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Paperipuurankojen hankinta 

~fetsiiteho on suorittanut ori en toi van tutkimuksen 
parillisi llc metrei lJe katkai tujen knu ipaperipuuran
kojen ha nkinna. ta. Tutkimus suoritetti in Yhtyneiden 
Pap2ritchta idcn työmaalla Lempäälä . . ä. yksyllä 1951 
sekä talvella ja keväällä 1952. 

R ankoj en maksimipituus oli 6 111. Tutkimu aineis
toon sisälty i 6 m pölkkyjä 50 %, 4 m pölkkyjä 49 % 
Ja 2 m pölkkyjä 1 % kappaleluvusta. Rankojen koko
naiskuutiomäärä oli n . 50 kuorclli ta k- m3. Hakkuu 
ta pahtui syksyllä, ja rangat ajettiin talvella autotien 
varteen, jossa ne keväällä katkottiin 2-metri siksi 
si rkkelill ä ja kuorittiin käsi n . K ysymykse sä oli 
si is rationali soinnin ka nnalta angen a lkeellinen 
tapaus. 

Vertailuperusteena käytettiin :?-metri sten, metsässä 
valmiik i t ehtyjen puolipuhtaiden kuusipaperipuiden 
hankintaa saman autotien varteen . Xä itä isältyy 
tutkimusaineistoon n . 20 k-m3 mitattuna hakimun 
yhteydessä kuoren päältä. Kaikki seuraava sa esitet
tävät työajat on laskettu kuorellista ki intokuutio
metriä kohden , vai kka pölkyt kummassakin tapauk
se a lopuksi olivat puolipuhtaina pinos a. Tämä ei 
mitenkään ha ittaa t yöajan menekin vertailua . 

Tutlcimuksen tarkoituk ena oli \'ksi nomaan tvö
a,jan menekin vertailu. Ku tannu. te1~ \'ertai lu oli sikin 
luonnollisesti vaatinut huomattava. ti laajemmat puit
teet. Sirkkelin kulj ettamiseen ja a entami een kulu
neita aikoja ei ole laskettu mukaan, ko ka ne pienen 
rankaerän katkomisessa olisivat muodo tuneet suh
teettoman suuriksi ja koska niillä suuremman \'araston 
ollessa kysymyksessä ei oli i anotta>aa merkitystä. 

euraavassa esi tettäviä työaikoja t arkasteltaessa 
on muistettava, että ne peru tuvat vain parin miehen 
t yöskentelyn euraami een , joten ne ei vät ole abso
luutti siin arvoihinsa nähden mi llään tavoi n yleistettä
vissä. Ta rka telumme kohdi tuukin lähi;mä >ain 
valmiiden paperipuiden ja ran.kojen han.ki1ma sa 
toisiaan vastaavien työvaiheiden työajan menekin 
suhteen elvittämi een . 

Hakkuu 

Puolipuhtaiden 2-metri sten kuu ipaperipuiden val
mi taminen ja latominen ri tikolle vaati 176 7 
minfk-m3 ja parilli ille metreille katkai t ujen kuori
mattomi n kuusirankojen teko ja kokoaminen kanto
ri stikoi lle 72 6 minfk-m,3 jos molemmissa tapauksis a 
verra taan toisiin a tavaran valmi tami ta käyttö
osaltaan 0,125 k-m3 kokoi i ta rungoi ta , mikä koko 
lähinnä vastaa tutkimusleimikoiden yhtei tä ke ki
kuutiota. uhdeluvui lla ilmai tuna 2-me ri ten puoli
puhtaiden paperipuiden ja kuorimattomien rankojen 
hakimun työajan menekki on seuraava. 

Hakkuu 

2-motriset 
kuu ipaperipuut 

JOO 

Kuusirangat 

41 

Kuormaus 

Kuormauksen työajan menekki (ajomie ilman apu
miestä) kiintokuutiometriä kohden oli 2-metri sten 
pölllyjen osalta 20,6 min. ja rankojen osalta 2 ,6 min. 
Rankojen kuormaus osoittautui siis tuntuva ti hitaam
maksi kuin 2-metri sten pölkkyjen kuorma u . yyn ä 
on lähinnä, että pitkien kappaleiden liikuttelu ja 
kääntely tuottaa metsässä vaikeuksia pystyyn jää
neiden puiden ja aluskasvilli uuden takia. (Tällä 
kertaa rankojen kuorman tuotti ajomiehille vai 
keuksia enkin vuoksi , että alimmat rangat olivat 
usein jäätyneet maahan kiinni. Xiiden irroittamiseen 
kuluneita aikoja ei kuitenkaan ole luettu kuormaus
aikaan mukaan.) amansuuntainen on aikaisemmis a 
tutkimuksissa tehty havainto, että -!-metristen pölkky
jen latominen metsässä ristikolle käy kuutioyksikköä 
kohden hitaammin kuin 2-metri sten pölkkyjen lato
minen . - Kuormausaikojen suhde näkyy euraavasta 
asetelmasta. H uomautettakoon, että kuormaukseen 
on luettu kaikki ajomiehen palstalla suorittama työs
kentely (lukuun ottamatta edellä mainittuja rankojen 
kiinnijäätymisestä johtuneita hukka-aikoja) . 

Kuormaus 

2·metriset 
kuusipaperipuut 

100 

Varsinainen ajo 

Kuu irangat 

139 

Varsinaisen ajon osalta 2-metristen pölkkyjen ja 
rankojen välillä ei voitu havaita eroa. K ahden kilo
metrin ajomatkaa vastaava työajan menekki k-m3 
kohden oli 15,4 min. Var inaisen ajon työajan menekin 
suhdeluku on si is molemmi!Ja t avaralajei lla sama. 

Vai inainen a jo 

Purkaus 

2-metriset 
kuusipaperipuut 

100 

Kuusirangat 

JOO 

Purkauksen työajan menekin osalta oli odotettavissa 
eroavnutta jo senkin vuoksi, että 2-metri et pölkyt 
ladottiin pinoon, mutta rangat en ijaan purettiin 
kasaan . ~fet ässä valmiiksi tehtyjen 2-metri ten 
pölkJ{yjen purka.uksen työajan menekki k-m3 kohden 
oli 9,9 min ., ja vastaava luku rankojen purkauk essa 
6,9 min . Työajan menekin suhde selviää euraa>a ta 
asetelmasta. 

Purkaus 

2·metriset 
kuusipaperipuut 

100 

Kuusirangat 

70 

Edellä olevaan tulokseen jo akin määrin >erratta
vi a on c aikaisempien tutkimu ten o oittama eikka, 
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että esim. 4-metristen pölkk.yjen käsittely varasto
paikoilla on kuutioyksikköä kohden jout ui sampaa 
kuin 2-metristen pölkkyjen käsittely, siis päim-astoin 
kuin metsässä. 

Rankojen katkominen 

Kuten jo alussa mainittiin, rank ojen katkominen 
tapahtui tavallisella pöytäsirkkelillä. Työ ryhmään 
kuului 4 miestä. irkkelin pöytä oli valmistettu 
nimenomaan rankojen katkomista varten . Se oli 
noin 6 m pituinen. irkkelin terä oli tarkalleen 2 
m etäisyydellä pöydän toisesta päästä. Kaksi 
miestä nosti sahurin avu tamana rangan pöydälle. 

en jälkeen ranka työnnettiin pituussuunnassa pöydän 
päässä olevaan )>toppariill>) asti, ja lopuksi sahuri 
työnsi rangan rullaamaila terää vasten. Ryhmän 
neljäs mies kantoi katkaistut pölkyt p inoon. 

Voimanlähteenä oli tavall inen maatalouspoltto
moottori ja voimansi irto tapahtui p itkällä hihnalla . 
Jos ranka oli lenko tai itä ei ollut asetettu h uolellisesti 
kohti uoraan terää va taan, alko i terä rankaa sitä 
vasten rullattaessa usein ahdistaa, ja seurauksena oli 
hihnan htiskahtaminen pois pyörän päältä. Tästä 
aiheutuvia hukka-aikoja ei luettu työaikaan m ukaan , 
koskapa ne pienillä tekni llisi llä parannuksilla ilmeisesti 
oli i voitu välttää. 

Tutkimusaineistoon sisältyy kaksi rankaerää. 
Toisessa tapauksessa sirkkelipöytä oli olosuhteiden 
pakosta sijoitettava kohtisuoraan tien ja sen viereen 
kasattujen rankojen pituussmmtaa vastaan, joten 
rangat oli pöydälle nostettaessa käännettävä. T oisessa 
tapauk e a sirkkelipöytä voitiin asettaa ka an viereen 
rankojen pituu suuntaan, jolloin rangat vieritetti in 
teloja pitkin pöydän viereen. Voisi olettaa katkomisen 
muodostuneen edellisessä tapauk es a epäed ulli sem
maksi kuin jälkimmäisessä, mutta niin ei käynyt, 
>aan työajan menekki kuutioyksikköä kohden oli 
kumma sakin tapauksessa käytännöllisesti katsoen 
ama, keskimäärin 31,3 miesminfk-m3 (4 X 7,83 m in.). 

Ku oriminen varastopaika lla 

amat miehet, jotka syksyllä olivat valmi taneet 
metsässä sekä puoliptilidasta paperipuuta että rankoja, 
uorittivat katkottujen rankoj en kuorimisen varasto

paikalla. 
Kuorimi a ikaan on luettu myös pölkkyjen ottami 

seen pino ta ja niiden uuteen pinoon latomiseen kulu
neet ajat. Kuorinta-ajan menekki oli keskimäärin 

,9 min. Jk -m3. amojen miesten kuorintavaiheen 
työajan menekki metsäs ä oli vain 69,1 min. Jk-m3. 
Ero johtuu ennen kaikkea siitä, että levon tarve on 
vara tokuorinna sa tuntuvasti suurempi kuin met ä
kuorinnas a,ja sen vuoksi keskeytysten osuusmuodo -
tuu vara tolla huomattavasti suuremmaksi kuin 
metsä sä. Kuorinta tapahtuu metsässä yleensä pi e
ninä erinä vuorotellen muiden työvaiheiden kanssa, 
mutta vara tokuorinta on tuntuvasti vähemmän 
vaihtelevaa työtä ja samat lihakset joutuvat koko 
ajan olemaan rasituksen alaisina. 

Kun on kysyn1y kahden erilaisen työn vertai lusta 
pienen aineiston puittei sa, on a ina otettava huomioon, 
että hakkuumiehet en mukaan, mitä he itse arvelevat 
tntkim11ksen tarkoituksesta ja omien intressiensä 
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niveltymisestä siihen, aattavat toi e sa tapaukses a 
tahallaan levätä enemmän kuin toises a, joten saadulle 
keskeytysten määrälle ei voida antaa sanottavaa 
merkitystä. Tässä tapauksessa on kuitenkin aikai 
semmin suoritettu laajoja tutkimuksia sekä kuoritun 
tavaran teosta metsässä että vara tokuorinnasta, ja 
kun käsillä oleva tutkimus keskeytysten määrään 
nähden päätyi hyvin samansuuntai iin tuloksiin , ei 
ole syytä tällai iin epäilyksiin. 

Tähän mennessä suoritetut tutkimukset osoittavat, 
että keskeytysten osuus on puolipuhtaan pinotavaran 
teossa 10···12 % ja varastokuorinna a 2-±···26 %. 
Keskeytysten osuuden erilaisuus ei kuitenkaan selitä 
kokonaan mainittua vara tokuorinnan ja metsä
k uorinnan työajan menekin eroa. Toisena syynä on. 
että metsäkuor·inta-aikaan ei sisälly pinoami aikaa. 
1\1etsäkuorinta onkin juuri siinä suhteessa edu ll i
sempaa, että kuorinnan vaatima pölkkyjen käsittely 
koituu myös muiden työvaiheiden, lähinnä latomisen 
hyväksi, mikä mustankin tavaran teossa on joka 
tapauksessa suoritettava. 

Yhdistelmä 

K un edellä esitetyt työajan menekkiä koskevat 
tiedot esitetään yhdistelmänä, aadaan seuraavan
lainen kuva tutkitun kahden ta>aralajin hankinnasta. 

Työajan menekki tämän tutkimuksen aineiston 
m ukaan, m iesminfk-m3: 

2-metriset Pariliisilie met. 
puolipuhtaat reille katkaistut 

kuusipaperipuut kuu irangat 

Hakkuu li6,1 72,6 
Kuormaus 20.6 2 ,6 
Varsinainen ajo 15,-! 15,-! 
Purkaus 9.9 6,9 
Varastokatkonta 31.3 
Varastokuorinta ,9 

Yht eensä 222,6 243.i 

Suhdelun1t 100 109 

Rankojen hankinta muodostui 11 s 
työajan m e n e kki i n n ähden 9 % e p ä
e du 1 l i se m m a k s i k ui n m e t s ä ä v a 1-
m i i k s i t e h t y j e n p u o 1 i p u h t a i d e n p a 
p e r i p ui d e n h a n k i n ta. Ku tannu ten ver
tailu muodo h aisi luonnolli e ti vielä epäedulli em
maksi rangoille (sirkkelin kuljetus, kuoletus tai vuokra. 
polttoaine ym.). iitä ei to in voida tehdä laskelmia 
näin pienen kokei luainei ton perusteella. 

On kuitenkin syytä muistaa, että kysymykse sä 
oli sangen \' aatimattomi a puittei a järjestctt~· 
rankoj en hankitman kokei lu . E im. tasapaino irkkelin 
käyttö tava lli en pöytäsirkkelin a eme ta tai mah
dolli se ti hyvin organisoitu katkominen moottori
sahalla sekä ennen kaikkea kuorinnan konei taminen 
voi. ivat huomattaYasti muuttaa rankojen hankin
nasta saatavaa kll\-aa. :Jiet ä ä valmiiksi tehtyjen 
puoli puhtaiden paperi puiden hankinnan ja koneista
mattoman rankojen hankinnan välillä on joka tapauk
sessa melkoinen marginaali , joka kyllä työajan 
menekkiin nähden epäilemättä on helposti poistetta
Yi ssa, mutta jonka poistaminen ku tannusten osalta 
saattaa tuottaa uurempia Yaikeuk::;ia. 



logg ng of Pulpwood Bo 1 t s 

8U1llJl A RY 

On the iniliative of 11Iet~äteho, llze Porest IV ork 
S tudies S ectio n of the Central Associa tion of F innish 
lroodworking l ndustries, a small experimental in1:e tig
ation was effected into the logging of spruce pulpwood 
in the fonn of bolts . 

The bolts were bucked in the forest into lengt/z.s of 2, 4, 
und 6 (m!lximum) m etres . .d four-man team effected 
the bt/,Cking, on the forest road, into 2-metre sticks using 
an ordinaTy table ciTCular saw. P artial barking was 
carried o1tt by hand, and the sticks were piled along the 
/ni,Ck road. 

Bolt logging was compared wit/z. the logging of 2-metre 
pa·rtially barked spruce pulpwood finislzed in the forest 
and hauled onto the same {1'1/,Ck road. The distance 
of haulage in both cases was 2 km. 

The com parison s/z.owed: 

Calculating the ratio of working timo , in mLn
minutes, up to the moment in both ca e.s when the stick. , 
partially barked, are laid in piles on the truck road, 
bolt logging is seen to be 9 % less advantageous th1n the 
logging of timbeT finished in the fore.·t. Th e tm~porting 
and mounting of the circular saw is not C01lrsidered. 
A comparison of costs, wlz ich was not the objective of 
the investigation concaned, would of course prove the 
logging of bolt to be less profit'lble still . On the other 
hand, it must be borne in mind tlv.tt a case very primitive 
fmm the m tiona.lization and mechanization point of 
view had been intentionally ehosen as the subject of 
study. The use of e.g. a balance circular saw or possibly 
a chain sau· in !he bucking and, above all , m ech'mi?.:Ltion 
of barking m':Ly considerably chrmge the picture obt'linerl 
of tlze logging of holts. 

H elsinki 1953. Frenr ke llin Kirjapa in o Osakeyhti ö. 
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