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PYSTYMITTAUKSEN AJANMENEKKI 

Lyhennelmä Metsätehon tiedotuksesta 347 

Olavi Pennanen 

Pystymittauksen keskimää.r(tinen kljkonais
ajanmenekki oli 9. 8 miestytJmin/m . Kun 
-ryhmän keskimääräiset tuntikustannukset 
ovat 1? mk (v . 19??) , ~kakustannukset 
ovat kesk~n 2, ?8 mk/m . Avo~sa 
aja;ur,ekki oli 8. 5 miestytJmin/m (2 , 41 
mk/m $ ja kasvat;uJhakkuu.asa 11 . 5 miestylJ
min/m (J, 26 mk/m ) . Pystymittauksen ko
konai skustannuksia Laskettaessa on lisäksi 
otettava huomioon mittausryfunän autonkäyt
ttJkustannukset sekä Laskenta- ja tarkastus
mittauskustannukset . 

Pystymittaukseen sisältyvät leimikon suun
nittelu ja leimaus, joita ei muissa mitta
ustavoissa suo'I'iteta . 

Suurissa leimikoissa kuluu eniten aikaa 
puiden leimaukseen ja lukuun ja pienissä 
leimikoissa koepuiden otantaan ja mittauk
seen . Matka- ajan osuus oli keskimti1i:rin 
22 ~ kokonaisajasta . 

Aineisto kerättiin elo-marraskuussa vuonna 
1976 54:n arvotuo pystymittausryhmänjohta
jan suorittamaan kirjaamiseen perustuvana 
seurantana . Mittaustapojen ja -menetelmien 
edullisuutta vertailtiin myös aikatutki
muksella . 

Kasvatushakkuu sisältää tässä harvennus
sekä suojus- ja siemenpuuasentoon hakkuun 
sekä ylispuiden poiston . 

KOKONAISAJANMENEKKI 

Taulukon 1 (s. 2) ajat on tasoitettu lei 
mikoittaisista havainnoista selittävimmän 
muuttujan , poistettavien puiden lukumäärän, 
mukaan . Avohakkuusaa koepuiden otanta- ja 
mittausaika on saatu ottamalla huomioon 
otantatavan sopivuus leimikon koon mukai 
sesti . 

Keskeytykset sisältyvät työvaiheiden ajan
menekkeihin, sillä ryhmät eivät erotelleet 
niitä mittausajasta . Esimerkiksi aikatut
kimuksen tehoajanmenekki oli "ylösottoon" 
perustuvassa puiden luvussa 20 % ja yhden 
miehen lukua käytettäessä 31 % pienempi 
kuin seurantatutkimuksessa . 

Kokonaisaika sisältää leimikon suunnittelun 
ja leimauksen. Ne eivät muissa mittaus
tavoissa liity mittaukseen, joten niiden 
osuus on otettava vertailussa huomioon. 

Koko aineiston perusteella laskettu keski
määräine~ kokonaisajanmenekki oli 9 .8 mies
työmin/m . Pohjois-Suomessa se3oli 9 .2 ja 
Etelä-Suomessa 9 . 9 miestyömin/m . Avohak
kuusaa ajanmenekki oli 835 ja kasvatus
hakkuusaa 11.5 miestyömin/m . 

Pystymittauksen ajanmenekkiin mi attua 
puumäärää kohti vaikuttavat eniten leimi
kon ja puun koko. 
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TAUWKKO 1 Pystymittauksen keskimääräiset ajanmenekit . Kokeneet kolmihenkiset ryhmät 
(Ryhmän jäsenten ajat on laskettu yhteen ja ne sisältävät keskeytykset ja 
työvaiheiden aloitukset ja lopetukset ) 

AVOHAKKUU KASVATUSHAKKUU 

Työvaihe P u i t a, k p 1 1 1 e i m i k k o 

500 J 1000 1 2500 1 5000 110000 1 500 l 1000 1 2500 1 5000 

A i k a, t u n t i a 1 1 e i m i k k o 

Leimikon suunnittelu 2.9 4.1 6.4 

Leimaus ja puiden luku 4.5 9 .0 22.5 

Koepuiden otanta ja mittaus 6 .5 10 .7 21.5 

Laskennan valmistelu 1.1 1.8 3.1 

Matka-aika 6 . 0 9 . 5 17 . 0 

Y h t e e n s ä 21.0 35.1 70.5 

Kokeneiden kolmihenkisten ryhmien keski
määräisistä ajanmenekeistä (kuva 1) oli 
vaihtelua 25 %:iin saakka. Se aiheutui 
muista olosuhdetekijöistä ja ryhmästä. 
Kun ryhmän kokemus oli vähäisempi ja koko 
suurempi, kokonaisajanmenekki kasvoi j opa 
kaksinkertaiseksi . 

Eri työvaiheiden osuudet kokonaisajanmene
kistä ovat : 

Leimikon suunnittelu 
Puiden leimaus ja luku 
Koepuiden otanta ja mittaus 
Laskennan valmistelu 
Matka-ai ka 

noin 10 % 
20 . o . 47 II 

45 . • .18 II 

noin 3 11 

noin 22 11 

Puiden leimauksen ja luvun osuus kasvaa ja 
koepuiden mittauksen vähenee , kun puut ovat 
kooltaan pienempiä ja leimikot suurempia. 

TYÖVAIHEIDEN AJANMENEKIT JA 
TYÖTEKNIIKAN KEHITTÄMINEN 

Suunnittelu 

Suunnittelun toteutus vaihtel i alueittain 
ja yri tyksi ttäin. Kun leimikon koko kasvoi, 

'l'AUWKKO 2 Suunnittelun ajanmenekin jakauma 

AVOHAKKUU KASVATUSJ!Amll 

Työvaihe Le imiken koko , m3 

2001500 1 100~ 200.150011000 

% 

Leimikon alkusuunnittelu 53 48 46 42 41 38 
Korjuun suunnittelu 40 46 49 54 56 59 
Mittauksen suunnittelu 7 6 5 4 3 3 

Leimikon suunnittelu 100 100 100 100 100 100 
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8.6 11.3 5. 0 6 .8 9 .5 12 .0 

45.0 90 . 0 6 . 2 12 .3 30.8 61.7 

36 .5 56.5 7.0 10.0 18.0 27.0 

4 .6 5.1 1.1 1.8 3.1 4.6 

25 . 0 35 . 0 6 . 0 9 . 5 17 .0 25 .0 

ll9 .7 197.9 25.3 40.4 78.4 130 . 3 

ryhmän osuus suunnittelussa yleisesti vä
heni ja muun suunnittelijan osuus kasvoi . 
Ryhmänjohtaja suunnitteli yksin leimikot 
noin joka kolmannessa suunnittelua suorit
taneessa ryhmässä. 

Pystymittausleimikon suunni ttelun toteu
tukseen vaikuttavat leimikon koko, sijainti 
ja suunnitteluaste sekä ryhmänjohtajan ko
kemus etenkin hakkuun työvaikeustekijöiden 
määrityksessä . Muita tekijöitä ovat suun
nittelun yleinen organisointi, pystymitta
us-ja ostoleimikoiden osuulet sekä suunni t
telun tarve . Pystymittauksesta erillistä 
suunnittelua puoltavat suuret leimikot, 
lyhyet matkat leimikolle, vaativa ja runsas 
suunnittelun tarve , ryhmän vähäinen kokemus 
sekä pystymittausleimikoiden pieni osuus . 

Suunnittelu oli nopeinta, kun sen suoritti 
yksi henkilö . Kokenut ryhmä käytti 10 ... 
20 % enemmän ja kokematon ryhmä noin kak
sinkertaisen ajan verrattuna yhden henkilön 
käyttämään suunnitteluaikaan . 

Ryhmässä suunnittelu kannattaa antaa ryh
mänjohtajan tehtäväksi . Ryhmän muut Jase
net tutustuvat leimikkoon parhaiten , kun 
he ovat mukana sen r ajauksessa . Sen jäl
keen ryhmänjohtaja jatkaa suunnittelua ja 
muut alkavat lukea puita niin sanottua 
yhden miehen lukua käyttäen. 

Puiden leimaus ja luku 

Puiden leimaus ja luku suoritetaan pysty
mittauksessa yhtenä työvaiheena, jolla 
selvitetään palstoittain runkolajeittaiset 
ja läpicittaluokittaiset puiden lukumäärät . 
Kun käytetään mä.äräväliotantaa , koepuut 
valitaan ja merkitään tässätyövaiheessa. 

Avohakkuussa käytti kokenut kolmen hengen 
ryhmä puiden lukuun aikaa 0 . 54 miestyömi-



AVOHAKKUU KASVATUSHAKKUU 
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Kuva 1. Pystymittauksen llol<onaisajanmenel<it puumiiärii.ä kohti. Kokeneet l<olmihenl<iset ryhmät 

nuuttia yhtä puuta kohti. Ajanmenekkiin 
sisältyvät työn aloittamis- ja lopettamis
ajat sekä keskeytykset. Kasvatushakkuussa 
vastaava ajanmenekki oli 0 .82 miestyömini 
puu . 

Koepuiden valinta ja merkitseminen puiden 
luvun yhteydessä lisää puukohtaista ajan
menekkiä 0 . 5 ... 25 .0% otantaprosentin ja 
merkkaustavan mukaan . Yhden puun merkit
seminen vie aikaa 0.33 miestyöminuuttia 
(sisältää myös "ylösottajan" osuuden). 

Leimauksen osuus puiden luvun ja leimauk
sen yhteisestä ajanmenekistä oli avo- ja 
kasvatushakkuussa keskimäärin 68 %, kun 
leimauksessa selvitettiin tukki- ja kuitu
puiden lukumäärät, merkittiin poistettavat 
puut ja arvioitiin puum.äärät . Ennalta suo
ritetusta leimauksesta ei kokeneelle ryh
mälle ole hyötyä. Erillisestä leimauksesta 
tulisikin luopua . 

Sopiva ryhmän koko puiden lei aukseen ja 
lukuun on kolme henkilöä . Avohakkuussa 
kolmihenkinen ryhmä on noin 12 % nelihen
kistä tehokkaampi käytettyjä kokonaisaikoja 
verrattaessa. Kasvatushakkuussa ei eroa 
ollut. Ryhmän kokemattomuus lisäsi uiden 
luvun ajanmenekkiä noin 20 % (avohak
kuussa 0 .12 min/puu) . 

Puiden lukuvälinP.enä käytti tutkimusryh
mistä yli 65 % kaulainta, noin 20 % mitta
saksia ja vajaat 15 % niin sanottua yhdis
telmä.kaulainta . Vain muutama ryhmä vaihtoi 
mittausvälinettä olosuhteiden mukaan . 
Yhdistelmäkaulaimen osuutta työvälineenä 
tulisi lisätä , sillä sitä käytettäessä 
ajanmenekki on 8 .. . 28% pienempi kuin 
"ylösottoon" perustuvassa puiden luvussa. 
Ero on suurin avohakkuussa ja ylispuiden 
poistossa . Yhden miehen luvussa mittaa
jille jaetaan omat palstat työn vastuulli
suuden vuoksi . 

Koepuiden otanta ja mittaus 

Koepuiden otannalla ja mittauksella selvi
tetään kunkin runkolajin läpimittaluokit
tai set yksikkökuutiomäärät koepuualueittain. 
Koepuiden otanta voidaan suorittaa joko 
puiden luvun yhteydessä määrävälimenetel
mällä tai koepuita mitattaessa . Puiden 
luvun yhteydessä valitut koepuut voidaan 
mitata heti tai merkitä erillistä mitta
usta varten. 

Koepuiden mittausaika lisääntyi 20 . .. 30% 
leimikon koon mukaan , kun leimikko jaettiin 
kahdeksi koepuualueeksi . Jakaminen useam
paan kuin kahteen koepuualueeseen ei enaa 
lisännyt keskim~räistä koepuiden mittaus
aikaa, mutta mittausaika vaihteli paljon, 
koska tarvittava kokonaiskoepuumäärä 
vaihteli . Kun leimikon puusto on yhtä 
puulajia ja rakenteeltaan tasaista, koepui
den mittaukseen kului 20 ... 30% vähemmän 
aikaa kuin puustonrakenteeltaan normaa
leissa leimikoissa. Ajanmenekin lisäys 
puustonrakenteeltaan epätasaisen ja nor
maalin leimikon välillä on samansuuruinen. 

Avohakkuussa käytettiin koepuiden valintaan 
yleisimmin linjoittaista relaskooppimene
telmää (Etelä-Suomessa 52 % ja Pohjois
Suomessa 90% leimikoista) . Kasvatushak
kuussa koepuut valittiin yleisesti määrä
väliotantana puiden luvun yhteydessä . Kun 
puut valittiin määrävälein, lähes 30 %:ssa 
leimikoista koepuut myös mitattiin puiden 
luvun yhteydessä . 

Puustonrakenteeltaan normaaleissa leimi
koissa koepuiden otanta ja mittaus oli 
linjoittaisella relaskooppimenetelmällä 
20 . . . 50% hitaampaa kuin määrävälimenetel
mällä. Ero pienenee , kun leimikko on suu
rempi ja puun koko pienempi. Lisäksi määrä
väliotannasta saatavaa etua vähentää tar
kastusmittauksen vaikeutuminen . Kaistale
menetelmän ja linjoittaisen relaskooppi
menetelmän välillä ei eroa havaittu. 
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Kun koepuut mitattiin puiden luvun yhtey
dessä, ajanmenekki oli pienissä leimikoissa 
(alle 1 000 puuta) hieman pienempi kuin 
koepuiden erillisessä mittauksessa. 

Kun leimikosta poistetaan alle 3 000 puuta, 
koepuut on sopivinta valita puiden luvun 
yhteydessä . Tärkeää on myös huomata leimi
kot, joissa linjoittaista otantaa käytet
t äessä on koealojen ulkopuolelta etsittävä 
l isää koepuita puuttuviin luokkiin. Kysei
set leimikot soveltuvat määrävälimenetel
mäll ä mitattaviksi. Kun poistettavien pui
den maara on alle 1 000 puuta, koepuut 
voidaan mitata puita luet taessa ja suurem
missakin leimikoissa, jos ryhmässä on neljä 
henkilöä . Määräväliotanta soveltuu myös 
pienien koepuualueiden mittaamiseen, vaikka 
pääosa leimi kosta mitataankin linjoittai
sella relaskooppi menetelmäll ä . 

Kolmen hengen ryhmä on sopiva myös erilli
sessä koepui den mitt auksessa. Neljän 
hengen ryhmä käytti siihen 10 ... 25% enem
män aikaa kuin kolmen hengen ryhmä . Kun 
puut luettiin ja koepuut mitattiin saman
aikaisesti, vastaavaa eroa ei ollut. Koke
mattomuus lisäsi ryhmän a j ankäyttöä koe
puiden mittaukses sa 20 ... 35 %. Tut ki muk
s essa ei s elvitetty ryhmänjohtajan koke
musta , mutta se vaikuttaa otantatapaan ja 
koepuumääriin ja siten myös mittausai kaan . 

Työväl i neiden vaikutus näkyy l ähinnä nii
den käyttökelpoisuudessa. Esimerki ksi 
alhaalt a varresta luett ava yläkaulai n mah
dollist aa pi temmän työpäivän , sillä valon 
vähäisyys j a sade eivät samassa maar1n 
vaikeuta mitt austa kuin ylhäält ä luettavia 
kaulaimia käytettäes sä . 

Laskennan valmistelu 

Laskennan Valmist elulla t ehdään mit taus
aineisto laskent akelpoiseksi sekä r apor
toidaan tarkastusmittaaj ia. 

Leimikolle kulkeminen 

Lei mikolle kulkemiseen (aut olla ja j alan ) 
kului aikaa päivittäin 1. 5 tuntia ryhmän 
.iäsentä kohti . Matka-ajan osuuteen ( 22 %) 
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vai kutti tutkimusaineiston keruun syksyi
nen ajankohta . 

Ryhmätyöpäivää kohti kuljetut matkat lei
mi kolle ja takaisin olivat keskimäärin 

autolla 

jalan 

Etelä- Suomessa 
Pohjois- Suomessa 
Etelä- Suomessa 
Pohjois-Suomessa 

93 km 
78 II 

0 .7 km 
1.9 II 

Autolla kulkemiseen sisältyvät r yhmän 
kokoamiseen tarvittavat matkat . 

Matkoihin kulunut aika puoltaa nelihenki
sestä mittausryhmäs t ä luopumista . 

Keskeytykset 

Keskeytysten osuus metsävaiheen ajasta oli 
1 %. Pieni osuus johtui siitä , että useat 
ryhmät sisällyttivät keskeytykset työvai
heiden aikoihin . 

KEHITTÄMISKOHTEET 

Pystymittausmenetelmä on koko käytössäolo
aikansa pysynyt samanlaisena . Käytännössä 
on ilmennyt useita kehittämistarpeita . 
Niistä tärkein on koepuiden otannan ja 
siihen liittyvän laskentasysteemin kehittä
minen . . yös puiden luku on mittausperus
teiden ja niiden soveltamisen kehittämistä 
tarvitseva työvaihe . 

Pystymittausleimikoissa on päällekkäinen 
työ suunnittelussa ja leimauksessa tärkeää 
poistaa myyjän ja ostajan yhteistoimin . 

ittaustekniikan kehittämisessä pääpaino 
on koepuiden otantamenetelmien soveltami
sessa . Siihen voidaan vaikuttaa koulutta
malla ryhmänjohtajia . Puiden luvussa tuli
si lisätä yhden miehen suorittamaa lukua 
etenkin avohakkuussa ja ylispuiden pois
tossa . 

Mittaajien vaihtuvuuden vuoksi koulutus
tarve on suuri . Koulutuksen tehostamiseksi 
tulisi muodostaa erityisiä koulutuspisteitä 
ja perustaa niin sanottuja mittausratoja . 

EXPENDITURE OF TIME IN r-1EAsrnEMENT ON THE STI.MP 

Brief account of a study the detailed results of which are published in 
347 . 
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