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TAIMIKON PERKAUKSEN JA HARVENNUKSEN SEKÄ 
UUDISTUSALAN RAIVAUKSEN AJANMENEKKISUHTEET 

Jarmo Hämäläinen Simo Kaila 

Tiio-6ä TES--6op-i.ja.puo.U.e.n pyytämiio-6ä pa.ih.k.a.
pvz.w.,;te;t.u;tiUmuh.-6 e.Ma. -6 e.lvile;t;tu.n Vl..i työ -

~ V a.A._h_ e.U-6 ;te.k.-i_ j Ö -i_d e.YL V a.A_h_!Lfl.Ud .a. JtaÅ. Va.U-6 M.M-
_ työn a.ja.nme.ne.h.~n . 

Po-i.-6te;t.i.a.v-i.e.n pu-i.de.n :t.ihe.y-6 he.hta.a.Jl.Ålla. ja. 
h.uWä.p-i..rrU.;tta. -6 e.h.ä. -6a.mM.ta. lla.ha.MfwhdM.ta. 
-6a.ha..t.ta.va. nunkomä.~ä. va.-i.h.u.ttiva..t e.YL-i..te.n 
na.A..va.M-6a.hatyön a. j a.nme.ne.h.~n . J 0-6 a. j a.n
me.ne.h.h.-i.ä me.nW.i.i-Ln M.da.11.a. h.un :t.ihe.y-6 oli 
8 500 pu!Lf.a./ha. , k.a.nto.täp-i.mil.i.a. 2 cm ja. h.un 
-6a.mMM. -6a.ha.M h.ohda.-6-6a. oli h.uiUmää~n 
Mh.-6 -i_ V e.-6 a.a. , 0 li 1 C.m : Yl V a.h V u-i.-6 ;t e.YL V e.-6 0 j e.YL 
-6a.ha.uh.-6e.n -6uh1:e.e.lline.n a.ja.nme.ne.h.h.-i. 77, 
3 c.m :n 125 ja. 4 cm :n ja. -6ilä pa.h.-6ump-i.e.n 190 . 
KUYL t.ihe.y-6 oli h.a.h.-6-i.nh.e.n:t.a.-<-ne.n , va.-61:a.a.vat 
-6 uhte.e.lli-6 e;t a. j a.nme.ne.W olivat 1 7 0 ( 2 c.m) , 
120 (1 cm) , 22 5 (3 cm) ja. 350 (4 cm) . 

P o -i.-6 :t mna.i:t .a.a.n -6 a.ma.l'll..aM ;t e.n mä n:t -lJ- ja. l e.h:t .i-
puuva.i:t.a.-i.llte.n :t~h.o-i.de.n pe.nk.a.uh.-6 e.n ja. 
hMve.nnuh.-6e.n a.ja.nme.ne.W olivat yle.e.n-6ä 
oa.ma.Yl-6u~e;t . He.lpoMa. ma.M:t.oMa. , ~
la. ma.a.ila. h.a.-6 va.v-<.e.n mänrt-i.h.ö-i.de.n ha.nve.nnM 
oli h.uile.nh.-i.n no pe.a.mpa.a. h.u-i.YL le.h:t.ipUUYL 
pe.nh.a.M . J o-6 -6 e.n -6-i. j a.a.n po-i.-6.te.t,tU.n pä.ä.o-6-i.YL 
h.uuo.ta. , .työ oli h.da.a.mpa.a. . Uufu.tMa.ia.n 
na.A..va.uh.-6 e.-6-6 a. puuta j-<. u va.-i.fuL:t:t.aYLU.t a. j a.rt

m~ne.k~n . 

T utiUmuh.-6 U-6a. ma.M:t:o luoWe.U.im .täh-i.Ytnä 
p-i.n:t.a.utude.n pe.nMte.e.lla. h.olme.e.n h.ulh.u
v a.A..h. e.Mluo h. h.a.a.n . Luo h.k.-i. e.n v a.-6 :t .a. v a.a.:t. -6 uh
te.e.lli-6 e;t a. j a.nme.ne.W olivat 9 3, 1 0 0 ja. 1 1 3 . 

Yhte.nä.-i.ne.n ja. h.onh.e.a. a.U/Ul.U-6 pa.Ue. h-i.da.-6:t.i 
työ-6 h.e.nte.lyä -6 e.lvä-6:t.i . Uufu:t.LLOa.ia.n Jtaiva.M 
ol-i_ noin 3 0 % no pe.a.mpa.a. h.u-i.n :t~h.o n pe.n
RaU-6 ja. ha.nv e.nYLM . 

TUTKIMUSMENETELMÄ JA -AINEISTO 

Tutkimusaineisto kerättiin yhdessä metsähal
lituksen kehittämisjaoston kanssa kesällä 
ja syksyllä 1982 12 : lta eri puolilla maata 
sijaitsevalta paikkakunnalta (kuva 1) . 

Kuva 1. Tutkimuspai kkakunnat . 
Aineiston keräsi Metsäteho <•> 
ja metsähallituksen kehi ttä
mis j aosto (o) 

Ku ltakin paikkakunnalta valittiin kohteiksi 
10 mahdollisimman erilaista työmaata , joille 
sijoi t et t iin kullekin yhden työpäivän työs
kentelyä var t en mi t oitettu työpalsta. Ta
voitteena oli , et t ä kultakin paikkakunnalta 
saataisiin aineistoon mahdollisimman vaih
televia koh t eita . Sen vuoksi pääosa työ
palstois t a sijoitettiin eri- ikäisiin, luon
taises t i tai viljellen uudistettuihin eri 
puulajien taimikoihin, jotka olivat poistu
man puu lajin , tiheyden ja järeyden puolesta 
mahdollisimman erilaisia . Loput työpalstat 
valittiin siten , että kolmasosalle työnteki
jöistä tuli lisäksi erilaisia uudist"usalan 
raivauskohteita , kolmasosalle erityises t i 
kylvömännikön harvennuksia ja kolmasosalle 
maas t oltaan ja maaperäitään mahdollisimman 
erilaisia perkaus- ja harvennuskohteita . 

Pals t alle sijoi t et t iin edelleen systemaatti
sen linja- ja koealaverkoston avutla 20 koe 
r uu t ua , pint a - alaltaan 16 - 150 m poistuman 
tiheyden mukaan . Tavoitteena oli, että kul
lekin ruudulle tulisi 30 - 40 poistettavaa 
puuta . 

Sahauksen s uoritti kullakin tutkimuspaikka
kunnalla sama raivaussaha työhön tottunut 
metsätyöntekij ä . Aineistoa mitattiin kaik
kiaan 12 t yön t ekijältä, yhteensä 109 työ
palstaa ja työpäivää. Työpalstojen pinta-
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ala oli yhteensä noin 100 ha, koeruutuj a 
mitattiin kaikkiaan 2 150, ja niiden pinta
ala oli yhteensä noin 11 ha. 

Keväällä tehdystä tutkimusmenetelmän kokei
lusta saatiin lisäksi kahdelta työntekijäitä 
viiden työpalstan tutkimusaineisto, joka 
käsiteltiin erillisenä . 

Työntekijät työskentelivät palstalla koe
ruutumerkinnöistä välittämättä . Kunkin 
koeruudun aikaan luettiin ne ajat, jolloin 
sahan terä oli sahan käynnissä ollessa 
koeruudun sisäpuolella. Koeruuduilta 
määritettiin seuraavat tunnukset: 

- kantojen määrä, puulaji ja läpimitta niis
tä puista, jotka oli poistettu taimikon 
kasvua haittaavina . Sellaisiksi puiksi 
luettiin kaikki yksittäisinä poistetut 
puut sekä tuppaina poistetuista ne puut, 
jo tka olivat työpalstakohtaista minimi
kokoa suurempia . Poistettaviksi puiksi 
luettiin edelleen läheltä maanpintaa läh
tevät erilliset haarat. 

- pois tettujen puiden keskipituus ja pituu
den vaih t elurajat 

- jäävien puiden puulaji, pituus ja mahdol 
linen sijain t i tuppaassa 

- maaston kaltevuus 

e rikokoisten kivien ja aurauspalteen määrä 
koeruudulla 

- hakkuut ähteiden, oksien, juurakoiden , var
pujen ja muun pintakasvillisuuden, upotta
vuuden ja mättä iden suhteellinen runsaus 
ruudulla 

- kulkuvaikeuden yleisarvio: 
1 kulkureitti es teetön 
2 esteet haittaavat 
3 esteet haittaavat suuresti 

Työpalstat 
seuraavasti: 

jakautuivat puulajisuhteiltaan 

Lehti- Mänty-
puu- valt. 
valt. 

Perkauksen ja 
harvennuksen 67 22 
työpalstat 

Uudistusalan 
raivauksen 
t yöpalstat 

Kuusi - Seka
vatt. puus-

t oinen 
kpl 

9 

3 3 

Yh
teensä 

100 

9 

Perkauksen ja harvennuksen sekä uudistusalan 
raivauksen työpalstojen poistuman tiheys- ja 
läpimittaluokkajakaumat olivat seuraavat: 
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TAULUKKO l Pa istettavien puiden tiheys ja läpimitta 
perkaus- ja harvennus pa l s t o il la 

Po istuman 
Po istuman keskiläpimitta , cm 

Yh t eensä 
keski tiheys , l 1 2 1 3 1 4 
puuta /ha Työ pals t oja , kpl 

' l 000 - - 2 2 4 
l 001 - 2 000 - l 3 1 5 
2 001 - 5 000 l 8 6 3 18 
5 001 - 14 000 5 23 ll 3 42 

14 001 - 32 000 10 12 3 1 26 
> 32 000 2 2 1 - 5 

Yhteensä 18 46 26 10 100 

TAULUKKO 2 Paistettavien puiden tiheys ja läpimitta 
raivaustyömailla 

Pois tuman 
Poistuman keskiläpimitta , cm Yhteensä 

1 1 2 1 3 1 4 keskitiheys , 
puuta/ha Työpa1stoja, kp1 

~ 1 000 - - - - -
1 001 - 2 000 - 1 2 1 4 
2 001 - 5 000 - 1 1 1 3 
5 001 - 14 000 1 1 - - 2 

Yh t eensä 1 3 3 2 9 

Pienin taimikon perkaus- ja harvennuspals
toilta mitattu keskitiheys oli 600 puuta/ha 
ja suurin 53 000 puuta/ha keskiläpimitan 
vaihdellessa 0.9 cm:n ja 4.3 cm:n välillä. 
Raivauspalstoilla tiheyden vaihtelurajat 
olivat 1 000 - 9 300 puuta/ha ja läpimitan 
vaihtelurajat 1.5- 3 . 9 cm. Yksittäisillä 
koeruuduilla tiheydet nousivat hehtaaria 
kohti jopa yli 100 OOO:een ja suurin keski
läpimitta oli 7.8 cm . 

Työpalstakohtaisesti selvitettiin edelleen 
työpäivän aikana sahattu pinta-ala, työ
päivän pituus sekä työajan jakauma. Työn
tekijöiden keskimääräinen työpäivän pituus 
tutkimuksen aikana oli 5 . 2 tuntia vaihdel
len 3.9 tunnin ja 7 . 4 tunnin välillä . Kes 
keytysten osuus tuotantoajasta vaihteli 
työntekijöittäin 13 %:sta 36 %:iin ja oli 
keskimäärin 22 %. 

AJANMENEKIN RIIPPUVUUS 
POISTETTAVAN PUUSTON TUNNUKSISTA 

Raivaussahatyön ajanmenekki r11ppuu suora
naisesti poistettavan puuston määrästä (ti
heydestä) ja järeydestä. Paistettavan puus
ton ryhmittyneisyys vaikuttaa osaksi työn 
määrään, osaksi työvaikeuteen. Muiden pois
tettavaa puustoa samoin kuin maastoa koske
vien tunnusten voidaan edelleen katsoa ku
vaavan lähinnä t yöva ikeutta. 

Paistettavien puiden maaran kasvu lisäsi 
sahauksen ajanmenekkiä sitä jyrkemmin, 
mitä J areämpaa puusto oli (kuva 2) . Kun 
poistettavia puita oli useampia samassa 
sahauskohdassa, ajanmenekki hehtaaria kohti 
näytti aluksi pienenevän yksittäispuiden 
sahaukseen nähden. Vesojen määrän edelleen 
lisääntyessä ryhmittyneisyyden tuoma ajan
säästö kuitenkin menetettiin ja se muuttui 
lisäajanmenekiksi sitä a iemmin, mitä järe
ämpaa puusto oli. Paksujen puiden sahaus 
alkoi hidastua jo 2 - 3 vesan jälkeen. 

Paistettavien puiden tiheys, kantoläpimitta 
ja ryhmittyneisyys näyttivät kaikkien puu
lajien sahauksessa vaikuttavan ajanmenekkiin 
samassa suhteessa. 
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Kuva 2. Ajanmenekin r11ppuvuus poistuman 
tiheydestä ja keskiläpimi tasta . kun samassa 
sahauskohdassa on 1 - 5+ puuta <tummennettu 
alue ; vahvennettu käyrä = 2 puuta/ sahauskohta) 

AJANMENEKKI ERI OLOSUHTEISSA 

Paistettavan puuston puulaji ja 
maaston kulkuvaikeus 

TAULUKKO 3 Paistettavan puulajin ja kulku
vaikeuden vaikutus perkauksen ja 
harvennuksen ajanmenekkiin 

Kulkuvaikeusluokka 
Puulaji 1 

1 
2 

1 
3 

Suhteellinen ajanmenekki 

Leht ipuu 93 100 113 
havaintoja 357 435 115 

Mänty 78 106 55 
havaintoja 181 73 2 

Kuusi 111 131 149 
havaintoja 7 13 6 

Lehtipuun ja männyn sahausajanmenekissä ei 
ilmennyt mainittavaa eroa tavanomaisessa 
maastossa työskenneltäessä . Männyn perka
uksen ja harvennuksen pieni ajanmenekki 
kulkuvaikeusluokassa 1 johtuu ilmeisesti 
luokittelusta . Tällaiset maat ovat paitsi 
maastoltaan helppokulkuisia myös karuja, 
jolloin pintakasvillisuus puut tuu ja puut 
ovat pienila tvuksisia ja helpommin sahatta
via . 

Poistumaitaan kuusivaltaisten t aimike iden 
sahausajanmenekki oli kaikentyyppisissä 
maas t oissa mäntyä ja lehtipuuta johdonmukai
sesti s uurempi. Kuus~a~neisto on kuitenkin 
vähäinen , joten tulosta on pidettävä siltä 
osin vain suuntaa antavana . 

Maaston kaltevuus 

Maaston lievä tai kohtalainenkaan kaltevuus 
ei näyttänyt hidastavan sahausta. Vasta 
30 %: n kaltevuudesta alkaen ajanmenekki 
näytti lisääntyvän tuntuvasti . Maaston 
kaltevuuden vaikutuksen perusteellisempi 
tarkas t elu ei tämän aineiston pohjalta ole 
mahdollista . Sahausajankohdalla ja säällä 
on käy t ännössä ilmeisesti tässä yhteydessä 
merkitystä . 

Muokattu uudistusala 

Raivau ssahauksen työvaikeuteen lautasauraus
jäljellä ei enää taimikonhoitovaiheessa ol
lut merkitystä . Aurauspalle , erityisesti 
korkea yh t enäinen työjälki, sitä vastoin 
hidas t i t yötä selväst i (taulukko 4) . 

TAULUKKO 4 

Palteen 
korkeus , 
cm 

< 35 

> 35 

Kylvötuppaat 

Taimikon perkauksen ja harvennuksen 
suhteellinen ajanmenekki auratuilla 
työmailla. Vertai lutasona (100) 
maaston kulkuvaikeusluokka 2 

Palteen Suhteellinen Havain-
määrä , ajanmenekki toja 
m/ha 

< 2 000 109 11 
> 2 000 114 56 

< 2 000 108 7 
> 2 000 126 44 

Tuppaaseen jäävän kasvatettavan puun varomi
misen voidaan olettaa hidas t avan sahausta . 
Vertailu muiden männiköiden sahauksen ajan
menekkiin osoitti kuitenkin, ettei kylvötup
paiden harvennus ollut t ässä tutkimuksessa 
sen hitaampaa . 

Ojat 

Oj itetuilla alueilla raivaussahaajan kuuluu 
yleensä pitää ojat vapaina kaadetuista puis
ta . Ojien aukipidon vaatiman ajanmenekin 
selvittämiseksi ei t ähän tutkimukseen saatu 
riitt ävästi aineis toa. 

Työskentely keväällä 

Varhain keväällä , lehtien puhkeamisen ai
kaan, kerätty suppeahko aineisto osoitti 
taimikon perkauksen ja harvennuksei;I olevan 
silloin nopeampaa kuin kesällä ja syksyllä 
(taulukko 5) . 

Työn nopeus kev äällä johtunee ennen muuta 
paremmasta näkyvyydestä ja kasvatettavien 
taimien erottumisesta selvästi, jolloin 
kulkeminen ja kaatotyö helpottuvat . On 
tosin mahdollista , että varsinkin pienet 
lehtipuun vesat jäävät lehdettöminä helposti 
huomaamatta ja sahaamatta. Työjälkeä ei tut
kimuksessa t ält ä osin selvit e tty . 
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TAULUKKO 5 Taimikon perkauksen j a harvennuksen 
ajanmenekin riippuvuus sahausajaa
kohdasta 

Työntekijä ja Kulkuvaikeusluokka 
sahausajankoht a l 2 3 

Työntekij ä l 

kesä 94 100 114 
hava i nt oja 20 57 13 

kevät 86 77 -
havaintoja 18 9 -

Työntekijä 2 

kesä 73 100 122 
havaintoja 35 26 16 

kevät 55 68 57 
hava i nt oja 47 37 l 

Uudistusalan raivaus 

Uudistusalan raivauksen a i neis t o kerätt iin 
kahden työntekijän sellaisilta työmail t a, 
joilla avohakkuu tai suojospuiden poisto
hakkuu oli tehty edellisenä talvena . Raivaus 
osoittautui johdonmukaisesti taimikon perka
usta ja harvennusta nopeammaks i (taulukko 6) . 

TAULUKKO 6 Uud i s tusalan r a ivauksen suhteel linen 
ajanmenekki . Perkauksen ja harven
nuksen ajanmenekk i = 100 

Kulkuvaikeus- Suht ee llinen Havain-
luokka ajanmenekki t oja 

l - -
2 70 65 

3 79 36 

Uudistusalan raivauksen pieni ajanmenekki 
johtui ilmeisesti ennen muuta poistettavan 
puuston laadusta sekä siitä , ett ä pintakas
villisuus ei vielä ollut rehevöitynyt . Ali
kasvoksena kehittynyt puusto on vähäoksaista 
ja pienilatvuksista. Hakkuualan raivauksen 
yhteydessä ei myöskään yleens ä tarvitse 
varoa kasvate ttavia taimia . 

TUT KIMUKSESSA LAADITUN 
AJANMENEKKI MALLIN TESTAUS 

Tämänt yyppisessä aikatutkimuksessa, jossa 
pienten, vain vähäisen s 1sa1sen vaihtelun 
omaavien koealojen perusteella on selvitet
ty t yövaikeustekijöiden vaikutusta ajanme 
nekkiin, voi syntyä vääristymiä , kun tulok
sia sovelletaan työpalstoittain. Näiden 
mahdollisten vääristymien toteamiseksi teh
tiin tarkas tel u, jossa työpalstoittain ver
rattiin kunkin työntekijän kaikkien koe
ruutujen t odellista s umma-aikaa ja työpalstan 
keskimää r äis tunnusten ja t ämän tutkimuksen 
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Kall in antaaa a ika . h/ha Ka llin antaa. 
a j a.-.enekk i 
yhtisuurf ku in 
•itattu ~ 

12 

KalUn ant aaa 
ajarwenekki 
suure.pi kuin 
•iuttu 

·. 

Mitattu aika. h/ha 

Mall in anuu 
aj an.enekk i 
pi eneepf kuin 
•itattu 

12 15 

Kuva 3. Ajanmenekkimallin testaus 
työpalstoittain (pisteet) 

tulosten mukaista, tarkoitusta varten laa
ditun mallin laskemaa ajanmenekkiä (kuva 3) . 

Tarkastelu osoitti, ettei ajanemenekki
mallissa ollut tällaisia vääristymiä . Ajan
menekin hajonta johtunee pääasiassa satun
naisista t yöntekij öiden t yönopeuteen vai
kuttavista henkilökohtaisista syistä sekä 
olosuhteista, ku t en säästä ym . 

TULOSTEN TARKASTELU 

Paistettavan puuston läpimitta näyttää ti
heyden ohella vaikuttavan suuresti raivaus
sahatyön ajanmenekkiin . Siksi keskiläpi
mitan oikea määrittäminen tämän tutkimuksen 
tuloksia sovellettaessa on ensiarvoisen 
t ärkeää . Pelkkä silmävarainen arviointi 
näytti yleensä johtavan keskiläpimit an 
yliarvioon . 

Tutkimus osoitti myös puuston t iheyden ja 
läpimi tan vaihtelevan suuresti homogeeni
seltakin näyt t ävän t yöpalstan e ri osissa . 
Työvaikeustekijöiden määrittäminen muu ta
milta systemaattisesti sijoitetuilta koe
aloilta .saattaa siten johtaa helposti epä
luotettavaan tulokseen . Silmävaraisesti 
taimikon keskimääräisiin kohtiin pyrkivä 
koealojen subjektiivinen sijoit t elu lie
nee parempi vaih t oehto , koska kovin suuriin 
koealamääriin ei voida käytännön syistä 
mennä . 
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