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ALKUSANAT. 

Metsäteho on suorittanut aikatutkimuksia tärkeimmistä hakkuutöistä. Niiden 
yhteydessä on selvitetty työajan menekin suhde erilaisissa hakkuutöissä ja 
erilaisissa olosuhteissa. Metsätehon tutkimusten tarkoituksena on ollut luoda 
pohja oikeudenmukaisille palkkaperusteille. Tutkimukset ovat luonteeltaan 
tieteellisiä eivätkä niiden tulokset suinkaan pyri olemaan valmiita, käytäntöön 
kelpaavia palkkaperustetaulukoita. Siihen ne ovat liian yksityiskohtaisia. 
Li säksi on runkojen koko ilmoitettu valmiiksi tavaraksi tehdyn rungon osan 
todellisena kuutiomääränä, vaikka sellaista mittausperustetta ei käytännössä 
juuri esiinny. Tutkimuksen tarkkuuden kannalta tämä on ollut välttämätöntä, 
ja toisaalta tulosten muuntaminen vastaamaan käytännössä esiintyviä mitta
yksiköitä (esim. pinomittaa teknillistä kuutiota, juoksumetriä ym.) on pelkäs
tään teknillinen laskutoimitus, joka Metsätehon ja muiden tutkimusaineistojen 
perusteella voidaan helposti suorittaa. Mainittakoon lisäksi, että esim. paperi
puiden suhteen on teollisuuslaitosten kannalta hyvä tietää, paljonko tietyn 
kiintokuutiomäärän hankkiminen tulee maksamaan. 

Aikatutkimustulosten muuntaminen käytännön vaatimuksia vastaaviksi käy 
sii~ helposti päinsä, mutta vaikeampi on sen sijaan kysymys, mikä on paras 
taksaperuste ja miten ns. työvaikeustekijät on otettava huomioon. Oikeuden
mukaisuuden vaatimus lienee se, mistä vähimmin voidaan tinkiä. Silloin on 
oltava selvillä, millaisia virhemahdollisuuksia erilaisiin taksaperusteisiin sisäl
tyy. Ei voida välttää, että aikatutkimustulokset ovat vain melko suurta toden
näköisyyttä ja että työajan menekkiin vaikuttavien tekijöiden luokittelu ja 
enimmät mittaukset perustuvat ainakin osittain silmävaraiseen arviointiin. 
Systemaattiset virheet sen sijaan voidaan useimmiten välttää, kun niistä ollaan 
selvillä. Tämän tutkimuksen eräänä tarkoituksena onkin tarkastella niitä 
systemaattisia virheitä joita erilaisia taksaperusteita käytettäessä saattaa syn
tyä. Sitä silmällä pitäen on katsottu tarpeelliseksi aluksi selvitellä periaatteelli
sessa mielessä rungon koon vaikutusta työajan menekkiin sekä eri työvaiheiden 
että kokonaistyöajan osalta. Tutkimuksen toisessa osassa on käsitelty erilaisia 
taksaperusteita yleensä sekä niiden käytäntöön soveltamisessa esiintyviä virhe
mahdollisuuksia. Kolmannessa osassa on esitetty Metsätehon aikaisemmin 
i!.mestyneitä aikatutkimustuloksia muunnettuina vastaamaan käytännössä 
esiintyviä mittayksiköitä ja neljäs osa käsittelee ns. työvaikeustekijöiden vai
kutusta työpaikkaan. Tutkimustuloksia on pyritty vertaamaan metsätöiden 
palkkaperustekomitean ( 1946) mietinnössä esitettyihin vastaaviin lukuihin. 
Tämä on katsottu aiheelliseksi koska mainittu komitea on liittänyt mietintönsä 
loppuun luettelon niistä seikoista, jotka sen mielestä ovat kaivanneet tutki
mista, ja juuri tämä luettelo on suurelta osalta sanellut Metsätehon palkka-
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perustetutkimusten suunnan. Tutkimustuloksia ei ole viety palkkataulukko
asteelle muuten kuin esimerkin vuoksi. Missä laajuudessa ne sovelletaan käy
täntöön, ts. montako runkosuuruus-. oksaisuus- ym . luokkaa palkkatauluk
koihin otetaan ja kuinka suuren päiväansion mukaisiksi taulukot laaditaan, 
siihen on "kenttämiesten" sanottava painava sanansa. Jos tämä tutkimus 
r :tstyy antamaan joitakin huomion arvoisia viitteitä palkkaperusteiden sovel
tamisessa käytäntöön, se on saavuttanut tarkoituksensa. 

Tutkimusta laatiessani olen saanut arvokkaita neuvoja professori E i n o 
S a a r e l ta, Metsätehon toiminnanjohtajalta, Ja a k k o V ö r y l t ä ja metsän
hoitaja A. J . Ronkas e 1 ta. Akatemian jäsen, professori Yrjö I 1 vessa l o 
on luovuttanut Metsätieteellisen Tutkimuslaitoksen arkistosta kirjoittajan käyt
toön pystypuiden kuutioimistaulukoiden laatimista varten kerättyä koepuu
materiaalia, jonka avulla on selvitetty kuoren paksuuteen ja runkomuotoon 
liittyviä seikkoja. Tutkimuksen vaatimassa laskentatyössä on kirjoittajaa avus
tanut metsänhoitaja R a i j a H a r m o v a a r a. Heille kaikille lausun parhaim
mat kiitokseni. 

Helsingissä marraskuun 20 päivänä 1949. 

OLLI MAKKO EN. 
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I. RUNGON KOON VAIKUTUS TYÖAJAN 
MENEKKIIN. 

Aikatutkimuksen kohde hakkuutöissä. 

Ryhdyttäessä suorittamaan aikatutkimuksia hakkuutöistä on ensin valittava 
sopiva aikatutkimusyksikkö, esim. runko, kuutiomäärä tai kappale, jonka val
mistamiseen kuluva aika mitataan. Jonkinlaisia summittaisia aikatutkimuksia 
voidaan suorittaa siten, että mitataan hakkuumiehen työmaalla käyttämä aika 
ja hänen sinä aikana tekemänsä tavaramäärä joko kuutioyksikköinä tai kap
palelukuna. Jakamalla käytetty aika mittayksikköjen lukumäärällä saadaan 
t ietää yhden yksikön valmistamiseen kulunut aika. Kun vielä tehdään havain
toja valmistetun tavaran keskimääräisestä järeydestä, saadaan summittaisia 
tietoja runkojen koon vaikutuksesta työajan menekkiin. Oikeudenmukaisten 
palkkaperusteiden pohjaksi on kuitenkin tällainen menetelmä liian suuripiir
teinen. Tarkoissa tutkimuksissa on käytettävä lähtökohtana runkoa (V u o
risto 1935 b). Hakkuutöiden aikatutkimuksen kohteena 
o n s i i s s e a i k a, j o k a k u 1 u u y h d e n r u n g o n v a 1 m i s t a m i s e e n 
tietyksi tavaraksi. Kun rungon koko aina mitataan, saadaan sen 
vaikutus työajan menekkiin tarkasti selville. 

Kun tutkimuksessa on pyrittävä riittävän suureen tarkkuuteen, herää 
kysymys, mikä rungon koon karakteristika parhaiten kuvaa työajan menekin 
vaihtelua. Ei liene epäilystä että se on rungon valmiiksi tavaraksi tehdyn osan 
eli käyttöosan todellinen kuutiosisältö. Tietyn kuution puitteissa käyttö-
03311 muoto saattaa kyllä vaihdella. Karkeasti ottaen tietyn suuruinen käyttö
osa voi olla joko pitkä ja ohut tai lyhyt ja paksu ja toisaalta taas kenties 
SG.manpituinen, mutta joko melko tasapaksu tai sokeritoppamainen. Työajan 
menekissä nämä vaihtoehdot kuitenkin suurin piirtein kumoavat toisensa. 
Esim. katkottaessa runkoa paperipuiksi tulee pitkästä ja ohuesta rungosta ehkä 
yksi tai parikin pölkkyä enemmän kuin kuutioltaan yhtä suuresta lyhyestä 
ja paksusta rungosta, mutta kuhunkin poikkisahaukseen kuluu keskimäärin 
vähemmän aikaa kuin jälkimmäisessä tapauksessa. Ei myöskään rungon käyttö
osan vaippapinta-ala, johon esim. kuorinta-aika lähinnä on verrannollinen, 
riipu kovin voimakkaasti käyttöosan muodosta saman kuution puitteissa. Kaa
tosahausaika tosin riippuu lähinnä kaatosahauspinta- alasta, joka saattaa tietyn 
kuution puitteissa jonkin verran vaihdella. Kuitenkin on huomattava, että 
kaatosahauspinta- ala kasvaa melko tasaisesti kuution kasvaessa. Ei niin ollen 
voida sanoa, että työajan menekki riippuisi aivan absoluuttisen tarkasti rungon 
käyttöosan todellisesta kuutiosisällöstä, mutta tutkimuksen päämäärää silmällä 
pitäen voidaan tarkkuus katsoa riittäväksi. Voitaisiin tietysti ajatella, että 
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analysoitaisiin tarkasti runkomuoto ja tutkittaisiin erikseen runkomuodon 
vaikutus työajan menekkiin tietyn kuution puitteissa. Tämä olisi ensinnäkin 
j:;erin hankalaa, ja toiseksi on kyseenalaista , olisiko siitä mitään käytännöllistä 
hyötyä. 

Mitä tulee muihin ja nimenomaan käytännössä yleisiin rungon koon karak
teristikoihin, on sanottava, että ne eivät sovellu tarkan tutkimuksen lähtö
kohdaksi. Parhaiten sopisi ehkä teknillinen kuutio, jota tukkien teossa käytän
nössä pidetään mittaperusteena. On nimittäin todettu, että todellisen ja teknil
lisen kuution suhde ei käytännössä yleensä kovin huomattavasti vaihtele. 
Periaatteessa se saattaa vaihdella suuresti, mutta kun tukkien hakkuissa 
tavallisesti pidetään silmällä lähinnä tukkien keskipituutta ja vältetään erikoi
sen pitkiä tukkeja eikä toisaalta kovin huonomuotoisia metsiä hakata tukeiksi, 
jää vaihtelu todellisuudessa niin pieneksi, että teknillisen kuution voidaan 
katsoa jonkinlaisella tarkkuudella kuvaavan rungon koosta aiheutuvaa työajan 
menekkiä (Makkonen 1949). Kun tutkimuksen kannalta kuitenkin on 
tärkeätä, että kaikkien tavaralajien tekoa selviteltäessä käytetään samaa mitta
yksikköä, ei teknillisen kuution käyttäminen ole tarkoituksenmukaista. 

Muita ajateltavissa olevia lähtökohtia ovat vielä rinnankorkeusläpimitta ja 
käyttöosan pituus. On kuitenkin heti sanottava. että r innankorkeusläpimitta 
ei sano paljoakaan käyttöosan pituudesta ja päinvastoin, ts. tietyn rinnankor
keusläpimitan tai käyttöosan pituuden puitteissa saattaa käyttöosan kuutio vaih
della erittäin paljon. Kumpikaan näistä karakteristikoista ei missään tapauk
sessa sov.i tutkimuksen lähtökohdaksi. Valmiit tutkimustulokset voidaan tietysti 
käytännön tarpeita silmällä pitäen muuntaa vastaamaan esim. juoksumetriä, 
jollainen taksaperuste käytännössä esiintyykin, mutta itse tutkimukseen ei 
saa sisältyä selviä virhemahdollisuuksia. 

Useamman kuin yhden karakteristikan käyttäminen kuvaamaan rungon 
kokoa lienee liian hankalaa eikä vastanne tarkoitustaan. On nimittäin muis
tettava, että rungon käyttöosan pelkän kuutiosisällön vaikutusta työajan m e
nekkiin ei voida koskaan aivan tarkasti todeta, sillä työajan menekkiin runkoa 
kohden vaikuttavat aina muutkin tekijät, lähinnä oksaisuus ja kuoren paksuus, 
jotka voidaan arvioida vain summittaisesti. Täytyy siis todeta, että jo Aristo
teleen aikoinaan kammoksuma banausis akribia (käsityöläismäinen pikku
tarkkuus) ei tässäkään ole paikallaan . Luonnon kirjaa ei ole kirjoitettu eksak
tisilla numeroilla. Hakkuutöiden aikatutkimuksissakaan emme voi ottaa huo
mioon kaikkia niitä lukemattomia pikku tekijöitä jotka johtuvat yksinkertai
sesti siitä, että olemme metsässä emmekä t~hdassalissa. Pääasia on että pää
semme riittävään tarkkuuteen, ei enempään. 

Kun seuraavassa ryhdymme tarkastelemaan lyhyesti työajan jaoittelua ja 
rungon koon vaikutusta työajan menekkiin eri työvaiheissa, edellytämme, että 
työajat on laskettu runkoa kohden ja rungot on luokiteltu käyttöosan todellisen 
ktmtion mukaan, niin kuin Metsätehon tutkimuksissa on tehty. Mainittakoon 
lisäksi, että mikäli tukkirunkojen latvuk ista samalla tehdään paperipuuta, 
rungon käyttöosa jaetaan tukkiosaan ja paperipuuosaan. Jos latvuksista ei 
tehdä paperipuuta, on tukkiosa sama kuin käyttöosa. Sama pitää soveltaen 
paikkansa vaneritukkien teossa, jolloin puhutaan vaneriosasta ja halko- osasta. 
Tässä yhteydessä tarkasteltaessa asioita periaatteelliselta kannalta ei ole mer
kitystä sillä, onko kysymyksessä kuorellinen vai kuoreton kuutio. umerollisia 
tuloksia esitettäessä se on luonnollisesti tärkeä seikka. 
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Työajan jaoittelu. 

Tieteellisiä tarkoituksia varten on eri maissa, ennen kaikkea Saksassa, Venä
jällä ja Ruotsissa (A r o 1945 a), laadittu yksityiskohtaisia metsätöiden työ
ajan jaoitteluja. Meillä sellaisia ovat laatineet Lassi l a ( 1930) ja A r o 
(1945 b). Mikäli ovat kysymyksessä pelkästään palkkaperustetutkimukset, 
VCJidaan kuitenkin tyytyä käytännöllisempään työajan jaoitteluun, sillä loppu
tulokseen ei vaikuta, sanotaanko esim. johonkin tiettyyn osatyöhön 
käytettyä aikaa apu-, pää- vai sivutehotyöajaksi. Yksinkertaisinta on vain 
erottaa toisistaan eri työvaiheet, esim. kaato, karsinta, pölkytys jne., sekä sen 
lisäksi ns. keskeytykset, joihin luetaan kuuluviksi työn lomassa pidetyt lyhyet 
levähdystauot, tupakkatauot, työkalujen kunnostaminen ja hukkatyö, esim. 
konkelon irroittaminen. Aineiston käsittelyn ja osatulosten yhdistelemisen 
kannalta on lisäksi tärkeätä suorittaa seuraavanlainen jaoittelu: 

1. Työajat, jotka toistuvat jokaisen rungon kohdalla ja riippuvat rungon 
koosta. 

2. Työajat, jotka toistuvat jokaisen rungon kohdalla, mutta eivät riipu 
rungon koosta. 

3. Työajat, jotka eivät toistu jokaisen rungon kohdalla eivätkä riipu 
rungon koosta. 

Palaamme tähän jaoitteluun vielä jälempänä, kun käsittelemme eri työvai
heita. Mainittu jaoittelu on tärkeä siitä syystä, että kunkin kolmen ryhmän 
ajat on eri tavalla otettava huomioon lopullista kokonaistyöaikaa eli A r on 
( 1945 b) mukaan työmaa- aikaa laskettaessa. Tämä on sanottu sillä edellytyk
sollä, että työmaa-aika lasketaan runkoa kohden. Jos mitataan vain yleensä 
työmiehen työmaalla käyttämä aika, ei esitetynlaisella jaoittelulla ole sanot
tavaa merkitystä. 

Työvaihe et. 

Tarkastelemme tässä eri työvaiheita siinä järjestyksessä, kuin ne metsässä 
toisiaan seuraavat. Emme pidä silmällä minkään tietyn tavaralajin tekoa. 

Ensimmäisenä työvaiheena on kaato. Siihen luetaan kuuluviksi siirty
minen kaadettavan puun luo, kaatosuunnan määrääminen, tyven raivaus, 
lumen luonti puun tyveltä, kaatokolon teko, asettuminen sahausasentoon, kaa
tosahaus, kiilaus, puun työntö nurin, lipan sahaus ja joskus uittomerkin teko. 
Olosuhteista riippuen voi tietysti eräitä näistä osatöistä jäädä pois. Havainnol
lisen kuvan kokonaiskaatoajasta runkoa kohden saamme graafisen esityksen 
avulla (piirros 1). Se esittää männyn kaatoaikaa runkoa kohden syysolosuh
teissa. 

Näemme, että kaatoaika tässä kasvaa suoraviivaisesti käyttöosan kuution 
suuretessa. Samanlaiseen tulokseen on tultu muidenkin puulajien suhteen ja 
myös talvella. Suoran kaltevuus voi kyllä jonkin verran vaihdella. Kaatoajan 
suoraviivainen riippuvaisuus rungon käyttöosan kuutiosta johtuu lähinnä siitä, 
että pääosan kaatovaiheesta muodostaa kaatosahaus, johon kuluva aika on 
suoraan verrannollinen kaatoleikkauspinta-alaan, ja kaatoleikkauspinta-ala 
taas kasvaa jota kuinkin tasaisesti käyttöosan kuution mukaan. Myös kaato
kolon tekoon, puun nurin työntämiseen ja tipan sahaukseen kuluvat ajat lisään
tyvät likimain tasaisesti käyttöosan kuution suuretessa. Toisaalta kuuluu kaato
aikaan sellaisia aikoja, jotka toistuvat jokaisen rungon kohdalla, mutta eivät 
riipu käyttöosan kuutiosta. Tällaisia aikoja ovat siirtyminen puun luo, tyven 
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Piirros 1 - Figure 1. 

Männyn kaatoaika runkoa kohden. 
Fel/ing Time of Pine ptr /em. 
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raivaus, talvella lumen luonti ja säännöllisesti asettuminen sahausasentoon. 
Mikä on näiden aikojen vaikutus kaatoajan tasoitussuoraan? Koska nämä ajat 
ovat keskimäärin yhtä suuria riippumatta rungon koosta, ne tulevat siis myös 
yhtä suurina lisätyiksi jokaisen rungon tai tutkimuksen kannalta katsoen 
runkosuuruusluokan muuhun kaatoaikaan. e nostavat siis kaatoajan tasoitus
suoraa ylös päin , mutta eivät muuta sen suuntaa. Siitä johtuu, että tasoitus
suoran täytyy leikata pystyakseli origon yläpuolella. Leikkauspisteen etäisyys 
origosta ilmoittaa, mikäli tasoitus on oikein suoritettu mainittujen aikojen 
suuruuden. Mainittakoon tässä yhteydessä, että tasoituksen osoittautuessa 
suoraviivaiseksi saadaan se suuri etu, että tasoitussuor::m yhtälö voidaan hel
posti laskea, jolloin tasoitussuoran piirtäminen ei jää henkilökohtaisen harkin
nan varaan. Lisäksi voidaan suoraviivaisen tasoituksen kelpaavaisuus kyseiseen 
tapaukseen todeta matemaattisin keinoin. Toisaalta on sanottava, että graafi 
seen tasoitukseen tottunut tutkija kyllä pystyy suorittamaan tasoituksen silmä
varaisestikin riittävällä tarkkuudella. Hiukan subjektiivisuuden varaa siihen 
kuitenkin jää. 

Seuraava työvaihe on rungon k a r s i m i n en. Siihen luetaan siirtyminen 
karsittavan puun luo, rungon yläpuolen ja sivujen karsiminen sekä tavallisesti 
pölkytyksen jälkeen tapahtuva rungon alapuolen karsiminen. Karsinta-aika 
riippuu suuresti puulajista. Esimerkkinä katsomme männyn, kuusen ja koivun 
karsinta--aikaa syysolosuhteissa (piirros 2). 

Hucimaamme, että männyn ja kuusen kohdalla karsinta-aika ei kasva aivan 
suoraviivaisesti rungon kuution mukaan. Koivun karsinta-aika sen sijaan 
näyttää olevan käyttöosan kuution suoraviivainen funktio. Syy tähän periaat
teelliseen eroon on lähinnä siinä, että eri puulajit puhdistuvat eri tavoin oksis
taan. Toisaalta oksien kariseminen riippuu ratkaisevasti myös metsikön tihey
destä. On helposti ymmärrettävissä, että kuusen kohdalla päädytään käyrä
viivaiseen tasoitukseen. Kuusi ei yleensä vanhemmitenkaan puhdistu kovin 
pitkälle oksistaan. Nuorella iällä kuusi n iin kuin muutkin puulajit kasvaa 
melko voimakkaasti sekä pituutta että paksuutta. Kuusen kasvaessa oksien 
lukumäärä siis lisääntyy ko ka karsiutumista alhaalta käsin tapahtuu hyvin 
hitaasti, ja entiset oksat kasvavat samalla paksuutta. Meikäläisten havupuiden 
pituuskasvu kuitenkin hidastuu ja lopuksi lakkaa paljon aikaisemmin kuin 
paksuuskasvu (Ilve ssalo 1920). anhemmalla iällä oksat kasvavat edel-
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Piirros 2 - Figure 2. 

Männyn, kuusen ja koivun karsinta-aika runkoa kohden. 

Branching Time of Pine, Spruce and Birch per Stem. 
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leen paksuutta, mutta niitä ei tule enää yhtä runsaasti lisää. Päin vastoin voi 
alhaalta käsin ruveta jonkin verran oksia karisemaan. Kun lähinnä paksuus
kasvusta riippuva kuutiokasvu vielä jatkuu melko voimakkaana, karsimisvai
keus ei lisäänny suoraviivaisesti käyttöosan kuution suuretessa. Tästä lähinnä 
johtunee karsimisajan tasoitusviivan kaartuminen. Mainittakoon, että V u o
ri s t o (1936) on kuusipaperipuiden tekoa tutkiessaan tasoittanut runkoa 
kohden lasketun karsinta-ajan suoraviivaisesti. Hänen saamansa tasoittamaton 
murtoviiva on kuitenkin luonteeltaan selvästi kaartuva. 

Mitä tulee karsimisajan tasoitusviivaan männyn kohdalla, on huomattava, 
että piirroksessa 2 esitetty tasoitusviiva on saatu tutkimalla paperipuiden 
tekoa. Mikäli mänty kasvaa metsikön sisällä, se yleensä puhdistuu oksistaan 
erittäin hyvin. Oksien kariseminen alhaalta käsin edistyy yleensä nopeammin 
kuin puun pituuskasvu. Tämä aiheuttaa, että männyn karsinta-aika nousee 
rr..elko loivasti suurempiin runkoihin päin. Kun oksien kariseminen metsikön 
alkaessa saavuttaa "paperipuuasteen" edistyy nopeammin kuin nuorella iällä, 
karsinta-aika kasvaa hidastuvasti käyttöosan kuution mukana. Tämä pitää 
siis paikkansa paperipuiden teossa, jossa kovin suuret rungot eivät tule kysy
mykseen ja latvukset joudutaan karsimaan melko pieneen latvaläpimittaan 
a~ti. 

Mäntytukkien teossa asia sen sijaan on hieman toisin. Mäntytukkirungot 
ovat yleensä aina melko korkealle oksistaan puhdistuneita. Pieniä runkoja ei 
esiinny lainkaan. On myös huomattava että mikäli mäntytukkirungosta tulee 
vain yksi tukki, se pyritään ottamaan aivan oksaton, joten mitään karsintaa 
ei silloin tarvitse suorittaa. Lisäksi oksaisin latvus ei koskaan sisälly tukki
osaan. Karsinta-aika jää pieneksi ja nousee hyvin loivasti suurempiin runkoi
li.in päin. Karsimisajan kasvu johtuu lähinnä siitä, että oksat ovat suurissa 
puissa paksumpia kuin pienissä. äin ollen karsinta-aika kasvaa jota kuinkin 
tasaisesti rungon tukkiosan kuution mukana ja karsinta-ajan suhteen päädy
tään siis suoraviivaiseen tasoitukseen (Vuori s to 1933, Makkonen 1949). 
Kuusitukkien teossa sen sijaan tasoitus on käyräviivainen niin kuin paperi-
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puiden teossakin. Piirroksessa 2 esitetty koivun karsimisajan tasoitusviiva on 
saatu seuraamalla ! - metristen koivuhalkojen tekoa ja siinä on siis päädytty 
suoraviivaiseen tasoitukseen. Syyt tähän ovat jälleen biologisissa seikoissa. 
Ensinnäkin koivu puhdistuu oksistaan yleensä vielä paremmin kuin mänty, 
ja oksien kariseminen tapahtuu melko tasaisesti puun suuretessa. Toiseksi 
koivu eroaa männystä ja kuusesta siinä, että sen pituuskasvu jatkuu melko 
voimakkaana myöhäiseen ikään saakka (I 1 vessa 1 o 1920). Huomautetta
koon kuitenkin, että tämä pitää lähinnä paikkansa silloin, kun on kysymys 
puhtaasta koivikosta (K a 1 e 1 a 1945). Oksia tulee siis vielä vanhemmitenkin 
lisää. Kun niitä samalla jota kuinkin tasaisesti alhaalta käsin karisee, ja elävät 
oksat edelleen kasvavat paksuutta, aiheutuu siitä, että karsimisaika kasvaa 
tasaisesti rungon kuution mukana. Putki s t o (1947) on vanerikoivujen 
karsimista tutkiessaan päätynyt jopa lievästi ylöspäin kaartuvaan tasoitus
viivaan. Tällöin on kuitenkin rungon koko ilmoitettu vaneriosan kuutiona ja 
vaneriosan kuutio kuvastaa rungon koosta johtuvaa työajan menekkiä paljon 
huonommin kuin käyttöosa paperipuiden ja halkojen teossa ja tukkiosa tukkien 
teossa, koska vaneritukkien korkeiden laatuvaatimusten takia vain tietyt run
gon osat kelpaavat siihen tarkoitukseen. - Pitääkseen tarkasti paikkansa 
kaikki edellä sanottu edellyttää, että on kyseessä normaalisti kehittynyt, tasa
tiheä, yhden puulajin metsikkö. Käytännössä aiheuttavat monet seikat, puu
lajisekoitus, metsikön harvuus, metsikössä olevat aukot, metsikön aikaisempi 
käsittely ym., että edellä hahmoitellut perustelut eivät aina sellaisenaan sovellu 
kaikkiin tapauksiin. Biologiset lait kuitenkin aina pohjimmaltaan vaikuttavat 
metsikön ja puiden kehitykseen, ja niiden täytyy riittävän laajan tutkimus
aineiston puitteissa tulla näkyviin. 

Piirroksessa 2 koivun karsinta- aikaa osoittava tasoitussuora on vedetty pys
tyakseliin saakka. Käytännössä on tietysti paperipuiksi tehtävillä rungoilla 
tietty minimikoko. Käyriä tasoitusviivoja ei sen vuoksi ole katsottu aiheelli
seksi jatkaa pystyakseliin asti. Jos sen tekisimme, huomaisimme, että tasoitus
viivojen jatkeet leikkaisivat pystyakselin jonkin verran origon yläpuolella, 
niin kuin koivun karsinta-ajan tasoitussuorakin tekee. Tämä johtuu siitä, että 
karsimisvaiheeseen sisältyy siirtyminen karsittavan rungon luo, johon kuluva 
aika on aina keskimäärin yhtä suuri rungon koosta riippumatta. 

Huomautettakoon vielä, että piirroksessa 2 esitetyt tasoitusviivat edellyttä
vät, että oksaisuusluokka kunkin puulajin kohdalla erikseen pysyy keskimäärin 
samana kaiken kokoisilla rungoilla. Tässä yhteydessä ei ole merkitystä sillä, 
mitä oksaisuusluokkia kyseiset tasoitusviivat vastaavat, koska emme kiinnitä 
huomiota absoluuttisiin aikoihin. Oksaisuusluokan vaikutuksesta työajan me
nekkiin riittää tässä maininta, että se on prosentuaalisesti likimain yhtä suuri 
kaikissa runkosuuruusluokissa. 

Siirrymme sitten tarkastelemaan p ö 1 kyty s t ä jota tukkien teossa taval
lisesti sanotaan katkomiseksi. Pölkytysaikaan kuuluu siirtyminen rungon luo 
sekä pölkkyjen mittaus ja sahaus ja niiden yhteydessä tapahtuva siirtyminen 
pitkin runkoa. Koska seuraavassa käsitellään mittausta erikseen, ei sitä tässä 
lueta kuuluvaksi pölkytysaikaan. Piirroksessa 3 on esitetty pölkytysaika run
koa kohden, kun runko katkotaan 1-metrisiksi pölkyiksi. Meikäläisten puu
lajien sahausvaikeudessa ei ole todettu periaatteellista eroa, joten ei ole mer
kitystä sillä, mikä puulaji on kysymyksessä. 

Pölkytysaika runkoa kohden on siis käyttöosan kuution suoraviivainen funk
tio. Niin on aina asian laita määrämittaisia pölkkyjä katkottaessa pölkkyjen 
pituudesta riippumatta. Sama pitää paikkansa myös tukkien teossa, sikäli kuin 
lukkien pituus pysyttelee tietyn keskipituuden paikkeilla, niin kuin käytän-
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Piirros 3 - Fig u re 3. 

Pölkytysai.ka runkoa kohden. 
Rueking Time per Stem. 
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nossa yleensä tapahtuu. Syy tähän on, että poikkisahausaika on suoraan ver
rannollinen poikkisahauspinta-alaan ja poikkisahausten lukumäärä taas on 
suoraan verrannollinen rungon pituuteen , mikäli on kysymys määrämittaisista 
tai ainakin likimain määrämittaisista pölkyistä. Poikkipinta-ala ja pituus taas 
ovat rungon kuutiotekijät, joten pölkytysaika on suoraan verrannollinen run
gon k uutioon (Vuoristo 1936). Tasoitussuora leikkaa pystyakselin origon 
yläpuolella niin kuin edellä tarkastelemissamme tapauksissakin. Syykin on 
sama, nimittäin että pölkytysaikaan sisältyy tietty, rungon koosta riippumaton 
ai.ka, joka tässä tapauksessa johtuu lähinnä siirtymisestä pölkytettävän rungon 
luo. Jos tehdään yksi runko kerrallaan valmiiksi tavaraksi, niin kuin harvoissa 
leimikoissa usein tapahtuu, täytyy aina ennen rungon pölkyttämistä suorittaa 
työkalun vaihto. Karsimiskirves pannaan syrjään ja otetaan saha käteen. Saha 
kenties saattaa olla toisessa päässä runkoa, kuin mihin karsiminen päättyi, 
.ia silloin tulee sahan noutaminen luetuksi pölkytysaikaan. 

Pölkkyjen mittaus kuuluu tietysti erottamattomana osana pölkytykseen. 
Poikkeuksen tekee tukkien valmistus jossa tavallisesti erityinen jakomies 
suorittaa mittauksen. Koska pienpuutavaran teossa pölkkyjen mittaukseen 
käytetty aika periaatteellisesti eroaa muusta pölkytysajasta, on syytä tarkas
tella sitä erikseen. Piirroksessa 4 on esitetty ! - metristen pölkkyjen mittausaika 
runkoa kohden syysolosuhteissa. 

Piirros 4 - Figure 4. 

Pölkkyjen mittausaika runkoa kohden. 

M easuring Time of Bolts per Stem. 
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Mittausaikaa r unkoa kohden osoittava tasoitusviiva on siis selvästi kaartuva 
käyrä. Siitä käy erittäin selvästi ilmi se biologinen laki, että puiden pituus
kasvu vanhemmiten heikkenee nopeammin kuin kuutiokasvu. Kun pölkkyjen 
mittausaika on suoraan verrannollinen käyttöosan pituuteen, ei mittausaika 
niin ollen kasva samassa suhteessa kuin käyttöosan kuutio. Jos mentäisiin niin 
suuriin puihin, etteivät ne enää lainkaan kasva pituutta, pysyisi mittausaika 
vakiona. On kuitenkin huom'attava, että mittausaika on perin pieni. Jos se 
liitettäisiin muuhun pölkytysaikaan, se ei sanottavasti pystyisi käyristämään 
pölkytysajan tasoitusviivaa. 

Seuraavana työvaiheena tarkastellaan k u ori n ta a, joka usein suoritetaan 
myös ennen pölkytystä. Emme tässä tee eroa sillä, kuoritaanko runko koko
naisena vai pölkkyinä. Työajan menekkiin se saattaa jossain määrin vaikuttaa, 
mutta asia on periaatteessa sama. Työajan vaihteluun rungon koosta riippuen 
ei myoskään sanottavasti vaikuta, käytetäänkö petkelettä vai kuorimaveistä . 
Kuorintavaiheeseen kuuluu työkalun käteen ottaminen, siirtyminen kuorit
tavan rungon luo, varsina!nen kuorinta sekä sen yhteydessä tapahtuva rungon 
kääntely. Pölkyittäin kuorittaessa kuorintavaiheeseen kuuluu myös pölkkyjen 
nostaminen kuorintapukille ja niiden asettaminen syrjään, mikäli niitä ei 
panna suoraan ristikolle, jolloin viimeinen vaihe luetaan latomiseen. Piirrok
sesta 5 käy ilmi kuusen kuorinta- aika runkoa kohden syysolosuhteissa. 
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Piirros 5 - Figure 5. 

Kuorinta-aika runkoa kohden. 
Barking Time per Stern . 
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Huomaamme, että runkoa kohden lasketun kuoriruisajan tasoitusviiva on 
käyrä. Näin on puulajista, kuoriruisvälineestä ja -ta\'asta riippumatta. Tämä 
johtuu siitä, että kuorimisaika on kuoren paksuuden pysyessä muuttumatto
mana suoraan verrannollinen käyttäosan vaippapinta-alaan joka ei kasva 
samassa suhteessa kuin käyttöosan kuutio. Tasoitusviivan jatke leikkaisi jäl
leen pystyakselin origon yläpuolella. Kuorinta-aikaankin sisältyy sellaisia 
aikoja, jotka eivät riipu rungon koosta, esimerkiksi siirtyminen kuorittavan 
rungon luo ja työkalun käteen ottaminen. Kokonaisen rungon kääntelyyn 
kuluva aika ei myöskään aina· riipu rungon koosta mikäli ei ole kysymyksessä 
kovin suuri runko. Pölkyittäin kuorittaessa siirytään usein kuorintapukki 
mukana seuraavan rungon luo, jos rungot eivät ole lähellä toisiaan jne. 

Piirros 5 edellyttää, että kuoriluokka pysyy kaiken kokoisilla rungoilla 
samana. Kuoriluokan vaikutus kuorinta-aikaan on todettu kaikissa runkosuu -
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ruusluokissa prosentuaalisesti likimain yhtä suureksi. Samoin pakkasen vai 
kutus kuorinta-aikaan katsotaan rungon koosta riippumattomaksi (Ne n z e ll 
1946). Tämä on luonnollisesti omiaan helpottamaan palkkaperusteiden sovel
tamista käytäntöön. Pakkasen vaikutus kuorinta- aikaan riippuu todennäköi 
sesti jonkin verran kuoren paksuudesta ja kosteuspitoisuudesta, mutta sellaisia 
seikkoja ei voida ajatella kytkettäviksi käytännössä palkkaperusteisiin. Mainit
takoon tässä, että eri työvaikeustekijöiden huomioon ottamiseen palkkaperus
teissa palataan lähemmin tutkimuksen neljännessä osassa. 

Polttopuun teossa seuraa pölkytyksen jälkeen pölkkyjen h a l k o m i ne n. 
Tavallisesti vain latvaläpimitaltaan 10 cm paksurumat pölkyt halkaistaan. Hal
komisvaiheeseen kuuluu pölkkyjen siirtely, aluspöllin asettaminen, kirveen 
käteen ottaminen, pölkkyjen halkaisu, jossa joskus joudutaan käyttämään 
kiilaa ja lekaa, sekä halkaistujen pölkkyjen syrjään heittely. Katsomme esi 
mE-rkkinä halkaisuaikaa runkoa kohden koivuhalkojen teossa. Se näkyy piir
roksesta 6. 
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Piirros 6 - Figure 6. 

Halkomisaika runkoa kohden. 
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Runkoa kohden lasketun halkomisajan tasoitusviiva osoittautuu siis suoraksi. 
Ei voida tarkalleen sanoa mistä tämä johtuu. Halkomisaika runkoa kohden 
on tietysti suurin piirtein verrannollinen pölkkyjen paksuuteen ja lukumää 
rään, joten on ilman muuta selvää että se kasvaa käyttöosan kuution suure
tessa, mutta ei voida esittää mitään selviä perusteluja, miksi se kasvaa suora
viivaisesti. A r o ( 1937) on todennut, että halkomisaika pölkkyä kohden kas
vaa suhteellisesti nopeammin kuin pölkyn läpimitta. Koska polkyn kuutiokin 
kasvaa nopeammin kuin läpimitta. tämä viittaa siihen, että halkomisaika pölk
kyä kohden olisi suoraan verrannollinen lähinnä pölkyn kuutioon . Siten selit
tyisi myös runkoa kohden lasketun halkomisajan ja käyttöosan kuution välisen 
korrelaation suoraviivaisuus. Oksat ja puun rakenteelliset epäsäännöllisyydet 
aiheuttavat tietenkin halkomisaikaan suuria vaihteluita. Puun sisäisestä raken
teesta aihcutuvaa halkaisuvaikeuden kasvua voidaan palkkaperusteissa tuskin 
otta.a huomioon muuta kuin korkeintaan maksamalla t ietty harkinnan varainen 
li~ä, mikäli halkoleimikossa esiintyy huomattavasti esim. kierteisyyttä tai 
runkojen tyvio an laineellisuutta . Oksikkuuden aiheuttama halkaisuvaikeus 
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sen sijaan voidaan kytkeä oksaisuusluokitukseen, niin kuin metsätöiden palk
kaperustekomitean ( 1946) ehdotlamassa oksaisuusluokituksessa on tehtykin. 
Palaamme tähän kysymykseen vielä jälempänä. Mainittakoon, että piirros 6 
edellyttää oksaisuusluokan pysyvän muuttumattomana. Sillä edellytyksellä 
on siis Metsätehon tutkimuksissa päädytty selvästi suoraviivaiseen tasoituk
seen. On mahdollista, että suurten ja vanhojen koivurunkojen kohdalla hal
kaisuvaikeus alkaa jyrkemmin nousta, sillä tällaisten koivujen tyviosa on tun
netusti erittäin vaikeaa halkaista ja siinä joudutaan usein käyttämään kiilaa 
ja lekaa. Tällaisia tapauksia on Metsätehon tutkimusaineistossa kuitenkin 
ollut niin vähän, ettei niiden perusteella voida tehdä varmoja johtopäätöksiä. 

Ennen kuin siirrymme tarkastelemaan aisausta, toteamme vielä, että runkoa 
kohden lasketun halkomisajan tasoitusviiva leikkaa pystyakselin origon ylä
puolella. Tämän aiheuttavat jälleen rungon koosta riippumattomat ajat, kuten 
siirtymiset, aluspölkyn asettelu ym. Tällaisia aikoja ei tietysti halkomisessa 
satu läheskään säännöllisesti jokaisen rungon kohdalla, mutta kun ne aikoja 
mitattaessa luetaan aina sen rungon osalle, jonka halkominen sillä kertaa on 
menossa, ne tasoitetussa aineistossa tulevat jaetuiksi tasan kaikkien runkojen 
kesken ja nostavat siis tasoitusviivaa ylöspäin. Lukija saattaa kenties ihme
tellä, miksi aina korostetaan, että tasoitusviiva leikkaa pystyakselin origon 
yläpuolella ja että tämä johtuu sellaisista työajoista, jotka eivät riipu rungon 
koosta, mutta toistuvat säännöllisesti tai ainakin useimmiten jokaisen rungon 
kohdalla. Tämä seikka on tärkeä sen vuoksi että näistä eri työvaiheisiin sisäl
tyvistä "muuttumattomista" ajoista johtuen tulee runkoa kohden lasketun 
lopullisen kokonaistyöajan eli työmaa-ajan tasoitusviiva, mikäli se jatketaan 
pystyakseliin saakka, leikkaamaan sen huomattavasti origon yläpuolella, ja 
lähinnä juuri se antaa k u u t i o yksikköä kohden lasketun työmaa- ajan 
tasoitusviivalle sille ominaisen, voimakkaasti kaartuvan muodon ja vaikuttaa 
niin ollen ratkaisevasti kuutioyksiköitä maksettavaan palkkaan. Tätä kysy
mystä selvittelemme lähemmin tutkimuksen toisessa osassa. 

Otamme sitten puheeksi halkomisen yhteydessä tapahtuvan pienten pölk
kyjen a i s a u k sen. Tavallisesti aisataan 10 cm ohuempi latvus 5 cm läpi
mittaan asti kahdelta puolelta. Näillä edellytyksillä on piirroksella 7 esitetty 
eräässä Metsätehon tutkimuksessa saatu koivulatvusten aisaamisaika runkoa 
k0hden. 

Asiaan tarkemmin syventymättä voisi olettaa että aisaamisaika ei riipu 
rungon koosta, koskapa aisatun latvuksen maksimi- ja minimiläpimitta on 
jota kuinkin tarkalleen määrätty. Suurten runkojen latvus kuitenkin yleensä 
kapenee nopeammin kuin pienten, ja siitä johtuen aisaamisai.ka loivasti alenee 
suurempiin runkoihin päin. Aisaamisaika sinänsä on melko pieni ja sen alene
minen suurempiin runkoihin päin on niin vähäistä, että aisaamisaika on lähinnä 
verrattavissa sellaisiin työaikoihin jotka toistuvat jokaisen rungon kohdalla 
mutta eivät riipu rungon koosta. Tässä on siis kysymys yksinomaan sellaisesta 
työajasta, joka edellä tarkastelemissarnrne tapauksissa aiheuttaa, että tasoitus
viiva leikkaa pystyakselin origon yläpuolella. Teoreettisesti voisimme ajatella 
tasoitussuoraa jatkettavan rajattomasti suurempiin runkoihin päin jolloin tuli
simme siihen tulokseen, että runkojen mielivaltaisesti suuretessa aisaarnisaika 
tietyssä pisteessä tulee nollaksi. Tämä olisi kuitenkin perusteetonta ajatusleik
kiä. Ensinnäkään runkojen koko ei voi mielivaltaisesti suurentua. Halkoleimi
koista ei yleensä löytyne montakaan suurempaa runkoa kuin esitetyn piirrok
sen puitteisiin mahtuu. Toiseksi piirros 7 osoittaa ainoastaan sen, että aisaa
rnisaika rungon suuretessa alenee tasaisesti puolen k.iintokuutiometr in suurui
seen runkoon asti. Miten sen jälkeen käy, siitä piirroksemme ei kerro mitään. 
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Piirros 7 - Figure 7. 

Aisaarnisaika runkoa kohden. 
Tirne Used f or Barking in Strips per Stern. 
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Todennäköistä on, että mikäli halkoleimikossa on vielä suurempia runkoja, 
10 cm ohuemman latvuksen aisaamisaika pysyy niiden kohdalla likimain 
vakiona. 

Kun pienpuutavara on tehty valmiiksi, l a d ota a n se joko ristikolle tai 
piuoon. Pinoon ladottavan tavaran kohdalla tuottaa latomisajan määrittämi
nen runkoa kohden ylivoimaisia vaikeuksia. Ensinnäkin on tällöin y leensä 
kyseessä 1- metrinen tavara, joten pölkkyjä tulee paljon. Jokaiseen pölkkyyn 
kyllä aikatutkimuksen yhteydessä merkitään sen rungon numero, josta pölkky 
on peräisin, sekä lisäksi pölkyn juokseva numero, mutta kun hakkuumies 
ennen pinoamista yleensä ensin kasaa pölkyt pinon paikan viereen, eri runko
jen pölkyt menevät aivan sekaisin. Vaikka mitta-apulainen ehtisikin ilmoittaa 
aikatutkijalle kussakin pinoon ladotussa pölkyssä olevat numerot, aikatutkija 
ei kuitenkaan ehdi merkitä kunkin pölkyn pinoarnisaikaa oikeaan paikkaan, 
koska kutakin runkoa varten on oma lomakkeensa ja kullakin pölkyllä taas 
on lomakkeessa oma sarakkeensa. Kun halkopölkyt lisäksi on halkaistu kah
deksi kappaleeksi, on selvää, että pinoamisaikaa ei voida mitata runkoa koh
den. 2-metrisen ja sitä p itemmän tavaran teossa sen sijaan käy päinsä mitata 
latomisaika runkoa kohden. Tällainen tavara ladotaan tavallisesti ristikolle, 
eikä pölkyn asettaminen ristikelle käy yhtä pikaisesti kuin halon tai 1-metrisen 
paperipuun latominen pinoon. Isoja pölkkyjä ei myöskään sanottavasti heitellä, 
V<tan ne kannetaan suoraan ristikolle. Tarkastelemmekin ensin pölkkyjen risti
] oimista. Ristikoimisaikaan luetaan siirtyminen hakemaan pölkkyä, pölkyn 
kantaminen ristikon luo ja sen asettaminen ristikolle. Katsomme esimerkkinä 
2-metrisen kuoritun tavaran ristikoimisaikaa runkoa kohden (piirros 8). 

2 

Piirros 8 - Figure 8. 
Ristikoimisaika runkoa kohden. - T ime Usedfor Piling Crosswise per Stern. 
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Päädymme käyräviivaiseen tasoitukseen. Syy siihen on sama kuin pölkkyjen 
mittausajan käyräviivaisuuteen. Latomisaikakin on lähinnä verrannollinen 
rungon käyttöosan pituuteen eli rungosta saatujen pölkkyjen lukumäärään. 
Pölkyn järeys ja siis myös paino ei näytä kovin paljoa vaikuttavan latomis
aikaan pölkkyä kohden, ellei ole kyseessä aivan poikkeuksellisen suuri pölkky. 
Paksun pölkyn kantaminen vaatii kyllä suurempaa voimanponnistusta kuin 
ohuen pölkyn kantaminen. Kun puun pituuskasvu hidastuu aikaisemmin kuin 
kuutiokasvu, ei siis pölkkyjen lukumäärä kasva samassa suhteessa kuin käyttö
osan kuutio, ja niin päädytään runkoa kohden lasketun ristikoimisajan suhteen 
käyräviivaiseen tasoitukseen. Näin on asian laita pölkkyjen pituudesta riip
pumatta. Jos tavara kuoritaan, ja se tapahtuu pölkyittäin, latomisaika on usein 
lyhyempi kuin mustan tavaran teossa. Tämä johtuu siitä, että pölkyt tavalli
sesti jo kuorinnan yhteydessä kasaantuvat ristiken lähelle. Mustan tavaran 
teossa pölkyt sen sijaan yleensä kannetaan katkomispaikalta suoraan risti
kolie, mikäli ne eivät ole niin pieniä, että niitä voidaan heitellä. Latomisajan 
tasoitusviiva on kaikissa tapauksissa jota kuinkin samanmuotoinen. Kokonais
työaikaan ei myöskään sanottavasti vaikuta, tuleeko pääosa pölkkyjen siirtely
ajasta luetuksi kuorinnan vai ristikoimisen yhteyteen. Runkoa kohden lasketun 
latoruisajan tasoituskäyrän jatke leikkaisi pystyakselin melko lähellä origoa. 
ffiutta kuitenkin vähän sen yläpuolella. Pääasiassa vain ensimmäinen siirty
minen hakemaan pölkkyä on riippumaton runkojen koosta ja toistuu säännöl
lisesti jokaisen rungon kohdalla, koska rungosta aina tulee vähintään yksi 
pölkky. 

Palaamme sitten pinoamisaikaan joka lähinnä tulee kysymykseen !-metri
sen paperipuun ja halkojen teossa. Totesimme, että pinoamisaikaa runkoa 
kohden ei voida suoranaisesti mitata. Pinoamisaika on kuitenkin lopullista 
työmaa-aikaa laskettaessa yhdistettävä muihin työaikoihin ja niin ollen jollain 
keinolla laskettava runkoa kohden. Tällainen keino voi olla vain likimääräi
n en. Jos tutkimme työmaa-ajan jakaantumista eri työvaiheisiin sellaisen tava
ran teossa, jossa latoruisaika voidaan mitata runkoa kohden huomaamme, että 
latoruisajan prosenttinen osuus koko työmaa- ajasta ei kovin paljoa riipu run
gon koosta. Olettaen, että näin on myös pinoamisajan laita !-metrisen tavaran 
teossa, voimme sen likimääräisesti laskea runkoa kohden. Tietyn kuutiomää
rän, esim. palstalta kaikkiaan kertyneen kuutiomäärän pinoamiseen kulunut 
aika voidaan helposti mitata, vaikka aikoja ei voidakaan laskea runkoa kohden. 
Kun kaikki tämän kuutiomäärän valmistamiseen kuluneet osatyöajat laske
taan yhteen, voidaan helposti laskea, kuinka monta prosenttia pinoamisaika 
on muusta työmaa-ajasta. Sitten otetaan jokai en runkosuuruusluokan runkoa 
kohden lasketusta muusta työmaa-ajasta tämä prosenttimäärä ja saadaan liki
main pinoamisaika runkoa kohden. Tämä on periaatteessa melko hyvä keino, 
mutta käytännössä vaikea toteuttaa. Harvoin saadaan aineistoa kerättäessä 
kaikkia osatyöaikoja jokaisen rungon kohdalta mitatuiksi. Aikatutkija ei aina 
suorastaan kerkiä ottaa kaikkia aikoja kellon käytös ä voi sattua jokin kes
keytys, kynä voi pudota jne. Aikatutkimusaineistoja käsiteltäessä joudutaan 
miltei aina jättämään laskuista pois muutamia runkoja, joiden kohdalla ei ole 
kaikkia aikoja. Jos siis haluaisimme laskea, kuinka monta prosenttia pinoa
misaika, johon myös aineiston käsittelyssä hyljättyjen runkojen pinoamiseen 
kulunut aika sisältyy, on muusta työmaa-ajasta emme voisikaan viimeksi mai
nittua tarkalleen laskea. Muutaman rungon poisjääminen ei tietysti suuren 
aineiston puitteissa paljoakaan merkitse. mutta tämän haitan se aiheuttaa. 
Kun tunnemme hyljättyjen runkojen koon. voisimme kyllä runkoa kohden las
kettujen tasoitettujen aikojen avulla ottaa nekin huomioon. Tämä kuitenkin 
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aiheuttaisi paljon lisää laskutyötä, mikä ei kenties vastaisi tarkoitustaan, koska 
emme kuitenkaan pääsisi tarkkaan tulokseen. Ensinnäkään ristikoimisajan 
prosenttinen osuus koko työmaa- ajasta ei ole 2- metrisen ja sitä pitemmän 
tavaran teossa aivan yhtä suuri kaiken kokoisilla rungoilla. Toiseksi emme 
tiedä, miten asian laita on 1-metrisen tavaran teossa. Joutuisimme siis lähte
mään olettamuksesta, jota ei voida todistaa. 

Pinoamisaika 1-metrisen paperipuun teossa lienee kyllä jossain määrin ver
rattavissa ristikoimisaikaan pitemmän paperipuun teossa, mitä tulee pinoa
misajan riippuvaisuuteen rungon koosta, mutta 1-metristen koivuhalkojen 
teossa pinoamisaika runkoa kohden on todennäköisesti rungon kuution suora
viivainen funktio, koska koivujen pituuskasvu jatkuu myöhäiselle iälle saakka. 
Lisäksi pölkkyjen pinoaminen on enemmän heittelyyn vivahtavaa kuin risti
koiminen, joten pölkkyjen koko ilmeisesti tuntuu siinä voimakkaammin kuin 
ridikoimisessa. Viimeksi mainitusta seikasta johtuen olisi pinoamisajan riip
puvaisuus rungon koosta 1-metrisen kuusi- ja mäntypaperipuunkin teossa 
lähempänä suoraviivaisuutta kuin ristikoimisajan vastaava riippuvaisuus 
pitemmän paperipuun teossa. 

Näistä syistä on pinoamisa]an laskemisessa runkoa kohden katsottu par
haaksi seuraava yksinkertainen keino. Pinoamisaika jaetaan valmistettujen 
r:.mkojen kesken niiden todellisen kuutiosisällön suhteessa. Pinoamisaika tulee 
silloin olemaan kuutioyksikköä kohden aina yhtä suuri rungon koosta riippu
matta, ja pinoamisaika runkoa kohden tulee niin ollen olemaan rungon kuution 
suoraviivainen funktio. Jos piirtäisimme jälkimmäistä aikaa osoittavan suoran, 
se kulkisi origon kautta. Tämä menettely on teoreettinen, mutta vastannee 
aika hyvin edellä hahmoittelemiamme, pinoamisaikaan liittyviä seikkoja. Se 
on lisäksi laskennallisesti yksinkertainen. Ennen kuin jätämme pinoamisajan 
käsittelyn, painamme vielä mieleemme, että viimeksi esitetyllä tavalla laskettu 
pinoan1isaika ei vaikuta kuutioyksikköä kohden lasketun työmaa- ajan tasoi
tu~käyrän muotoon. 

Ennen ristikoimista tai pinoamista on suoritettava risti k on tai p i n on 
p o h j a n v a 1m i s ta m i n en sekä jälkimmäisessä tapauksessa pinon 
k e h y s p u i d e n t e k o. Tässä tulemme ensimmäisen kerran tekemisiin 
seliaisteP työaikojen kanssa. jotka kuuluvat sivulla 9 esitetyn jaoittelun 
kolmanteen ryhmään, siis aikoihin jotka eivät toistu jokaisen rungon kohdalla 
eivätkä riipu rungon koosta. Herää tietysti heti kysymys, miten tällaiset ajat 
on laskettava rw1koa kohden. Asiaan syventymättä tuntuisi siltä, että ne olisi 
jaettava tasan kaikkien runkojen kesken. Kun tarkastelemme kysymystä 
lähemmin, huomaamme kuitenkin että niin ei voi menetellä. Yhteen ristik
koon tai pinoon saattaa kenties mahtua kahden suuren rungon pölkyt, mutta 
toisessa tapauksessa kymmenen pienen rungon pölkyt, vaikka pohjan valmista
miseen ja myös kehyspuiden tekoon molemmissa tapauksissa kuluu likimain 
yhtä paljon aikaa. Ei siis voida sanoa että näihin töihin kuluisi runkoa kohden 
a~a yhtä paljon aikaa. Pohjan valmistus- ja kehyspuiden tekoajatkin on jaet
tava runkojen kesken niiden todellisen kuutiosisällön suhteessa. 

Päädymme niin ollen samaan menettelyyn kuin edellä pinoamisajan laske
mis sa, vaikka tässä kyseessä olevat työajat ovatkin periaatteessa erilaisia 
kuin pinoamisaika. Pinoamisaika nimi täin riippuu suoranaisestikin runkojen 
koosta. Johtuu vain mittausteknillisistä seikoista aikatutkimuksen yhteydessä, 
että meidän täytyy tyytyä laskemaan pinoamisaika runkoa kohden välillisesti. 
Pohjan valmistus- ja kehyspuiden tekoajan laskemisessa runkoa kohden ei 
mikään suoranainen keino ole edes teoreettisesti ajateltavissa. Tämä pitää 
yleensäkin paikkansa niihin aikoihin nähden, jotka eivät toistu jokaisen run-
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gon kohdalla eivätkä riipu rungon koosta. Laskettaessa näitä aikoja runkoa 
kohden on edellä esitetty välillinen keino katsottava sopivimmaksi. Alussa 
esittämämme jaoittelun kolmanteen ryhmään kuuluvat ajat ovat siis lasken
nolli~essa mielessä rungon kuution suoraviivaisia funktioita, ja niiden graafinen 
kuvaaja kulkee origon kautta. S iten ne eivät tule vaikuttamaan kuutioyksikköä 
kohden lasketun työajan käyrän muotoon. 

Edellä käsiteltyihin verrattavia ovat m yös ns. ryhmätyöaja t, joita 
aiheuttavat mittakepin teko, kuoriotapuk in teko satunnaiset pölkkyjen heit
telyt, työkalujen noutamiset ym. iiden laskemisessa runkoa kohden pitäi:i 
sii:; paikkansa sama, mitä viimeksi edellä on esitetty. 

Sitten on vielä sanottava muutama sana työn aikana sattuneista k e s k e y 
t yksi s t ä. e luonnollisesti kuuluvat jaoittelumme kolmanteen ryhmään ja 
voidaan sen mukaisesti laskea runkoa kohden. Eräässä suhteessa keskeytyksiin 
käyte tty aika kuitenkin eroaa kaikista muista työajoista. Se on nimittäin huo
mattavasti enemmän kuin muut työajat riippuvainen hakkuumiehen yksilöl
lisistä ominaisuuksista ja saattaa siis eri hakkuumiehillä tavattomasti vaih
della, vaikka varsinaiset tehotyöajat olisivatkin samalla tasolla. Suuresta 
vaihtelusta johtuen Metsätehon pinopuutavaran tekoa koskevissa tutkimuksissa 
on katsottu riittävän, kun kunkin palstan tavallisella taskukellolla mitatusta 
t:;omaa- ajasta on vähennetty palstalla ke keytyksiin l äytetty a ika ja sitten 
laskettu, m ontako prosenttia keskeytykset ovat saadusta jäännöksestä. Eri 
palstojen keskiarvona saadun prosenttiluvun on katsottu kuvaavan hakkuu
miesten keskeytyksiin keskimäärin käyttämää aikaa. Keskeytysten prosent
tinen osuus on katsottu rungon koosta riippumattomaksi, joten kunkin runko
suuruusluokan muusta työmaa-ajasta on otettu tämä prosenttimäärä ja lisätty 
nllluhun työmaa-aikaan. Menettely on siis samantapainen, mutta epätarkempi. 
kuin mihin edellä pinoamisaikaa laskettaessa on viitattu. 

Pinopuutavaran teossa rungot ovat ainakin valtaosaltaan pienehköjä. samoin 
käsi teltävät kappaleet. Ei ole voitu huomata. että suurempien runkojen koh
dalla sattuisi suhteellisesti enemmän keskeytyksiä kuin pienempien runkojen 
kohdalla. Tämä puolestaan antaa oikeutuksen äsken selitetylle keskeytysten 
laskemistavalle. Tukkien teossa sen sijaan rungot ja samoin niistä valmistetut 
ke>ppaleet ovat melko suuria. Suurimpia tukkeja on jo perin hankala liikutella 
ja niiden käsittely on omiaan aiheuttamaan esim. suhteellisesti suuremman 
levon tarpeen kuin pienten tukkien käsittely. Onkin huomattu. että tukkien 
teo!'sa sattuu suurten runkojen kohdalla suhteellisesti enemmän keskeytyksiä 
kuin pienten runkojen kohdalla. Riippuvaisuus on tosin heikko ja vaihtelu 
suuri, mutta tällainen suunta voidaan todeta. Sen vuoksi on keskeytyksiin 
kulunut aika tukkien t eossa laskettu runkoa kohden samalla tavalla kuin 
muutkin sellaiset työajat jotka eivät toistu jokai en rungon kohdalla eivätkä 
riipu rungon koosta. e on siis jaettu runkojen kesken niiden todellisen kuutio
si. ällön suhteessa. Tällä tavalla menetellen tullaan siihen tulokseen, että kes
keytyslen prosenttinen osuus koko työmaa-ajasta jonkin verran nousee suu
rempiin runkoihin päin, niin kuin todellisuudessa onkin asian laita. 

'äin olemme käyneet pääpiirtein läpi tavalli immissa hakkuutöissä esiin
tyvät ty(ivaiheet. Kun ajattelemme että lopullinen työmaa-aika runkoa kohden 
saadaan laskemalla yhteen kulloinkin kyseeseen tulevat työvaiheajat. ymmär
riimme, että eri työvaiheajat vaikuttavat runkoa kohden lasketun työmaa-ajan 
tasoitusviivan muodostumiseen eri tavalla en mukaan mihin alussa esittämäm
m e jaoittelun ryhmään ne kuuluvat. Ensi mm ä i e en ryhmään kuu 1 u
v a t a j a t m ä ä r ä ä v ä t r u n k o a k o h d en l a k e t u n t y ö m a a
a j a n t a s o i t u s v i i v a n m u o d on. j o k a u se 1 m m i s s a ta p a u k -

20 



s i s s a t u 1 e e o 1 e m a a n k ä y r ä, m u t ta j o s k u s s u o r a. T o i se en 
ryhmään kuuluvat ajat eivät vaikuta tasoitusviivan 
m u. o t o on, m u t ta n o s ta v a t t a s o i t u s v i i v a a y 1 ö s p ä i n, j o te n 
s e n j a t k e 1 e i k k a a p y s t y a k s e 1 i n o r i g o n y 1 ä p u o l e ll a. 
K o l m a n teen ryhmään kuuluvat a j a t suurentavat taso i
t u s v i i v a n k a l t e v u u t t a, t s . i k ä ä n k u i n n o s t a v a t t a s o i t u s
v i i v a a s u u r e mpi en r u n k o j e n p u o l e i s e s ta p ä ä s t ä p y s t y 
akse1in ja tasoitusviivan leikkauspisteen pysyessä 
pnikallaan. Mikäli runkoa kohden lasketun työmaa
a j a n t a soi t u s v i i v a on k ä y r ä , k o l m a n te en r y h mä ä n kuu-
1 u v a t a j a t p y r k i v ä t j o s s a i n m ä ä r i n o i kai s e m aan s i t ä. 

Kun seuraavassa ryhdymme tarkastelemaan runkoa kohden lasketun koko
naistyöajan eli työmaa- ajan tasoitusviivaa, tiedämme, että se on saatu käyttä
mällä tiettyjä matemaattis-tilastollisia menetelmiä, joita sovellettaessa on mah
dollisimman tarkasti otettu huomioon puiden biologinen kehitys ja runkojen 
mekaaninen käsittely. Runkoa kohden lasketun työmaa-ajan tasoitusviiva on 
kaikkien taksaperusteiden pohjimmaisena lähtökohtana. Yksityiskohtainen 
puuttuminen eri työvaiheaikoihin on katsottu tarpeelliseksi, jotta voisimme olla 
vakuuttuneita siitä, että lähtökohtamme, johon tutkimuksen toinen ja kolmas 
osa perustuvat, on oikea. 

Työmaa-aika. 

Niin kuin edellä on jo mainittu, tarkoitetaan työmaa- a jalla hakkuumiehen 
työmaalla käyttämää aikaa. Ruokatuntia ei kuitenkaan lueta siihen mukaan. 
Kun puhumme työmaa- ajasta runkoa kohden, tarkoitamme sillä yhden rungon 
valmiiksi tavaraksi tekemiseen kulunutta aikaa. Vastaavasti voimme puhua 
työmaa-ajasta kuutioyksikköä tai jotain muuta mittayksikköä kohden. Tässä 
tarkastelemme vain työmaa-aikaa runkoa kohden . Otamme esimerkiksi 2- met
risten puolipuhtaiden kuusipaperipuiden ja 1- metristen koivuhalkojen teon. 
Piirroksessa 9 on esitetty työmaa- aika runkoa kohden mainituissa töissä. 

P iirros 9 - Figure 9. 

T yömaa-aika runkoa kohden. - Working-place-time per tem . 
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Työmaa- aikaa runkoa kohden osoittava tasoitusviiva on siis 2-metrisen puo
lipuhtaan kuusipaperipuun teossa käyrä ja halkojen teossa suora. Kun ajatte
kmme edellä esitettyjä työvaiheita, huomaamme, että kaikkien erilaisten pape
ripuiden teossa on mukana yksi tai useampi sellainen työvaiheaika, jonka tasoi
tusviiva on käyrä. N i i n o 11 en r u n k o a k o h d en 1 a s k e t u n t y Ö

rn a a - a j a n ta s o i t u s v i i v a on p a p e r i p ui d e n teos s a t a v a
r a 1 a j i s ta r i i p p u m a t t a a i n a k ä y r ä. K u o r i n ta v a i h e e s ta 
johtuen käyrä kaartuu kuoritun paperipuun teossa 
v o i m a k k a a m m i n k u i n m u s t a n p a p e r i p u u n t e o s s a. M y ö s 
k u u s i t u k k i e n t e o s s a t a s o i t u s v i i v a o n a i n a k ä y r ä j a k u o
ri t t u j en j a k u o r i m a t t o m i e n t u k k i e n s t1 h d e s a m a n 1 a i
n en k u i n p a peri p u i d en t e o s s a. K u o r i t t u j en m ä n t y t u k
k i e n t e o s s a p ä ä d y t ä ä n k ä y r ä v i i v a i s e e n t a s o i t u k s e e n, 
m u t t a k u o rima t t o m i en m ä n t y t u k k i en k o h d a 11 a sen s i
j a a n s u o r a v i i v a i se en, koska mäntytukkien teossa karsinta-aikakin 
on rungon kuution suoraviivainen funktio. K o i v u h a l k o j e n te o s s a 
e i o 1 e m u k a n a y h t ä ä n k ä y r ä v i i v a i s t a t y ö v a i h e a i k a a, 
joten lopputulos muodostuu sellaiseksi, kuin piirroksesta 9 näkyy. Van eri
k o i v u j en r a s i i n kaadossa päädytään samoin suora v 11-

v a i se en t a s o i t u k s e en. 
Putki s t o ( 1947) on tosin saanut runkoa kohden lasketun rasiinkaadon 

työmaa-ajan tasoitusviivan alapäähän pienen ylöspäin kaartuvan mutkan. 
Tämä samoin kuin se, että hän on vanerikoivujen karsimis- ja katkomistyössä 
päätynyt hieman ylöspäin kaartuvaan käyrään, johtunee lähinnä siitä, että 
vaneriosan kuutio kuvastaa melko huonosti rungon koosta johtuvaa työajan 
menekkiä. Tietyn vaneriosan kuution puitteissa rungon koko saattaa melkoi
sesti vaihdella, koska vain tietyt rungon osat kelpaavat vaneritukeiksi. Vaneri
osan kuutiota kuitenkin joudutaan käyttämään palkkaperusteiden lähtökoh
tana, ja kun Putki s t on vanerikoivuaineisto on melko laaja ja kerätty 
maan eri puolilta tyypillisimmiltä vanerikoivuaJueilta, sen on katsottava kuvaa
van melko hyvin keskimääräisiä olosuhteita vanerikoivujen hankinnassa 
yleensä. Todettu työmaa-ajan ja vaneriosan kuution välinen riippuvaisuus 
on niin ollen myös katsottava riittävän suureksi käytännön tarpeita tyydyt
tämään. Vanerikoivujen tekoa tutkittaessa ei sitä paitsi liene löydettävissä 
mitään parempaa lähtökohtaa kuin vaneriosan kuutio. 

Riippumatta siitä, onko runkoa kohden lasketun työmaa-ajan tasoitusviiva 
kåyrä vai suora, sen jatke leikkaa aina pystyakselin huomattavasti origon 
yläpuolella. Leikkauspisteen ja origon välimatka tietysti vaihtelee tavaralajista 
riippuen, jos emme ota huomioon hakkuumiesten yksilöllisiä eroavaisuuksia. 
Piirroksessa 9 tasoitusviivat leikkaisivat py tyakselin aikayksiköissä lausut
tuna n. 3--5 minuutin paikkeilla. äin suuri olisi siis kyseisissä tapauksissa 
niiden rungon koosta riippumattomien aikojen yhteismäärä, jotka toistuvat 
ainakin jota kuinkin säännöllisesti jokaisen rungon kohdalla. 

Niiden tulosten perusteella, joihin edellä olemme runkoa kohden lasketun 
työmaa-ajan suhteen päätyneet voimme seuraavassa ryhtyä tarkastelemaan 
erilaisia taksaperusteita. 
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II. TAKSAPERUSTEET. 

Kuutioyksikköpalkka. 

Jos työpalkka hakkuutöissä maksetaan kuutioyksiköltä, esim. kuutiojalalta 
tai pinokuutiometriltä, tulee sen luonnollisesti perustua kuutioyksikköä koh
den kuluvaan työmaa-aikaan. Sitä varten on siis tutkittava, miten työmaa
aika kuutioyksikköä kohden riippuu rungon koosta. Olemme edellä tarkas
telleet työmaa-aikaa runkoa kohden. Kun työmaa-ai~a runkoa kohden jaetaan 
rungon kuutiomäärällä, saadaan työmaa-aika kuutioyksikköä kohden, ts. saa
daan selville, kuinka paljon aikaa kuluu, kun valmistetaan kuutioyksikön 
suuruinen määrä tiettyä tavaralajia kyseisen kokoisista rungoista. Katsomme 
esimerkkinä työmaa-aikaa kuutioyksikköä kohden 2-metrisen puolipuhtaan 
kuusipaperipuun teossa Etelä-:-Suomessa. Sitä esittää piirros 10. 

Piirros 10 - Figure 10. 

Työmaa-aika kuutioyksikköä kohden. 

Working-place-time per Cubic Unit . 
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Pysymme esityksessämme edelleen kiintokuutiometrin pohjalla. Asia on 
periaatt essa sama, vaikka olisikin kyseessä esim. kuutiojalka tai pinokuutio
metri. Huomaamme, että työmaa-ajan menekki kuutioyksikköä kohden kasvaa 
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pienempiin runkoihin päin ja sitä voimakkaammin, mitä pienempiin runkoihin 
tullaan. Kuutioyksikköä kohden lasketun työmaa-ajan graafinen kuvaaja on 
siis voimakkaasti kaartuva käyrä. Tämän aiheuttavat ennen kaikkea ne työ
ajat, jotka toistuvat jokaisen rungon kohdalla, mutta eivät riipu rungon 
koosta. Tällaiset työajat toistuvat yhden kuutioyksikön valmistuksessa sitä 
useamman kerran, mitä pienempiä rungot ovat eli mitä useampia niitä yhteen 
kuutioyksikköön mahtuu (Vuoristo 1935 a: "Kappalepaljouden laki"). 
H uomattavasti vähemmän vaikuttaa kuutioyksikköä kohden lasketun työmaa
ajan käyrän muotoon, onko runkoa kohden lasketun työmaa-ajan tasoitusviiva 
suora vai käyrä, se kun ei koskaan ole kovin voimakkaasti kaartuva. 

Tukkien teossa ei kuutioyksikköä kohden lasketun työmaa-ajan käyrä ole 
yhtä voimakkaasti kaartuva syystä, että pienimmät rungot jäävät pois. Jos 
ajattelemme piirroksessa 10 esitetyn käyrän katkaistuksi vähän 0.100 k-m" 
yläpuolelta ja alkupään jätetyksi pois, on se suunnilleen sen muotoinen, mihin 
päädytään tukkien teossa. 

Mainittakoon tässä yhteydessä, että Vuoriston runko-kuutiotaksa (V u o
ri s t o 1934 a, b ja c. 1935 c) pohjautuu juuri siihen tosiasiaan, että eräät 
työajat riippuvat rungon koosta, toiset taas pääasiassa runkoluvusta. V u o
ri s t on mukaan on siis osa palkasta maksettava kuutioyksiköltä, osa run
golta. Palkka kuutioyksiköitä on aina sama, joten kuutiopalkka runkoa koh
den laskien nousee runkojen suuretessa. Runkopalkka taas on sama runkojen 
koosta riippumatta. Tämä on kaunis ajatus, mutta on tehtävä sama kysymys, 
minkä V. T . Aaltonen sanoo kiinalaisen tekevän, kun häntä yritetään kään
nyttää kristinuskoon. M i t ä käy t ä n n ö 11 i s t ä h y ö t y ä s i itä on? 
Minkä vuoksi on erotettava toisistaan runkopalkka ja kuutiopalkka ja esim. 
erikseen laskettava oksaisuusluokan vaikutus näihin kumpaankin, kun palkka
taulukkoihin kuitenkin tulee lopuksi yksi luku, joka osoittaa kuutioyksiköitä 
maksettavan palkan runkojen koosta riippuen, ja oksaisuusluokan muutok
festa selvitään yhdellä korjauksella? Runko-kuutiotaksa on käytäntöön sovel
lettuna melko yksinkertainen, mutta miksi laskuperusteet on tehtävä niin 
monimutkaisiksi? 

Olemme edellä huomanneet, että kaikki työvaiheajat voidaan riittävän tarkasti 
laskea runkoa kohden. Runkoa kohden lasketun työmaa-ajan perusteella taas 
saamme suorastaan työmaa-ajan kuutioyksikköä kohden, ja sen mukaan luon
nollisesti määräytyy kuutioyksiköitä maksettava palkka. Tämän kirjoittaja ei 
näe riittävää käytännöllistä syytä jakaa työpalkkaa kahteen osaan, vaikka lop
putulos olisikin oikea. On myös sanottava, että Vuoristo ei ole erottanut 
toisistaan alussa esittämämme jaoittelun toiseen ja kolmanteen ryhmään kuu
luvia työaikoja. Nekin työajat, jotka eivät toistu jokaisen rungon kohdalla 
eivätkä riipu rungon koosta, hän katsoo voitavan jakaa tasan valmistettujen 
runkojen kesken. Näimme tutkimuksen ensimmäisessä osassa, että näin ei voi 
t ehdä. Sillä tavalla päädytään siihen täysin totuudenvastaiseen tulokseen että 
työn aikana sattuu esim. keskeytyksiä, muun muassa lepotaukoja suhteelli
sesti sitä enemmän, mitä pienempiä rungot ovat. Tästä aiheutuu edelleen, 
että työajan menekki saadaan nousemaan liian jyrkästi pienempiin runkoihin 
päin . Tämä tosin vaikuttaa tuntuvasti vasta sellaisen tavaran teossa jossa on 
mukana melko pieniäkin runkoja. 

Toisaalta ei ole ihmeteltävä, että ryhdyttäessä operoimaan teoreettisesti 
lasketuilla matemaattisilla yhtälöillä ja sie\'istelemään niitä esim. yhdistä
mällä eräitä tekijöitä, olettamalla vakioiksi sellaisia tekijöitä, jotka eivät kovin 
po.ljoa muutu jne. saatetaan päätyä lopputulokseen, joka ei täysin vastaa tosi
asiallisia olosuhteita hakkuutöissä. Runko-kuutiotaksa edellyttää runkoa koh-
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den lasketun työmaa- ajan rungon kuution suoraviivaiseksi funktioksi, jollainen 
se tukkien osalta on ainoastaan ·kuorimattom ien mäntytukkien teossa. Se 
Vuoriston tutkimus, jonka perusteella hän on kehittänyt runko- kuutio
taksan, kohdistui sattumalta juuri kuorimattomien mäntytukkien tekoon. 

Runko-kuutiotaksan periaate pohjautuu Ron g en ( 1923 ) kaksoisaikame
netelmään (tvåtidsmetoden), jonka mukaan osa palkasta on maksettava kuu
tiomäärän , osa valmistettujen tukkien kappaleluvun perusteella. V u o r i s t o 
otti tukkiluvun sijaan runkoluvun, ja tämä on luonnollisesti huomattava paran
nus, koskapa useimmat rungon koosta riippumattomat ajat toistuvat lähinnä 
jokaisen rungon eivätkä tukkikappaleen kohdalla. V u o r i s t o ei kuitenkaan 
tyytynyt tähän, vaan yritti parantaa runko-kuutiotaksaa laatimalla runko
kuutio-kappaletaksan (1935 d). Runko-kuutiotaksa on vielä melko helposti 
sovellettavissa käytäntöön mutta tässä tulee jo siinäkin suhteessa seinä vas
taan. Runko- kuutio-kappaletaksa nimittäin edellyttää, että tunnetaan tietyn 
kGkoisista rungoista keskimäärin saatava tukkiluku eri puolilla m aata. Tästä 
luvusta olisi sitten vähennettävä kullakin palstalla yhdestä rungosta keski
määrin saatava tukkiluku, erotus kerrottava kuutiopalkalla, tulo jaettava kah
della jne. V u o r i s t on mukaan ( 1935 e) vaihtelee tietyn kokoisista run
goista saatujen tukkien lukumäärä verrattain vähän, jos Lounais-Suom i jäte
tään tarkastelun ulkopuolelle. Ilmeisesti olisi kuitenkin myös Lounais-Suomea 
tarkasteltava. 

Joka tapauksessa tullaan kuutioyksikköä kohden lasketun työmaa-ajan suh
teen siihen tulokseen, että se nousee pienempiin runkoihin päin sitä voimak
kaammin, mitä pienempiin runkoihin mennään. Samoin t ulee siis kuu tioyksi
köitä maksettavan palkan tehdä. Seuraava kysymys on niin ollen, miten run
kojen koko on käytännössä otettava huomioon. Palkkaperustekomitean mie
tintö lähtee siltä pohjalta, että mitataan tai arvioidaan leimikon keskikuutio 
ja tämän keskikuution kokoisen rungon kohdalta haetaan sitten palkkataulu
kosta valmiiksi laskettu yksikköpalkka. Kuutioyksikköpalkka on tietysti saatu 
ottamalla huomioon rungon koon vaikutus työajan menekkiin. 

Tarkastelemme lähemmin tätä menetelmää aluksi p i en p u u ta v a r a n 
teon kannalta. Emme vielä tässä vaiheessa kiinnitä huomiota muihin työvai
keustekijöihin kuin runkojen kokoon. Palkkaperustekomitean mietinnössä on 
rungot jaettu suuruusluokkiin sen mukaan kuinka monta runkoa menee 
yhteen ylimitattomaan pinokuutiometriin. Tässäkin on siis pohjana leimikon 
keskikuutio. On vain laskettu montako keskikuution kokoista runkoa menee 
yhteen ylimitattomaan pinokuutiometriin. On syytä huomauttaa, että yhteen 
pinokuutiometriin menevä runkoluku kuvaa tarkasti pinokuutiometrin val
mistamiseen kuluvaa aikaa vain iinä tapauksessa, että kaikki kyseiset rungot 
ovat yhtä suuria. Tämän toteamiseksi otamme pienen laskuesimerkin, jossa 
kuitenkin laskujen yksinkertaistamiseksi käytämme kiintokuutiota. Itse asia
han ei siitä muutu. 

Olettakaamme, että meillä on 2-metrisen puolipuhtaan kuusipaperipuun 
teossa kahdeksan 0.125 k-m 1 kokoista runkoa. iiden yhteinen kuutiomäärä 
on tasan 1 k-m' . Metsätehon tutkimusten mukaan (Makkonen 1947) kuluu 
tä:sä tapaukses a kiintokuutiometrin valmistamiseen aikaa 165.6 min. eli 20.7 
mm. runko. Oletamme toiseksi että kiintokuutiometri sisältääkin kahdeksan 
runkoa, joista kahden kuutio on 0.425 k-m' ja loppujen kuuden kuutio 0.025 
k-m''. Edellisen kokoisen rungon valmistamiseen 2-metrisiksi puolipuhtaiksi 
paperipuiksi kuluu aikaa 49.1 min. ja jälkimmäisen kokoisen rungon valmis
tamiseen 8.2 min. Työmaa-ajaksi 1 k-m3 kohden tulee 2 X 49.1 + 6 X 8.2 min. 
eli 147.4 min. 
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Saamme siis nyt noin 11 Of o pienemmän ajan kuin kaikkien kahdeksan run
gon ollessa yhtä suuria. Mistä tämä johtuu? Syynä on se, että työmaa-aika 
runkoa kohden ei ole rungon kuution suoraviivainen funktio, kun on kyseessä 
p<1peripuiden teko. Tämän seikan totesimme tutkimuksen ensimmäisessä osassa. 
S::~ma kysymys tulee eteemme, vaikka käyttäisimmekin palkan määrittämisen 
liihtölwhtana keskikuutiota sellaisenaan emmekä kuutioyksikköön menevää 
runkomäärää. Johtuen siitä yksinkertaisesta matemaattisesta syystä, että työ
maa-aika runkoa kohden kasvaa paperipuiden teossa hidastuvasti rungon 
käyttöosan kuution mukana, ei leimikon keskimääräinen työmaa-ajan menekki 
runkoa kohden ole yhtä suuri kuin keskikuution kokoisen rungon työmaa
åjan menekki runkoa kohden, vaan jää pienemmäksi. Tästä johtuu edelleen, 
että leimikossa kuluu kuutioyksikönkin valmistamiseen aina keskimäärin 
vähemmän aikaa kuin tehtäessä tavaraa pelkästään keskikuution kokoisista 
rungoista. Ts. p a p e r i p u u l e i m i k o n k e s k i k u u t i o k u v a a t a r 
kasti keskimääräistä työmaa-ajan menekkiä vain siinä 
t <: p a u k s e s s a, e t t ä k a i k k i l ei m a t u t r u n g o t o v a t y h t ä s u u
r i a. Niin ei ole koskaan todellisuudessa asian laita. Kuutioyksikkötaksaan, 
mikäli leimikon keskikuutiota käytetään lähtökohtana sisältyy siis paperi
puiden teossa tietty s y s te m a a t t i n en virhe. 

Todistamme vielä matemaattisesti tämän virheen olemassaolon. Oletamme 
aluksi, että runkoa kohden lasketun työmaa-ajan ta oitusviiva on suora. Väi
trimme siis, että leimikon keskikuutio siinä tapauksessa kuvastaa tarkasti kes
kimääräistä työmaa-ajan menekkiä. Matemaattisesti lausuttuna kuuluu väit
tämämme yleisessä muodossa, että jos sijoiiamme suoran yhtälöön x :n tilalle 
x· ominaisuuksien aritmeettisen keskiarvon saam.me y - ominaisuuksien arit
meettisen keskiarvon. Olkoon suoran yhtälö yleistä muotoa y = a + bx · ole
tamme, että meillä on useita y:n arvoja 

y 1 = a + bl< 1 

y% = a + b1< 2 

yn = ll + bl<n 

Laskemalla saamme y-ominaisuuksien aritmeettiseksi keskiarvoksi 

2 Y = 11 + b ':? 1< ; sijoitamme sitten yleiseen yhtälöön x :n tilalle x-ominaisuuk-
n n 21< . ll . b ~ 1< s1en aritmeettisen keskiarvon I<R = -;,-· JO om saamme yR = a · --;- ; 

päädymme siis oikeaan y-ominaisuuksien keskiarvoon, m.o.t. 

Oletamme toiseksi, että runkoa kohden lasketun työmaa-ajan tasoitusviiva 
on käyrä, jolla ei ole infleksiopistettä. Väitämme, että keskikuution kokoisen 
rungon työmaa-ajan menekki ei siinä tapauk essa ole yhtä suuri kuin leimi
kon keskimääräinen työmaa-ajan menekki runkoa kohden. Yleistettynä kuuluu 
väittämämme, että jos sijoitamme käyrän yhtälöön x:n tilalle x-ominaisuuk
sien aritmeettisen keskiarvon, emme saa y-ominaisuuksien aritmeettista keski
arvoa. Olkoon käyrän yhtälö yleistä muotoa y=a+bx+cx~+dx3 ; oletamme 
samoin kuin edellisessä tapauksessa, että meillä on useita y:n arvoja 
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Y 1 = a + h?C 1 + q< ~ + dl' ~ 
y 2 = II + b1< 2 + C/( ~ + d~ ~ 



LaskE:malla saamme aritmeettiseksi keskiarvoksi ':::!= Y = a + b ~ « + c~ «2 + d ~ «3; 
n n n n 

jos sijoitamme yleiseen yhtälöön x:n tilalle x - ominaisuuksien aritmeettisen 

keskiarvonc<h= 2 ~<. saamme yh= .a +b ~ l< -t c( ~1<) 2 +d (2 1<) a;emmesiis päädy 
n n n n 

oikeaan y-ominaisuuksien keskiarvoon, m.o. t. 

Tarkastelemme mainitun virheen suuruutta eräiden lukusarjojen valossa. 
Pidämme esimerkkinä edelleen 2-metrisen puolipuhtaan kuusipaperipuun 
tekoa. Seuraavaan taulukkoon (taulukko 1) on erikokoisten käyttöosan kuu
tioiden kohdalle merkitty vastaava työmaa-aika runkoa ja kiintokuutiometriä 
kohden. Oletamme, että meillä on muutamia leimikoita, joissa kaikissa on sata 
runkoa ja keskikuutio yhtä suuri, mutta runkojen jakaantuminen suuruusluok
kiin erilainen. Runkojakaantuminen olkoon eri leimikoissa sellainen, kuin 
sarakkeista N1, N2, N3 ja N. näkyy. Taulukon oikeaan laitaan on merkitty 
keskimääräinen työmaa-aika kiintokuutiometriä kohden kussakin tapauk
sessa. Leimikoiden keskikuutio olkoon 0.125 k - m". 

Taulukko 1 - Table 1. 

Runkojakaantumisen vaikutus työmaa-aikaan keskikuution pysyessä samana. 

bifluence of Stem Distribution 011 Working-place-time, with Average Volume Remaining Constant. 

Käyttöosan kuutio, k-m8 

Vo/ume qf Utilized Part, 
t:U. m.(s) .... .. ....... .. . .... . 

1 1 1 ' r 
o.o25! O.D751 0. 125 o.J751 0.225! 0.2751 o.325 

1 1 
Työmaa-aika runkoa 
kohden, min. - Worki11g-
p/ace-time per Stem , mi11. .. . 8.2 1 14.8 20.7 26.41 31.6 36.6 41.1 

Työmaa-aika 1 k-m3 koh- 1 1 
den, min. - Jllorkillg-place-

1 
l 

lime per cu.m. (s), min . ... 326.0 197.2 165.6 151.01 140.5 133.0 J26.4 

Keskimääräinen työ
maa-aika J k-m8 

kohden, rnin. 
Average Working

place-time per cu. m. 
(s), min. 

N1 = 100 .. . . .. ......... ... 1 1 100 1 1 1 1 165.6 

N1 = 100 ......... ... ...... 1 10 1 20 1 40 1 20 1 10 1 1 1 164.0 
--·--------~--~--~--~---+--~--~--~~--------------

Na = JOO .................. 1 20 1 20 1 20 20 1 20 1 1 1 162.7 
1--~------------~----~--~ 

1'\4 = JOO .................. 1 50 1 10 1 10 : JO 1 JO 1 JO 1 157.9 

Tapauksessa NJ kaikki leimatut rungot ovat yhtä suuria. Tapauksissa N:, 
~ ja N. rungot jakaantuvat eri suuruusluokkiin aina enemmän kuin edelli

sessä tapauksessa. Huomaamme että työmaa-aika kiintokuutiometriä kohden 
sitä mukaa pienenee. Käytettäessä paperipuiden teossa leimikon keskikuutiota 
lähtökohtana yksikköpalkan määrittämisessä syntyy siis virhe, joka on sitä 
suurempi, mitä enemmän leimatut rungot hajaantuvat eri runkosuuruusluok
kiin. Toisaalta riippuu virheen suuruus siitä miten voimakkaasti kaartuva 
runkoa kohden lasketun työmaa-ajan käyrä on . Virhe on niin ollen kuoritun 
paperipuun teossa suurempi kuin mustan paperipuun teossa. Se on aina saman
suuntainen, ja jos runkojakaantuminen käytännössä pysyisi edes likimain 
samanlaisena, olisi virhekin samanlaisen tavaran teossa suurin piirtein vakio 
ja se voitaisiin palkkaperusteissa ottaa ennakolta huomioon. 

Leimattujen runkojen jakaantuminen eri suuruusluokkiin vaihtelee kuiten
kin eri leimikoissa suuresti. Edellä esittämämme esimerkki on valittu täysin 
mielivaltaisesti. Tutkimme sen vuoksi myös, kuinka suuri virhe todellisuu-

27 



dessCl. saattaa syntyä. Metsätehon Etelä- Suomesta keräämän pinopuutavaran 
hakkuututkimusaineiston puitteissa on kullakin paperipuupalstalla laskettu 
mainittu virhe prosenttilukuna, joka osoittaa, montako prosenttia todellinen 
kuutioyksikköä kohden laskettu työmaa- aika on keskirungon mukaista kuutio
yksikköä kohden laskettua työmaa- aikaa pienempi. Tulos on, että virhe vaih
telee 0.95-10.45 o/ o. On lisäksi mainittava, että Metsätehon tutkimusleimikoi
hin ei sisälly yhtään runkojakaantumisen puolesta erikoisen epäsäännöllistä 
leimikkoa. Virhe, joka saattaa nousta yli kymmenen prosentin, lienee palkka
perusteiden kannalta varteen otettava. 

Kun olemme tietoisia tällaisen virhemahdollisuuden olemassa olosta, herää 
tietysti kysymys, voidaanko virhe välttää. Vastaus on myönteinen, mutta keino 
on sellainen, että se ei soveltune käytäntöön. Todellisen työmaa- ajan ja niin 
ollen myös täysin oikeudenmukaisen palkan määrittäminen kuutioyksikköä 
k0hden nimittäin edellyttää, että leimikon runkojakaantuminen tunnetaan. 
Senkin jälkeen voidaan vasta moninaisten kerto- ja jakolaskutoimitusten jäl
keen päästä oikeaan tulokseen. Runkojakaantumisen tutkiminen pelkästään 
p&lkkapuusteita varten kullakin palstalla erikseen sen enempää kuin moni
mutkaiset laskutoimituksetkaan eivät ole käytännössä edes ajateltavissa. 

Hiukan yksinkertaisempi teoreettinen keino olisi sellain(;:!n, että esim. pienen 
summittaisen linja- arvioinnin avulla tutkitaan, missä suhteessa leimatut run
got kuutiomääräisesti jakaantuvat eri runkosuuruusluokkiin, ja arvioidaan 
suuruusluokille painoluvut, jotka voidaan järjestää desimaaliluvuiksi siten, 
ettii niiden summa = 1. Kun sitten palkkataulukosta kunkin suuruusluokan 
kohdalta saatavat yksikköpalkat kerrotaan luokan painoluvulla ja tulot laske
täan yhteen, saadaan keskimääräistä työmaa- ajan menekkiä vastaava yksikkö 
palkka. Tämäkään keino tuskin käytännössä käy päinsä. 

Jos siis paperipuiden teossa lähdemme kuutioyksikköpalkan määrittämisessä 
joko välillisesti tai suoraan leimikon keskikuutiosta - muutakaan parempaa 
yksinkertaista keinoa ei ole - emme voi välttää selitettyä virhemahdolli
suutta. Kun lisäksi ajattelemme, että paperipuut useimmiten ladotaan risti
kolle, että valmistettu paperipuumäärä on tiettyjen keskimääräisten muunta
lukujen avulla muunnettava pinokuutiometreiksi ja että leimikon keskikuutio 
tai yhteen pinokuutiometriin menevä runkomäärä tavallisesti arvioidaan silmä
varaisesti, tulemme helposti siihen ajatukseen, että k u u t i o y k s i k k ö
p a l k k a s o v e 1 t u u p a p e r i p u i d e n t e k o o n m e l k o h u o n o s t i. 
Kaikeksi onneksi on olemassa toinen taksaperuste, juoksume ri joka parem
min soveltuu paperipuiden tekoon. Siihen palaamme myöhemmin. 

Totesimme tutkimuksen ensimmäisessä osassa että h a l k o j e n teossa pää
dytään runkoa kohden lasketun työmaa-ajan suhteen suoraviivaiseen ta oituk
seen. Siitä on seurauksena, että kuutioyksikköpalkkaa laskettaessa ei ole ole
massa edellä selitettyä virhemahdollisuutta. Yhteen pinokuutiometriin menevä 
runkomäärä kuvaa täysin pinokuutiometrin valmistamiseen kuluvaa aikaa ja 
keskikuutio yleensäkin vastaa keskimääräi tä työmaa-ajan menekkiä . Palkka
perusteiden kannalta tämä on erittäin hyvä asia sillä halkojen teossa ei löy
tyne muuta sopivaa taksaperustetta kuin pinokuutiometri. 

Siirrymme sitten kuutioyksikköpalkkaan tukki en teossa . Ensinnäkin on 
sanottava, että runkoa kohden lasketun työmaa-ajan tasoitusviiva on kuori
mattomien mäntytukkien teossa suora ja kuorimattornien kuusitukkienkin 
teossa vain hyvin lievästi kaartuva. Kuorittujen tukkien teossa mainittu käyrä 
sen sijaan kaartuu vähän voimakkaammin, mutta ei niin paljon kuin paperi
puiden teossa. Osittain tämä johtuu siitä, että pienet rungot jäävät tukkien 
teossa pois. Käytettäessä kuutioyksikköpalkan laskemisessa lähtökohtana lei-
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mikon keskirunkoa ei siis kuorimattomien mäntytukkien teossa synny mitään 
virhettä . Kuorimattomien kuusitukkien teossa ei virhe Metsätehon tutkimus
aineistojen puitteissa ole noussut yli kahden prosentin. Kuorittujen tukkien 
teossa on suurin virhe ollut noin neljä prosenttia. Virhe lienee niin pieni, että 
siihen ei tarvitse kiinnittää huomiota. Kun lisäksi tiedämme, että teknillisen 
ja todellisen kuution välinen riippuvaisuus on tukkien teossa käytännössä 
melko suuri, että teknillinen kuutio siis kuvastaa riittävän hyvin rungon 
koosta aiheutuvaa työmaa- ajan menekkiä, olemme valmiit tekemään sen joh
topäätöksen, että te k n i 11 i se en kuutioon perustuva kuutio
j a 1 k a p a 1 k k a s o v e 1 t u u h y v i n t u k k i en teko o n. Tämä taksa
peruste onkin käytännössä yleinen. 

Sitten on vielä sanottava muutama sana koivutukki en talvikaadosta 
kuutioyksikköpalkkaa silmällä pitäen. Palkkaperustekomitea ei ole yksikkö
J?alkkoja laskiessaan tutkimusten puuttuessa ottanut lainkaan huomioon run 
kojen kokoa. Metsätehokaan ei ole suoranaisesti tutkinut koivutukkien talvi
kaatoa, mutta koivuhalkojen ja varsinkin 4- ja 6-metristen halkorankoj en 
tekoa sekä vanerikoivujen rasiinkaatoa karsimista ja katkomista koskevien 
ttJtkimusten perusteella voidaan tehdä riittävät johtopäätökset. Runkojen koon 
\·aikutus työmaa-ajan menekkiin on koivutukkien teossa hyvin samantapainen 
kuin havupuutukkien teossa. Palkkaperustekomitea huomauttaa, että keski
läpimitan ja latvaläpimitan mukaisten kuutioiden ero pienenee runkojen suu
retessa, joten runkojen koon vaikutuksen työvaikeuteen täytyy mittaustavasta 
johtuen jäädä koivutukkien teossa pienemmäksi kuin havupuutukkien teossa, 
ja katsoo tämän seikan osaltaan antavan aihetta jättää runkojen koko huo
mioon ottamatta. On kuitenkin ilmeistä, että mittaustapa ei voi vaikuttaa 
asiaan läheskään niin paljon, että se toisessa tapauksessa kumoaisi runkojen 
koon vaikutuksen. Runkojen koon vaikutus työmaa- aikaan jää tietysti koivu 
tukkien teossa näennäisesti vähän pienemmäksi kuin havupuutukkien teossa, 
mutta on kuitenkin niin suuri että se on kuutioyksikköpalkan laskemisessa 
otettava huomioon. Muuten ei palkkojen oikeudenmukaisuudesta ole sanottavia 
takeita. Niin kuin aikaisemmin on mainittu, ei vaneriosan kuutio tosin kuvaa 
rungon koosta aiheutuvaa työmaa-ajan menekkiä yhtä hyvin kuin käyttöosa 
pinopuutavaran ja tukkiosa tukkien teossa, mutta muut rungon koon tunnuk
set tekevät sen vielä huonommin. 

Vanerikoivujen rasiinkaadossa lienee runkopalkka, johon myöhemmin pa
laamme sopivin. Vanerikoivujen karsimisessa ja katkomisessa, joka useinkin 
joutuu eri miesten suoritettavaksi kuin rasiinkaato, käy hyvin päinsä soveltaa 
kuutioyksikköpalkkaa. Kun tällöin on lähdettävä keskikuutiosta, on olemassa 
sellainen virhemahdollisuus, jota paperipuiden teon yhteydessä tarkastelimme. 

Putki s t on ( 1947) mukaan on nimittäin runkoa kohden lasketun työmaa
aJan tasoitusviiva vanerikoivujen karsimis- ja katkomistyössä ylöspäin kaar
tuva käyrä. Todellinen keskimääräinen työmaa-ajan menekki kuutioyksikköä 
kohden tulee siis aina olemaan suurempi kuin keskikuution kokoisen rungon 
työmaa-ajan menekki. Teoreettisesti virhe saattaa nousta aina 15 prosenttiin 
saakka. Ei ole tutkittu miten suureksi se käytännössä saattaa tulla. Joka 
tapauksessa virheen suuruus tässäkin riippuu runkojakaantumisesta, joten 
virheen korjaaminen on käytännössä mahdotonta. Tietyn kokoisen vaneriosan 
kuution puitteissa saattaa vaneriosan pituus siinä määrin vaihdella, että 
pit.uusyksikköpalkkakaan tuskin voi tulla kysymykseen. Mitä tulee runko
palkkaan sisälty siihen keskikuutiosta lähdettäessä tietysti samanlainen vir 
hPmahdollisuus kuin kuutioyksikköpalkkaankin. Tässä näyttää meillä olevan 
sellainen tapaus, että tunnemme virhemahdollisuuden, mutta emme pysty 
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löytämään keinoa, jolla vo1s1mme sen käytännössä välttää. Käyttämällä lähtö
kohtana keskikuution mukaista työmaa- ajan menekkiä pääsemme kuitenkin 
aiYan ratkaisevasti parempaan tulokseen kuin jättämällä runkojen koon huo
mioon ottamatta. - On vielä mainittava että Putki s t on ( 1947) tutkimus 
vanerikoivujen rasiinkaadosta, karsimisesta ja katkomisesta on lähtenyt kes
keltä mitatun läpimitan mukaisen kuution pohjalta, joten tutkimustulokset 
sellaisenaan vastaavat käytännössä esiintyvää mittaustapaa. 

Pituusyksikköpalkka. 

Pituusyksikköpalkka perustuu pituusyksikköä, esim. juoksumetriä kohden 
kuluvaan työmaa-aikaan. On siis tutkittava, miten työmaa- aika pituusyksikköä 
kohden riippuu runkojen koosta. On ensinnäkin syytä huomauttaa vielä ker
ran, että Metsätehon tutkimukset ovat lähteneet rungon käyttöosan kuuliosta 
(= Vuoriston hyötykuutio) , joten minimilatvaläpimitta ei tule vaikuttamaan 
työmaa-ajan menekkiin siinä määrin, kuin on asian laita lähdettäessä rungon 
kokonaiskuutiosta, jolloin työmaa-aika runkoa kuutioyksikköä tai pituusyk
sikköä kohden saattaa jonkin verran vaihdella pienimmästä katkaisuläpimi
tasta riippuen. Kun minimilatvaläpimitta pienenee niin käyttöosan kuutio 
kasvaa ja samoin tekee myös työmaa-aika runkoa kohden. Työmaa-aika kuu
tioyksikköä kohden sen sijaan hiukan alenee niin kuin aina käy rungon koon 
suuretessa. Minimilatvaläpimitta tulee niin ollen käyttöosan kuution puit
teissa ainakin likimain huomioon otetuksi. Kun lähdetään käyttöosan kuu
tiosta, ei minimilatvaläpimitta niissä rajoissa, joissa se käytännössä vaihtelee 
(7-9 cm) vaikuta juoksumetriä kohden kuluvaan työmaa-aikaan niin paljoa 
että se pitäisi ottaa palkkauksessa huomioon. Mainittakoon kuitenkin, että 
Metsätehon tutkimusaineistoissa on minirniläpimitta ollut yleensä 8 cm poik
keustapauksessa 7 cm. 

Palkkaperustekomitea on tarkempien tutkimusten puuttuessa joutunut las
kemaan juoksumetripalkan kiertotietä sen perusteella, montako juoksumetriä 
keskimäärin menee yhteen pinokuutiometriin eri kokoisten runkojen ollessa 
kysymyk;;:essä. Kun ajattelemme, että pinoK,mtiometrit, todelliner. h.uutio
si_ältö. ioka lähinnä kuvastaa työajan menekkiä vaihtelee pölkkyjen paksull 
d~sta riippuen ( esim. Ron k a n en 1942 b) ja että pinokuutiometriin menevii 
JUOksumetrimäärä on vain todennäköinen keskimääräinen luku, jonka suuruus 
uetyn kokoisten runkojen ollessa kysymyksessä riippuu vielä pölkkyjen mU\.
kaisuudesta, karsinnan laadusta sekä pölkkyjen paksuuden erilaisesta vaihte
lusta tietyn keskipaksuuden kahden puolen huomaamme ettemme voi olla 
varmoja, påäsemmekö edellä sanotulla tavalla täysin oikeudenmukaisiin juok
sumetripalkkoihin. Metsätehon tutkimusten yhteydessä on sen vuoksi laskettu 
suoraan tutkimusaineistosta käyttöosan kuutiota vastaa a käyttöosan pituus 
runko~;;uuruusluokittain erikseen eri puulajeille ja eri pituiselle tavaralle. Kun 
työmaa-aika runkoa kohden jaetaan käyttöosan pituudella metreissä lausut
tuna, saadaan työmaa-aika juoksumetriä kohden. Piirroksesta 11 näemme, mil
laiseksi se muodostuu. Siinä on esitetty työmaa-aika juoksumetriä kohden 
1- ja 2-metrisen puolipuhtaan sekä 4-metrisen mustan kuusipaperipuun teossa 
Etelä-Suomessa. 
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Piirros 11 - Fi.gure II. 

Työmaa-aika juoksumetriä kohden. 

W orking-place-time per Rurming Melre. 

--~, 

1 

Huomaamme heti, että työmaa- aika juoksumetriä kohden riippuu runkojen 
koosta paljon vähemmän kuin työmaa-aika kuutioyksikköä kohden. Runkojen 
koko vaikuttaa työmaa- aikaan juoksumetriä kohden sitä vähemmän, mitä 
pitempi tavara on kysymyksessä. Tasoitusviivojen alkupää tekee hyvin loivasti 
kaartuvan s- kirjaim en tapaisen mutkan mutta suurempien runkojen kohdalla 
tasoitusviiva lähentelee suoraa. Tasoitusviivoilla on minimipiste, ts. rungoilla 
o:1 juoksumetriä kohden lasketun työmaa-ajan menekin kannalta katsoen tietty 
optimikoko, joka tosin 1- metrisen tavaran osalta ei tule piirroksen puitteissa 
näkyviin. Tämä optimipiste sattuu melko pienten runkojen kohdalle. 

Katsom me vielä juoksumetriä kohden lasketun työmaa-ajan riippuvaisuutta 
runkojen koosta eräiden lukusarjojen valossa. Taulukossa 2 on esitetty suhde
luvuilla työmaa- aika juoksumetriä kohden erilaisen paperipuun teossa Eteli:i.
Suome<:sa rungon käyttöosan kuutiosta riippuen. Työmaa- aika juoksumetriä 
kohden valmistettaessa paperipuita käyttöosaltaan 0.125 k-m~ kokoisista run
g0ista on merkitty 100 :ksi ja muille runkosuuruusluokille on laskettu vastaa
vat arvot. 

Taulukosta huomaamme, että 1- metrisen tavaran teossa työmaa- aika juok
sum triä kohden riippuu melko voimakkaasti runkojen koosta. Juoksumetri
palkan käyttäminen ei siis 1-metrisen tavaran teossa tuo sanottavia etuja kuu
tioyksikköpalkkaan verrattuna. Lisäksi !-metrinen tavara ladotaan yleensä 
pinoon, joten valmistetun juoksumetrimäärän laskeminen tuottaa suurempia 
vaik uksia kuin pitemmän ris ikolle ladottavan tavaran kohdalla. Edelleen on 
huomattava, että sama virhemahdollisuus jota selostettiin kuutioyksikköpal
kan yhteydessä, sisält y myös juoksumetripalkkaan, koskapa juoksumetripalk
kakin on saatu lähtemällä runkoa kohden kuluneesta työmaa- ajasta. Tämä 
pitää t' etysti paikkansa sillä edellyt ksellä, että juoksumetripalkkaakin käy
t tläessä lähdetään leimikon keskikuutiosta. niin kuin 1-metrisen tavaran koh
dalla ilmeisesti olisi lähdettävä, kun kerran runkojen koko niin voimakkaast i 

aikuttaa juoksumetriä kohden kuluvaan työmaa-aikaan. Koska runkojen 
koko joka tapauksessa olisi otetta a huomioon, koska mainittu virhemahdolli-
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Taulukko 2 - Table 2. 

Työmaa-ajan menekkiä juoksumetriä kohden osoittavat suhdeluvut Etelä- uomessa. 
Relatiue Figures for Working-place-time pa Running !.lelre in South Finland. 

~ 

Rungon käyttöo an kuutio, k-ma 
l 'o/umt of L'tili::td Pari of tem, cu.m.(s) 

Tavaralaji - - -- --
Trade Species 

0.025 0.050 0.075 0.100 0.125 0.175 0.225 0.275 0.325 0.375 0.+25 0.475 
- -

Työmaa-ajan menekkjä juoksumetriä kohden osoittavat suhdeluvut 
Relative Figures for ll'orking-place-lime pa Running Metre 

1 m puolipuhdas kuusipaperip. , 1 1 1 1 

1 m Barked Spruce Pulpwood ...... 76 1 82 1 8.J. 96 100 116 128 138 l.J-8 157 166 

1 m kuori maton kuusipaperip. , 1 1 

i 
1 1 

1 m Unbarked Spruce Pulpwood ... 70 1 76 1 84 92 1 100 115 130 IH 156 168 180 

1 m puolipuhdas mäntypaperip. , 1 1 1 1 1 

1 m Barked Pine Pulpwood ...... 80 1 8+ 1 90 95 100 112 120 129 136 l.J-5 152 

1 m kuorimaton män typaperi p. , 1 1 

1 
1 

1 m Unbarked Pine Pulpwood ... 68 1 75 83 1 91 100 1 116 131 1+5 157 170 181 

2 m puolipuhdas kuusipaperip. , 1 1 

1 

1 1 1 1 1 

2m Barked Spruce Pulpwood ...... 89 86 1 90 96 100 1 108 117 125 1 132 138 l.J-2 

2 m kuorimaton kuusipaperip. l 1 
2 m Unbarked Spruce Pulpwood ... 89 1 88 1 91 96 100 110 119 129 138 1+6 1 15+ 

2 m puolipuhdas mäntypaperip. l 1 1 1 
1 

1 
2 m Barked Piru Pulpwood . .. ... 93 1 93 1 94- 1 96 100 105 1 111 1 117 1 122 127 1 13 1 

2 m kuorimaton mä'ntypaperip.l 
2 m Unbarked Pine Pulpwood ... 84 85 89 95 100 109 120 128 139 l.J-7 15+ 

4 m puolipuhdas kuusipaperip.l 1 
4 m Barked Spruce Pulpwood .. 95 91 93 97 100 107 II+ 121 128 132 136 

+ m kuorimaton kuusipaperip. l 
4 m Unbarked Spruce Pulpwood ... 97 93 93 98 100 108 113 122 127 133 138 

4 m puolipuhdas mäntypaperip. , 
4 m Barked Pine Pulpwood ...... 104 1 100 98 1 99 100 105 110 II+ 117 1 121 1 12+ 

+ m kuorimaton mäntypapcrip. l 1 
1 

4 m Unbarked Pine Pulpwood . . . 105 1 93 1 92 1 96 100 1 10+ 112 120 125 131 135 

suus on keskikuutiosta lähdettäessä aina olemas a ja koska 1-metriset paperi
puut tavallisesti ladotaan pinoon, tuntuu pinokuutiometripalkka sittenkin sopi
van 1-metrisen tavaran tekoon paremmin kuin juoksumetripalkka, vaikka 
edelli.essä kappaleessa totesimmekin, että kuutioyksikköpalkka yleensä sopii 
paperipuiden tekoon melko huonosti. Kahdesta pahasta on valittava pienempi. 

Kun tarkaslelemme lukusarjoja 2-metrisen tavaran osalta, huomaamme, että 
n;nkojen koko vastaaviin 1- metrisiin verrattuna vaikuttaa juoksumetriä koh
den laskettuun työmaa-aikaan huomattava ti vähemmän. Kaikkein vähimmin 
vaikuttaa runkojen koko työmaa-ajan menekkiin juoksumetriä kohden 4-met
risen tavaran teossa . 2-metrisen ja sitä pitemmän tavaran teossa onkin ilmei
sesti mahdollista päästä käytännössä erittäin yksinkertaiseen taksaperustee
seen si lti liikaa tinkimättä oikeudenmukaisuuden vaatimuksesta. Työmaa-ajan 
menekki juoksumetriä kohden ei kovin suuresti vaihtele niiden runkosuuruus
luokkien ollessa kyseessä , joiden kohdalle pienpuutavaraleimikoiden keskikuu
tio käytännössä yleisimmin sattuu. Tätä vaihtelua tasoittaa osaltaan se, että 
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174 
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191 
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193 
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1 160 

135 

160 

139 
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1 126 
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tyi:imaa-aika nousee tietystä pisteestä sekä pienempiin että suurempiin run
koihin päin. Emme siis tee suurta virhettä, jos tietyn kokoisiin runkoihin asti 
maksamme juoksumetriltä saman palkan runkojen koosta riippumatta. Kun 
sitten vielä tietyn paksuuden ylittävistä pölkyistä maksetaan prosenttinen 
koroitus, tulee suurten .runkojen suurempi työmaa-ajan menekki huomioon 
otetuksi. Juoksumetritaksa voidaan siis laatia sellaiseksi, että runko j en 
k c k o a e i 1 a i n k a a n ta r v i t se o t ta a h u o m i o on. Se on palkka
perusteiden käytäntöön soveltamisen kannalta suuri helpotus. Palkkaperuste
komitea onkin pinokuutiometripalkan vaihtoehtona esittänyt edellä mainittu
jen periaatteiden mukaisen juoksumetripalkan. Ensimmäisenä on juoksumetri
palkan suuria etuja erityisesti korostanut Ronkanen ( 1942 a). 

Tarkastelemme vähän lähemmin juoksumetripalkan soveltamista käytän
töön. Ensinnäkin on syytä mainita mistä johtuu, että runkojen koko vaikuttaa 
erilaisen tavaran teossa juoksumetriä kohden laskettuun työmaa- aikaan eri 
tavalla. Runkojen koon vaikutus työmaa-aikaan juoksumetriä kohden on mus
tan tavaran teossa suurempi kuin kuoritun tavaran teossa syystä, että mustan 
tavaran teossa ei ole mukana kuorinta-aikaa, joka kuoritun tavaran kohdalla 
aiheuttaa, että runkoa kohden lasketun työmaa-ajan tasoitusviiva tulee suh
teellisesti loivemmin nousevaksi, koska kuorinta-ajan osuus koko työmaa
ajasta on yleensä (ei sanottavasti 4-metrisen kuusipaperipuun teossa) sitä 
pienempi, mitä suurempia rungot ovat. Yleensäkin aiheutuvat juoksumetriä 
kc.hden lasketussa työmaa-ajassa erilaisen tavaran teossa havaittavat eroavai
suudet runkoa kohden lasketun työmaa-ajan tasoitusviivan erilaisesta kaartu
misest<1 ja jyrkkyydestä. Käyttöosan kuutiota vastaava käyttöosan pituus, jolla 
runkoa kohden laskettu työmaa-aika on jaettava, jotta saataisiin työmaa-aika 
pituusyksikköä kohden, on sen sijaan todettu Etelä-Suomessa sekä männyllä 
että kuusella samaksi, samoin myös 2- ja 4-metrisellä tavaralla. 1-metrisen 
tdvaran kohdalla on käyttöosa suhteellisesti vähän pitempi, ja kun tämä e:-o 
pitempään tavaraan verrattuna pienenee suurempiin runkoihin päin, on se 
omiaan vaikuttamaan siihen suuntaan, että työmaa-aika juoksumetriä kohden 
kG!svaa runkojen suuretessa 1-metrisen tavaran teossa jyrkemmin kuin pitem
män tavaran teossa. Pohjois-Suomen oloissa on samankuutiainen käyttöosa 
kuusella jonkin verran pitempi kuin männyllä, ja tämä aiheuttaa eroavaisuuk
sia juoksumetriä kohden laskettuun työmaa-aikaan. 

Verrattaessa juoksumetriä kohden laskettua työmaa-aikaa erilaisen tavarar 
teossa on valittava lähtökohdaksi jokin tietty runkosuuruusluokka. Etelä-Suo
messa sopinee sellaiseksi parhaiten luokka 0.100 k-m3 • Peruspalkka juoksu
nwtriä kohden on siis maksettava erilaisen tavaran teossa siinä suhteessa, kuir. 
juoksumetriä kohden laskettu työmaa-aika mainitussa runkosuuruusluokassa 
osoittaa. Seuraava kysymys on, minkä paksuuden ylittävistä pölkyistä ja 
kuinka suuri prosenttinen koroitus on maksettava, jotta runkojen suuretessa 
kasvava työmaa-ajan menekki tulisi korvatuksi. Sitä varten on tarpeen tietää, 
miten rungon käyttöosa jakaantuu tiettyä läpimittaa ohuempaan ja paksum
paan osaan. Metsätehon tutkimusaineistojen perusteella on tutkittu, mille koh
ta<l tyvileikkauksesta lukien sattuu 15, 17.5, 20 ja 25 cm (noin 6, 7, 8 ja 10 
tuuman) läpimitta. Etelä-Suomen osalta valaisee asiaa taulukko 3, josta käy 
ilmi käyttöosan kuutiota vastaava käyttöosan pituus sekä tämän pituuden 
j;:~kaantt.:minen mainittuja läpimittoja ohuempaan ja paksumpaan osaan. 
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Taulukko 3 - Table 3. 

Rungon käyttöosan jakaantuminen tiettyä kuorcllista läpimittaa ohuempaan ja paksumpaan osaan. 

Breakdown of Ulili;:ed Pari if Stem into Parls Thinner and Thicker Ihan a Giu n Diameler incl. Bark. 

Käyttöosan kuutio, kuorellista k-m5 

T'o/ume of Ctili;;ed Pari, cu.m.(s) incl. Bark 

Etelä- uomi o.o25 ~ o.o5ol o.0751 0.1001 o.125l 0.175, 0.225 o.275 0.325 0.375 0.425~ o.+75 South Finland 
Käyttöosan pituus, m - unglh of [; lili;;ed Pari, m. 

-
4.4016.29 1 7.7918.90 1 9.88 11.60 12.87 13.91 1+.82 115.63 16.39 117.10 

1 

ohucmpi osa, m 1 1 1 1 1 

6.87 1 5.82 1 5.43 1 5.09 1 4.80 
1 

1 8,10 7.98 1 15 

1 

Thirm. Pari, m .. . 1 1 7.50 6.31 
cm paks. osa, m 1 1 1 1 1 1 

10.20 111.30 112.30 Thick . Pari, m ... 1 0.80 1 1.90 4.10 6.00 7.60 1 9.00 

17.5 1 
ohuempi osa, m 1 

1 

1 1 10.17 1 8.33 1 8.12 1 8.00 Thinn. Pari, m . .. 1 9.28 10.20 9.41 8.82 
cm 

1 

paks. osa, m 1 

1 1 Thick. Pari, m . . . 1 1 0.60 1.40 2.70 4.50 6.00 7.30 8.27 9.10 

ohuempi osa, m 1 
1 1 1 

1 

1 

20 Thimz. Pari, m .. . 1 1 10.60 11.4 7 11.81 11.52 11.03 10.39 9.90 
cm paks. osa, m 1 

1 

1 1.00 1 1.40 1 2.10 1 3.30 1 4.60 1 6.00 1 Thick. Pari, m ... 1 1 1 1 7.20 

25 
ohuempi osa, m 1 

Thinn. Pari, m . .. 1 1 1 1 1 14.12 14.63 115.09 115.3 0 
cm paks. osa, m 1 

1 Thick. Pari, m . . . 0.70 1.00 1.30 1.80 

On heti sanottava, että 15 cm (6") läpimitan ylittäviä pölkkyjä on pino
tavaran joukossa aina melko paljon, joten niiden laskeminen tuottaisi hanka
luuksia. Toiseksi olisi vielä maksettava lisäkoroitus jonkin paksumman läpi
mitan ylittävistä pölkyistä. Pölkkyjä, joiden paksuus ylittää 25 cm (10"), 
saadaan vasta niin suurista rungoista, että juoksumetripalkan prosenttisen 
koroituben olisi oltava erittäin suuri ennen kuin se korvaisi suurten runkojen 
suuremman työvaikeuden. Lisäksi sellaisetkin rungot joiden kohdalla tarvit
taisiin koroitus, jäisivät sen ulkopuolelle. Rajaläpimittana jonka ylittävistä 
pC.lkyistä maksetaan koroitus, tulisi siis lähinnä kysymykseen joko 17.5 cm 
('i'") tai 20 cm (8"). 

Taulukossa 3 esitetyt läpimitat tarkoittavat mittaa kuoren päältä. Kuoritun 
puperipuun tekoa silmällä pitäen tarvitaan vastaavat tiedot siinä tapauksessa, 
että mittaus tapahtuu kuoren alta. Tauluko sa 4 on esitetty käyttöosan jakaan
tuminen 17.5 cm ja 20 cm ohuempaan ja paksumpaan osaan kuoretloman läpi
mitan mukaan. Esitettyjä lukuja ei ole saatu suorastaan Metsätehon tutkimus
aineistojen perusteella, vaan on käytetty Metsätieteelliseltä Tutkimuslaitok
:elta saatua koepuuaineistoa, jonka avulla on voitu selvittää, kuinka paljon 
tiPttyä kuorellista läpimittaa "alemmaksi" (lähemmäksi tyveä) sattuu sama 
kuoreton läpimitta eri kokoisilla rungoilla. Tännyllä ja kuusella on tässä suh
teessa hiukan eroa, mutta se on kuitenkin niin pieni, että on katsottu voitavan 
k&yttää molempien puulajien keskiarvona saatuja tuloksia. 

Kuinka suuri on sitten prosenttisen koroituksen oltava? Tämä kysymys on 
r<:~tkaistu siten, että on tutkittu. monellako prosentilla runkosuuruusluokan 
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Taulukko 4 - Table 4. 

Rungon käyttöosan jakaantuminen tiettyä kuoretonta läpimittaa ohuempaan ja paksumpaan osaan. 

Breakdown of Utilized Part of Stem into Parts Thinner and Thicker ihan a Given Diameler excl. Bark. 

Etelä-Suomi 
K äyttöosan kuutio, kuorellista k-m 3 - Volume of Utilized 

1 Part of Stem, cu. m. ( s) incl. Bark 
South Finland 

0.175 0.225 0.275 0.325 1 0.375 0.425 0.475 

17.5 
1 ohuempi osa. m 1 

Thimur Part, m . ...... 10.45 1 10.90 1 10.47 1 9.90 1 9.41 1 9.03 ~ 8.76 
cm 

1 1 
1 

1 1 1 

paksumpi osa, m 1 
Thickrr Part, m . ...... 1.15 1.97 3.44 4.92 6.22 7.36 8.34 

20 
ohuempi osa, m 1 
Thim1er Part, m . ...... 1 1 12.87 1 12.60 1 12.11 1 11.30 1 10.66 

cm 

~.] 1 1 

1 1 1 

paksumpi osa, 

Thicker Part, m. ! 1.04 2.22 3.52 5.09 6.44 

O. l 00 k - m" mukaista juoksumetripalkkaa on koroitettava mainitut läpimitat 
ylittävältä rungon osalta, jotia työpalkka runkoa kohden vastaisi todellista 
työmaa-ajan menekkiä. Lähtökohtana on tällöin pidetty puolipuhtaan tavaran 
teossa runkosuuruusluokkaa 0.275 k-m" ja mustan tavaran teossa runkosuu
ruusluokkaa 0.225 k - m" ja peruspalkkaan tehtävä koroitus on laskettu sellai
sE.ksi, että se mainituissa suuruusluokissa korjaa työpalkan runkoa kohden 
laskien täysin oikeaksi. Kun sitten peruspalkka muissakin r unkosuuruusluo
kissa koroitetaan yhtä monta prosenttia kyseiset läpimitat ylittäviltä juoksu
metreiltä, saadaan selville, millaisella tarkkuudella runkojen koko tulee palk
kauksessa huomioon otetuksi. Tulokset näkyvät taulukosta 5. Kuoritun tavaran 
kohdalla on kaksi saraketta ja mustan tavaran kohdalla kolme saraketta. 
Ylim pään on kunkin runkosuuruusluokan kohdalle merkitty aikatutkimus
tulosten mukainen oikea työpalkka runkoa kohden suhdelukuina siten, että 
runkopalkka on merkitty 100:ksi suuruusluokassa 0.100 k-m1 . Toiselta sarak
kcelta näkyy, millaiseksi palkka runkoa kohden laskien muodostuu, kun käy
tetään suuruusluokan 0.100 k - m' mukaista juoksumetripalkkaa ja 17.5 cm 
(7") paksuuden ylittäviltä juoksumetreiltä koroitetaan palkkaa siten, että se 
runkoa kohden laskien tulee täysin oikeaksi kuoritun tavaran teossa runkosuu
ruusluokassa 0.275 k-m' ja mustan tavaran teossa runkosuuruusluokassa 0.225 
k - m". Koroituksen suuruus on merkitty sarakkeen vasempaan päähän. Kol
mannessa sarakkeessa olevat luvut on mustan tavaran teossa saatu vastaa
vasti, mutta maksamalla koroitus 20 cm (8") läpimitan ylittäviltä pölkyiltä. 
Kuoritun tavaran kohdalla ei ole kolmatta saraketta syystä, että 20 cm läpi
mitta kuoren alta. ei koske riittävän pieniä runkoja. 

On huomattava että koroitus on laskettu vasta siinä tapauksessa, että run
gosta saadaan vähintään 1 metrin mittainen mainittuja läpimittoja paksumpi 
osa. Prosenttinen koroitus tulee siis kaikissa tapauksissa koskemaan runko
suuruusluokkia 0.175 k-m3 :stä ylöspäin. Taulukosta näemme ensinnäkin, että 
prosenttinen koroitus vaihtelee tavaralajista riippuen. Mustan tavaran teossa 
on 20 cm paksummasta rungon osasta maksettava koroitus likimain kaksi ker
taa niin suuri kuin 17.5 cm paksummasta osasta maksettava koroitus. Luku
sarjoja vertaamalla näemme, kumpi näistä sopii paremmin. Alkupäästään 
lukusarjat ovat täysin samanlaisia, koska mitään koroitusta ei tule juoksu-
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T a ulukko 5 - T a ble 5. 

Juoksu metripalkan prosenttisen koroituksen \'aikutus työpalkkaan runkoa kohden. 
l nfluence of percenlage l ncrease of IJ 'age pn- Rrmning-llltlrt on ll 'at:t Paid pn- ltlll. 

Etelä- uomi 
outh Finland 

Oikea runkopalkka 
Correct ~Vage per Stem . .. . .. .. .. . . 

17.5 cm/ 148.2 ~0 ...... .. . .. .... .. 

Oikea runkopalkka 
Correct 1 Vage per Stem .... . ..... . . 

17.5 cm/ ll7.0 °0 .... .......... . 

20 cm/226.0 ° 0 ................. . 

Oikea runkopalkka 
Correcl ll'age per Stem ........... . 

17.5cmj86.4° 0 .......... .. .... .. 

Oikea runkopalkka 
Correct II 'age per lem .......... .. 

17.5 cm/ 122.7 °0 ........ ...... ... . 

20cmj237.0 ° 0 

Oikea runkopalkka 
Corrtcl IVagt per. lem .......... .. 

17.5cmj72. 7 ° 0 ................. . 

20 cm/ 1-!0.0 °0 ................... .. 
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Rungon käy ttöosan kuutio, kuore lli ta k-m3 

l 'olu111t of Ctili::.td Pari of ltlll, ru.111.(s ) incl. Bark. 

0.025 0.050 0.07510.100 0.125 0.175 0.225 0.275 0~325 0.375 0.+25 0.+75 

2-metrinen puolipuhdas kuu ipaperipuu 
:! 111 Barked prua Pulpwood 

100 
100 

11 6 1+7 
lll 1 1+6 

177 
172 

20+ 
20+ 

230 
235 

2-metrinen kuorimaton kuu ipaperipuu 
:! 111 f.-'rrbarktd Sprua Pulpwood 

253 
262 

:~ 1 ~~ 1 :~ 1 : ~~ 
49 71 87 100 

ll6 1 150 1 180 1 2 ll 
1 1 1 H9 180 2 15 
lll 157 180 2 10 

2+2 
246 
250 

270 
271 
292 

2-metrinen puol ipuhda< mäntypaperipuu 
:! 111 B arktd P ine Pulprl'ood 

48 1 68 
50 71 

86 
88 

100 
100 

11 6 
lll 

1+2 
1+2 

167 , 190 
16+ 190 

2 ll 
2 15 

233 
237 

++ 
50 
50 

49 

2-mctrinen kuorimaton mäntypaperipuu 
:! m Cnbarktd Pirrt Pulpn•ood 

6+ 1 83 100 
71 88 i l00 

88 1 100 71 

ll7 1 150 
lll 150 
lll 157 

183 
183 
183 

213 
218 
213 

2++ 
250 
265 

66 
71 

83 
87 

67 83 
71 1 87 

+-metrinen puolipuhda kuusipaperipuu 
-1 111 Barktd prua Pulpwood 

100 II+ 1+3 170 19+ 218 
100 lll 1+3 166 19+ 220 

+-metrinen kuorimaton kuusipaperipuu 
4 111 Cnbarktd pruu Pulpu·ood 

100 113 1+3 168 
100 111 1+2 168 

272 
277 
299 

239 
2+3 

49 1 
19 71 87 1 00 1 1 1 1-!6 168 

19+ 215 239 
193 215 235 
190 218 2-!8 

71 
71 

87 
88 

+-metrinen puolipuhda mantypaperipuu 
-1 m Barlud Pint Pulpu·ood 

100 113 
100 lll 

138 160 
138 1 158 

180 198 215 
180 205 218 

4-metrinen kuorimaton mäntypaperipuu 
-1m Cnbarkd Pint Pulpuood 

27+ 
287 

297 
29+ 
336 

252 
256 

300 
299 
3+5 

256 
26+ 

259 
252 
278 

231 
23-! 

29+ 
308 

322 
3 12 
375 

269 
27-+ 

32+ 
3 19 
362 

27-+ 
283 

277 
267 
3 13 

HS 
2-!8 

68 
71 
71 

8+ 
87 
87 

100 115 1-!0 168 
100 111 1-!2 168 
100 111 1-!7 168 

195 216 2ff 258 277 
195 218 237 255 270 
190 221 251 282 3 10 



mdripalkkaan pienillä rungoilla. Huomaamme edelleen, että käyttämällä 
peruspalkkana runkosuuruusluokan 0.100 k-m'' mukaista juoksumetripalkkaa 
saamme mainittua luokkaa pienemmille rungoille runkoa kohden laskien jon
kin verran liian suuren palkan. äin on asian laita varsinkin 2- metrisen tava
ran kohdalla. Suuruusluokassa 0.125 k - m" sen sijaan saamme liian pienen 
palkan, mikä on omiaan tasaamaan pienten luokkien liian suurta palkkaa. 

Tulemme sitten niihin runkosuuruusluokkiin, joita prosenttinen koroitus 
koskee. Näemme heti, että 1 7 . 5 c m p a k s u m m a 1 t a r u n g o n o s a l ta 
maksettu taulukon mukainen prosenttinen koroitus 
o t t a a r u n k o j e n k o on m e l k o h y v i n h u o m i o on. M i t ä ä n 
uutta koroitusta jonkin vielä suuremman läpimitan 
ylittävältä rungon osalta ei tarvita. J os on kyseessä erittäin 
suuri runko, suurempi kuin esittämämme taulukon puitteisiin mahtuu, ei tau
lukon mukainen 17.5 cm paksummalta rungon osalta maksettu prosenttinen 
koroitus aivan täysin korvaisi sellaisen rungon aiheuttamaa suurempaa työ
maa-ajan menekkiä. Toisaalta on sanottava, että sellaisia runkoja esiintyy 
pienpuutavaraleimikoissa yleensä niin vähän, että ne eivät paljoakaan vaikuta 
kokonaistyötulokseen. Kun runkosuuruusluokan 0.100 k - m" mukainen juoksu
metripalkka lisäksi on pienille rungoille, joita pienpuutavaraleimikoissa esiin
tyy runc:aasti, hieman liian suuri, ei ole tarpeen maksaa poikkeuksellisen suu
rille rungoille, siis käytännössä poikkeuksellisen paksuille pölkyille, suurem
paa koroitusta, ellei ole kysymyksessä kauttaaltaan erikoisen järeä leimikko. 

Kun sitten tarkastelemme 20 cm paksummalle rungon osalle laskettua pro
senttista koroitusta, huomaamme että työpalkka runkoa kohden laskien nousee 
suurilla rungoilla aivan liian suureksi. 20 cm läpimitta sopii siis koroitus 
rajaksi paljon huonommin kuin 17.5 cm. Kuoritun tavaran teossa kuoren alta 
mitattuna se ei tule kysymykseen senkään vuoksi, ettei se koske kyllin pieniä 
runkoja. Keskisuurissa luokissa jäisi runkopalkka silloin huomattavasti liian 
pieneksi. 

Mainitsimme aikaisemmin että 15 cm läpimitta ei sovi koroitusrajaksi jo 
pelkästään siitä syystä, että se on liian pieni. Koroitus tulisi koskemaan sellai 
siakin runkoja , että mitään koroitusta ei niiden kohdalla vielä tarvita Jos las
kisimme 15 cm paksummalle rungon osalle koroituksen samalla tavoin kuin 
edellisessä taulukossa suuremmille läpimitoille huomaisimme, että palkka 
runkoa kohden laskien jäisi suurilla rungoilla liian pieneksi. 

Mistä sitten johtuu, että juuri 17.5 cm eli likimain 7 tuuman läpimittaa 
paksummalta rungon osalta maksettu prosenttinen koroitus niin hyvin ottaa 
huomioon runkojen koon mukaisen työmaa-ajan menekin? Se on pelkkä 
sattuma. Puun runko ei ole matemaattisesti säännöllinen kappale. Sen 
muoto muuttuu puun kasvaessa. Eri kokoisten runkojen käyttöosa ei suinkaan 
jakaannu samassa suhteessa tiettyä läpimittaa ohuempaan ja paksumpaan 
osaan ikä eri läpimittojen tyvileikkauksesta laskettujen etäisyyksien suhde 
py y puun kasvaessa samana . Emme voi teoreettisesti laskemalla määrittää 
sellaista läpimittaa, jota pak ummalta rungon osalta maksettu prosenttinen 
koroitus ottaisi parhaiten runkojen koon mukana kasvavan työmaa-ajan me
nekin huomioon. Sen voimme tehdä ain kokeilemalla, ja Metsätehon Etelä
Suomen tutkimusaineistojen puittei sa (lähinnä Ruokolahden kokeilutyömaa) 
on tällaiseksi läpimitaksi todettu noin 7 tuumaa. 

Tämä tulos riippuu luonnollisesti runkomuodosta ja niin ollen herää kysy
mys, mi sä määrin Metsätehon tutkimusaineistot vastaavat Suomen eteläpuo
liskon hakkuuolosuhteita yleensä. Ruokolahden kokeilutyömaan hakkuupals
tat olivat melko hyvänlaatuista mustikka yypin kuusikkoa ja puolukkatyypin 
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männikköä. Ei ole olemassa tutkimuksia siitä miten paperipuurunkojen kuu
tiosisällöltään yhtä suurten käyttöosien pituus riippuu metsätyypistä. Samoin 
ei tiedetä, miten samankokoinen käyttöosa eri metsätyypeillä jakaantuu tiettyä 
lå.pimittaa ohuempaan ja paksumpaan osaan. Ilve ssalon ( 1920) Suomen 
eteläpuoliskoa varten laatimien kasvu- ja tuottotaulukkojen avulla voidaan 
kuitenkin likimain laskea, miten kuutioltaan yhtä suurten runkojen pituus 
riippuu metsätyypistä. Voidaan todeta, että samankuutiainen runko on huo
nommalla metsätyypillä hieman lyhyempi kuin paremmalla. Sen kokoisten 
runkojen ollessa kysymyksessä, joista yleensä tehdään paperipuita, ovat erot 
kuitenkin melko pienet, tukkirunkojen kohdalla sen sijaan selvemmin näkyvät. 

Käyttöosan pituus ei kuitenkaan yksin ratkaise, mikä läpimitta parhaiten 
sopii koroitusrajaksi ja kuinka suuri koroituksen on oltava. Eniten siihen vai
kuttaa, missä suhteessa käyttöosa jakaantuu tiettyä läpimittaa ohuempaan ja 
paksumpaan osaan. Kun kerran samankuutioisen käyttöosan pituus ei kovin 
paljoa vaihtele eri metsätyypeillä paperipuurunkojen ollessa kyseessä, on 
todennäköistä, että myöskään mainittu suhde ei Etelä-Suomessa vaihtele niin 
paljoa, että se ratkaisevasti vaikuttaisi asiaan. 

Metsätyyppiä voimakkaammin vaikuttanee runkomuotoon kuitenkin met
sikön aikaisempi käsittely, ja siinä mielessä olivat tutkimuspalstat jonkin 
verran keskinkertaista parempia. Niin ollen tässä esitetyt tulokset eivät ole 
sovellettavissa erikoisen harvoihin ja siitä syystä huonomuotoisiin metsiköi
hin eivätkä esim. sellaisiin aikaisemmin pilalle hakattuihin metsiköihin, joihin 
vain huonomuotoisimmat puut on jätetty jälelle. Varmana voidaan pitää, että 
7 tuuman läpimitta parhaiten soveltuu koroitusrajaksi Etelä- Suomessa, mikäli 
ei ole kysymyksessä erikoisen huonomuotoinen metsikkö, mutta koroituspro
sentteja käytäntöön sovellettaessa on tut~imusleimikoiden laatu otettava huo
mioon. Palaamme tähän kysymykseen vielä jälempänä. 

Pohjois-Suomessa on puiden runkomuoto varsinkin männyllä silminnähtä
västi huonompi kuin Etelä-Suomessa. Voidaan niin ollen olettaa, että ne tulok
set, joihin Etelä-Suomessa on päädytty juoksumetripalkan koroitusajan ja 
koroituksen suuruuden suhteen, eivät pidä paikkaansa Pohjois-Suomessa. Seu
raavasta käy ilmi, miten asian laita on. Totesimme edellä, että Etelä-Suomessa 
on kuutioltaan yhtä suuri käyttöosa sekä männyllä että kuusella jota kuinkin 
yhtä pitkä. Pohjois-Suomessa on sen sijaan samankuutiainen käyttöosa män 
ny llä lyhyempi kuin kuusella. Tämäkin puolestaan aiheuttaa eroavaisuuksia 
juoksumetriä kohden laskettuun työmaa-aikaan. Molemmilla puulajeilla on 
vastaavansuuruinen käyttöosa Pohjois-Suomessa tuntuvasti lyhyempi kuin 
Etelä-Suomessa. Lisäksi Pohjois-Suomen metsiköt saattavat kasvualustansa 
mukaan olla suuresti erilaisia, joten työmaa-ajan menekki voi samankin tava
ran teossa vaihdella melkoisesti. Metsätehon Pohjois-Suomesta keräämä pino
puutavaran hakkuuaineisto (Tuovinen ja Leskinen 1948) koskee vain 
2-metrisen puolipuhtaan mänty- ja kuusipaperipuun tekoa. Edellä mainitusta 
syystä tulokset on laskettu metsiköittäin. Metsiköt on nimetty siten, että kasvu
paikka ja eräissä tapauksissa metsikön laatukin käy ilmi. On erotettu terve 
korpikuusikko, vikanainen korpikuusikko, terve rämekuusikko. vaaranlaki 
männikkö, kangasmännikkö, jänkämännikkö ja kelomännikkö. Taulukosta 6 
käy ilmi, miten työmaa-aika juoksumetriä kohden mainitunlaisissa metsiköissä 
2-metrisen puolipuhtaan paperipuun teossa riippuu rungon koosta. Työmaa
aika runkosuuruusluokassa 0.125 k-m' on merkitty lOO:ksi niinkuin vastaa
vassa Etelä-Suomen olosuhteita esittävässä taulukossakin. 
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Taulukko 6 - Table 6. 

Työmaa-ajan menekkiä juoksumetriä kohden osoittavat suhdeluvut Pohjois-Suomessa. 

R elative Figures for 11 'orking-place-time per Running M etre in North Finland. 

1 
2-metrinen puolipuhdas Rungon käyttöosan kuutio, kuoretonta k-m3 

paperipuu Volume of Utilized Pari of Stem, cu.m(s) excl. Bark 

2 m Barked Pulpwood 
0.025 1 0.050 1 0.0751 0.100 0.1251 0.175! 0.225 1 0.275 1 0.325 10.375 

M ets ikkö - Stand 1 Työmaa-ajan menekkiä juoksumetriä kohden osoittavat suhde-
IU\·ut - Relative Figures for IVorking-place-time per Running M etre 

Terve korpikuusikko 1 1 

1 1 1 1 1 Sound Korpi M oor Spruce Stand 60 1 77 91 95 100 106 l 13 118 123 12 7 

Vikainen korpikuusikko 1 1 

1 f 1 1 1 1 1 Difective KorpiM oorSpruceStand 67 1 82 92 97 100 105 110 11 4 118 121 

T erve rämekuusikko - Sound i 
Räme Moor Spruce Stand ...... 80 1 89 1 95 1 98 1 100 1 104 1 109 1 112 1 114 1 11 5 

Vaaranlakimä nnikkö 1 

Pine Standon M ountain Top .. . 85 92 1 96 1 97 1 100 1 108 1 117 1 126 1 137 1 146 

Kangasmä nnikkö 1 
Pine Stand on Finn Land ...... 84 1 93 1 96 1 99 1 100 1 108 1 120 1 130 1 141 1 151 

J änkämännikkö - Pine Stand\ 
1 

1 1 1 

1 

1 1 1 Oll Arctic Peat-M oor .. . ... .... .. 93 95 1 96 98 100 109 120 134 146 156 

Kelamännikkö 1 1 
1 1 

1 
1 1 1 1 Dead-pine Stand .................. 89 83 92 96 100 110 125 142 158 173 

Näemme, ettei juoksumetriä kohden Iasketulla työmaa-ajalla ole Pohjois
Suomessa 2-metrisen puolipuhtaan paperipuun teossa ruinimipistettä muualla 
kuin kelomännikössä. Kaikissa muissa tapauksissa työmaa-aika juoksumetriä 
kohden kasvaa koko ajan suurempi in runkoihin päin. Edelleen huomaamme, 
että kuusipaperipuun teossa työmaa-aika juoksumetriä kohden kasvaa melko 
jyrkästi 100 :ksi merkittyä runkosuuruusluokkaa pienemmissä luokissa, mutta 
sen jälkeen huomattavasti loivemmin. Juoksumetripalkan soveltamisen kan
nalta tämä on ikävä asia, sillä juoksumetripalkan on lähdettävä siitä edelly
tyksestä, että työmaa-aika juoksumetriä kohden ei pienissä runkosuuruusluo
kissa kovin paljon vaihtele. Mäntypaperipuun teossa on sen sijaan tämä vaih
telu pienempi, mutta suuremmissa luokissa työmaa-aika juoksumetriä kohden 
nousee jyrkemmin kuin kuusipaperipuun teossa. Tämä nousu ei tuota sanot
t<:Yia hankaluuksia, sillä se voidaan ottaa huomioon juoksumetripalkan prosent
tisen koroituksen avulla. 

Kun ryhdymme tarkastelemaan mikä läpimitta Pohjois-Suomessa parhai
ten sopii koroitusrajaksi ja kuinka suuri koroituksen on oltava, on ensinnä 
mainittava, että Pohjois-Suomen aineistoa kerättäessä on kaikki mittaukset 
suoritettu kuoren alta joten seuraavassa käsittelemämme koroitusrajakin tar
koittaa kuoretonta läpimittaa ja soveltuu niin ollen sellaisenaan puolipuhtaan 
paperipuun tekoon. Mustan paperipuun teosta Pohjois-Suomessa ei Metsä
teholla olekaan aineistoa. 

Ennen kuin voidaan tutkia koroitusrajaa ja koroituksen suuruutta, on jälleen 
ensin sovittava minkä runkosuuruusluokan mukainen j~oksumetripalkka 

otetaan peruspalkaksi. Koska työmaa-aika juoksumetriä kohden kelomännik
köä lukuun ottamatta koko ajan nousee suurempiin runkoihin päin, kuusipape
ripuun teossa pienten runkosuuruusluokkien kohdalla vieläpä melko jyrkäs-
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tikin , on lähtökohdaksi ilmeisesti valittava pienempi suuruusluokka kuin Etelä
Suomessa, sillä m uuten tulee työpalkka olemaan pienten runkojen kohdalla 
huomattavasti liian suuri. Sopivimmaksi on katsottu runkosuuruusluokan 
0.050 k - m" mukainen peruspalkka. Mitä tulee rajaläpimittaan, jonka ylittä
viltä pölkyiltä on maksettava koroitus, on Pohjois-Suomessakin katsottu 6 
tuuman läpimitta käytännöllisistä syistä liian pieneksi. 8 tuumaa suuremmat 
läpimitat taas eivät tulisi koskemaan kyllin pieniä runkoja. 

Sen vuoksi on lähinnä tutkittu, miten runkojen käyttöosa Pohjois-Suomessa 
jakaantuu 17.5 (7" ) ja 20 cm (8") ohuempaan ja paksumpaan osaan. Tau
lukko 7 valaisee asiaa. 

Taulukko 7 - Table 7. 

R ungon käyttöosanjakaantuminen tiettyä kuoretoma läpimittaa ohuempaanja paksumpaan osaan . 

Breakdown of Utilized Part of Stem into Parts Thinn r:r and Thickr:r than a Gi<·en Diametr:r excl. Bark. 

Kä yttöosan kuutio, kuore tonta k-m3 

Pohjois-Suomi l 'olume of Ftili;;ed Part qf Stern, cu.m. ( s) exc/. Bark 

North Finland 0.0251 0.050 9.075 0.100 0.125 0.1751 0.225 0.2751 0.3251 0.375 

Käyttöosan pituus, m - Length of Utili::ed Pari, m. 

Kuusi - Spruce 1 3.95 5.15 6.151 7.00 7.85 9.17' 10.15 11.00111.75 12.48 

Mänty- Pine 1 3.ool -1-.22 5.30 6.22 7.07 8.18 8.86 9.30 9.621 9.90 

Kuusi 
1 ohuempi osa, m 

. . . 1 1 1 6.351 6 .. 821 6.5-}1 6.061 5.581 Thinner Part, m. 1 5.80 5.18 
Spruce 

1 paksumpi osa, ~ .... 1 
1 

1 .1 
1 

4.941 6.171 
17.5 cm 

Thicker Part, m 1 1.20 1.50 2.35 3.61 7.30 

1 ohuempi osa, m 1 

1 1 

1 
1 

1 
1 1 Mänty Thimzer Part, m . . ..... -}. 70 5.12 5.08 -}.46 3.58 2.72 1 !.90 

Pine 
1 

5.721 
1 17.5 cm paksumpi osa, m 1 

1 Thicker Part, m . ...... !.52 1.95 3.10 -}.40 6.90 8.00 

1 Kuusi 
ohuempi osa. m 1 

7.931 7.5) Thinner Part, m . ...... __ 7.97 8.20 7.26 
Spruce 

paksumpi osa, m 1 
1 1 20 cm 

J Thicker Part, m . ...... !.20 1.95 3.07 -}.23 5.23 

ohuempi osa , m 1 1 +.) Mänty 
Thinner Pari, m . ...... 1 6.33 6.01 5.32 3.70 

Pine 
1 20 cm paksumpi osa, m 1 

1 Thicker Pari, m. . ..... 1.85 2.85 3.98 5.15 6.20 

Prosenttisen koroituksen suuruus on tässä määritetty samalla tavoin kuin 
Etelä-Suomessakin. On tutkittu, monellako prosentilla runkosuuruusluokan 
0.050 k - m 3 mukaista juoksumetripalkkaa on koroitettava mainitut kuorettomat 
läpimitat ylittävältä rungon osalta, jotta työpalkka runkoa kohden laskien 
tulisi täysin oikeaksi runkosuuruusluoka sa 0.225 k - ml, ja sitten laskettu, 
millaiseksi palkka runkoa kohden saatuja koroituksia käyttäen muodostuu 
muissa suuruusluokissa. Tulokset näkyvät taulukosta 8. 

Tarkastelemme ensin kuusipaperipuun tekoa edellä esitettyjen lukusarjojen 
·calossa. Jos silmäilemme ensin kolmea pienintä runkosuuruusluokkaa, joita 
17.5 cm paksummalta rungon osalta maksettu koroitus ei koske, huomaamme, 
että pienimmässä luokassa 0.025 k-m3 saamme melkoisesti liian suuren pal-
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Taulukko 8 - Table 8. 

juoksumetripalkan pro enuisen koroituksen \'aikutus työpalkkaan runkoa kohden. 
lnf/uence of Percentage lncrease of Jl'age per Running-metre on Wage Paid per Stem. 

Rungon käyttöosan kuutio, kuoretonta k-m3 

l 'o/ume o( Utilized Port of Stem, cu.m. (s) excl. Bark 
Pohjois-Suomi 

0.025 0.050 0.075: 0. IOOI 0.125\ 0.175 \ 0.225 ~ 0.275 \ 0.325: 0.375 North Finland 
2-m e L r i ne n puolipuhdas paperipuu 

2 1/l Barked P ulpwood 

Ten·e korpikuusikko - Sound Korpi Moor Spruce Stand 
Oikea runkopalkka 
Correct Wage per Stem ········· 59 

1 100 1 142 1 168 1 199 1247 1 291 1 329 1 366 1 400 
17.5 cm/135.5 ~0 ............ 77 JOO 119 167 1 191 239 1 291 341 388 432 
20 cm/247 .6 ° ~ . . . . . . . . . . . . . . . 77 100 119 136 152 235 291 360 431 493 

Vikainen korpikuusikko - Difective Korpi Moor Spruce Stand 
Oikea runkopalkka 
Correct Wage per Stem ········· 62 100 134 1 161 1 186 1 2291 263 1 295 1 327 1 355 
17.5 cm/9+.5 °0 77 

1 
100 . 119 158 180 22 1 263 304 341 376 . . . . . . . . . . . . . . . 

20 cm/175.0 ~o .................. 77 1 100 1 119 1 136 152 12 19 1 263 1317 372 1 420 

Ten·e rämekuusikko - Sound Räme Moor Spruce Stand 
Oikea runkopalkka 
Correct Wage per Stem ......... 69 100 1 127 1 !51 II 71 1 209 1 242 1 268 1 291 1 314 
17.5 cm/63.9 % ............... 77 100 119 151 171 1 207 242 275 305 333 
20 cml118.2 ~o ........... ... 77 100 1 119 136 1 152 205 1 242 284 1 319 1 362 

Vaaranlakimännikkö - Pine Stand on Mountain Top 
Oikea runkopalkka 
Correct Wage per Stem ...... ... 65 

1 
100 

132 1 155 1 182 1 226 1 266 1 302 1 3381 372 
17.5 cm/54.0 ° 0 ............... 71 100 126 167 192 236 266 294 316 337 
20 cm/83.5% .................. 71 1 100 126 147 ' 168 230 1 266 1 299 1 330 1 358 

Kangasmännikkö - Pine Stand orz Firrn Land 
Oikea runkopalkka 
Correct l1'age per Stem ......... 65 100 130 ' 158 181 1 227 1 272 1 310 346 1 382 
17.5 cm/59.8 % ............... 71 100 126 169 1 195 2381 272 302 1 326 1 3+8 
20 cm/92.2 °0 .................. 71 100 1 126 1 147 1 167 234 272 1 307 340 370 

J änkämännikkö - Pine Stand 011 Arctic Peat-moor 
Oikea runkopalkka 
Correct Jl'age per Stem ......... 70 

1 

100 127 153 177 1 225 1 268 1 312 351 1388 
17.5 cm/55.0 °0 ··············· 71 100 126 168 193 234 268 295 1 319 339 

20 cm/84. 7 ° 0 .. ................ 71 100 126 1 1+8 1 168 231 1 268 1 301 1 331 1 360 

Kelamännikkö - Dead-pine Stand 
Oikea runkopalkka 
Corrut Wage per lm1 ......... 76 100 139 

1 
159 

202 1 
259 3 17 

1 
378 

1 

435 
1 

491 

17.5 cm/ 103.7 °0 .......• . ..• •. . 71 100 126 185 2 15 270 

1 

317 361 398 430 

20 cm/159.6 °0 ............... 71 100 126 1 147 168 263 317 1 372 422 1 470 

kan runkoa kohden, kun sen sijaan palkka runkoa kohden jää luokassa 0.075 
k-m" liian pieneksi. Nämä erot kuitenkin kumoavat suurin piirtein toisensa, 
mikäli mainittuun kahteen runkosuuruusluokkaan leimikossa sisältyy edes liki
main yhtä monta juoksumetriä. Mitä sitten tulee niihin runkosuuruusluokkiin, 
joita 17.5 cm paksummalta rungon osalta maksettu koroitus koskee, näemme, 
että taulukon mukainen koroitus jättää työpalkan runkoa kohden keskisuurissa 
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luokissa vähän liian pieneksi, mutta nostaa sen suurimmissa luokissa jonkin ver
ran liian suureksi. Runkojen koko tulee kuitenkin melko oikein huomioon ote
tuksi. 20 cm paksummalta rungon osalta maksettu koroitus koskee runkosuu
ruusluokkia 0.175 k - m" :stä ylöspäin. Keskisuurissa luokissa jää palkka runkoa 
kohden huomattavasti liian pieneksi, suurissa luokissa se sen sijaan nousee 
aivan liian suureksi. Pohjois- Suomessakin sopii siis kuusikoissa 17.5 cm eli 
7 tuuman läpimitta kuoritun tavaran teossa kuoren alta mitattuna juoksu
metripalkan koroitusrajaksi paremmin kuin 20 cm eli 8 tuuman läpimitta. 

Kun sitten katselemme mäntypaperipuun tekoa, näemme, että niissä runko
suuruusluokissa, joita prosenttinen koroitus ei koske, saamme huomattavasti 
oikeamman palkan kuin kuusipaperipuun teossa. 17.5 cm paksu mm alta rungon 
osalta maksettu koroitus nostaa keskisuurissa luokissa runkopalkkaa liikaa, 
mutta jättää sen suurissa luokissa tuntuvasti oikeata pienemmäksi. Jos 
koroitus maksetaan 20 cm paksummalta rungon osalta, jää runkopalkka tie
tysti niissä keskisuurissa luokissa, joita koroitus ei vielä koske, liian pieneksi. 
Suuremmissa luokissa sen sijaan saadaan melko oikea runkopalkka, kuitenkin 
jonkin verran liian pieni. Viimeksi mainittu koroitus ottaa siis runkojen koon 
kohtalai5en hyvin huomioon, mutta ei koske riittävän pieniä runkoja. Koska 
tämä koroitus jättää useimmissa runkosuuruusluokissa runkopalkan liian pie
neksi ja koska runkopalkka maksettaessa koroitus 17.5 cm paksummalta run
gon 05alta paremmin vaihtelee oikean arvon kahden puolen, päädymme siis 
Pohjois- Suomen männiköissäkin mieluummin 7 kuin 8 tuuman rajaläpimitan 
kannalle. 

Kaiken kaikkiaan on todettava, että sattuma ei ole Pohjois- Suomessa yhtä 
~uotuisa kuin Etelä- Suomessa, mitä tulee juoksumetripalkan sopivaisuuteen. 
Tuumajaoitusta tarkempaan voimme tuskin mennä, ja muita tuumalukuja, 
jotka paremmin sopisivat juoksumetripalkan koroitusrajaksi kuin edellä esi
tetyt, ei ole. Useamman kuin yhden koroitusrajan käyttäminen ei saa aina
ka<m sen kokoisten runkojen ollessa kysymyksessä, jollaisia Metsätehon tut
kimusaineisto sisältää, sanottavaa parannusta aikaan. On kuitenkin toden
r.äköistä, että silmävaraisesti arvioituun leimikon keskikuutioon perustuva 
pinokuutiometripalkka ei käytännössä muodostu sanottavasti edellä esitetyin 
per ustein maksettavaa juoksumetripalkkaa oikeudenmukaisemmaksi. Kun siis 
molemmat mainitut taksaperusteet on oikeudenmukaisuuteen nähden katsot
tava jota kuinkin samanveroisiksi, kallistuu vaaka Pohjois-Suomessakin 
juoksumetripalkan puolelle, koska silloin päästään eroon runkojen koosta, 
ts. leimikon keskikuution arvioimisesta. 

On vielä mainittava, että juoksumetripalkan prosenttisten koroitusten ver
tailu Etelä- ja Pohjois-Suomessa ei anna oikeaa kuvaa työmaa-ajan menekin 
suhteista. Peruspalkkahan pääasiassa ratkaisee, kuinka suureksi lopullinen 
työansio muodostuu, ja peruspalkan on luonnollisesti oltava Pohjois-Suomessa 
su urempi kuin Etelä-Suomessa. 

Korostettakoon vielä, että edellä esitettyjä tuloksia, sikäli kuin ne koskevat 
juoksumetripalkan koroitusrajaa ja koroituksen suuruutta, voidaan soveltaa 
vain järeydeltään normaaleihin paperipuuleimikkoihin. Joskus kuitenkin 
taloudelliset syyt pakottavat hakkaamaan paperipuiksi melko järeätä tukki
puumetsää. Metsätehon keräämän tukintekoaineiston perusteella ei valitet
tavasti voida tutkia, mille kohtaa tyvestä lukien tietyt läpimitat sattuvat, 
koska tukkirunkojen läpimittaa ei ole mitattu kyllin lyhyin välimatkoin. 
' iin ollen ei myöskään voida selvittää, mikä läpimitta ylijäreissä paperipuu

leimikoissa parhaiten sopisi koroitusrajaksi ja kuinka suuri koroituksen olisi 
oltava. Niin paljon voidaan sanoa, että edellä esitetyt koroitukset ovat sel-
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laisessa tapauksessa ainakin eräiden tavaralajien kohdalla liian pieniä. Niitä 
olisi tietysti käytettävä, mutta lisäksi maksettava uusi, suurempi koroitus jon
kin paksumman läpimitan ylittävältä rungon osalta. Tämän koroituksen raja
läpimitan ja suuruuden täytyy kuitenkin toistaiseksi jäädä harkinnan varaan. 
Toisaalta esiintynee sanotunlaisia tapauksia melko harvoin. Mikäli paperi
puuleimikossa ei ole lukuisasti yli t j 2 k-m" kokoisia runkoja, päästään tämän 
tutkimuksen tuloksia soveltaen riittävän oikeudenmukaisiin juoksumetripalk
koihin . 

Sitten on vielä puututtava juoksumetritaksaan latvuspaperipuiden teossa. 
Metsäteholla on aineistoa vain mustan latvuspaperipuun teosta Etelä
Suomessa (Makkonen 1949). Kuusen osalta sisältää aineisto 2-metrisen 
mustan tavaran ja männyn osalta 4- ja 2.5 - metrisen (vain viimeinen pölkky 
2.5- metrinen) mustan tavaran teon. Rungon paperipuuosan kuutiota vas
taava paperipuuosan pituus todettiin molemmissa tapauksissa likimain 
samaksi. Taulukossa 9 on esitetty suhdelukujen avulla työmaa-aika juoksu
metriä kohden paperipuuosan kuuliosta riippuen. 

Taulukko 9 - Table 9. 

Työmaa-ajan menekkiä juoksumetriä kohden osoittavat suhdeluvut kuorimattoman latvuspaperi
puun teossa Etelä-Suomessa. - Relatil•e Figures for 1Vorkir1g-place-time per Running Metre in the 

Making of Ur1harked Top Pulpwood in South Finland. 

1 

Rungon paperipuuosan kuutio, kuorellista k-m 3 

Volwne of Pulpwood Part of Stern, cu.m(s) incl. Bark 

1 
Kuorimaton latvuspaperipuu 

0.02 1 0.0-t- 1 0.06 1 0.10 1 0.14 1 0.18 1 0.22 1 0.26 1 0.30 
Unbarked Top Pulpwood 

Työmaa-ajan menekkiä juoksumetri ä kohden osoittavat 
suhdelu\·ut - Relative Figures for Working-place-time jJer 

Running Metre 

Kumi - Spruce, 2 m ............ 1 111 1 103 99 1 100 1 101 1 104 1 108 1 113 1 119 

Mänty- Pine, 4 & 2.5 m .. . 1 - 1 135 1 103 1 100 1 93 1 91 1 91 1 93 1 96 

Huomaamme, että mustan latvuspaperipuun teossa latvusten koko vaikuttaa 
työmaa- aikaan juoksumetriä kohden m~lko vähän. Molemmissa tapauk
sissa havaitaan optimikoko josta työmaa-aika juoksumetriä kohden nousee 
sekä pienempiin että suurempiin latvuksiin päin. Nousu on kuitenkin melko 
pientä lukuun ottamatta männyn kohdalla esiintyvää pienintä suuruusluokkaa. 
Puolipuhtaan latvuspaperipuun teosta ei Metsäteholla ole aineistoa, mutta voi
daan päätellä, että kuorintavaihe ei muuttaisi paperipuuosaa kohden lasketun 
työmaa-ajan tasoitusviivan kaltevuutta niin paljon, että se · tuntuvasti vai
kuttaisi juoksumetriä kohden lasketluun työmaa-aikaan, mitä tulee sen riip
puvaisuuteen latvusten koosta. Uskallamme niin ollen tehdä sen johtopää
töksen, että l a t v u s p a peri p u i d en teo s sa p ä ä s t ä ä n r i i t t ä v ä n 
oikeudenmukaiseen palkkaukseen käyttämällä samaa 
j u o k s u m e t r i p a 1 k k a a 1 a t v u s t e n k o o s t a r i i p p u m a t t a. 
Tilinmaksua varten tarvitsee niin ollen tietää ainoastaan valmistettujen pölk
kyjen lukumäärä. 

Ennen kuin jätämme juoksumetritaksan käsittelyn, kajoamme vielä kysy
mykseen miten pölkkyjen mittaus käytännössä suoritetaan siinä tapauksessa, 
että tulee kysymykseen juoksumetripalkan koroitus. Edellä esitetyt tulokset 
on laskettu siten että runkojen käyttöosa on mahdollisimman tarkoin jaettu 
tiettyä läpimittaa ohuempaan ja paksumpaan osaan. Mikäli valmis paperi
puupölkky vain osittain täyttää rajaläpimitan, emme tietenkään voi käytän-
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nössä ryhtyä tutkimaan, mille kohtaa pölkkyä rajaläpimitta sattuu, ja ottaa 
sitä huomioon rajaläpimitan ylittäviä juoksumetrejä laskiessamme. Mittaus 
on luonnollisesti tehtävä aina samalta kohtaa, ja tällöin on teoreettisesti 
sopivin läpimitta pölkyn keskeltä. Pölkky tietysti kokonai~dessaan luetaan 
rajaläpimitan ylittäviin tai peruspalkan mukaan maksettaviin en perusteella 
ylittääkö vai alittaako läpimitta pölkyn keskeltä sovitun rajan. Kummankin 
mainitun ryhmän juoksumetreihin voi silloin tulla luetuksi korkeintaan puolet 
pölkyn pituudesta liikaa tai liian vähän. Virhemahdollisuus on molempiin 
suuntiin yhtä suuri, joten se käytännössä suurin piirtein kumoutuu. 

On kysymys erikseen, soveltuuko tämä teoreettinen ratkaisu käytäntöön. 
Vastaus lienee ilman muuta kielteinen. Kun ristikkoon pannaan pölkkyjä 
myös keskelle, ei ole enää mahdollista mitata pölkkyjen keskiläpimittaa. 
Mittaus on siis suoritettava pölkkyjen päistä ja mieluummin vain toisesta 
päästä. Mittaus molemmista päistä on tietysti periaatteessa yhtä hyvä keino 
kuin mittaus keskeltä, mutta siitä aiheutuu lisätöitä. Mittaus pölkyn latvasta 
on käytäntöön vakiintunut tapa, ja tutkimustulokset on siis pyrittävä muun
tamaan sen mukaisiksi. Palaamme tähän kysymykseen vielä tutkimuksen 
kolmannessa osassa. 

Kappalepalkka. 
Määrämittaista tavaraa tehtäessä voidaan pituusyksikkötaksa muuntaa kap

paletaksan muotoon. Kappalepalkka on silloin pituusyk ikköpalkka kerrot
tuna pölkyn pituudella. Laskemalla palkat valmiiksi kappaletaksan mukai
siksi päästään tilinmaksun yhteydessä yhtä kertalaskua vähemmällä kuin 
sovellettaessa pituusyksikköpalkkaa sellaisenaan. Kappalepalkan koroitus
rajan ja koroituksen suuruuden suhteen pitää tietysti paikkansa sama, mitä 
edellä on sanottu pi tuusyksikköpalkasta. iissä tapauksissa joihin kappale
palkka soveltuu, se on mahdollisimman yksinkertainen taksaperuste. 

Runkopalkka. 
Runkopalkka perustuu runkoa kohden kuluvaan työmaa-aikaan. Se on 

kaikkien muiden taksaperusteiden pohjimmainen lähtökohta, mutta koska se 
sellaisenaan esiintyy käytännössä melko harvoin. on sen käsittely tässä jätetty 
viimeiseksi. Koska työmaa- ajan menekki runkoa kohden riippuu erittäin 
voimakkaasti rungon koosta, on runkopalkkaa määritettäessä luonnolli esti 
lähdettävä leimikon keskikuutiosta. Tässä suhteessa ei siis runkopalkka ole 
kuutioyksikköpalkkaa edullisempi. Jos työmaa-aikaa runkoa kohden osoittava 
tasoitusviiva on käyrä, sisältyy runkopalkkaan sama irhemahdollisuus jota 
käsittelimme kuutioyksikköpalkan yhteydessä. Runkopalkka on kuutioyksikkö
palkkaa edullisempi vain siinä tapaukse sa, että käy helpommin päinsä laskea 
kaadettujen runkojen luku kuin mitata valmi tettu kuutiomäärä ja että ei 
ole tarpeen tietää hakkuun yhteydes ä työtulo ta kuutioyksiköissä lausuttuna. 
Lähinnä tulee tällöin kysymykseen vanerikoi ujen ra iinkaato. Kaadettujen 
runkojen lukumäärä voidaan ilman muuta laskea. ko ka rungot jäävät kaadon 
jälkeen kokonaisiksi. Lisäksi ei vielä iinä vaiheessa tiedetäkään tarkalleen 
kaadetuista rungoista kertyvien vaneritukkien kuutiojalkamäärää. Toinen 
tapaus, johon runkopalkka mahdollise ti opisi. on paperipuu- ja halkoran
kojen teko. Pitkähkön tavaran teos a voidaan nimittäin helposti laskea tyvi
pölkkyjen perusteella, montako runkoa on valmi tettu. 

Suoritettuamme periaatteellisessa mielessä erilaisten tak aperu teiden tar
kastelun voimme ryhtyä tutkimaan. millaisik i tak aperusteet muodostuvat, 
kun aikatutkimusten antamat numerolli et tulokset ovelletaan niihin. 

44 



III. AIKATUTKIMUSTULOSTEN MUUNTAMINEN 
VASTAAMAAN KÄYTÄNNÖSSÄ ESIINTYVIÄ 

M I T TA YK S l K ÖITÄ. 

K u u t i o y k s i k k ö p a 1 k k o j e n s u h t e e t. 

Pinotavara. 
Metsätehon pinotavaran teosta suorittamien aikatutkimusten yhteydessä on 

runkojen koko mitattu käyttöosan kiintokuutiometrimääränä. Koska Etelä
Suomessa on tutkittu sekä mustan että puolipuhtaan paperipuun tekoa, on 
siellä yhtenäisen vertailuperusteen saamiseksi käytetty kuorellista kiintokuu
tiota. Jos käytetään kuutioyksikköpalkkaa ilmoitetaan työtulos käytännössä 
kuitenkin pinokuutiometreinä, jolloin pinomittaan ei kuoritun tavaran teossa 
luonnollisestikaan sisälly kuorta. Muunnettaessa kuorelliseen kiintokuutioon 
perustuvia runkosuuruusluokkia pinomitan mukaisiksi on siis kuoritun tavaran 
kohdalla vähennettävä saadusta pinomitasta kuorimishukka. Pohjois-Suomessa 
on paperipuiden osalta tutkittu vain puolipuhtaan tavaran tekoa. Sen vuoksi 
on runkojen koko siellä kautta linjan ilmoitettu käyttöosan kuorettomana 
(puolipuhtaana) kiintokuutiometrimääränä. Kun kiintomitat ensin on muun
nettu pinomitoiksi, on sen vuoksi halkojen kohdalla lisättävä saatuun pino
mittaan kuoren osuus. 

Koska kiintokuutioon pohjautuvien aikatutkimustulosten muuntaminen vas
taamaan pinomittoja tapahtuu runkosuuruusluokittain eikä runkojen keski
määräisen koon perusteella on otettava lisäksi huomioon, että kuoriprosentti 
ja siitä johtuen myös kuorimishukkaprosentti on pienten runkojen kohdalla 
suurempi kuin isojen. Tähän saakka on yleensä Etelä-Suomessa käytetty puoli
puhtaaksi kuorittaessa kuorimishukkana 10 o o, jolloin edellytetään, että pinossa 
oievien pölkkyjen keskiläpimitta on 13-15 cm (Saari, K e l tikan g a s ja 
W u o t i 1939). Tämä luku on kuitenkin osoittautunut käytännössä liian pie
neksi. ykyään onkin päädytty Etelä-Suomessa 14 o 0 kannalle. Kuorimishuk
kaprosentin nostamista on perusteltu sillä että pinomitta pienenee enemmän 
kuin pelkkä kuorimishukka edellyttää, koska kuorittaessa häviävät myös pie
net oksan tyngät. Jos. kuorimishukka lasketaan kiintomitasta, ei tämä näkö
kohta tietenkään tule kysymykseen. Tässä ei voida ottaa kantaa siihen, mikä 
kuorimishukkaprosentin pinomitasta laskettuna tulisi olla, mutta otetaan läh
tökohdaksi edellä mainittu 14 o o. Huomau ettakoon että pieni muutos tähän 
prosenttilukuun vaikuttaa kuoritun ja kuorimattoman tavaran pinokuutio
metriä kohden lasketun työmaa-ajan menekin suhteeseen niin vähän, että sillä 
ei ole mitään käytännöllistä merkitystä. 
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Edellä mainittu pölkkyjen keskiläpimitta vastaa lähinnä Metsätehon käyt 
tämää runkosuuruusluokkaan 0.225 kuorellista k-m~. Sen kokoisilla rungoilla 
on kuorimishukkana puolipuhtaaksi kuorittaes a niin ollen tässä käytetty 14 o o. 
11 vessa 1 on (1947) pystypuiden kuutioimistaulukoista nähdään, miten kuo
riprosentti riippuu runkojen koosta. Ei ole olemassa tutkimuksia kuorimishuk
kaprosentin riippuvaisuudesta runkojen koosta. Sen vuoksi on täytynyt kat
soa kuorimishukkaprosentin runkosuuruusluokasta toiseen siirryttäessä muut
tuvan samassa suhteessa kuin kuoriprosentin. Näillä edellytyksillä on Etelä
Suomessa puolipuhtaaksi kuorittaessa saatu eri runkosuuruusluokille seuraa
vat kuorimishukkaprosentit. 

Rungon käyflöoson kuutio, kuorellislo k-m3 

0.025 0.050 0.075 0.100 0.125 0. 175 0. 25 0.275 0.325 0.375 0.425 0.475 

Kuorimishukkoprosenlli 

15.2 1.",1 14.9 14.7 14.-t 14.2 14.0 13 .7 13.5 13.3 13.1 12.9 

Jos työmaa-ajan menekkiä laskiessamme käytämme sekä kuoritun että mus
tan tavaran teossa lähtökohtana toisaalta kuorellista kiintokuutiometriä ja 
toisaalta pinokuutiometriä, on selvää, että kuoritun ja mustan paperipuun työ
maa-ajan menekin suhde muuttuu siten että jälkimmäisessä tapauksessa kuo
ritun tavaran teko on mustan tekoon verrattuna suhteellisesti epäedullisem
paa kuin edellisessä tapauksessa. Voimme havainnollistaa saman asian oletta
malla, että olemme ensin valmistaneet kaksi kiintokuutiometriä kuorellista 
p::.peripuuta. Jos sitten kuorimme toiseen kiintokuutiometriin sisältyvät pöl
kyt, on työtuloksemme kuitenkin molemmis a tapauksissa yhtä suuri, kun käy
tämme työtuloksen mittana kuorellista kiintokuutiometriä. Jos sen sijaan 
ladomme sekä kuoritun että mustan paperipuun kummankin erikseen pinoon, 
on työtuloksemme pinomittoina lausuttuna kuoritun tavaran osalta pienempi 
kuin mustan. 

Muunnettaessa aikatutkimustuloksia pinomi an mukaisiksi muuttuvat eri 
tavaralajien työmaa-ajan menekin suhteet siitäkin syystä, että pitkän tavaran 
pinotiheys on pienempi kuin lyhyen. Toiseksi on mäntypaperipuun pinotiheys 
keskimäärin hieman pienempi kuin kuusipaperipuun ( a a r i, K e 1 t i k a n
g a s ja W u o t i 1939). Kolmanneksi pinotiheys riippuu runkojen koosta siten, 
että se pienenee runkojen pienentye ä (A r o 1929, Jalava 1929, Ron k a
nen 1942b). 

Tässä on käytetty lähtökohtana Tapion askukirjassa mainittuja kuusi- ja 
mäntypaperipuiden sekä koivuhalkojen pino iheyslukuja eri pituiselle ta\·a
ralle. Nämä luvut edellyttävät, että pölkkyjen ke kiläpimit a on 13-15 cm, 
joka, niin kuin edellä jo mainittiin, vastaa uunnilleen runko uuruusluokkaa 
0.225 kuorellista k-m'. Muiden runkosuuruusluokkien pinotiheysluvut on 
saatu käyttämällä apuna A r on ( 1929) muutamille keskiläpimittaluokille esit
Uimiä pinotiheyslukuja. Kun pinotiheys alimmassa A r on esittämässä keski-
11-:pimittaluokassa merkitään 100:ksi, ovat vastaava arvot muille läpimtlta
ltlokille seuraavat (taulukko 10). 

A r o ei ole esittänyt vastaavia tietoja 4-metri estä tavara ta, joten sen koh
d::tlla on eri keskiläpimittaluokkien pino iheyssuhdeluvut täytynyt konstruoida 
taulukon 10 lukujen perusteella. Pölkkyjen keskiläpimittaluokka 8--10 cm vas
taa lähinnä runkosuuruusluokkaa 0.050 kuorellista k-m·, 11-12 cm runko
suuruusluokkaa 0.100 kuorelli ta k-m ja 16--18 cm runko uuruusluokkaa 
0.425 kuorellista k-m3 . Käyttämällä runkosuuruu luoka sa 0.225 kuorelli ta 
k-m1 Tapion taskukirjan pinotiheyslukuja (tosin vain kahdella desimaalilla) 
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Taulukko 10 - Table 10. 

Pinotihcy lunm riippu\·aisuu pinossa o)e,-icn pölkkyjcn kcskiläpimitasta. 
Dtpmdma of lht Pilt Dmsity Figurt on tht Aurage Dinmeltr of Bolts in /he Pilt. 

Pölkkyjen kcskiläpimitta, cm 
Areragt Diameler of Bolts, cm. 

Pölkkyjcn pituus, m 
8- 10 fll-12 j J3 15 116-18 Ltnt:lh of tht Bolts, m. 

Pinotiheyden suhdeluvut 
Rtfalice Figures of the Pile Density 

1 1 JOO 103 1 107 1 108 

2 1 JOO JO+ 1 108 109 

3 1 JOO 105 109 1 111 

on edellä mainittujen runkosuuruusluokkien pinotiheysluvut laskettu taulu
kossa 10 esitettyjen suhdelukujen avulla. Muiden runkosuuruusluokkien luvut 
on sitten saatu interpoloimalla. äillä edellytyksillä on eri pituiselle kuusi - ja 
mäntypaperipuulle saatu eri runkosuuruusluokissa seuraavat pinotiheysluvut. 

T ulukko 11 - Table 11. 

Kuu i- ja mantrpaperipuiden pinotihersluvut. 
Pii.- Dmsil) Figuru of pruu and Pint Pulpu:ood. 

Kutni - prure Mänty- Pint 
Runkojen kilyttoosan kuutio 
keskimäärin, kuordlista k-m1 Pölkkyjen pituus, m - LtngJJr of Bolts, m . 
. h eraf!t l'olumeof L'tili~.d Pari ------:----;~---,....----,.1--- 1 
if ( ) · l B 1r 1 _,_2_ __+ _ _ 1 2 _ +_ o • lmJS cu.m. s rnc. ar _ 

Pinotihe} luvut - Pilt Dmsity Figuru 

0.025 1 0.70 ~ 0.68 1 0.62 1 0.69 1 0.66 0.59 

0.050 1 0.71 0.69 0.63 1 0.70 1 0.67 0.60 

0.075 1 0.72 0.70 0.6+ 1 0.71 1 0.68 1 0.61 

0.100 1 0.73 1 0.71 1 0.65 1 0.72 1 0.69 0.62 

0.125 1 0.7+ 0.71 1 0.66 1 0.73 1 0.70 1 0.63 -· 0.175 1 0.75 0.72 0.67 1 0.7+ 0.71 1 0.64 

0.225 1 0.76 1 0.73 1 0.68 1 0.75 0.71 1 0.65 --
0.275 1 0.76 0.73 1 0.68 1 0.75 1 0.71 1 0.65 

0.325 1 0.76 0.73 0.69 1 0.75 0.71 1 0.66 

0.375 1 0.77 O.H 0.69 1 0.76 1 0.72 1 0.66 

0.425 1 0.77 1 O.H 1 0.70 1 0.76 1 0.72 1 0.67 

0.475 1 0.77 O.H 1 0.70 1 0.76 1 0.72 0.67 

Koi uhaloille on samalla tavom kon truoitu pinotiheysluvut eri runkosuu
ruusluoki . a läht mällä Tapion askukirjan halkaistujen lehtipuuhalkoj n 
pinotih ysluvusta ja runkosuuruu luokasta 0.225 kuorelli ta k-m~ . Luvut on 
esit lty taulukossa 12. 
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Tauluklio 12 - Table 12. 

Koivuhalkojen pinotihey lu\·ut eri runkosuuruu luoki a. 
Pile Density Figurts of Birch Fiuwood in rparalt /,-m i..:t Classu. 

-
Runkojen käyttöosan kuutio keskimäärin, kuorellista k-m1 

Averagt Volumt of l'liliud Pnrls of /tms, ru.m. (s) ind. Bark 

0.025 1 0.050 1 0.0751 0.100 0.1 25 0.175 0.225 0.275 0.325 0.375 0.425 0.475 

Pinotiheys\U\"UI - Pilt Dmsity Figttrts 

0.58 1 0.59 1 0.60 1 0.61 0.62 0.62 0.63 0.63 0.63 0.64 0.64 0.64 

Edellä on esitetty perusteet, joiden nojalla rungon käyttöosan kiintokuution 
mukaiset aikatutkimustulokset on muunnettu pinomitan mukaisiksi. Tarkaste
lemme nyt lähemmin, millä tavalla muuntaminen on uoritettu. 

Alkuperäiset runkosuuruusluokat, jotka iis osoittavat rungon käyttöosan 
kuorellista kiintokuutiometrimäärää, on aluksi muunnettu pinornitoik i pino
tiheyslukujen avulla. Täten on esim. 2-metri en kuusipaperipuun kohdalla 
saatu runkosuuruusluokkaa 0.025 kuorelli ta k-m' vas aamaan 0.0368 kuorel
lista p-m". Kun tästä luvusta sitten 2-metrisen puolipuhtaan kuusipaperipuun 
kohdalla vähennetään kuorimishukan osuus, jää tulokseksi 0.0312 p-m •. Vas
ta~vasti on menetelty kunkin tavaralajin ja runkosuuruusluokan kohdalla erik
seen. Sen jälkeen on piirretty koordinaatisto, jo sa abskissana on rungon käyt
töosan kuutio pinokuutiometreinä (mustan tavaran teossa kuorellista ja puo
lipuhtaan tavaran teossa puolipuhdasta p- m3 ) ja ordinaattana työmaa-aika 
runkoa kohden. Alkuperäisten kuorellisen kiintokuution mukai ten runkosuu 
ruusluokkien kohdalta on sitten otettu aikatutkimusten mukainen työmaa
aika ja sijoitettu se piirrettyyn koordinaatistoon kunkin runkosuuruusluokan 
osalta erikseen sen pinokuutiometrimäärän kohdalle, mikä muuntamalla on 
saatu. Yhdistämällä koordinaati toon merkityt pisteet on saatu käyrä, joka 
osoittaa työmaa-ajan runkoa kohden siinä tapauk e sa. että rungon koko 
ilmoitetaan valmiiksi tavaraksi tehtynä pinokuutjometrimääränä. Kun tältä 
käyräitä kunkin runkosuuruusluokan kohdalta saatu aika jaetaan suuruus
luokan pinokuutiometrimäärällä, saadaan työmaa- aika pinokuutiometriä koh
den. Sijoittamalla näitä aikoja kuvaavat pi tee koordinaa istoon ja yhdi tä
mällä ne saadaan työmaa- aikaa pinokuutiometriä kohden osoittava käyrä. Tältä 
kiiyrältä saadaan sitten lopuksi työmaa-aika pinokuutiometriä kohden mmkä 
kokoisille rungoille tahansa. Katsomme e amerkkinä, millaisek i työmaa-aika 
runkoa ja pinokuutiometriä kohden näin mene ellen muodostuu 2-metrisen 
puolipuhtaan kuusipaperipuun teossa. Piirro- 12 valai ee a iaa. 

Palkkaperustekomitea on jakanut rungo koon peru teella suuruusluokkim 
sen mukaan, miten monta runkoa menee yh een valmuseen yhmata tomaan 
pinokuutiometriin. Tämä luku on luonnolli esti tarkoi e u käytännössä arvioi
tavaksi silmävaraisesti etukäteen. Koska leimJkon keskikuution tarkka mit
taaminen kullakin palstalla erik een oH i arvat avasti ylivoimainen tehtävä, 
on palkkaperustekomitean ehdot ama runkojen koon luoki eluperuste kat ot
tava sopivaksi käytännön tarpeita ilmällä pi äen. Kui enkin siihen sisältyy 
se epäjohdonmukaisuus, että esim. yh een pinokuutiome riin mustaa paperi
puuta menee samankokoisia runkoja enemmän kuin yh een pinokuutiom trun 
halkoja, koska pinotiheys on erilainen. Toisin sanoen sellaise rungot, joita 
valmiiseen pinokuutiometriin menee esim. 6 kpl., ovat tavaralajis a riippuen 

· jonkin verran erikokoisia. Tämä seikka on arvioantia suor1 ettaessa pideltä\•a 
mielessä. 
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Piirro 12 - Figure 12. 

Työmaa-aika runkoa ja pinokuutiomelria kohden 2-metrisen puolipuhtaan kuusipaperipuun teossa. 

ll"orking-plau-limt prr ltm anå ptr cu.m. Piltd .\ftasurt in the J'daking of 2-Mtlre Spruce Pulpwood. 

Palkkaperustekomitea on ehdottanut käytettäväksi seuraavaa runkosuuruus
luokittelua: 

Pinokuutiometriin menee runkoja: 
20 . 19-15, 1~-11, 10-8, 7, 6, 5, 4 1,2, 4, 3l/2, 3, 2 1, 2 -

Tapauksissa, joissa on mainit u molemmat luokkarajat, ei ole ilmoitettu, 
onko luokitus katsottava yleneväksi, alenevaksi vai tasaavaksi, eikä sillä sei
kalla silmävaraisesti arvioitaessa olekaan sanottavaa merkitystä. Laskentatek
nilli essä mielessä on aikatutkimustuloksia muunnettaessa kuitenkin otettava 
a~iaan tietty kanta. Tässä on luokitus katsottu tasaavaksi, toisin sanoen, jos 
l oreettisesti katsoen runkoja menee pinokuutiometriin esim. 14.4 kpl., on 
leimikon ka ottu kuuluvan luokkaan 14-11 runkoa/p-ms, ja jos runkoja 
menee p-ms:iin 14.6 kpl. on sen katsottu kuuluvan luokkaan 19-15 runkoa/ 
p-ms. Piirroksen 1 ~ yläreunaan on merkitty edellä esitetty luokitus siten, että 
useampia runkolukuja si ältävistä luokista on merkitty vain nimellinen ala
raja ja iimeisestä luoka ta ainoastaan yläraja. Työajan menekin on siis vii
meisen luokan ylärajasta vielä pienempun runkolukuthin (suurempiin runkoi
hin) siirryttäes ä ka ottu pysyvän muuttumattomana. Tutkimusten mukaan 
se tosin ielä siitäkin jonkin verran laskee. mutta toisaalta se perin suurten 
runkojen kohdalla, JOiden o alla ei ole olema sa tutkimuksia, alkaisi toden
ni.iköis sti jälleen nousta, ko-kapa jännesahan käyttö silloin jo alkaisi käydä 
hankalaksi ja kovin uurt n pölkkyjen lukuttelu oli i hida ta. Tämän vuoksi ei 
ole katsottu aih elliseksi käyl ää yllä mainittua pienempiä runkolukuluokkia. 

litä tul n immäis en runko-uuruusluokkaan, siintynee pinopuutavara-
1 1mikois a harvoin käyt öosaltaan 0.025 p-m1 ( -!0 runkoa p-ms) pienempiä 
•·unkoja. Ensimmäise sä runko uuruusluokassa on sen vuoksi työmaa-aika 
pinokuutiometriä kohden kunkin avaralajin teo·sa otettu käyräitä mainitun 
p"nokuutiometrimäärän ja luokan alarajan (0.050 p-ms) puolivälistä. Kolmen 
seuraavan runkosuuruu luokan yömaa-aika pinokuutiometriä kohden on saatu 
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Taulukko 13 - T a b1e 13. 

Työmaa-ajan menekkiä pinokuutiometriä kohden osoitta\·at uhdt'luvut. Luokka 6 runkoa p-m3 

= 100. - Relative Figuus for lrorking-plaa-tim~ pt'r m.m. Pild .\lt wm. Clau IJ tems ptr m. m. Pil~d 

MeaJIITt = JOO. 

1 1 1 

1 1 1 1 

Runkosuuruusluokka, 
runkoa /p-m3 - C/ass of Stem 20 + 19-151-1-11 10- 7 6 5 4 1/1 4 3 ' ,, 3 211!_ 
Si~t, Stems per Piled cu.m. 

l'vl easure 
1 

' 
Työmaa-ajan menekkiä pinokuutiometriä kohden o oittavat suhdeluvut 

Rtlatiu F~~ures for ll'orking-plact-time per cu.m. piltd .\lrasuu 

1 m puolip. kuusipape~ipuu l 
1 

1 

1 m Barked Spmce Pulpwood ... 163 137 121 112 1 104 100 96 94 91 i 88 85 8.? 
--

1 m kuorimaton kuusipap.p. , 
1 m Unbarked Spruce Pulpwood 16-J. 1 134 120 1 110 103 100 

1 

97 95 9~ 93 1 91 90 

1 m puolip. mäntypaperipuul 

1 89 

1 

1 m Barkul Pine Pulpwood ...... 178 l.J.6 130 115 105 100 95 93 86 83 79 
1 

1 1 m kuorimaton mäntypap.p. , 
1 m Unbarked Pine Pulpwood ... 161 1 13-J. 120 110 104 100 91 96 94 93 9.? 1 90 

2 m puolip. kuusipaperipuu l 

1 

1 1 

1 2 m Barked Spmce Pulpwood ... 173 I.J..J. 128 113 105 100 96 94 90 87 8~ 79 -1 2 m kuorimaton kuusipap.p. , 
2 m Unbarked Spmcc Pulpwood 178 1 1-13 126 113 10-1 100 95 93 91 87 85 82 

2 m puolip. mäntypaperipuul 

1 1 

1 
2 rn Barked Piru Pulpwood ...... 188 151 133 117 105 100 9~ 90 86 83 1 79 i 1 

1 
1 2 m kuorimaton mäntypap.p. , 

2 m Unbark~d Pint Pulpwood ... 173 I.J-2 1:?5 1 II:? 104 100 96 9-1 1 92 1 88 86 83 

4 m puolip. kuusipaperipuul 
4 rn Barked Spruct Pulpwood ... 187 1 151 1 13:? 1 116 106 100 95 9.? 89 1 85 81 77 

4 m kuorimaton kuusipap.p. l 1 
1 

1 1 
4 m Unbark~d Spruce Pulpwood 208 158 136 118 105 10[) qj 9-1 90 1 87 1 83 78 

.J. m puolip. mäntypaperipuul 

1 

1 

1 1 4 m Barked Pine Pulpwood ...... 207 16-t I.J.I 
1 

1:?1 107 100 93 89 85 81 76 71 

4 m kuorimaton mäntypap.p. l 1 ! ~ 

4 m Unbarked Pine Pulpwood ... 228 167 139 117 1 106 100 94 1 91 89 8-~ 80 78 

t::Jsaavan luokituksen mukaisen keskiarvon kohdalta. Yhdellä runkoluvulla 
ilmaistujen luokkien osalta on asia tietysti ilman muuta selvä. Viimeisen 
runkosuuruusluokan työmaa- aika pinokuu wmetriä kohden on luettu luokan 
ylb.rajan · kohdalta, koska on katsottu työmaa-ajan menekin siitä eteenpäin 
pysyvän sam3na. 

Edellä esitetyllä tavalla on siis saatu kullekin tavaralajille työmaa-aika 
pinokuutiometriä kohden eri runko uuruusluokissa. Kun sitten kunkin tava
ralajin osalta erikseen merkitsemme lOO:ksi työmaa-ajan pinokuutiometriä 
kohden runkosuuruusluokassa 6 runkoa p-m ja laskemme muille runkosuu
ruusluokille vastaavat arvot, näemme, miten runkojen koko vaikuttaa pino
kuutiometriä kohden laskettuun työmaa-ajan menekkiin, toisin sanoen saamme 
lukusarjan, jota palkkaperustekomitea nimittää työ\·aikcussarjaksi . ämii 
lukusarjat on esitetty taulukossa 13. 
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Huomaamme, että runkojen koko vaikultaa pinokuutiometriä kohden lasket
tuun työmaa-ajan menekkiin sitä voimakkaammin, mitä pitempi tavara on 
kysymyksessä. Erot ovat niin suuret, että saman suhdelukusarjan käyttämi
nen kautta linjan aiheutta1si palkkoihin melkoisia epäoikeudenmukaisuuksia. 
Palkkaperustekomitea joutui kuitenkin mietintöään laatiessaan olosuhteiden 
pakosta tarkempien tutkimusten silloin vielä puuttuessa käyttämään kaiken
laiselle pienpuutavaralle halkoja lukuun ottamatta samaa suhdelukusarjaa. 
Kun laskemme kaikille edellisessä taulukossa esitetyille lukusarjoille keski
.:.rvon, voimme katsoa sen likimain verrannolliseksi palkkaperustekomitean 
käyttämään suhdelukusarjaan. Saamme seuraavanlaisen asetelman. 

Runkoo1p-ml ······ 20+ 19-15 14-11 10-8 7 6 5 4 lf2 4 3 1/2 3 21J2 -
Polkkoperustekomi-

teon mukaan ...... 156 145 133 118 107 100 92 88 84 80 76 73 
Metsätehon mukaan 

keskimäärin ..... 184 147 129 115 105 100 95 93 90 87 84 80 

Ensimmäisen runkosuuruusluokan suhdeluvuissa on melkoisen suuri ero. 
Sille emme voi kuitenkaan panna suurta painoa, sillä mainitun luokan suhde
luku riippuu suuresti siitä, mihin pannaan runkolukuluokan yläraja. Käytän
nössäkin tämä raja vaihtelee leimattuJen runkojen minimikaosta riippuen. 
Liså.ks1 on sanottava, että palsta kokonaisuudessaan sattunee käytännössä 
hyvin harvoin runkosuuruusluokkaan 20 + runkoa p-m'1, vaikka leimattujen 
runkojen joukossa olisi lukuisastikin tähän suuruusluokkaan kuuluvia run
koja. Seuraavasta runkosuuruusluokasta aina luokkaan 6 runkoaJp- mj asti ei 
suhdeluvuissa ole ratkaisevia eroja. Siitä suurempiin runkoihin päin siirryt
täessä palkkaperustekomitean lukusarja sen sijaan laskee selvästi jyrkemmin 
kuin Metsätehon mukaan keskimäärin. Tämä johtuu siitä, että palkkaperuste
komitea on toisaalta käyttänyt apuna V u o r i s t on ( 1936) kuusipaperipuun 
teosta suorittamaa tutkimusta ja toisaalta pitänyt silmällä pinokuutiometriin 
menevää juoksumetrimäärää. Vuoristo taas on saanut työvaikeussuhdeluktl
sarjan jonkin verran liian jyrkästi laske aksi sivulla 24 mainitusta syystä. 
f'1cnten runkojen kohdalla palkkaperustekomitea on, tosin toisenlaisin perus
t in, onnistuneesti "loiventanuf' Vuoriston lukusarjaa, mutta suurten runkojen 
kohdalla seikka, johon edellä viitattiin. on kuitenkin jäänyt vaikuttamaan. 
Sikäh kuin työvaikeussuhdelukusarjaa laadittaessa on pidetty silmällä pino
kuutiometriin menevää juoksumetrimäärää, ei tämä peruste liene antanut aivan 
oikeaa kuvaa, koskapa myöhemmät tutkimukset ovat osoittaneet, että työmaa
ajan menekki juoksumetriä kohden nousee runkojen suuretessa jyrkemmin, 
kuin mihin palkkaperustekomitean mietinnössä silloin käytettävissä olleiden 
tutkimustulosten nojalla on päädytty. 

Vertaamme sitten v1elä palkkaperustekomitean koivuhalkojen teossa käyt
tämää työvaikeussuhdelukusanaa Metsätehon tutkimusten mukaiseen. Saam
me seuraavanlaisen asetelman. 

Runkoa p-m3 ......•. 20 + 19-15 14-11 10- 7 6 5 .jl ~ ,_ 4 31/2 3 21,2-

Polkkoperuslekoml· 
teon mukaan ...... 1-13 132 122 110 104 100 96 93 91 6 5 

Metsotehon mukaan ll19 132 122 110 103 100 97 96 94 93 92 90 

Kun otamme huomioon, mitä edellä on sanottu ensimmäisestä runkosuuruus
luokasta, voimme todeta, että työvaikeussuhdelukusarjoissa ei ole suuria eroja. 
Suurlen runkojen kohdalla palkkaperustekomitean sarja kuitenkin laskee hiu
kan jyt·kemmin kuin Metsätehon sarja. 
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Mainitsimme jo edellä, että palkkoihin saattaa tulla huomattavia epäoikeu
denmukaisuuksia, jos katsomme runkojen koon \'aikuttavan työmaa-ajan 
menekkiin samalla tavalla kaikenlaisen paperipuun teossa. Laskemme vielä, 
kuinka suuri olisi suurin mahdollinen virhe lausuttuna prosentteina oikeasta 
palkasta, jos käyttäisimme kaikille taulukas a H mainituille tavaralajeille 
samaa keskiarvona saatua suhdelukusarjaa. 

Laskelman tulos näkyy seuraavasta a etelmasta. Prosenttiluvut osoittavat. 
kuinka suuri virhe syntyy keskiarvosarjasta eniten poikkeavan tavaralajin 
kohdalla. 

Runkoa ·p-m3 20 t 19-15 14- 11 10- 7 6 5 41J~ 4 31/2 3 21{2-

Suurin mah- - 19.3 -12.0 - 8.5 -5.0 - 1.9 - 0 -2.1 -3.1 - 4.3 -6.5 - • . 7 -11.1 
dollinen + 14.3 + 9.7 +7.5 + 4.5 T 1.9 +0 + 2.2 ... 4.5 + 5.9 + 7.4 + 10.5 + 12.7 virhe, % 

Näemme, että virhemahdollisuus on varsin huomattava, jos rungot ovat 
tavallista pienem piä tai tavallista suurempia. Huomautettakoon vielä että 
näiden virhemahdollisuuksien puitteissa voitai iin myös haloille käyttää samaa 
suhdelukusarjaa kuin paperipuille. 

Tutkimme sitten, voisimmeko muuta mia tavaralajeja sopivasti y hdis tele
mällä päästä vähemmillä lukusarjoilla kuin käyttämällä kullekin omaan sa ja 
kuitenkin saavuttaa tyydyttä vän oikeudenmukaisuuden. Lähinnä näyttää mah
dolliselta käyttää samaa suhdelukusarjaa aina samanpituiselle tavaralle, jol
loin ! - metrisen tavaran ryhmään luetaan myös koivuhalot. uhdelukusarjat 
muodostuvat silloin seuraavanlaisiksi. 

Runkoa p-m3 20' 19-15 1 ~ -II 10 - ~ 7 6 41 ~ 4 31 " ·- 21 2-

1 m 167 137 123 111 104 10 92 - 1 6 
2 m 178 145 12 114 105 100 90 6 .o 
4 m 20S 160 137 II 100 4 76 

Jos käyttäisimme yllä esi tettyjä suhdelukusarjoja eripituiselle tavaralle, olisi 
suurin virhemahdollisuus kussakin ryhmässä ja uuruu luokassa erikseen seu-
raavanlainen. 

Runkoa. p-m3 20+ 19-15 14-11 7 6 41 ~ 4 31f~ 3 21 ~-

Suurin lm -6.2 -6.2 -5.4 - 3.5 -1.0 -0 - 1.0 -1 .0 - 2.1 - 2.2 A 
mah- +3.7 +3.9 ? - + 1.0 + 1. 0 -r- 1.0 2. 3.4 +-. ' + 
dolli-

-t- - . 

nen 2m -5.3 -4.0 -3.< -2.6 - 0 -1 .0 -1.1 - 2.2 - 2. - 3.6 
vi rhe, + 2.9 + 2.1 +2.4 + 1; 1.0 +0 + 1.1 + .3 -1 . + 3.6 +'.1 
% - . 8 -4.2 - 2 . - 2.- -0.9 -0 -2.1 ,..., 

-2.-1 - 3.6 
_ __ 6 

4 m 
+ 11.2 ~ 6.0 + 3 .• +1.7 + 1.0 +0 ?'> • . 4 + 3- 3.7 + 53 + 7.0 - -~ 

Näemme, että virhemahdollisuudet ovat jo huoma lava i pienemmät kuin 
käytettäessä samaa suhdelukusarjaa kau a linjan. Jos ryhmittelistmme eri 
tavaralajit muutamiin r~·!1miin pelkästään i ä s ilmällä pi äen. e tä tyÖ\'atkeus
suhdelukusarjansa puolesta mahdolh imman samanlaiset avaralaJit ulistvat 
aina kuulumaan samaan ryhmään, pääsi imme \'ielä ptenempun virheprosenl
teihin, mutta tällainen jaoittelu olisi sikäli epäloogillinen, et ä ryhmää ei voi 
taisi karakterisoida käytännös ä esiin yvm avaralajt unnuk in, vaan olisi k rla 
kaikkia::m lueteltava siihen kuuluvat ta\·aralaJtL Täs ä taas aiheutuisi käytän
nössä helposti sekaannuksia. 

Kysymys saman työvaikeussuhdelukusa rjan käy tä mises tä eri tavaralaj ille 
liittyy lä heisesti käytettävien palkka aulukoiden muotoon. l\likäli kullekin 
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tavaralajille laaditaan oma palkkataulukko, niin kuin esim. palkkaperusteko
mitean mietinnössä on tehty, ei liene mitään syytä pyrkiä yhdistämään eri 
tavaralajeja ryhmiksi tai käyttämään samaa lukusarjaa kaikenlaiselle tava
t alle. Aikatutkimusten mukaisen työvaikeussuhdelukusarjan käyttäminen kul
lekin tavaralajille erikseen ainoastaan lisää laskentatyötä palkkataulukoiden 
laatimisen yhteydessä, mutta ei aiheuta käytännössä mitään lisähankaluuksia. 
Ennen kuin jätämme saman uhdelukusarjan käyttämisestä useammalle tava
ralajille aiheutuvan virheen käsittelyn, painamme vielä mieleemme, että tämä 
virhe on kokonaisuuden kannalta satunnainen. mutta tietyn tavaralajin kan
nalta systemaattinen virhe. 

Seuraava kysymyksemme on. voidaanko käytännössä päästä vähemmillä 
runkosuuruusluokilla, kuin edellä on esitetty. Tämä kysymys, päin vastoin 
kuin edellä selostettu, on tärkeä siinä tapauksessa, että kullekin tavaralajille 
laaditaan oma palkkataulukko, sillä taulukkojen koko on suoraan verrannol
linen runkosuuruusluokkien lukumäärään. 

On ensinnäkin palautettava mieliin. että kuutioyksikköpalkkaa käytettäessä 
runkojen koko on kaikkein voimakkaimmin työmaa- ajan menekkiin ja siis 
myös työpalkkaan vaikuttava tekijä . Runkosuuruusluokkien lukumäärän 
vähentämiseen on sen vuoksi syytä suhtautua varovaisuudella, sillä luokka
välin kasvaminen suurentaa automaattisesti virhemahdollisuutta. Erikoista 
varovaisuutta ei tässä suhteessa kylläkään ole noudatettu, koskapa nykyisin 

oimassa olevissa virallisissa palkkataulukoissa runkojen kokoa ei pinokuutio
metripalkkojen kohdalla oteta lainkaan huomioon. 

Jos yleensä luokittelemme rungot koon mukaan jollakin tavalla, vaikkapa 
mahdollisimman pienin luokkaväleinkin. on teoreettisesti katsoen aina ole
massa pieni virhemahdollisuu , koska runkojen koko saattaa suppeankin luo
kan puitteissa jonkin verran va.ihdella. Tarkastelemme sen vuoksi aluksi, 
kuinka suuri on runkojen koon vaihtelusta yhden luokan puitteissa johtuva 
suurin mahdollinen virhe käytetläe ä edellä esitettyä palkkaperustekomitean 
runkosuuruusluokittelua. Rajoitumme laskelmassa 2-metrisen puolipuhtaan 
kuusipaperipuun tekoon. Virheprosentlien suuruus riippuu kyllä melkoisesti 
lyövaikeussuhdelukusarjan jyrkkyyde tä, siis lähinnä tavaran pituudesta, 
mutta voimme katsoa 2-metri en tavaran edus avan tässä mielessä jonkinlaista 
summitlaista ke kiarvoa. Virhe on laskettu runkosuuruusluokittain prosent
teina aikatutkimusten mukai e La oikeasta palkasta. Seuraava asetelma valai-
see asiaa. 

Runkoo p-m1 20 T 19-15 1-l-1 1 7 6 5 41;! 4 3'/2 3 2',!-

Suurin moh· - 23.3 -6.0 -6.· -2.3 -2.11 -2.0 - i .5 -2.0 -1.5 - 2.5 -3.6 
doillnen 

+1 .0 T 5.0 + 6.3 + ".7 2.3 +1.7 1.- + 1.5 + 1.8 +1.4 +2.2 
virhe, % 

Yllä olevat pro ent iluvul sii · o oil avat. kuinka suuri virhe syntyy runko
suumusluokan keskiarvon mukai a palkkaa käytettäessä, jos leimikon runko
jen keskikoko sattuu luokan ylä- at alarajalle. Ky ees ä olevan luokituksen 
puitteis a nayttää virhemahdolli uu suurin piirtein pienenevän suurempiin 
runkoihin iirt·ytlä -ä. Aivan -uurimpien runkojen kohdalla havaitaan kui
tenkin taas lievä nou u. Vtrhepro en it eivät o oila suurempiin runkoihin siir
ryttäe ä lasais sti Ia kevaa uuntaa Tama JOhtuu sii tä. että luokituksemm 
ei ole runkojen koon kannalta asavälinen, niin kuin näkyy havainnollisesti 
1 iirrok~esla 12 i\rulla 49. RunkoJen keskikoon sa tues a luokan ylärajalle on 
virhe suur mpi kum ke kikoon sa tue a luokan alarajalle. Matemaattisesti 
ajatellen tämä aiheutuu siitä, e ä kuutioyksikköä kohden lasketun työmaa-

53 



ajan käyrä on ylöspäin kovera ja että käyrän sivuaja suurempiin runkoihin 
siirryttäessä koko ajan lähenee abskissan suuntaa, mutta ei kuitenkaan luoki
tuksemme puitteissa sitä saavuta. Tässä on siis "pienoiskoossa". yhden runko
suuruusluokan puitteissa, kysymys samasta seikasta, minkä tutkimuksen toi
sessa osassa kuutioyksikköpalkkaa käsitellessämme totesimme aiheuttavan 
systemaattisen virheen, jos kuutioyksikköpalkat lasketaan leimikon keskikuu
tion perusteella. Mikäli edellisessä asetelmassa \-lrheprosentti on joidenkin 
runkosuuruusluokkien kohdalla molempiin suuntiin yhtä suuri, on syynä, että 
millimetripaperille piirretyltä käyräitä ei voida lukea absoluuttisen tarkkoja 
arvoja. 

Kun jälleen suhtaudumme ensimmäisen runkosuuruusluokan virheprosent
teihin aikaisemmin mainituin varauksin. voimme todeta, että käsiteltävänä 
oleva virhemahdollisuus on palkkaperustekomitean ehdottaman runkosuuruus
luokituksen puitteissa melko pieni. Lisäksi on muistettava, että esittämämme 
prosenttiluvut ovat täysin teoreettisia. Käytännössä vaikuttanevat lopputu
lokseen huomattavasti voimakkaammin runkosuuruusluokan arvioimisessa sat
tuvat virheet. Asetelmamme antaa kuitenkin viitteen, "mistä päästä" runko
suuruusluokkia mieluummin voidaan ru\·eta yhdistelemään, jos halutaan 
vähentää luokkien lukumäärää. Ilmeisesti tämä tapahtuu sopivimmin keski
suurten ja suurten runkojen kohdalla. Sitä silmällä pitäen on seuraavassa 
asetelmassa tehty ehdotus runkosuuruusluokkien lukumäärän vähentämiseksi. 
Neljä ensimmäistä luokkaa ovat ennallaan, mutta loppuja on yhdistelty. Ase
telmasta näkyy myös luokituksesta johtuva suurin mahdollinen virhe. 

Runkoa 'p-m3 20+ 19-15 14 - 11 10 - 7-5 -1-3 ~ 

Suurin mah- - 23.3 
dollinen 

virhe, % + 13.0 
-6.0 

+5.0 

-6.5 
.!. 6.3 

-5. 
+5.7 

-6.9 

-+5 
-7.0 

+5. 
-3.fi 

Olisi luonnollisesti pyrittävä siihen, että runkojen koon vaihtelusta yhden 
luokan puitteissa johtuva suurin mahdollinen virhe oli i kaikissa runkosuu
ruusluokissa jota kuinkin yhtä suuri. Huomaamme, että viimeksi esitetyn luo
kituksen puitteissa onkin näin asian laita lukuun ottama ta en. immäistä luok
kaa, jolla ei ole käytännössä sanottavaa merkitystä. 

Esittämämme luokituksen puitteissa ovat työmaa-ajan menekkiä pinokuu
tiometriä kohden osoittavat suhdeluvut eri pituiselle tavaralle seuraavat. 

Runkoa /p-m1 20 + 19-1 - 14-11 

1m 167 137 121 

10-

111 

7-

100 

4-3 

91 

2-

6 
2m 178 145 12 114 100 &3 0 
-1 m 20 160 137 118 100 4 76 

Mainittakoon vielä, että runkojen koon vaih elusta yhden runkosuuruusluo
kan puitteissa johtuva virhe on aina satunnainen. 

Siirrymme sitten eri tavaralajien välisiin pmokuutiometnpalkkojcn suhtei
siin. Niiden oikeudenmukaisuus on käytännön kannalta en ·iarvoisen tärkeä 
seikka, sillä niissä esiintyvät virheet ovat au tamattomasti systemaattisia ja 
aiheuttavat aina samansuuntaisen virheen. Jos eri ta\·aralajicn yksikköpalkat 
eivät ole oikeassa suhteessa, saattaa olla eurauksena, et ti hakkuumiehet kier
televät työmaalta toiselle etsimässä edulliseksi o·oittautuneen tavaran tekoa 
eivätkä kenties lainkaan suostu tekemään jotain toista ta,·aralajia, jota val
mistettaessa ei heidän kokemuksensa mukaan paäse yhtå hyväan ansioon. 

Ei liene tässä yhteydessä tarpeen esittää eri tavaralaji«::n työmaa-ajan mene
kin suhteita muuta kuin yhdessä runkosuuruusluokas a S1ksi soveltunee par
haiten luokka 6 (7-5) runkoa pm', joka on katsottu runkoJen koon kan-
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Taulukko 14 - Table 14. 

Työmaa-ajan menekkiä pinokuutiometriä kohden O$Oitta,·at suhdeluvut eri tavaralajien teossa. 
Runkosuuruusluokka: 6 runkoa p-m3 • Oksaisuusluokka: kuusi III , mänty ja koi,·u II , K uori
luokka II. Tiheysluokka 1. Yikaisuusluokka I. ei lunta eikä pakkasta. - Relatiu Figuresfor Working

p/acc-timt jJtr cu.m. Pilrd .\ftasurt in lht .\/aliinll of Ditfermt Trade Sprciu. C/ass of Strm Si::;e: 6 Stems 
per ru.m. Pilt'd ,\/tasllu. Branchinus C/ass: pruu 111, Pine and Birch 11. 

Bark Clnss II. Dmsi(r C/ass /. lnjury Class !. .\'o Snow, }l'o Frost. 

Ta\aralaji Työmaa-ajan menekkiä pinokuutiometriä kohdt>n 

Trade Sprcies 
osoittava suhdeluku - Rtlative Figure for Jl'orking-

plaa-lime per crt.m. Piled M easure 

1 m puolipuhdas kuusipaperipttu 1 
1 m. Barkrd Spmu Pulpuood . .. ...... 119 

2 m puolipuhdas kuusipaperipuu 1 
2 m Barkt'd Spmu Pulpwaod ........ 100 

-~ m puolipuhdas kuusipaperipuu 1 
4 m Barkrd Spruu Pulpwood .... . ... 91 

1 m kuorimaton kuusipaperipuu 

t 1 111 l/ nharktd Spmu Pulfm'{)od ... 66 

2 m kuorimaton kuusipaperipuu 1 
2 111 Unharktd Sprou Pulpuood . ..... · 54-

4 m kuorimaton kuusipaperipuu 1 
-1 m L'nharked Spmu Pulpuood .... . -18 

1 m puolipuhdas mamrpaperipuu 1 
1 111 Barl.td Pine Pulpwood .. .. . .. . II ~ 

2 m puolipuhdas mänty pap.-ripuu 1 
2 111 Barkrd Pint Pulpu'{)od .. . . .. . .. 97 

1 m puolipul~das m:lnt) papuipuu 1 
-1 m BarkrJ Pwr PulpuooJ . .. ....... 89 

1 m kuorimaton mantypaperipuu 

.1 1 m Cnl>ar/..ti Pin• Pulpu'()()l/ .. . . 53 
1 

2 m kuorimaton mantypapt:ripuu 1 
2m L'nharl.td p;,, Pulpuood .. ....... 43 

·1 m kuorimaton m.mtypaJwripuu 

1 1 111 Unhatl.td Puu Pulpaood ..... :J 1 

1 m koivuhalot 1 
1 m Birth fitmood ... . ................ 68 

nalta keskimääräi. eksi. Mmden t·unko ·uuruusluokkien suhdeluvut ovat sitten 
helposti la:kettavissa edellä es iteltyjen lukusarjojen avulla. Saamme havain
nollisen kuvan eri tavaralaJien lyömaa-ajan menekin suhteista mainitussa 
runkosuuruusluokas ·a. kun merkilsemme lyömaa-ajan pmokuutiometriä koh
tien 2-melriscn puolipuhtaan kuusipaperipuun teossa IOO:ksi ja laskemme 
muille la\•aralajeillc vas aaval arvot. äin on tehty taulukossa 14. Taulukko 
t'<iellyttää kuusella III, männyllä ja koivulla II oksaisuusluokkaa sekä kaikilla 
puulajeilla II kuoriluokkaa, I tihey luokkaa. I \'ikaisuusluokkaa ja syysolosuh 
teita (sula-aikaa). Mainittakoon tässä yhteyde - ä, että palaamme myöhemmin 
ri tyÖ\'aikeusteki]öiden luoktluk cen. 

Yllä olevassa taulukossa e ·itetyl lu\•ul o:oittaval siis pinokuu tiometripalk
koJen suhteet erilaisen la\·aran lco a. Katsomme vielä, millaisiksi päivälyötu-
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lokset muodostuvat eri tavaralajien osalta. Emme ota tässä kantaa siihen, 
mikä olisi katsottava keskimääräiseksi päivätyötulokseksi. Tyydymme vain 
olettamaan, että päivätyötulos koivuhalkojen teossa on 4.15 p-mJ. Edellyttäen 
työpäivän pituuden pysyvän aina samana ja hakkuuolosuhteiden olevan kun
kin tavaralajin osalta sellaisia, kuin taulukossa 14 on mainittu, ovat päivä
työtulokset erilaisen tavaran teossa silloin seuraavat. 

Suhteellinen 
T a v a r a 1 a j 1 päivätyötulos, 

p·m3 

1 m puolipuhdas kuusipaperipuu ..... .... 2.36 
2 2. 1 

4 .. 3.11 
1 .. kuorimaton kuusipaperipuu . ........ 4.25 
2 ., 5.22 
4 5. -t 

.. puolipuhdas mäntypaperipuu 2.47 
2 2. '9 

4 3.17 

.. kuorimaton mäntypaperipuu ........ 5.34 
2 6.54 
4 .31 

.. koivuhalot .. ··········· ················ -!.1 

Yllä esitetyt ty"ömaa-ajan menekin suhdeluvut ja suhteelli et päivätyötulok
set on saatu Etelä-Suomessa suoritettujen utkimu ten perusteella (Ruoko
lahden kokeilu työmaa). Sen vuoksi on syytä arkastella kriitillisesti, missä 
määrin niillä voidaan katsoa olevan yleistä käyttöarvoa. Ensinnä on mainit
tava, että eri työvaikeustekijöiden luokituk et, joihm myöhemmin palaamme 
lähemmin, ovat tarkoitetut käsittämään koko maan. Sikäli kuin työvaikeus
tekijät on tutkimuksen yhteydes ä arvioitu ja voidaan kaikissa tapauk is a 
arvioida yhtenäisin perustein ja mahdollistmman oikein, pi ävät edellä esite
tyt eri tavaralajien työmaa-ajan menekin suh eet paikkansa yleisesti lukuun 
ottamatta eräitä Etelä- ja Pohjois-Suomen olo uh eiden erilatsuuk ia, joita 
edellytyksissä ei ole mainittu. Tällöin on mui tettava, e tä esitetyt lu\'ut vas
taavat tiettyjä oksaisuus-, kuori- ym. luokkia )a että hakkuuolo·uhtect 
kussakin tapauksessa erikseen voivat huomattavas ikin p01ke a edellytetyistä, 
jolloin luonnollisesti myös työmaa-ajan menekin uh eet muut uvat. 

Asetelmassamme herättänevät huonuo a kuorimattoman mäntypapenpuun 
muihin tavaralajeihin verrattuna melko uuret suhteelli et päivätyötulok et. 
Osittain tämä johtuu siitä, että Ia kemamme luvu edellyttävä männyn o alta 
toista oksaisuusluokkaa, mutta kuusen o al a en ijaan kolmatta. Kun oksai
suusluokka arvioidaan lähinnä elävän Ia vuksen uh eellisen pituuden ja oksien 
:;ummittaisen paksuuden perusteella, vte amaankin oksatsuusluokkaan kuu
luvan männyn karsinta aina huomat ava i vähemmän a1kaa kuin kuusen, 
koska männyssä on oksia paljon harvemmassa. Kun taas muihm kuorimatto
man paperipuun tekoon isältyv1in työvaihei nn kuluu sekä kuusen että 
männyn kohdalla likimain yhtä paljon aikaa, on ymmärrettä\·is å, että yö
tulos on mustan mäntypaperipuun teo -a suurempi kuin vastaavan kuusi a
varan teossa, varsinkin silloin, kun män y kuuluu alempaan ok a1suu luok
kaan kuin kuusi. 

Kuoritun paperipuun teos a näytlä\'ä työ ulok et sitä va oin ole\'an kum
mankin puulajin kohdalla jota kuinkin yhtä uuret. Tähän on yynä, että 
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samaan kuoriluokkaan - niin edellyttää asetelmamme - kuuluvan männyn 
kuorinta on hitaampaa kuin kuusen. joten se on 'vastapainona" lyhyemmälle 
karsinta- ajalle. 

Missä määrin sitten voidaan katsoa oksaisuus- ja kuoriluokan, jotka pakosta 
jäävät silmämääräisen arvioinnin varaan. tulleen tutkimuksen yhteydessä 
oikein arvioiduiksi? Ensinnäkin on sanottava, että aikatutkijat, jotka olivat eri 
yhtiöiden metsäteknikoita, koulutettiin ennen tutkimuksen alkua suorittamaan 
arviointinsa yhdenmukaisesti. Koko maan kannalta katsoen olivat paikalli
set olosuhteet kuitenkin sellaiset, että ihmisen tunnettu absoluuttisen suhteel 
lisuustajun puute on saattanut päästä vaikuttamaan arviointeihin. 

Oksaisuusluokan arvwmnin osalta koskee tämä nimenomaan mäntyjä. 
Männyt olivat nimittäin tutkimustyömaalla kauttaaltaan tavallista paremmin 
oksistaan puhdistuneita. Koska kullakin palstalla oli yleensä vain yhtä puu 
lajia eikä mäntypalstoilla ollut vertailuperusteena käytettävissä lainkaan 
tavallista oksaisempia tai erittäin oksaisia runkoja, on todennäköistä, että 
vähäoksaiset männyt on eräissä tapauksissa arvioitu yhtä oksaisuusluokkaa 
huonommiksi (työmaa-ajan menekin kannalta epäedullisemmiksi), kuin ne 
olisi arvioitu, jos mukana olisi ollut myös oksaisia runkoja. äin on saattanut 
käydä lähinnä nii sä tapauksissa, jolloin rungot olivat latvuksen suhteellisen 
pituuden puolesta lähellä luokkarajaa. 

iin ollen voitaisiin edellä esitettyjen lukujen katsoa mäntypaperipuiden 
osalta todellisuudes a vastaavan karsinnan kannalta hiukan helpompitekoista 
metsää kuin oksaisuusluokka II edellyttää. Toisin sanoen vastatakseen II 
oksaisuusluokkaa tulisi mäntypaperipuiden työajan menekkiä pinokuutiomet
riä kohden osoittavien suhdelukujen olla hieman suurempia ja päivätyötulos
ten va taavasti vähän pienempiä, kuin edellä on esitetty. Tämän pienen 
VIrhemahdollisuuden olemassaoloa ei voida mitenkään todistaa, mutta silmä
varaise ta arvioinnista käytännö ä saadut kokemukset osoittavat sen toden
näköiseksi. Kuitenkin voinee tämä virhe olla korkeintaan puolet siitä korjauk
sesta, minkä yhden oksai uusluokan muutos ylöspäin (työmaa-ajan menekin 
kannalta epäedullisempaan suuntaan) aiheuttaa. Tällä edellytyksellä voitaisiin 
ntåmypaperipuun suhteellisia päivätyötuloksia alentaa kuoritun tavaran 
o alla korkeintaan noin 1.5 • o ja mustan tavaran osalta noin 3.0 o o. 

Ed llä lost ttu virhemahdolli uus on lähinnä olemassa silloin, kun oksai
suusluokka an•i01daan jokai elle rungolle erikseen eikä vertailuperusteena 
voida kaytlaå k skiarvo · a huomattavasti poikkeavia tapauksia, niin kuin 
lt.:tkimu työmaalla oli a ·ian lat a Käytännössä arvioidaan kuitenkin keski
n häräm n ok ·at uusluokk k o k o p a l s t a 1 l e. Kun tällöin ei useinkaan ole 
aivan samanaikais · ti käy \'t." ä mitään vertailuperusteita (ei voida 
samalla silmäyksellä nähdä u:: tta paJ · OJa), perustan e arvioinnin uoritlava 
henkilö arvionsa nemmän oksai ·uu ·luokkien määritelmiin kuin arvioides
·aan u: ita rinnakkai · apauk ·ia. joita \'oidaan verrata toisiinsa, ja päätyy 
ehka objekluvt mpaan tulokseen kUin rung01ttain arvioiden. Toisaalta on 
kuitenkin ylet ·arvio aina pätarkempaa kuin yksttyistapauslen arvioiminen, 
joten arvioimi kyv·yn rajoittuneisuus aatlaa tehdä tyhjäksi suuremman 
objek li i \'isu uden. 

Palkkaperust komtt an ehdo tama ok ·atsuusluokat on kuit nkin määritelty 
nim larka ·ti, ttå arvioinnin ·ubjektii\•isuuden vaikutus Jää melko pieneksi. 
Vaikka arvio onkin silmävarainen, on paaargumentlina kuil nkin tietty mitta, 
elävän latvuksen suhteellinen pituus. Kuoriluokkien suhte n on asia sen 
ijaan paljon huonommin. Kuoren paksuutta et voitane käytännössä ryhtyä 

mittaamaan millimelrimitalla muu a kuin riitalapauksissa. Lisäksi kuoren 
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paksuus vaihtelee r ungon eri osissa. Palkkaperustekomitean ehdottama kuo
riluokitus, jota tutkimuksissa on käytetty, perustuukin \'ain kaarnamuodos
tuman summittaiseen runsauteen ja luokkia on \·ain kolme. Kuoriluokan 
arvioinnin objektiivisuus on niin ollen vielä suuremmassa määrin kyseen
alaista kuin oksaisuusluokan. 

Etelä-Suomessakin vaih telee kuoren paksuus niin paljon, että siellä voidaan 
hyvällä syyllä erottaa kolme kuoriluokkaa. Kun puiden kuori Pohjois-Suo
messa aina on huomattavasti paksumpaa tai ainakin - nimenomaan kuusen 
kuori - kovempaa kuin Etelä-Suomessa, eivät kuoriluokat "Etelä-Suomen 
asteikon" mukaan oikeastaan enää riitä Pohjois- Suomessa. Jos siellä kuiten
kin erotetaan vastaavasti kolme kuoriluokkaa, on seurauksena, että samaan 
kuoriluokkaan kuuluva runko on Pohjois- Suomessa selvästi paksukuorisempi 
kuin Etelä- Suomessa. Runkoa, jota Pohjois- Suomessa pidetään ohutkuorisena 
ja joka luetaan ensimmäiseen kuoriluokkaan, pidettäisiin Etelä-Suomessa kes
kinkertaisena ja katsottaisiin sen kuuluvan toiseen kuoriluokkaan. Vastatak
seen Pohjois- Suomen olosuhteita voitaisiin siis katsoa edellä olleessa asetel
massa esitettyjen lukujen vastaavan kuoritun tavaran osalta I kuoriluokkaa, 
sen sijaan että ne Etelä- Suomessa vastaavat II kuoriluokkaa. 

Lisäksi on otettava huomioon Pohjois-Suomen suurempi kuorimishukka
prosentti. Nykyään sen katsotaan olevan Pohjois-Suomessa keskimäärin 18 o o. 
Tähän lukuun nähden esitetään samat varaukset kuin edellä Etelä-Suomen 
kuorimi~hukkaprosenttiin nähden. Kuoritun tavaran päivätyötuloksia ei kui
tenkaan voida alentaa Pohjois-Suomessa niin paljon, kuin Etelä- ja Pohjois
Suomen kuorimishukkaprosenttien ero osoittaa, sillä esitetyt suhteelliset päi
vätyötulokset edellyttävät runkosuuruusluokkaa 6 runkoa p- m ", ja jotta val
miiseen pinokuutiometriin menisi 6 runkoa, tulee runkojen koon kuorimis
hukan suuretessa jonkin verran kasvaa. Tällöin työvaikeus pienenee hieman, 
ja tämä seikka vaikuttaa päivätyötuloksiin päinvastaiseen suuntaan kuin kuo
rimishukan suureneminen. Tämän huomioon ottaen olisi esitettyjä kuoritun 
tavaran päivätyötuloksia alennettava Pohjots-Suomes a vain nom 3 • 1. 

Lienee vielä syytä mainita, että Metsätehon paperipuiden teo ta Pohjois
Suomessa suorittamia tutkimuksia ei voida tässä yhteydessä käyttää apuna. 
Ensinnäkään eivät hakkuumiehet olleet Etela- ja Pohjois-Suomessa samoja, 
joten heidän työtuloksensa eivät ole verrannollisia. Toiseksi Pohjois-Suomessa 
ei arvioitu lainkaan kuoriluokkia. Palstat tosin nimitettiin kasvupaikan 
mukaan, niin kuin tämän tutkimuksen toisessa osassa on selostettu, joten kuo
ren paksuus tuli tavallaan otetuksi huomioon, koska se on tietyssä ntppuvai
suussuhteessa kasvupaikan laatuun. Mihinkään kuoriluokitukseen ei tuloksia 
kuitenkaan voida yhdistää. 

Pohjois-Suomessa on runkomuoto huomattava ti huonompi kuin Etelä-Suo
messa. Ei ole tutkittu, millä tavalla runkomuoto vaikuttaa pinotiheytcen. Jos 
on kysymys yhtä hyvin karsiluista ja suunnilleen suorista rungoista, ei \'ai
kutus voine olla suuri. Ainakin Tapion taskukirjassa käytetään Etelä- ja 
Pohjois-Suomelle samoja pinotiheyslukuja. Jos työtulos mitataan kuutioyk
sikköinä, rajoittunee runkomuodon vaikutus työtulokseen siihen, että huono
muotoisten runkojen kaatosahaukseen kuluu enemmän aikaa kum hyvämuo
toisten, jos verrataan toisiinsa käyttöosan kuutioliaan yhtä suuria runkoja. 
Samankuutiainen runko on luonnollisesti si ä ty\·ekkäåmpi, mi ä nopeammin 
kapeneva se on. Muiden työvaiheiden työajan menekkiin, mtkåh se laske
taan kuutioyksikköä kohden, ei runkomuoto sanottavasti vaikuta. 

Tyvekkyydestä johtuvan kaatosahausajan hsäantymisen vaikutu.s p5tvåtyo
tulokseen Pohjois-Suomessa on melko vähäinen. Syysolosuhteis.sa Etel5-Suo-
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messa vie kaatovaihe kuoritun tavaran teossa alle 10 ° /o ja kuorimattoman 
tavaran teossa noin 16-17 o 1 koko työmaa-ajasta. Kaatosahaus taas muo
dostaa kaatovaiheesta, johon kaatosahauksen lisäksi luetaan kaatosuunnan 
määrääminen, tyven raivaus. kaatokolon teko, joskus kiilaus, puun työntö nurin. 
;en irroittaminen kannasta ja lipan poistaminen, vain noin puolet. Kaatosa
haukseen kuluvan ajan osuus koko työmaa-ajasta on niin ollen kuoritun tava
<an teossa vain noin 4 o o ja kuorimattoman tavaran teossa noin 8 o; o. Tätä 
;uuruusluokkaa oleviin aikoihin Pohjois-Suomessa tuleva lisäys voinee alen
taa työtuloksia kuoritun tavaran teossa noin 1 o o ja kuorimattoman tavaran 
teossa noin 2 o 0 . 

Leimikon tiheyden arvioimiseen eivät paikalliset olosuhteet sanottavasti 
vaikuttane, koska se perustuu melko helposti kontrolloitaviin lukuihin, joko 
hehtaaria kohden leimattuun pinokuutiometrimäärään tai runkolukuun. Tässä 
suhteessa ei siis ole tarpeen tehdä tutkimuksen antamiin lukuihin mitään kor
jauksia. 

Maasto oli tutkimustyömaalla helppokulkuista eikä vikaisia runkoja esiin
tynyt. Jos olosuhteet yksityistapauksissa ovat näiden seikkojen osalta epä
edulliset. alentaa se luonnollisesti päivätyötuloksia. Tällaisia enemmän tai 
vähemmän satunnaisia tekijöitä, Yaikka niitä esiintyykin Pohjois-Suomessa 
keskimäärin enemmän kuin Etelä-Suomessa, ei liene kuitenkaan syytä kyt
keä peruspalkkojen pohjana käytettäviin päivätyötuloksiin, vaan ne on otet
tava huomioon kussakin tapauksessa erikseen. 

Vielä on puututtuva latomistapaan. ~lonin paikoin pinotavara ladotaan ris
likolle, mutta työtulos muunnetaan palkanmaksua varten pinomitoiksi. Toi
;;aalla taas ainakin lyhyt tavara ladotaan pinoon. Palkkaperustekomitea on 
katsonut päivätyötuloksen olevan ristikelle ladottaessa 5 Ofo suuremman kuin 
pinoon Jadottaessa. Tutkimukset \'iitlaavat kuitenkin siihen suuntaan, ettei 
latomistapa tihcissä leimikoissa - esitlämämmc luvut edellyttävät I tiheysluok
kaa - vaikuta sanottavasti työtulokseen. Pinoon on kyllä pohjan lisäksi tehtävä 
kehykset, mutta sitä kuutiomäärää varten. joka s1tten yhteen pinoon mah
tuu, olisi jo tehtävä useita ristikonpohjia. Jos vain leimikko on niin tiheää, 
että pölkkyjä on riittävästi kohtuullisen matkan päässä pinosta, käy niiden 
Jatominen pinoon nopeammin kuin niiden asetlelcminen ristikolle, joten hiu
kan pilcmpien siirtelymatkojen aiheuttama työajan häviö korvautuu. Jos sen 
;ijaan lcimikko on huvaa ja pölkkyjä joudutaan kantamaan tai heittelemään 
pitkän matkan päästä, jotta :aataisiin pino täyteen, on tietysti edullisempaa 
latoa ta\•ara pieniin ristikkoihin. Tämä \'oidaan ottaa palkkaperusteissa par
haiten huomioon siten, että ka ·otaan leimikon tiheysluokan muutoksen ylös
päin \'aikullavan pinoon ladollaes. a työpalkkaan voimakkaammin kuin risti
kelle ladottaessa. 

Laskemme vielä, millai ·1ksi suhteclli:el päl\'älyötuloksel muodostuvat erik-
3e n Etelä- ja Pohjois-Suomc ·sa, kun oletamme työvaikeustekijäluokat kum
massakm tapauksessa samoiksi ja otamme huomioon kaiken sen, mitä edellä 
on sanottu. Saamme seuraavan taulukon. 
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Taulukko 15- Tab1e 15. 

Suhteelliset päi,·ätyötulokset Etelä- ja Pohjois- uomessa. Hakkuu p} ty ta , runkosuuruu luokka: 
6 runkoa/p-m1, oksaisuusluokka: kuusi III, mänty ja koi,·u II, kuoriluokka II, tihey luokka I 

vikaisuusluokka I, ei lunta eikä pakkasta, maasto ta valli ta. 

Rtlalil•t Daily ll"ork Achitl'tmmts in outh and Xorth Finland. Logging of landing Trus. Class of /tm 

Si::.e: 6 lems/w.m. Piltd A-Ieasurt. Branchinrss Class: pruct 111, Pine and Birch II. Bark Class II. 

Densily Class 1. lnjur_)' Class /. • \'o 110u, So Frost. T trrain Ordi11ary. 

uhteellinen päiviuyötulos, p-m3 

Tavaralaji Relatiu Dai~y Work Achirummt, ro.m. Piltd !l f taSIITt 
- --

Trade Species Etelä- uomi 

1 

Pohjois- uomt 
outh Finland Xorth Finland 

l m puolipuhdas kuusipaperipuu 

1 

1 

1 m Barked Spruce Pulpwood ...... .. . 2.36 2.08 

2 m puolipuhdas kuusipaperipuu 

1 2 m Barked Spruce Pulpwood ········· :?.81 ' 2.45 

4 m puolipuhdas kuusipaperipuu 

1 4 m Barktd Spruce Pu/pwood .... .... . 3.11 2.68 

l m kuorimaton kuu ipaperipuu 

1 1 m U11barked Spruce Pulpwood ...... 4.25 4.16 

2 m kuorimaton kuusipaperipuu 

1 2 m Unbarked Spruce Pulpwood ...... 5.22 5.12 

4 m kuorimaton kuusipaperipuu 

1 4 m U11barktd Spruce Pulpwood ... .. . 5.84 5.72 

1 m puolipuhdas mäntypaperipuu 

1 1 m Barktd Pi11t Pulpwood .. ..... ... .. :?.43 2.22 

2 m puolipuhdas mäntypaperipuu 

1 2 m Barked Pi11e Pulpwood . ..... ... . .. :?.85 2.60 

4 m puolipuhdas mäntypaperipuu 

1 4 m Barked Pine Pulpwood ............ 3.13 2.85 

l m kuorimaton mäntypaperipuu 

1 1 m Unbarked Pine Pulpwood ......... 5. 18 5.08 

2 m kuorimaton mäntrpaperipuu l 2 m Unbarktd Pine Pulpwood .. .. .. ... 6.3-t 1 6.21 

4m kuorimaton mäntypaperipuu 

1 1 4 m Unbarktd Pine Pulpuood .. .... .. . 8.06 7.90 

l m koivuhalot 

1 1 1 m Birch Firewood .. .. .. . . .... . ........ 4.15 ·l.07 

Vertaamme vielä edelli en taulukon 1 äl ämiä pätvä yö ulo lukuja palkka
perustekomitean esittämiin niiden tavaralajien o al a, JOI a mamt un komttean 
mietinnössä ( 1946) on käsitelty. Ver ailu a ei ole ky ymys absoluu lt i ta 
päivätyötuloksista - niihin nähdenhän tä a ei ole o e u kantaa -, vaan 
ainoastaan päivätyötulosten suh eista. en vuok i on Ia ke tu, mtllai tk 1 päi
vätyötulokset 1- ja 2-metri en paperipuun eos-a palkkaperu ekomitean mu
kaan muodostuvat edellisessä tauluko a maini ui a olo uhtet a, JOS kmvu
halkojen päivätyötuloksen katsotaan olevan 4.15 p-m•. Palkkap ru ekomi ea 
ei ole esittänyt eri päivätyötuloksia Pohjoi - uomelle. 
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Su hteel linen p ä 1 V ä tyÖt U 1 0 S, p·m3 

Palkkaperusle· 
Metsätehon mukaan 

komitean Etelä· Pohjois· 
mukaan Suomi Suomi 

m puolipuhdas ku usi-

paperipuu ···· ·· ··· ····· ···· 2,71 2.36 2.08 

2 m puolipuhdas kuusi· 

paperipuu ... .. ... .... ... .. 2.9 2. 1 2.45 

m kuorimalon kuusi· 

paperipuu ... .. ···· ·· ··· ··· -1 .30 -1 .25 4.16 

2 m kuorimaton kuusi-

paperipuu ........ ... ....... 4.77 5.22 5.1 2 

m puolipuhdas mä nty· 

paperipuu ··· ······· ···· ··· ·· 2.92 2 43 2.22 

2 m puolipuhdas mänty· 

paperipuu .. .... ........ .... 3.32 2. 5 2.60 

m kuorimaton mänty· 

paperipuu ·····-· ......... 4.77 5.1 5.08 

2 m kuorimaton mänty· 
paperipuu ·········· ····· ··· 5.40 6.3-1 6.21 

m koivuhalot ... ..... .. .. -1 . 15 4. 15 4.07 

Huomaamme, että uusien tutkimusten mukaan kuoritun tavaran päivätyö
tulokset ovat suhteelli esti pienempiä ja kuorimattoman tavaran päivätyötu
lokset useimmissa tapauksissa suhteellisesti suurempia kuin palkkaperusteko
mitean mietinnön mukaan . Ratkaiseva ero onkin siinä, että Metsätehon 
mukaan kuori tun ja kuorimaltoman tavaran päivätyötulosten ero on melkoi 
sesti suurempi kuin palkkaperustekomitean mukaan. imenomaan tämä kos
kee mäntyä. Palkkaperustekomi ea joutui mietintöään Jaatiessaan käyttämään 
apuna lähinnä Vuori ston (1936) kuusipaperipuiden teosta suorittamaa 
tutkimusta eikä enempien tulkimu ten puuttuessa käsitellyt mäntyä ja kuusta 
tässä mielessä erikseen. V u o r i s t o on mainitussa tutkimuksessaan saanut 
kuorinnan osuudeksi koko työajasta noin 36 a o. Tämä tulos riippuu Juonnol
li e ti oksaisuus- ja kuoriluokas a. u ori s t on käyttämä kuoriluokitus 
on likimain sama kuin palkkaperustekomitean ehdottama. Kuitenkin hän 
käytti kaarnan run auden h åks1 msena argumenttina kuoren ke kimääräistä 
paksuutta millimetreinä. Ensimmäi essä kuoriluokassa oli kuoren paksuus 
alle 5 mm, toisessa noin 5 mm ja kolmannessa yli 5 mm. Tuntuu siltä, että 
tällainen asl ikko on Juan ahdas, 01 m sano n, että keskimääräinen kuor n 
paksuus yl ensä on uur mpi kuin 5 mm. Jos mitat jätetään pois kuoriluokkien 
måärilelmistä ja pide ·· än Silmällä amoastaan kaarnamuodostuman runsautta, 
11lin kuin palkkaperustekomitean ehdotus on, muodostuu asteikko ilmeis sti 
1<! j mmaksi. Kun k kimääräinen kuoriluokka oli Vuoriston aineistossa 
hänen luokituksensa mukaan 1.35 iis lähempänä ensimmäistä kuin toista 
luokkaa, voidaan s n hyvälla yyllä ka oa vas aavan palkkaperu tekomitean 
"välj mmän" luokituks n pui tei a en immäistä kuoriluokkaa. Vuoriston 
käyttämä ok aisuu luoki us taas e1 ole lainkaan v rrattavissa palkkaperuste
komit an ehdottamaan. Hän erot i kolme oksaisuusluokkaa oksien paksuuden 
perusteella, mutta ei ot. nu lainkaan huomioon latvuksen suhteellista 
Plluulla. K skimääräin n oksaisuusluokka oli hänen aineistossaan mainitun 
kolmljakoisen Iuok1t.uk · n mukaan l 45. 
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Palkkaperustekomitea on kiiyttänyt kuoritun ja kuorimattoman ta\'aran 
päivätyötulosten suhteita laskiessaan edellä mainittua Vuoriston kuOl·in
nan osuutta koko työajasta osoittavaa prosenttilukua ja katsonut esittämiensä 
päivätyötulosten vastaavan toista oksaisuusluokkaa ja ensimmäistä kuoriluok
kaa ehdottamiensa Iuokituslen puitteissa. Kun nyt jälkeen päin on voitu suo
rittaa tutkimuksia palkkaperustekomitean ehdottamaa oksaisuusluokitusta 
käyttäen, joka on huomattavasti parempi kuin V u o r i s t o n, on todettu, että 
tiheänä kasvaneessa hyvänlaatuisessa MT-kuusikossa Etelä-Suomessa on keski
määräinen oksaisuusluokka noin III. Ei ole mitään syytä olettaa, että V u o
ri s t on Viljakkalassa, Vilppulassa ja Raivolassa tutkimat kuusipaperipuu
palstat, joiden hän mainitsee olleen mustikkatyyppiä, olisivat olleet vähemmän 
oksaisia kuin kuusipaperipuupalstat Ruokolahden kokeilutyömaalla. Kun 
Vuori s t o on saanut kuorinnan osuudeksi koko työajasta 36 o ~. \'Oitaisiin 
niin ollen katsoa tämän tuloksen vastaa,·an palkkaperustekomitean ehdotta
mien Iuokitusten puitteissa lähinnä kolmatta oksaisuusluokkaa ja ensimmäistä 
kuoriluokkaa. Jos sen sijaan oksaisuusluokka edellytetään toiseksi niin kuin 
palkkaperustekomitean mietinnössä. olisi kuorinnan osuus koko työajasta edemi 
mainittua suurempi. Silloin kasvaisi myös kuoritun Ja kuorimattoman paperi
puun päivätyötulosten ja yksikköpalkkojen ero. Samoin on asian laita, jos 
katsotaan oksaisuusluokan olevan III, mutta kuoriluokkaa nostetaan yhden 
luokan verran, niin kuin tässä esitetyt päivätyötulokset edellyttävät. Kun 
edellä sanottu otetaan huomioon, vastaavat Y u o r i s t on tutkimustulokset 
jota kuinkin Metsätehon tuloksia, joiden mukaan kuorinnan osuus koko työ
ajasta on kuusipaperipuun teossa noin 40 o , jos oksa.isuusluokka on III ja kuo
riluokka II. 

Koska männyn karsiminen on kuuseen verrattuna nopeampaa ja kuoriminen 
hitaampaa, on kuorinnan osuus koko työajasta mäntypaperipuun teossa suu
rempi kuin kuusipaperipuun teossa, 1etsätehon mukaan noin 50 o c, jos oksal
suusluokka on II ja kuoriluokka II. 

Nykyisissä taksoissa esiintyvä kuoritun ja kuorimattoman papenpuun työ
palkkojen epäoikeudenmukainen suhde on tullut näkyviin myös käytännössä. 
Hakkuumiehet kyselevät erikoisesti mustan ta\·aran tekoa ei\·ätkä mielellään 
ryhdy tekemään kuorittua. Eräissä tapauksissa on huhu mustan tava1·an teon 
aloittamisesta saanut aikaan melkoisen työvoiman ryntäyksen lähiseuduilta 
kyseiselle työmaalle. Kuusi- ja mäntytavaran eroavai uutta tässä mielessä ei 
liene yhtä selvästi huomattu, koska molempia tavaralajeja tehdään usein 
samalla kertaa. 

Tukit. 
Tukkirunkojen koko on aikatutkimusten yhteydessä Ia kettu tukkio ·an 

todellisena kuorellisena kuutiojalkamääränä. Käytännössä ilmoitetaan tukki
runkojen koko latvaläpimitan mukaisena, kuoren alta tukeittain mita tuna eli 
teknillisenä kuutiona. Kuorittujen ja kuorimattomien ukk.ien mittausperuste 
on sama. Tukkien tekoa koske\·ien aikatutkimustulosten muuntaminen \'astaa
maan käytännössä esiintyvää mittaustapaa on niin ollen yksinkertaisempi teh
tävä kuin vastaava toimitus pinotavaran osalta. En in on luonnollisesti vähen
nettävä tukkiosan todelli esta kuorellise ·ta kuu io ·ta kuoren o uus. Täs ä on 
käytetty lähtökohtana Tapion taskukirja ~a maini tua tukkien kuoriprosent
tia Etelä-Suomessa. Se on sekä kuusen että männyn kohdalla 1~ 0 '•· Tämän 
luvun on katsottu vastaavan runkosuuruusluokkaa 13 odelli ta kuorelli:ta j' 
(noin 9 tekn. j .l ) . Muiden runko-uuruusluokkien kuoriprosentit on saatu 
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I 1 \' e s s a 1 on (1947) pystypuiden kuutioimistaulukoita apuna käyttäen. 
Tulokset näkyvät seuraavasta asetelmasta. 

R u n g o n 1 u k k i o s a n k u u 1 i o, 1 o d e 1 1 i s 1 a k u o r e 1 1 i s 1 a jl 

5 7 9 11 13 15 17 19 21 2:l 2.5 

Kuoriprosentti 

13.0 12.7 12.4 12.2 12.0 11.8 11.6 I IA 11.2 11.0 10.9 

Kuoren osuuden vähentämisen jälkeen on todellinen kuoreton kuutio muun
nettu leknilliseksi kuutioksi "letsätehon julkaisussa n:o 18 (Makkonen 
1949) esitetyn yhtälön y = 0.848 x - 0.687 (korrelaatiokerroin r = 0.920 ± 
0.004) avulla. Yhtälössä on y = tukkiosan teknillinen kuutio ja x = tukki
osan todellinen kuutio. Yhtälö on laskettu Etelä-Suomesta (Ruokolahti ja 
Saarijärvi) kerätyn tukintekoaineiston perusteella. Se osoittaa alun perin 
tukkiosan kuoren päältä tukeittain mitatun teknillisen kuution riippuvaisuutta 
todellisesta kuorellisesta kuutiosta. Sen voidaan kuitenkin katsoa osoittavan 
riittävällä tarkkuudella myös vastaavien kuoretlomien kuutioiden suhdetta. 
Koska muuntamistoimitus on tavaralajista riippumatta samanlainen, ei mah
dollinen pieni virhe vaikuta sanottavasti työtulosten suhteisiin. Absoluuttisiin 
lyötuloksiinhan emme tässä pyrikään. Kun lukit on aineistoa kerättäessä 
mitattu ainoastaan kuoren päältä, ei sitä paitsi ole käytettävissä muuta tar
kempaa keinoa. 

Todellista kuorellista kuutiojalkamäärää vastaavien aikatutkimustulosten 
muuntaminen teknillisen kuution mukaisiksi on suoritettu graafisesti runko
.muruusluokittain samalla tavoin, kuin edellä pinotavaran osalta selostettiin. 
Kun merkitsemme kunkin tavaralajin osalla erikseen lOO:ksi työmaa-ajan 1 
teknillistä kuutiojalkaa kohden runkosuuruusluokassa 9 j' ja laskemme vas
taavat arvot muille runkosuuruu luokille. saamme seuraavan taulukon. 

T ulu.kko 16- T ble 16. 

Tyorn:tn-aj:m mendckia 1 J' kohden omilla\":ll suhdclu\"ut. Luokk:t 9 j' 100. 
Rdnti.r Figuus for ll'orrin -plau:-ti ... fKr m.ft. Class 9 cu.ft. = JOO. 

Runston lULki(h."ln kuutio, tekn. j' 
1' lu .~ f u g Port J.{ .t~•. 1/:chnicnl cu.jt. 

' la,·:tr:tl:tji - -- -
5 6 1 7 8 9 10 II J2 13 J t 15 16 17 18 1 19 20 Tradt /•trirs -- - --

"J ~omaa-ajan mend:kia J j' kohden o aitta\ :n suhdelu\ut 
RLinti•~ Figurts f or II' r~ ing-plau-tirn~ f-tr m.Jt. 

Kuoritut kuu 11ukit 

I IICI 1 86 1 85 
1 

1!!_ar!ol Sf•rt•.:t 1 ps 112 107 JOJ JOO q8 <)5 93 91 89 87 83 82 
Kuorittlt rn.mt\ tukit 

.... 11:.!0 113 1 108 
1 1 1 

1 l!!,ar/;, r/ P,n, IAt:J 103 JOO 97 1 9:.! <1() R9 87 85 8~ 83 82 
Kuorim:mom. kuu.situk. 

JJI I I08 

1 1 

1 1 l.:nbar~td SJtnM IA~s .. . 122 J03 JOO 98 'l5 93 91 <)() 89 1 88 1 87 86 85 

~uorim ttom.mant~ tuk.l 
113 ! J07 

1 
1 

1 

1 1 

l:.!!.!!.arluJ Pin. IAt:• 121 J03 JCO 98 ll6 91 9) 92 91 90 89 88 88 

Huomaamme, että runkojen koko vmkutlaa erilai ·ten tukki en tekoon kulu
\'aan aikaan JOta kuinkin samalla tavalla. Kuonttujen ja kuorimaliomien luk
kien \'ähllä on kuitenkin pieni ero ·iten. että työmaa-ajan menekkiä kuutiojal
kaa kohden osoittava suhdeluku arja laskee kuorillujen tukkien kohdalla hie
man jyrkemmin suurempiin runkoihin päin kuin kuorimat.tomien tukkien koh-
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dalla. Sen sijaan on ero kuusen ja männyn välillä kumma sakin mainitussa 
ryhmässä aivan merkityksetön. Huomattakoon vielä, että esitettyjen lukusar
jojen jyrkkyyteen vaikuttaa jonkin verran, suoritetaanko kaato jännesahalla 
vai kahden miehen tukkisahalla. Jännesaha on pienten tukkirunkojen kaa
:iossa kahden miehen tukkisahaa edullisempi, mutta suurten runkojen kaado sa 
:m asia päinvastoin. Taulukossamme näkyvät luvut on laskettu näiden kahden 
tapauksen keskiarvoina. 

Jos pyrimme m ahdollisimman suureen tarkkuuteen, olisi syytä käyttää- kuo
rituille ja kuorimattomille tukeille kummallekin omaa lukusarjaansa. ämä 
sarjat on esitetty seuraavassa asetelmassa, jossa niitä samalla on verrattu 
palkkaperustekomitean mietinnön mukaisiin. \ u o r i s t o n runko-kuutio
taksaan perustuviin vastaaviin lukusarjoihin. 

Run g on tukkiosan kuu 110, 1 e k n. j3 

5 6 7 s 9 10 II 12 13 1-1 15 16 17 1 20 
Kuoritut tukit 

Palkkaperustekomi-
teon mukaan .. . 128 I I 110 104 100 96 94 '9 7 

Metsätehon mukaan 120 113 10 103 100 7 9 " - 9 7 6 '5 2 

Kuorimottomoi 
tukit 

Palkkaperustekomi-
teon mukaan ... 122 11-1 108 103 100 97 5 2 9 

Metsätehon mukaan 122 ll-1 10 103 100 6 4 9 • o ..,q : • ; 'o o 

Kuorimattomien tukkien osalta ovat luku arjat käytännöllisesti katsoen täy
sin samat. Kuten tutkimuksen toisessa osa a to esimme, palkkaperustekomi
tean lähtökohtanaan käyttämä runko-kuutio aksa on periaatteellisesti oikea 
vain kuorimattomille mäntytukeille ja jokseenkin oikea myös kuorimattomille 
kuusitukeille. Saamme tälle toteamukselle vahvis uksen numerollisista tulok
sista. 

Kuorittujen tukkien luku arjat eroavat oisis aan jonkin verran pienten 
runkojen kohdalla, ja tämä johtuu iitä, e ä runko-kuutiotak a edellyttää 
runkoa kohden lasketun työmaa-ajan rungon kuu ion suoraviivai · ksi funk
tioksi eikä kuorittujen tukkien teossa ole näm asian !alla. Koska runkoa koh
den lasketun työmaa-ajan tasoitusviivan kaartummen on voimakkainta pien
ten runkojen kohdalla, on ero runko-kuu io ak an mukaiseen tasoitu suoraan 
verrattuna niiden kohdalla selvimmin näkyvä. l 'im kum edellä olevasta ase
telmasta näemme, runko-kuutiotak a an aa kuori ujen ukkien teo a pienill 
rungoille vähän liian suuren palkan. Tämä v1rhe lienee km enkin jäänyt käy
tännössä miltei merki tyk ettömäks1, ko ka ukkileimikon keskikuu io vam 
harvoin on niin pieni, et ä virhe pää isi vai ·u amaan. 

Koska tukkeja ei tehdä perin p1enis å rungoi a, jää runkojen koon vaikutu · 
työmaa-ajan menekkiin tukkien teossa huoma avas i pienemmäksi kum pmo
bval·an teossa. Tästä on eurauksena. myös runkojen uuruu -
luokittelusta johtuva virhemahdolhsuu:; on p1enempi kuin pinotavaran 
kohdalla. Tämä on hieman vaikea i yhdis e ävi sä iihen to iasiaan, että 
tukkileimikon keskikuutio otetaan nyky1sm voimassa olevis·a taksoissa huo
mioon jopa th_ j' tarkkuudella, mu a pino avaraleimikon keskikuutio a 
lainkaan. 

Jos tyydymme tukkien tekotakso1ssa selJaiseen arkkuu een, mihin pinota
varan pinokuutiometripalkoissa korkein aan voidaan pä"' tä, on l j• k tso -
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tava riittävän suppeaksi luokkaväliksi pienten runkojen kohdalla. Suurten 
runkojen kohdalla voi luokkaväli hyvin olla 2 j-'. Seuraavasta asetelmasta 
näkyy eräs ehdotus runkosuuruusluokitteluksi sekä prosenttiluvut, jotka osoit
tavat, kuinka paljon oikeata palkkaa pienemmäksi tai suuremmaksi suuruus
luokan keskiarvoa vastaava kuutiojalkapalkka muodostuu, jos leimikon keski
kuutio sattuu tasaavan luokituksen mukaiselle ylä- tai alarajalle. 

leimlkon 
5 6 7 9 II 13 15 17 19 

keski kuutio, ;s 

Suurin mah-
- 2.5 -2.0 - 1.6 - 12 -2.2 - 2.0 - 1.9 -1.4 -1.1 

dollinen vlr-
he, "lo 3.5 + 2.4 + 1.9 + 1.6 + 2.4 + 2.1 -t 2.0 + 1.9 -t-1.4 

Luokituksesta johtuva virhe on melko pieni ja pysyy kautta linjan tietyissä, 
melko ahtaissa rajoissa. Koska luokitus tässä perustuu suorastaan leimikon 
keskikuutioon, voitaisiin luokkavälit tietysti laatia sellaisiksi, että luokituk
sesta johtuva suurin mahdollinen virhe olisi aina täsmälleen yhtä suuri, mutta 
tällöin olisi ilmaistava luokkarajat desimaaliluvuilla. Tämä tekisi kuitenkin 
Palkkataulukot sekavan näköisiksi. Koska täysiin kuutiojalkoihin perustuva 
luokitus antaa takeet riittävästä tarkkuudesta ei liene syytä ryhtyä laatimaan 
tarkempaa luokitusta. Kun kokonaisluvuilla ilmaistuun kuutiojalkaluokituk
seen liitetään maininta, että leimikko luetaan siihen luokkaan, jonka "nimellis
arvoa" lähinnä se keskikuuliansa puolesta on ei käytännössä aiheutune mitään 
sekaannuksia. 

Tulemme sitten kuutiojalkapalkkojen suhteisiin erilaisten tukkien teossa. 
Koska olemme edellä käsitelleet runkojen koon vaikutuksen työmaa-ajan me
nekkiin kuutiojalkaa kohden, tyydymme esittämään kuutiojalkaa kohden las
kettujen työmaa-aikojen, siis samalla kuutiojalkapalkkojen suhteet vain run
kosuuruusluokassa 9 tekn. j'. Luvut on saatu Etelä-Suomessa suoritettujen 
tutkimusten perusteella. 

Sekä kuorittujen että kuorimaliomien mäntytukkien teko käy jonkin ver
ran nopeammin kuin vastaavien kuusitukkien teko. Taulukossarnme on tosin 

T ulu.kko 17- T ble 17. 

Työman-nj. n menekki." kuutiojalluu kohden osoiU:t\"31 suhdeluvut erilaisten tukkien teossa. 
Hakkuu le\'älleen, runkosuuruu luo· . 9 j1, obai uusluokka: kuusi IIJ, mänty II, kuoriluokka II, 

tihey luokka I, ,;krusuusluokb 1, lum('n pahuusluokka II , ilman lämpötilaluokka IJ. 
RL!ntiu Fi um for ll 'orking-plnrc-timr 1 rr cu.ft. in l •i. .\fnl.ing of l'arious Logs. Logging L'nstackcd. 

Stmr i~ C/n.u 9 cu.ft. Branchmus CIJUs: f"'Ll 111, Pin.: II. BarA C/au II. Dmsi~)' Class 1. lnjur; 

C/au / . .Air Tanf-a tr.u CIJUs II. Dtf,lh if m~u Clt1Ss II. 

T mrnlnji 

1 

Työmaa-:tj:m menekkiä 1 tdr.n. j1 kohden o oittava suhde"-
Tradt 1•UllS luku - RLfatiu Fi 11.Ujor ll'orl.ing-plau-limt per T~Yhnicaf cu.ft. 

Kuomut kuusitukit 

1 Borbd Sprou Lo.t:s ........ 100 

Kuoritul mantytukit 

1 BorJ:.tJ Pinr. Logs .... 92 

Kuonrnauom 1 kuu itukit 

1 C.:nbnrl.ul Sprou Lo~:s 51 

Kuorimauom:u m.int}·tukit 1 
L n/:tarl.r.d Puu Logs .......... H 

s 65 



männyn oksaisuusluokka yhtä pienempi kuin kuusen mutta edellä sanottu 
pitää paikkansa silloinkin, kun työvaikeustekijöiden luokat ovat kummankin 
puulajin kohdalla aivan samat. Kuorittujen ja kuorimattomien mäntytukkien 
oikeudenmukaisten yksikköpalkkojen ero on suurempi kuin vastaavien kuusi
tukkien. 

Jos oletamme päivätyötuloksen olevan kuorittujen kuusitukkien teossa 88 jl 
mikä vastaa koivuhalkojen päivätyötulosta 4.15 p-m3 , ovat suhteelliset päivä
työtulokset levälleen hakkuussa edellisessä taulukossa mainituissa olosuhteissa 
aikatutkimustulosten mukaan seuraavat. 

Suhteell inen 
T a v a r a 1 a j päivälyölulos, 

j3 

Kuori! ui kuusltulo.il... . . . . . . . .0 

Kuoritut mäntytukil .. ...... 95.4 

Kuorimaliomat kuusitukit . 171.2 

Kuorimattomoi mäntytukit... 206.4 

Näidenkin lukujen käyttökelpoisuutta on syytä tarkastella lähemmin. Mitä 
tulee työvaikeustekijöiden arvioimiseen tutkimuksen yhteydessä, pitää män
nyn oksaisuusluokan suhteen paikkansa sama, mitä sanottiin pinotavaraa 
käsiteltäessä. Tässäkin voidaan siis katsoa mäntytukkien päivätyötuloksen 
vastaavan oksaisuutensa puolesta hiukan helppotekoisempaa metsää, kuin 
oksaisuusluokka II edellyttää. Jos katsomme tämän virheen olevan puolet 
oksaisuusluokan muutoksen aiheuttama ta korjauksesta niin kuin pinotavaran 
kohdallakin, olisi kuorittujen mäntytukkien päivätyötulosta alennettava noin 
0.5 o; 0 ja kuorimattomien 1.0 Olo. 

Jos sekä Etelä- että Pohjois-Suomessa käytetään samaa kolmijakO! ta kuo
riluokitusta, voitaisiin esitettyjen päi\·ätyötulosten katsoa Pohjois-Suomessa 
vastaavan 1 kuoriluokkaa, sen sijaan että ne Etelä-Suome sa vastaavat II luok
kaa. Kuorittuja tukkeja ei kylläkään ole tähän menne ä yleensä Pohjois-Suo
messa tehty. 

Pohjois-Suomen runkojen suurempi tyvekkyys lisää työmaa-aikaa tukkien 
teossa suhteellisesti enemmän kuin pinotavaran teo sa, ko ka kaatovaiheen 
osuus koko työstä on tukkien teossa noin kaksi kertaa niin uuri kuin pino
tavaran teossa. Tämän perusteella oli i kuonttujen tukitien päivätyötuloksia 
alennettava Pohjois-Suomessa noin 2 1 • ja kuorimattomien noin 4 a • 

Pohjois-Suomen keskimäärin suuremman lumenpaksuuden aiheuttamaa 
työmaa-ajan lisäystä ei liene syytä ottaa huomioon peruspalkkojen pohjana 
käytettävissä päivätyötuloksis a, koska Etelå -Suomessakin lunta saattaa pai
koin olla hyvin runsaasti. Lumen paksuuden vaiku us työmaa-ajan menekkiin 
olisi pyrittävä ottamaan huomioon kussakin apauk essa erikseen. Samaa voi
daan sanoa ilman lämpötilan vaikutuksesta. 

Hakkuumiehen työmaa-aika lisääntyy huomattavasti, jos hän auttaa ajo
miestä lukkien kuormau.ksessa. Varsinai ia tutkimuksia kuormau.ksen avus
tamisen aiheuttaman työmaa-ajan lisäyksen suuruudesta ei liene sanottavasti 
suoritettu. Metsäteho on tutkinut kuorittujen tukkien tekoa rekeen autet
taessa vain kahdella palstalla Saarijän·ellä talvella 1948. Tutkimustyömaalla 
oli silloin lunta niin runsaasti (60--70 cm), että olosuhteiden voitaneen kat
soa tässä mielessä vastaavan likimain keskimääräi iä Pohjois-Suomen olosuh
teita. Kuormauksen avustaminen lisäsi yömaa-aikaa kuorittujen tukkien 
teossa keskimäärin 25 Ofo. Rekeen auttamiseen kuluva aika ei sanottavasti 
riipu siitä, ovatko tukit kuorittuja vai kuorimattomia. Ko ka kuorimattomien 
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tukitien teko on noin puolta nopeampaa kuin kuorittujen tukkien teko, aiheut
taisi rekeen auttaminen niin ollen kuorimattomien tukk.ien tekoaikaan noin 
50 °/o lisäyksen vastaavissa lumiolosuhteissa. Tälle tulokselle saamme jonkin
laista tukea V u ori s t on ( 1933) kuorimattomien mäntytukkien tekoa ja 
ajoa Perä-Pohjolassa koskevasta tutkimuksesta. Jos laskemme Vuoriston 
esittämien lukujen perusteella, monellako prosentilla kuormauksen avusta
m.inen lisää hakkuumiehen työaikaa, saamme tulokseksi noin 50 O/o. On tosin 
huomattava, että Vuoriston aineistossa oli keskimääräinen tiheysluokka 
II :n ja III:n rajoilla, kun Saarijärven palstat sen sijaan olivat saman luokitus
asteikon mukaan I tiheysluokkaa. Tulokset eivät siis käy täysin yksiin. 

Koska Metsätehon rekeen auttamista koskeva tutkimusaineisto on melko 
suppea (noin 300 runkoa) eikä kuvasta Etelä-Suomen keskimääräisiä olo
suhteita, voidaan edellä mainittuja prosenttilukuja pitää korkeintaan suuntaa 
antavina. Palkkaperustekomitean esittämät kuorittujen tukkien päivätyötulok
set edellyttävät rekeen auttamisen lisäävän työaikaa noin 18 o;o. Tarkempien 
tutkimusten puuttuessa lienee tämä luku katsottava sopivaksi Etelä-Suomen 
tavallisissa lumiolosuhteissa I tiheysluokassa. Koska mäntytukk.ien teko käy 
vähän nopeammin kuin kuusitukk.ien teko, on rekeen auttamisen aiheuttama 
työajan lisäys prosenttema mäntytukitien osalta vähän suurempi kuin kuusi
tukkien. Jos katsomme edellä mainitun 18 o,o tarkoittavan kuorittuja kuusi
tukkeja, olisi vastaava luku kuorittujen mäntytukk.ien teossa 19.6 Ofo. Kun 
otamme huomioon kuorittujen ja kuorimattomien tukkien työmaa-ajan mene
kin suhteet levälleen hakkuussa, lisäisi rekeen auttaminen työmaa-aikaa kuo
rimattornien kuusitukk.ien teossa 35.3 Ofo ja kuorimattornien mäntytukkien 
teossa 41.9 o/o. Yksikköpalkkojen pohjana käytettävät päivätyötulokset lienee 
syytä panna Pohjois-Suomessakin samaan suhteeseen ja ottaa lumen paksuus 
erikseen huomioon. Kun lumen paksuuden lisääntyminen lisää työmaa-aikaa 
rekeen autettaessa voimakkaammin kuin levälleen hakattaessa, kasvaa mai
nitun kahden työmuodon päivätyötulosten ero lumen paksuuden mukana. 
Samoin leimikon tiheysluokan muutos vaikuttaa rekeen autettaessa työmaa
aikaan voimakkaammin kuin levälleen hakattaessa. Kun esittämämme päivä
työtulokset edellyttävät 1 tiheysluokkaa ja alle 50 cm lumenpaksuutta, ei 
näiden seikkojen vaikutus näy päivätyötuloksissa 

Kun otamme kaiken edellä sanotun huomioon, saamme erilaisten tukkien 
teossa seuraavat suhteelliset päivälyötulokset 
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Taulukko 18 - Table 18. 

Suhteelliset päivätyötulokset Etelä- ja Pohjoi - uomessa. Runkosuuruusluokka 9 j3, oksaisuus
luokka: !<uusi III, mänty II, kuoriluokka II , tihe} luokka I, vikaisuusluokka I, lumen paksuus

luokka II , ilman lämpötilaluokka II , maasto tavaUista. 

Relative Daily JVork AchitL'tmtn/s in outh and North Finland. ltm i::.t Class 9 cu.Jt. Branchituss Class: 
Spruct Ill, Pint Il. Bark C/ass Il. Dmsity C/ass 1. lnjUI) Class !. Drpth of naw Class Il. Air Ttm

pe-rature C/ass Il. Tn-rai11 Ordinary. 

Työmuoto · Kind of ll'ork 
-

! 
Rekeen autettuna Levälleen 
LIJadtd on/o slrigh Unslacktd 

Tavaralaji ----
Trade Spuies Etelä- uomi Pohjois· uomi 1 Etelä- uomt Pohjois · uomt 

oulh Finland ,\ &rlh Finland oulh Finland Xorlh Finland 

uhteellinen päivätyötulos, tekn. j• 
Rtlali<t Dai(r lrork Achicumml, Tuhnical cu.ft. 

Kuoritut kuusitukit 1 
1 

1 

Barked Spruce LIJgs ... .... ... ..... H 64 88 75 

Kuoritut mäntytukit 1 
1 

1 Barked Pine Logs ............. .. 79 73 95 87 

Kuorimaliomat kuusitukit 1 
Unbarked Spruce Logs .. .. ........ 126 122 1 171 165 

Kuorimaliomat mäntytukit 1 
1 

1 
Unbarked Pint LIJgs ............ l+t 139 2(}-l 196 

Vertaamme vielä taulukon lukuja palkkaperustekomitean mietinnön mukai
siin suhteellisiin päivätyötuloksiin. Tällöin on huomattava, että vertailua ei 
voida suorittaa täysin vastaavissa olosuhteissa, koska palkkaperustekomitea 
on käyttänyt tukeille V u o r i s t on nelijakoi a oksaisuusluokitusta, kun taas 
Metsätehon tutkimuksissa on käytetty tukeille amaa vii ijakoista oksaisuu -
Iuokitusta kuin pinotavarallekin. Seuraava asetelma edellyttää kummassakin 
tapauksessa erikseen järjestysluvultaan samoja työvaikeustekijäluokkia kuin 
taulukko 20 sekä vertausperu teeksi koivuhalkojen päivätyötulosta 4.15 p-m '. 

Su h eell i nen pälvätyötulos, jl 

Palkkaperustekomilean Mets4Jehon mukaan 
Tavaralaji mukaan 

Rekeen leväll«n Rekeen 
levälleen oulelluna autet una 

Kuorltut kuusilukU 

Elelä-Suome.ua ... .. ... 7 ' 6 74 
Kuorllut mänlytuk it 

Etelä-Suomessa ...... ... 7 2 7 5 
Kuorimaliomat kuusllukll 

Etelä-Suomessa ......... 112 1-10 l~li 17t 

Kuorimatloma ' mäntyfu-
kit Etelä-Suomessa ... 12J 15/ 1-l-1 2 4 

Kuorimaliomat kuusllu· 
kif Poh)ols-Suome.>sa ... 101 ~~- 12~ 165 

Kuorimaliomat mänty u-

kit Pohjois-Suomessa ... 111 141 13 
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Jos oksaisuusluokka olisi kuusella ja männyllä sama, ei palkkaperuste
komitean mukaan vastaavanlaisten kuusi- ja mäntytukkien päivätyötulok
sissa olisi mitään eroa. Metsätehon mukaan sen sijaan mäntytukkien teko 
on samassakin oksaisuusluokassa nopeampaa kuin kuusitukkien teko. Ase
telmamme edellyttää kuitenkin oksaisuusluokan mäntytukkien teossa yhtä 
pienemmäksi kuin kuusitukkien teossa. Kun oksaisuusluokan muutos - tässä 
tapauksessa alaspäi~ - vaikuttaa palkkaperustekomitean käyttämän neli
jakoisen luokituksen puitteissa päivätyötulokseen voimakkaammin kuin 
l\Ietsätehon tutkimuksissaan käyttämän viisijakoisen luokituksen mukaan, 
sattuukin niin että kuorittujen kuu i- ja mäntytukkien päivätyötulosten suhde 
saadaan asetelmamme edellyttämissä olosuhteissa molemmissa tapauksissa mil
tei samaksi. 

Kuorittujen tukkien osalta voidaan vielä todeta, että päivätyötulokset niiden 
teossa ovat sekä palkkaperustekomitean että Metsätehon mukaan jota kuinkin 
samassa suhteessa koivuhalkojen päivätyötulokseen. 

Ratkaisevin ero päivätyötuloksissa on siinä. että uusien tutkimusten mukaan 
kuorittujen ja kuorimattomien tukkien päivätyötulosten ero on varsinkin 
mäntytukkien osalta melkoisesti suurempi kuin palkkaperustekomitean mu
kaan. Huomasimme vastaavanlaisen ilmiön paperipuiden teossa. Syy on tie
tysti molemmissa tapauksissa sama. ::\1yöhemmät tutkimukset ovat osoittaneet 
kuorinta-ajan osuuden koko työmaa-ajasta suuremmaksi, kuin mihin V u o
ri s t on tutkimustuloksia soveltaen on päädytty. Kun näin on asian laita 
varsinkin mäntytavaran teossa eikä palkkaperustekomitea ole käsitellyt kuusta 
ja mäntyä tässä mielessä erikseen, on ymmärrettävissä, että suurimmat erot 
palkkaperustekomitean ja Me ätehon luvuissa ovat juuri männyn kohdalla. 
S.D.A. :ssa Ruotsissa ( en z e II 1946) on päädytty hyvin samansuuntaisiin 
tuloksiin, kuin mihin Melsätehokin on tullut. S .D.A.:n tutkimusten mukaan 
vie kuorinta syysolosuhteissa noin 53 o o ja talvella - 10 C lämpötilassa 
noin 60 o 0 tukkien tekoajasta levälleen hakattaessa. Kuusta ja mäntyä ei ole 
erotettu. V. Seppäsen ( 1942) mukaan vie kuorinta mäntytukkien teossa 
54.5 o 0 ja kuusitukkien teossa 47.2 o o koko työmaa-ajasta. Tällöin oli mänty
tukkirunkojen keskikuutio 17.81 jJ ja kuusitukkirunkojen keskikuutio 13.97 jl 
sekä lämpötila keskimäärin noin - 5 C. 

1ainitsimme jo aikaisemmin, että retsätehon luvuissa on palkkaperuste
komitean mukaisesti ka ottu rekeen auttamisen lisäävän työmaa-aikaa kuo
rittujen kuusitukkien teossa 18 ° o. \ astaava prosenttiluku kuorimattomien 
tukkien teossa on tietyssä riippuvaisuussuhteessa kuorinta-ajan osuuteen koko 
työmaa-ajasta levälleen hakattaessa, ts. kuorittujen ja kuorimattomien tuk
kien työmaa-ajan menekin suhteeseen. Kun palkkaperustekomitean ja Metsä
tehon luvut eroavat siinä kohden toisi taan, on selvää, eti.ä myös päivätyö
tulosten suhteet rekeen aute ae a ja levälleen hakattaessa ovat kuorimat
tomien tukkien kohdalla erilai et. 

Pieniä eroja on tässä suhtee sa myö- kuont U)en tukkien kohdalla . Ne joh
tuvat iitä, että runkokuutiotaksan mukaan päivätyötulosten suhde levälleen 
hakattae sa ja rekeen aut ttae a muu tuu oksaisuusluokan muuttuessa eivätkä 
palkkaperustekomitean )a Metsätehon käyttämät oksaisYusluokitukset täysin 
'astaa toisiaan. 
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P i t u u s y k s i k k ö p a 1 k k o j e n s u h t e e t. 

Pinotavaran teko pystystä. 

Rungon käyttöosan kiintokuutioon pohjautuvien aikatutkimustulosten muun
taminen vastaamaan pituusmittoja voidaan tehdä suorastaan tutkimusaineis
tojen perusteella. Kun työmaa-aika runkoa kohden jaetaan rungon käyttö
osan pituudella, saadaan työmaa-aika pituusyksikköä kohden ja sen mukaisesti 
määräytyy pituusyksiköitä maksettava palkka. Pituusyksikköpalkka soveltuu 
lähinnä vain pinotavaran tekoon ja silloin on pituusyksikkönä juoksumetri. 

Aluksi lienee syytä puuttua erääseen periaatteelliseen seikkaan. Käytännössä 
on yleensä totuttu vertailemaan pinokuutiometri- ja juoksumetripalkkoja toi
siinsa yhteen pinokuutiometriin menevän juoksumetrimäärän perusteella. 
Palkkaperustekomitean mietinnössäkin juoksumetripäivätyötulokset on las
kettu kertomalla pinokuutiometreinä mitattu päivätyötulos yhteen pinokuutio
metriin meneväliä juoksumetrimäärällä sekä ottamalla Esäksi huomioon pinoon 
ladonnan ja ristikolle ladonnan ero. Tällöin on jäänyt huomiotta, että pino
kuutiometreinä lausutut päivätyötulokset edellyttävät runkojen kokoa 6 run
koa/p-m3 (sitä tavaralajia, joka kulloinkin on kysymyksessä) ja että lähtö
kohtana olevat rungot ovat siten eri tapauksissa jonkin verran eri kokoisia 
riippuen pinotiheyden Esäksi ennen kaikkea siitä, kuoritaanko tavara vai ei. 
Pinokuutiometreinä lausuttujen päivätyötulosten mukaiset pinokuutiometri
palkat ovat siis oikeita vain siinä tapa-uksessa, että runkojen koko aina kus
sakin tapauksessa erikseen arvioidaan mainitun perusteen mukaan, toisin 
sanoen niin kauan kuin pysytään valitun runkosuuruusluokittelun puitteissa. 

Valitun luokittelun mukaiset pinokuutiometreinä mitatut päivätyötulokset 
voidaan tietysti tarkalleen muuntaa juoksumetreiksi, mutta täten saadut 
juoksumetripäivätyötulokset eivät ilmaise juoksumetripalkkojen oikeita suh
teita, koska juoksumetritaksaa käytettäessä ei ole olemassa ts. ei tarvita 
mitään runkosuuruusluokittelua. Pinokuutiometri- ja juoksumetripalkat eivät 
ole suorastaan verrattavissa toisiinsa, koska pinokuu iometripalkkaa käytet
täessä rungot tietyin, tavallaan epäloogillisin perustein luokitellaan koon 
mukaan siten, että "nimellisarvoltaan" (runkoa p-m ) yhtä suuret rungot 
eivät kuitenkaan todellisuudessa ole yhtä suuria, ja juoksumetripalkkaa käy
tettäessä taas runkojen kokoa ei oteta lainkaan huomioon. Juoksumetripalkat 
on luonnollisesti laskettava sillä edellytyksellä, että kaikissa tapauksissa teh
dään tavaraa alun perin yhtä suurista rungois a. 

On lisäksi mainittava, että runkosuuruusluokka 6 runkoa p-m vastaa 
lå.hinnä kuorellisen kiintokuution mukaista luokkaa 0.125 k-ms vaihdellen 
tosin tavaralajista riippuen melkoisesU sen kahden puolen. Juoksumetntaksaa 
käytettäessä on peruspalkka valittava niin, e tä se vastaa prosenttisen koroi
tuksen ulkopuolelle jäävien runkojen keskimääräistä työmaa-ajan menekkiä 
juoksumetriä kohden. Näin onkin likimain luokan 0.125 k-m' laita, jos 
juoksumetripalkan koroitusrajana käyte ään palkkaperustekomitean mukaista 
8 tuuman läpimittaa. Kun nyt uudemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että 
koroitusrajaksi sopii parhaiten 7 tuumaa. on peruspalkka valittava pienem
män runkosuuruusluokan kohdalta. 'äimme tutkimuksen toisessa osassa, että 
Etelä-Suomessa on tällöin sopivin runkosuuruusluokka 0.100 kuorellista k-m'. 
Aikaisemmin esittämämme juoksumetripalkan prosenttiset koroitukset edel
lyttävät, että peruspalkkojen lähtökohtana E elä-Suomessa on juuri mainitun 
kokoinen runko. Juoksumetritaksan pcruspalkat on niin ollen pantava siihen 
suhteeseen, kuin eri tavaralajien juok umetriä kohden laskettu työmaa-aika 
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mainitussa runkosuuruusluokassa osoittaa. Seuraavassa taulukossa on tällä 
edellytyksellä esitetty työmaa- ajan menekkiä juoksumetriä kohden osoittavat 
suhdeluvut. 

Taulukko 19 - Table 19. 

T yömaa-ajan menckkia juouumetriä kohden osoiua,·at suhdelu,·ut. Ouaisuusluokka: kuusi 1 II, 
mänty II, kuoriluokka 11, tiheysluokka 1, ,-ikaisuusluokka I, ei lunta eikä pakkasta. 

Rdatiu Figuus for Jl'orking-pfaa-timt per Running ;\fttu. Branchintss Cfass: Spruu II!, Pint JJ. Bark 

Cfass Jl. Drosiry Cfass 1. 1njury C/ass 1. Xo Snow, No Frost. 

1 Tavaralaji 1 Työmaa-ajan menekkiä juoksumetriä kohden osoittava 
uhdeluku - Refatite Figure for Working-pface-timt per 

Trade Specits Running Melu 

2 m puolipuhdas kuusipaperipuu 1 
2 m Bnrhd Sprua PulfJuVJod ......... 100 

4 m puolipuhdas kuusipaperipuul 
4 m Barktd Spruu Pufpuood .. . .... 97 

2 m kuorimaton kuusipaperipuul 
2 m C:nbarked Sprua Pufpwood ...... 59 

4 m kuorimaton kuu ipaperipuul 
4 m c.:nbarktd Spruu PufpuVJod .... . 58 

2 m puolipuhda mantypaperipuul 
2 m Barked Pint Pufpu'fJ6d .......... . . 102 

4 m puolipuhdas mäntypaperipuul 
4 m Barktd Pint Pulpwood . .... ... .... 98 

2 m kuorimaton mäntypaperipuul 
2 m Unbarlud Pint Pulpwood .. . ..... . 48 

4 m kuorimaton mäntypaperipuul 
4 m l-'nharl.ed Pine Pulpuood ... ... 41 

Huomaamme, että kuoritun ja kuorimattoman tavaran juoksumetripalk
kojen ero on pi nempi kuin vastaa ien pinokuutiometripalkkojen ero. Tämä 
johtuu lähmnä siitä, että kuorimishukka ei pienennä juoksumetreinä mitattuja 
Päivätyötuloksia, niin kum pinokuu iometreinä mitattuihin päivätyötuloksiin 
nähden on astan laita. Edelleen näemme, et ä 2- ja 4-metrisen tavaran juoksu
metreinä mitattujen päivätyötulosten ero on pienempi kuin vastaavien pino
kuutiometreinä m.itattujen päivätyötulosten ero. Syynä tähän on, että pino
tiheys ei vaikuta juoksumetripäivätyöluloksiin. 

Eri tavaralajien juoksume ripalka et\'ät muutenkaan ole samassa suhteessa 
kuin pmokuuliometripalkat, koska ensiksi mainitut on laskettu pienemmästä 
runkojen koosta lähtien kuin Jälkimmäi et ja eri tavaralajien työmaa-ajan 
menekin suhteet riippuvat jossakin määrin runkojen koosta. Esimerkiksi 
Puolipuhtaan mäntypaperipuun teo a kuluu juoksumetriä kohden peruspalkan 
edellyttämässä runkosuuruusluokassa vähän enemmän aikaa kuin vastaavan
latsen kuusipaperipuun teossa, vaikka asia on päin vastoin, jos työmaa-aika 
lasketaan pmokuutiometriä kohden runkosuuruusluokassa 6 runkoa p-m1 • Kuu
s n ja männyn karsinta-aikojen ero pienenee pienempiin runkoihin päin 
nopeammin kuin kuorinla-aikojen ero. Suurten runkojen kohdalla on männyn 
karsinta-aika kuusen karsinta-aikaan erratluna niin paljon pienempi, että 
männyn suurempi kuorinta-aika ei pysty täyttämään "vajausta" mutta pien
ten runkojen kohdalla kuu en ja männyn kuorinta- aikojen ero on suurempi 
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kuin karsinta-aikojen ero päinvastaiseen suuntaan ja koko työmaa-aikakin 
muodostuu niin ollen männyn kohdalla suuremmaksi kuin kuusen. "Tasa
painopiste" sattuu luokan 6 runkoa p-m 3 paikkeille, mutta mäntypaperipuiden 
kuusipaperipuihin verrattuna hieman pienempi pinotiheys kääntää jo sen kokoi
silla rungoilla työmaa-ajan menekin suhteen männyn eduksi. Juoksumetri
taksan koroitusprosentit on laskettu sellaisiksi, että ne ottavat huomioon run
kojen koon kasvaessa muuttuvat työmaa-ajan menekin suhteet. 

Laskemme sitten juoksumetreinä mitatut suhteelliset päivätyötulokset siten, 
että ne vastaavat aikaisemmin esitettyjä pinokuutiometreinä mitattuja päivä
työtuloksia. Korostettakoon vielä kerran, että pinokuutiometri- ja juoksu
metripäivätyötulokset eivät ole suorastaan muunnettavissa toisikseen pino
kuutiometriin menevän juoksumetrimäärän perusteella. Vastaavaisuus tar
koittaa tässä vain sitä, että laskemalla juoksumetritaksan peruspalkat jälem
pänä olevien suhteellisten päivätyötuloslukujen perusteella ja käyttämällä 
tässä tutkimuksessa esitettyjä koroituspro entteja päästään samaan päivä
ansioon kuin pinokuutiometreinä mitattujen päivätyötulosten mukaisilla pino
kuutiometripalkoilla. Seuraavassa asetelmassa olevat suhteelliset päivätyö
tulokset ovat suoraan aikatutkimustulosten mukaisia, siis korjaamattomia, ja 
edellyttävät samoja olosuhteita kuin taulukko 19. 

Su hteell inen 
Tavarala ji pöivälyötu os, 

Jm 
2 m puolipuhdas kuusi-

paperipuu . .... . 

4 m puolipuhdas kuusi-
paperipuu . .. . . . . . .. . . 192 

2 m kuorim aton kuus i-
paperipuu ... . ... .. . . . ... 316 

-t m kuorimaton kuusi-
paperipuu . .. . . . ...... .. 322 

2 m puolipu hdas mänty-

paperipuu ... ... ... .. . .. 
4 m puolipuhdas mänty-

paperipuu ... . .... .. . . . 191 

2 m kuorimaton mänty-
paperipuu . .. ... . . . . 3 5 

-t m kuorimaton mänty-
paperipuu .. . .. . .. .. .. .. . 45 

Mäntypaperipuiden juoksumetripäivätyötuloksiin nähden pitää tietysti paik
kansa sama, mitä aikaisemmin on sanot u ok aisuusluokan arvioimisesta tut
kimusaineiston keräyksen yhteydessä. Jotta päi\·ätyötulokset mäntypaperi
puiden osalta vastaisivat II oksaisuusluokkaa, oli i kuoritun mäntytavaran 
lukuja alennettava 1.5 o o ja kuorirnattoman män y avaran lukuja 3.0 • •· Sa
moin kuin pinokuutiometreinä mitattujen pätvä yötulosten kohdalla vmdaan 
katsoa esitettyjen lukujen vastaavan Pohjois-Suome' sa kuoritun tavaran osalta 
I kuoriluokkaa, sen sijaan että ne vastaavat Etela-Suome sa II kuonluokkaa 

Kuorimishukka ei luonnollisestikaan vaiku a juoksurnetripäivätyötuloksiin 
mitään. Pohjois-Suomen runkojen suurempi tyvekkyys on sen sijaan otet
tava huomioon. Suuremman tyvekkyyden aiheut ama kaatosahausajan ltsäys 
pienentää Pohjois-Suomen JUOk ume ripäivätyötuloksia jota kuinkin yhtä 
paljon kuin pinokuutiometreinä mi a uja päivätyötuloksia, siis kuoritun ta,•a
ran teossa 1 Ofo ja kuorimattoman a\'aran teossa 2 • . 
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Lisäksi aiheuttaa Pohjois-Suomen juoksumetripäivätyötuloksiin alennuksen 
eräs tyvekkyyteen liittyvä seikka joka ei vaikuta pinokuutiometreinä mitat
teihin päivätyötuloksiin. Samankuutiainen rungon käyttöosa on nimittäin 
Pohjois-Suomessa huomattavasti lyhyempi kuin Etelä-Suomessa. Metsätehon 
aineistojen mukaan oli samankuutiainen männyn käyttöosa Pohjois-Suomessa 
keskimäär 33 o o lyhyempi kuin Etelä-Suomessa Ruokolahden tutkimustyö
maalla. Kuusella oli vastaava luku 23 Ofo. Erot ovat siis melkoisen suuret. 
Koska Metsätehon Etelä-Suomen aineisto on kerätty lähinnä vain yhdeltä 
työmaalla, on suuremman varmuuden saamiseksi turvauduttu myös muihin 
tutkimusaineistoihin. 

A r on ( 1935) rinnan korkeus- ja katkaisuläpimitan vaikutusta käyttö
puun ja hakkuutähteiden määrään käsittelevän tutkimuksen aineiston perus
teella voidaan laskea kuutioltaan yhtä suurten ja samaan latvaläpimittaan 
katkaistujen kuusi- ja mäntyrunkojen pituuksien ero Etelä- ja Pohjois
Suomessa. A r o on mainitussa tutkimuksessaan esittänyt rinnankorkeusläpi
mittaluokittain sekä Etelä- että Pohjois-Suomea koskevan aineiston runkojen 
keskimääräisen pituuden ja kuorellisen kuutiomäärän. äiden tietojen avulla 
voidaan laskea samankuutioisten runkojen kokonaispituuksien ero Etelä- ja 
Pohjois-Suomessa. Kun sanotusta tutkimuksesta lisäksi käy selville, että 
käyttöpuun pituusprosentti on sekä Etelä- että Pohjois-Suomessa pienten rin
nankorkeus- ja katkaisuläpimiltaluokkien kohdalla jollaisia tässä käsiteltävänä 
oleva juoksumetritaksan peruspalkka edellyttää, likimain yhtä suuri, voimme 
katsoa Etelä- ja Pohjois-Suomen runkojen kokonaispituuksien eron osoittavan 
myös vastaavien runkojen käy löo ien pituuksien eroa. Tulokseksi saadaan, 
että samankuutiainen männyn käyttöosa on Pohjois-Suomessa noin 20 Ofo ja 
kuusen käyttöosa noin 12 • • lyhyempi kuin Etelä-Suomessa. 

Kun Metsätieteellisen Tutkimuslaitoksen pystypuiden kuutioimistaulukoita 
varten kerätyn aineiston koepuulomakkeil a lasketaan samaan latvaläpimit
taan katkaistun rungon osan kuution ja pituuden suhde erikseen Etelä- ja 
Pohjois-Suome sa ei kuu en ja männyn välillä havaita sanottavaa eroa. Tosin 
mainittuun aineistoon sisäl yy Pohjois-Suomen kuusia melko vähän. (Aineisto 
on kuutioimistaulukoita varten käsitelty kapenemisluokittain eikä sillä ole 
pyrittykään selvittelemään E elä- ja Pohjois-Suomen eroavaisuuksia.) Jos 
lasketaan molemmille puulajeille yhteensä Etelä- ja Pohjois-Suomen saman
kuutioisten ja samaan latvaläpimi taan katkaistujen runkojen pituuksien 
keskimääräinen ero, saadaan tulokseksi vain 11.2 o o. 

Eri aineistojen perus eella aadut tulok et eivät siis näytä käyvän yksiin. 
Eroavaisuuksille on kUitenkin omat syynsä. Ensinnäkin on sanottava, että 

fet ätehon ja A r on ainei tot isäitävät todella leimattuja ja tietyiksi 
tavaralaJeiksi valmistet UJa runkoja, kun sen sijaan Metsätieteellisen Tutki
muslaitoksen koepuut on valittu hakktula silmällä pitämättä ja ''katkaistu 
kamaris a" tiettyyn Ia valäpimittaan. Pohjois-Suomessa saattavat esimer
kiksi lumituhot aiheuttaa puiden latvuk iin sellaisia vikoja, että runkoja ei 
voida valmistaa sallittuun mmimtla valäpimiltaan asti. Metsätehon ja A r on 
ameistojen roavai uudet ·elit yvät iten. että M ·ätehon Pohjois-Suomen 
aineisto sisältää m lkoi esti ·uopal toja ja Etelä-Suomen aineisto taas on 
jonkin \'erran keskimääräis ä parempaa metsää. 

Tässä on ka oltu varmimmak.si käyt ää eri aineistojen perusteella saatuj n 
lukujen k skiarvoja. Tä n on E elä- ja Pohjois-Suomen juoksumetreinä 
mitatut pätvätyötuloks t laske u illä edellytyksellä, että Pohjois-Suomes a 
on samankuutioin n männyn käyt öosa keskimäärin 21 •1 ja kuusen käyttöosa 
15 • lyhy mpi kuin E elå-Suome· a. Lukuun ottamatta muita tekijöitä jää-
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vät siis Pohjois-Suomen juoksumetripäivätyötulokset tästä syystä mainittujen 
prosenttilukujen verran pienemmiksi kuin Etelä-Suomessa. 

Toisaalta on Pohjois-Suomen olosuhteissa otettava huomioon sellainenkin 
tekijä, joka näennäisesti nostaa päivätyötuloksia. Sanomme näennäisesti 
koska on kysymys prosenttiseen koroitussysteerniin liittyvästä laskentatek
nillisestä seikasta, joka nostaa peruspalkkojen pohjana käytettäviä päivätyö
tuloksia, mutta ei todellisuudessa vaikuta hakkuumiehen työtulokseen. Näimme 
tutkimuksen toisessa osassa, että Pohjois-Suomessa saadaan 7" läpimitan ylit
täviä pölkkyjä kuutioltaan pienemmistä rungoista kuin Etelä-Suomessa ja 
että peruspalkkakin on niin ollen valittava vastaavasti pienemmän runko
suuruusluokan kohdalta. Kun työmaa-ajan menekki juoksumetriä kohden 
lisäksi nousee Pohjois-Suomessa pienten runkojen kohdalla suurempiin run
koihin päin jyrkemmin kuin Etelä-Suomessa, sopii Pohjois-Suomessa perus
palkaksi parhaiten runkosuuruusluokan 0.050 kuoretonta k-m' mukainen 
palkka. Kun peruspalkka Etelä-Suomessa edellyttää runkojen kokoa 0.100 
kuorellista k-m3 (0.081 kuoretonta k-m• Pohjois-Suomessa) on Pohjois-Suo
men juoksumetripäivätyötuloksia nostettava siten, että muutos vastaa juoksu
metriä kohden lasketun työmaa-ajan pienentymistä siirryttäessä runkojen 
koosta 0.081 kuoretonta k-m 1 runkojen kokoon 0.050 kuoretonta k-m1 • 

Koska Pohjois-Suomessa on tutkittu vain 2-metrisen puolipuhtaan kuusi
ja mäntypaperipuun tekoa, täytyy muiden tavaralajien o alta tyytyä päät
telyyn. Etelä-Suomen olosuhteissa voimme laskea kunkin tavaralajin osalta 
erikseen, paljonko edellisessä kappaleessa mainittu runkojen koon pienene
minen nostaa päivätyötulosta. Pohjois-Suomen kohdalla voimme tehdä saman
laisen laskelman 2-metrisen puolipuhtaan kuusi- ja mäntypaperipuun osalta 
keskimäärin erilaisilla palstoilla. Runkojen koon pienenemisen aiheuttama 
juoksumetripäivätyötuloksen nousu on Pohjois-Suomes a suurempi kuin Etelä
Suomessa, koska työmaa-ajan menekki juok umetriä kohden laskee Pohjois
Suomessa jyrkemmin pienempiin runkoihin päin, mutta viimeksi mainitun 
kahden tavaralajin päivätyötulokset nousevat sekä Etelä- että Pohjois-Suo
messa samassa suhteessa. 

Tämä antaa aiheen olettaa, että muidenkin tavaralajien päivätyötulokset 
nousevat Pohjois-Suomessa samassa suh eessa kuin Etelä-Suomessa. Tällä 
perusteella on laadittu Pohjois-Suomea varten kullekin tavaralajille kertoimet, 
joilla runkojen kokoa 0.081 kuoretonta k-m vastaava suhteellmen juoksu
metripäivätyötulos on kerrottava, jotta saatai iin runkojen kokoa 0.050 kuo
retonta k-m• vastaava päivätyötulos. ämä ker oime ova seuraavat. Ker
toimet, jotka eivät perustu suoraan utkimusai.nei oon, on pantu sulukketsii.n. 

Tavarala ji 

2 m puolipuhdas kuusipaperipuu 1.1" 

4 (1.12) 
2 , kuorimaton kuusipaperipuu ..• (1 13) 
4 (1.11) 

2 .. puolipuhdas mänlypaperrpuu 1.07 
4 (1.05) 
1 , kuorimaton mäntypopenpuu (1.14) 
4 (1.09) 

Kun otamme huomioon kaikki edellä esite yt näkökohdat, aamme Etelä- ja 
Pohjois-Suomelle seuraavat juok umetremä nu atut uh eellt e pmva yo
tulokset. Panemme jälleen sulukkcisiin ne Pohjo·s-Suomea ko kevat luvut. 
jotka eivät perustu suorastaan käytettävissä olleisim tu kimustuloksiin. 
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Taulukko 20 - Table 20. 

uhteelliset päivätyötulokset Etelä- ja Pobjois- uomessa. Hakkuu pystystä, oksaisuusluokka: 
kuusi III, mänty II , kuoriluokka II. tiheysluokka I , vikaisuusluokka I , ei lunta, ei pakkasta, maasto 

ta\'allista. 
Rtlaliu Daily ll'ork AchiLr:tm~nts in Soulir D1Ui .\'orlir Finloml. Logging of SUJ.nding Trus. Branchiness 
C/oss: pruu 11/, Pine 1/. Bork C/a.ss II. Dmsig Cl4ss / . Injury Cla.ss !. o Snow, No Frosl. Ttrroin 

Ordinary. 

Korjuu.§. 

Sivulla 75 olevnssn tnulukossn 4 m puolipuhtaan 
kuusipaperipuun kohdalla olevnn1 Etelä-Suomen tnr
koittnvnn luvrm 193 tulee olla 192 ju 4 m kuori·· 
Jlnttomnn mäntypaperipuun liohdnlla olevan, Etelä, .. 
Suomen tnrkoittavnn luvun 422 tulee olla 442. 

Mainitun taulukon nlnpuolella olevassa nsetelmassn 
tulee otsnkkeiden Pohjois-Suomi ja Etelä-Suomi 
yuihtnn pnikkna. 

Vertailemme ielä seuraavassa edellisen taulukon lukuja palkkaperuste
komitean mietinnön mukaisiin juoksumetreinä mitatluihin päivätyötuloksiin. 
Vertailu edellyttää kumma sakin tapauksessa samoja työvaikeustekijäin luok
kia kuin taulukko 20. Sekä re .. ehon että palkkaperustekomitean luvu 
on kummassakin tapauksessa erikseen laskettu suhteellisina koivuhalkojen 
pinokuutiometreinä mita tuun päivätyötulokseen, jonka oletetaan olevan 
4.15 p-m'. Tämä ole tamushan on kaikkien tä sä tutkimuksessa esitettyjen 
päi ätyötuloslukujen läh ökohtana. 

Suh eell lnen pölvötyötulos, jm 

T 0 v 0 r 0 1 0 11 Polkkoperuf!e- Metsotehon mukaan 
kemiteon Pohjois· Etela-
mukoon Suomi Suomi 

2 m puolipuhdas uusipaperipuu . 172 1 162 

4 m 172 192 (1 4) 
2m kuorimaton 273 316 (29 ) 

4 m 322 (299) 
2 m puollpuhdo! montypop ripuu 1 0 143 

4m 1 (147) 
2 m kuorimaton 377 (333) 
-1 m 30 442 (356) 

Palkkaperustekemi ean mie mnö ·· on käytetty 2-metriselle ja itä pit m-
mälle samanlaatuiselle varall ~amaa päi ä yötulosta. Uudemmat utki-
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mukset ovat osoittaneet, että suhteellinen päivätyötulos on 4-metrisen tavaran 
teossa suurempi kuin 2-metrisen tavaran teossa. 

Ratkaisevimpana erona näemme tässäkin saman seikan kuin pinokuutio
metreinä mitattujen päivätyötulosten kohdalla. Kuoritun ja kuorimattoman 
tavaran päivätyötulosten ero on Metsätehon mukaan melkoisesti suurempi 
kuin palkkaperustekomitean mukaan. 

Taulukossa 20 esitetyt suhteelliset päivätyötulokset edellyttävät sellaisia 
runkoja, että niistä ei saada 7 tuumaa paksumpia pölkkyjä. Mainittua läpi
mittaa paksummalta rungon osalta maksettavaa prosenttista koroitusta käsit
telimme jo tutkimuksen toisessa osassa. Etelä-Suomen osalta on koroitus
prosentit voitu laskea kullekin tavaralajille erikseen samanlaisissa hakkuu
olosuhteissa, mutta Pohjois-Suomen osalta sen sijaan vain 2-metriselle puoli
puhtaalle kuusi- ja mäntytavaralle kasvualustansa puolesta erilaisilla pals
toilla. Kasvupaikkaa ei voida kytkeä palkkaperusteisiin. Sen vuoksi on Poh
jois-Suomessa laskettu keskimääräiset koroi usprosenti mainitulle kahdelle 
tavaralajille. 

Muille tavaralajeille on laadittu koroitu pro entit Etelä-Suomen luvuista 
saatujen viitteiden perusteella. Täten on päädytty Etelä- ja Pohjois-Suomessa 
seuraaviin 7 tuumaa paksummalta rungon osalta maksettavi.in koroituksiin. 
Ne luvut, jotka eivät perustu suoraan aineistoon, on jälleen merkitty suluk
keisiin. 

7' paksummalla rungon osalta 

Tav a ra laji maksettava koroitus, % 
Etelö-S omi Po~ jois-Suoml 

2m puolipuhdas kuusipaperipuu ... 1<t 
4 m 9 (65) 
2m kuorimaton 117 (77) 
4m 73 (4 ) 

2m puolipuhdas möntvpaperipuu 
4m 
2m kuorimaton 123 
4m 76 

Tarkastelemme vielä lähemmin, mtssa maarm voidaan luottaa sulukkei ·a 
oleviin, päättelemällä saatuihin pro enttilukuihin. Jos kat omme ensm 2-met
risen puolipuhtaan kuusi- ja mäntypapenpuun koroitu pro entteja, jotka 
Pohjois-Suomessakin on saatu suoraan utkimu aineiston keskiarvoina, huo
maamme, että mainitun kahden tavaralaJin koroi u pro en tien suhde on 
sekä Etelä- että Pohjois-Suomessa mHtei arkalleen sama, Etelä-Suomes·a 
1. 72 ja Pohjois-Suomessa 1. 75. Tämä viit aa iihen uun aan, että eri tavara
lajien koroitusprosentit riippuvat samalla tavalla 01 1 taan, vrukka olosuhteet, 
tässä tapauksessa lähinnä runkomuoto, muu uva km. Jo 1tten arkaste
lemme Etelä-Suomen koroitu pro entteJa. näemme, et ä 2-metnsen ta\·aran 
koroitusprosentti on aina likimain puolitois a ker aa niin suuri kuin va taavan 
4-metrisen tavaran koroitusprosentt1 Ta,·aran pituuden muu os näyttää su · 
tavaralajista riippumatta vaikuttavan koroi usprosen iin jo a kuinkin amalla 
tavalla. Havaittujen säännönmukaisuuk ien peru eella on sen vuoksi laa
dittu koroitusprosentit Pohjois-Suomelle niidenkin tavaralajien o alta, joiden 
teosta ei siellä ole kerätty aikatutkJmu aineJ oa. 

Ensi näkemältä saattaa herättää ihme y ä, e ä Pohjot -Suomen kormtu -
prosentit ovat pienempiä kuin Etelä-Suomen. Kun tarkemmm yvennymme 
asiaan, huomaamme, että näin tuleekin olla. PohJOI -Suomessa saadaan nimit
täin samankuutioisesta rungon käyttöosa ta huoma avastt enemmän raja-
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läpimitan täyttäviä juoksumetrejä kuin Etelä-Suomessa. Samoin peruspalkka, 
josta koroitus lasketaan, on Pohjois-Suomessa suurempi kuin Etelä-Suomessa. 

ykyään voimassa olevien taksataulukoiden mukaan maksetaan 8" läpi
mitan ylittävistä pölkyistä tavaralajista riippumatta sama koroitus (90 Ofo) 
ja edelleen 10" läpimitan ylittävistä pölkyistä suurempi koroitus (180 Ofo ). 
Kun rfetsätehon tutkimusten mukaan koroitusrajaksi sopii parhaiten 7" läpi
mitta ja koroitusprosentti kuitenkin eräissä tapauksissa on suurempi kuin 
90 o 0 eikä toisaalta tavallisissa paperipuuleimikoissa tarvita toista koroitus
rajaa, herää kysymys, minkälaisen muutoksen uusien taksaperusteiden sovel
taminen käytäntöön aiheuttaisi juoksumetritaksalla saatuun työansioon. 

Mitään tarkkaa ja yleispätevää laskelmaa ei tässä mielessä voida tehdä, 
koska juoksumetripalkan prosenttisen koroituksen vaikutus kokonaisansioon 
riippuu ratkaisevasti siitä, kuinka paljon leimikossa on sellaisia runkoja, joista 
saadaan rajaläpimittaa paksumpia pölkkyjä. Teoreettisesti voidaan kyllä tehdä 
tarkka vertailu runkosuuruusluokittain. Tämä edellyttää, että kaikki leimatut 
rungot ovat aina ky eistä suuruusluokkaa, eikä sillä niin ollen ole vastinetta 
todellisuudessa. Suoritamme kuitenkin tällaisen vertailun, koska sen avulla 
voidaan tutkia uusien juoksumelritaksan koroitusprosenttien aiheuttama työ
ansion muutos siinä tapauksessa. että leimikon runkojakaantuminen tunnetaan. 

Oletamme, että peruspalkka pysyy uusiin taksaperusteisiin siirryttäessä 
ntisellä tasolla, toisin sanoen tutkimme ainoastaan, mitä koroitussysteemin 

muutos vaikuttaa työansioon. Otamme kuitenkin huomioon, että Metsätehon 
koroitusprosentit on laskettu pienemmästä runkojen koosta lähtien, kuin 
palkkaperustekomitean koroitusprosentit ja rajaläpimitat edellyttävät. Ollak
seen entisten kanssa samalla tasolla tulee peruspalkan siis uuteen koroitus
systeemiin siirryttäessä jonkin verran laskea. Seuraavasta asetelmasta näkyy, 
monellako prosentilla juoksumetritaksalla saatu työansio näillä edellytyksillä 
muuttuu eri runkosuuruusluokissa, jos palkkaperustekomitean koroitussys
teemistä siirrytään tämän tutkimuksen mukaiseen ja otetaan huomioon sys
t emin vaihdoks sta aiheutuva peruspalkan alennus. Laskelma edellyttää 
Etelä-Suomen olosuhteita. 

T av a rala ji 

2 m puoliouhdas 

kuus ipaperipuu 
4 m puolipuhdas 

kuusipaperipuu 
2 m kuorimaton 

kuusipa per ipuu 
.j m uorlmafon 

kuusipaperipuu 
2 m puolipuhdas 

mänlypoper lpuu . 
.j m puolipuhdas 

mäntypaperipuu 

2 m kuorlmalon 
mäntypaperipuu 

4 m kuorimaton 

manlypaperlpuu 

Kukimäärin . . .. 

llunkosuuruusluokka , kuorellisla k·mS 

0. 25 0 375 0.425 0.475 

Tyoonsion muutos.'' 0 

- - .7 -1- 12.-1 - 15.3 + 17.5 + 17.0 + 14. .5 

- 2 .0 ; · 7. ' 12. 14.1 14.0 + 13.0 + 10.0 3.7 

- 2. + 2 . +HIA 17.5 + 19.4 + 13.4 + 10.5 + 6. 

- 2 0 -0.7 3.7 ~ 6.6 5.4 - 0. 4.2 - 7.6 

3.6 "t" 7. .6 + .0 + + 3.2 - 2.5 

- 1.0 + .j 5 '.3 72 6 . 2.3 1.7 - .1 

2.9 -+ .4 ~ 12.3 HU , 2IA + 15.9 + 12.4 + 9.2 

10 + 0.0 · .o + 79 + 0.9 1 9 - 5.6 
2 . + 3.4 + 9.1 +122 + 12.6 + .6 5.4 + 0.6 
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Samaksi sarakkeeksi yhdistetyissä pienissä runkosuuruusluokissa joita pro
senttinen koroitus ei koske, työansio laskee samassa suhteessa kuin juoksu
metriä kohden laskettu työmaa-aika siirryttäessä palkkaperustekomitean mu
kaisesta runkojen koosta 6 runkoa/p-m3 runkojen kokoon 0.100 kuorellista 
k-m3 • Niinkuin tutkimuksen toisessa osassa näimme työmaa-aika juoksu
metriä kohden laskee pienempiin runkoihin päin tiettyyn runkojen kokoon 
asti sitä loivemmin, mitä pitempi tavara on kysymyksessä. Sen vuoksi on 
uusien taksaperusteiden aiheuttama työansion alennus koroituksen ulkopuo
lelle jäävissä runkosuuruusluokissa 4-metrisen tavaran kohdalla pienempi 
kuin samanlaatuisen 2-metrisen tavaran kohdalla. Työansion alennus vaih
telee mainituissa runkosuuruusluokissa lisäksi sen vuoksi, että ne palkka
perustekomitean edellyttämät 6 runkoa jotka kulloinkin mahtuvat yhteen 
valmiiseen, ylimitatlomaan pinokuutiometriin ovat avaralajista riippuen 
jonkin verran eri kokoisia. 

Sen sijaan niissä runkosuuruusluokissa joista saadaan 7 ' paksumpia pölk
kyjä, siis luokasta 0.175 k-m3 eteen päin, Metsätehon tutkimusten mukaiset 
koroituks~t nostavat työansion suuremmaksi kuin palkkaperustekomitean 
koroitukset. Jos kyseessä ovat niin suuret rungot että niistä saadaan jo 10' 
paksumpia pölkkyjä, päädytään kuitenkin eräissä tapauksissa nykyisillä tak
soilla hiukan suurempaan ansioon kuin Metsätehon tutkimusten tuloksia 
soveltaen. 

Miten on sitten asian laita tavallisissa paperipuuleimikoissa, joiden keski
kuutio vaihtelee 0.075-0.150 k-m• paikkeilla? Tähän kysymykseen voidaan 
oikeastaan vastata vain kussakin yksityistapauksessa erikseen. Esimerkin 
vuoksi tutkimme tässä erään tosin melko laajan tapauksen. Metsätehon 
Ruokolahdelta keräämän pinotavaran hakkuuaineiston puitteissa on laskettu 
14 kuusipaperipuupalstan (noin 2000 runkoa) ja 7 mäntypaperipuupalstan 
(noin 1000 runkoa) yhteinen suuruusluokittainen runkojakaantuminen kum
mankin puulajin osalta erikseen. Runkojakaantumissarjat olivat seuraavat. 

Runkosuuruusluokka, kuorellisla k-m1 

0.025 0.050 0.075 0.100 0.125 0.175 0.225 0.275 0.325 0.375 0.425 0.475 

Runkojakoonluminen kuuslpalsloilla 

329 372 271 214 182 250 19 136 86 48 20 6 

Runkojakaantuminen mänlypalstollla 
226 194 122 100 76 124 75 28 12 2 4 

Yllä olevat sarjat edellyttävät, että rungot on luettu aina siihen luokkaan. 
jonka "nimellisarvoa" lähinnä ne käyttöosan kuutionsa puolesta ovat. Luokka
välin suureneminen 0.125 k-m• jälkeen aiheuttaa runkoluvuissa hyppäyksen . 
Jos luokkaväli pysyisi kautta linjan samana olisivat sarjat jota kuinkin tasai
sesti suurempiin runkoihin päin alenevia. äiden runkojakaantumissarjojen 
avulla on laskettu, millaisen muutoksen kokonaistyöansioon Metsätehon mu
kaiset juoksumetritaksaperusteet olisivat aiheuttaneet nykyään voimassa ole
viin juoksumetritaksaperusteisiin verrattuna. Tällöin on edellytetty perus
palkkaa alennettavan sillä tavalla, kuin edellä on seloste tu. Tulokset näkyvät 
sf-uraavasta. 
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Tavaralaj i 
Työa nsion 
muutos, '}'0 

2m puolipuhdas kuuslpaperipuu ... +0.4 
4 m + 2.6 
2 m kuorimaton + 1.8 
4 m - 0.5 
2 m puolipuhdas mäntypaperipuu - 2.2 

4 m + 0.8 
2m kuorimaton +O. J 
4 m -0.4 

Keskimäär in + 0.3 

Sikäli kuin Ruokolahden tutkirnusleimikoiden runkojakaantuminen kuvas
taa Etelä-Suomen paperipuuleimikoiden runkojakaantumista yleensä, eivät 
siis uudet juoksumetritaksaperusteet aiheuttaisi kokonaistyöansioon sanotta
vaa muutosta varsinkaan, jos kaikkia tavaralajeja tehdään suunnilleen yhtä 
paljon. Muutoksen suuruuteen tietysti vaikuttaa jonkin verran,· missä pal
joussuhteissa eri tavaralajeja tehdään. 

Otamme sitten toiseksi esimerkiksi oletetun leimikon, joka on puustoltaan 
huomattavasti järeämpää kuin Ruokolahden tutkimuspalstat. Olkoon sen 
runkojakaantuminen seuraava. 

Runkosuuruusluokka, kuoretlista k-m1 

O.J75 0.225 0.275 0.325 0.375 0.425 0.475 

JO 50 
Runkojakaantuminen 
JOO 200 100 50 JO 

Tällaisessa leimikossa aiheuttaisivat Metsätehon tutkimusten mukaiset 
juoksumetritaksaperusteet nykyisiin taksoihin verrattuna Etelä-Suomessa eri
laisen tavaran teossa kokonaisansioon sellaisen muutoksen, kuin seuraavasta 
asetelmasta näkyy. 

Tavaralaji 
Työansion 
muutos, % 

2 m puolipuhda.s kuusipaperipuu .. . + J5.8 

4 m + 13.0 
2 m kuorimaton 
4 m 
2 m puolipuhdas mäntypaperipuu 
4 m 
2 m kuorimaton 
-lm .. 
Keskimää rin 

-+ J5.6 

+ 3.0 
+ 7.1 
+ 5.0 
+J 7.6 

+ 5.1 

+ 10.3 

Tavallista Jareämmassa paperipuuleimikossa, josta kuitenkaan ei saada 
sanottavasti 10" paksumpia pölkkyjä voisivat uudet taksaperusteet siis nostaa 
työansiota keskimäärin noin 10 o 0• Suuri vaihtelu eri tavaralajien kesken 
johtuu siitä, että Me ätehon tutkimusten mukaan koroitusprosentin suuruus 
riippuu melkoisesti tavaralajista_, mutta nykyisten taksojen mukaan koroitus 
on kaikille tavaralajeille sama. 

Voimme siis todeta, että nykyiset juoksumetritaksat antavat pienten run
kojen osalta suhteellisesti jonkin erran liian suuren palkan, mutta suurten 
runkojen osalta lähes 1/ ! k-m1 :i in asti melkoisesti liian pienen palkan . Taval-
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Iisissa paperipuuleimikoissa uudet juoksumetritaksaperusteet eivät aiheuttaisi 
työansioon sanottavaa muutosta kokonaisuuden kannalta, mutta kylläkin pie
niä muutoksia yksityisten tavaralajien kohdalla. Järeissä leimikoissa joista 
kuitenkaan ei saada huomattavassa määrin 10" paksumpia pölkkyjä työansio 
uusin taksaperustein nousisi melkoisesti. Yleensä myönnetäänkin, että tä sä 
kohden olisi korjaamisen varaa. Kun 10" paksumpia pölkkyjä alkaa esiintyä 
runsaasti, ei työansio juuri muuttuisi entiseen verrattuna. mutta sekä Metsä
tehon mukaiset että nykyiset koroitukset olisivat ainakin eräissä tapauksissa 
riittämättömiä. Mainittakoon tässä yhteydes ä. että kysymys juoksumetri
taksan soveltamisesta "ylijäreissä" paperipuuleimikoissa tulee Metsätehossa 
myöhemmin tutkittavaksi. 

On vielä syytä korostaa, että edellä esitetyt laskelmat ovat teoreettisia ja 
antavat kuvan pelkästään koroitussysteemin muutoksen vaikutuksesta työ
ansioon. Ne on ensinnäkin laskettu käytännöstä poik.keavasti siten, että run
got on mahdollisimman tarkasti jaettu tiettyä läpimittaa ohuempaan ja pak
sumpaan osaan. Toiseksi niissä ei ole otettu huomioon, että myös peruspalk
kojen suhteiden pitäisi Metsätehon tutkimusten mukaan entiseen verrattuna 
muuttua. Voimme sanoa edellä nähtyjen esimerkkien antavan summittaisen 
kuvan koroitussysteemin muutoksen keskimääräisestä vaikutuksesta työ
ansioon, jos juoksumetritaksan peruspalkkojen suhteita korjataan siten, että 
niiden keskimääräinen taso ei silti sanottavasti muutu {lukuun ottamatta 
sitä välttämätöntä muutosta, jonka siirtyminen uuteen koroitussysteemiin 
vaatii). 

Pohjois-Suomen osalta emme voi tehdä sellaisia laskelmia kuin edellä on 
tehty Etelä-Suomen n>alta. iitä varten tarvittaisiin nimittäin aikatutki
musten antamat yksit~·iskohtaiset tiedot työmaa-ajan menekistä runkoa koh
den eri runkosuuruusluokissa kaikkien kysees ä olevien tavaralajien teossa. 
Sellaisia tietoja on vain kahden tavaralajin eosta ja nekin kasvualustaosa ja 
maastonsa puolesta erilaisilta palstoilta. 

Eräitä summittaisia päätelmiä voidaan kuitenkin tehdä. Edellä nähtyjen 7" 
paksummilta pölkyiltä maksettavien Pohjois-Suomen koroitusten keskiarvo 
on 64 o;0. Vastaava, mahdollisimman oikean työansion antava, 8" paksum
milta pölkyiltä maksettava koroitus on 'letsätehon tutkimusten mukaan 
Pohjois-Suomessa keskimäärin 1.69 kertaa niin suuri kuin 7" läpimitan ylit
taviftä pölkyillä maksettava koroitus, ii 108 • . Vastaava luku on palkka
perustekomitean mukaan 90 o o, siis vähän pienempi kuin Metsätehon mukaan. 
Toisaalta taas palkkaperustekomitean mukainen 180 • o koroitus 10" paksum
milta pölkyiltä antaisi suurten runko)en kohdalla jonkin verran suuremman 
ansion kuin Metsätehon yhteen ainoaan rajaläpimittaan perustuva koroitus. 
Pelkästään koroitussysteemin muuttaminen l\let ätehon tutkimusten mukai
seksi ei siis aiheuttaisi työan ioon Pohjois-Suomessa sanottavaa muutosta 
kokonaisuuden kannalta. Juoksumetritaksalla aa u työan io tuli i niin ollen 
muuttumaan Pohjois-Suomessa uusiin taksaperuste i iin iirry ttäessä lähinnä 
samassa suhteessa kuin peruspalkat, ja niiden pitäi i Met ätehon tutkimusten 
mukaan entiseen verrattuna nousta. 

Palaamme sitten vielä lähemmin rajaläpimittaa paksumpien pölkkyjen mit
taukseen. Teoreettisesti oikea ratkaisu on siis se, että mit aus tapahtuu pölkyn 
keskeltä, mutta se ei käy käytännö ä päin ä. Yhtä hyvään tulokseen pääs
tään suorittamalla mittaus pölkyn molemmista päi tä Ja laskemalla keski
arvo, mutta sekin on käytännössä hankalaa. Tutkimustulokset on siis muun
nettava sellaisiksi että ne vastaavat rajaläpimitan mittaamista yksinomaan 
pölkyn latvasta. 
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Ensinnäkin voidaan todeta, että jokaisesta koroituksen puran kuuluvasta 
rungosta tulee yksi sellainen pölkky. josta vain osa on rajaläpimittaa pak
sumpaa, paitsi tietysti siinä tapauksessa. että katkaisu tapahtuu tarkalleen 
rajaläpimitan kohdalta. Jos mittaus suoritetaan latvasta, jää työntekijäitä 
n iin ollen asiaan kuuluva koroitus saamatta pahimmassa tapauksessa melkein 
koko pölkyn pituudelta ja keskimäärin noin puolelta pölkyn pituudelta. Täl
löin menee siis 2-metrisen tavaran teossa koroituksen piiriin kuuluvaa runkoa 
kohden keskimäärin 1 metri ja 4-metrisen tavaran teossa keskimäärin 2 metriä 
koroituksen kannalta hukkaan. Koroitusprosentteja pitäisi niin ollen nostaa, 
ja 4-metrisen tavaran osalta enemmän kuin 2-metrisen. 

On kuitenkin huomattava, että runkomuoto oli Ruokolahden työmaalla 
jonkin verran parempi kuin Etelä-Suomessa keskimäärin ja että koroitus
prosentti pienenee runkomuodon huonontuessa, koska samankuutiaisesta run
gon käyttöosasta ruvetaan saamaan enemmän rajaläpimitan täyttäviä juoksu
metrejä. iin ollen ei ole syytä nostaa latvamittauksen takia 2-metrisen 
tavaran koroitusprosentteja Etelä-Suomessa. Koska 4-metrisen tavaran 
teossa menee latvamittauksen takia koroituksen kannalta hukkaan runkoa koh
den keskimäärin 1 juoksumetri enemmän kuin 2-metrisen tavaran teossa, 
on 4-metrisen tavaran koroitusprosentteja nostettava siten, että "vajaus" 
peittyy. 

Kun 4-metrisen tavaran koroitusprosentit lasketaan sillä edellytyksellä, 
että 7'' paksumpi rungon osa on 1 metrin verran lyhyempi, kuin se tutkimus
aineiston mukaan on, päädytään siihen käytännön kannalta erittäin miellyt
tävään tulokseen, että 4-metrisen ja 2- metrisen paperipuun koroitusprosentit 
ovat jota kuinkin samat. Yleensäkin voimme todeta, että tavaran piden
tyessä koroitusprosentti alenee, mutta latvamittauksen takia koroituksen kan
nalta hukkaan menevä juoksumetrimäärä kasvaa, joten koroitusprosenttia on 
nostettava ja että nämä tekijät suurin piirtein kumoavat toisensa. 

Loppupäätelmämme tästä asiasta on. että 2 - m et r i se ll e j a s itä 
pitemmälle samanlaatuiselle paperipuulle voidaan 
k ä y t t ä ä s a m a a j u o k s u me t r i p a 1 k a n p r o sen t t i s ta k o r o i
t u s t a 7" 1 ä p i m i t a n t ä y t t ä v i l t ä p ö 1 k y i l t ä, j o s m i t t a u s 
ta p a h t u u p ö 1 k y n l a t v a s ta. 

Koska !letsätehon Pohjois-Suomen aineiston runkomuotoa ei voida katsoa 
tavallista paremmaksi, on siellä latvamittausta käytettäessä nostettava 2-met
risenkin tavaran koroitusprosentteja sen verran kuin 7' paksumman rungon 
osan lyheneminen 1 metrillä edellyttää. 4-metrisen tavaran koroitusprosent
teja on nostettava niin paljon, että ne vastaavat 7" paksumman rungon osan 
lyhenemistä 2 metrillä, ja silloin ne tulevat jota kuinkin samalle tasolle kuin 
2-metrisen tavaran koroitusprosenttt. 

Seuraavasta asetelmasta näkyvät kaiken edellä sanotun huomioon ottaen 
lasketut latvamittauksen edellyttämät, 7" paksummilta pölkyiltä maksettavat 
juoksumetripalkan prosenttiset koroitukset Etelä- ja Pohjois-Suomessa. 

6 

T avaralaji 

Puolipuhtaat kuus1poperipuul 

Kuorimottomoi kuusi;>operipuul 

Puolipuhteot mäntypaperipuut . 

Kuorimoilomat mäntypaperipuut . 

Latvasta 7' töyflöviltö pölkyillä 
maksettava juoksumetr ipalkan 

korollus, ~~ 

Etelä-Suomi 

14 

117 

123 

Pohjois-Suomi 

127 
100 
72 

103 
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Pinotavaran teko latvuksista. 

Siirrymme sitten suhteellisiin päivätyötuloksiin latvuspaperipuiden teossa. 
On ensinnäkin sanottava, että Metsätehon latvuspaperipuiden teosta suoritta
mien tutkimusten tuloksia ei voida tässä yhteydessä käyttää apuna muussa 
mielessä kuin tulosten varmistamiseksi. Tutkimusaineistoa on vain 2 m mus
tan kuusi- ja 4 & 2.5 m mustan mäntypaperipuun teosta tukkien teon 
yhteydessä. Työn aikana sattuneisiin keskeytyksiin, lepo- ja tupakkataukoi
hin, hukkatyöhön ja työkalujen kunnostamiseen kulunutta aikaa ei voitu 
millään varmoilla perusteilla jakaa tukkien ja paperipuiden teon kesken. Toi
seksi mäntytukkirungot olivat tavallista paremmin oksistaan puhdistuneita 
ja niiden latvuksetkin tavallista oksattomampia. 

Latvuspaperipuiden työmaa-ajan menekki juoksumetriä kohden voidaan 
kuitenkin laskea melkoisella tarkkuudella lähtien kuutioltaan latvusten ko
koisten pystyrunkojen työmaa-ajan menekistä. Pystyrunkojen runkoa koh
den lasketusta työmaa-ajasta on ensin vähennettävä kaadon osuus. Sitten on 
edelleen otettava huomioon, että tukkirungoista saatava paperipuuosa on 
yleensä vähintään puolelta pituudeltaan ja useimmiten koko pituudeltaan 
oksainen. Kun latvusten kokoisten pystyrunkojen karsinta-aika nostetaan 
IV oksaisuusluokan tasalle, voidaan koko työmaa-ajan, josta kaatoaika on 
vähennetty, katsoa edustavan ta v a 11 i s te n latvuspaperipuiden tekoa. 
Kun karsinta-aika nostetaan V oksaisuusluokan tasalle, saadaan oksa i s te n 
latvuspaperipuiden työmaa-aika. 

Täten saatujen työmaa-aikojen mukaiset palkat edellyttävät, että latvus
paperipuiden teko tapahtuu erillisenä työnä talvihakkuukauden jälkeen 
Iumettornana aikana ja että latvuspaperipuut ladotaan ristikolle. Jos taas 
latvukset tehdään paperipuiksi tukkien teon yhteydessä talvella ja tavara 
jätetään levälleen, on työmaa-ajasta vielä vähennettävä latomisaika ja otet
tava toisaalta huomioon lumen siirtymisaikoja lisäävä sekä pakkasen kuorinta
aikaa lisäävä ja karsinta-aikaa vähentävä vaikutus, joihin myöhemmin pa
laamme lähemmin. Tässä edellytämme että lumen paksuus on alle 50 cm ja 
että pakkasta on vähemmän kuin -10° C (keskimäärin -5 C). Olemme 
aikaisemmin todenneet että ilman lämpötilaa ja lumen paksuutta ei ole syytä 
kytkeä suorastaan peruspalkkoihin, mutta tässä on aiheellista tehdä poikkeus, 
koskapa latvuspaperipuille kuitenkin tarvitaan eri taksa levälleen hakattaessa 
jc- ristikolle tehtäessä. 

Edellä mainitulla tavalla saatujen erilaisten latvuspaperipuiden työmaa-aiko
jen perusteella voidaan laskea, montako prosenttia ne ovat vastaavan tavaran 
työmaa- ajasta pystystä tehtäessä. Sitä tietä päästään edelleen latvuspaperi
puiden suhteellisiin päivätyötuloksiin. Tällöin on kuitenkin vielä otettava 
huomioon, että latvus on rungon nopeimmin kapeneva osa. Metsätehon tut
kimusaineistojen mukaan tukkirunkojen paperipuiksi tehtävä osa on keski
määrin 25 Ofo lyhyempi kuin kuutiosisällöltään yhtä suuri pystyrungon käyttö
osa. Niin ollen juoksumetreinä mitattu päivätyötulos jää latvustavaran teossa 
tämän verran pienemmäksi kuin pystystä hakattaessa. 

Tulee kylläkin mieleen ajatus, että mainittu seikka myös vähentäisi karsinta
aikaa, mutta niin ei ole asian laita. Paperipuulatvuksen oksaisen osan suh
teellinen pituus on aina keskimäärin suurempi kuin IV ja V oksaisuusluokan 
pystyrungon oksaisen osan suhteellinen pituu ja lisäksi tukkirungon latvus 
on yleensä paksuoksaisempi kuin latvuksen kokoinen pystyrunko. Latvus
paperipuuosan lyhemmyyden samankuutiaiseen pystyrungon käyttöosaan ver
rattuna ei siis voida katsoa aiheuttavan karsinta-ajan vähenemistä. 
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Taulukko 21 - Table 21. 

Latvuspaperipuiden juoksumelrei.nä mitatut suhteelliset päivätyötulokset Etelä-Suomessa. 
Re/atiu Daily IVork Achi~urtunls in South Finlarul, Measured in Running Metres, of Top Pulpwood. 

Suhteellinen päivätyötulos, jm 
&wtil:e Daily Work Achialcmmt, Running Metre 

Ta,·alliset lat~;:peripuut 1 Oksaiset 1atvuspaperipu ut 
Tavaralaji Ordinary Top Pulpwood Branchy Top Pulpwood 

Trade Speciu 
Talvella Lumettornana Talvella Lumettornana 
levälleen aikana ristik. levälleen aikana ristik. 

ln IVinter, No Snow, Pi- l n 11/inter, No Snow, Pi-
Unstacked led Crosswise Unstacked 1 led Crosswise 

2 m puolipuhdas kuusipaperip. l 

1 

1 

2 m Barked Spruu Pulpwood ...... H-3 149 133 1 137 

4 m puolipuhdas kuusipaperip. l 1 

1 1 4 m Barked Spruu Pu/pwood ..... 151 156 138 142 

2 m kuorimaton kuusipaperip., 
2 m l.:nbarked Spruu Pulpwood . .. 365 266 1 296 1 226 

4 m kuorimaton kuusipaperip., 

1 
1 4 m Unbark,d Sprure Pulpu.·ood ... 416 272 326 1 230 

2 m puolipuhdas mäntypaperip., 

1 

1 

2 m Barktd Pine Pulpwood ...... 138 142 132 1 138 

4 m puolipuhdas mäntypaperip. , 
4 m Barked Pine Pulpwood ...... 1-H 149 1 138 1 144 

2 m kuorimaton mäntypaperip.l 
2 m Unbarked Pint PulfJIJ.'OOd .. 410 31 1 1 368 1 289 

4 m kuorimaton mäntypaperip.l 
4 m Unbarktd Pine Pu1pu.wd ... 519 364 1 468 1 337 

Edellä mainituin perustein saadut latvuspaperipuiden suhteelliset palva
työtulokset näkyvät taulukosta 21. Luvut edellyttävät Etelä-Suomen olosuh
teita. 

Näemme, että k u o r i t t u j e n latvuspaperipuiden juoksumetreinä mitatut 
suhteelliset päivätyötulokset jäävät huomattavasti pienemmiksi kuin vastaavat 
Päivätyötulokset pystystä tehtäessä. Kuoritun tavaran teossa on päivätyötulos 
talvella levälleen hakattaessa vähän pienempi kuin Iumettornana aikana risti
kolle ladottaessa. Tämä johtuu lähinnä siitä, että pienikin pakkanen, sikäli 
kuin sitä on kestänyt jo jonkin aikaa ennen hakkuun alkamista, lisää kuorinta
<'ikaa melkoisesti, S.D.A.:n tutkimusten mukaan (Ne n z e ll 1946) jo -5° C 
pakkanen kuusen osalta noin 40 'lo ja männyn osalta noin 23 Ofo. Kun latvus
paperipuiden teossa ei ole kaatovaihetta mukana vie kuorinta sulan aikanakin 
Yli puolet koko työmaa-ajasta, joten edellä mainitut kuorinta-ajan lisäykset 
Pakkasella vaikuttavat tuntuvasti koko työmaa-aikaan. Karsinta sen sijaan 
helpottuu huomattavasti oksien jäätyessä, rfetsätehon mukaan keskimäärin 
45 o o jo silloin, kun pakkasta vielä on vähemmän kuin -10 ° C. Kun karsinta
aika sinänsä kuitenkin on paljon pienempi kuin kuorinta-aika, ei siinä saa
vutettu työajan säästö vastaa kuorinta-ajan lisääntymistä. 

Suurin piirtein voimme sanoa, että Iumettornana aikana latvusten pysty
puihin verrattuna suurempi oksaisuus korvaa jota kuinkin kaatovaiheen pois
jäämisen ja talvella taas pakkasen aiheuttama kuoriota-ajan lisääntyminen 
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ja lumen aiheuttama siirtymisaikojen lisää11tyrninen korvaavat likimain kaato
ja latomisvaiheen poisjäämisen sekä karsinta-ajan vähenemisen, mutta kum
massakin tapauksessa latvuspaperipuuosan lyhemmyys samankuutiaiseen 
pystyrungon käyttöosaan verrattuna jättää juoksumetreinä mitatun päivä
työtuloksen tuntuvasti pienemmäksi kuin tehtäessä tavaraa pystyrungoista. 

Kuorimatto m i en latvuspaperipuiden teko talvella levälleen käy rat
kaisevasti nopeammin kuin Iumettornana aikana ristikolle. Karsinta vie kuo 
rimattomien paperipuiden teossa suhteellisesti paljon suuremman osan koko 
työmaa-ajasta kuin kuorittujen paperipuiden teossa ja siinä saavutettu edellä 
mainitun suuruinen säästö nostaa päivätyötuloksia ttmtuvasti. Kun lumi (alle 
50 cm) nostaa työmaa- aikaa vain noin 3 o (, ei tämäkään sanottavasti ole 
"vastapainona" karsinnassa saadulle työajan säästölle. Kuorimattoman latvus
paperipuun päivätyötulos onkin useimmissa tapauksissa talvella levälleen 
hakattaessa suurempi kuin vastaavan tavaran päivätyötulos pystymetsän hak 
kuussa ristikolle Iumettornana aikana sellaisis a olosuhteissa, kuin aikaisem
min esitetyt pystymetsän hakkuun suhteelliset päivätyötulokset edellyttävät. 
Jos sen sijaan kuorimattomat latvuspaperipuut valmistetaa n Iumettornana 
aikana ja ladotaan ristikolle, jää päivätyötulos pienemmäksi kuin pystystä 
hakattaessa. 

Voimme tehdä latvuspaperipuiden suhteellisten päivätyötulosten nojalla sen 
johtopäätöksen, että kuorittua latvustavaraa tehtäessä työna11tajan on edul
lista siirtää työ kevääseen. On nimittäin huomattava, että ankaralla pakka
sei.la kuoritun latvustavaran päivätyötulok et jäävät vielä tuntuvasti edellä 
esitettyjä pienemmiksi. Mustan latvu tavaran teettäminen on sen sijaan tal
vella ratkaisevasti edullisempaa kuin ulan aikana. 

Myös suoraan Metsätehon latvuspaperipuiden teosta keräämän tutkimus
aineiston perusteella voidaan laskea 2-metrisen kuorimattoman kuusi- ja 4 
& 2.5 - metrisen kuorimattoman mäntypaperipuun suhteelliset päivätyötulok
set, tosin tietyin varauksin. Tällöin on nimittäin lisättävä tutkimuksen anta
miin työmaa-aikoihin keskeytysten todennäköinen osuus. Sen jälkeen työ
maa-ajat voidaan muuntaa vastaamaan täs ä edellytettyä työtulosten tasoa 
(lähtökohtana koivuhalkojen päivätyötulo 4.15 p-m ). 

Syyshakkuututkimukset ovat osoittaneet. että kaatovaiheen aikana sattu·· 
neet keskeytykset muodostavat likimain yhtä monta pro enttia kaatoajasta 
kuin kaikki työn aikana sattuneet ke keytykset koko työmaa-ajasta. Täten 
siis kaatovaiheen poisjääminen ei sanottavasti muuta keskeytysprosenttia. 
Edelleen on todettu, että ke keytyksiä attuu talvella vähän enemmän kuin 
Iumettornana aikana (keskeytysprosenttien suhde 11 'i: 1 00). Kun keskeytyk
set muodostivat kuorimattoman paperipuun teossa syysolosuhteis a keski
määrin 17.4 Ofo muusta työmaa-ajasta, olisi vastaava luku talvella (lunta alle 
50 cm) keskimäärin 20.4 o o. Tällä edellytyksellä saadaan aikatutkimus
aineistojen perusteella 2-metrisen kuorimattoman kuusilatvuspaperipuun suh
teelliseksi päivätyötulokseksi 394 jm ja 4 & 2.5-metrisen kuorimattoman 
mäntylatvuspaperipuun suhteelli eksi päivätyötuloksek i 675 jm. Edellinen 
luku on melko lähellä taulukas a 23 e itettyä vastaa\'an tavaran päivätyö
tulosta levälleen hakattaessa, kun latvukset ovat oksaisuutensa puolesta 
tavallisia. Sen sijaan on 4 & 2.5-metrisen kuorimattoman mäntypaperipuun 
päivätyötulos melkoisesti suurempi kuin taulukossa 21 näkyvä 4-metrisen 
kuorimattoman mäntypaperipuun päivätyötulos latvusten ollessa oksaisuu
deltaan tavallisia. Tämä johtuu siitä, että mäntytukkirunkojen latvukset oli
vat Ruokolahden tutkimustyömaalla erikoisen vähäoksaisia. Mainittakoon. 
että työtulokseen ei sanottavasti vaikuta viimei en pölkyn katkaiseminen 

84 



muita lyhemmäksi. Kun otamme huomioon tutkimustyömaan optimaaliset 
hakkuuolosuhteet mäntylatvusten osalta, voimme todeta aikatutkimustulosten 
antavan kuorimattoman paperipuun osalta jonkinlaisen vahvistuksen edellä 
esitetyille latvuspaperipuiden suhteellisille päivätyötuloksille, jotka on saatu 
pystypuiden hakkuun työtuloksista lähtien. 

Huomautettakoon vielä tutkimuksen toisessa osassa todetusta seikasta, että 
latvuspaperipuiden teon palkkauksessa ei tarvita mitään koroitusprosentteja. 

Jos sitten lopuksi luomme silmäyksen taakse päin kaikkiin niihin tekijöihin, 
jotka määräävät juoksumetritaksan peruspalkat ja prosenttiset koroitukset, 
silloin kun ne tulevat kysymykseen. huomaamme taivaltaneemme pahanlaisen 
labyrintin läpi. iin yksinkertainen kuin juoksumetritaksa käytännössä onkin, 
on sen käytäntöön soveltamisessa paljon enemmän vaikeuksia kuin muiden 
taksaperusteiden soveltamisessa. Voimme huokaista helpotuksesta, kun pää 
semme siirtymään tutkimuksen euraavaan osaan, joka käsittelee eri työvai 
keustekijöiden vaikutusta työpaikkaan. 
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IV. TYÖVAlKEUSTEKIJÖIDEN VAIKUTUS 
TYÖPALKKAAN. 

Metsätyöntutkimuksen kannalta hakkuutyö on lukemattomien mekaanisten, 
biologisten, geologisten ja meteo.ologisten seikkojen kaaos, johon on koetet
tava saada järjestystä. Tällöin tulee kysymykseen ns. työvaikeustekijöiden 
luokittelu, johon jo olemme useaan otteeseen joutuneet viittaamaan. Mekaa
nisten seikkojen osalta asia yleensä järjestyy sillä, että määrätään valmistet
tava tavaralaji ja sen laatuvaatimukset sekä valitaan sopivat työkalut. Bio
logisista seikoista on tärkein puuston koko. Olemme edellä selvitelleet, miten 
runkojen koko vaikuttaa työmaa-ajan menekkiin ja siten myös työpaikkaan. 
Valmistettava tavaralaji ja runkojen koko ovat työmaa-ajan menekkiin voi
makkaimmin vaikuttavia tekijöitä, mutta niitä emme tavallisesti sano työ
vaikeustekijöiksi, vaan käsitämme ne työmaa-ajan menekkiä laskiessamme 
ikään kuin perus1ähtökohdiksi. 

Varsinaisia työv aikeustekijöitä ovat ne yksityisten 
p u i d e n , k o k o m e t s i k ö n, m a a s t o n j a i l m a s t o n p a i k a 11 i s e t 
omin a i s u u d et, j o t k a a i he u t ta v a t, et t ä työ m a a -a j a n me
n e k k i v a i h t e l e e s a m a n t a v a r a 1 a j i n l ~ o ~ s a s a m a n k o k o i s
t en k i n runko j en o 11 e s s a kysy m y k se s s ä. Emme voi kuiten
kaan käytännössä ottaa huomioon kaikkia tekijöitä, jotka aiheuttavat tällaista 
vaihtelua. On siis valittava niistä tärkeimmät. Niidenkään osalta emme oi 
päästä absoluuttiseen tarkkuuteen, vaan meidän on tyydyttävä karkeaan luo
kitteluun. Varsinaisina työvaikeustekijöinä voitaneen hakkuutöissä lähinnä 
ottaa huomioon puiden oksaisuus, kuoren paksuu , leimikon tiheys ja puiden 
vikaisuus sekä talvella lumen paksuus ja ilman lämpötila. Erikoistapauk
sissa olisi myös otettava huomioon maas on laatu. 

Tarkastelemme seuraavassa edellä mainittujen työvaikeustekijöiden vaikU
tusta työpaikkaan. Sitä ennen lienee paikallaan mainita, miksi työvaikeus
tekijöiden käsittely on suoritettu vasta kaikkien erilaisten taksaperusteiden 
käsittelyn jälkeen. äin on katsottu voitavan menetellä, koska työvaikeus
tekijöiden muutoksen prosentuaalinen vaik""Utus työpalkkaan on aina yhtä 
suuri riippumatta siitä, mitataanko työtulos runkoina, kuutioyksikköinä vai 
pi tu usy ksikköinä. 
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Oksaisuus. 

Jotta oksaisuuden vaikutus työmaa-ajan menekkiin ja siten myös työpalk
kaan voitaisiin selvittää, on oksaisuuden ääriarvojen välinen vaihtelusarja 
jaettava tiettyyn määrään luokkia. Luokkien lukumäärä on harkinnanvarai
nen asia. Vu ori s t o käytti sekä tukkien että paperipuiden tekoa koske
vissa tutkimuksissaan ( 1933 ja 1936) kolmea oksaisuusluokkaa. Runko-kuutio
taksaa varten Vuoristo laajensi tukkirunkojen oksaisuusluokituksen neli
jakoiseksi, ja tätä Juokitusta on palkkaperustekomitea käyttänyt sellaisenaan. 
Pinotavaran tekoa varten palkkaperustekomitea on sen sijaan ehdottanut käy
tettäväksi viisijakaista oksaisuusluokitusta. jossa pääargumenttina on elävän 
latvuksen suhteellinen pituus. Viimeksi mainittu luokitus on Vuoriston 
luokituksia huomattavasti parempi. Palkkaperusteiden käytäntöön sovelta
misen kannalta olisi suotavaa että samaa oksaisuusluokitusta voitaisiin käyttää 
kaikille tavaralajeille. Metsäteho onkin katsonut palkkaperustekomitean pino
tavaran tekoa varten ehdottaman oksaisuusluokituksen sopivan sekä tukeille 
että paperipuille ja käyttänyt sitä tutkimuksissaan. Tämä luokitus on seu-
1 aavanlainen. 

Luokka I. Elävä latvus pieni (alle 20 o, o rungon pituudesta) ja hento- sekä 
harvaoksainen . Sen alapuolella on kuivia oksia vain vähän 

(jolloin ne ovat hentoja ja pehmeitä) tai ei ollenkaan. Haloiksi tehtävät rungon 
osat helposti halkaistavia. 

Tähän kuuluvat mm. taajana kasvaneet männiköt ja lehtimetsät, 
kuten lehtipuupiiskurit ja Suomen eteläpuoliskon hieno-oksaisin mänty
tyyppi, ns. jouhimännyt. Suomen pohjoispuoliskossa metsät vain har
voin ovat tätä luokkaa. Kuusikot hyvin harvoin kuuluvat tähän luok
kaan Etelä-Suomessakaan. 

Luokka II. Elävä latvus pienenpuoleinen (20-30 Ofo rungon pituudesta) ja 
melko hento- ja harvaoksainen. Sen alapuolella on jonkin ver

ran kuivia oksia jotka yleensä ei ät ole kovia ja paksuja. Haloiksi tehtävä1 
rungon osat melko helposti halkaistavia. 

Tähän kuuluvat mm. Suomen eteläpuoliskossa kohtalaisen taajana 
kasvaneet männiköt ja lehtime ät ja taajana kasvaneet kuusikot sekä 
maan pohjoispuoliskossa lueno-oksaisimmat, pienilatvuksiset männiköt 
ja lehtimetsät. 

Luokka III. Elävä latvus h)'Vin kehittynyt (30- 50 Ofo rungon pituudesta), 
sen alapuolella on tavallisesti kuivia oksia, jotka eivät kui

tenkaan ole paksuja ja kovia. Haloiksi tehtävien rungon osien halkaisuvaikeus 
keskinkertainen. 

Tähän kuuluvat mm. Suomen eteläpuoliskossa keskinkertaisen sul
kcutuncina kasvaneet tavalliset männiköt ja lehtimetsät ja kohtalaisen 
taajana kasvaneet kuusikot sekä maan pohjoispuoliskossa taajanpuolei
sina kasvaneet männiköt ja lehtimetsät ja taajana kasvaneet parhaiden 
maiden kuu ikot. 

Luokka IV. Elävä latvus verrattain pitkä (50-75 O/o rungon pituudesta) ja 
leveähkö, sen oksat ovat paksuja sekä verrattain tiheässä; lat

vuksen alapuolella on paksuja ja kovia kuivia oksia. Haloiksi tehtävät rungon 
osat ovat vaikeasti halkaistavia. 

Tähän kuuluvat mm. Suomen eteläpuoliskossa harvassa asennossa 
kasvaneet männiköt ja lehltmetsät, joissa on runsaasti susipuita, ja 
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Taulukko 22 - Table 22. 

Oksaisuusluokkien työmaa-ajan menekkiä osoittavat suhdelm·ut pinota,·aran teossa. 
Relalive Figures for Working-plact-lime of Dif.ferenl Branchine.ss Class~s in lht Making of Cordu.ood. 

Oksaisuusluokka - Branchiness Class 
---- --

Tavaralaji I II III IV ,. 
Trade Species Työmaa-ajan menekkiä osoittavat suhdeluvut 

Relatiu Figuru for ll'orking-place-time 

1 m puolipuhdas kuusipaperipuu 1 
1 m Barked Spruce Pulpwood .... . . . .. 95 1 97 100 106 114 

2 m puolipuhdas kuusipaperipuu 1 
2 m Barked Spruce Pulpwood .. . .. . ... 95 97 100 107 1 115 

4 m puolipuhdas kuusipaperipuu 1 

i 
1 

4 m Barked Spruce Pulpwood ......... 1 9-! 96 100 107 116 

1 m kuorimaton kuusipaperipuu 

1 1 1 m Unbarked Spmce Pulpwood 93 95 JOO 109 122 

2 m kuorimaton kuusipaperipuu 1 1 
1 2 m Unbarked Spmce Pulpwood ...... 92 1 95 100 110 124 

4 m kuorimaton kuusipaperipuu 1 1 ' 

1 4 m Unbarked Spmce PulpLcood . . . . .. 91 9-! 100 110 125 

1 m puolipuhdas mäntypaperipuu 1 
1 m Barked Pine Pulpwood ....... ..... j 97 100 103 1 106 1 110 

2 m puolipuhdas mäntypaperipuu 1 
2 m Barked Pine Pulpwood . .. .. .. .. .. . 97 100 103 i 107 1 111 

4 m puolipuhda mäntypaperipuul 1 

4 m Bark~d Pine Pulpwood ..... .. . .. . . 97 JOO 103 107 112 

J m kuorimaton mäntypaperipuu 1 
1 m Unbarked Pine Pulpu•ood ..... . .. . 95 100 105 1 110 1 116 

2 m kuorimaton mäntvpaperipuu 1 
2 m Unbarked Pim Pulpwood . . . . .. . .. 9-! 100 106 1 113 1 120 

4 m kuorimaton mäntypaperipuu 1 
4 m Unbarked Pine Pulpu.·ood .. .... ... 93 100 lOi 114 123 

1 m koivuhalot 1 
1 

1 1 m Birch Firewood . ...... . ..... .. ..... 1 95 100 105 111 118 

harvanpuoleisina kasvaneet oksaiset kuusikot sekä maan pohjoispuo
liskossa keskinkertaisen sulkeutuneina kasvaneet tavalliset männiköt 
ja lehtimetsät ja kohtalaisen taajana kasvaneet kuusikot. Tiin ikään 
harvaoksaiset latvushalot teetetään tämän luokan taksalla. 

Luokka V. Elävä latvus erikoisen pitkä (yli 75 • rungon pituudesta) ja 
leveä; oksat ovat erittäin paksuja Ja sitkeitä sekä tiheässä. Ha

loiksi tehtävät rungon osat ovat hyvin vaikeasti halkaistavia. 
Tähän kuuluvat mm. äärimmäisen pak uoksaiset ja leveälatvukslset 

hakamaa- ja merenrantametsien su ipuutyypit sekä maan pohjoispuo
liskossa harvahkoina kasvaneet oksaiset kuu ikot. Niin ikään tavalli et 
latvushalot teetetään tämän luokan tak alla. 

Kun aikatutkimuksen avulla saatu kunkin oksaisuusluokan karsinta-aika 
liitetään runkosuuruusluokittain muuhun työmaa-aikaan, saadaan eri oksai-
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Taulukko 23 - Table 23. 

Oksaisuusluokkien työmaa-ajan menekkiä osoitta\·at suhdeluvut tukkien teossa. 
Rtlatiu Figum for ll'orking-plnct-limt of Difftunt Branchintss Classts in lht Making of Logs. 

Oksaisuusluokka - Branchintss Class 
--

Ta\•aralaji I II III IV 
1 

V 
Tradt Sptcits --

Työmaa-ajan menekkiä osoittavat suhdeluvut 
Rtfali et Figurts for H'orking-plau-timt 

Kuoritut kuusitukit le\•älleen 
..... . 1 1 Barktd Spmu Logs, r..:nstacktd 96 98 100 102 105 

Kuoritut kuusitukit rek. autettuinal 
Barktd Spmu Logs, Loadtd onlo Slcigh 97 98 100 102 1 104 

Kuorimattomat kuusituk. le\•älleenl i 1 

Unbarktd Spruu Logs, l.'nstncktd .. .... 9+ 97 100 103 1 107 

Kuorimattomat kuusitukit rekeenl 
autettuina - T..:nbarktd Sprua Logs,l 
Loadtd onlb Sltigh ..................... 96 98 100 102 105 

Kuoritut mäntytukit 1e,·älleen 1 
Barktd Pint Logs, L'nslacktd ....... 99 100 101 1 102 1 104 

Kuoritut mäntytukit rekeen autett. l 
Barktd Pint Logs, Loadtd onlo Sldt:h 99 100 101 1 102 1 103 

Kuorimaliomat mäntytukit 1e,·ä11.1 
Cnbarktd Pint Uf!S, l.: nstad;td ...... 98 100 102 1 10+ 1 107 

Kuorimattomat miintytukit rekeen 1 
autettuina - Cnbarktd Pim Logs, 
ILoadd onlo Sltigh .... .... . ............... 99 100 101 103 105 

suusluokkien työmaa- aika eri kokoisille rungoille. Halkojen teossa on lisäksi 
otettava huomioon halkomisajan lisääntyminen oksaisuusluokan noustessa. 
Tällöin huomataan, että eri oksai uusluokkien työmaa-aikojen suhde on kai
kissa runkosuuruusluoki sa likimain yhtä suuri. Oksaisuusluokan muutoksen 
vaikutus lyömaa-aikaan on siis prosentteina lausuttuna jota kuinkin yhtä 
suuri runkojen koosta riippumatta. Tämä on käytännön kannalta erittäin 
hyvä asia. Jos nimittäin oksaisuusluokan muutoksen vaikutus työmaa-aikaan 
ja siis työpalkkaan riippuisi tuntu asti runkojen koosta, tulisivat oikeuden
mukaiset palkkaperusteet tavattoman monimutkaisiksi . 

Ennen kuin katsomme oksaisuusluokkien työmaa- ajan menekkiä osoittavia 
suhdelukuja, on syytä mainita, että Ietsätehon tutkimusaineistoissa oli hyvin 
vähän 1 oksaisuusluokan kuusia ja V oksaisuusluokan mäntyjä ja koivuja. 

äissä tapauksissa on oksaisuusluokkien työmaa-ajan menekkiä osoittavat 
suhdeluvut laadittu lähinnä muiden oksaisuusluokkien suhdelukujen perus
teella. 

Taulukossa 22 on esitetty oksaisuusluokkien työmaa-ajan menekkiä osoit
ta at suhdeluvut pinotavaran teossa. Taulukosta 23 näkyvät vastaavat tuk
kien tekoa koskevat tiedot. Luvut edellyttävät muiden työvaikeustekijäin 
osalta samanlaisia hakkuuolo uhteita kuin tutkimuksen edellisessä osassa esi
tetyt suhteelliset päivätyölulokset. Sen vuoksi on myös merkitty lOO:ksi kuu
s n osalta 111 oksaisuusluokan sekä männyn ja koivun osalta II oksaisuus
luokan työmaa-aika ja lasket u muille oksaisuusluokille vastaavat arvot. 
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Täten saadut suhdeluvut osoittavat siis samalla yksikköpalkkojen suhteet eri 
oksaisuusl uokissa. 

Kun silmäilemme edellä olevia oksaisuusluokkien työmaa- ajan menekkiä 
osoittavia suhdelukuja paperipuiden osalta huomaamme, että oksaisuusluo
kan muutoksen vaikutus työmaa-aikaan kasvaa hiukan tavaran pituuden 
lisääntyessä. Tämä näkyy varsinkin äärimmäisissä oksaisuusluokissa kuori
mattoman tavaran kohdalla. Syynä on, että pölkytysaika pienenee tavaran 
pituuden lisääntyessä, ja silloin karsinta-ajan prosenttinen osuus koko työ
maa-ajasta kasvaa ja karsinta-ajassa tapahtuva muutaskin vaikuttaa koko 
työmaa-aikaan jonkin verran entistä voimakkaammin. Tavaran pituuden 
tässä mielessä aiheuttamat erot ovat kuitenkin melko merkityksettömiä. 

Sen sijaan oksaisuusluokan muutos vaikuttaa kuorimattoman tavaran teko
aikaan tuntuvasti voimakkaammin kuin kuoritun tavaran tekoaikaan. Tämä 
johtuu tietysti :;iitä, että miltei puolet koko työmaa-ajasta vaativa kuorinta
vaihe jää kuorimattoman tavaran teossa pois. 

Metsätehon tutkimuksissa ei ole todettu, että oksaisuuden lisääntyminen 
lisäisi sanottavasti kuorinta-aikaa. Tähän on syynä, että latvuksen suhteelli
seen pituuteen ja oksien surnrnittaiseen paksuuteen perustuva oksaisuusluo
kitus on liian ylimalkainen sellaisen seikan toteamiseksi. Vuoristo k in 
( 1936) mainitsee, että oksaisuusluokan muutos hidastaa kuorintaa melko 
vähän (noin 3.5 Df 0), ja kuitenkin hän käytti vain kolmea luokkaa ja luo
kitteluperusteena oksien paksuutta. 

Lienee joka tapauksessa pidettävä ilmeisenä, että oksaisuuden lisääntyminen 
hidastaa jonkin verran kuorintaa. Koska oksaisuuden vaikutusta kuorinta
aikaan ei voitu Metsätehon tutkimusten yhteydessä todeta, päädytään suo
rastaan aikatutkimustulosten perusteella siihen, että kuoritun ja kuorimat
toman tavaran työmaa-aikojen ero pysyy oksaisuusluokan noustessa samana. 
Jos otetaan huomioon oksaisuuden kuorinta-aikaa lisäävä vaikutus, pitäisi sen 
kuitenkin todellisuudessa jonkin verran kasvaa. Tämä on otettu edellä esite
tyissä suhdeluvuissa huomioon, joten siis suoranaisia aikatutkimustuloksia on 
hieman korjattu. Kun muutokset kuitenkin ovat pieniä ja suhdeluvut ovat 
kokonaislukuja, on lähinnä jouduttu korjaamaan vain äärimmäisten luokkien 
numeroita. 

Koivuhalkojen osalta on Metsätehon aikaisemmin ilmestyneissä aikatutki
muksissa esitetty vain oksaisuuden karsinta-aikaa lisäävä vaikutus. Edellä 
olevissa koivuhalkojen tekoa koskevissa oksaisuusluokkien suhdeluvuissa on 
otettu huomioon myös oksaisuuden halkomisaikaa lisäävä vaikutus. 

Oksaisuusluokan muutos ylöspäin näyttää tukkien teossa lisäävän työmaa
aikaa melkoisesti vähemmän kuin pinotavaran teos a. Tähän on syynä lähinnä 
pakkanen. Pakkasella oksat katkeilevat paljon helpomm.in kuin sulan aikana. 
Sen vuoksi on karsinta-ajan osuus koko työmaa-ajasta talvella melko p1eni. 
Samaan suuntaan vaikuttaa myös kuorinta-ajan lisääntyminen pakkasella. 
Tästä seuraa edelleen, että oksaisuusluokan muutos vaikuttaa pakkasella 
työmaa-aikaan tuntuvasti vähemmän kuin lämpötilan ollessa + asteiden puo
lella. 

Vertaamme sitten Metsätehon tutkimu tulosten mukaisia oksaisuusluokkien 
työpalkkojen suhteita palkkaperustekomitean esittämiin. Tarkastelemme aluksi 
pmotavaraa. Palkkaperustekomitea on päätynyt \ u o r i s t on tutkimusten 
perusteella seuraaviin lukuihin. Halkojen teon osal a ei palkkaperustekomi
tealla ollut käytettävänään mitään tutkimustuloksia oksaisuuden vaikutuksesta 
työaikaan, joten komitea on laatinut ne lähinnä paperipuita koskevien lukujen 
perusteella. 
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·r 0 V 0 r 0 1 0 j i 

Puolipuhfoot paperipuut ... 

Kuor imottomoi paperipuut 

Koivuholol ................. . 

Oksoisuusluokko 

II 111 IV V 
Työpalkkojen suhdeluvut polkkoperuste

komileon mukaan 
85 93 JOO JOS 1J7 

0 90 JOO 111 123 

90 JOO J JO 121 J33 

Palkkaperustekomitea ei ole erottanut tässä mielessä kuusta ja mäntyä 
eikä myöskään ottanut huomioon tavaran pituutta. Huomaamme heti, että 
palkkaperustekomitean mukaan oksaisuusluokan muutos vaikuttaa työpalk
kaan tuntuvasti voimakkaammin kuin Metsätehon mukaan. V oksaisuusluo
kan palkka on mainitun komitean mukaan puolipuhdasta paperipuuta teh
täessä noin 38 o10 suurempi kuin I oksaisuusluokan palkka. Kuorimattoman 
paperipuun teossa on vastaava luku noin 54 Ofo ja koivuhalkojen teossa noin 
48 Ofo. Metsätehon mukaan on V oksaisuusluokan palkka puolipuhtaan eri
pituisen kuusipaperipuun teossa keskimäärin noin 21 Ofo suurempi kuin I 
oksaisuusluokan palkka. Männyllä on vastaava luku noin 14 Ofo. Kuorimatto
malle kuusipaperipuulle saadaan vastaavaksi luvuksi noin 34 Ofo ja kuorimat
tomalle mäntypaperipuulle noin 27 o,o sekä koivuhaloille noin 24 °/o. Herää 
tietysti kysymys, mistä näin suuret erot johtuvat. 

V u ori s t on ( 1936) mukaan oksaisuusluokan muutos ylöspäin lisää ko
konaistyöaikaa 7.5 Ofo. Palkkaperustekomitea on käyttänyt tätä lukua pyö
ristäen sen kuitenkin 8 Dfo :ksi. Kuorimattomille tavaralle palkkaperuste
komitea on katsonut sopivaksi luvuksi 11 o o. Tällöin lienee jäänyt huomaa
matta, että Vuoristo on erottanut vain kolme oksaisuusluokkaa. Jos 
sama vaihtelusarja jaetaankin v i i te e n luokkaan, niinkuin palkkaperuste
komitea on tehnyt, jää hyppäys luokasta toiseen tuntuvasti pienemmäksi. 
Jos oksaisuusluokan muutos ylöspäin lisää työmaa-aikaa kolmijakoisen luoki
tuksen puitteissa 7.5 •!o, on vastaava lisäys viisijakoisen luokituksen puit
teissa vain 4.6 o;o, jos luokitus kummassakin tapauksessa erikseen oletetaan 
kaavamaisesti tasaväliseksi. Tällöin V oksaisuusluokan palkka tulisi ole
maan noin 20 Ofo suurempi kuin 1 oksaisuusluokan palkka. V u o r i s t o n 
puolipuhtaan kuusipaperipuun teosta saama tulos käy siis tosiasiassa miltei 
yksiin Metsätehon tutkimustulosten kanssa. Tämä koskee lähinnä äärim
mäislen oksaisuusluokkien työpalkkojen erotusta. Metsätehon tutkimukset 
o at osoittaneet, että palkkaperustekomitean ehdotlaman oksaisuusluokituk
sen puitteissa työmaa-aika ei nouse kaavamaisesti aina yhtä· monta prosenttia 
oksaisuusluokan noustessa, vaan yleensä suhteellisesti sitä enemmän, mitä 
suurempaan oksaisuusluokkaan tullaan. 

Kun oksaisuusluokan vaikutus puolipuhtaan paperipuun työpalkkoihin on 
tullut palkkaperustekomitean mietinnössä edellä mainitusta syystä liian suu
reksi, on luonnollisena seurauksena ollut saman ilmiön siirtyminen myös 
kuorimattomien paperipuiden ja koivuhalkojen tekopalkkoihin, joiden osalta 
ei ollut käytettävissä suoranaisia tutkimustuloksia oksaisuuden vaikutuksesta . 

Tukeille palkkaperustekomitea on käyttänyt V u o r i s t on nelijakoista 
oksaisuusluokitusta. Verrattaessa mainitun luokituksen mukaisia oksaisuus
luokkien työpalkkoja taulukossa 25 esitettyihin on siis huomattava Iuoki
tusten erilaisuus. Palkkaperustekomitean mukaan on ylimmän eli IV okso.t
suusluokan palkka levälleen hakattaessa kuorittujen tukkien teossa noin 25 Of8 

ja kuorimattomien tukkien teossa noin 44 • , suurempi kuin I oksaisuusluokan 
palkka. Rekeen autettaessa ovat vastaavat luvut 18 o;0 ja 32 Ofo. 
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Viisijakoisen luokituksen puitteissa pitäi i äärimmäisten luokkien eron 
saman vaihtelusarjan ollessa kysymyksessä olla vähän suurempi kuin neli
jakoisen luokituksen puitteissa, koska edellises ä tapauksessa luokkakeskiarvot 
sattuvat hiukan lähemmäksi vaihtelusarjan ääriarvoja kuin jälkimmäisessä 
tapauksessa. Metsätehon tutkimusten mukaan päädytään kuitenkin tuntu
vasti pienempiin eroihin. Jos lasketaan, montako prosenttia V oksaisuusluo
kan palkka on I oksaisuusluokan palkkaa suurempi, saadaan tulokseksi kuo
rittujen kuusitukkien teossa levälleen noin 9 o 0 ja rekeen autettaessa noin 
7 Ofo, kuorittujen mäntytukkien teossa levälleen noin 5o 0 ja rekeen autet
taessa noin 4 °/o, kuorimattomien kuusitukkien teossa levälleen noin 14 o 0 ja 
rekeen autettaessa noin 9 o o sekä kuorimattomien mäntytukkien teossa leväl
leen noin 9 Ofo ja rekeen autettaessa noin 6 o o. Koska palkkaperustekomitea 
on käyttänyt tukeille V u ori s t on Iuokitusta ja suhdelukuja sellaisinaan, 
ei syy Metsätehon ja palkkaperustekomitean lukujen eroavaisuuteen ole sama 
kuin paperipuista puheen ollen. Täs ä onkin mentävä V u o r i s to n tutki
muksiin asti, ennen kuin selitys löytyy. 

Tukkien tekoa koskevassa tutkimuksessaan Vuoristo ( 1933) erotti 
kolme oksaisuusluokkaa oksien paksuuden perusteella eikä ottanut loppu
tuloksissa lainkaan huomioon karsittavan latvuksen pituutta. I oksaisuus
luokassa olivat oksat alle 1", II oksaisuusluokas a 1-2' ja kolmannessa yli 
2" paksuja. Tällä tavoin saadaan kyllä eri ok aisuusluokkien karsinta-ajoille 
suuret erot. Niinpä Vuoristo mainitsee, että 1" ohuemmat oksat kat
keavat tavallisesti yhdellä iskulla, 1-2" paksut vaativat 3-7 iskua ja yli 2" 
paksut 10-20 iskua. Jos sen sijaan kiinnitetään päähuomio rungon oksaisen 
osan pituuteen tai otetaan edes jossain määrin huomioon oksien runsaus, niin 
kuin Vuori s t o on paperipuututkimuksensa yhteydessä tehnyt, saadaan 
oksaisuusluokkien karsinta-aikojen erot pienemmiksi. Erillisten runkojen koh
dalla voi oksaisuuden aiheuttama työmaa-ajan vaihtelu epäilemättä olla niin 
suuri, kuin Vuoriston tutkimus osoittaa, mutta oksaisuusluokkahan on 
käytännössä arvioitava yhteisesti koko palstalle. Tuskin löytynee sellaista 
leimikkoa, jossa jokaisen leimatun puun kaikki karsittaviksi tulevat oksat 
ovat 2" paksumpia. 

Edellä sanottu ei kuitenkaan ole koko selity palkkaperustekomitean ja 
Metsätehon lukujen eroavaisuudelle. Kun V u o r i s t o tukkien tekoa kos
kevien tutkimustensa perusteella laati runko-kuutiotaksan. hän jostain syystä 
ottikin käytäntöön neljä oksaisuusluokkaa. mutta hyppäys luokasta toiseen 
jäi kuitenkin ennalleen. Tutkimusten osoittama oksaisuuden vaihtelusarja 
tuli siten mielivaltaisesti laajennetuksi ja äärimmäisten luokkien ero kasvoi 
todellista suuremmaksi. Täten ei loppujen lopuksi ole ihmeteltävä sitä, että 
Metsäteho on saanut oksaisuuden aiheuttaman työmaa-ajan vaihtelun paljon 
pienemmäksi, kuin runko-kuutiotaksa edellyttää. Mainittakoon vielä, että 
mikäli tukkeja tehtäisiin sulan aikana, olisi oksai uuden aiheuttama työmaa
ajan vaihtelu huomattavasti suurempi, kuin taulukosta 23 näkyy. 

Lienee paikallaan sanoa. vielä muutama sana palkkaperustekomitean ehdot
tamasta pinotavarapalstojen oksai uusluokitukse ta, jota Met äteho ehdottaa 
käytettäväksi sekä pinotavaralle että tukeille. "Kenttämiesten" taholta on 
esitetty sellainen ajatus, että elävän latvuk en pituus lausuttuna prosentteina 
koko rungon pituudesta ei ole paras mahdollinen oksaisuuden luokittelu
peruste. Selitykseksi on sanottu, että mainittu luokittelu ottaa huomioon 
myös metsään jäävän latvuksen, jolla ei ole mitään merkitystä karsimisen 
kannalta. Kun esim. kookas III oksaisuusluokan runko katkaistaan 8 cm 
latvaläpimittaan, saattaa paperipuiksi tehtävästä rungon osa ta (käyttöosa ta) 
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kyllä olla ehkä 40 o o oksaista mutta jos pieni III oksaisuusluokan runko kat
kaistaan samaan latvaläpimittaan, voi olla niin että käyttöosaan jää vain 
pari oksaa. Täten siis todella karsittavaksi tulevan rungon osan pituus lau
suttuna prosentteina käyttöosan pituudesta riippuu saman oksaisuusluo
kan puitteissa rungon koosta. Sen vuoksi onkin ehdotettu, että oksaisuuden 
luokitteluperusteeksi otettaisiin juuri edellä mainittu karsittavaksi tulevan 
rungon osan pituus prosentteina käyttöosan pituudesta, ts. arvioitaisiin silmä
varaisesti sallitun minimilatvaläpimitan kohta ja jätettäisiin metsään jäävä 
latvus ottamatta huomioon. 

Koska tällainen luokitus tuntuu erittäin johdonmukaiselta, on Metsätehossa 
luokiteltu pinotavaran hakkuuaineisto sen mukaisesti viiteen oksaisuusluok
kaan pitämällä karsittavan latvuksen suhteellista pituutta osoittavat prosentti
luvut samoina kuin palkkaperustekomitean ehdotlamassa luokittelussa ja sitten 
tutkittu työmaa-ajan menekin suhde eri luokissa. Tällöin on päädytty siihen 
käytännön kannalta ikävään tosiasiaan, että oksaisuusluokan muutoksen vai
kutus työmaa-aikaan on pienten runkojen kohdalla suurempi kuin isojen. 
Palkkaperustekomitean ehdottaman luokittelun puitteissa ovat tutkimukset 
sen sijaan osoittaneet oksaisuusluokan vaikutuksen työmaa-aikaan suurin 
piirtein riippumattomaksi runkojen koosta. iin ollen ei liene syytä lähteä 
loogillisuuden nimessä muuttamaan luokitusta, koska siitä aiheutuisi käytän
nössä hankaluuksia. 

Voimme lopuksi todeta, että p a 1 k k a perustekomitean pino
tavaran tekoa varten ehdottama oksaisuusluokitus on 
s o p i v a s e k ä p i n o t a v a r a 1 1 e e t t ä t u k e i ll e. Kuitenkin olisi 
aiheellista luokituksen yhteydessä erityisesti korostaa, että oksien poikkeuk
sellinen ohuus tai paksuus voi siirtää leimikon yhtä luokkaa alemmaksi tai 
ylemmäksi , kuin mihin se elävän latvuksen suhteellisen pituuden puolesta 
kuuluisi. Toiseksi olisi paikallaan jättää IV ja V oksaisuusluokan yleisselos
tuksesta pois maininta latvushaloista . Latvustavaran teossa ei ole kaatovai
hetta mukana eikä se muutenkaan ole siinä määrin verrattavissa halkojen 
tekoon pystystä. että palkkaus voisi tapahtua jonkin tietyn pystypuiden hak
kuun oksaisuusluokan taksalla , vaikka pystypuiden karsinta-aika kenties 
jossain määrin vastaisikin mainituissa oksaisuusluokissa latvusten karsinta
alkaa. 

Kuoren paksuus. 

1etsätehon pinotavaran tekoa koskevissa tutkimuksissa on käytetty seuraa
vaa kuoriluokitusta (Vuoristo 1936). 

Luokka I. Kuoren paksuu keskimäärin alle 5 mm, kuori yleensä tasa
pintaista ja elävää, ilman varsinaista kaarnamuodostusta. 

Luokka II . Kuoren paksuus keskimäärin noin 5 mm, kuoren pinnalla ohut 
kaarnamuodostuma. 

Luokka III. Kuoren paksuu ke kimäärin yli 5 mm, kuoren pinnalla huo
mattavasti kaarnaa. 

Tukkien teon yhteydes ä oli luokitteluperusteena ainoastaan kaarnamuo
dostuman runsaus. Siinä käytethm siis palkkaperustekomitean pinotavaran 
tekoa varten ehdottamaa kuoriluokitusta. 
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Taulukko 24 - Table 24. 

Kuoriluokkien työmaa-ajan menekkiä osoittavat suhdeluvut pinotavaran teossa. 
Relative Figures for Working-place-tirm of Diffcrml Bark Classts in lhe Making of Cordwood. 

Kuoriluokka - Bark Class 

1 II II I 
Tavaralaji 
Trade Specits Työmaa-ajan menekkiä osoit-

tavat suhdeluvut -Relatice 
Figzats for WorJ:ing-place-time 

1 m puolipuhdas kuusipaperipuu 1 
1 m Barked Spruce Pulpwood .. .... . ............................. 92 100 112 

2 m puolipuhdas kuusipaperipuu 1 
2 m Barked Spruce Pulpwood .... . ... ........ .................... 91 100 114 

4 m puolipuhdas kuusipaperipuu 1 
4 m Barked Spmce Pulpwood .................................... 90 100 115 

1 m puolipuhdas mäntypaperipuu 1 
1 m Barked Pine Pulpwood ....................................... 96 100 104 

2 m puolipuhdas mäntypaperipuu 1 
2 m Barked Pine Pulpwood ....................................... 95 100 105 

4 m puolipuhdas mäntypaperipuu 1 
4 m Barked Pine Pulpwood .......... .. .... .. ....... .... ........•. 95 100 105 

Taulukko 25 - Table 25. 

Kuoriluokkien työmaa-ajan menekkiä osoittavat suhdeluvut tukkien teossa. 
Relative Figum for Working-place-time of Diffcrml Bark Classts in lh• Making of LDgs. 

Kuoriluokka - Bark Class 

1 II II I 
Tavaralaji 

Trade Sptcia T ·ömna-ajan menekkiä osoit-
tavat suhdelm'Ut - Rtfalice 
Figtora for Working-plau-time 

Kuoritut kuusitukit levälleen 
........................ 1 

' 

Barked Spruce Lllgs, UnslacJ:ed 87 100 113 

Kuoritut kuusitukit rekeen autettuina 1 
' Barked Spruce LDgs, Loaded onlo Sleigh .............. 89 100 111 

Kuoritut mäntytukit levälleen 1 
Barked Pine LDgs, Unstacked ........................... 94 100 106 

K uoritut mäntytukit rekeen autettuina 1 
Barktd Pine Lllgs, LDaded onlo Sleigh ................. 95 100 105 

Taulukossa 24 on esitetty kuoriluokkien työmaa-ajan menekkiä osoittavat 
suhdeluvut pinotavaran teossa. Taulukosta 25 näkyvät vastaavat tiedot tu.k 
kien teosta. Luvut edellyttävät muiden työvaikeustekijäin osalta samoja olo
suhteita kuin tutkimuksen edellisessä osassa esitetyt suhteelliset päivätyö
tulokset. Kuoriluokka II on merkitty lOO:ksi. 

Kuusipinotavaran lukuja silmäillessämme huomaamme, että hyppäys ensim
mäisestä kuo:-iJuokasta toiseen on pienempi kuin hyppäys toisesta kuoriluo-
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kasta kolmanteen. Kun II kuoriluokkaan ori tutkimuksen yhteydessä luettu 
sellaiset rungot, joiden kuoren paksuus on noin 5 mm, viittaavat kuoriluok
kien suhdeluvut siihen, että kuusen kuoren paksuus yleensä on keskimäärin 
suurempi kuin 5 mm ja että mainittu millimetrimäärä niin ollen on kuusen 
osalta liian pieni II kuoriluokan ohjeluvuksi. Tukkien teon yhteydessä ei 
käytetty kuoriluokituksessa mitään millimetrirajoja ja silloin on päädytty 
melko tasaisiin kuoriluokkien työmaa -aikojen eroihin. 

Mäntypaperipuiden osalta oli hyppäys ensimmäisestä kuoriluokasta toiseen 
alun perin aikatutkimusten mukaan suurempi kuin hyppäys toisesta kuori
luokasta kolmanteen, mutta kun III kuoriluokkaan luetut männyt olivat 
tutkimustyömaalla vain nipin napin mainittuun luokkaan kuuluvia, ts. aineis
tossa ei ollut erikoisen paksukuorisia mäntyjä, on III kuoriluokan suhdelukua 
nostettu siten, että luokkien välit tulevat tasaisiksi. 

Toisaalta on sanottava, että mitkään kuoren rajapaksuudet eivät oikein 
sovellu mäntyjen rungoittaiseen tai palstoittaiseen kuoriluokitukseen. Pöl
kyittäisessä luokituksessa ne kyllä kävisivät päinsä. Männyn k uoren paksuus, 
päinvastoin kuin kuusen, vaihtelee nimittäin suuresti rungon eri osissa. Kun 
kuoren rajapaksuudet sitä paitsi on määrätty vain suurin piirtein asetta
matta mitään tarkkoja luokkarajoja, vaikuttaa kaarnamuodostuman runsaus 
ratkaisevasti kuoriluokan arvioimiseen. Tästä taas johtuu, että kuoriluokan 
muutos vaikuttaa työmaa-aikaan männyn kohdalla vähemmän kuin kuusen. 
Männyn kaarnamuodostuman runsaudessa esiintyvät vaihtelut on helppo 
havaita. Jos männyn kaarnamuodostuma esim. on vähän tavallista paksum
paa tulee mäntyrunko helposti luetuksi III kuoriluokkaan. Kuitenkin on 
mäntyrungon pituudesta vain osa kaarnan peitossa, joten kaarnan paksuu 
dessa havaittavat erot eivät vaikuta kovin voimakkaasti koko rungon kuo
rimisaikaan. Kuusessa sen sijaan on melko harvoin varsinaista kaarnamuo
dostumaa. Kuoren paksuudessa esiintyvät vaihtelut eivät ole niin silmiin 
pistäviä kuin männyllä. Ennen kuin kuusirunko luetaan III kuoriluokkaan, 
täytyy kuoren olla melko paksua ja rosoista. Kun kuori tällöin yleensä on 
koko rungon mitalla samanlaista, on selvää, että se vaikuttaa kuorimisaikaan 
hyvin tuntuvasti. 

Edellä sanotusta voimme päätellä, että saman kuoriluokituksen soveltaminen 
kuuselle ja männylle on sangen vaikeata. Kuoren keskimääräinen paksuus 
millimetreinä soveltuu kenties joten kuten kuuselle, mutta ei männylle. 
Kaarnamuodostuman runsauden suhteen taas asia on päinvastoin. Käytän
nössä olisi pyrittävä eroon millimetreistä, ja toisaalta on summittainen kaarna
muodostuman runsaus sangen epätarkka luokitteluperuste. 

Edellä mainitusta syystä on letsätehossa laadittu erikseen kuuselle ja män 
nylle uusi kuoriluokitus. Luokkien lukumäärä on kuitenkin entinen. Kuusen 
osalta et puhuta kaarnamuodostuman runsaudesta, vaan ainoastaan kuoren 
summittaisesta paksuudesta. Koska tietyt mitat kuitenkin ovat tarpeen siinä 
tapauksessa, että työntekijän ja -antajan välillä syntyy erimielisyyttä palstan 
kuoriluokasta, on kussakin kuoriluokassa ilmoitettu kuoren rajapaksuudet 
l~usuttuna prosentteina kuorellisesta läpimitasta ja mitattuna rinnan korkeu
delta. Tämä on tietysti hankalaa, mutta erimielisyydet ovat aina hankalia, 
ja muussa tapauksessahan rajapaksuuksia ei ole tarkoitettu käytettäviksikään. 
Kuoren rajapaksuuksien suhteellisuuden puolesta puhuu se S.D.A. :n tutki
muksissa (Ne n z e 11 1946) ilmennyt seikka että kuoren paksuuden lisään
tyessä eripaksuisten pölkkyjen kuoriota-aika nousee likimain samassa suh
teessa kuin kuoren paksuus lausutluna prosentteina kuorellisesta läpimitasta. 
Kuusirungon kuoriminen on jota kuinkin verrattavissa yksityisten pölkkyjen 
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kuorimiseen, koska kuusen kuoren suhteellinen paksuus ei kovin paljoa 
vaihtele rungon eri osissa. Viimeksi mainittu seikka tekee myös mahdolli
seksi kuoren suhteellisen paksuuden mittaamisen aina samalta korkeudelta 
runkojen koosta riippumatta. Kuoren rajapaksuuksien määräämisessä on käy
tetty tukena A r on ( 1935) ja Metsätieteellisen Tutkimuslaitoksen aineistoja. 

Mäntyjen uuden kuoriluokituksen perusajatus on saatu palkkaperusteko
mitean pinotavaran tekoa varten ehdottamasta oksaisuusluokit:.lksesta. Kun 
viimeksi mainitussa luokituksessa on perusteena rungon oksaisen osan, tar
kemmin sanottuna elävän latvuksen suhteellinen pituus, ehdottaa Metsäteho 
mäntyjen kuoriluokituksessa käytettäväksi perusteena rungon kaarnan pei 
tossa olevan osan suhteellista pituutta. Kun kaarna yleensä on sitä paksum
paa, mitä ylemmäksi se rungolla nousee, tulee kaarnan pak uuskin jossain 
maann otetuksi huomioon. Mäntyjen kuoriluokituksen perusteena on siis 
rungon kaarnan peitossa olevan osan pituus lau uttuna prosentteina koko 
rungon pituudesta. Tämä on helposti arvioitavissa ja voidaan riitatapauk
sissa myös mitata puiden tultua kaadetuiksi. Kaarnan peitossa olevan osan 
suhteellinen pituus eri kuoriluokissa on saatu Metsätehon aineistojen perus
teella. Tällöin on kuitenkin II ja III kuoriluokan rajaprosentti otettu suu
remmaksi, kuin mitä se Metsätehon tutkimuksi saan käyttämän luokituksen 
UI luokkaan kuuluvien runkojen perusteella on. Näin on tehty samasta syystä, 
mikä edellä aiheutti mäntypaperipuiden UI kuoriluokan suhdelukujen nos
tamisen, siis sen vuoksi että Ruokolahden tutkimustyömaalla ei esiintynyt 
kovin runsaskaarnaisia mäntyjä jollai ia kuitenkin voidaan tavata Etelä
Suomessakin huonoilla kasvupaikoilla. 

Metsätehon ehdottama kuoriluokitus, joka on tarkoitettu sekä pinotavaralle 
että tukeille, on seuraavanlainen. 

KUUSI. 

Luokka I. Kuori ohut. (Tähän luokkaan kuuluvat sellaiset kuusipalstat, 
joilla leimattujen puiden keskimääräinen kuoren paksuus rinnan korkeudella 
on Etelä-Suomessa alle 3 o 0 ja Pohjois-Suomessa alle 4.5 o o kuorellisesta 
läpimitasta.) 

Luokka II. Kuori keskinkertainen. (Tähän luokkaan kuuluvat sellaiset 
kuusipalstat, joilla leimattujen puiden keskimääräinen kuoren paksuus rinnan 
korkeudella on Etelä-Suomessa 3-5 o o ja Pohjois-Suomessa 4.5-7 o o kuo
rellisesta läpimitasta.) 

Luokka III. Kuori paksu. (Tähän luokkaan kuuluvat sellaiset kuusipalstat, 
joilla leimattujen puiden keskimääräinen kuoren paksuus rinnan korkeudella 
on Etelä-Suomessa yli 5 o o ja Pohjois-Suome a yli 7 o kuorellisesta läpi
mitasta.) 

M A NTY. 

Luokka I. Kaarnan peitossa Etelä-Suomes a alle 20 ° o ja Pohjms-Suomessa 
alle 30 Ofo rungon pituudesta. 

Luokka II. Kaarnan peitossa Etelä-Suomessa 20--40 • ja Pohjois-Suomessa 
30-50 o o rungon pituudesta. 

Luokka III. Kaarnan peitossa Etelä-Suomes a yh 40 • o ja Pohjms-Suomessa 
yli 50 Ofo rungon pituudesta. 



Yllä olevaa kuoriluokitusta sovellettaessa on Imusen osalta tarkoituksena 
nimen omaan, että sekä etelä- että pohjoissuomalainen ottavat käsitteet ohut, 
keskinkertainen ja paksu kuol'i kumpikin omalta kannaltaan ja että Etelä- ja 
Pohjois-Suomen keskimääräinen ero otetaan huomioon jo peruspalkoissa, niin 
kuin tutkimuksen edellisessä osassa on esitetty. Samasta syystä on männylle 
pantu eri luokkarajat Etelä- ja Pohjois-Suomea varten. Totesimme tutki
muksen edellisessä osassa, että 1etsätehon aineiston keräyksen yhteydessä 
käyttämän kuoriluokituksen puitteissa voidaan Etelä-Suomen II kuoriluokan 
katsoa vastaavan I kuoriluokkaa Pohjois-Suomessa. Yllä esitetyssä uudessa 
kuoriluokituksessa luokkarajat eivät noudata tätä linjaa eivätkä ne voi sitä 
tehdäkään, sillä on otettava huomioon, että samanpaksuinen kuusen kuori on 
Pohjois-Suomessa yleensä kovempaa kuin Etelä-Suomessa ja rungolla yhtä 
korkealle nouseva kaarna taas on Pohjois-Suomen männyllä paksumpaa kuin 
Etelä-Suomen männyllä. 

Kuusta koskeva uusi kuoriluokitus eroaa Metsätehon paperipuututkimuk
sissa käytetystä lähinnä sikäli, että II kuoriluokan rajapaksuudet vastaavat 
paremmin käytännössä keskimäärin esiintyvää kuoren paksuutta. Luokkavälit 
tulevat niin ollen uuden luokituksen puitteissa tasaisemmiksi, kuin taulukossa 
24 esitetyt kuusipaperipuita koskevat luvut osoittavat. Äärimmäisten luokkien 
eron voidaan kuitenkin katsoa pysyvän entisenä. Kuusitukkeja koskevat 
luvut eivät tule uuden luokittelun takia muuttumaan. Mäntyjen osalta on 
luokitteluperuste uudessa kuoriluokituksessa aivan toinen kuin tutkimuksen 
yhteydessä, mutta uudet luokat vastaavat kuitenkin entisiä. Edellä esitettyjen 
kuoriluokkien työmaa-ajan menekkiä osailtavien suhdelukujen voidaan siis 
katsoa pitävän paikkansa uudenkin luokituksen puitteissa lukuun ottamatta 
kuusipaperipuita koskevia lukuja, jotka muuttuvat seuraaviksi. 

Kuoriluokka 
Tavaralaji II 111 

1 m puolipuhdas kuusipaperipuu 90 100 110 
2 m puolipuhdas kuusipaperipuu 9 100 112 
-1 m puolipuhdas kuusipaperipuu 100 113 

Palkkaperustekomitean mietinnössä ei ole otettu kuoriluokkaa huomioon 
varsinaisena työvaikeustekijänä. Pinotavaran osalta mainitaan kuitenkin, että 
kuoriluokan muutos ylöspäin nostaa lyöpalkkaa 3 Ofo. Vuoristo { 1936) 
sanoo kuoriluokan muutoksen ylöspäin nostavan kokonaistyöaikaa 4 Ofo. Metsä
teho sanoo paljon enemmän niin kuin edellä olevista taulukaista näkyy. Tämä 
koskee nimen omaan kuusta, ja kuusipaperipuiden tekoahan edellä mainittu 
V u o r i s t on prosenttiluku juuri koskee. Tulosten eroavaisuudelle ei voida 
löytää samanlaisia perusteluita kuin edellä oksaisuusluokkien osalta, koska 
Metsäteho on käyttänyt pinotavaratutkimuksissaan juuri Vuoriston 
kuoriluokitusta. Koska mainitussa luokituksessa ei ole ilmoitettu mitään 
kuoren ääripaksuuksia, voi eräs syy tulosten eroavaisuu teen olla, että V u o
ri s t on aineistossa kuoren paksuuden vaihtelu on ollut pienempi kuin 
Metsätehon aineistossa. 

S.D.A. :n tutkimustulokset antavat tukea Metsätehon luvuille. Niiden 
mukaan (Ne n z e 11 1946) pölkyn kuorinta-aika nousee noin 30 Of0, jos 
kuoren paksuus kasvaa 4 • :sta 6 1/e:iin kuorellisesta läpimitasta, siis esim. 
4 mm:stä 6 mm:iin läpimitan ollessa 10 cm ja 8 mm:stä 12 mm:iin läpimitan 
ollessa 20 cm. Tällainen muutos nostaisi koko työmaa-aikaa noin 15 ° iQ. Tämän 
mukaisesti kuoren paksuuden aiheuttama työmaa-ajan kokonaisvaihtelu voi 
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hyvinkin olla kuusen kohdalla niin suuri kuin Metsätehon tutkimukset osoit
tavat, sillä kuusen osalta rungoittainen kuoriluokitus on jota kuinkin verrat
tavissa pölkyittäiseen. Männyn osalta sen sijaan pölkyittäinen kuoriluokitu~ 
osoittaisi suurempaa työmaa-ajan vaihtelua kuin rungoittainen luokitus, koska 
paksua kaarnaa on vain rungon tyviosassa. Niinpä kuoren paksuuden aiheut
tama työmaa-ajan vaihtelu jääkin rungoittaisen (tai palstoittaisen) kuori
luokit~ksen puitteissa Metsätehon mukaan männyn kohdalla melkoisesti pie
nemmäksi kuin kuusen. 

Leimikon tiheys. 

Hakkuumiehet tuntuvat kovasti pelkäävän harvoja leimikoita. Sekä Ruot
sissa että Suomessa suoritetut tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet että 
tämä on aiheetonta, ellei ole kysymyksessä erikoisen harva leimikko. Edellä 
sanottu koskee nimenomaan tukkien tekoa, jossa ei esiinny mitään kasaa
mista, ja suuressa määrin myös pinotavaran tekoa ristikolle jos ristikoille 
ei määrätä minimikokoa. Määrämittaiseen pinoon ladottavan tavaran teossa 
alkaa 1eimikon harvuus jo selvemmin hidastaa työtä. Voidaan sanoa, että 
leimikon tiheys on enemmän psykologinen kuin tosiasiallinen työvaikeus
tekijä, mutta sellaisenakin se on ilmeisesti varteen otettava ja kytkettävä 
palkka perusteisiin. 

Hakkuumiesten ennakkokäsitys harvan leimikon epäedullisuudesta on tullut 
näkyviin myös tutkimuksissa ( 1 a k kone n 1948). Harvassa leimikossa 
hakkuumies joko vaistomaisesti tai tietoisesti liikkuu ripeäm.min kuin tiheässä 
leimikossa. Siirtymiset rungolta toiselle ovat raskaan työn lomassa sopivia 
hengähdystaukoja, mutta ne näyttävät menevän hakkuumieheltä harvassa 
l<'imikossa hukkaan. Siirtymisnopeuden lisääntyminen ei tosin sinänsä ole 
suuri, mutta ilmeisesti hakkuumiehen "kiireinen" asennoituminen työhön 
estää siirtymisvaiheita koitumasta levoksi . Tästä on seurauksena, että hak
kuumieheltä kuluu harvassa leimikossa varsinaisiin tehotyövaiheisiin saman
kokoista runkoa kohden enemmän aikaa kuin tiheässä leimikossa (Ja l a
v i s t o 1945: "happivelka", "ke kushermoston väsyminen"). 

Jollei hakkuumiehellä olisi mitään ennakkokäsitystä leimikon harvuuden 
työtä hidastavasta vaikutuksesta hän todennäköisesti pääsisi harvassa leimi
kossa jonkin verran parempaan työtulokseen, kuin hän yleensä pääsee, ja 
leimikon tiheysvaihtelun muutenkin melko pieni vaikutus työtulokseen jäisi 
vielä pienemmäksi. On kuitenkin sanottava, että jos tavara harvassa lei
mikossa ladotaan määrämittaisiin pinoihin tai leimikko muussakin tapauk
sessa on erittäin harva, ei tarvita mitään psykologisia selityksiä työtuloksen 
pienuudelle. 

Palkkaperustekomitea on ehdottanut pinotavaran osalta käytettäväksi 
V u o r i s t o n tiheysluokittelua. Se on seuraavanlainen. 

Luokka I. Pinotavaraa hakataan hehtaarilta yli 30 p-m1 • 

Luokka II. Pinotavaraa hakataan hehtaarilta 30--15 p-m3 • 

Luokka III. Pinotavaraa hakataan hehtaarilta alle 15 p-m1 . 

Luokitteluperusteena on siis hehtaaria kohden hakattu pinokuutiometri-
määrä. Metsätehon paperipuiden syyshakkuututkimuksen yhteydessä (M a k
k on en 1947) leimikon tiheyden ei voitu havaita tämän luokittelun puit
teissa sanottavasti vaikuttavan työtulokseen. Harvoissa leimikoissa hakkuu
miehet tekivät pienempiä ristikoita kuin tiheissä ja näyttivät siten väittävän 
pölkkyjen pitempien siirtelymatkojen muuten aiheuttaman työajan lisäyksen . 
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Toisaalta on sanottava, että hehtaaria kohden leimattu pinokuutiometri
määrä ei ole sopiva tiheyden luokitteluperuste, silloin kun tavara ladotaan 
ristikoille, joille ei ole määrätty minimikokoa, niin kuin Ruokolahden tutki
mustyömaalla oli asian laita. Lähinnä vaikuttaa tällöin työmaa- aikaa hidas
tavasti leimattujen puiden välimatkan kasvaminen eikä palstalla kertyvän 
puutavaramäärän pienentyminen. Hehtaaria kohden leimattu pinokuutio
metrimäärä ei sano mitään leimattujen puiden välimatkasta. Leimatuo mää
rän pienuus voi johtua joko siitä, että leimatut rungot ovat perin pieniä, tai 
siitä, että leimattuja runkoja, kenties suuriakin, on perin harvassa. Jos tavara 
ladotaan ristikoille, joille ei ole määrätty minimikokoa, tai jätetään levälleen, 
tulee leimikon tiheysluokittelun perustua leimattujen runkojen keskimääräi
seen välimatkaan, ts. hehtaaria kohden leimattujen runkojen lukumäärään. 
Tällaista luokittelua onkin palkkaperustekomitea Vuoriston mukaan 
käyttänyt tukeille. Luokitus on seuraava. 

Luokka I . Puita kaadetaan hehtaarilta yli 45 kpl. Kaadettavien puiden 
keskimääräinen välimatka on siis n. 15 m tai vähemmän. 

Luokka II. Puita kaadetaan hehtaarilta 45-20 kpl. Kaadettavien puiden 
keskimääräinen välimatka on siis n. 15-22 m. 

Luokka III. Puita kaadetaan hehtaarilta alle 20 kpl. Kaadettavien puiden 
keskimääräinen välimatka on siis yli 22 m. 

Jos pinotavara nimensä mukaisesti tosiaan ladotaan pinoihin, ja nimen 
omaan määrämittaisiin pinoihin, on hehtaaria kohden hakatun pinokuutio
määrän käyttäminen leimikoiden tiheysluokittelun perusteena paikallaan. 
Tällöin nimittäin palstalta kertyvä tavaramäärä vaikuttaa ratkaisevasti lato
misvaiheen työajan menekkiin, sillä jos hakattu pinokuutiometrimäärä on 
pieni, joudutaan pölkkyjä kantamaan yhteen pinoon melko laajalta alalta, 
jotta pino saataisiin täyteen. Ei kylläkään ole sama asia, ovatko pölky 
peräisin muutamasta suuresta rungosta vai useasta pienestä, mutta nämä 
vaihtoehdot kumonnevat suurin piirtein toisensa, sillä pieniä pölkkyjä voi
daan heitellä, mutta suuret täytyy kantaa. Siten pienten pölkkyjen enem
myys ainakin osittain korvautuu niiden helpommalla käsittelyllä. 

Pinoon ladottavan tavaran teossa 1etsäteho ehdottaa käytettäväksi edellä 
nähtyä V u o r i s t o n pinotavaraleimikoiden tiheysluokittelua kuitenkin siten, 
että luokittelun "harvempaan päähän" liitetään yksi luokka lisää, koska siellä 
vasta leimikon harvuus alkaa tuntuvasti vaikuttaa. Lisäksi ei puhuta heh
taaria kohden hakatusta, vaan 1 ei m a t u s ta pinokuutiometrimäärästä, 
koska palstat olisi pyrittävä luokittelemaan ennen hakkuiden alkamista, niin 
että työntekijä olisi tietoinen millaiseen leimikkoon hän joutuu. (Kaikkiin 
työvaikeustekijöihin, esim. ilman keskimääräiseen lämpötilaan nähden tämä 
ei kuitenkaan ole mahdollista.) Erittäin harvan leimikon mahdollisuuden 
huomioon ottamine~ lienee paikallaan siitäkin syystä, että sellaisia saattaa 
ruveta todellisuudessa esiintymään, jos tulevaisuudessa pyritään noudatta
maan metsänhoitomiesten nykyään suosittelemaa "biologista linjaa". 

Pinoon ladottavan tavaran teossa käytettävä leimikoiden tiheysluokittelu 
tulee nelijakoisena olemaan seuraava. 

Luokka I. Leimattu yli 30 p-m ha. 
Luokka II. Leimattu 30-15 p-m' ha. 
Luokka III. Leimattu 14--10 p-m' ha. 
Luokka IV. Leimattu alle 10 p-m' ha. 
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Pinotavaran teossa ristikelle ehdotetaan käytettäväksi seuraavaa luokittelua. 

Ltwkka I. Leimattu yli 100 runkoa ha. (Leimattujen puiden keskimääräi
nen -välimatka alle 10 m.) 

Luokka II. Leimattu 100-50 runkoa ha. (Leimattujen puiden keskimää
nen välimatka 10-14 m .) 

Luokka III. Leimattu 49-30 runkoa ha. (Leimattujen puiden keskimääräi
nen välimatka 14- 18 m.) 

Luokka IV. Leimattu alle 30 runkoa ha. (Leimattujen puiden keskimääräi
nen välimatka yli 18 m.) 

Huomautettakoon. että pinoon ja ristikelle ladottavan tavaran teossa käy
tettäviksi ehdotetut luokitukset eivät ole riippuvaisuussuhteessa toisiinsa. 

Tukkien teossa ehdotetaan käytettäväksi u ori s t on Iuokitusta kuitenkin 
niin, että siihen liitetään neljäs luokka. Luokitus tulee silloin olemaan seu
J a<,va. 

Luokka I. Leimattu yli 45 runkoa ha. (Leimattujen puiden keskimääräinen 
välimatka alle 15 m.) 

Luokka II. Leimattu 45-20 runkoa ha. (Leimattujen puiden keskimääräi
nen välimatka 15-22 m.) 

Luokka III. Leimattu 19-10 runkoa ha. (Leimattujen puiden keskimääräi
uen välimatka 22-32 m.) 

Luokka IV. Leimattu alle 10 runkoa ha. (Leimattujen puiden keskimääräi
nen välimatka yli 32 m.) 

Mainitsimme jo, että Metsätehon syyshakkuututkimuksen yhteydessä ei voitu 
suoranaisesti havaita mitään säännönmukaista leimikon tiheyden vaikutusta 
työmaa-aikaan. Kuitenkin tutkimustyömaan pinotavarapalstoilla oli suurin 
hehtaaria kohden leimattu runkoluku 428 ja pienin 79. Tarkemman selvyyden 
s;.tamiseksi suoritettiin erillinen tutkimus, jonka yhteydessä ristikeille oli mää
lätty minimikoko, vähintään 20 pölkkyä ristiko sa. Sama hakkuumies työs
kenteli kahdella tiheytensä puolesta erilaisella palstalla valmistaen kummal
Lakin samaa tavaralajia 2-metristä puolipuhdasta kuusipaperipuuta. Toisella 
palstalla oli leimattu 35 p-m3 eli 372 runkoahaja toisella 15 p-m3 eli 247 run
koalha. Työmaa-aikojen suhde oli ke kimäärin 100 : 106. Tämä ero johtui 
lähinnä juuri ristikeille määräty tä minimikoosta. Tutkimustulos kuvastaa siis 
paremminkin leimikon tiheyden vaikutus ta pinoon ladottavan tavaran tekoon. 
Jos ristikeille ei olisi määrätty minimikokoa, työmaa-aikojen ero olisi jäänyt 
merkityksettömäksi, niin kuin kävi Ruokolahden syyshakkuututkimuksen yh
teydessä. 

Suorastaan tutkimustulosten nojalla emme pääse eri tiheysluokkien työ
maa-ajan menekkiä osoittaviin suhdelukuihin, mutta voimme ne laskea niiden 
yksityiskohtaisten, eri työvaiheiden työajan menekkiä koskevien tietojen 
avulla, jotka aikatutkimuksilla on saatu. Tällöin tarvitaan levälleen jätettävän 
ja ristikelle ladottavan tavaran osalta lähtökohtana tiedot hehtaaria kohden 
lt-imattujen runkojen lukumäärän ja niiden keskimääräisen välimatkan riip
puvaisuudesta (Putki s t o 1947, Makkonen 1948). Kun aikatutkimus
ten avulla on selvitetty hakkuumiesten keskimääräinen liikkumisnopeus eri 
siir tymis- ja siirtelyvaiheissa, voidaan näiden tietojen perusteella laskea mi
ten leimattujen puiden keskimääräisen välimatkan suureneminen lisää työ
maa-aikaa. Laskelma on tietysti teoreettinen Ja edellyttää, että leimatut run
got sijaitsevat palstalla tasaisin välimatkoin. 
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Pinoon ladottavan tavaran osalta taas voidaan laskea latomisvaiheen työ
ajan menekin muuttumisen hehtaaria kohden leimatun pinokuutiometrimää
r~n muuttuessa käyttämällä apuna Putki s t on (1949 ) laatimaa kaavaa 

L = 0.383 (N-M) 1 ~, jossa L = koko palstan yhteenlasketut pölkynkanta

mismatkat, = pölkkyjen kokonaislukumäärä, M = varastomuodostelmien 
lukumäärä ja y = palstan pinta-ala. Kaava edellyttää, että pölkyt ovat pals
tö.lla tasaisesti hajallaan ja että on vain yksi pölkky paikassaan. Kaava on siis 
teoreettinen eikä ota huomioon esim. sitä. että pieniä pölkkyjä usein heitellään. 
Lisäksi on valittava lähtökohdaksi tietyn kokoiset rungot ja ajateltava run
goista kertyneet pölkyt ladotuiksi 1 p - m' kokoisiin pinoihin tasaisesti koko 
palstalle. Kun lähtökohdaksi valitaan yleisimmin esiintyvää pinotavaraleimi
koiden keskikuutiota vastaavat rungot ja tiedetään niiden käyttöosan keski
määräinen pituus, ts. niistä saatavien tietyn pituisten pölkkyjen lukumäärä, 
voidaan edellä esitetyn kaavan avulla laskea hehtaaria kohden lei·,nattuun pi
nokuutiometrimäärään perustuvan tiheysluokittelun puitteissa eri luokkien 
yhteenlasketut pölkkyjen kantamismatkat runkoa kohden. Näiden matkojen 
suhteiden voidaan katsoa osoittavan myös jonkinlaisella tarkkuudella latornis
vaiheen työaikojen suhteita eri tiheysluokissa. Kun aikatutkimusten avulla tie
dämme latomisvaiheen osuuden koko työmaa-ajasta, pääsemme sitä tietä edel
leen työmaa- aikojen suhteisiin eri tiheysluokissa. Kun nämä suhteet on selvi
tetty yhden kunkin pituisen tavaralajin osalta, päästään aikatutkimustulosten 
avulla helposti vastaaviin suhteisiin muiden samanpituisten tavaralajien teossa. 

Edellä mainittujen laskelmien yksityiskohtaiseen suoritukseen emme tässä 
puutu. Esitämme vain lopputulokset Tiheysluokkien työmaa-ajan menekkiä 
osoittavat suhdeluvut on esitetty ristikolle ladottavan tavaran osalta taulu
kossa 26, pinoon ladottavan tavaran osalta taulukossa 27 ja tukkien osalta tau
luko~sa 28. Taulukot edellyttävät muiden työvaikeustekijäin osalta samoja 
luokkia kuin aikaisemmin esitetyt päivätyötulokset. 

Taulukko 26 - Table 26. 

Tiheysluokkien työmaa-ajan menekkiä osoiuavat suhdeluvut ristikolle ladottavan tavaran teossa. 
R~/atiu Figurts JndiCJJting tlu E.xpmdihne of ll'orking-plau-time, by Dmsity Clasus, in the Pnparalion 

of Timbcr /Q Be Stackd into Crosswise Piks. 

Tiheysluokka - Density C/ass 

I 1 II 1 III 1 IV 
Yli 100 100-50 49-30 Alle 30 

runkoafha runkoafha runkoafha runkoafha 
Tavaralaji o~ II)() 1 11)()- 511 1 49-30 1 Umlu >J 

Trodt Sp«iu SILms per SILms p~r Stems per 1 Stern•· per 
Hu tare 1 Htclore Hectare Heetare 

Työmaa-ajan menekkiä osoittavat suhde-
luvut - R~latiu Figures for Working-placc-

time 

2 jo 4 m puolipuhuoo pop<,;puuo ~; 
101 1 103 1 107 2 and -1 m Barkd Pulpuood . ...................... ..... . 100 

2 ja 4 m kuorimattomat paperipuut 

1 1 2 and -1m Unbark~d Pulpu>OOå ........... . .... . .. . . 100 102 105 112 
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Taulukko 27 - Table 27. 

Tiheysluokkien työmaa-ajan menekkiä osoittavat suhdelunlt pinoon ladottavan tavaran teossa. 
Relative Figures Indicating the E~pmditure of Working-plact-time, by Dmsily Classts, in the Preparation of 

Timber to Be Stacked into Ordinary Piles. 

Tiheysluokka - Dmsity Class 
-

1 II 111 IV 
Yli 30 30-15 14-10 Alle 10 

p-m1Jha p-m31ha p-m1Jha p-m1/ha 

Tavaralaji Ouer 30 30-15 14--10 Under JO 
cu.m. Pii- cu.m. Pii- cu.m. Pii- cu.m. Pii-

Trnde Speciu td i\Ieos- td Meas- td Meas- td Meas-
urtper ureper ure per ure per 
Hutou Hutare Htclart Hutare 

- -- - --
Työmaa-ajan menekkiä osoittavat suhde-
lu\'ut - Rtlotiu Figurufor Working-plaa-

time 

1 ja 2 m puolipuhtaat paperipuut 
1 and 2 m Barktd Pulpwood .......................... ... 100 103 106 114 -1 ja 2 m kuoriwattomat paperipuut 

1 1 1 and 2 m Unbarktd Pulpwood .......................... , 100 105 111 

1 m koivuhalot - 1 m Birch Firtwood .......... . ....... 100 104 : 109 1 
1 

Taulukko 28 - Table 28. 

Tiheysluokkien työmaa-ajan menekkiä osoittavat suhdelunlt tukk.ien teossa. 
Relative Figuru l ndicating the Expmditure of ll'orA:ing-plart•limt, by Dmsity Classts, 

in tht Pnporotwn of l.Ags. 

Tiheysluolia - Dmsil) Class 

126 

120 

-------
I II UI I\' 

Yli 45 run- 45-20 run- 19-10 run- Alle 10 run-
Tavaralaji koafha koafha koa/ba koafha 

Trade Species Or:er 45 Stems 4~20Sttms 19-10 Stems Cnder JO Sttms 
per Ht&tme per Hectau per Htclort per Hutou 

-
Työmaa-ajan menekkiä o:soitta,·at suhdeluvut 

Rtlalir:t Figurts far ll 'orking-plca-limt 

Kuoritut tukit levälleen 
Barked l.Ags, Unstacktd ............ 100 101 102 104 

Kuorimattomat tukit levälleen 
Unbarktd l.Ags, Unstacktd ........ . 100 101 103 107 

Kuoritut tukit rekeen autett. 1 

Barktd l.Ags, l.Aaded onto Sltigh .. 100 102 105 110 

K uoriwattomat tukit rekeen 
autettuina - Unbarked l.Ags, l.Aad 
td onto Sleigh ...... .................. 100 103 107 IH 

Koska edellisissä taulukoissa olevat luvut ei,·ät perustu suoranrustm aika
tutkimuksiin, pinotavaran osalta ei ole esitetty eri suhdelukusarjoja eri pi
tuiselle tavaralle. Niiden erot olisivatkin merkityksettömän pienet. Tässä yh-
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teydessä lienee syytä mainita, että muidenkin työvaikeustekijöiden osalta on 
aiheellista lopullisia palkkataulukeila varten yhdistää eri pituinen samanlaa
tuinen tavara yhdeksi ryhmäksi koska tavaran pituuden vaikutus eri työvai
keustekijäluokkien työmaa-ajan menekkiä osoittaviin suhdelukuihin on yleensä 
hyvin pieni. 

Kuusta ja mäntyä ei myöskään ole tässä mielessä erotettu. Kuoritun kuusi
ja mäntytavaran tekoon vaikuttaa leimikon tiheys miltei täysin samalla ta
\'ll.lla, mutta kuorimattoman mäntytavaran tekoon sen sijaan hiukan enemmän 
kuin kuorimattoman kuusi avaran tekoon. Tämäkin ero on niin pieni, ettei 
Ol ~ }· ..ttsottu tarpeelliseksi ottaa sitä huomioon. 

Leimikon tiheys vaikuttaa kuorimattoman tavaran tekoaikaan voimakkaam
rr in kuin kuoritun tavaran tekoaikaan. koska edellisessä tapauksessa jää lähes 
p1,olel työmaa-ajasta vaativa kuorintavaihe pois. Leimikon tiheyden prosent
tilten vaikutus työmaa-aikaan ei kuitenkaan kasva aivan kuorintavaiheen 
poisJäämistä vastaavassa määrin, sillä kuorintavaiheen mukana jää pois myös 
osa siirtymis- ja siirtelyajoista. joiden osuus kaikkien siirtymis- ja siirtelyai
ko)en summasta ei tosin ole läheskään niin suuri kuin kuorinta-ajan osuus koko 
ty(. maa-ajasta . 

. Ios hakkuumies auttaa tukkien kuormausta rekeen, on leimikon tiheyden 
'\ a lkutus työmaa-aikaan ymmärrettävistä syistä suurempi kuin levälleen ha
kaltaessa. 

Verrattaessa edellä esitettyjä tiheysluokkien suhdelukuja palkkaperusteko
mitean esitt"miin on pidettävä silmällä vain kolmea ensimmäistä luokkaa. Toi
seksi on huomattava, että palkkaperustekomitea ei ole esittänyt pinotavaralle 
lo inkaan hehtaaria kohden leimattuun runkolukuun perustuvaa tiheysluoki
b tsta. Seuraavassa asetelmassa, josta näkyvät palkkaperustekomitean mietin
nön mukaiset tiheysluokkien suhdeluvut, on siis luokitus pinotavaran osalta 
r~htaaria kohden hakattuun pinokuutiometrimäärään perustuva ja vastaa tau-
1 lkon 27 kolmea ensimmäistä luokkaa. Tukkien osalta luokitus vastaa taulukon 
n kolmea ensimmäistä luokkaa. 

Tiheysluokka 
II 111 

Tavaralaj i Työpalkkojen suhdeluvut 
palkkaperustekomitean 

mukaan 

Puolipuhtaat paperipuut .................. . 100 103 106 
Kuorimattomat paperipuut ................ . 100 104 108 
Koivuhalot .. ........ .... ................. . 100 103 107 
Kuoritut tukit rekeen autettuina ........... . 100 105 111 
Kuoritut tukit levälleen ................... . 100 101 102 
Kuorimattomat tukit rekeen autettuina ..... . 100 107 115 
Kuorimattomat tukit levälleen ............. . 100 101 103 

Paperipuiden osalta puolipuhtaan tavaran suhdeluvut ovat samat kuin Met
sätehon mukaan. Kuorimattomien paperipuiden ja koivuhalkojen tekopalk
kaan leimikon tiheys vaikuttaa palkkaperustekomitean mukaan jonkin verran 
vi'hemmän kuin Metsätehon mukaan. Erot eivät ole suuret, ja molempien mu
k:tan Jeimikon tiheys vaiku aa kuorimattomien paperipuiden tekopalkkaan 
vähän voimakkaammin kuin koivuhalkojen tekopalkkaan. 

Tukkien teossa levälleen ovat tiheysluokkien suhdeluvut palkkaperusteko
mitean ja Metsätehon mukaan täy in samat. Sen sijaan hakkuumiehen auttaessa 
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tukitien kuormausta rekeen vaikuttaa leimikon tiheys palkkaperustekomitean 
mukaan työpalkkaan melkoisesti enemmän kuin iletsätehon mukaan. Kuiten
kin on huomattava, että palkkaperustekomitean luvut pohjautuvat Vuori s
t on runko-kuutiotaksaan, ja sen mukaan leimikon tiheyden vaikutus työ
palkkaan riippuu runkojen koosta ja hiukan myös oksaisuusluokasta, mikä on
kin periaatteessa oikein. Yllä olevassa asetelmassa näkyvät suhdeluvut edel
lyttävät 9 j3 keskirunkoa ja II oksaisuusluok.kaa ja vastaavat niin ollen jota 
kuinkin Metsätehon lukuja. 

Pinotavaran teossa on palkkaperustekomitea katsonut leimikon tiheyden vai
kuiuksen työpalkkaan runkojen koosta riippumattomaksi. Käytännön tarpeita 
silmällä pitäen onkin ilmeisesti otettava asiaan tällainen kanta, vaikka se on 
periaatteessa väärin. Siirtymis- ja siirtelyaikojen osuus koko työmaa-ajasta ni
mittäin jonkin verran kasvaa runkojen pienentyessä, ja niin ollen myös leimi
kon tiheysluokan muutos vaikuttaa pienten runkojen kohdalla työmaa-aikaan 
hiukan voimakkaammin kuin suurten runkojen kohdalla. Ei kuitenkaan tehdä 
suurta virhettä, jos jätetään tämä seikka ottamatta huomioon. Muutenkin on 
huomattava, että yleensä tietyn työvaikeustekijän vaikutus työmaa-aikaan 
riippuu jossain määrin muista työmaa-ajan menekkiin vaikutta,·ista tekijöistä. 
Palaamme tähän kysymykseen vielä lähemmin sitten kun tulee puhe työvai
keustekijäin yhteisvaikutuksesta työpaikkaan. 

Ruotsissa saaduista, leimikon tiheyden vaikutuksesta työaikaan koskevista 
tutkimustuloksista voidaan mainita että esim. Lindman ( 1938) mainitsee 
Gammelkroppan metsäkoululla suoritetun, kuorittujen tukkien tekoa levälleen 
koskevan aikatutkimuksen perusteella että siirtyminen puulta toiselle kaadon 
yhteydessä ja katkaisukohdalta toiselle katkomisen yhteydessä vie 6 o o koko 
työajasta (pakollinen hukka-aika poisluettuna) leimikon tiheyden ollessa 300 
runkoa/ha, 7 0/ 0 leimikon tiheyden ollessa 100 runkoa ha ja 9 o o leimikon ti
heyden ollessa 25 runkoa ha. 

S.D.A. :n tukkien ja paperipuiden tekoa koskevan tutkimuksen selostuksessa 
( 1944) on seuraava maininta: "Betänker man, att gångtiden i regel endast 
utgör två å tre procent och endast för klenare dimensioner synes kunna uppga 
tili fem procent av verktiden är man närmast benägen att dra den allmänna 
slutsatsen, att stämplingstätheten, om den varierar inom rimliga gränser, spelar 
en mycket underordnad för att icke säga försvinnande roll för den totala tids
åtgången. Endast i extrema fall skulle någon procents förhöjning av ackordet 
kunna anses motiverad." Tämä edellyttää kuitenkin, että mitään tavaran 
kasaamista ei suoriteta. 

Puiden vikaisuus. 

Jos valmistetaan pelkästään tukkeja tai paperipuita, joudutaan tiettyjä run
gon osia tai kokonaisia runkoja hylkäämään vikojen, useimmiten tyvilahoisuu
den takia. Terveen puun hukkaan menemisen estämiseksi on tavallisesti tietyin 
välimatkoin iskettävä kirveellä pykälä tai suoritettava koesahauksia, jotta 
nähtäisiin, millä kohtaa runkoa laho osa loppuu. Sen Usäksi, että '.::ömaa-aika 
runkoa kohden tästä johtuen kasvaa, \'ikaisuudet pienentävät rungosta saa
tavaa puutavaramäärää. Jos runko joudutaan kokonaan hylkäämään, sen kä
sittelyyn kulunut aika on mennyt täysin hukkaan. Tämä olisi tietysti otettava 
paJkkaperusteissa huomioon. 

Puiden vikaisuus voidaan ottaa huomioon joko siten, että vikaisista run
goista maksetaan eri korvaus, tai siten, että yksikköpalkkaa nostetaan vikai-
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suuksien takia. Jälkimmäinen tapa lienee käytännöllisempi, koska puiden vi
kaisuus silloin voidaan rinnastaa muihin työvaikeustekijöihin. 

Palkkaperustekomitea on ehdottanut sekä tukkien että pinotavaran teossa 
käytettäväksi Vuoriston ( 1933) vikaisuusluokitusta hiukan yksinkertais
tettuna. Se on seuraava. 

Luokka 1. Raakkeja alle 5° o, tyvettäviä alle 15 ° o. 

Luokka II. Raakkeja 5-7 •! 0 • tyvettäviä 15-25 °fo. 
Luokka Ill . Raakkeja yli 7 ~2 • •, tyvettäviä yli 25 °/o. 

Tätä Iuokitusta vastaan voidaan huomauttaa, että se on melko ylimalkai
nen, mutta tarkempaan lienee vaikea päästä. Parhaiten kuvastaisi ehkä vikai
suuden vaikutusta työmaa-ajan menekkiin hylättyjen runkojen ja rungon 
osien yhteinen kuutiomäärä prosentteina koko kaadetusta kuutiomäärästä, 
mutta sen laskeminen olisi hankalaa. V u o r i s t on luokittelun periaate, siis 
vikaisten runkojen lukumäärä prosentteina koko runkoluvusta, lienee sen 
vuoksi katsottava käytäntöä varten sopivimmaksi. Yllä olevan luokittelun 
soveltamisessa on kuitenkin se vaikeus että leimikko saattaa hylättyjen run
kojen osalta kuulua esim. luokkaan I, mutta tyvettävien runkojen osalta luok
kaan II. Tällöin voi olla vaikea ratkaista, kumpaan luokkaan leimikko koko
naisuudessaan kuuluu. 

Koska tutkimukset ovat osoittaneet että kokonaan hylättyjen runkojen 
m~ärä on tavallisesti pieni verrattuna tyvettävien runkojen määrään ja lisäksi 
yleensä tietyssä riippuvaisuussuhteessa viimeksi mainittuun, voitaneen Iuoki
tusta tarkkuuden enää sanottavasti kärsimättä yksinkertaistaa siten, että il
moitetaan vain hylättyjen ja tyvettyjen runkojen yhteismäärä prosentteina 
koko runkoluvusta. Sitä paitsi lienee paikallaan lisätä luokitukseen yksi luokka 
E.-dustamaan tervettä metsää, sillä senhän tulee olla lähtökohtana. Luokitus 
voisi olla seuraava. 

Luokka I. Ei vikoja. 
Luokka II. Hylättyjä ja tyvettyjä runkoja alle 15 Ofo. 
Luokka III. Hylättyjä ja tyvettyjä runkoja 15-30 Ofo. 
Luokka IV. Hylättyjä ja tyvettyjä runkoja yli 30 Ofo. 

Metsätehon Pohjois-Suomessa suorittamat, paperipuiden tekoa koskevat ai
katutkimukset antavat eräitä tietoja vikaisuuksien vaikutuksesta työmaa-ajan 
menekkiin. Tutkiluissa vikaisissa kuusikoissa oli kokonaan hylättyjä runkoja 
3.~ o 1• ja tyvettyjä 35.7 Ofo. Valmiiksi tavaraksi tehtyä kuutioyksikköä kohden 
kului vikaisissa kuusikoissa 6.1 • • enemmän aikaa kuin terveissä kuusikoissa. 
'Iällöm oli kyseessä 2-metrisen puolipuhtaan kuusipaperipuun teko. Koska 
ty\·eämiseen ja kokonaan hylättyjen runkojen käsittelyyn kuluva aika ei sa
nottavasti riipu tavaralajista., mikäli niiden laatuvaatimukset ovac samantapai
set \arsinkin lahoon nähden, voidaan helposti laskea mainitun ajan prosentti
nE>n vaikutus koko työmaa-aikaan erilaisen tavaran teossa, kun vikaisuuksia 
on edellä mainittu määrä. Täten saatujen suhdelukujen voidaan katsoa vas
taavan yllä esitetyn luokittelun IV luokkaa. 1uiden luokkien suhdeluvut 
saadaan sitten interpoloimalla. Tulokset näkyvät paperipuiden osalta taulu
kosta 29 ja tukkien osalta taulukosta 30. 

105 



106 

Taulukko 29 - Table 29. 

Vikaisuusluokkien työmaa-ajan menekkiä osoittavat subdelu\'ut paperipuiden teossa. 
Relative Figures lndicating the Exproditure oJ Wurking-plau-limr, by lnjury C/assu, in 

/he Puparation of Pulpwood. 

Vikaisuusluokka - lnjury Class 

I rr IU I 
Tavaralaji 

Trade Speciu Työmaa-ajan menekkiä osoittavat suhde-
luvut - Rtfalice Figurts fur Working-plau-

Ii me 

Puolipuhtaat kuusipaperipuut 

1 Barked Spruce Pulpwood ··························· 100 102 104 106 

Kuorimattomat kuusipaperipuut 
1 Unbarked Spruce Pulpwood ........................ 100 103 106 110 

Puolipuhtaat mäntypaperipuut 

1 Barked Pine Pulpwood .............................. 100 102 104 106 

Kuorimaliomat mäntypaperipuut 
Unbarked Pine Pulpwood ........................ ... 100 104 108 112 

Taulukko 30 - Table 30. 

Vikaisuusluokkien työmaa-ajan menekkiä osoittavat suhddun1t tuk.k.ien teossa. 
Rtlalive Figurts Indicaling /he Exprodilurt oJ Working-plau-limt, b;t lnjury C/assts, in lht 

Prtparalion oJ Logs. 

Tavaralajt 
Trade Spccies 

Kuoritut kuusitukit levälleen 
Barked Spruce Logs, Unslacked .................... . 

Kuoritut kuusitukit rekeen autettuina 
Barked Spruce Logs, Loaded onlo S/cigh ........... . 

Kuorimattomat kuusitulit levälleen 
Unbarktd Spruce Logs, Unsla&ktd ............... . 

Kuorimaliomat kuusitukit rekec:n autettuina 
Unbarked Spruce Logs, Loaded onlo Sltigh ........ . 

Kuoritut mäntytukit levälleen 
Barked Pine Logs, Unslacktd .................... ... . 

Kuoritut mäntytukit rc:keen autettuina 
Barked Pine Logs, Loadtd on/o Sltigh ... .......... . 

Kuorimaliomat mäntytulit levälleen 
Unbarked Pine Logs, Uns/acktd ........... ....... . 

Kuorimaliomat mäntytukit rekeen autettuin, 
Unbarktd Pine Logs, Loaded onlo Sltigh ....... . 

Vi.kaisuusluold:a - /njury C/ass 

I I-I -1 III IV 

Työmaa-ajan meneltk.ia osoittavat suhde
luvut - Relatia Figtnu for Wurking-plau· 

timt 

100 103 106 109 

100 103 105 108 

100 105 110 115 

100 104 107 111 

1 
100 103 106 109 

100 103 105 108 

100 105 111 117 

100 10-l 108 112 



Palkkaperustekomitea ei ole ottanut puiden vikaisuutta huomioon varsinai
sena työvaikeustekijänä. Tukkien osalta mainitaan kuitenkin Vuoriston 
mukaan, että hakkuumiehelle olisi raakeista maksettava puolet siitä maksusta, 
rnink& hän keskimäärin saa kuorimattomiksi tukeiksi tekemiltään rungoilta, 
ja tyveämisestä noin 1 5 yhden rungon keskipalkasta kuorimattomia tukkeja 
tehtäessä. J os terve metsä merkitään lOO:ksi, olisivat edellä esitettyjen V u o
ri s t on vikaisuusluokkien suhdeluvut kuorimattomien tukkien teossa leväl
leen tämän mukaisesti 104. 107 ja 112. Vikaisuuksien vaikutus työajan me
nekkiin olisi siis V u o r i s t on mukaan hieman pienempi kuin yllä olevassa 
taulukossa. 

Pinotavaran osalta palkkaperustekomitea mainitsee, että vikaisuusluokan 
poiketessa "normaaliasteesta" on palkkaa koroitettava harkinnan mukaan . 
Taulukossa 29 esitetyt luvut voinevat olla siinä harkinnassa ohjeena. 

Jos tukkien tai paperipuiden teon yhteydessä valmistetaan halkoja tai jos 
hakkuuHaja voi toimittaa tavaraa myös kuitulevytehtaaseen, jonne lahotkin 
rungon osat kelpaavat, ei vikaisuuksien vaikutusta työmaa-ajan menekkiin 
tarvitse ottaa huomioon. Tämä edellyttää, että samat miehet joutuvat valmis
tamaan myös tukeiksi ja paperipuiksi kelpaamattomat rungon osat. 

Lumen paksuus. 

Lumen paksuutta ei meillä tähän mennessä ole otettu hakkuutöiden palkka
rerustei~sa huomioon. Sillä on kuitenkin niin tuntuva vaikutus työtulokseen, 
ettei sitä ole syytä sivuuttaa. Lumi hidastaa työn tekoa pääasiassa kahdella 
tavalla. Ensinnäkin lumen luontiin puun tyveltä tai ainakin sen polkemiseen 
tiiviiksi kuluu aikaa ja toiseksi lumi hidastaa hakkuumiehen liikkumista. Li
säksi pölkkyjen käänteleminen jossain määrin hankaloituu, ja mikäli tavara 
laåotaan varastomuodostelmiin, on niiden pohja raivattava lumesta vapaaksi. 

Lumen paksuusluokittelun perusteeksi sopinee parhaiten palstan keskimää
räinen lumen paksuus hakkuuaikana. Seuraavaa luokittelua ehdotetaan käy
tet.täväksi. 

Luokka 1. Ei lunta. 
Luokka II. Lumen paksuus alle 50 cm. 
Luokka III. Lumen paksuus 50-75 cm. 
Luokka IV. Lumen paksuus yli 75 cm. 

!Ietsätehon suorittamien, tukkien tekoa koskevien aikatutkimusten yhtey
de. sä on laskettu työmaa-aikojen suhdeluvut muutamille tietyille lumen pak
suuksille. Kun nämä suhdeluvut merkitään koordinaatistoon, jossa abskissana 
on lumen paksuus ja ordinaattana työmaa-ajan menekkiä osoittava suhde
luku voidaan pisteet yhdistää käyrällä, ja sen avulla taas saadaan työmaa
:lJan menekkiä osoittava suhdeluku mille havaintojen piiriin kuuluvalle lu
men paksuudelle tahansa, siis myös yllä esitetyille lumen paksuusluokille 
kt·skjmäärin. 

Lumen luontiin kuluvan ajan ja siirtymisaikojen lisääntymistä koskevien 
tietojen perusteella voidaan myös selvittää lumen paksuuden vaikutus työ
maa-aikaan pinotavaran teossa. Jos latomisvaihetta ei oteta huomioon, on lu
mE:n paksuuden vaikutus työmaa-aikaan paperipuiden teossa vähän pienempi 
kuin tukkien teossa, koska lumen luontiin ja siirtymisiin kuluvan ajan osuus 
koko työmaa-ajasta on edellisessä tapauksessa jonkin verran pienempi kuin 
j~lkimmäisessä. Jos latomisvaihe otetaan pinotavaran kohdalla mukaan, pää-

107 



dytään jota kuinkin samoihin lukuihin kuin tukkien teossa. Käytännöllisistä 
syistä lienee lumen paksuuden prosenttinen vaikutus työmaa- aikaan katsot
tava tavaralajista riippumattomaksi lukuun ottamatta kuoritun ja kuorimat
toman tavaran eroa. Tukkien teossa on kuitenkin otettava huomioon työ
muoto, sillä lumi hidastaa suhteellisesti enemmän työskentelyä autettaessa 
tukkeja rekeen kuin levälleen hakattaessa. 

Lumen paksuusluokkien työmaa-ajan menekkiä osoittavat suhdeluvut on 
esitetty taulukossa 31. Luokka I on merkitty lOO:ksi. 

Taulukko 31 - Table 31. 

Lumen paksuusluokkien työmaa-ajan menekkiä osoittavat !uhdeiU\-ul. 
Relative Figures lndicating the Exproditure of ll'orking-plaa-lime by Dtplh of Snow Classes. 

Lumen paksuusluokka- Dtpth of Snow Clars 
-- -

1 
1 

I II III 1 I 
Alle Yli 

Tavaralaji 
Ei lunta 

Undu 
50-75 

Ocer o Snow 
50 cm 

cm 75cm Trade Sptcies --
Työmaa-ajan menekkiä osoittavat !uhde-
IU\-ut - Relatir:t Figures for Working-plau-

limt 

Kuoritut tukit lev. ja puolipuht. pap.puut 
Barked Logs, Unslacktd, and Barked Pulpu-ood ... 100 102 106 112 

K uoritut tukit rekeen autettuina 1 1 

Barked Logs, Loaded onlo Slcigh ... .................. 100 103 108 116 

Kuorimattomat tukit lev.ja kuorim. pap.puu 
Unbarked Logs, Unslacked, and Unbarked Pulpw. 100 103 109 120 

Kuorimattomat tukit rekeen autettuina 
Unbarked Logs, Loaded onlo Singh .................. 100 104 111 125 

Koivuhalot - Birch Firewood .. .... ............... 100 102 107 116 

Käytännön tarpeita silmällä pitäen lienee lumen paksuuden vaikutus työ
maa-aikaan katsottava m. ös runkojen koosta riippumattomaksi, vaikka sii
r.en nähden pitääkin paikl~ansa ama, mitä edellä sanottiin leimikon tihey
destä. Lumen paksuuden prosenttinen vaikutus työmaa-aikaan siis todellisuu
dessa hiukan kasvaa runkojen pienentyessä. 

Lumen paksuuden vaikutus työmaa-aikaan riippuu todennäköisesti suu
ressa määrin lumen laadusta. Tästä seikasta ei ole olemassa sanottavasti tut
kJmustuloksia. Voidaan kuitenkin mainita, että hankikeli, joka ei vielä kanna 
ilman apuneuvoja liikkuvaa miestä nostaa Metsätehon tutkimusten mukaan 
työmaa-aikaa muun lumen paksuuden vaikutuksen lisäksi kuoritun tavaran 
teossa noin 4.5 0/ 0 ja kuorimattoman tavaran teossa noin 7.5 0 1o. 

S.D.A.:n mukaan ( en z e ll 1946) on lumen luontiin puun tyveltä ja 
siirtymiseen puulta toiselle kaadon yhteydessä kuluva aika 4.5 o koko työ
ajasta lumen paksuuden ollessa 60 cm, 6 • • lumen paksuuden ollessa 80 cm. 
7.5 °/o lumen paksuuden ollessa 100 cm ja 9 • • lumen paksuuden ollcs.:a 120 cm. 
Tämä edellyttää, että mitään kasaamista ei suoriteta. Näiden prosenttilukuJen 
mukaan olisi lumen paksuuden vaikutus työmaa-aikaan jonkin verran pie
nempi, kuin edellä on esitetty, mutta on otettava huomioon, että lumen pak
suus vaikuttaa muihinkin työvaiheisiin kuin lumen luontiin puun tyveltä ja 
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s .. rl miseen puulta toiselle kaadon yhteydessä. Niiden osalta ei S.D.A. ole 
esittänyt tutkimustuloksia. Kuitenkin mainitaan, että lumen paksuus ei ru
dasta siirtymistä pitkin runkoa yhtä paljon kuin siirtymistä puulta toiselle 
kaadon yhteydessä. 

llma.n lämpötila. 

Ilman lämpötilakin on jäänyt hakkuutöiden palkkaperusteissa miltei huo
miota vaille. Sillä on kuitenkin erittäin tuntuva vaikutus työtulokseen, to
sin vasta -asteiden puolella. Pakkanen rudastaa suuresti kuorintaa, ja kun 
kuoriotavaihe vie lähes puolet koko työmaa-ajasta, on ymmärrettävissä, 
että pakkanen vaikuttaa tuntuvasti myös viimeksi mainittuun. 

Toisaalta karsinta käy pakkasella paljon nopeammin kuin sulan aikana. 
Karsinta-ajan osuus koko työmaa-ajasta on kuitenkin sekä kuorimattoman 
että varsinkin kuoritun tavaran teossa melkoisesti pienempi kuin kuoriota
ajan osuus koko työmaa-ajasta kuoritun tavaran teossa. Pakkasen karsinta
aikaan aiheuttama muutos ei siis vaikuta koko työmaa-aikaan läheskään 
yhtä voimakkaasti kuin sen kuorinta-aikaan aiheuttama päinvastainen 
muutos. 

Keskisuurten ja suurten runkojen pölkytyskin käy talvella vähän no~ 
peamrnin kuin sulan aikana. Pienillä rungoilla on asian laita päinvastoin, 
ja tämä johtuu ilmeisesti siitä, että kuoren osuus poikkileikkauspinta-alasta 
on sitä suurempi, mitä pienempi on läpimitta. Jäätynyt kuori taas on tun
netusti kovaa. r-elKastäan Jci.at) neen puun sanaammen on Vletsa~.enon m~..u.

musten mukaan osoittautunut hiukan helpommaksi kuin sulan puun sahaa
minen. Tämänsuuntainen maininta on myös teoksessa Handbok i Skogstek
nologi (Ekman, \ i 1 h. ym. 1922). Sen kokoisten runkojen ollessa kysy
myksessä joista yleensä tehdään paperipuuta, ei voida katsoa pakkasen sa
nottavasti vaikuttavan ahausaikaan ja tukkien teossa taas katkomisajan 
osuus koko työmaa-ajasta on niin pieni että pienet erot siinä eivät merkitse 
käytännössä mitään. Pakkasen vaikutus sahausaikaan voitaneen niin ollen 
jättää käytännön palkkaperusteissa huomioon ottamatta. 

etSatenon tutJumuksis a ei ole oitu selvittää pakkasen vaikutusta kuori
misaikaan. Tutkimusaineiston keräys tapahtui sellaisena ajankohtana, jol
loin työ ä oli runsaas i tarjolla . Hakkuumiehet eivät aina olleet taipuvaisia 
tekemään sitä, mitä heidän oivotliin tekevän. Niinpä ei yhtään sellaista 
miestä, JOnka tyo k ntelya oli euraltu syysolosuhteissa, saatu tekemään kuo
rit ua tavaraa talvella. Tähän tietysti vaikutti että palkkaus ei vasbnnut 
kuorimisvaikeuden kasvua pakkasella . 

. D.A. ( en z e 11 1946) on en ijaan esittänyt noin 6 000 runkoa (puo
let kuusta ja puolet mäntyä) käsi ävään aineic; ocn perustuvia utkimus
tulok ia p kka;,en aikuluk.sesla kuorinta-aikaan. Olosuhteiden voitaneen 
k· tsoa riittä ässä määrin vastaavan meikäläisiä. S.D.A.:n tutkimustulokset 
näk ,,·ät seuraavasta asetelmasta jo a on suhdeluvuilla esitetty kuorinta-aika 
juoksujalkaa kohden eri lämpöliloi sa. Lukujen voidaan siis myös katsoa 
osoi ta\·an kuorinta-aikaa amankokoista runkoa kohden. 

lilmpo ilo cc 

3 -·1 -4 -7 -JO -J3 -J7 -23 
Kuusi 1 111 1 2 1- 160 1 2 195 J90 
Mänty JOO 103 II" 1 1 IH 152 157 J54 
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Kuusen kuorinta- aika hidastuu pakkasen noustessa enemmän kuin män
nyn kuorinta- aika. Pakkasen noustessa yli -17 ~ C näyttää kuorinta-aika 
hiukan pienenevän sekä kuusen että männyn kohdalla. Tämä johtunee siitä, 
että voimakkaasti jäätynyt kuori alkaa murentua (Tuovinen 1948). 
V u o r i s t o ( 1936) on kuusipaperipuu tutkimuksensa yhteydessä päätynyt 
siihen tulokseen, että keskimäärin -6.4 C pakkanen lisää kuorinta-aikaa 
noin 49 °/o. Tämä tulos käy jota kuinkin täysin yksiin S.D.A. :n tutkimustu
losten kanssa. Laskettaessa pakkasen vaikutusta työmaa-aikaan on seuraa
vassa käytetty yllä olevia S.D.A. :n lukuja. 

Metsätehon tutkimusten mukaan karsinta-aika pienenee lämpötilan las
kiessa seuraavan asetelman osoittamalla tavalla. 

+ 
Kuusi jcs mänty... ... 100 

Lämpötila ° C 

- 2.5 -7.5 -12.5 

75 55 52 

- 17.5 

50 

K arsinta- ajan lyheneminen on siis sangen huomattava. Herättää ihme
tystä, että tälle tulokselle ei saada vahvistusta mistään muista tutkimuksista. 
Kirjoittaja ei ole löytänyt alan kirjallisuudesta minkäänlaista mainintaa, 
että jäätyneiden ja jäätymättömien oksien karsimisella olisi eroa. Metsä
tehon tutkimukset osoittavat tämän kuitenkin vakuuttavasti. Sama hakkuu 
mies . valmisti sekä syksyllä että tah·ella 2-metristä mustaa kuusipaperipuula. 
Oksaisuusluokka oli molemmissa tapauksissa jo akuinkin sama (vieläpä tal
vella hiukan korkeampi kuin syksyllä). Kir,·een kunnos a ei voitu havruta 
sanottavaa eroa. Tulos oli karsinta-aikaan nähden sellainen, kuin edellä 
olevasta asetelmasta -7.5° C kohdalta näkyy. Kun lasketaan kaikkien tal
vella työskennelleiden miesten saman oksaisuusluokan tasalle muunnettujen 
karsinta-aikojen keskiarvo runkosuuruusluokittain erikseen kuuselle ja män
nylle ja verrataan sitä syksyllä työskennelleiden miesten vastaavaan keski
arvoon, päädytään jota kuinkin samaan tulokseen. Pakkasen vaikutus kar
sinta- aikaan riippuu kuitenkin oksien paksuudesta siten, että paksujen ok
sien karsiminen nopeutuu talvella suhteellisesti enemmän kuin ohuiden ok
sien karsiminen. Viimeksi mainituthan katkeavat helposti sulank.i.n aikana. 
Tästä johtuu, että pakkanen pienentää karsin a-aikaa suurten runkojen koh
dalla suhteellisesti jonkin verran enemmän kuin pienten. Tätä seikkaa ei 
kuitenkaan voitane kytkeä käytännön palkkaperusteisiin. 

Pakkasen vaihtelun vaikutuksesta karsinta-aikaan on voitu tehdä havain 
toja eräiden miesten osalta ja silloin on päädyt y sellai iin tuloksiin, kuin 
edellä oleva asetelma osoittaa. 

On kuitenkin sanottava, että jos pakkanen pysyteltyään pitemmän aikaa 
samalla tasolla alkaa laskea, karsinta-aika ei suinkaan heti ala suurentua 
sillä tavalla kuin asetelmastamme näkyy. Sama pitää kääntäen paikkansa 
päinvastaiseen tapaukseen nähden, siis siihen, että pakkanen alkaa kiristyä. 
Kuorinta-aikakaan ei ilman muuta seuraa ilman lämpötilavaihteluja, mutta 
kuitenkin nopeammin kuin karsinta-aika, koska kuori rungon uloimpana 
kerroksena jäätyy ja sulaa nopeammin kuin sen alla oleva puu. ämä sei
kat tekevät ilman lämpötilan vaikutuksen tarkan huomioon ottamisen 
palkkaperusteissa vaikeaksi . On siis aivan \'ä lttämätöntä, että palkan las
kemisen lähtökohtana pidetään hakkuupäh·ien keskilämpötilaa ja että lämpö
tila mitataan päivittäin aamulla ja illalla, mu ta ei keskellä päivää, jolloin 
lämpötila saattaa tilapäisesti olla melko korkea kuoren ja oksien kuitenkaan 
ehtimättä sen johdosta sulaa. Erimielisyyk ien varalta olisi määrättävä tie-
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Taulukko 32 - Table 32. 

Lämpötilaluokkien työmaa-ajan menekkiä osoittavat suhdeluvut pinotavaran teossa. 
Relatiue Figurts for IVorking-place-limt, by Air Ttm/Jtralurt Classts, in the Preparation of Cordwaod. 

Lämpötilaluokka - Air Temptraturt Class 
---

1 

I II III 
1 I V 

Tavaralaji +·c +O- -5- -1o•c--:-5•c -w•c 
Trade Sp«Us --

Työmaa-ajan menekkiä osoittavat suhde-
luvut - Rtlatice Figures for Working-plact-

timt 

1 m puolipuhdas kuusipaperipuu 

1 1 m Barlctd Spruce Pulpu.:ood ......... .... . .. . ... . ... 100 104 1 112 122 

2 m puolipuhdas kuusipaperipuu 

1 2 m'Borlctd Spruce Pulpwood ... ....... ..... ........ JOO 104 113 124 

4 m puolipuhdas kuusipaperipuu 
4 m Barktd Spruce Pulpwood . . ..... .. ... ............ JOO 104 114 125 

1 m kuorimaton kuusipaperipuu 
1 m Unbarlced Spruce Pulpwood . . . .................. 100 93 86 85 

2 m kuorimaton kuusipaperipuu 

1 2 m Unbarked Spruc-e Pulpwoocl ..................... 100 92 85 84 

4 m kuorimaton kuusipaperipuu 
4 m Unbarktd Sptuct PuJpiJj(}(}(j ...... ............... 100 92 85 84 

1 m puolipuhdas mäntypaperipuu 1 

1 m Barktd Pine Pulpu.wd ....................... 100 103 112 122 
2 m puolipuhdas mäntypaperipuu 

1 1 2 m Barktd Pint Pulpwoocl ........................ 100 103 113 123 
4 m puolipuhdas mäntypaperipuu 

1 1 -1 m Barked Pint Pulpwood ·· · ··· · ····· ··· -·· · ··-·· 100 104 114 124 

1 m kuorimaton mäntypaperipuu 

1 1 m Unbarlctd Pint Pu/pu;ood ......... .... ........ 100 97 1 94 93 
2 m kuorimaton mäntypaperipuu 

i 2 m Unbarktd Pint Pulpwood ····· ·······-········ 100 96 93 1 92 
4 m kuorimaton mäntypaperipuu 

1 -1 m Unbarktd Pint Pulpwood ..................... 100 96 92 91 

1 m koivubalot- 1 m Birch Firtwood .. .. . . . .. . . . JOO 98 96 95 

tyt kellonlyömät, jolloin lämpötila mitataan. Lämpötilaluokitus voisi olla 
seuraava. 

Luokka 1. Ei pakkasta. 
Luokka II. Pakkasta 0-5° C. 
Luokka III. Pakkasta 5-10° C. 
Luokka N. Pakkasta yli 10., C. 

Pakkasen vaikutus työmaa-aikaan tämän luokituksen puitteissa selviää 
taulukaista 32 ja 33. Luokka I on merkitty lOO:ksi. Luvut edellyttä ät mui
den työ aikeuslekijäin osalta samoja luokkia kuin tutkimuksen edellisessä 
osassa esitetyt suhteelliset päivätyötulokset. 
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Taulukko 33 - Table 33. 

Lämpötilaluokkien työmaa-ajan menekkiä osoittavat suhdeluvut tukkien teossa. 

Relative Figures jor Working-place-time, by Air T nnperature Classts, in the Prtparation oJ Logs. 

Lämpötilaluokka - Air Ttmperature Class 

I II III I 

Tavaralaji +oC ::r:O- -5 - -1o•c--5 c -1o•c 
Trade Speciu ---

T ·ö maa-ajan menekkiä osoittavat suhde-
luvut - Rtlatiu Figures for ll'orking-plaet-

timt 

Kuoritut kuusitukit levälleen 

1 Barked Spruce Logs, Unstacked ..................... 100 103 107 114 
Kuoritut kuusitukit rekeen autettuina 
Barked Spruce Logs, Loaded onto Sleigh ......... .. . 100 102 1 106 112 

Kuorimattomat kuusitukit levälleen 
Unbarked Spruce Lags, Unstacked .................. 100 92 86 1 85 

Kuorimattomat kuusitukit rekeen autettuina 

1 Unbarked Spruce Logs, Loaded onto Sleigh .... ... .. 100 94 90 89 

Kuoritut mäntytuk1t levälleen 

1 Barked Pine Logs, Unstacked ....... ................. 100 103 110 118 

Kuoritut mäntytukit rekeen autettuina 
Barked Pine Logs, Laaded onlo Sleigh .. .. ........... 100 102 1 108 1 115 
Kuorimattomat mäntytukit levälleen 

1 

Unbarktd Pine Lags, Unstacked .. ... . ..... .. ........ 100 97 1 94 1 93 
Kuorimattomat mäntytukit rekeen autettuina 

1 1 Unbarked Pine Logs, Laaded onto Sleigh ... ..... . ... 100 98 96 95 

Näemme, että lämpötilan ollessa alle -10° C tulee kuoritun tavaran yk
sikköpalkkojen nousta melkoisesti. Sen sijaan kuorimattoman tavaran ja 
koivuhalkojen yksikköpalkkoihin pakkanen aiheuttaa alennuksen. Toisaalta 
kuitenkin lumen aiheuttama työpalkan li äys voi olla suurempi kuin pakka
sen aiheuttama työpalkan alennus, joten kuori.mattoman tavaran ja koivu
halkojen tekokin saattaa käydä talvella hitaammin kuin muina vuoden
aikoina. Tämä edellyttää kuitenkin, että lunta on runsaasti. 

Palkkaperusteko:nitean mukaan on puolipuhtaan pinotavaran tekopalkkaa 
kuoren ollessa jäässä koroitettava 18 •. Jos lämpoula aihtelulta et oteta 
huomioon, sopinee tämä luku melko hyvin keskimääräiseksi koroitukseksi. 

Työvaikeustekijöiden yhteisvaikutus työpaikkaan. 

Kun olemme yksityiskohtaisesti käyneet läpi eri työvaikeustekijät, herää 
kysymys, millä tavalla ne helpoimmin voidaan käytännös ä ottaa huomioon, 
ts. miten mukavimmin saadaan tiettyä työvaikeustekijäluokkien yhdistel
mää vastaava yksikköpalkka. 

Jos oletamme lähtökohtana käytettävien yksikköpalkkojen vastaavan niitä 
työvaikeustekijäin luokkia, joita tutkimuksen edellisessä osas a esitetyt suh
teelliset päivätyötulokset edellyttävät, on siis kysymys siitä, miten saadaan 
helpoimmin kulloinkin kyseeseen tuleva yksikköpalkka, jos työvaikeusteki
jäin luokat poikkeavat edellytetyistä. Se voidaan tietysti laskea siten, että 
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kunkin työvaikeustekijän osalta erikseen tehdään peruspalkkaan korjaus 
edellä nähtyjen suhdelukujen avulla, mutta tällainen menetelmä ei voi tulla 
käytännössä kysymykseen. 

Laskutoimitukset tilinmaksun yhteydessä voidaan välttää siten, ~ttä las
ketaan valmiiksi yksikköpalkat ottaen huomioon kaikki mahdolliset työvai
keustekijäluokkien yhdistelmät. Tämä käykin päinsä, niin kauan kuin ote
taan huomioon vain pari työvaikeustekijää, kuten palkkaperustekomitean 
mietinnössä on tehty. Mainitun mietinnön tilinmaksutaulukoissa on run
kojen koon lisäksi otettu huomioon vain oksaisuus- ja tiheysluokka. Runko
suuruusluokkia on 12, oksaisuusluokkia 5 ja tiheysluokkia 3. Yhden ainoan 
tavaralajin kohdalle tulee täten 180 eri pinokuutiometripalkkaa. Jos runko
suuruusluokkien lukumäärä supistetaan 7 :ksi, mutta otetaan huomioon kaikki 
tässä tutkimuksessa esitetyt työvaikeustekijäin luokat, saadaan yhdelle ta
varalajille 26 880 eri pinokuutiometripalkkaa, jos on kyseessä kuorittu ta
vara, ja 8 960 eri pinokuutiometripalkkaa. jos on kyseessä kuorimaton 
tavara. 1- , 2- ja 4-metristen erilaatuisien kuusi- ja mäntypaperipuiden 
palkkataulukoi sisälläisivät siten 215 040 eri pinokuutiometripalkkaa. 
Palkkavihkonen tulisi olemaan melko tukeva teos. 

On selvää, että valmiita palkkataulukoita ei voida laatia, jos otetaan huo
mioon edes tärkeimmät työvaikeustekijät Tilinmaksutaulukot vaikkape
rustekomitean esittämässä laajuudessa eivät anna riittäviä takeita palkkojen 
oikeudenmukaisuudesta. Jos halutaan pitää kiinni oikeudenmukaisuuden vaa
timuksesta, ei hevin voida jättää mitään edellä esitetyistä työvaikeustekijöistä 
huomioon ottamatta. On siis löydettävä jokin yksinkertainen keino yksikkö
palkkojen laskemiseksi työvaikeustekijöiden vaihdellessa. Tällöin tulee avuksi 
ns. pistetaulukkosysteemi, jota kä_;letään Ruotsissa (Mattson M a r n 1945}. 

Ruotsalaisessa kuoritun tavaran tekoa koskevassa pistetaulukossa on seit
semän työvaikeustekijää, jotka kukin on jaettu viiteen luokkaan. Keskim
mäinen luokka on merkitty O:ksi ja muille luokille on annettu painoluvut, 
jotka "normaaliasteesta" alaspäin ovat -merkk.isiä ja ylöspäin +merkkisiä. 
Painolukujen suuruus riippuu siitä, miten voimakkaasti työpalkkaan vai
kulta a kyseinen tekijä on. e astaavat siis tavallaan edellä esitettyjä eri 
työvaikeustekijäluokkien työmaa-ajan menekkiä osoittavia suhdelukuja. Kun 
leimikon työvaikeustekijät on arvioitu, lasketaan kunkin kohdalta taulu
kosta saatavat pisteet yhteen. Summa ratkaisee palstan työvaikeusluokan, 
joita on viisi. Työvaikeustekijät arvioidaan kokonaan silmävaraisesti. Me
netcL1." v•1 ella.i-'>c .;.;.u 1 ;clko ylimall~uinen, mutta sitä pyritään kehittä
mään tarkemmaksi muun muassa perustamalla työvaikeustekijäluokkien 
määrittäminen mittauksiin. 

Emme tässä pyri siirtymään suorastaan ruotsalaiseen systeemiin, mutta 
yritämme edellä esitettyjen tietojen perusteella laatia käytäntöön soveltu
vat pistetaulukoi eri tavaralajeille. Ensinnäkin on sanottava, että -pisteet 
ovat epämiellyttäviä tultavuuksia hakkuumiehen kannalta.. Koetamme 
päästä niistä eroon, sikäli kuin se on mahdollista. Sen vuoksi hylkäämme 
ns. "normaalileimikon" käsitteen ja annamme kunkin työvaikt!ustekijän 
osalta erikseen helpoimmalle Iuokalle pistearvoksi 0. Muiden luokkien piste
arvot määräytyvät sitten edellä nähtyjen työmaa-ajan menekkiä usoittavien 
suhdelukujen perusteella. Jos määräisim.me pistearvot ykkösen tarkkuu
della, tulisi eräissä tapauksissa viimeisen luokan kohdalle melko suuri luku. 
Sen uoksi pienennämme 'asteikkoa ' siten, että yksi piste tulee vastaamaan 
kahden prosentin koroit.usta I luokan palkkaan. Pienin mahdollinen piste
arvo tulee siten olemaan 0.5. 
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Huotsalaisessa pistetaulukossa on kaikki työvaikeustekijät jaettu viiteen 
luokkaan. Tämä ei ole lainkaan välttämätöntä. Ei voida vaikeuksitta jakaa 
kaikkia työvaikeustekijöitä yhtä moneen luokkaan. Jos esim. kuoriluokkia 
olisi viisi, ei silmävaraisen arvioinnin onnistumisesta olisi takeita, vaan olisi 
totiennäköisesti aina suoritettava ainakin kuusen kohdalla kuoren suhteelli
sen paksuuden mittaus, mikä on tarkoitettu vain riitatapauksia varten. Py
symme sen vuoksi edellä ehdotettujen luokitusten pohjalla. Koska oksai
suusluokkia on viisi, tulee pistetaulukkoon kyllä sarake viidelle luokalle, 
joten muiden työvaikeustekijöiden kohdalle jää tyhjiä ruutuja. Siitä ei 
kuitenkaan ole mitään haittaa. 

Olemme edellä huomanneet, että työvaikeustekijäluokkien suhdeluvut riip
puvat pinotavaran teossa vain hyvin vähän tavaran pituudesta. Sen vuoksi 
yhdistämme samanlaatuisen eripituisen pinotavaran yhdeksi ryhmäksi. Mai
nittakoon vielä, että kuorimattoman tavaran teossa ei voida välttää -pis
teitä lämpötilaluokkien kohdalla. 

Seuraavasta näkyvät tässä tutkimuksessa käsiteltyjä tavaralajeja koskevat 
pistetaulukot. Korostettakoon vielä, että työvaikeustekijäin luokitukset edel
lytetään sellaisiksi, kuin edellä on ehdotettu. 
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Taulukko 34 - Table 34. 

Pistetaulukko puolipuhtaiden kuusipaperipuiden tekoa vanen. 
rort Tablr Jor Barkrd pruu Pulpu:ood. 

Työvaikeustekijä 

1 

Luokan järjestymumero - C/a.u . \"o. 

Work Dijfiwlty Faetor - ---1 
I 1 II III 1 IV 

Oksaisuus - Branchiness ............... 1 0 +1 +2.5 1 +6 1 

Kuoren paksuus - Thieknus of Barkl 0 -.-6 +13 1 
Leimikon tiheys - Dmsity of trip 

ristikolle - into Crossuiu Pilr ... 0 

1 

--;-0.5 + 1.5 +3.5 
pinoon - into Ordinary Pilr ...... 0 --r 1.5 -+-3 +7 

Vikaisuus - Dtftctiuness ·········---1 0 +1 ---r-2 +3 

Lumen paksuus - Dtplh of Snow ... 1 0 +1 + 3 +6 1 

Lämpötila - Air Temptrature ...... 1 0 +2 +6.5 +12 

Taulu.kko 35 - Table 35. 

Pistetaulukko kuorimaliomien kuusipaperipuiden tekoa varten. 
Seort Tablt for Cnharlw/ pruu Pulpuood. 

Työvaikeustekijä 

1 

Luokan ja.Jjest) numero - Class Xo. 
--

Work Difficulty Faetor I ll 111 IV 

Oksaisuus - Branchintss ............... 1 0 1.5 +4.5 ' +10 

Leimikon tiheys - Dtnsity of Strip 1 
ristikolle- into Crosswisr Pilt ·-···- 0 ---r-1 +2.5 6 
pinoon - into Ordinary Pilt ........ 0 +2.5 +5.5 +13 

Vikaisuus - Difectiuness ............ ! 0 .,. 1.5 -+-3 +5 

Lumen paksuus - Depth of Snou ... 1 0 -+- 1.5 + 4.5 + 10 

Lämpöti la - Air Ttmprrature ...... 1 0 --4 -7.5 1 -8 1 

\' 

+ 10.5 

\' 

+ 17.5 



Taulukko 36 - Table 36. 

Pistetaulukko puolipuhtaiden mäntypaperipuiden tekoa varten. 
Score Tahle for Barked Piru Pulpwood. 

T yövaikeustekijä 

1 

Luokan järjestysnumero - Class No. 

IVork Difficulty Fact<Jr I II III IV V 

Oksaisuus - Branehimss ............... 1 0 1 +1.5 +3 1 +5 1 +7 

Kuoren paksuus - Thi.ckmss of Barkl 0 1 +2.5 +5.5 1 1 

Leimikon tiheys - Densig of Strip 1 

1 

ristikolle - into Crosswise Piu ... 0 

1 

+0.5 + 1.5 +3.5 
pinoon - into Ordinary Pile ...... 0 +1.5 1 +3 +7 

Vika.isuus - Difcctiuness ............ 1 0 + 1 1 +2 1 +3 1 

Lumen paksuus - Dcpth of STUJw ... ! 0 +1 1 +3 1 +6 1 

Lämpötila - Air Temperature ...... 1 0 +1 .5 +6.5 1 + 11.5 1 

Taulukko 37 - Table 37. 

Pistetaulukko kuorimau.omien mäntypaperipuiden tekoa varten. 
Sam Tabu for L.'nharud Piru Pulpwood. 

Työvaikeustekijä 1-1 Luokan järjestysnumero - Class No. 

Work Dif}u:ulg Faetor II III IV V 

Oksaisuus - Branchimss ............... 1 0 +3 +6.5 1 +10 1 +14 

Leimi.kon tiheys - Denrit.7 of Strip 1 1 

1 1 ristikolle - into Crossu:i.se Pil.e ... 0 

1 

,-1 +2.5 +6 
pinoon - inJa Ordinary Pile ...... 0 ,-2.5 +5.5 +13 

IVikaisuus - Difectweness ............ ! 0 ,-2 + 4 1 +6 1 

Lumen paksuus - Depth of STUJw ... 1 0 1 + 1.5 +4.5 + 10 1 

Lämpötila - Air Temperature ......... ! 0 -2 -3.5 -4 1 

Taulukko 38 - Table 38. 

Pistetauluk.ko koi\'uhalkojen tekoa varten. 
Sam Table for Birclr Fiuwood. 

TyövnikeustekiF , ____ L_'lokan järjestysnumero - Class No. 

IVork Difficulty Faetor I II III IV 1 V 

Oluaisuus - Bran.chimss ............ .1 0 +2.5 +5.5 +8.5 1 + 12 

Leimikon tiheys - Dcnsit:l of Strip ... 1 0 -!-2 ++.5 +IO 1 

Lumen paksuus - Depth of STUJw .. 1 0 +1 +3.5 1 +8 1 

Lämpötila - Air Tnnperallffe ......... 1 0 1 -1 -2 1 -2.5 
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Taulukko 39 - Table 39. 
Pistetaulukko kuorittujen kuus.itukkien tekoa varten. 

Score Tab/e Jor Barked pruu Logs. 

'------~--~_;_öD_v_~-·~_-:_~-~-e-~-~'-~-M------~~----~ ----L-u·-o-ka_In_I _ja-· r_j_~_tys_I_;_~_m_. _er_o __ - -~-~--s-~~~~---=V====I 
IOksaisuus - Branchiness 1 

levälleen - Unstacked ...... ...... ... 0 + 1 -2 +3 1 

rekeen autettuina 
Loaded onto Sleigh ................. . 

K uoren paksuus - Thickness of Barkl 
levälleen - Unstacked ............. .. 
rekeen autettuina 

1 
Loaded onlo Sleigh ................ .. 

Leimikon tiheys - Density of Strip 

levälleen - Unstacked 

rekeen autettuina 
Loaded onto S/eigh 

Vikaisuus - Difectiveness 

levälleen - Unstacked .............. . 

rekeen autettuina 
Loaded onto Sleigh 

Lumen paksuus - Depth of Snow 

levälleen - Unstacked .............. . 

rekeen autettuina 
Loaded onlo Sleigh ................. . 

Lämpötila - Air Temperature 

levälleen - Unstacked ............. .. 

rekeen autettuina 
Loaded onto Sleigh ... ................ .. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

+O.S + 1.5 +2.5 

+7.5 + 15 

+6 -r 12.5 

+0.5 +2 

-rl -+-:.?.5 

1.5 +4.5 

+1.5 +2.5 +4 

+1 3 6 

+1.5 +4 +8 

+1.5 +3.5 +7 

+1 +3 1 +6 

T ulukko 40 - Table 40 . 

Pistetaulukko kuorimaliomien kuus.itukkien tekoa varten. 
&ore Tab/e for l/nbarked pruu Logs. 

Työvaikeustekijä 

1 

Luokan jlirjestymumero - Cla.ss 

Work Difficulty FaciM I II III IV 

Oksaisuus - Branch ir.ess 

levälleen - Unstacked ............... 0 + 1.5 3 +5 
rekeen autett. - Loaded onlo Sleigh 0 +1 +2 +3 

Leimikon tiheys - Density of Strip 

levälleen - Unslacked ............... 0 +0.5 1.5 +3.5 
rekeen autett. - Loaded onlo Sleigh 0 1.5 +3.5 +7 

Vikaisuus - Difectiveness 

levälleen - Unslacked ............... 0 2.5 5 +7.5 
rekeen autett. - Loaded onlo Sleigh 0 -L2 +3.5 +5.5 

Lumen paksuus - Depth of Snow ! 

levälleen - Unstacked ............... 0 1.5 -r-4.5 

1 

10 
rekeen autett . - Loaded onlo Sleigh 0 ') +5.5 + 12.5 -r -

Lämpötila - Air Temperalurt ........ . 
levälleen - Unstacked .............. . 0 --4 -7 -7.5 
rekeen autett. - Loadtd onlo S/eigh 0 -3 -5 -5.5 

No. 

1 

+ 4.5 

+3.5 

V 

+7 
+ 4.5 



Taulukko 41 - Table 41. 

Pistetaulukko kuorittujen mäntytukkien tekoa varten. 
Score T able for Barked Pine Logs. 

Työvaikeustekijä 1- r Luokan järjestysnumero - Class No. 

ll'ork Difficulty Faetor II I II I V V 

Ok.!aisuus - Branchiness 
levälleen - Unstacked ............... 0 +0.5 +1 +1.5 +2.5 
rekeen autett. - Loaded on/JJ Singh 0 +0.5 +1 + 1.5 +2 

Kuoren paksuus - Thickness of Bark 
levälleen - UnstJJcked .... ......... . . 0 +3 +6.5 
rekeen autett. - l.JJaded on/JJ Singh 0 +2.5 +5.5 

Leimikon tiheys - Densi!r of Strip 
levälleen - UnstJJcked ............... 0 ,0.5 +1 +2 
rekeen autett. - Lbaded oniiJ Sleigh 0 1 + 1 +2.5 +5 

Vikaisuus - Difectic:eness 1 

levälleen - UnsliJcktd ............... 0 +1.5 +3 

1 

+4.5 
rekeen autett. - l.JJaded on/JJ Sleigh 0 +1.5 +2.5 + 4 

Lumen paksuus - Dtptlr of nou• 

1 1 levälleen - Unsl«kcd ............... 0 + 1 +3 +6 
rekeen autett. - l.JJadrd onlo Sleit:h 0 + 1.5 +4 +8 1 

Lämpötila - Air Tempaature 
1 levälleen - Vnstacked ............... 0 + 1.5 +5 + 9 

rekeen autett. - Lbatkd on/JJ Sleigh 0 + 1 +4 +7.5 

Taulukko 4.2 - Table 4.2. 

Pistetaulukko kuorimattom.ien mäntytuk.k.ien tekoa varten. 
Srore Table for nbarked Pine Lbgs. 

Työvaikeustekijä 

1 

Luokan järjestysnumero - Class No. 

Jl'ork Dif]rrulty Faetor I II III 1 I V 1 V 

Ok.!aisuus - Bronchiness 1 
1 le\•älleen - nsliJcktd ............... 0 + 1 +2 +3 +4.5 

rekeen auten. - l.JJarkd aniiJ Singh 0 +0.5 + 1 +2 +3 

Leimikrn tihe)"S - Drnsii.J of trip 
1 

1 1 le,·älleen - UnsliJcked .............. 0 +0.5 + 1.5 +3.5 
rekeen autett. - l.JJadrd onla Sleigh 0 + 1.5 + 3.5 +7 

Vikaisuus - Difutir:tness 
1 levalleen - Vnstacl.rd .... ... 0 -r2.5 + 5.5 +8.5 

rekeen auteu. - l.JJadtd onlo Slcigh 0 + 2 ++ 1 +6 1 

Lumen pauuus - Deptlr of Snaw 
1 

le,•älleen - UnsiiJclred 0 +1.5 + 4.5 
1 

+10 
rekeen autett. - l.JJarkd onlo Sltigh 0 +2 +5.5 +12.5 

Lampötil - Air Tnnprratuu 
1 lev ·ueen - Unstacked .............. 0 -1.5 -3 -3.5 

rekeen autett. - l.JJadLd onlo Sltifh 0 -1 - 2 -2.5 
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Seuraava kysymyksemme on, kuinka moneen luokkaan kulloinkin kysy
mykseen tulevien työvaikeustekijäluokkien kohdalta saatujen pisteiden 
summa jaetaan, ts. montako palstan työvai.l!:eusluokkaa erotetaan. Ruotsa
laisessa systeemissä niitä on viisi niin kuin yksityisiä työvaikeustekijäin 
luokkiakin. Jos kerran katsotaan aiheelliseksi mennä niin suureen tark
kuuteen, että kukin yksityinen työvaikeustekijä jaetaan viiteen luokkaan, 
niin tuntuu ihmeelliseltä, että lopullisia palstan työvaikeusluokkia ei ole sen 
enempää. Jos esim. työpalkka nousee siirryttäessä luokasta I luokkaan II 
kunkin yksityisen työvaikeustekijän vaikutuksesta keskimäärin 2 °'o ja teki
jöitä on seitsemän, on palkan nousu palstan työvaikeusluokasta I luokkaan 
U 14 °/o. Luokkakeskiarvon käyttämisestä johtuva virhemahdollisuus on 
niin ollen palstan työvaikeusluokan kohdalla seitsemän kertaa niin suuri 
kuin yksityisen työvaikeustekijän kohdalla keskimäärin. Tuntuu siltä. että 
ne tutkimukset, joiden perusteella pistetaulukko on laadittu. ovat tällöin 
menneet hukkaan. 

Ei ole paikallaan umpimähkään sopia. montako palstan työvaikeusluokkaa 
otetaan, vaan on syytä ottaa lähtökohdaksi luokkakeskiarvon kävttämisPstä 
iohtuvan virheen suuruus. Jokainen vllä nähtvjen pistetaulukkoien pic;tf' 
vastaa 2 °/a koroitusta I luokan palkkaan. Suurin mahdollinen pisteiden 
summa on 2-metrisillä puolipuhtailla kuusipaperipuilla ja se on 51.5. mikä 
vastaa 103 °/o koroitusta pienimpään mahdolliseen palkkaan . Näin suuri kf'

roitus on tosin vain teoreettisesti mahdollinen. Kävtännössä on vaih elu huo
mattavasti pienempi, koska kaikki työvaikeustekijäluokat eivät koskaan satu 
vhtä aikaa samansuuntaisiin ääriarvoihinsa ( esim. oksaisuus- ia kuoriluokka 
ovat yleensä kääntäen verrannollisia). Jos jaamme pisteiden summan luok
kiin neljän pisteen välein, tulee luokkia teoreettisestikin korkeintaan kaksi
toista. Käytännössä joudutaan niistä käyttämään ehkä 6-8 luokkaa. Luo
kan muutos ylöspäin vastaisi 8 °/• koroitus a I luokan palkkaan. Luokka
keskiarvon käyttämisestä johtuva suurin mahdollinen virhe, joka syntvy 
siis silloin, kun pisteiden summa sattuu luokkarajalle, vaihtelisi luokasta J 
luokkaan XII 4-2 °/o kulloinkin kysymykseen tulevasta palkasta. Jos 
luokkaväliksi otettaisiin 6 pistettä, vastaavat virheprosentit olisi\·at 6-3. 
On huomaltava, että paperipuiden hakkuussa sulan aikana päädytä=in useim
miten nyvin pieneen pisteiden summaan, jo en mainit u virhemahdollisuus 
tulisi olemaan lähellä ylärajaa. 

Kun nyt on päästy niin pitkälle, että on kysymys enää yhdestä tekijästä, 
palstan työvaikeusluokasta, ei liene mitään syytä tinkiä tarkkuudesta. 
Otamme sen . vuoksi luokkaväliksi neljä pistettä. Huomautettakoon, e tä 
palstan työvaikeusluokkien yksikköpalkkojen suhdeluvut O\'at samat tavara
lajista riippumatta. Jos vaihtelusarjan minimiarvo merkitään lOO:ksi. yksikkö
palkkojen suhdeluvut ovat eri luokissa seuraavat. 

Palstan tyavaikeusluoklca 

II 111 IV V VI VII VIli IX X XI XII 

Pisteiden summa 

0 4.5 . 5 12.5 16." 20.5 2-1 2 . - 32 .- 36. " 40.5 H .-
-4 -12 -16 -20 - 2-1 - 2 -32 -36 -40 - 44 -4 

Yksikköpol kojen su hdeluvut 

104 112 120 12S 136 144 152 t60 1 t76 1 -1 2 
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Sitten on vielä selvitettävä kysymys, miten läh tökohdaksi sovittavien 
päivätyötulosten mukaiset yksikköpalkat liitetään pistetaulukkosysteemiin. 
Olettakaamme, että lähtökohtina ovat tutkimuksen edellisessä osassa esite
tyt päivätyi.itulokset ja niiden edellyttämät hakkuuolosuhteet Tällöin on 
vain poimittava kunkin tavaralajin pistetaulukosta edellytettyjen työvai
keustekijälu(lkkien kohdalta pisteet ja laskettava ne yhteen. Summa määrää 
palstan työvaikeusluokan. Tämän luokan kohdalle merkitään sitten sovitun 
päivätyötuloksen mukainen yksikköpalkka. Koska edellytettyjen luokkien 
kohdalta kertyvien pisteiden summa ei yleensä satu aivan palstan työvai 
keusluokan keskiarvon kohdalle. yksikköpalkat on korjattava vastaamaan 
tarkalleen keskiarvoa. Seuraavasta asetelmasta näkyy, minkä lopullisen työ
vaikeusluokan kohdalle aikaisemmin esitettyjen suhteellisten päivätyötulos 
ten mukainen yksikköpalkka sattuu eri tavaralajien teossa ja kuinka suuri 
korjaus siihen on tehtävä, jotta yksikköpalkka vastaisi palstan työvaikeus
luokan keskiarvon edellyttämää pisteiden summaa. Asetelman antamat tie
dot pitävät paikkansa, sovittakoon päivätyötulosten taso miksi tahansa, kun
han vain niiden edellyttämät työvaikeustekijäin luokat kunkin tavaralajin 
osalta erikseen pysyvät sellaisina, kuin tässä tutkimuksessa on edellytetty. 

T a va r ala ji 

Puolipu hl . ku paperipuut 

K:mollomal ., 

Puollpuht . mä 

K:mallo mot ., 

Polstan työvo lkeus
luokko, Jonka koh
da lle 1assa lulk imuk
ses.so esitetty jen suh
teellisten päivätyö tu
los1en mukainen vk-

sikköpa lkka sattuu 
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Kolvuho lol ...... .......... ............ . . 

Kuorilul ku luki! levä lleen .. ..... 11 1 
, rekeen au l. . . .. . . 11 1 

K:matlomat ku luki! le.vä ll een..... . 1 
, reke-en a ul.... 1 

Kuarllul mä tu ki! levälleen . ... .. ... II 
rekeen aut ..... .. II 

K:mollomol mä tuk i! levällee n ... 
, rekeen a ul . 

Yks lkköpalk· 
kaon tehtd' ä 

korjaus 

+ 2.6% 
; 2. % 
-3.7 % 
- 1.9 % 
-1.0 % 

-3.2 % 
+0.0 % 
+ 2.9 % 
+1.9 % 
±0.0 % 
+0.9 % 
+ 2.0 % 
+ 1.0 % 

Kun näiden luokkien kohdalle merkitään asianmukaisesti korjatut, sovit
tujen päivätyötulosten edellyttämät yksikköpalkat, saadaan muiden palstan 
työvaikeusluokkien palkat edellä esitettyjen suhdelukujen avulla. J os on 
kysymys juoksumetripalkasta pinotavaran teossa, koskevat täten saadut ·pal
kat latvaläpimitaltaan alle 7" pölkkyjä. Sitä paksummille pölkyille saadaan 
juoksumetripalkat koroillamaila edellä mainittuja niin monia prosenttia, 
kuin tutkimuksen kolmannessa osassa on esitetty. Pinokuutiometripalkko
jen osalta edellyttävät äsken mainitulla tavalla saadut palkat runkojen ko
koa 6 runkoa p-m3 ja kuu iojalkapalkkojen osalta tukkien teossa runkojen 
kokoa 9 tekn . j!l. Muiden runkosuuruusluokkien kuutioyksikköpalkat saa
daan niiden työmaa-ajan menekkiä o oittavien suhdelukujen avulla. 

Esimerkin vuoksi laadimme tä ä 100 markan päiväansion mukaisen tilin
maksutaulukon 2-metrisen puolipuhtaan kuusipaperipuun tekoa varten 
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Taulukko 43 - Table 43. 

TiEnmaksutaulukko 2-metrisen puolipuhtaan kuusipaperipuun tekoa varten Etelä- uomes a 
100 markan päi,·äansion mukaan. 

Wage Table for 2-me/rt Barkcd pruct Pulpzcood in South Finland, per Dai(~ Eomin(!s of JOO 1\farl.s. 

Pistetaulukko palstan työvaikeusluokan Ia kemi ta varten 
Score Tablt for Calculation of Work Diffirul!l Class of trip 

Työvaikeustekijä 

1 

Luokan järjestysnumero - Class Xo. 
-- -- -

Work Diffimity Faetor 1 II III 1\' 1 \" 

Oksaisuus - Branchintss ................. . ...... 1 0 +1 -1- 2.5 +6 + 10.5 

Kuoren paksuus - Thicknus of Bark ......... j 0 -L-6 +13 

Leimikon tiheys - Density of Strip ········· 1 

ristikolle - into Crosswise Pilt ....... .... . 0 -L-0.5 +1.5 -L-3.5 1 
pinoon - into Ordinary Pile ··············· 0 +1.5 +3 +7 

Vikaisuus - Difecliveness ........ .. .............. 1 0 -1 -2 +3 

Lumen paksuus - Depth of Snow ----- -------1 0 -+-1 -+-3 +6 

Lämpötila - Air Temperature -- -- -----------1 0 -1-2 +6.5 +12 

Palstan työ,·aikeu3luok.ka (pisteiden summa) 
II' ork Diffiru/ty C/ass of trip ( Total of Points) 

I II III I\" \" \"! Yli YIII IX X XI XII 
0 

1 
4.5 8.5 12.5 16.5 20.5 24.5 28.5 32.5 36.5 40.5 H.5 

-4 -8 -12 -16 -20 -24 -28 -3:? -36 -40 --H --48 

Runkoafp-m3 
Hakkuupalkka pinokuUiiometnha, mark.kaa 

Sttmsfcu.m. Logging ll"agt per Cuhic .\ftiTt. Piltd ,\Ieasz.u, 11/arks Piled Measure 

20+ 54.74 58.95 63.16 67.38 71.59 iYi9 80.00 8-t:?:? 88.43 9:? .64 96.85 10 1.06 
19--15 45.56 49.07 52.58 56.08 59.59 63.08 66.59 70.10 73.61 7i.l1 80.61 8-UI 
14-11 40.50 43.62 46.73 49.85 5:?.97 56.0i 59.20 6:?.31 65.43 68.54 71.65 H.77 
10-8 35.75 38.50 41.26 H.OI 46.i7 49.50 52.'!6 55.00 57.76 60.51 63.25 66.01 
7-5 31.64 34-.07 36.51 38.95 41.38 43.81 46.24 48.68 5 Ll2 53.55 55.98 58.41 
4-3 27.52 29.65 31.76 33.88 36.00 38.11 , 40.23 4-:?.36 H..J-7 46.59 48.71 50.82 
2- 25.oo' 26.92 28.84 30.77, 32.69 3-t6t 36.54 38.4-6 40.38 42.31 44.22 46.14 

Latvaläpimitta 

1 

Hakkuupalkka juobumetrilta, pennia 
Top Diameltr Loggint: ll'agt pa Runninl! ;\ltiTt, Pmnits 

Alle - Undtr 7" 1 47.8 51.5 55.2 58.9 62.6 66.2 69.~ , 73.6 77.3 81.0 84.6 88.3 
Yli - Over 7" 118.5 127.7 136.9 l-t6.1 155.2 161.21 173.4 18:?.5 191.11200.9 209.8 219.0 

Etelä -Suomessa. Tutkimuksen edellisessä osassa saimme suhteelliseksi palva
työtulokseksi mainitun tavaralajin teossa 2.81 p-m3 tai 186 jm, jos koivu
halkojen päivätyötulos oletetaan 4.15 p-m3 :ksi. Käytämme näitä lukuja 
lähtökohtana. Pinokuutiometripalkaksi aadaan 100 markan päiväansion mu
kaan 35.59 mk ja juoksumetripalkaksi 53.8 penniä. ämä palkat edellyttä
vät III oksaisuusluokkaa, II kuoriluokkaa, I tiheysluokkaa, I vikaisuusluok
kaa sekä syysolosuhteita (ei lunta eikä pakkasta). Pistetaulukaista saadaan 
pisteiden summaksi 8.5. Lähtökoh ana kay ettyjcn paivtityötulosten mukai
set yksikköpalkat vastaavat siis Ill palstan tyÖ\'aikeusluokkaa, ja jotta ne 
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vastaisivat luokan keskiarvoa, joka on 10 pistettä, niitä on nostettava 2.6 O/o 

(suhteessa 117:120), niin kuin edellisestä asetelmasta näkyy. UI työvai
keusluokan pinokuutiometripalkaksi saadaan siis lopullisesti 36.51 mk ja 
juoksumetripalkaksi 55.2 penniä. Näistä palkoista lähtien voidaankin sitten 
jo laatia kulloinkin kysymykseen tulevia suhdelukusarjoja ja käyttäen yk
sikköpalkat eri työvaikeusluokille sekä juoksumetripalkkojen osalta latva
läpimitaltaan 7" paksummille pölkyille. Lopullinen tilinmaksutaulukko si
sältää pistetaulukon ja yksikköpalkkataulukon. Sivulta 120 näkyy, millai
nen siitä tulee. Huomautettakoon ,että vaikka esimerkkitaulukkoon onkin 
merkitty pinokuutiometripalkat, Metsäteho haluaa kuitenkin erityisesti koro<
taa, että 2-metrisen ja sitä pitemmän pinotavaran teossa olisi syytä pyrkiä 
kokonaan eroon pinokuutiometripalkoista. Palkkataulukkokin tulisi silloin 
huomattavasti "kevyemmän" näköiseksi. 

Korostettakoon vielä, että yllä oleva taulukko on vain esimerkki, joka 
on laskettu tietystä oletetusta päivätyötuloksesta lähtien. Siinä esitetyt pal
kat eivät siis suinkaan pyri olemaan mitään normeja. 

Pistetaulukkosysteemissä on eräs periaatteellinen heikkous, jolla ei kui
tenkaan ole käytännössä sanottavaa merkitystä. Mainitsimme jo aikaisem
min. että tietyn työvaikeustekijän prosentuaalinen vaikutus työmaa-aikaan 
riippuu jonkin verran runkojen koosta ja muista työvaikeustekijöistä. Niinpä 
esim. oksaisuusluokan muutos vaikuttaa työmaa-aikaan prosentuaalisesti sitä 
vähemmän, mitä korkeampi kuoriluokka on, koska karsinta-ajan osuus koko 
työmaa-ajasta pienenee kuoriluokan ja sen mukana kuorinta-ajan noustessa. 
Sama pitää paikkansa myös kääntäen. Tiheysluokan muutoksen vaikutus 
työmaa-aikaan on sitä pienempi, mitä suurempia rungot ovat, koska siirty
mis- ja siirtelyaikojen osuus koko työmaa-ajasta pienenee runkojen koon 
kasvaessa jne. Näitä seikkoja emme \'Oi ottaa pistetaulukossa huomioon. 
Toisaalta ei kylläkään tästä johtuen s~rnny suurta virhettä. Kun jätämme 
ottamatta huomioon, että tietyn työvaikeustekijän vaikutus työmaa-aikaan 
ja siis oikeudenmukaiseen työpalkkaan riippuu jossain määrin runkojen 
koosta ja muista työvaikeustekijöistä on tämä verrattavissa siihen, että 
emme ota huomioon tavaran pituutta laskiessamme tietyn työvaikeustekijän 
vaikutusta työpaikkaan. Sellaiseen menettelyynhän edellä päädyimme pino
tavaran osalta. Palkkojen suhteet työvaikeustekijöiden ja runkojen koon vaih
dellessa voidaan saada täysin oikeiksi vain laskemalla yksikköpalkat val
miiksi ottamalla huomioon kaikki mahdolliset työvaikeustekijä- ja runko
suuruusluokkien yhdistelmät, mutta niin kuin edellä näimme, tätä tietä 
päädytään miltei tähtitieteellisiin lukuihin, mikäli työvaikeustekijöiden luku
maaraa ei aivan radikaalisesti rajoiteta. Pistetaulukkosysteemin avulla voi
daan ottaa huomioon niin monta työva!keustekijää, kuin hyväksi nähdään, 
ja sitä käyttäen päästään varmasti parempaan tulokseen, kuin laskemalla 
parin työvaikeustekijän puitteissa yksikköpalkat valmiiksi kaikkia eri 
luokkayhdistelmiä varten. 

Voimme lopuksi todeta, että pistetaulukkosysteemi, sellaisena kuin sen 
edellä olemme esittäneet, on kaikkien tässä tutkimuksessa käsiteltyjen, hak
kuutöitä koskevien tutkimustulo ten käytäntöön sovellettu yhdistelmä. 
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V. LYHYT KATSAUS TUTKIMUSTULOKSIIN. 

I. Hakkuutöiden palkkauksen tulee käytetystä taksaperusteesta riippu
matta pohjimmaltaan perustua runkoa kohden kuluvaan kokonaistyöaikaan 
eli työmaa-aikaan. Työmaa-aika runkoa kohden kasvaa rungon koon mu
kana. Eräissä tapauksissa työmaa-aika runkoa kohden kasvaa tasaisesti run
gon valmiiksi tavaraksi tehdyn osan eli käyttöosan kuution mukana. Mate
maattisesti sanoen on työmaa-aika runkoa kohden tällöin rungon käyttöosan 
kuution suoraviivainen funktio, ts. runkoa kohden lasketun työmaa-ajan 
graafinen kuvaaja on suora. Useimmissa tapauksissa työmaa- aika runkoa 
kohden kasvaa hidastuvasti käyttöosan kuution mukana. Tällöin on työmaa
aika runkoa kohden käyttöosan kuution käyräviivainen funktio, ts. runkoa 
kohden lasketun työmaa-ajan graafinen kuvaaja on käyrä. Jos edelleen 
käytetään matemaattista sanontaa, tulee kaikkien tak aperusteiden lähtö
kohtana olemaan runkoa kohden lasketun työmaa-ajan graafinen kuvaaJa. 
Taksaperusteiden soveltamisen kannalta on tärkeä ä, onko mainittu kuvaaja 
suora vai käyrä. Kaikkien erilaisten paperipuiden teossa päädytään käyrä
viivaiseen tasoitukseen, mutta halkojen teossa suoraviivaiseen. Kuorimatto
mien mäntytukkien teossa on runkoa kohden lasketun työmaa-ajan tasoitus
viiva suora, kaikkien muunlaisten tukkien teossa en ijaan käyrä. Tukkien 
teossa on kuitenkin mainittu tasoitusviiva huoma avas i vähemmän kaar
tuva kuin paperipuiden teossa. 

II. Kuutioyksikköpalkka perustuu kuutioyksikköä kohden kuluvaan työ
maa-aikaan. Viimeksi mainittu saadaan jakamalla runkoa kohden kuluva 
työmaa-aika rungon käyttöosan kuutiolla. Siten h.-uutioyksikköpalkkakin 
pohjimmaltaan perustuu runkoa kohden kuluvaan työmaa-aikaan. Työmaa
aika kuutioyksikköä kohden vaihtelee tun uvasti runkojen koos a riippuen. 
Se kasvaa pienempiin runkoihin päin si ä jyrkemmin, mitä pienempiin run
koihin tullaan. 

Käytännössä pidetään kuutioyksikköpalkan laskemisen lähtökohtana 
yleensä leimikon keskikuutiota, . lähde ään siitä ole amuksesta, että keski
kuution kokoinen runko edustaa keskiarvoa myös työmaa-ajan menekin 
kannalta. Niin ei kuitenkaan ole asian lai a, jo runkoa kohden lasketun 
työmaa-ajan graafinen kuvaaja on käyrä. Jos työmaa-aika runkoa kohden 
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kasvaa hidastuvasti rungon suuretessa, on leimikossa keskimäärin runkoa 
kohden kuluva työmaa-aika aina pienempi kuin keskikuution kokoi!'ta run
koa kohden kuluva työmaa-aika. Kuutioyksikköäkin kohden kuluu tällöin 
leimikossa keskimäärin vähemmän aikaa kuin tehtäessä tavaraa pelkästään 
keskikuution kokoisista rungoista. Runkoa kohden lasketun työmaa-ajan 
graafisen ku\laajan ollessa käyrä syntyy siis systemaattinen virhe, jos leimi
kon keskikuutiota käytetään palkanmaksun lähtökohtana. Virheen suuruus 
riippuu leimlkon runkojakaantumisesta. Se on sitä suurempi, mitä enemmän 
leimatut rungot jakaantuvat eri suuruusluokkiin. 

Tämä virhemahdollisuus on otettava huomioon ennen kaikkea paperipui
den teossa, koska runkoa kohden lasketun työmaa-ajan graafinen kuvaaj& 
juuri niiden osalta on selvimmin kaartuva. Virhe voi paperipuiden teossa 
nousta yli 10 Olo. Virheen välttäminen vaatii Ieimikon runkojakaantumisen 
tarkan tuntemisen ja sen lisäksi monimutkaisia laskutoimituksia, joten se ei 
ole käytän!"lössä mahdollista. On niin ollen todettava että kuutioyksikkö
palkka, käytännössä lähinnä pinokuutiometripalkka, soveltuu paperipuiden 
tekoon melko huonosti. Samansuuntaisiin ajatuksiin johtaa sekin, että 
2-metriset ja sitä pitemmät paperipuut ladotaan tavallisesti ristikolle. 

Tukkien teossa ei keskikuution käyttämisestä johtuva virhe nouse vli 
4 • to, joten se voitaneen jättää huomioon ottamatta. Kun lisäksi on todettu, 
että rungon tukkiosan todellisen ja teknillisen kuution välinen riippuvaisuus 
on käytännössä melko suuri, oidaan tehdä se johtopäätös, että tekni1liseen 
kuutioon perustuva kuutiojalkapalkka sopii h vin tukkien tekoon. 

Pituusyksikköpalkka peru tuu pituusyksikköä, esim. juoksumetriä kohden 
kuluvaan työmaa-aikaan. Tämä saadaan jakamalla runkoa kohden kuluva 
tvömaa-aika rungon käyttöosan pituudella. Työmaa-aika pituusyksikköä 
kohden vaihtelee rungon koosta riippuen. mutta ei läheskään niin voima~
kaasti kuin työmaa-aika kuutioyksikköä kohden. Lähdettäessä oieniml"'1ic:t" 
kysymykseen tulevista rungoista suurempiin runkoihin päin tvCimaa-aika 
pituus ksikköä kohden laskee aluksi ionkin verran. mutta alkaa sitten vähi-
ellen selvästi nousta. 1-metrisen tavaran teossa sattuu minimipiste hvvin 

nienten runkojen kohdalle ja työmaa-ajan menekin nousu suurempiin run
koihin päin on melko jyrkkä. Sen sijaan 2-metrisen ia sitä pitemmän tava
ran teossa työmaa-aika pituusyksikköä kohden ei kovin suuresti vaihtE>le 
sen kokoisten runkoien ollessa kysymyksessä, joista tavalli esti tehdään pa
peripuita. Tätä vaihtelua tasoittaa osaltaan se. että tvömaa-aika pi uus
vksikköä kohden tietystä pisteestä nousee sekä pienempiin että suuremniin 
runkoihin päin. Niin ollen voidaan 2-metrisen ja sitä pitemmän tavaran 
teossa maksaa tietyn kokoisiin runkoihin asti sama iuoksumetrinAlkka run
koien koosta riippumat . Kun itten tietyn paksuuden vlittäviltä pölkviltä 
maksetaan prosenttinen koroitus, tulee suurten runkojen suurempi tvömaa
aika pituusyksikköä kohden otetuk:si huomioon. Juoksumetritaksa voinaan 
siis laatia sellaiseksi, että runkojen kokoa ei tarvitse lainkaan ottaa hun
mioon Saman tien päästään eroon myös keskikuution kävttämisE>c;tä joh u
vac;ta irhemahdollisuudesta. 

Koska iuoksumetritaksa on vaikeasti sovellettavis a 1-metrisen tavaran te
koon ia 1-melrinen tavara lisäksi tavallisesti ladotaan pinoon, on pinokuu
jometri kuitenkin katsottava tässä t<\I)auksessa sopivimmaksi taksaperus
E'E'l<si . Keskikuution käyttämisestä johtuvan virheen täytyy siis tä11öin i::iädä 

käytännössä huomioon ottamatta. Kun pinokuutiometripalkka 1 -mE'tric:: P'"l 

paperipuiden teossa lasketaan leimikon keskikuu iosta lähtien. pää-ti:iän kui
tenkin aivan ratkaisevasti parempaan tulokseen kuin nykyisin voimassa ole-
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vien palkkataulukeiden mukaan, joissa runkojen kokoa ei pinokuutiometri
palkkojen kohdalla oteta lainkaan huomioon. 

Juoksumetritaksa on sen sijaan katsottava sopivimmaksi 2-metrisen ja 
sitä pitemmän pienpuutavaran teossa. On huomattava, että Metsätehon tut
kimusten mukaan riittää "normaalitapauksissa" yksi koroitusrajaläpimitta 
(7") entisen kahden (8" ja 10") asemesta. 

Kappalepalkka on pituusyksikköpalkan muunnos. Kaikki mitä edellä on 
sanottu pituusyksikköpalkasta pitää paikkansa siihenkin nähden. Kappale
palkka on oikeudenmukaisuuden vaatimukset täyttävistä taksaperusteista 
yksinkertaisin. 

Runkopalkka perustuu suorastaan runkoa kohden kuluvaan työmaa
aikaan. Jos runkoa kohden lasketun työmaa-ajan graafinen kuvaaja on 
käyrä, sisältyy siihenkin sama virhemahdollisuus, jota edellä kuutioyksik
köpalkan yhteydessä selostettiin. Runkopalkka voi lähinnä tulla kysymyk
seen vanerikoivujen rasiinkaadossa ja siihen se sopiikin hyvin koska maini
tussa työssä työmaa-aika runkoa kohden on jota kuinkin vaneriosan kuu
tion suoraviivainen funktio. 

Tutkimustulokset viittaavat siis siihen, että !-metristen paperipuiden ja 
halkojen teossa olisi käytettävä pinokuutiometripalkkaa, 2-metristen ja sitä 
pitempien paperipuiden teossa juoksumetripalkkaa, tukkien teossa kuutio
jalkapalkkaa ja vanerikoivujen rastinkaadossa runkopalkkaa. 

III. Kun rungon kiintokuutioon pohjautuvat aikatutkimustulokset muun
netaan vastaamaan pinomittaa, muuttuvat eri tavaralajien työmaa-ajan me
nekin suhteet johtuen pinotiheyden vaihtelusta ja kuorimishukasta. Tästä 
syystä eivät myöskään eri tavaralajien pinokuutiometripalkat ole keskenään 
samassa suhteessa kuin samojen tavaralajien juoksumetripalkat. 

Pinokuutiometripalkkaa käytettäessä on pinokuutiometriin menevä runko
luku sopiva runkosuuruusluokittelun perusteeksi. Runkosuuruw;luokkien 
lukumäärä voidaan kuitenkin supistaa palkkaperustekomitean ehdottamasta 
kahdestatoista seitsemään. 

Erilaisen pinotavaran suhteelliset, pinokuutiometreinä mitatut päivätyö
tulokset on esitetty taulukossa 15 sivulla 60. Suhteelli et päivätyötulok et 
on laskettu siitä olettamuksesta lähtien, että koivuhalkojen päivätyötulos 
on 4.15 p-m3• Ratkaisevin muutos palkkaperu tekomitean mietinnössä esi
tettyjen päivätyötulosten suhteisiin verrattuna on, että puolipuhtaan ja kuo
rimattoman tavaran päivätyötulosten ero on suurempi kuin mainitussa mie
tinnössä. Tämä koskee nimenomaan mäntyä. Toisena eroavaisuutena voi
daan mainita, että Etelä- ja Pohjois-Suomelle on esitetty eri päivätyötu
lokset. 

Teknillisinä kuutiojalkoina mitatut suhteelliset päivätyötulokset tukkien 
teossa näkyvät taulukosta 18 sivulla 68. Palkkaperustekomitean mietintöön 
verrattuna ovat erot samantapaiset kuin pinotavaran kohdalla. Samanlaisille 
kuusi- ja mäntytukeille on esitetty eri päivätyötulos. 

Mitä tulee juoksumetreinä mitattuihin päivätyötuloksiin, on huomattava 
että niitä ei voida laskea kertomalla pinokuutiometreinä mitattu päivätyö
tulos pinokuutiometriin meneväliä juoksume rimäärällä, jos pinokuutiometri
palkkaa käytettäessä pidetään runkosuuruusluokittelun perusteena pinokuu
tiometriin menevää runkolukua. PinokuuUometreinä mitatut päiv3työtu1ok
set edellyttävät runkojen kokoa 6 runkoa p-m3, ja ne 6 runkoa, jotka kul
loinkin menevät yhteen pinokuuUometriin, ovat tavaralajista riippuen jonkin 
verran eri kokoisia. Tämä johtuu pinotiheyden \'aihtelusta ja ilta, kuon
taanko tavara vai ei. Juoksumetripalkkaa käytettäessä ei tarvita mitään 
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runkosuuruusluokittelua, ja silloin on eri tavaralajien päivätyötulosten suh
teet laskettava alun perin yhtä suurista rungoista lähtien. Lisäksi on lähtö
kohdaksi valittava pienemmät rungot, kuin runkojen koko 6 runkoa/p -m 3 

keskimäärin edellyttää, sillä juoksumetritaksan peruspalkka on valittava sel
laisen runkosuuruusluokan kohdalta, että se vastaa prosenttisen koroituksen 
ulkopuolelle jäävien runkojen keskimääräistä työmaa-ajan menekkiä juoksu
metriä kohden. Täten palkanmaksun lähtökohtina käytettävät pinokuutio
metreillä ja juoksumetreinä mitatut päivätyötulokset eivät ole suorastaan 
verrattavissa toisiinsa. e vastaavat kuitenkin toisiaan sikäli, että niiden 
mukaisia peruspalkkoja käyttäen päästään kummassakin tapauksessa sa
maan päiväansioon. 

Juoksumetreinä mitatut suhteelliset päivätyötulokset on esitetty taulu 
kossa 20 sivulla 75. Latvuspaperipuiden suhteelliset päivätyötulokset nä
kyvät taulukosta 21 sivulla 83. Pölkkyjen latvamittauksen edellyttämät 
juoksumetritaksan prosenttiset koroitukset käyvät ilmi sivulla 81 olevasta 
asetelmasta. Latvuspaperipuiden teossa ei tarvita koroituksia. 

IV. Voimakkaimmin työmaa-aikaan ja siis myös työpalkkaan vaikuttavia 
tekijöitä ovat valmistettava tavaralaji ja runkojen koko. Ne ovat palkan
maksussa ikään kuin peruslähtökohtina. Muita työmaa-aikaan vaikuttavia 
tekijöitä sanotaan työvaikeustekijöiksi. Tärkeimmät niistä ovat oksaisuus, 
kuoren paksuus, leimikon tiheys, puiden vikaisuus, lumen paksuus ja ilman 
lämpötila. Sopivin työvaikeustekijäluokkien lukumäärä vaihtelee 3-5 riip
puen kyseisen työvaikeustekijän vaikutuksen voimakkuudesta ja käytännöl
lisistä arvioimis- ja mittaamismahdollisuuksista. 

Oksaisuusluokituksena ehdotetaan sekä pinotavaran että tukkien teossa 
käytettäväksi palkkaperustekomitean pinotavaran tekoa varten ehdottamaa 
luokitusta. Kuoriluokitus, joka on erilainen kuuselle ja männylle, on koko
naan uusi. Kuusen osalta kuoriluokitus perustuu kuoren summittaiseen pak
suuteen, mutta erimielisyyksien varalta on mainittu kussakin luokassa kuo
ren rajapaksuudet lausuttuina prosentteina kuorellisesta rinnankorkeusläpi
mitasta. Männyn kuoriluokitus perustuu rungon kaarnan peitossa olevan 
osan pituuteen lausuttuna prosentteina koko rungon pituudesta. Luokituk
set on esitetty sivulla 96. Leimikon tiheysluokitukset pinotavaran teossa 
pinoon ja tukkien teossa ehdotetaan samoiksi kuin palkkaperustekomitean 
mietinnössä kuitenkin sillä erotuksella, että kummassakin tapauksessa lii
tetään kaiken varalta luokituksen "harvempaan" päähän yksi luokka lisää. 
Pinotavaran teossa ristikolle ehdotetaan käytettäväksi hehtaaria kohden 
leimattuun runkolukuun perustuvaa luokitusta. Nämä luokitukset on esi
tetty sivuilla 99-100. Vikaisuusluokitusta on palkkaperustekomitean mietin
töön verrattuna yksinkertaistettu siten. että luokitusperusteena on hyljättyjen 
ja tyvettyjen runkojen yhteismäärä prosentteina koko kaadetusta runko
luvusta. Luokitus on esitetty sivulla 105. Lumen paksuus- ja ilma1. lämpö
tilaluokituksia hakkuutöitä varten ei ole aikaisemmin esitetty. Ehdotus lu
men paksuusluokitukseksi on sivulla 107 ja ehdotus ilman lämpötilaluokituk
scksi sivulla 111. 

Palkkaperustekomitean mietinnössä on otettu runkojen koon lisäksi huo
mioon vain kaksi työvaikeustekijää, oksaisuus ja Jeimikon tiheys. Tällöin 
voidaan yksikköpalkat laskea valmiiksi kaikkia mahdollisia runkosuuruus
ja työvaikeustekijäluokkien yhdistelmiä varten. Jos otetaan huomioon 
useampia työvaikeustekijöitä, esim. kaikki edellä mainitut, kertyy yksikkö
palkkoja jo yhden tavaralajin kohdalle tavattoman paljon. Tämä haitta voi
daan välttää ns. pistetaulukkosys eemin avulla. Kunkin työvaikeustekijän 
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osalta erikseen annetaan helpoimmalle luokalle pistearvoksi 0 ja muille luo
kille lasketaan pistearvot sen mukaan, miten voimakkaasti työpalkkaan 
vaikuttava kyseinen tekijä on. Kulloinkin kysymykseen tulevien luokkien 
kohdalta saatujen pisteiden summa määrää palstan työvaikeusluokan. Pals
tan työvaikeusluokille voidaan yksikköpalkat laskea valmiiksi. Pistetau
lukkosysteemiä käytettäessä on yksikköpalkan määrittämistä varten suori
tettava vain muutaman pienen luvun yhteenlasku. 

Pistetaulukot eri tavaralajien tekoa varten on esitetty sivuilla 114-117. 
Esimerkki valmiista pistetaulukkosysteemin mukaisesta tilinmaksutaulukosta 
on sivulla 120. 
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LOPPUSA:NAT. 

Tulokset, joihin tässä tutkimuksessa on päädytty, poikkeavat monessa suh
teessa aikaisemmista tutkimustuloksista ja niistä tiedoista, joita metsätöiden 
palkkaperustekomitealla mietintöään laatiessaan oli käytettävänään. Eräissä 
paikoin on jouduttu kohdistamaan arvostelua edesmenneen professori I. Vuo
riston tutkimustuloksiin. Kuitenkin on sanottava, että lähinnä juuri Vuo
risto on pannut alkuun metsätöiden systemaattisen aikatutkimuksen maas
samme. Hän oli suurten suuntaviivojen mies, jolle kokonaisuus oli tärkeämpi 
kuin osat. Vaikka yksityiskohdat kenties ovatkin joskus hänen tahollaan 
jääneet liian vähäiselle huomiolle, hän on viitoittanut tien niin hyvin, että 
sitä on ollut helppo kulkea. 

Metsätöiden palkkaperustekomitea joutui mietintöään laatiessaan suuressa 
määrin turvautumaan Vuoriston tutkimustuloksiin, joten eräät mainitussa 
mietinnössä esiintyvät eroavaisuudet uudempiin tutkimustuloksiin verrattuina 
juontavat alkunsa niistä. Palkkaperustekomitean täytyi kuitenkin monessa 
kohdin nojautua kiireessä suorittamiinsa suppeisiin tutkimuksiin jz. jäsen
tensä asiantuntemukseen. Ei ole ihmeteltävä sitä että uudemmat tutkimuk
set ovat paikoin päätyneet jonkin verran erilaisiin tuloksiin, vaan paremmin
kin sitä, että metsätöiden palkkaperustekomitea silloisista puutteellisista ja 
monessa kohden kokonaan puuttuvista tutkimustuloksista huolimatta on 
päässyt niin hyvään tulokseen. Palkkaperustekomitea on ollut täysin selvillä 
niistä heikkouksista, joita se olosuhteiden pakosta ei voinut mietinnössään 
välttää. Metsätyöntutkimuksen kannalla on me ätöiden palkkaperustekomi
tean suurimpana ansiona pidettävä sitä, että komitea perusteellisesti selvit
teli ja luetteloi ne seikat, jotka kaipasivat tutkimista. Monesti on ennen tut
kimattorniin seikkoihin nähden vaikea tietää, mistä "päästä" on alettava. 
rtitä tulee niihin primääritutkimuksiin jotka ovat tämän sovellutusluon

toisen tutkimuksen pohjana, ei tällaisia vaikeuksia ole ollut, ja siitä lankeaa 
kiitos metsätöiden palkkaperustekomitealle. Varmalle perustalle on ollut 
helppo rakentaa. Kirjoittaja voi vain toivoa että tulevaisuudessa mahdol
lisesti kokoontuvan uuden metsätöiden palkkaperustekomitean mietintöön 
liitettävä luettelo tutkimattorni ta seikoista olisi lyhyempi kuin edellisen 
komitean mietinnössä. 
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PRACTICAL APPLICATION OF THE RESULTS OF TIME 
STUDIES IN LOGGING. 

by OLLI MAKKONEN 
Snmmary in English. 

Metsäteho, the Forest Work Studies Section of the Central As ociation 
of Finnish Woodworking Industries, has carried out time studies on the 
most important loggings. In these studies measurement in cubic metres 
solid measure, have been carried out of the part of stem made into fin
ished timber, i.e. utilized part of stem. In practice, however, wages are paid 
on the basis of the cubic metres, piled measure, or the running metre, in 
the preparation of cordwood, and of the technical cubic foot according to 
top diameter, in the preparation of logs. The present paper gi\·es Metsä
teho's time study results converted to corre pond to the measuring units 
applied in practice. In addition, it deals with the po ential errors that may 
arise when different wage schedules are employed. In view of this it has 
been considered necessary to describe, initially, from the theoretical view
point, the influence of the size of stem on the expenditure of working 
time. The final section of the publica ion deals with the influence on 
wages of the so-called work diificulty factors. 

I. INFLUENCE OF STEM SIZE ON EXPENDITURE OF 
WORXING TIME. 

Object of Time Study in Logging. 

The ohjeet of time studies in logging i to find the ime pent on ho 
preparation of one stem into a certain kind of imber. The variation in 
working time due to the size of tem is best expressed by he true cubic 
volume of the utilized part of stem. 
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Division of Working Time. 

If mere studies into the calculation bases of wages are concerned, a 
simple division of working time will suffice. The best procedure is to dis
tinguish between the different phases of work, e.g. felling, branching, 
bucking, etc., and, in addition, between the so-called interruptions, in 
which are included the short rest intervals during work - intervals for 
smoking, fitting of tools, and unproductive work. From the point of view 
of the treatment of material and combination of part-results it is, further, 
of importance to carry out the following kind of division of working time: 

1. Working times recurring at every stem and dependent on the size 
of stem. 

2. Working times recurring at every stem but independent of the 
size of stem. 

3. Working times not recurring at every stem and independent of the 
size of stem. 

The above division is important in that the times of these three groups 
must be considered differently in calculating the over-all working time, 
or working-place-time, per stem. 

Phases of Work and Working-Plac:e-Time. 

Examples of graphs illustrating the phase of work times calculated per 
stem are given in Figures 1--8 on pages 10-17. Figure 9, page 21, shows the 
working-place-time per stem in the preparation of 2-metre barked spruce 
pulpwood and 1-metre birch firewood. The preparation of all the different 
pulpwood types always includes one or several phase of work times the 
graph of which is a curve. For this reason the graph of working-place
time, calculated per stem in the preparation of pulpwood, is always a 
curve. In the preparation of barked logs adjustment always gives a curve, 
and the same applies to unbarked spruce logs. In the preparation of un
barked pine logs the working-place-time per stem, by contrast, is the 
straight-line function of the stem. The same applies to birch firewood. 

The different phase of work times affect the formation of the graph 
illustrating the working-place-time calculated per stem in different ways, 
depending on which of the groups in the above division they belong to. 
Those belonging to the first group determine the shape of the adjustment 
Iine. The limes in the second group do not affect the shape of the adjust
ment Iine, but raise the line so that if continued it crosses the vertical 
axis above the origo. The ti.mes i.n the third group i.ncrease the slope of the 
adjustment line, and if the adjustment li.ne is a curve, they tend to straight
en it. 

II. WAGE SCHEDULES. 

Wage per Cubic: Unit. 

Wage per cubic unit is based on working-place-time expended per cubic 
unit. This time is obtained by dividing working-place-time per stem by 
the olume of the utilized part of stem. Working-place-time per cubic unit 
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grows more decidedly with smaller stems the smaller the stems handled. 
This is due to the working times recurring at every stem but independent 
of the size of stem. Such times recur the more often, in the preparation of 
a cubic unit, the smaller the stems. An example of a graph illustrating 
working- place-time calculated per cubic unit is given in Figure 10 on 
page 23. 

In practice, the average volume of the stems prepared is generally taken 
as the basis for the wage calculation per cubic unit. The supposition is 
that a stem of average volume also represents an average expenditure of 
working-place-time. This, however, does not hold good if the graph illus
trating the working-place-time per stem is a curve. lf the stems to be 
prepared are of different sizes, and the working-place-time per stem 
increases at a retarded rate as the utilized part of stem grows, the working
place-time per stem, on an average, is smaller than the work.ing-place
time per stem of average volume. In such a case less time is reqtured for 
the preparation of a cubic unit than if timber is prepared exclusivE:'ly from 
stems of average volume. If the adjustment line of working-place-time 
calculated per stem is a curve, and the average volume of the stems pre
pared is employed as the wage calculations basis per cubic unit, a system
atic error arises. This error grows with the difference between the size 
classes of stems. This is illustrated by Table 1 on page 27. In the prepara
tion of pulpwood this error may exceed 10 • •· In the preparation of birch 
firewood no error will arise, the graph illustrating the working-pl<tce-time 
calculated per stem being a straight line. In the preparation of logs the 
error does not e:xceed 4 Ofo, and can therefore be disregarded. 

Wage per Length Unit. 

Wage per length unit is based on working-place-time per length unit. 
The dependence of working-place-time calcula ed per length unit on the 
size of stem, for South Finland, is shown in Figure 11 on pagE: 31 and 
Table 2 on page 32. As the working-place-ti.me per running melre does 
not vary very much in the preparation of 2-metre and longer pulpwood 
- providing the stems handled are of the size usuaHy made into pulpwood 
- the same wage per running metre, independent of the size of the stems, 
can be paid for stems up to a certain size. As, then, a percentage increase 
is paid for bolts exceeding a certain th.ickness, the greater expenditure of 
work.ing-place-tirne for larger stems per running metre will be allowed 
for. The rates per running metre can therefore be fixed o that the size 
of stems need not he taken into consideration at all. 

The breakdown of the utilized part of stem into par tbinner or thicket 
than the given diameters for South Finnish conditions is shown in Table 3, 
page 34, and Table 4, page 35. Table 5 on page 36 shows how the percent
age increases paid for the part of stem exceeding 17.5 cm and 20 cm in 
thickness allow for the expenditure of working-place-ti.me in accordance 
with the size of the stems. It gives, as a ratio, the correct wage per stem 
and the wage as it would be per stem were the increase paid f01· the part 
of stem exceeding the aid diameters - as is indica ed in the left-hand 
side of the Table. It can be seen that lhe increase paid for the part of 
ste.m exceeding 17.5 cm, or approx. 7" in thickness, in South Finnish con
ditions, makes a fairly good allowance for the she of s em. II the increasa 
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is paid for the part of stem exceeding 20 cm, or approx. 8", the wage for 
large stems will hecome too high. 

Tahle 6 on page 39 shows the ratios indicating the expenditure · of work
ing- place- time per running metre in the different stands in North Fin
land and Tahle 7 on page 40 the hreakdown of the utilized part of stem 
in to parts over and under 17.5 cm and 20 cm in thicknes . The effect of 
the percentage increase of wages per running metre on the wages per stem 
in North Finland is shown in Table 8 on page 41. The rate per running 
metre cannot he made as fair in orth Finland as in the south of the 
country. The most suitahle diameter to serve as the limit for increases, 
however, is 7 inches, the same as in South Finland. 

The expenditure of working-place- time per running metre in the prep
aration of unharked top puJpwood is seen from Tahle 9 on page 43. Work
ing-place-time per running metre in the preparation of top pulpwood 
shows so little variation that the same wage per running metre can he 
employed irrespective of the size of the tops. 

Wage per Piece. 

In making timher of fixed dimensions, the rate per length unit can he 
converted into a piece rate schedule. The wage per piece will then he 
the wage per length unit multiplied by the length of the holt. As regards 
the increase lirnit and extent of increase in wage per piece, the same as 
was said of the wage per Jength unit holds good. In the cases in which a 
piece wage is practicahle, it is the simples possihle wage schedule. 

Wage per Stem. 

The wage per stem is directly hased on the working-place-time per 
stem. As such, however, it is seldom used in practice. If the graph illustra
ling working-place-time calculated per stem is a curve, the wage per stem, 
on thc hasis of average volume, contains the same potential error as was 
descrihed in connection wi h he wage per cubic unit. The wage per stem 
rating is applicahle, primarily, when veneer birch is felled to lie and 
season with tops intac . 

III. CONVERSION OF TIME STUDY 1 RESULTS TO 
CORRESPOND TO MEASURING UNITS 

APPLIED IN PRACTICE. 

P r o p o r ti o n s o f W a g e s p e r C u b i c U n l t. 

Cordwood. 

When time study resulls hased on solid volume are converted to comply 
with piled measure it is necessary to know the percentage of harking 
wastc and density of pile hy stem ize classes. The percentages of harking 
waste in the differenl s em ize classes are given on page 46. Tahle 
10, page 47, shows the ralios of pile density, according to A r o, for certain 
d1am ter classes. Given he pile density in diameter class 13-15 cm, and 
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when the stem size classes to which the different diameter classes correspond 
is known, pile density figures for other diameter classes can be obtained 
by interpolation. These figures are given in Tables 11 and 12 on pages 47--!8 

Time study results based on solid volume are graphically converted to 
comply with piled measure by stem size classes. Figure 12, page -19. shows. 
as an example, the working-place-time per stem and cubic metre of piled 
measure, when the size of stem is expressed in cubic metres, piled measure, 
of finished timber. 

An appropriate practical basis for classification of stem sizes is the 
number of stems - estimated by eye - contained in one finished cubic 
metre of piled measure, without overrun. Table 13, page 50, gives the ratios 
indicating the expenditure of working-place-time per cubic metre, piled 
measure, for the various stem size classes in the preparation of different 
kinds of timber. Table 14 on page 55 shows the ratios indicating the 
expenditure of working-place-time per cubic metre, piled measure, for the 
different trade species in stem size class of 6 stems cu.m. piled measure. 
These figures indicate at the same time the wage proportions per cubic 
unit in the preparation of timber of different descriptions. The ratios are 
directly in accordance with time studies. When the figures are corrected to 
comply with the local requirements of the work.ing place studied and an 
allowance made for the average difference in conditions between South 
and North Finland, the relative daily work achie,·ements, measured in 
cubic metres of piled measure, are as shown in Table 15 on page 60. The 
daily work achievement for birch firewood in this connection is 4.15 cu.m. 
piled measure, and other daily work achie,·ements have been calculated 
from this figure. 

Logs. 

To convert the time study results based on the true, unbarked volume of 
the log part of stem to the volume according to top diameter, the technical 
volume, it is necessary to know the bark percentage by stem size classes 
and the equation for the interdependence of true and technical volume of 
stem. The conversion has been carried out graphically, by stem size classes, 
as for cordwood. The influence of he size of stem on the expenditure of 
working-place-time per technical cubic foot in he preparation of the 
different logs is shown in Table 16 on page 63. The proportion of the 
expenditure of working-place-time on the preparation of the different logs 
in the stem size class of 9 techn. cu.f . i sho~rn in Table 17 on page 65. 
Table 18 on page 68 gives, separately for South and North Finland the 
relative daily work achievements in the prepara ion of the different logs, 
corresponding to the daily work achievemen of 4.15 cu.m. piled measure 
of birch firewood. 

Proportions of Wages per L,ength Unit. 

Preparation of Cordwood fr.om Standing Trees. 

The ratios indicating expenditure of working-place-tirne per running 
metre in the preparation of the differen cordwoods nre given in Table 19 
on page 71. The difference between wages per running metre for barked 
and unbarked timber is smaller than for he corresponding wages per cubic 
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metre piled measure. This is due to the fact that barking waste does not 
reduce the daily work achievement of barked timber measured in running 
metres, whereas it does if the daily work achievement is measured in cubic 
metres piled measure. Also, the difference in wages per running metre 
between 2- and 4-metre pulpwood is maller than between the correspond
ing wages per cubic metre piled measure. The reason is that the density 
of the pile does not affect the daily work achievement measured in running 
metres. 

The relative daily work achie ements, measured in running metres, in 
the preparation of the different pulp' oods corresponding to a daily work 
achievement of 4.15 cu.m. piled measure of birch firewood, are given in 
Table 20 on page 75. 

The percentage increases in wages per running metre, due on logs 
exceeding 7 ' in thickne s, described in the second section of the paper, 
have been calculated so that the utilized part of stem has been divided, as 
accurately as possible, into two parts thicker and thinner than 7 inches. 
In practice, however the diameter is measured at the top of the bolt. If a 
part of the bolt only is up to the diameter limit, almost the entire length 
of the bolt, in the worst case, and about half of it, on an average, is lost 
from the increase point of view. When this point is taken into consideration 
in increase percentages, the percentage for 2- and 4-metre timber will be 
approximately the same. The final increase percentages of pay obtained 
per running metre, presupposed by top mensuration, are the following: 

Trade species 

Barked spruce pulpwood ....... .. .. . 
Unbarked spn.1ce pulpwood ..... . 
Barked plne pulpwood ... .... .. .. ... . 
Unbarked pfne pulpwood ........ . 

lncrease of pay per runnlng metre 
for bolts of mlnimu m 7" top 

dlameler, % 
South Anland North Finland 

}.j 

117 
86 

123 

127 
100 
72 

103 

Preparation of Cordwood from Tops. 

The relative daily work achievemen of cordwood from tops are shown 
in Table 21 on page 83. o increase percentages are necessary in the 
preparation of timber trom op . 

IV. INFLUENCE OF WORK DIFFICULTY FACTORS 
ON WAGES. 

In wage calculalion, he basic starling poin are the kind of timber to 
be prepared and the size of stems. Other factors affecting the working
place-time, and hence also he wages, are termed work difficulty factors. 

1:ost important of them are the branchiness of the trees, thickne s of bark, 
density of the stand o be cu defectiveness of trees, depth of snow, and air 
temperalurc. 
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Branch.iness. 

The classification of branchiness employed in :Ie säteho investigations is 
the following: 

Class 1. Small growing top (less than 20 o o of stem length), with slender 
and sparse branches. Dry branches below are few (in which case they are 
slender and tender) , or none. The parh of stem to be made into firewood 
are easily cleavable. 

Class II. Smallish growing top (2(}-30 o of stem length) with fairly 
slender and sparse branches. Below, a certain amount of dry branches as a 
rule not hard or thick. The parts of stem to be made into firewood are 
tairly easily cleavable. 

Class Ill . Growing top well developed (30-50 o o of stem length), below 
it usually dry branches wh.ich, however, are not thick or hard. Cleavability 
of the parts of stem to be made into firewood is fairly difficult . 

Class IV. Growing top fairly long (5(}-75 • • of stem length) and rel
atively broad, with fairly thick and dense branches. Below he top there 
are thick and hard dry branches. The parts of stem to be made into fire
wood are difficult to cleave. 

Class V. Growing top particularly long (over 75 o o of stem length and 
broad. The branches are very thick and tough, and dense. The parts of 
stem to be made into firewood are very diificul o cleave. 

The ratios within th.is classification, ind.icating the expenditure of 
working-place-time in the classes of branch.iness, are given, for cordwood, 
in Table 22, p. 88, and for logs in Table 23 p. 89 . 

Thickness of Bark. 

In Metsäteho investigations into the prepara ion of cordwood the following 
classification of bark has been employed: 

Class 1. A verage bark thickness under 5 mm, bark as a rule of smooth 
surface, alive, no formation of actual fissured bark. 

Class II. Th.ickness of bark, average, 5 mm, th.in formation of fissured 
bark on top. 

Class III. Average thickness of bark over 5 mm, cons.iderable amount of 
fissured bark on top. 

In the preparation of logs the cla ifica ion was based on he abundance 
of fissured bark formation alone. The ra ios, based on these classifications, 
indicating the expenditure of working-place-time in the various bark classes, 
are given in Table 24 and Table 25, p. 94 . 

The bark classifications described are very indef.inite in practice, and, in 
addition, it is very difficult to apply he same clas ification bo h to pine 
and spruce. For practical purposes the following separate classifications are 
proposed for spruce and pine: 

S P R U C E. 
Class 1. Thin bark. (This class includes such rips of spruce in which 

the average DBH thickness of bark of the rees marked for cutting i , in 
South Finland under 3 • •, and orth Finland under .5 • • of the diameter 
over bark.) 
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Class II. Medium thick bark. (This class includes such spruce strips on 
which the average DBH thickness of bark of the trees marked for cutting 
in South Finland is 3-5 o ~. and North Finland 4.5-7 Ofo of the diameter 
over bark.) 

Cl.ass III. Thick bark. (This class includes such spruce strips on which 
the average DBH thickness of bark of the trees marked for cutting is, in 
South Finland over 5 0/o, and orth Finland over 7 Of 0 of the diameter over 
bark.) 

P 1 N E. 

Class I. Coverage by fi sured bark in South Finland under 20 Ofu and in 
North Finland under 30 •Jo of the stem length. 

Class II. Coverage by fissured bark in South Finland 20-40 o /0 and in 
orth Finland 30-50 •to of stem length. 
Class III. Coverage by fissured bark in South Finland over 40 Of0 and 

in North Finland over 50 •!o of stem length. 

Within the new classifications, the ratios indicating the expenditure of 
working-place- time remain similar to those given in Tables 24 and 25, 
except for spruce pulp' ood for which they are as follows: 

T r od e s p e ci es Bork doss 
II 111 

1-metre borkad spruce pulpwood 90 100 110 

2-metre 9 100 112 

+motre .. 88 100 113 

Density of Strip Marked for Cutting. 

The following classifications are proposed, for practical purposes: 
l n stacking cordwood into ordinary piles: 

Class 1: Markings e:'l:ceed 30 cu.m. piled measure ha. 
Class II: Markings 30-15 cu.m. piled measuretha. 
Class 111: Markings 14-10 cu.m. piled measurejha. 
Clnss IV: Markings less than 10 cu.m. piled measuretha. 

ln stacking cordwood into crosswise piles: 

Class 1: iarkings exceed 100 stemstba. 
Class II: iarkings comprise lOG--50 stems1 ha. 
Clnss III : Markings comprise 49-30 stems ha. 
Class IV: Markings comprise less than 30 stems ha. 

Logs: 

Class 1: farkings exceed 45 stems ba. 
Class II: Markings comprise 45- 20 tems ha. 
Class lll: Iarkings comprise 19-10 tems ba. 
Class TV. larkings comprise less han 10 stems ha. 

The ratios, wilhin lhese classifications, indicating the expenditure o1 
working-place-time in the den ity classes are shown in Tables 26, 27, and 
28, pag s 101-102. 
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Defectiveness of Trees. 

The following injury classes are proposed: 

Class I : No defects. 
Class II : Rejected and trimmed-off stems, less than 15 o 0• 

Class I11: Rejected and trimmed-off stems, 15--30 o 0• 

Class IV: Rejected and trimmed-off stems, over 30 Ofo. 

The ratios indicating the expendi ure of working-place- time in the 
different injury classes are given in Tables 29 and 30, page 106. 

Depth of Snow. 

The following classification is proposed: 

Class I: No snow. 
Class II: Depth of snow under 50 cm. 
Class 111: Depth of snow 50---75 cm. 
Class IV: Depth of snow over 75 cm. 

The ratios indicating the expenditure of working-place-time in the 
different depth of snow classes are given in Table 31 on page 108. 

Air Temperature. 

The following classification is propo ed: 

Class 1: No frost . 
Class II: Above -5 ° C. 
Class 11I. -5°- -10° C. 
Class IV: Below -10° C. 

The ratios indicating the expendHure of working-place-time in the 
different air temperature classes are gi en in Tables 32 and 33 on pages 
111-112. 

Joint lnfluence of Work Diliiculty Factors on Wages. 

The joint influence of work difficul y fac ors on wages can best be taken 
into consideration by applying a so-called score able. ln his table, for each 
individuaJ work difficulty factor the ea ies class has been awarded 0 points 
the points for the other clas es being calculated according to how much the 
factor in question affects the wages. Every poin in the core table corre
sponds to an increase of 2 o o on the wages of Clas I. The otal of the points 
of the various work difficulty factor cla ses de ennines the work dilficulty 
class of the strip. The interval be ween he work difficulty classes is four 
points, which corresponds to an increase of 8 ' '• on the wages for he easiest 
class. 

The score tables for the preparation of differen kinds of timber are given 
on pages 114-117 (Tables 34-42). A specimen of fini hed wage able comply
ing with the score table system i given on page 120 (Table 43). 
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