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'IIIVISTELMl{ 

Tutkimus selvittää käyt~ssä olevan vau
nukuorimokaluston tuotostasoa. 

Puutavaran metsävarastokuorinnan tuo
tokseen vaikuttavat olennaisesti va
raston koko ja yhtenäisyys~ kuorittava 
puutavaralaji sekä pölkkyjen keskimää
räinen järeys . 

Koko tutkimusaineistosta mitattu kes
kimääräinen käyttötuntituotos oli 9. 7 
m3. Aineiston keskimääräisiä olosuh
teita vastaava laskennallinen tuotos 
puolestaan oli 12. 1 m3!h~ ~olloin olo
suhteina on käytetty 50 m :n tyyppi
varastaa jakautuneena neljään pinoon 
ja yhteensä 500 m:n siirtymismatkaa 
pinolta toiselle varaston sisällä sekä 
puutavaralajina 2 m mäntykuitupuuta 
keskijäreydeltään 13 cm. 

Kuten keskimääräisolosuhteista käy 
ilmi~ tutkitut työmaat olivat konekuo
rinnan tuottavuuden kannalta melko 
huonoja~ mutta kuvasivat todennäk~i
sesti verraten hyvin käytännön kuorin
taoloja. Valtaosa aineistosta sijoit
tui nykyisen ohjemaksuluokituksen III 
luokkaan ja loput lähes täysin II luok
kaan. 
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Varastot luokiteltiin tutkimuksessa 
kerätyn aineiston mukaan kolmeen luok
kaan pinojen koon ja välimatkan perus
t eella. Näille tyyppivarastoille las
kettiin puutavaralajeittaiset tuotok
set. Yhtenäisissä varastoissa tuotos 
oli keskimäärin 5 % keskimääräisiä 
varastoja suurempi . Hajana~s~ssa va
rasto~ssa tuotos oli 7 % keskimääräi
S1.-ä p~enempi . 

Varaston koon todettiin vaikuttavan 
vain vähän tuotokseen. Suhteellinen 
tuotos oli 97 - 102~ kun varaston koko 
oli 20 - 150+ m3 (50 m3:n varasto = 
100}. 

Kolmimetrisen puutavaran kuorinnan tuo
tos oli keskimäärin 13 % suurempi kuin 
kaksimetrisen. Kuusen kuorinnan tuo
tos oli noin 20 % pienempi ja koivun 
lähes 30 % pienempi kuin männyn . 

Voimakkaimmin tuotokseen vaikutti kuo
rittavien p~lkkyjen järeys. Kun 13 cm:n 
keskijäreyttä vastaavaa tuotosta mer
kittiin 100 : lla~ 9 cm:n keskijäreyttä 
vastaava tuotos oli 68 ja 17 cm:n jä
reyttä vastaava tuotos 132. 

Kolmen hengen miehityksen ei todettu 
parantavan kuorimon tuotosta. 



1 JOHDANTO 

Tutkimuksessa selvitetään käytössä ole
van vaunukuorimokaluston nykyistä tuo
tostasoa puutavaran metsävarastokuo
rinnassa sekä kuorittavan puutavaran 
Ja työmaaolosuhteiden vaikutusta tuo
tostasoon. 

Tarkoituksena oli myös selvittää tuo
tostasoa puskurivarastokuorinnassa, 
mutta sopivat kohteet puuttuivat . Myös
kin pitkän (yli 3 m:n) puutavaran kuo
rintaan rakennetuista kuorimoista ai-

neisto jäi verraten vähäiseksi, eikä 
se kaluston rakenteen ja tutkimuskoh
teiden vuoksi anna asiasta riittävää 
kuvaa. 

2 TUTKIMUSAINEISTO 

Tutkimus suoritettiin Enso-Gutzeit Osa
keyhtiön ja Tehdaspuu Oy:n työmailla 
Itä-Suomessa huhti- ja marraskuun väli
senä aikana 1978, yhteensä 55 työpäivän 
aikana. 

TAULUKKO 1 Vaunukuoriroot 
,. 

Kuorimakone, Alusta, Kuormain, Vetokone, 

ln:o merkki vm tyyppi vm merkki vm merkki vm käyttö-
ikä, h 

1 VK-16 -70 kuorma-auton runko -65 Wärtsilä -74 BM-Volvo -67 15 000 
-"- (Sisu) Pantteri T-800 

2 - "- -70 -"- (Magirus) -68 Hiab-178 -70 BM-Volvo -72 5 000 
650 . 

3 -"- -71 -"- (Magirus) -71 Hiab -75 Fiat 1000 -75 3 300 
TD 

4 -"- -75 -"- (Magirus) - Jonssi -70 Valmet -72 5 600 
Super 1100 

5 -"- -76 -"- (Bedford) -68 Hiab-174 -64 McCormick -72 5 500 
824 

6 -"- -67 -"- (Austin) -58 Hiab-177 -65 Belarus -74 4 500 
521 

8 -"- -74 -"- (Volvo) -69 Hiab-560 -75 Valmet -77 1 000 
702 s 

9 -"- -69 -"- (Magirus) -68 Hiab-188 -70 BM-Volvo -72 6 000 
650 

7 -"- -68 kuorma-auto -62 Hiab-177 -72 Mercedes -62 -
Benz 322 

-
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Yksi kuorimoista oli autoalustainen, 
muissa kuorimakone oli asennettu käy
tetyn kuorma-auton rungosta valmiste
t ulle traktoriperävaunulle. Varsinais
ten kuorimakoneiden vuosimallin mukaan 
l a skettu käyttöikä oli 2 - 11 vuotta, 
keskimäärin 7 vuotta, mutta useimmissa 
koneissa valtaosa komponenteista oli 
uusittuja, joten kaluston ikää ei 
vo itu luotettavasti määrittää. Veto
koneina käytetyt maataloustraktorit 
ol ivat myös suhteellisen vanhoja, kes
kimäär ä i nen käyttöikä yli 5 vuotta, 
j oskin niille ilmoitetut käyttötunti
määrät olivat alhaisia: vastasivat no1n 
1 000 tunnin vuotuista käyttöä. 

Kahdes sa kuorimassa oli kolmen hengen 
mi ehitys , jolloin kolmas työntekijä 
to1m1 kuormaimen käyttäjän ja puiden 
syöttäj än apuna pinojen järjestely
sekä kuorenpoistotehtävissä. Muut yk
siköt t oi mivat kahden hengen miehityk
s1n . Kuormaimen käyttäjän työkokemus 
ol i 2 - 10 vuotta. 

TAULUKKO 2 

Va-
Kone, r as-

n : o t oja, 
kp l 

1 1 

2 1 

3 3 

4 2 

5 9 

6 21 

7 2 

8 4 

9 2 

Yht. 45 
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Varastot ja siirrot 
varastolta toiselle 

Pino- Kuo- Siirrot 
varastolta ja, rittu, toiselle, 

kpl m3 ker-
toja km 

1 208.3 - -

1 135.9 - -
20 662.3 2 21.5 

11 360.5 1 29.1 

31 408.2 8 63.6 

76 574.4 16 52.5 

20 278.8 1 0.8 

23 357.9 - -

3 155.2 - -

186 3141.5 28 167.5 

Kone n:o 1 toimi kestopäällysteisellä 
tehdasvarastolla kuorien runkomuodol
taan ja oksaisuudeltaan meikäläisestä 
poikkeavaa tuontipuuta, joten seuran
tatuloksia ei ole otettu huomioon tut
kimuksen tulosten 'laskennassa muutoin 
kuin tukea antavina. Kyseisen koneen 
seurannan tarkoitus olikin lähinnä 
työntutkijan harjaannuttaminen. 

Varastojen osalta noudatettiin urakan
antajien varastojakoa, vaikka eräissä 
tapauksissa varaston sisäiset S11rty
miset pinolta toiselle saattoivat olla 
pitempiä kuin varastojen väliset siir
rot. 

Varastot (ei tehdasvarastolla seurattua 
erää mukana) jakautuivat koon mukaan 
seuraavasti: 

Varasto~ koko, 
m 

20 
21 - 50 
51 - 100 

101 - 150 
151 - 200 
201 -

Lukumäärä, 
kpl 

17 
8 
8 
5 
4 
2 

Koneiden siirroissa varastolta toi
selle mitattiin ajanmenekit tieluokit
tain. Luokituksena käytettiin puuta
varan autokuljetusten ohjemaksusopimuk
sen tieluokitusta. Havaintoja eri tie
luokissa saatiin: 

Tieluokka 

I 
II 

III 
IV 

Havaintojen määrä 

13 
20 
26 
40 

Pituusluokituksessa l ikipituinen ja 
määräpituinen puutavara on yhdistetty 
ja 2.4 m koivukuitupuu on yhdistetty 
2-metrisen kanssa. 2. 4 m koivukuitu
puuta oli seurannassa kaikkiaan 140.2 
m3. Vapaanpituisen, 3 - 6 m mäntykui
tupuun keskipituus oli pinoittain 3.3 -
5.2 m, koko aineistossa keskimäärin 
noin 4.7 m. 



TAULUKKO 3 Tutkimusaineisto puutavaralajeittain 

Mäntykuitupuu Koivukuitupuu Kuusikuitupuu 
Kone, 

n:o 2 m 3 m 3 - 6 m 2 m 3 m 2 m 3 m 

Kuorittu määrä, m3 

1 (208.3) 

2 135.9 

3 446.3 216.0 

4 360.5 

5 214.2 46.9 118.3 28.8 

6 302.4 92.4 141.0 35.3 3.3 

7 164.1 50.9 63.8 

8 40 . 6 226.3 76.4 14.6 

9 155.2 

721.3 1 359.2 371.2 399.5 28.8 35.3 17.9 
Yh-
teensä 2 451.7 428.3 53.2 

2 933.2 + (208.3) 

3 TUTKI~ruSMENETELMÄT 

Tutkimus suoritettiin kelloaikatutki
muksena. Pinot mitattiin ennen kuorin
taa pinomittausta käyttäen. Lisäksi 
pinot kuutioitiin kuoritun pölkkyluvun 
ja arvioidun keskimääräisen pölkyn 
kuutiomäärän avulla . Yleisimpien puu
tavaralajien osalta käytetyt kuutioi
mismenetelmät antoivat seuraavat tu
lokset koko aineistosta: 

Pino- Pölkkyluvun 

mittaus 
mukainen 
kuutiointi 

Suhteellinen kuutiomäärä 

3 m mänty-
kuitupuu 100 98.5 

2 m mänty-
kuitupuu 100 97.9 

2 m koivu-
kuitupuu 100 99.4 

Vertailussa pinomitan tuloksesta on vä
hennetty ylisuurten ja mutkaisten, kuo
rimatta jääneiden pölkkyjen kuutiomää
rä, joka laskettiin niiden lukumäärän 
ja arvioidun läpimitan avulla. Yksit
täisissä pinoissa määräerot olivat 
eräissä tapauksissa huomattavasti kes
kimääräistä suurempia. 

Tuotoslaskelmissa on käytetty pinomi
tan antamaa kuutiomäärää edellä mai
nitulla tavalla korjattuna, koska toi
sessa menetelmässä riittävään tarkkuu
teen pääseminen olisi ilmeisesti vaa
tinut käytettyä 1 cm:n luokitusta tar
kempaa jakoa keskimääräisen pölkyn 
läpimitan arvioinnissa. Myös osasta 
aineistoa saatavilla olleet aikaisem
mat pinomittaustiedot puolsivat valit
tua menettelyä. 

7 



Aineiston hajanaisuuden ja puhtaiden 
yhden puutavaralajin varastojen vähyy
den vuoksi ajanmenekkiluvut laskettiin 
pääasiassa pinokohtaisina puutavara
lajeittain. Tuotoslaskelmia varten 
muodostettiin sitten aineiston olosuh
detietojen pohjalta erilaisia tyyppi
varastoja, joille puutavaralajeittai
set tuotokset voitiin laskea. 

Tyyppivarastot luokiteltiin yhtenäi
syydeltään kolmeen luokkaan. Näistä 
yhtenäiset varastot vastaavat tutki
musaineiston parhaita varasto-olosuh
teita ja muodostuvat 1 - 4 pinosta, 
jotka ovat verraten suuria ja lähek
käin. Keskimääräiset varastot kuvaa
vat aineiston keskimääräisiä oloja; 
pinot ovat pienemp~a ja siirtymiset 
pinolta toiselle pitempiä, 9 - 10 m/m3. 
Haj anaiset varastot kuvaavat tutkimuk
sessa mukana olleista varastoista huo
noimpia; pinot ovat pieniä ja niitä on 
runsaasti. Lisäksi pinot sijaitsevat 
haj allaan; pinolta-toiselle-siirt~iset 
varastolla ovat keskimäärin 40 m/m3. 

4 TULOKSET 

4.1 Varastokohtaisten työnvaiheiden 
ajanmenekit 

Tutkimuksessa jaettiin kuorinnan työn
vaiheet varasto- ja pinokohtaisiin. 
Näistä varastokohtaisten työnvaiheiden 
ajanmenekki voidaan katsoa riippumatto
maksi pinojen koosta tai muodosta sekä 
kuorittavasta puutavarasta. Varasto
kohtaisina työnvaiheina eroteltiin 
työn aloitukseen liittyvät valmistelut 
ja siirtymiset pinolta toiselle valmis
teluineen ja päättämisineen. 

Työn aloitukseen liittyvät valmistelut 
Työnvaiheen ajanmenekkiin vaikutti 
selvästi varaston koko. Pienimmi1lä 
varastoilla, joilla varsinainen kuo
rinta-aika oli vain muutama tunti, 
valmisteluja ei juuri tarvittu. Suu
remmilla aikaa kului lähinnä varaston 
tarkastamiseen, polttoainehuollon ym. 
järjestelyihin. Kaikkiaan työnvaiheen 
ajanmenekki oli pieni, 2 - 10 minuuttia 

TAULUKKO 4 Tuotoslaskelmissa käytetyt tyyppivarastot 

Pinoja, Pinon Pinolta-toisel1e-siirtymiset 
Varasto- Varaston keski-
luokitus koko, m3 kpl koko, m3 kertoja m/kerta 3 m/m 

Yhtenäinen 20 1 20 - - -
50 1 - 2 25 - 50 0 - 1 50 0 - 1 

100 1 - 2 50 - 100 0 - 1 150 0 - 2 
150 1 - 3 50 - 150 0 - 2 150 0 - 2 
200 1 - 4 50 - 200 0 - 3 100 0 - 2 

Keski- 20 2 10 1 200 10 
määräinen 1 50 4 13 2 250 10 1 

100 5 20 3 300 9 
150 6 25 4 350 9 
200 6 33 5 400 10 

Hajanainen 20 3 7 2 400 40 
50 5 10 4 500 40 

100 8 13 7 570 40 
150 10 15 9 650 39 
200 12 17 10 800 40 

L 
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varastaa kohti. Kone- ja varastokoh
taiset vaihtelut olivat suur~a. Kes
kimääräinen ajanmenekki varaston koon 
mukaan oli 

20 

3 Varaston koko, m 

50 100 150 200 

Ajanmenekki, 
min/m3 0.11 0.07 0.06 0.04 0.04 

Siirtymiset pinolta toiselle 
Varsinaisten siirtymisten ajanmenek
kiin vaikuttivat selvästi, siirtymis
matkan, tiestön ja maaston lisäksi, 
kuorimaiden rakenne sekä vetokoneen 
teho. Aineiston hajanaisuuden vuoksi 
muiden tekijöiden vaikutusta matkaa 
lukuun ottamatta ei kuitenkaan voitu 
luotettavasti selvittää. Pitkillä 
siirroilla tieluokan vaikutus siirty
misnopeuteen oli yhtenevä varastojen 
välisistä siirroista saadun aineiston 
kanssa. Siirtymisen valmistelu- ja 
päättämisvaiheiden ajanmenekki oli 
samansuuruinen, 1.8 min/kerta keski
määrin kumpikin. 

4.2 Pinokohtaisten työnvaiheiden 
ajanmenekit 

Pinokohtaisissa työnvaiheissa voimak
kaimmin ajanmenekkiin vaikuttivat puu
tavaralaji ja puutavaran järeys. Sen 
sijaan pinon koon, korkeuden ja sijain
nin vaikutus oli pienempi. 

Pinon aloitus- ja päättämistyöt 
Työnvaihetta es~~ntyi satunnaisesti; 
siitä saatiin havaintoja vain joka nel
jännen pinon kohdalta. Koko aineistoa 
kohti laskettuna ajanmenekki oli kes
kimäärin 3.5 cmin/m3. Ajanmenekkiin 
vaikuttivat pinon kunto (ladonta, kal
listuminen), kaluston rakenne sekä 
työryhmän työskentelytottumukset. Myös 
pitkän kuitupuun kuorinta aiheutti jon
kin verran muita puutavaralajeja enem
män aloitus- ja lopetustöitä. Työryh
män koolla ei sen sijaan ollut syste
maattista vaikutusta työnvaiheen esiin
tymiseen tai kestoon. 

Ajanmenekki, 
min 
10 

8 

6 
Siirtyminen 

4~---------------Päättäminen 
2,_----------------------------------Va1mi5te1u 

0 100 300 500 1000 
1 si,irtymismatka, m 

0 1 2 3 4 
Keskimääräinen siirtymisnopeus, 

5 
km/h 

Kuva 1. Varastolla pinolta toiselle siir
tymisen ajanmenekki siirtymismatkan mukaan 

Järjestelyt pinoZZa 
Työnvaiheen keskimääräinen ajanmenekki 
koko aineistossa oli 6.3 cmin/m3. Sen 
esiintyminen oli satunnaista; use~m
missa pinoissa ei järjestelyjä tehty. 
Työskentelytavan , kaluston ja kuoritun 
pinon sijoittumisen vaikutus oli sel
västi havaittavissa- puutavaralajeista 
3 - 6 m mäntykuitupuun kuorinta aihe
utti keskimäärin hieman muita enemmän 
järjestelyjä. Useissa tapauksissa jär
jestelyt pinoilla voitiin lomittaa var
sinaisen kuorinnan kanssa, ilman itse
näistä työnvaihetta. 

Kuorijätteen poisto 
Työnvaiheen esiintyminen r~~ppui sel
västi kaluston rakenteesta, ennen muuta 
kuoripuhaltimen olemassa olosta. Toi
sena vaikuttavana tekijänä voitiin 
havaita kuoritun pinon sijoittuminen. 
Jouduttaessa tilanpuutteen takia si
joittamaan kuorittu pino kuoren pois
toaukon puolelle, jätettä jouduttiin 
poistamaan pinosta keskimääräistä 
useammin. Suurten konekohtaisten ero
jen ohella aineistosta voitiin havaita 
koivun kuorinnan aiheuttaneen muita 

' puulajeja enemmän kuorenpoistotyötä. 
Koko aineistossa kuorintaa haittaavan 
kuorijätteen poistoa esiintyi l/4:ssa 
pinoista ja sen keskimääräinen ajan
menekki koko kuorittua määrää kohti 
oli 8.4 cmin/m3. 
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Kuorinta työrytmihäiriöineen 
Työnvaiheen ajanmenekkiin vaikuttivat 
selvimmin puutavaralaji ja puutavaran 
järeys. Konekohtaiset ajanmenekin vaih
telut olivat myös suuret. Keskimäärin 
ajanmenekki oli 393.1 cmin/m3 koko 
aineistossa. Puutavaralajeittain ha
jonta oli 337 cmin/m3 (3 m mäk) - 589 
cmin/m3 (2m kok). 

Siirtyminen pinolla 
Puutavaran pituus vaikutti selvästi 
kuutiomäärää kohti laskettuun ajanme
nekkiin. Yhdessä pisteessä kuoritut 
puumäärät tärkeimpien puutavaralajien 
osalta olivat keskimäärin: 

Koivukui tupuu 

2 m 2.4 m 3 m 

Mäntykuitupuu Koko 
aineisto 3-6m keskim. 

4 . 2 4.5 7.216. 7 10.1 16.91 7.9 

Siirtymisen ajanmenekki oli koko ai
neistossa keskimäärin 13.8 cmin/m3 ja 
216 cmin/siirtymiskerta. Pinollasiir
tymisen ajanmenekkiin vaikuttivat myös 
pinon korkeus Ja S~Jo~ttuminen varas
tolla sekä kaluston rakenne, vaikkakaan 
niiden vaikutusta ei aineistosta voitu 
riittävän luotettavasti selvittää. 

Alle 15 minuutin keskeytykset 
Alle 15 minuutin keskeytyksiä oli koko 
aineistossa keskimäärin 52.3 cmin/m3, 
keskimäärin 11 7. pinokohtaisista 
ajoista. 

4.3 Puutavaralajeittaiset pino
kohtaisen käyttöajan menekit 

Pinokohtaisen käyttöajan menekkien 
jaottelussa aputöihin on luettu edellä 
esitetyistä työnvaiheista pinon aloi
tus- ja päättämistyöt, järjestelyt 
pinolla, kuorijätteen poisto sekä siir
tymiset pinolla . 

TAULUKKO 5 . Puutavaralajeittaiset pinokohtaisen käyttöajan menekit 

Puutavaralaji Koko 

Kuusi- aineisto 

Työnvaihe 
Koivukuitupuu Mäntykuitupuu kuitupuu keski-

2 m 12 . 4 m 13 m 2 m 13 m 13-6 m 2 m 13m 
määrin 

Ajanmenekki, min/m3 7. 

Aputyöt 0.5 1.0 0.6 0.2 0 . 2 0.4 0 . 1 0. 3 0.3 7 
Kuorinta 5.9 3.8 5.4 4.3 3.4 3. 7 4 . 5 3 . 7 3 . 9 82 
Alle 15 min . 

1.1 1.0 1.3 0.5 0 . 6 0 . 4 0 . 8 1.4 0 . 5 11 keskeytykset 

Pinokoht ainen 7.5 5.8 7.3 5 . 0 4 . 2 4 . 5 5 . 4 5 . 4 4 .8 100 käyttöaika 

Vastaava pinoittai 
nen tuotos , m3/h 8.0 10.4 8 . 2 11.8 14.3 13 . 5 11.2 11.1 12 . 6 

Tutkimusaineiston 
13 15 12 13 13 13 14 14 13 keskijäreys , cm 
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Keskijäreyden erilaisuus pinoittain ja 
puutavaralajeittain vaikutti selvästi 
puutavaralajien keskimääräisiin ajan
menekkilukuihin, jotka eivät siten ole 
kaikilta osin keskenään vertailukel
poisia. 

Kuvassa 2 on esitetty vastaavat pino
kohtaisen käyttöajan menekit pinon kes
kijäreyden funktiona. Funktiot on 
tasoitettu läpimittaluokittaisista kes
kiarvoista ja niitä on jäljempänä käy
tetty tuotoslaskelmissa. Parhaiten 
aineistonsa puolesta vaikutusta kuvaa
vat 2 m ja 3 m mäntykuitupuun sekä 2 m 
koivukuitupuun funktiot. 

4.4 Keskeytykset 

Käyttöaikaan kuulumattomia yli 15 mi
nuutin keskeytyksiä oli koko aineis
tossa (tehdasvarastoa lukuun ottamatta) 
16.2 i. tuotantoajasta. Keskeytysten 
yleisimmät syyt olivat lepo, ruokailu 

10 10 
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sekä koneen huolto ja korjaus. Koneit
tain keskeytysten osuus vaihteli 8:sta 
32 i.:iin tuotantoajasta. 

4.5 Siirrot varastolta toiselle 

Varastolta-toiselle-siirroissa keski
määräiset siirtonopeudet tieluokittain 
olivat seuraavat. 

Tieluokka Siirto-
nopeus, km/h 

I 29.5 
II 21.2 

III 10.3 
IV 5.2 

Siirtojen ajankäyttöä seurattiin vii
den kuorimon osalta, joista yksi oli 
kuorma-autoalustainen. Viimeksi mai
nitusta havainnot olivat vain IV tie
luokasta eikä sen mukana oleminen muu
ta keskimääräistä nopeutta. Kaikkiaan 
seurattu siirtymismatka oli noin 167 km. 
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Kuva 2. Pinon keskimääräisen järeyden vaikutus pinokohtaisen 
käyttöajan menekkiin kuorinnassa 
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Kuva 3. Kuorinnan käyttötuntituotokset puutavaralajeittain keskimääräisissä 
varasto-olosuhteissa pinon keskijäreyden mukaan. Varastojen koot: alaraja 20m3 
ja yläraja 200+ m3 
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Pinon keskijäreys, cm 

Kuva 4. Varaston laadun (laskennalliset 
tyyppivarastot) vaikutus kuorinnan tuotos
tasoon. Varastojen koot: alaraja 20 m3 ja 
yläraja 200+ m3 
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4.6 Vaunukuorimaiden tuotokset 

Käyttötuntituotos koko aineiston osalta 
oli 9 . 7 m3. Aineiston keskimääräisiä 
olosuhteita kuvaava tuotos puolestaan 
oli 12.1 m3/h, jolloin olosuhteina on 
käytetty 50 m3:n keskimääräistä tyyp
pivarastaa ja puutavaralajina 2 m män
tykuitupuuta keskijäreydeltään 13 cm. 

Kuvassa 3 on esitetty käyttötuntituo
tokset puutavaralajeittain pinon kes
kijäreyden mukaan. Murtoviivojen vä
liset alueet kuvaavat tuot~sta , kun 
varaston koko on 20 - 200+ m • 

Varaston laadun vaikutus kuorinnan tuo
tostasoon on esitetty kuvassa 4, esi
merkkinä 2 m mäntykuitupuu . 

Seuraavalla sivulla olevasta asetel
masta nähdään eri olosuhdetekijöiden 
vaikutus kuorinnan tuotostasoon. Vai
kutukset on laskettu keskimääräisinä, 
joten esimerkiksi puu- ja puutavara
lajeittaiset tuotokset voivat läpi
mittaluokittaisessa tarkastelussa 
poiketa huomattavastikin keskimääräi
sestä. Samoin myös pinon pölkkyjen 
keskijäreyden osalta kysymys on kaik
kien puulajien keskiarvosta . 



Koska kuorimoista kahdessa oli kolmen 
hengen miehitys, pyrittiin aineistosta 
selvittämään myös kolmannen työnteki
jän vaikutus tuotostasoon. Riittävän 
vertailun saamiseksi selvitys rajoi
tettiin 2 m mäntykuitupuun kuorintaan. 
Sitä varten työnvaiheet jaoteltiin kah
teen ryhmään: niihin, joihin lisätyön
tekijä saattaisi vaikuttaa, ja niihin, 
jotka todennäköisesti olivat henkilö
määrästä riippumattomia. Edellisiin 
luettiin pinokohtaisista ajoista pinon 
aloitus- ja päättämistyöt, järjestelyt 
pinolla, kuorijätteen poisto, siirty
misiin liittyvät valmistelut sekä alle 

15 min:n keskeytykset . Kolmannen työn
tekijän käytön vo1t11n havaita laske
neen näiden työnvaiheiden osuutta käyt
töajanmenekistä 0.6 prosenttiyksikköä. 

Myös varastokohtaisissa valmistelu
ajoissa voisi olettaa vastaavaa vaiku
tusta, mutta aineistossa sitä ei voitu 
selvittää suurten koneittaisten vaih
teluiden takia. Edellä kuvatun ajan
säästön laskennallinen tuotosvaikutus 
jää alle 1 %: n, minkä vuoksi kuorimai
den miehitystä ei edellä olleissa tuo
toslaskelmissa ole otettu huomioon . 

Puutavara- ja varastotekijöiden keskimääräinen vaikutus kuorinnan tuotokseen 

Puutavaralaji 

2 m mäntykuitupuu 
3 m -"-

(3 - 6 m -"-

2 m koivukuitupuu 
2 .4 m -"-
3 m -"-

(2 m kuusikuitupuu 
(3 m -"-

Puulaji 

Mänty 
(Kuusi 
Koivu 

Suhteellinen 
tuotos 

100 
ll4 
108) 

72 
74 
80 

82) 
87) 

100 
82) 
71 

Varaston tyyppi (tutkimuk
sessa käytetty luokitus) 

Yhtenäinen 
Keskimääräinen 
Hajanainen 

105 
100 

93 

Suhteellinen 
tuotos 

Pinon pölkkyjen 
keskijäreys, cm 

9 68 
ll 84 
13 100 
15 120 
17 132 

Varaston koko, 3 m 

20 97 
50 100 

100 101 
150+ 102 -

Puutavaran pituus, m 

2 100 
3 113 

(3 - 6 108) 

(Kunkin vaikutus on laskettu keskimääräisenä, eli muiden tekijöiden vaihtelu on 
otettu huomioon. Esimerkiksi varaston koon vaikutus on laskettu keskimääräisenä 
kaikille puulajeille, eri varastotyypeil le ja keskijäreyksille.) 
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Kuva 5. Erinomainen kuorintajälki. 
Mänty (seassa hieman koivua) kuo
rittu noin 6 kk hakkuun jälkeen 
toukokuussa. Kuori poistettu 
kokonaan samoin valtaosa viimei
sestä vuosilustosta. Kuvat 
valok. Metsäteho 

Kuva 6 . Tyydyttävä kuorintajälki. 
Koivu kuorittu elokuussa noin 6 kk 
hakkuun jälkeen. Tuohi poistettu 
kokonaan, kuoren sisempää kerrosta 
jäänyt noin 40 % vaippapinnasta 

Kuva 7. Huono kuorintajälki. 
Koivu kuorittu elokuussa noin 5 kk 
hakkuun jälkeen. Tuohta on run
saasti jäljellä (arviolta 20 %) 
samoin sisempaa kuorikerrosta . 
Täysin puhdasta vaippapintaa vajaa 
neljännes. Puutavara ohutta 
latvuspuuta 



Muiden tekijöiden puutavaran ikä, 
latvustavaran osuus, jolupinojen teko, 
pikkutukkien erilleen lajittelu ennen 
kuorintaa tai muutamien pölkkyjen kak
sinkertainen kuorinta jäljen paranta
miseksi -mahdollista vaikutusta tuo
tokseen ei saatu selville. 

Edellä mainittujen seikkojen lisäksi 
puutavaralajeittaisia tuloksia tarkas
teltaessa tulee ottaa erityisesti huo
mioon 3 - 6 m mäntykuitupuun kuorinta, 
jossa kohtuullisesta määrällisestä ai
neistosta huolimatta tulosten luotetta
vuutta heikentää se, että osa puutava
rasta oli käytännössä 2 - 7 m:n pituis
ta . Se vaikeutti kuorintaa, koska 
kuorimo oli mitoitettu korkeintaan 
6 m:n puutavaralle. 

5 KUORINTAJÄLKI 

Kuorintajälkeä pyritt~~n arv1o~maan 

sekä työntutkijoiden toimesta että 
kuorituista pinoista otettujen valo
kuvien avulla. Keskimäärin vo~t~1n 
männyn kuorintajälki todeta hyväksi ja 
koivun tyydyttäväksi. Karkean arvion 
mukaan rnäntyyn jäi kuorta enintään 
10 % puutavaran vaippapinnasta, koi
vuun ehkä 20 - 25 %. Paras kuorinta
jälki syntyi alkukesästä suhteellisen 
tuoretta puuta kuorittaessa. Kuorinta
ajankohtaa ja puutavaran ikää enemmän 
vaikutti kuorintajälkeen koneen kunto, 
toisin sanoen terien terävyys ja terä
paineet sekä eräissä tapauksissa teri
en lukumäärä . Varsinkin koivun l a t 
vustavara kuoriutui huonosti pääasiassa 
huonon runkomuotonsa vuoksi. 
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