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Olli Makkonen: 

Aisattuien koivupaperipuiden teko 
Metsätehon toimesta suoritettiin syksyllä 1952 tut

kimus aisattujen koivupaperipuiden teosta. Aineisto 
kerättiin Tampellan työmaalta Virtasalmelta. Aisat
tujcn 2 m koivupaperipuiden tekoa verrattiin kuori
mattomien 2 m kuusipaperipuiden valmistukseen. 
l oivupaperipuiden teon yhteyde ä tähän tarkoituk
seen kelpaamattomat rungonosat valmistettiin ba
loiksi. Latvapäästä 10 cm ohuempiin koivupaperi 
puupölli.kyihin oli määrä tehdä kaksi aisausta, 10 ... 15 
cm paksui siin kolme ja 15 cm paksumpiin nelj ä. nfi
nimilatvaläpimitta oli cm. Laatuvaatimuksiin kuu
lui li säksi, ettei pölkyis ä saanut olla pehmeää !ahoa 
eikä mutkia. Lenkoutta . a llittiin jonkin verran. Ai
saaminen suoritettiin kuorimaveitsellä puk.kia apuna 
käyttäen. 

Tutkimuksen kohteena oli kolme hak.kuumiestä, 
jotka kaikki t ekivät kumpaakin mainittua tavaralajia. 
Vaikka he eivät olleet työskentelynopeuteen nähden 
amantasoisia, kuu i- ja koi Yu paperipuiden valmis

tuksen vaatiman työajan menekin suhde oli kuitenkin 
kaikilla käytännölli esti katsoen sama. Tällainen huo
mio on toistm·asti tehty laajempionkin ja useampia. 
tavaralajeja sisältävien tutkimusainei tojen puitteissa, 
ja siihenhän oikeastaan peru tuu koko vertaileva 
aikatutkimus. 

Käs illä oleva tutkimu aineisto i ältää kuorimatto
mia kuusipaperipuita n. 23 kuorellista k-m3 eli 1 556 
jm sekä aisattuja koivupaperipuita ja halkoja yh
teen ä n. 1 kuorelli ta k-m3, josta määrästä oli koivu
paperipuita n. 12 kuorellista k-m3 eli 956 jm. Kuusi
paperipuurunkojen keskikuutio oli 0,106 kuorellista 
k-m3 ja koivupaperipuu-ja halkorun.kojen 0,070 kuo
rellista k -ms. 

euraava sa esitettäviin työaikoihin nähden huo
mattakoon, että ne ovat vain kolmen miehen ke ki
arvoja. Aika-arvoilla sinänsä ei niin ollen ole minkään
laista tilastollista edustavuutta eikä niihin voida ve
dota missään muu sa mielessä kuin vertai ltaessa. kes
kenään tu kimuksen kohteena olevien tavaralajien 
valmistuksen työajan menekkiä. 

Kuorelli sten 2 m kuusi paperi puiden valmistaminen 
vaati 2.41 minfjm. Tällöin on ke keyty ten määränä, 
siis lähinnä lepotaukojen ja hukka-ajan o uutena, 
käytetty 10 %- Vertailua varten kummankin tavara
lajin juoksumetri ajat muunnetaan asta.amaan run
kojen kokoa 0,100 kuorelli ta k-m3 . Kuorelli n kuu. i
paperipmm valmistusajaksi saadaan tällöin 2,39 min/ 
jm (muuntokerroin iirryttäe ä runkojen koo ta 0,106 
k-m3 runkojen kokoon 0,100 k-m3 aikai empi n t utki
musten mukaan 0,992 ). Kuu ipaperipuurunkoj n ok
saisuu luokka oli ke kimäärin III 1/2. Kun juoksu
metriaika muunn taan va taamaan koivupap ripuu
runkojcn keskimääräi . tä oksai uu. luokkaa, joka oli 

II 1/2, saadaan kuorellisen kuusipaperipuun osalta 
lopulliseksi vertailuajaksi 2,21 minfjm (muuntoker
roin siirryttäessä oksaisuueluokasta ITI 1/2 ok.saisuus
luokkaan II 1/2 0,924) . 

A i s a t t u j e n . k o i v u p a p e r i p u i d e n teon 
yhteydessä valmistettiin tyveykset, hylätyt välipöl
kyt ja latvat haloiksi. Työajan jakamisessa näiden 
kahden tavaralajin kesken on menetelty seuraavasti. 
_ s. runkoajat, sii s kaato- ja karsimisajat, on jaettu 
kyseisten tavaralajien ke ken niiden kuutiomääräisen 
jakaantumisen mukaisesti. amoin on menetelty sel
laisten satunnaisten työvaiheaikojen suhteen, jotka 
eivät suoranai esti liity tietyn rungon tai pölkyn kä
sittelyyn. Ns. kappaleajat, siis pölkytys-, aisaamis-, 
halkomi s-, ristikoimis- ja pinoamisajat voitiin mitata 
kummallekin tavaralajille erikseen. 

Koivupaperipuiden valmistusajaksi aatiin edellä 
mainitulla tavalla 2,7 minfjm. Kun tämä aika muun
netaan vastaamaan runkojen kokoa 0,100 kuorellist~ 
k -m3, saadaan 2,97 minfj m (juoksumetriajan muunto
kerroi n siirryttäessä runkojen koosta 0,070 k-m3 run
kojen kokoon 0,100 k-m3 1,067). Tämä luku, 2,97 
minfjm, on verrattavi s a edellä kuu ipaperipuiden 
teon yhteydessä saatuun lukuun 2 21 minfjm. Ker
roin, jolla 2 m kuorimattomien kuu ipaperipuiden 
teon juoksumetripalkasta päästään 2 m ai attujen 
koivupaperipuiden teon juoksumetripalk.kaan, on siis 
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- '- = 1.344. Tämä edellyttää, että koi vupareri-
2,2 1 

puiksi kelpaamattomat rungonosat valmi tetaan sa
manaikai esti baloiksi. 

.Jos koivupaperipuiden teon yhteyde. ä ei Yalmi ·
teta halkoja, muodostuu työ hakkuumiehelle edellä 
käsiteltyyn tapaukseen verrattuna epäedullisemmaksi 
koska hänen kaatami taan pui ta kertyy tällöin huo
mattavasti vähemmän valmista tavaraa. Ko ka 
koivupaperipui sa ei sallita mutkia ja koivui ~sa kui
tenkin esiintyy mutkaisuutta paljon enenunän kuin 
havupuissa, hylättyj ä rungono. ia ker yy tuntuva ti 
ene111111än kuin havupuupinotavaran t o sa. Yoi i mel
kein sanoa, että vikai uu työvaikeu tekijänä on 
koivupaperipuiden teo sa sääntö. mutta havupuupino
tavaran teo sa poikkeu . Havupuupinotavaran teon 
työajan menekkiin tavalli issa tapauksi sa ei sanotta
,·asti vaikuta, tehdäänkö latvukset ja mahdolli et ty
veykset samalla kertaa haloi ksi vai ei, mutta koivu
paperipuid n t on o alta asia on toi in . . en vuok. i 
tarvitaan koivupap ripuillc eri taksa ·iinii tapauk
se sa, että valmi tetaan pelkästään paperipuita. 

Tällaisenkin tapauk en varalle voidaan tutkimus
aineiston perusteella Ja kea vertailuluku. ~Ienettely 
on . euraava. Aineisto. t a jätetään kokonaan poi -el-



laiset rungot, joista on tullut pelkästään halkoja. J äl
jelle jääneiden runkojen (keskikuutio 0,084 kuorel
lista k-m3) osalta runkoajat lasketaan kokonaan koivu
paperipuiden tekoon kuuluviksi. Pölkytyksen osalta 
jätetään pois ne poikkisahaukset, joita ei olisi tarvin
nut suorittaa, jollei olisi tehty halkoja. K aikki ha l
kojen osalle tulevat kappaleajat sekä pinojen pääpui
den tekoon kuluneet ajat jätetään pois. 

Edellä selostctulla tavalla saadaan koivupaperipui
den teon työajan menekiksi 3,10 minfjm. Kun tämä 
aika muunnetaan vastaamaan runkojen kokoa 0,100 
k -ma, saadaan 3,21 minfjm (muuntokerroin siirryt
täe ä runkojen koosta 0,0 4 k-m3 runkoj en kokoon 
0,100 k-m3 1,034), j oka on verrattavissa kuusipaperi
puiden teossa saatuw1 lukuun 2,21 minfj m. K erroin, 
jolla kuorimattoman 2 m kuusipaperipuun teon 
juoksumetripalkasta päästään aisattujen 2 m koivu
paperipuiden teon juoksumetripalkkaan siinä tapauk
sessa, että samalla kertaa ei t ehdä halkoja, on 1,452. 

euraava a asetelmassa e itetään vielä tutkimuk
sen osoittama juoksumetriä kohden kuluneiden työ
a ikojen ja siten myö juoksumctripall<kojen suhde 
kokonaislu vuil la. 

Kuorimattomat 2 m kuu ipaperipuut 1 0 0 

Ai satut 2 m koivupaperipuut siinä ta
pauksessa, että hylätyt rw1gonosat 
tehdään samalla kertaa haloiksi 1 3 4 

Ai atut 2 m koivupaperipuu siinä ta
pauksessa, että · hylätyt rungonosa t 
jätetään metsään 1 4 5 

Jiin kauan kuin niillä a lueilla, joi lla tehdään koivu
paperipuita, käytet ään nykyj in "all itsevan tavan mu
kai e ti kolmea tak aa eli hyvän, keskinkertaisen ja 
huonon met än t aksaa , jotka määräytyvät leimikon 
oksaisuuden ja tiheyden pcru teella. oli i kussakin 
taksaluokassa käytettäYä a ·ct clman mukaisia yk
sikköpa lklwjen suhteita ja ai satuillc koivupaperi 
puille siis kahta eri taksasarjaa, sikäli kuin molempia 
tapauksia esiintyy käytärmö ä. en sijaan esim. ns. 
pistetaulukkojärjest elmän Pietsätehon katsaus n:o 2, 
}Ietsätietoa n:o l /1953) puitteissa tarvittaisi in a i a 
t uille koivupaperipuille >ain yk i taksasarja, koska 
vikaisuus siinä tapaukse a , ettei amalla tehdä ha l
koja, 1·oita isi in ottaa huomioon eri työ\·aikeustekijänii 

Preparing Birch Pulpwood Barked 1n Strips 

SUJI .JlARJ' 

_lf amtfacturing paper from birch loo ha recently been 
started in F inland. The ratc materia! comes in 2-metre 
bolt either barked in slrips or u·holly barlced. Jletsäteho, 
the Forest TVork Studies Section of the ('entral ~ssocia
tion of Finnish TVoodworking I ndustries, has condncled 
a time study on the preparing of birch ')YldJYwood both 
barked in stripa and wholly bm·ked. Both stndies hm•e 
aimed at bringing the unit wages paid for preparing 
birch ']Yltlptcood into line with the tmit wages for prepar
ing other JYUlptcood. This report contains the re ults of 
the study on the preparing of birch pttlpwood barked in 
slrip . 2-me/re ll /lbarf,:ed SfJ/'llCe [J'Ulptcoocl tca ttsed Cl8 

the basis of comJXIri on . The inv tigation gave the 
following result . 1 f /he l ime consmned in preparing 
:2-metre S}JI'ttee pulptcood per 1·unning melre i denoted 
by JOOthe corresponding figure for oJ-melre birch Jntlp-
1cood barked in strips i 134 prouided tlwt tlze parts of 
the slem nn fit for pulpu·ood are simultaneously prepared 
as fuel wood, for tchich zcork a . eJXIrale wage is paid 
according to the fueltcood tariif in force. When the part ' 
of tlz e stem mzfit for pul pzcood are left in /he forest the 
inde:r is 1-15. 1'hese figures sh01c at the same time the 
ratio oi nnit tmges payable for preJXI ring tlt product.· 
in question . 

Eripainos .'•,'uonwn Pu utalou,, " :osta JO. 1!1.).1 
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