kaato - Felling 100 100 100 100 100 100 

Karsinta - Limbing 128 110 95 100 111 84 
Katkonta - Bucking 679 679 100 100 - -
Varastointi - Storing 170 192 53 100 - -
Moottorisahan käynn . ja huolto 
Sta.rting & maintenance of power saw 88 100 57 100 82 25 

Muu tehotyö - Otber pr ofuctive work 86 112 42 100 150 83 
Keskeytykset - Interruptions 140 135 81 100 96 73 

Työmaa-aika - Working-site time 139 135 81 100 95 72 
~ -

1 
-

Runko 
St.ern 

((_~). 
.v-

S~nnattu aato 
Directed 
felline- _.. 

0 

100 

100 

55 

-
-

75 

100 

58 

58 
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Tällöin on vertailumenetelmänä käytetyn menetelmän 4 (3 ••• 6 m vaihtele

van pituinen, taakkajuonnolla hakattu ja moottorisahalla huonosti kar

sittu kuusipaperipu~) osa-aikojen ajanmenekkejä merkitty 100: lla. Ver

tailu on suoritettu niin, että hakkuumenetelmien 1, 2 ja 3 sekä toisaal

ta menetelmien 5, 6 ja 7 vertailuperustana on ollut kyseisen tutkimus

työmaan hakkuumenetelmä 4. 

Työvaiheista, joiden ei voi katsoa riippuvan käytetystä hakkuumene

telmästä, on taulukkoa 5 laskettaessa käytetty työmaakohtaisia, koko 

aineistoon perustuvia arvoja . Näitä ovat siirtyminen puulta toiselle 

sekä puun kaato, joiden yhteinen osuus kokonaisajasta on ollut 8 ••• 17 %. 
Näiden työvaiheiden osuus on riippuvainen kokonaistyöajasta ollen suh

teellisesti pienin 2 m hyvin karsitun paperipuun nippujuonnolla hakkuus

saja suurin runkojen suunnatussa kaadossa osittaisesti karsien . 

Tutkimuksen yhtenä päätarkoituksena on ollut saada lisäselvitystä 

Metsätehon tiedotuksessa 255 käsiteltyihin karsinnan laad~ vaikutusta 

karsintatyöhön koskeviin kysymyksiin. Tällöinhän todettiin, että moot

torisahan käyttö karsintavälineenä kirveen asemesta nopeuttaa karsinta

työtä. Karsinnan laadun heikentäminen siten, että sallittiin lyhyitä, 

2 ••• 5 cm:n oksantynkiä rungon alapuolella (= huono karsintal nopeutti 

selvästi moottorisahakarsintaa. Kun tähän huononnettu~ karsinnan laa

tuun vielä liitettiin kuusipaperipuun teko 3 ••• 6 m vaihtelevan pituisek

si, nopeutuivat sekä karsinta että katkonta erittäin suuresti . Tässä 

tutkimuksessa karsinta on tapahtunut kaikissa tapauksissa moottorisahal

la. 

Taulukossa 6 esitetään kuusipaperipuun karsinnan suht ~llinen a.janoe

nekki erilaisia pituusasteita, ka:!:'::Ji ntaväl:"neitä ja ka.rsinn?.n laatua käy

tettäessä . luvut perustuvat täi1än tutki!D.lkseen sekä Metsätehon tiedotukseen 

255. Sadalla on merkitty karsintatyön ajanmenekkiä karsittaessa sekä 

kirveellä että moottorisahalla 2 m:n määrämittaista kuusipaperipuuta. 

Taulukoiden 5 ja 6 perusteella voidaan karsintatyöstä kuusipaperipuun 

hakkuun yhteydessä tehdä seuraavat johtopäätökset . 

- Moottorisahan käyttö kirveen asemesta karsintavälineenä nopeuttaa 

karsinnan suorittamista. Karsintatyö nopeutuu sitä enemmän, mitä suu

remmista rungoista on kysymys . 
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Taulukko Table 6 

3 Karsinnan suhteellinen ajanmenekki. Rungonsuuruusluokka 0.125 k-m. 

Relative expenditure of working time on liiDbing. Stern size class 
o. 125 solid cu. m. 

Pituus- Karsinnan laatu Suhteellinen 

aste Karsintaväline ajanmenekki 

Limbing tool QJ.ali ty of Relative Length limbing time expendi ture 

2 m Kirves Hyvä 
100 130 he Good 

2 m Moottorisaha Hyvä 
77 100 Power saw Good 

2 m Moottorisaha Huono 66 86 Power saw Poor 

3 ••• 6 m 
Moottorisaha Hyvä 

79 102 Power saw Good 

3 ••• 6 m Moottorisaha Huono 60 78 Power saw Poor 

3 ••• 6 m 
Moottorisaha Erittäin huono 

57 74 Power saw Very poor 

Runko Moottorisaha Hyvä 
67 87 Stem Power saw Good 

Runko Moottorisaha Huono 
50 65 Stem Power saw Poor 

Runko Moottorisaha Osittainen 
33 43 Stem Power saw Pa.rtial 
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- Kar sinnan laadun heikentäminen tavanomaisesta sellaiseksi , jossa 

sal l itaan rungon alapuolella 2 ••• 5 cm: n oksantynkiä (= huono kars inta) 

n opeuttaa selvästi karsintatyötä sen tapahtuessa moottorisahalla. Kat

k otun tavaran osalta karsintatyön nopeutuminen on suurin tehtäessä pi t 

kää vaihtelevan pituista paperipuuta. Lyhyen määrämittaisen paper ipuun 

teon yhteydessä ei karsinnan laadun heikentämisellä saavuteta olennais

ta karsintatyön nopeutumista. 

- Karsinnan laadun heikentäminen siten, että sallitaan rungon ala

puolella 5 ••• 10 cm:n oksantynkiä ja sivuilla 2 ••• 5 cm:n oksantynkiä 

(= erittäin huono karsinta) nopeuttaa karsintatyötä suhteellisen vähän 

verrattuna huonoon karsintaan. Syynä on se että, mikäli karsinta yleen

sä vaaditaan suoritettavaksi niin, että kokonaisia oksia ei karsintatyön 

jälkeen esiinny, on jokseenkin yhdentekevää, katkaistaanko oksa 2 •• 5 

cm:n vai 5 • • • 10 cm:n päässä rungosta. 

Osittainen karsinta, jossa rungon alapuolella sallitaan kokonaisia 

oksia, nopeuttaa karsintatyötä erittäin suuresti . Syynä on lähinnä se , 

että runkoa ei karsinnan yhteydessä tarvitse kääntää . Menetelmä sovel

tuu käytettäväksi lähinnä runkoina hakkuun yhteydessä . 

- Käytettäessä karsintavälineenä moottorisahaa on karsintatyön nopeu

tuminen riippuvainen paitsi karsinnan laadusta myös erittäin selvästi 

valmistettavan tavaralajin pituudesta. Mitä pitempiin mittoihin tavara 

tehdään, sitä nopeampaa on karsintatyö valmistettua yksikköä kohti . 

Syynä on lähinnä se, että katkontatyö häiritsee karsinnan työrytmiä si

tä enemmän mitä lyhyempiin mittoihin paperipuu tehdään . 

Katkontatyön ajanmenekki on ollut 3 •• • 6 m vaihtelevan pituista pa

peripuuta tehtäessä samansuuruinen sekä huonosti että erittäin huonos

ti karsittaessa. Katkontatyöhön käytetty aika on näissä tapauksissa 

erittäin pieni, 2% kokonaistyöajasta, mikä johtuu valmistettavan tava

ran pituudesta ja silmävaraisesta katkonnasta. Kaksimetristä määrämit

taista tavaraa tehtäessä (menetelmät 1 ja 2) on katkontaan käytetyn 

ajan osuus kokonaistyöajasta selvästi suurempi (9 %) . Katkonta on täl

löinkin tapahtunut yhtä joutuisasti karsinnan laadusta riippumatta. 

Kaksimetrisen paperipuun katkonta-aika on ollut noin 7-kertainen 3 ••• 6 
m vaihtelevan pituisen paperipuun katkonta-aikaan verrattuna. Runkojan 

suunnatun kaadon yhteydessä ei katkonta- eikä myöskään varastointiaikaa 
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Taulukko Table 7 

Katkonnan suhtee l linen ajanmenekkio 

Relative expenditure of wor ki ng time on bucking . 

Pituus- Karsinta- Karsinnan Suhteellinen 

aste väline laatu ajanmenekki 

Length Limbing tool QUali ty of Relative time 
limbing expenditure 

2 
Kirves Hyvä 

100 m Axe Good 

2 Moottorisaha Hyvä 
81 m Power saw Good 

2 Moott orisaha Huono 
81 m Power saw Poor 

3 ••• 6 Moott orisaha Hyvä 
12 m Power saw Good 

3 ••• 6 
Moottor isaha Huono 

12 m Power saw Poor 

3 ••• 6 
Moottorisaha Erittäin huono 

12 m Power saw Very poor 

tietenkään esiinny. Tutkimusta tehtäessä lähdettiin nimittäin siitä 

olettamuksesta, että rungot kuljetetaan kokonaisina jalostuspaikalle . 

Taulukossa 7 tarkastel l aan paperipuun pituusasteen ja osittain myös 

karsintavälineen muuttumisen vaikutusta katkonnan ajanmenekkiin . Luvut 

kuvaavat katkontatyön suhteellisia ajanmenekkejä silloin, kun 2 m määrä

mittaisen kirveellä karsitun paperipuun ajanmenekkiä on merkitty 100: lla . 

Taulukoiden 5 ( s .10) ja 7 perusteella voidaan katkontatyöstä kuusipape

ripuun hakkuun yhteydessä tehdä seuraavia päätelmiä. 

Karsintavälineen vaihtuminen kirveestä moottorisahaan nopeuttaa 

myös katkontaa. Syynä on lähinnä se, että moottorisahakarsinnan yhtey

dessä karsinta ja katkonta tapahtuvat samalla työvälineellä ja tavalli

sesti toistensa yhteydessä . 

- Katkonta 3 • •• 6 m vaihtelevan pituiseksi paperipuuksi tapahtuu rat

kaisevasti nopeammin kuin katkonta 2m määrämittaan. Syynä on ensinnä

kin se, että valmistettava tavara on keskimäärin huomattavasti pitempää 
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kuin 2 m, jolloin katkai susahausten määr ä vähenee . Tärkein syy on kui 

tenkin se , että tehtäessä vaihtelevan pitui sta paperipuuta ei pölkkyjä 

katkaisukohdan määrittämistä varten tar vitse mitata, vaan katkaisusaha

us tapahtuu silmävaraisesti moottor isahal la suoritettavan karsinnan yh

teydessä . 

Vaihtelevan pituisen, 3 ••• 6 m paperipuun varastointi silloin, kun 

karsinnan laatu on ollut erittäin huonoa (menetelmä 3), on tapahtunut 

kaksi kertaa niin nopeasti kuin huonosti karsitun 3 • •• 6 m paperipuun 

varastointi juontotaakkoihin (menetelmä 4) . Tämä tulos aiheutuu siitä, 

että menetelmän 3 yhteydessä hakkuumies laittoi kasan aluspuun valmiik

si ennen puun kaatoa, jolloin raskas ja vaikeasti liikuteltava tyvipölk

ky jäi kaadon jälkeen paikoilleen . Näin tapahtui suurempien runkojen 

teon yhteydessä. Pienemmistä rungoista valmistetut kevyemmät pölkyt sa

moin kuin suurempien runkojen latvapöl kyt siirrettiin sitten tyvipölkyn 

viereen . Tätä samaa tapaa olisi tietenkin voitu käyttää myös vertailu

menetelmän yhteydessä, joten erittäin huonosti karsitun paperipuun va

rastointiajan lyheneminen on lähinnä näennäistä. Krurnimetrisenpaperipuun 

varast~inti n ollut selvästi hitaampaa kuin 3 •.• 6-metris en. Sehän varas

toitiin 1 •• • 2 p- m3:n kasoihin metsätraktorilla tapahtuvaa nippujuontaa 

varten, kun taas 3 ••• 6 m paperipuu varastoitiin 3 • •• 5 kpl:n juontokasoi

hin metsätraktorilla tapahtuvaa taakkajuontaa varten . Huonosti karsi

tun 2 m paperipuun varastointi on ollut 13% hitaampaa kuin hyvin kar-

situn . 

Taulukosta 4 (s. 9) ilmenee , että moottorisahan käynnistykseen ja 

huoltoon on käytetty 11 ••• 19% kokonaistyöajasta. Suhteellisesti eni 

ten aikaa on tähän työvaiheeseen käytetty runkoina hakkuun yhteydessä, 

jolloin kokonaistyöaika oli pienin . Taulukosta 5 (s.10) nähdään, että 

runkoina hakkuun yhteydessä on tämän työvaiheen absoluuttinen ajanme

nekki ollut pienempi kuin 3 ••• 6 m vaihtelevan pituisen paperipuun val

mistuksen yhteydessä . Sen sijaan 2m ja 3 ••• 6 m paperipuun teon yhtey

dessä ei eroja ilmennyt. 

Muuhun tehotyöhön sisältyvät työn suunnittelu, työkalujen noutaminen 

ym. satunnainen tehotyö. Näiden sekä absoluuttinen että suhteellinen 

osuus työajasta on ollut pieni, eikä hakkuumenetelmistä aiheutuvia ero

ja voi todeta. 
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Taulukosta 8 ilmenevät tutkittujen hakkuumenetelmien suhteelliset 

hakkuutuotokset rungonsuuruusluokittain. Vertailuperustana (= 100) on 

3 ••• 6 m vaihtelevan pituisen, huonosti karsitun kuusipaperipuun hakkuu 

juontotaakkoihin hajalleen palstalle (menetelmä 4). 

Vaihtelevan pituisen 3 ••• 6 m paperipuun hakkuutuotos on selvästi 

noussut, kun karsinnan l .aatua on huononnettu siten, että 2 ••• 5 cm:n ok

santynkien sijasta rungon alapuolella on sallittu 5 ••• 10 cm: n ja rungon 

sivuilla 2 ••• 5 cm: n oksantynkiä. Hakkuutuotoksen nousu on ollut rungon 

suuruudesta riippuen 21 ••• 26 %. Kuten aikaisemmin on ilmennyt, on var

sinainen karsintatyö kuitenkin nopeutunut vain noin 5 ~ . Tuotoksen 

nousu aiheutuukin pääasiassa varastoinnin, moottorisahan käynnistyksen 

ja huollon sekä muun tehotyön nopeutumisesta, joissa kuten on todettu 

on huomattavasti mukana muuta kuin itse hakkuumenetelmästä aiheutuvaa 

nopeutumista. Tämän vuoksi noin 25 %:n tuotoksennousu on tässä tapauk

sessa liian suuri. Lähempänä oikeaa olisi ehkä 5 ••• 10 %: n nousu. 

Moottorisahalla hyvin karsitun 2m paperipuun (menetelmä 1) hakkuu

tuotos on ollut 23 ••• 29% pienempi kuin 3 ••• 6 m vaihtelevan pituisen 

moottorisahalla huonosti karsitun paperipuun tuotos. Vastaavasti 2 m 

moottorisahalla huonosti karsitun paperipuun (menetelmä 2) hakkuutuo

tos on ollut 23 ••• 27% pienempi kuin vertailumenetelmän tuotos. Kar

sinnan tapahtuessa moottorisahalla ei 2 m määrämittaisen paperipuun 

teon yhteydessä ole ollut käytännöllisesti katsoen mitään merkitystä 

sillä, suoritettiinko karsinta tavanomaisten vaatimusten mukaisesti vai 

sallittiinko karsinnassa 2 ••• 5 cm:n oksantynkiä rungon alapuolella. 

Suuremmilla puilla tuotos on ollut tarkalleen sama molemmissa karsinta

menetelmissä ja pieneromissäkin rungonsuuruusluokissa on karsinnan laa

dun heikentämisestä aiheutunut hakkuutuotoksen kasvu ollut vain 1 ••• 3 %. 
Syinä tähän ovat, että valmistettava paperipuu on määrämittaista ja 

suhteellisen lyhyttä ja jokainen pölkky joudutaan katkaisua varten mit

taamaan. Vaikka karsinnan laadun heikentäminen onkin nopeuttanut kar

sintatyötä, ei karsinnan ja katkonnan yhteinen osuus tällöin kuitenkaan 

paljonkaan pienene, koska pituuden mittaus haittaa työskentelyrytmiä 

molemmissa tapauksissa yhtä paljon. Huonosti karsitun 2 m paperipuun 

varastointi on lisäksi ollut hieman työläämpää kuin hyvin karsitun. 

Runkoina hakkuussa on tuotos kaikissa tapauksissa karsinta-asteesta 

riippumatta ollut suurempi kuin vertailumenetelmässä. Runkoina bakkuus-



Taulukko Table 8 

Suhteellinen tuotos eri hakkuumenetelmissä. Menetelmä 4 = 100. 

Relative output of the different felling methods. Method No. 4 = 100. 

Hakkuumenetelmä Felling method Rungon käyttöosan kuutio, k-m3 1 -
Volume of the utilisable part of stem, cu.m.(s) i 

1 

Karsinnan 1 

Pituus- Hakkuu-n:o 
aste laatu muodostelma 0.075 0.125 o. 175 o. 225 o. 275 0.325 

Quali ty of 1 
No . Length Forrnati on ' limbing Suhteellinen tuotos - Relative output 

1 2 m ({Q)j ~ 71 72 73 75 76 77 -
2 2 m @) ~ 73 74 75 76 76 77 

-->. 
--J 

3 3 ••• 6 m ~ ~~ 121 124 126 126 125 124 

4 3 ••• 6 m (l(:)' - /. ~ 100 100 100 100 100 100 

- Suunnattu 
5 

Runk.J l((;l) kaato 104 105 107 109 114 Stern ''---::'l. Directed 111 
felling 

Runko @ Suunnattu 
6 kaato 145 139 126 Stern Directed 132 129 126 

felling 

Runko ~ Suunnattu 
7 

kaato 
178 17 3 170 Stern ~ Directed 17 3 174 177 

felling 
- -- -- --
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sa karsinnan ollessa tavanomaisten vaatimusten mukaista (hyvä karsinta, 

menetelmä 5) tuotos on ollut 4 •• • 14% suurempi kuin 3 ••• 6 m vaihtelevan 

pituisen huonosti karsitun paperipuun juontotaakkoihin hakkuussa. Tuo

tosero on sitä suurempi, mitä suuremmista rungoista on kysymys. Runkoi

na hakkuu siten, että karsinnassa on rungon alapuolella sallittu 2 ••• 5 

cm:n oksantynkiä (huono karsinta, menetelmä 6) , on nostanut hakkuutuo

tosta rungon koosta riippuen 26 ••• 45% vastaavalla tavalla karsittuun 

3 ••• 6 m paperipuuhun verrattuna. Karsinnan laadun muuttaminen hyvästä 

huonoksi on toisin sanoen aiheuttanut 10 • •• 39 %:n tuotoksennousun run

koina hakkuussa. Tuotosero huonosti karsittujen runkojen hyväksi on ol

lut sitä pienempi, m.tä suuremmista puista on ollut kysymys. Osittainen 

karsinta runkojen suunnatun kaadon yhteydessä (menetelmä 7) on nostanut 

hakkuutuotosta 70 • •• 78% vertailumenetelmään nähden. Osittaisessa kar

sinnassahan runkojen alapuolella sallittiin kokonaisia oksia ja sivuil

la ja päällä lyhyitä oksantynkiä. Korkeaan hakkuutuotokseen on vaikut

tanut paitsi varsinaisen karsintatyön nopeutuminen myös se, että runko

ja ei karsinnan yhteydessä tarvinnut kääntää alapuolen karsimista var

ten. Kääntämistyön poisjääminen näkyy selvästi siinä, että päinvastoin 

kuin runkoina hakkuussa huonosti karsien ei rungon koon suureneminen ole 

osittaisessa karsinnassa vaikuttanut pienentävästi tuotoseroon vertailu

menetelmään verrattuna. Suunnatusti kaadettujen, osittain karsittujen 

runkojen hakkuutuotos on ollut 55 ••• 71% suurempi hyvin karsittujen ja 

23 • •• 40% suurempi huonosti karsittujen runkojen hakkuutuotosta . 

Yhteenvetona Metsätehon suorittamista kuusipaperipuun erilaisia hak

kuutapoja koskevista selvityksistä esitetään taulukossa 9 tärkeimpien 

tutkittujen hakkuumenetelmien tuotosvertailu. Luvut perustuvat tähän 

tutkimukseen sekä tiedotukseen 255 . Taulukon 9 tuotossuhteet on esitet

ty niin, että perustana (= 100) on toisessa sarjassa 2 m kuusipaperipuun 

hakkuu moottorisahalla hyvin karsien ja toisessa vastaava tavaralaji 

kirveellä hyvin karsien . Esitettyjä arvoja on pidettävä suuntaa anta

vina. Tuotosluvut perustuvat seuraaviin tekijöihin. 

- Rungonsuuruusluokka 0.125 k- m3 (= 6 runkoa/p- m3 ) 

- MiniiDiläpimitta 5 cm 

- Oksaisuusluokka III 

- Tiheysluokka 1 

- Paljaaksihakkuu lumettomana aikana 
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Taulukko Table 9 

Kuusipaperipuun erilaisten hakkuutapojen tuotosver tailu . 

Comparison of the output of different methods for 
felling spr uce pulpwood . 

Pituus- Karsintaväline Karsinnan laatu Suhteellinen tuotos aste Quali ty of 
Length Limbing tool limbing Relative output 

2 
Kirves Hyvä 

100 m Axe Good 

2 
Moottorisaha Hyvä 

120 m Power saw Good 

2 m 
Moottorisaha Huono 

124 Power saw Poor 

3 ••• 6 
Moottorisaha Hyvä 

139 m Power saw Good 

3 ••• 6 
Moottorisaha Huono 

167 m Power saw Poor 

3 ••• 6 
Moottorisaha Erittäin huono 

207 m Power saw Very poor 

Runko Moottorisaha Hyvä 
175 Stern Power saw Good 

Runko Moottorisaha Huono 232 Stern Power saw Poor 

Runko Moottorisaha Osittainen 289 Stern Power saw Partial 

- 2 m paperipuu, hakkuu 1 ••• 2 p- m3:n nippujuontokasoihin 

3 ••• 6 m paperipuu, hakkuu 3 • • • 5 kpl:n juontotaakkoihin 

- Rungot, suunnattu kaato 

83 

100 

103 

116 

139 

172 

146 

193 

241 

Suoritetuis a tutkimuksista ilmenee, että paperipuun hakkuussa on 

hakkuutyön kannalta helposti toteutettavilla muutoksilla mahdollista 

saavuttaa erittäin merkittävä hakkuutuotoksen nousu. Hakkuutyö on se 

osa puutavaran hankintaketjussa, jonka taloudellisesti kannattava ko

neellistaminen on nyk~Qsten mahdollisuuksien ja koneiden avulla kaik

kein vaikeinta. Yksinkertaistamalla mahdollisimman paljon hakkuutyötä 

ja siirtämällä tästä työstä mahdollisimman paljon sinne, missä se voi

daan suorittaa keskitetysti , esimerkiksi tehtaalle, on mahdollista saa-
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vuttaa puutavaran hankinnassa hakkuuvaiheen osalta erittäin tuntuvia 

kustannussäästöjä. Tässä tutkimuksessa käytetyt, kuusipaperipuun hak

kuuseen sovelletut, hakkuutyön kannalta helposti toteutettavat menetel

mänmuutokset ovat eräs keino tämän päämäärän saavuttamiseksi. Nämä me

netelmänmuutokset ovat siis pääpiirtein seuraavat. 

Karsintavälineen vaihtaminen kirveestä moottorisahaan. 

Luopuminen lyhyen määrämittaisen paperipuun valmistuksesta. 

Tilalle mahdollisimman pitkä, vaihtelevan pituinen paperipuu. Pa

peripuun optimipituus hakkuun kannalta olisi kokonainen runko. 

- Karsinnan laatuvaatimusten tuntuva helpottaminen siten, että ny

kyisen pinnanmyötäisen karsinnan asemesta sallittaisiin paperipuussa ly

hyitä oksantynkiä ja ainakin runkoina hakkuun yhteydessä kokonaisia ok~ 

sia rungon alapuolella. 
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Report on the Use of Different Methods 
lltltl ll llllllfllttltllllltl fl tllltltltltllllllllllllltl tl llllll ll llll tl tlll 

f or Logging Spruce Pulpwood 
""""""""""""""""""""""""""" 

II 

"" 

By Mikko Kahala 

SUMMARY 

The pr esent study is a continuation of ear lier reports on spruce pul p

wood logging methods. The results of the earlier studies were pub l ished 

in Metsäteho Report 255 . The present work is concerned with additi onal 

studies of bucked spruce pulpwood felling methods and the effect of vari 

ous limbing methods on the tree- length system of felling spruce pulpwood . 

The investication was carried out at the working site of A. Ahlström 

Osakeyhtiö in East Finland . The work of a single logger in autumn condi

tions was followed . The material comprised 168 . 91 solid cu.m. The fol

lowing felling methods and sortiments were examinedg 

1. Felling and preparation of 2- m. unbarked spruce pulpwood into 1 ••• 2 

piled cu. m. stacks on strips for bundle skidding. Minimum diameter 

5 cm. Limbing by power saw in accordance with the customary require

ments . 

2. Felling and preparation of 2- m. unbarked spruce pulpwood into 1 • •• 2 

piled cu. m. stacks on strips for bundle skidding. Minimum diameter 

5 cm. Limbing by power saw, permitting short, 2 • •• 5 cm. branch 

stubs especially in the lower part of the stem. 

3. Felling and preparation of unbarked spruce pulpwood of varying length, 

3 • • • 6 m., into skidding bunches of 3 ••• 5 units on the strip. Minimum 

diameter 5 cm. Li mbing by power saw, permitting 5 • •• 10 cm. branch 

stubs in the lower part of the stem and 2 • •• 5 cm. branch stubs on 

the sides . 

4. Felling and preparation of unbarked spruce pulpwood of varying length, 

3 • • • 6 m. , into skidding bunches of 3 ••• 5 units on the strip. Minimum 

diameter 5 cm. Li mb i ng as i n item 2. 
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5. Directed felling of spruce pulpwood stems for tree-length skidding. 

Minimum diameter 5 cm. Limbing as in item 1. 

6. Directed felling of spruce pulpwood stems for tree-length skidding. 

Minimum diameter 5 cm. Limbing as in item 2. 

1. Directed felling of spruce pulpwood stems for tree- length skidding. 

Minimum diameter 5 cm. Limbing by power saw, permitting 2 ••• 5 cm. 

branch stubs in the upper part and whole branches in the lower part 

of the stem. 

The expenditure of working time, min . /solid cu.m., is given in Table 

2 (p. 7) . The proportion of interruptions was taken as 15 per cent of 

the working- site time . The true proportion of interruptions in working

site time is shown in Table 3 (p . 8) . Table 4 (p . 9) shows the average 

working- site time structure for the different felling methods . In Table 

5 (p. 10) can be seen the ratios of the expenditure of time in the dif

ferent phases of work for the felling methods studied. 

Table 6 (p . 12) gives the relative expenditure of time on limbing for 

the different spruce pulpwood felling methods (stem size class 0.125 
solid cu . m. ) . The corresponding data for bucking are provided in Table 

7 (p . 14). Tables 6 and 7 are based on the current study and the ear

lier study discussed in Metsäteho Report 255. 

Concerning limbing in the felling of spruce pulpwood, the following 

may be said. The use of a power saw instead of an axe for limbing speeds 

up the work. The power saw quickens limbing more the longer the meas

urements to which the pulpwood is made . Reducing the quality of limbing 

from the customary standard by permitting branch stubs of 2 ••• 5 cm. be

low the stem (= poor limbing) expedites the limbing work. When bucked 

pulpwood is in question, the work is accelerated most when long pulpwood 

of varying length is under preparation. However, when short pulpwood 

is being made to a fixed length, reduction of the quality of limbing 

does not speed up the limbing essentially . Reducing the quality of limb

ing by permitting branch stubs of 5 ••• 10 cm. below the stem and branch 

stubs of 2 • •• 5 cm. on the sides of the stem (= very poor limbing) speeds 

up the limbing relatively little compared with poor limb1ng. Partial 

limbing in which whole branches are permitted below the stem accelerates 

the work of limbing very distinctly . 
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The change from axe to power saw speeds up the bucking work as well. 

Bucking into pulpwood of variable length of 3 ••• 6 m. is decisively quicker 

than bucking into a fixed length of 2 m. 

Table 8 (p . 11) shows the relative output in the felli?g methods cov

ered by this study. Table 9 (p . 19) gives a comparison of the outputs 

of the most important spruce pulpwood felling methods studied. The table 

was compiled from the present results and Metsäteho Report 255 . It can 

be said on the strength of these two tables that changes of method which 

are easy toinstitute in felling can speed up spruce pulpwood felling very 

considerably. These changes are in outline as follows ~ Changing the 

limbing tool from axe to power saw. Preparation of pulpwood into as long 

lengths as possible and into variable lengths . The optimum length from 

the standpoint of felling would be a whole stem. Considerab l e easing of 

the quality requirements of limbing so that , instead of the present qual

ity, short branch stubs would be permitted and, at least in connection 

with the tree- length system, whole branches below the stem. 




