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TAIMISTON PERKAUKSEN JA HARVENNUKSEN 
AJANMENEKIT JA KUSTANNUKSET VUONNA 1973 

Eero E. Heino Esko Mikkonen 

MetsäteoZZisuuden ja yksityismetsätaZouden 
taimiston perkauksissa ja harvennuksissa 
ty~skenteZi vuonna 1973 urakkapaZkaZZa 
vesuriZZa 2/3 ja raivaussahaZZa 3/4 ty~n
tekij~istä . RaivaussahaZZa työskenneZ
Zeistä 76 %:ZZa oZi oma raivaussaha . 

OZosuhteiden vaikeutuminen vaikutti tun
tuvasti sekä vesuri- että raivaussaha
työn ajanmenekkiin . Eniten ajanmenekkiä 
Zisäsi poistettujen puiden tiheyden ja 
koon suureneminen . Raivaussahatyön ajan
menekki oZi 46 .. . 96 7. vesurity~n ajanmene
kistä. llehtaarin suuruisen taimiston kä
sitteZy vaati vesurityönä aikapaZkaZZa 
keskimäärin 44 % enemmän aikaa kuin sa
moissa oZosuhteissa urakkapaZkaZZa t yös
kenneZtäessä. Vastaava Zuku raivaussaha
ty~ssä oZi 30 %. MoZemmiZZa ty~väZineiZZä 
päästiin urakkapaZkaZZa keskunäärin parem
piin päiväansioihin kuin aikapaZkaZ Za . 
Yksikkötyökustannukset oZivat aikapaZkaZZa 
tehdyssä työssä seZvästi korkeammat kuin 
urakkapaZkaZZa tehdyssä ty~ssä . 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää , 
mitkä ovat käytännön työmailla taimiston 
perkauksen ja harvennuksen ajanmenekit 
vesurilla ja raivaussahalla työskennel
täessä . Tämä on jatkoa aikaisemmalle sel
vitykselle, joka on julkaistu vuonna 1973 
Metsätehon tiedotuksessa 322 . Lisäksi 
selvitettiin työntekijöitä koskevia tie
toja sekä taimiston perkaus- ja harvennus
työn kustannuksia . 

Työn suunnittelusta ja aineiston keruusta 
on vastannut ~ero ~ . Heino . Esko ikkonen 
on suorittanut aineiston käs ittelyn ja 
kirjoittanut tutkimusraportin . Työn eri 
vaiheissa ovat apuaan antaneet aakko Pel
tonen ja ;. art t. i Tynkkynen . 

AINEISTO 

Aineiston keräsi •etsätehon jäsenyritysten 
ja yksityismetsätalouden taimistonhoito
työmailta vuoden 1973 elo-lokakuussa työn
johto yhdessä työntekijöiden kanssa . Seu
rannan kohteina olleista työntekijöistä 
työskenteli metsäteollisuuden työmailla 
6 % ja yksityismetsätalouden työmailla 
36 %. 

Työntekijät työskentelivät seurannan aika
na usealla eri työmaalla . Työntekijää 
kohti oli vesuri työssä keskimäärin 2 . 7 

TAULUKKO 1 Tutkimusaineisto 

Työn- Työmaat Työmaan 
Työväline teki- keski-

jöitii kp1 ha koko, ha 

Vesuri 37 110 507 3.6 

Raivaussaha 41 110 396 4 . 6 

Yhteensä 78 220 903 4.1 
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ja raivaussahatyössä 3.0 työmaata. Rai
vaussahatöissä työmaat olivat keskimäärin 
suuremp~a kuin vesuritöissä. 

TUTKIMUSTULOKSET 

Tietoja työntekijöistä 

Vesurilla työskennelleistä työntekijöistä 
oli urakkapalkalla 66 % ja raivaussahalla 
työskennelleistä 76 %. Vesuritöissä oli 
suhteellisesti enemmän vanhimpia j a nuorim
pia työntekijöitä kuin raivaussahat öiss ä . 
Vesurilla työskennelleiden keski-ikä oli 
40 v ja raivaussahalla työskenne1leiden 
37 v. 

TAULUKKO 2 Työntekijöi den ammattitaito 

Ammattitaito 

Työväline 
aJ.oitte- tottu- ammatti-
lija nut taitoinen 

% työntekijöistä 

Vesuri 2 37 61 

Raivaussaha 3 22 75 

Raivaussahalla työskennelleistä on noin 
3/4 ollut ammattitaitoisia, vesuritöissä 
vajaat 2/3 (taulukko 2 ). Vesuritöissä 
on ilmeisesti ollut enemmän tilapäistä 
työvoimaa kuin raivaussahatöissä . Aloit
telijoiden vähäinen osuus sekä vesuri
että r a ivaussahatöissä johtunee siitä , 
että seurannan aikana koulut ym. oppi
laitokset olivat jo toiminnassa. Ammatti
taidon arvioinnissa ei voida välttyä tie
tyltä subjektiivisuudelta, sillä objek
tiivista määrittämistapaa ei ole. 

Ajanmenekit 

Taulukoissa 3 ja 4 esitetyt työmaa-ajan
menekit koskevat työskentelyä urakka
palkalla. Olosuhteiden vaikeutuminen li
sää voimakkaasti sekä vesuri- että raiva
ussahatyön ajanmenekkiä . Poistettujen 
pui den tiheyden kasvu helpoimmasta työvai
keusluokasta vaikeimpaan lisäsi ajan
menekkiä vesurityössä 89 ... 114 % ja 
koon kasvu 76 ... 80 %. Vastaavat luvut 
raivaussahatyössä olivat 71 .. . 94% j a 
44 .. . 47 %. Haastoluokka, poistettujen 
puiden pääpuul aji j a taimiston syntytapa 
eivät vaikuttaneet yhtä voimakkaasti ajan
menekkiin kuin t i heys ja koko. 

Työskentely sujui raivaussahalla huomatta
vasti nopeammin kuin vesurilla . Raivaus-

TAUWKKO 3 Taimistan perkauksen ja harvennuksen ajanmenekit metsäteollisuuden j a 
yksityismetsätalouden työmailla vuonna 1973 vesurilla työskennelt äessä 

Poistet- Keski - 1 ) Maastoluokka I Maastoluokka II Maastoluokka !II 
Taimis-
to.n tujen läpimitta Poistettujen puiden tiheys , kpl /ha puiden kannonkor-synty-

pää puu- keudelta , 5 000 110 000 1 20 000 II 5 000 jlO 000 1 20 000 1 5 ooo 110 ooo 1 20 ooo tapa laji cm 
Työmaa-aika, h/ha 

Luontai- < 2 .0 6 . 9 9. 7 13.1 7 .4 10.4 14.1 9. 5 13 . 5 16.2 

nen 2 .0 - 4.0 6 .6 12 .4 16 .7 9.4 13.3 17.6 12.1 17 .1 23.0 
> 4.0 12.4 17. 5 23 .6 13.3 16.6 25 . 3 17.2 24 .3 32.7 

Lehti-
puu 

Istu- < 2 . 0 6.1 6. 6 11.6 6 .5 9.2 12. 4 6. 4 11.9 16.0 

tettu 2. 0 - 4. 0 7 .7 10.9 14.7 6. 3 11.7 15.7 10.6 15.0 20. 3 
> 4.0 10 .9 15 . 5 20 .6 11.7 16 .6 22 .3 15.1 21. 4 26 .6 

Istu- 10.6 11. 4 16.4 
tettu tai Havu- < 2 .0 7 .2 15. 3 7 .7 9.9 14.7 21.2 

luontai- 2 . 0 - 4. 0 9.1 13. 5 19. 4 9 .7 14 . 5 20.6 12. 5 16.7 26 .9 puu > 4.0 12.9 19.2 27 .6 13 .6 20. 5 29 .6 17.6 26. 5 36.2 neo 

Lehti- < 2 .0 6. 9 9. 7 13.1 7 .4 10. 4 14 .1 9.5 13. 5 16.2 
2.0- 4.0 6.6 12. 4 16.7 9 .4 13. 3 17 .6 12.1 17.1 23 .0 puu > 4 .0 12.4 17 . 5 23 . 6 13. 3 16.6 25.3 17 . 2 24 . 3 32.7 

Kyl-
vetty 

Havu- < 2 . 0 6. 0 6 .9 12 .4 6 .4 9 .6 13.3 6 . 3 12. 3 17.2 

puu 2.0 - 4 .0 7 . 6 11. 3 15.7 6.1 12.1 16.9 10.5 15.6 21.6 
> 4 .0 10.6 16.0 22 . 3 11.5 17.2 24.0 14 .9 22 .2 30.9 

1) Lä •. 
p~tta kannonkorkeudelta = läpimitta 10 cm:n korkeudelta 
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TAULUKKO 4 Taimisten perkauksen ja barvennuksen ajanmenekit metsäteollisuuden ja 
yksityismetsätalouden työmailla vuonna 1973 raivaussahalla työskenneltäessä 

Poistet- Keski-
1) 1-!aastoluokka I Maastoluokka II Maastoluokka III 

Taimis- tujen läpimitta 
ton Poistettujen puiden tiheys, kpl/ha 

kannonkor-synty- puiden 
5 000 110 000 1 20 000 ! 5 ooo 110 ooo 1 20 ooo 11 5 ooo 110 ooo 1 20 ooo pää puu- keudelta, tapa laji cm 

Työmaa-aika , h/ha 

< 2.0 5.9 7 .7 10.3 6 . 3 8 .2 11. 0 7 .1 9.2 12.3 
Luontai- 2.0- 4.0 6.9 9 .0 12.0 7.3 9. 5 12.7 8.2 10.6 14.2 
nen > 4.0 8 .6 11.2 15.0 9 .1 11.9 15.9 10.2 13.3 17.8 

Lehti-
puu 

< 2.0 5.3 6.9 9.2 5.6 7 . 3 9. 7 6.3 8.2 10.9 
Istu- 2.0 -4 .0 6.1 8 .0 10.7 6.5 8.4 11.3 7.3 9.5 12.7 
tettu > 4.0 7.7 10.0 13.3 8.1 10.6 14 .1 9 .1 11.9 15.8 

Istu- < 2.0 6 .9 9.6 13.4 7 .4 10.2 14 .1 8 .2 11.4 15.9 tettu tai Havu- 2.0-4 .0 8 .0 11 .1 15.5 8 . 5 11.8 16 .4 9.5 13 .2 18.3 luontai- puu > 4.0 10 .1 13 .9 19 .4 10.7 14.7 20.5 11.9 16.5 23.0 nen 

Lehti- < 2.0 4.8 6 .1 8 .3 5.1 6.5 8 .8 5.7 7 .2 9 .8 !(,yl- puu ja 2.0- 4. 0 5.6 7 .1 9.6 5., 7.5 10.2 6.6 8.4 11.4 vetty havu- > 4.0 7.0 8 .8 12.0 7. 9.4 12 .7 8 .3 10.5 14.3 puu 

l) Läpimitta kannonkorkeudelta = läpimitta 10 cm:n korkeudelta 

sahatyön ajanmenekki oli 46 ... 96% vesuri
työn aja~~enekistä . Vesurilla työskennel
täessä hehtaarin suuruisen taimiston kä
sittely vaati aikapalkalla keskimäärin 
44 % enemmän aikaa kuin samoissa olosuh
teissa urakkapalkalla työskenneltäessä . 
Vastaava ajanmenekin lisäys raivaussaha
työssä oli 30 %. 

Kustannukset 

Omalla raivaussahalla työskennelleille on 
urakkatyössä maksettu keski määrin 29 %:n 
suuruinen raivaussahakorvaus . Raivaus
sahakorvauksen osuus bruttopalkasta on 
ollut 15 .. . 40 %. Vaihtelu johtunee 
siitä, että korvauksen suuruutta ei 
ole lailla mäiiritett.v . Raivaussaha
töitä tehneistä on 76 %:lla ollut 
oma raivaussaha . Aikapalkalla tehty 
taimiston perkaus- ja harvennustyö 
näyttää olevan hehtaaria kohti sel
västi kalliimpaa kuin urakkapalkal
la tehty työ . 
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Kuva havainnollistaa olosuhteiden 
vaikutusta yksikkötyökustannusten 
suuruuteen urakalla työskenneltäes
sä . 

Kuva. Taimiston perkauksen ja harvennuksen 
suhteelliset yksikkötyökustannukset vuonna 
1973 urakkapalkalla työskenneltäessä 
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TAUWKKO 5 Taimiston perkauksen ja harvennuksen keski
määräiset yksikkötyökustannukset vuonna 1973 
ilman sosiaalikustannuksia 

Poistettujen Urakkapalkka Aikapalkka 

puiden Raivaus Raivaus Vesuri- Vesuri-
työ saha- työ saha-

tiheys, pää puu- työ työ 
kpl/ha laji 

Yksikkötyökustannukset, mk/ha 

< 7 500 
Havupuu 85 124 101 127 Lehtipuu 74 115 

7 500- Havupuu 125 149 172 162 15 000 Lehtipuu 103 139 

>15 000 Havupuu 185 200 227 219 Lehtipuu 149 183 

235 
100 • vesurityö; poistettujen puiden 

pääpuulaji havupuu ja tiheys 
< 7 500 kpl/ha 

217 215 

< 7 500 7 500 ... 15 000 > 15 000 

Poiatettujen puiden tiheys, kpl/ha 

D Vesurityö , poiatettujen 
puiden pääpuulaji lehti
puu 

~ Veaurityö, poistettujen 
~puiden pääpuulaji havu-

puu 

[ll]] Raivaussahatyö, pois·tettu
jen puiden pääpuulaji 
havupuu 

B Raivaussahatyö, poistettu
B jen puiden pääpuulaji 

lehtipuu 

3 



Raivaussahatyössä hehtaarikohtai set kus
tannukset suurenevat hi taammin poi s tet tu
jen pui den t iheyden kasvaessa kuin vesuri
työssä . 

Suhteelliset ansiot 

Suhteelliset ansiot (taulukko 6) on las
kettu 7 tunnin työpäivää kohti . Jos eri 
työvaikeusluokille laskettaisiin ajan
menekkien per usteella suhteelliset ansiot , 
saattaisivat ne poi keta taulukossa esi
tett ävistä keskinääräisistä suhdeluvui sta . 
Tämä johtuu luokitusohjei den puuttumises
ta kentällä ja siitä , että vesuri- ja 
raivaussahatyökohteet ovat koko aineis
tossa jakautuneet eri tavoin eri työvaike
usluokkien kesken . 

Taulukossa 6 on sadalla merkitty ansiota 
vesurityössä aikapalkalla . Nähdään, että 
urakkapalkalla on pääs y par emp:11n pa1 va
ansioihin kuin aikapalkalla . Raivaus-

14etsäteho Revie.., 11/1974 

TAULUKKO 6 Suhteell iset päi väansiot vesuri- ja 
raivaus s ahatyössä koko aineiston 
perusteella (eivät sisäll.ä r aivaus
sahakorvausta) 

Ur akkapalkka 
Aika-
palkka 

Työväline brutto netto brutto 

Suhteellinen päiväansio 

Vesuri 152 152 100 

Oma 279 209 198 
raivaussaha 

Työnantaj an - 177 -raivaus saha 

sahalla työskenneltäessä 
västi parempiin ansioi hin 
työskenneltäessä . 

on päästy sel
kuin vesuri l la 

EXPENDITIJRE OF TI ME ON AND TiiE COST OF TENDING 

YOUNG STANDS I N 1973 

Tvo- thirds of the Yorkers employed in 
the tendin~ of youn~ stands of the forest 
industry and private forestr y in 1973 at 
piece- work rates used a br ash hook and 
three-fourths a elearin saw . Seventy six 
per cent of the men workir.g with a clear
ing saw o~ed the tool . 

The increasin difficulty of the workinP, 
condit ions influenced sharply t he expendi
ture of time on both brush-hook and 
clearing-sav work. 
was increased nos 
density an s1ze 

Exnenditure of time 
by the erowth of the 

of the trees removed . 

The expenditure of time on clearing-saw 
work was 46 .. . 96 per cent of that on brush
hook work . The brush-hook treatment of a 
young stand of 1 hectare at time rates 
required an average of 44 per cent more 
time than work in the same conditions at 
piece-work rates . The corresponding fig
ure for clearing-saw work was 30 per cent . 
Better daily earnings on average were 
achieved with both tools at piece-work 
than at time rates . The per-unit costs 
were distinctly higher in work at time 
rates than at piece rates. 
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