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A J A N K Ä Y T T Ö RUNKOJEN K A A D 0 S S A 

Hakkuutyössä käytettävät palkkarak.enteet perustuvat meillä siihen, että hakkuu
mies valmistaa kaatamansa puut joko metsässä tai varastolla valmiiksi tavaralajeik
si ja useimmiten myös kasaa ne. Hän toisin sanoen suorittaa runkojen kaadon, kar
sinnan, katkonnan ja kasauksen . Monitoimikoneita käytettäessä hakkuumies suorit
taa vain jonkin tai joitakin puutavaran valmistuksen työvaiheista edellyttäen, et
tä menetelmä ei ole kokonaan koneellistettu. Tämän vuoksi on aiheellista selvit
tää, eroaako jonkin työvaiheen ajanmenekki suoritettaessa yksinomaan tätä työtä 
siitä, kun se suoritetaan muiden työvaiheiden yhteydessä. 

Metsäteho on Logma-monitoimikoneen kokeilujen yhteydessä suorittanut aikatutki
muksia runkojen kaadosta Kemi Oy:n ja OY Wilh . Schauman AB:n työmailla Kemissä ja 
Haapajärvellä. Vertailuaineistona on tutkittu samoissa olosuhteissa 3 ... 6 m vapaan
pituisen tynkäkarsitun kuitupuun valmistusta kasoihin palstalle. Tuloksia verra
taan myös kokopuujuontoa varten tapahtuneesta runkojen kaadosta suoritetun tutkimuk
sen tuloksiin (Metsätehon tiedotus 276) ja Forskningsstiftelsen Skogsarbetenin Ruot
sissa suor ittamiin tutkimuksiin (Ekonomi nr l 1970). Jälkimmäisissä esitettyjen 
työaikayhtälöiden perusteella voidaan laskea eri työvaiheiden keskimääräisiä ajan
menekkejä erilaisissa hakkuumenetelmissä . 

TUTKIMUSAINEISTO 

Aineisto , joka ke3ättiin talvella 1970 , koskee kolmea hakkuumiestä. Käsitelty 
puumäärä oli 482 k-m (195 3 runkoa), josta noin 90 % pelkästään kaadettiin ja 10 
% valmist3ttiin tavaralaj3iksi. Runkojen keskikuutio vaihteli er~ tapauksissa 
0 .190 k-m :n ja 0 . 280 k-m :n välillä ja oli keskimäärin 0 . 250 k-m • Pääpuulaji 
oli kuusi, ja hakkuu oli avohakkuuta. Kuusen oksaisuusluokka oli keskimäärin IV 
ja tiheysluokka 1. Lunta oli 30 ... 40 cm, ja maasto ei haitannut työskentelyä. 

TUTKIMUSTULOKSET 

Teho aika 

Kuvasta l ilmenee tehoaika, min/k-m3 , suoritettaessa erikokoisten runkojen kaa
totyötä Logmaa varten. Tehoai ka on ol lut eri miehillä l ähes sama. Vertailuaineis-
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omaiseen hakkuutyöhön. Seuraavassa tarkastellaan näitä 
sä kaatotyössä ja toisaalta tavanomaisessa hakkuutyössä . 

tona käytetyn 3 ... 6 m va
paanpituisen tynkäkarsi
tun kuusikuitupuun valmis
tusaika oli kaikilla mie 
hillä samaa suuruusluok
kaa kuin aikaisemmissa 
tutkimuksissa . 

Suoritettaessa pelkkää 
kaatotyötä sisältyvät työ
hön varsinaisen kaadon 
lisäksi siirtymiset run
eolta toiselle sekä moot
torisahan aiheuttamat 
huolto- ja mahdolliset 
korjausajat . Kuvan l ai
koihin sisältyvät nama 
kaikki . Nämä kuuluvat tie
tenkin osana myös tavan-

er1 työvaiheita pelkäs-

S i i r t y m i s e e n runeolta toiselle ovat sekä tähän tutkimukseen että ai
kaisempaan tutkimukseen (Metsätehon tiedotus 276) osallistuneet hakkuumiehet käyt
täneet pelkkää kaatoa tehtäessä yhtä paljon aikaa kuin tavanomaisen hakkuun yhtey
dessä. Siirtymiseen käytetty aika riippuu leimikon tiheydestä . Tämän tutkimuksen 
aineistot olivat 1. tiheysluokkaa ja siirtymisaika oli 0 .17 ... 0 . 22 min/runko . Ruot
salaisten hakkuusta laadittujen työaikayhtälöiden m•J.kaan siirtyminen rungolta toi
selle pelkän kaatotyön yhteydessä on 25 % nopeampaa kuin tavanomaisen hakkuun yh
teydessä. 

Runko j en k a a t o on kuuluvat kaatosuunnan valinta, tyven raivaus, 
kaatokolon teko, varsinainen kaatosahaus, puun työntö nurin ja mahdollinen lipan 
poisto. Oikean suuntauksen varmistamiseksi käytettiin kaatokiilaa tai -vippaa . 
Taulukosta l ilmenee pelkkään kaatoon käytetty suhteellinen aika silloin, kun sitä 
tavanomaisen hakkuutyön yhteydessä tapahtuvassa kaadossa on merkitty lOO:lla. 

Taulukon mukaan on kaatovaihe sellaisessa menetelmässä, jossa hakkuumies ei run
goille muuta teekään, ollut joissakin tapauksissa hitaampaa , joissakin nopeampaa ja 
joissakin yhtä nopeata kuin tavanomaisen hakkuun yhteydessä suoritettu kaatotyö. 
Usean hakkuumiehen tulosten perusteella laskettujen keskimääräissuhteiden mukaan 
näyttää kaatovaihe pelkässä r~kojen kaadossa, kun kysymyksessä ovat kuitupuun ko
koiset rungot (alle 0.200 k-m ),olevan hieman hitaampaa (3 ... 5 %) kuin yhtenä hak
kuun osatyönä suoritettu kaatotyö. Ero pienenee runkojen suuretessa ja on tukki
puun kokoisilla rungoilla olematon. 

Pelkkä kaatotyö on yksitoikkoisempaa kuin tavanomainen hakkuutyö , jossa eri 
työvaiheet vaihtelevat. Tämä saattaa hidastaa työskentelyä, joskin sen lähinnä 
pitäisi ilmetä levon tarpeen kasvuna. Tavallista tarkempi kaadon suuntaus, jota 
Logman työskentelymenetelmä onni stuakseen edellyttää, voi myös jossakin määrin 
hidastaa kaatotyötä verrattuna kaatotyöhön tavanomaisen hakkuun yhteydessä. Toi
saalta taulukossa 1 esitetty Metsätehon tiedotuksen 276 aineisto oli kokopuujuon
toa varten kaadettu, kun taas sen vertailuaineisto käsitti karsittuja runkoja 
runkojuontoa varten. Kummassakin tapauksessa kaatotyö siis suoritettiin samaa 
jatkokäsittelyä silmällä pitäen, joten kaadon suuntauksessa ei voi olettaa olleen 
eroja. Pelkän kaadon suhteellinen ero tavanomaisen hakkuun yhteydessä suoritet
tuun kaatoon oli tällöin kuitenkin keskimäärin suurempi kuin Logmalle kaadettaes
sa, joten ei ainakaan tässä tapauksessa kaadon suuntaus LoBI11alle kaadettaessa 
näyttänyt hidastaneen työtä. 

Ruotsalaisten hakkuun työaikayhtälöiden mukaan pelkkä kaato on selvästi hitaam
paa kuin kaato normaali tapauksessa. Ero perustuu t arkenpa.an kaadon suuntausvaa-
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timukseen pel
kän kaadon yh
teydessä. Mi
käli suuntaus
vaat irnus täl
löin katsotaan 
samaksi kuin 
tavanomaisessa 
hakkuussa , ei 
eroja kysymyk
sessä olevien 
yhtälöiden mu
kaan ole . Tar
kemmasta suun
tausvaatimuk
sesta pelkän 
kaadon yhtey
dessä aiheutuu 
myös se , että 
yhtälöiden mu
kaan suhteelli
nen ero kaato
aj oi s s a suure
nee puun koon 
kasvaessa . 

TAULUKKO l Suhteellinen kaatoaika pelkässä kaatotyössä 
(100 • kaato tavanomaisen hakkuun yhteydessä) 

Eritt ely Puulaji 
Rungon käyttöosan kuutio, k-m3 

0 . 050 0.100 0 .275 o . 450 0.650 

KAATO LOGMALLE 

(Vert.aineisto 3 . . • 6 m Mies l kuusi ll7 118 119 119 ll9 
vapaanpituisen tynkä-

Mies 2 " 100 100 100 100 -karsitun kuusipap .puun 
teko kasoihin palstalle ) Mies 3 " 100 90 77 77 -

Keskimäärin lo6 103 99 99 
KAATO KOKOPUUJUONTOA 
VARTEN Keskimäärin kuusi - - 104 100 95 
(Vert.aineisto karsib- (4 hakkuu-
tujen runkojen hakkuu miestä) 
runkojuontoa varten) Keskimäärin mänty - - 110 lo4 99 

(4 hakkuu-
miestä) 

Kaikki miehet , 105 104 102 101 100 t asoitettu keskiarvo 

Ruotsalaiset kuusi 103 107 111 114 115 
hakkuun työaikayhtälöt mänty 104 108 113 117 119 

M o o t t o r i s a h a - a i ko j e n (= käynnistys- ja huoltoaj at , jcihin 
kuuluvat polttoaineen täydennys, ter än viilaus ja pienet palstalla tehtävät saa
döt ja korjaukset) vertailu pelkän kaatotyön j a toisaalta tavanomaisen hakkuutyön 
kesken on vaikeaa, koska moottorisaha-aikojen tarkkaa jakautumista hakkuutyössä 
kaadon, katkonnan ja moottorisahalla karsittaessa karsinnan kesken on vaikea sel
vittää . J os oletetaan, että ne jakautuvat näiden työvaiheiden kesken niiden 
osuuksien suhteessa, voidaan tämän tutkimuksen ja tiedotuksen 276 aineistoj en pe
rusteella laskea , ett~ moottorisaha-ajat pelkässä kaadossa ovat 2 . . . 3 % suurem
mat kuin kaatotyössä tavancmaisen hakkuun yhteydessä . Tällaisella erolla ei ole 
käytännön mer kitystä , koska moottorisaha-aikojen kokonai smäär ä on pieni (k . taul . 
2) . Ruotsalaisten tutkimus en . ukaan e roja ei ole lainkaan . 

Taulukos sa 2 esitetään yhteenvetona pelkän runkojen kaatotyön tehoajan suhteel 
linen menekki verrattuna tavanomaisen hakkuutyön yht eydes sä su~ritettavaan kaato
työhön. Esitetyistä r ungonsuuruusluokista p~enempi (0 . 100 k- m ) vastaa keskimää
r äist ä kuitupuunkokoa ja suurempi (0 . 450 k-m ) keskimääräistä tukkipuunkokoa . Tu
lokset koskevat 1. tiheysluokkaa . Mikäli tiheys on huonompi, pienenee pelkän kaa
don ja tavanomaisen hakkuutyön yhteydessä tapahtuvan kaadon välinen ero. Samoin 
tapahtuu, jos puiden koko on taulukossa esitettyä suurempi . Ruotsalaisten työai 
kayhtälöiden mukaan on pelkkä kaatotyö pienillä rungoilla nopeampaa. ja suurilla 
hitaampaa kuin kaatotyö tavanomaisen hakkuun yhteydessä . Tulos on siis päi nvas
tainen kuin tässä tutkimuksessa saatu . Tämä aiheutuu siitä , että ruotsalaisissa 
työaikayhtälöissä puun r innankorkeusläpimitta kerrotaan puun suuntauksesta aiheu
tuva.lla vakiotekijällä, joka tavanomaisessa hakkuutyössä on 0 tai sitä pienempi, 
kun se tavallista tarkempaa suuntausta vaativassa kaatotyös sä on suurempi kuin 0 , 
Tällöin rinnankorkeusläpimitan j a samalla puun koon suureneminen johtaa systemaat
tisesti taulukosta 2 i lmenevään tulokseen . 

Keskeytykset 

Kaikki edellä esitetty koski t ehoaikoj a. Syynä on se , että tavanomaisella a i 
katutkimuksella e i kyetä selvittämään , mikä on sen hakkuutyössä eri työvaiheiden 
vaatiman levon t arve, josta keskeytyks=t pääasiassa muodostuvat . On todennäköis
tä , että eri työvaiheiden ai heuttama levontarve on eri suuri, mikä johtuu niiden 
er ilaisesta rasittavuudesta . Toisaalta voisi myös olettaa , että t ehtäessä yhtä 
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TAULUKKO 2 Runkojen kaadon suhteellinen ajanmenekki verrattuna kaatotyöhön 
tavanomaisen hakkuun yhteydessä (100 = vastaava työnosa tavan

omaisen hakkuutyön kaatovaiheessa) 

Rungon käyttöosan kuutio , k"""111~ 

Erittely 0.100 o .450 

Suhteellinen Tehoajan Suhteellinen 
ajanmenekki jakautuma, 

% 
ajanmenekki 

Siirtyminen 100 24 100 
Kaato 104 63 101 
Moottorisaha-ajat 102 13 103 

Tehoajan jakautumalla pun-
103 101 nittu kokonaisajanmenekki 

Ruotsalaisten työaikayhtä-
l öiden mukaan laskettu ko- 98 103 
konaisajanmenekki (kuusi) 

Tehoajan 
jakautuma, 

% 

19 
63 
18 

työvaihetta levontarve työn yksitoikkoisuuden vuoksi kasvaisi vaihtelevaan työhön 
verrattuna. Tämä ei kuitenkaan käynyt tutkimuksessa ilmi, vaan keskeytyssadannek
set vaihtelivat sattumanvaraisesti ollen 6 ... 18 % työmaa-aj asta. Ruotsalaisten 
tutkimusten mukaan keskeytysten määrä pelkässä kaadossa vai htelee 17 %: st a 23 
%:iin työmaa-ajasta, kun se tavanomaisessa hakkuutyössä on 13 ... 20 %. Norjalais
ten tutkimusten (Meddelelser fra Det norske Skogfors~ksvesen nr 95 1969) mukaan 
se on sekä pelkässä kaadossa että tavanomaisessa hakkuutyössä samansuuruinen (32.5 
% työmaa-ajasta) . 

Loppupäätelrnät 

Pelkkä kaatotyö näyttää siis olevan vähän hitaampaa kuin vastaava työ tavano
maisen puutavaran valmistuksen yhteydessä . Keskeytysten, lähinnä levon, tarve on 
myös ilmeisesti pelkässä kaatotyössä suurempi kuin tavanomaisessa hakkuutyössä . 
Jos keskeytysten osuus pelkässä kaadossa on 5 prosenttiyksikköä suurempi, ~erkit
see tämä sitä, että työmaa-aika pelkkää ~aatoa suoritettaessa on 0.100 k-m :n ko
koisilla rungoilla noin 7 % ja 0 . 450 k-m :n kokoisilla rungoilla noin 5 % suurem
pi kuin tavanomaisessa hakkuutyössä . 

Koska tehoajan suureneminen aiheutuu varsinaiseen kaatotyöhön ja moottorisaha
aikoihin kuluvan ajan kasvamisesta (ks . taul . 2) , on esimerk iksi työvaiheitt~isis
sa hakkuupalkoissa mahdollinen korjaus syytä kohdistaa pelkästään kaatovaiheeseen . 
Tämän tutkimuksen mukaan olisi paperipuunkokoisten runkojen kaatopalkkaa pelkäs
sä kaatotyössä korotettava keskimäärin 9 % ja tukkipuunkokoi sten runkojen kaato
palkkaa keskimäärin 6 %. On kuitenkin huomattava, että tämä edellyttää huomatta
vasti tarkempaa kaadon suuntausta kuin tavanomaisessa hakkuutyössä. 

Mikko Kahala 

Metsäteho Review 13/1970 

TIME EXPENDITURE ON TREE- LENGTH FELLI G 

Discusses the cutter's tirne expenditure on tree-length felling and compares it 
with the felling of tree lengths in conventional timber cutting. 
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