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Sahatukkien tuumalajittelu 

maa varastossa haarukka trukilla 
(Sorling of Sawlogs by Fork Tf'uck in the Land Storage) 

T I IV IS TELMÄ 
Vesiallasta vailla olevilla sahoilla on tukkien tuuma

lajittelu pakko suorittaa maavarastossa. Maalla tapahtu
vaan lajitieluun turvautuminen on usein edullista myös 
muilla sahoilla ainakin maitse saapuvien tukkien osalta. 
E råånä, erityisesti pienehköille sahalaitoksille soveltu
vana keinona tulee tällöin kysymykseen lajittelu haa
rukkatrukin avulla. 

Trukkilajittelua järjestettäessä tarvitaan varastointia 
ja lajittelua varten leveydeltään n. 77 m ja syvyydeltään 
n. 27m oleva alue, jos saha käyttää päivittäin n. 3 ooo j• 
tukkeja ja jos halutaan varata tilaa myös tvarmuusvaras
toilleo mahdollisten häiriöiden varalle. - Jotta tukkien 
siirtelymatka lajittelemattomista kasoista lajiteltulliin 
muodostuisi mahdollisimman lyhyeksi, suurimmat tukki
määrät sisältävien tuumaluokkien (tavallisesti 6". 7'' ja 
8") kasojen paikat on edullisinta sijoittaa lajiteltuja tuk
keja sisältävän kasarivin keskikohdalle. 

Trukkilajittelussa tarvitaan 3 miestä, trukinkuljettaja 
ja kaksi lajittelijaa. 

Lajittelutyön tuotos Metsätehon Inkeroisissa Tampel
lan saha-alueella suorittamien tutkimusten mukaan riip
puu ensisijaisesti työntekijäin ammattitaidosta, tuuma
luokkien lukumäärästä, tukkien keskimääräisestä jakaan
tumisesta eri tuumaluokkiin, tukkien keskisuuruudesta, 
lajittelemattomien kasojen tukkikerrosten lukumäärästä, 
lajittelualueen suuruudesta, trukin kulkutien tasaisuu
desta ja kantavuudesta sekä tukkien sattumanvaraisesta 
ryhmittymisestä lajittelemattomissa kasoissa. - Tukki
kappaleina ilmaistu lajittelutuotos vaihteli Inkeroisten 
olosuhteissa lajiteltaessa mäntytukkeja yhden tuuman 
luokituksen tarkkuudella 74···8o kpl/1: ja kuusitukkeja 
6o .. . 65 kpljt. Kuutiojalkoina ilmaistu tuotos vaihteli 
n. 4oo· ··44o -j•jt. 

Inkeroisissa käytetyn OK-haarukkatrukin (Orasvuon 
Konepaja, Hamina) käyttötunti1:ustannuksiksi voidaan 
arvioida n. 62o: - mkjt. Olettamalla trukin kuljettajan 

SUM MARY 
At t he sawmills without log basin the diameter sorting 

has to be done in the land storage. A1so for other sawmills 
this is often useful, at least when logs are supplied by 
land. As a way especially suitable for smaller sawmills, 
sorting by fork truck may be brought into question. 

When arranging the truck sorting, an area of about 
77 metres wide and 2 7 metres deep will be needed for 
storing and sorting, if the saw uses logs 3 ooo cu.ft. daily 
and if one wants to secure against the possible disturb
ances by providing space for a guarantee-storage. -
In order to keep the moving distance from the unsorted 
to the sorted stacks as short as possible it will be most 
profitable to locate the stacks of diameters, usually 6". 
7" and 8", with most numerous logs, in the middle of the 
stack row of the sorted logs. 

Three men are needed in the fork truck sorting, the 
driver of truck and two sorters. 

According to the investigations by Metsäteho within 
the sawmill site of Tampella at Inkeroinen, the output 
of the sorting process at first hand depends on the skill 
of the worker, the number of inch-classes, the average 
distribution of logs into different inch-classes, the mean 
size of logs, the number of log layers in the unsorted 
stacks, the size of the sorting area, the smoothness and 
solidity of the ground where the fork truck moves, and 
on the occasional grouping of logs in the unsorted stacks. 
- Under the circurnstances at Inkeroinen, the variation 
limits of the sorting output, expressed in individuallogs, 
were 74···8o logs per hour for pine and 6o ... 65 for spruce, 
the sorting done with an accuracy of x-inch-class. The 
variation of the output in cu.ft. was 400 ... 440 cu.ft. per 
hour. 

The hourly operating costs for the OK fork truck 
used at Inkeroinen (make of Orasvuo machine shop) 
may be rated about 62o: - Finnmarks. Supposing 
wages for the truck driver 250: - Fmks. and the sorters 



palkaksi 250: - mkft ja lajittelijain palkaksi 2oo: -
mkft saadaan trukkilajitlelun kokonaiskustannuksiksi 
420 jlft lajittelntuotoksen mukaan n. 3: - mkfjs. 

Sahatukkien tuumalajittelu on maassamme to
tuttu yleensä suorittamaan vedessä, koska saha
laitokset on tavallisimmin sijoitettu vesitse saapu
vaa raaka-ainetta käyttäviksi ja koska pölkkyjen 
siirtely vedessä on helppoa. Poikkeuksena ovat 
vailla vesiallasta olevat, maakuljetuspuun varaan 
rakennetut sahat, joiden on pakko lajitella puunsa 
maavarastolla. 

Maalla tapahtuva lajittelu on yleensä todettu 
kalliiksi ja hankalaksi pölkkyjen siirtelyvaikeuden 
vuoksi. - Eräs keino maitse kuljetettavien tuk
.kien lajittelemiseksi niin, että tukkien siirtelytyö 
tässä tarkoituksessa jää vähäiseksi, on lajittelu 
portaittain eri kuljetusvaiheissa. Purettaessa 
pölkkyjä hevos- tai traktorireestä voidaan kuusi
ja mäntytukit sijoittaa eri kasoihin. Niin ikään 
voidaan jo tässä vaiheessa pyrkiä karkeaan tuuma
lajitteluun. Jos jatkokuljetus tapahtuu autoilla, 
puominosturityyppisillä kuormauslaitteilla, joita 
meillä yleensä käytetään, on mahdollista noukkia 
tietyt tuumaluokat kerrallaan kuormaan. Auton 
kuormauspaikalla viipyrnisaika saattaa tämän 
vuoksi kuitenkin venyä kohtuuttoman pitkäksi 
varsinkin pienikokoisten varastojen ollessa kysy
myksessä, mikäli pyritään lopulliseen tuumalajit
teluun. Rautateitse saapuvien tukkien osalta por
taittainen lajittelu on vielä vaikeammin toteutet
tavissa. 

Sahan välittömässä läheisyydessä olevalla maa
varastolla tapahtuva lajittelu on joutunut uuteen 
valoon sen jälkeen, kun tukkien siirtelerniseksi on 
kehitetty koneellisia välineitä. Suurehkoilla ja 
suurilla sahoilla voidaan käyttää automaattisia tai 
puoliautomaattisia lajittelulaitteita, jotka siirtä
vät tukit pituussuunnassa ja pudottavat kunkin 
tuumaluokan omaan lokeroonsa (ks. esim. LEHE
LÄ 1959). Pienehköille sahoille taasen soveltuvat 
haarukkatrukkien käyttöön perustuvat menetel
mät vaatimattomamman investoinnintarpeen 
vuoksi paremmin. 

Koneellinen tuumalajittelu maalla tarjoaa siinä 
määrin etuja vesilajitteluun verrattuna, että mo
net vesistöjenkin varrella olevat sahat ovat siir
tyneet siihen ainakin maitse saapuvan tavaran 
osalta. 

Seuraavassa selostetaan haarukkatrukin avulla 
tapahtuvaa lajittelua Tampellan sahalla Inkeroi
sissa käytetyn sovellutuksen ja tästä sovellutuk-
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200: - Fmks. per hour, the total costs of the fork truck 
sorting, in accordance with the sorting output of 420 cu.ft. 
per hour, will be about 1: - Fmks. per cu.ft. 

sesta Metsätehon suorittarnien työntutkimusten 
perusteella (PUTK.ISTO 1959a ja 1959b). 

Haarukkatrnkki ja sen tärkeimmät teknilliset 
ominaisuudet 

Eri trukkityypeistä, jotka soveltuvat tukkien 
tuumalajitteluun, lienee halvin Orasvuon Kone
pajan (Hamina) valmistama OK-trukki. Sitä käy
tetään mm. Inkeroisissa. Trukin perusasana on 
Fordson Major pyörä traktori, jonkahallintalaitteet, 
istuin ja kulkusuunta ovat käännetyt päinvastai
siksi. Trukilla ajetaan siis »isot pyörät edellä)> . 
Rungon varaan on kiinnitetty teräspalkkirakennel
ma, joka hydraulisten työsylintereiden avulla saa
daan kallistumaan kohtisuoraan maata vasten ole
vasta suunnasta 20° eteen- tai taaksepäin (kuva I). 

Sen yläosa saadaan niin ikään hydrauliikan avulla 
nousemaan ja laskemaan. Rakennelmaan on tuet
tu haarukka, jolta eteenpäin kallistettaessa tukit 
vierivät alas. Kuljetuksen aikana rakennelmaa 

Kuva I. Vakiomallinen OK-haarukkalrukki. - Yalok. 
valmistaja . 

Fig. I. OK fork lruek of standard model. - Pholo by manu
facturer. 
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Kuva 2. Esimel'kki tukkien tuumaluokkajakaantumasta seka 
lajittelemattomien ja lajiteltufen tukkikaSO'Jetl sijoituksesta. 

Fig. 2. Example of the inch-class division oflogs and location 
of the stacks of unsOI'ted and sorled logs. 

kallistetaan taaksepäin. Ketjuvoimansiirrolla haa
rukka saadaan tarpeen mukaan nousemaan ylös 
tai laskeutumaan alas. ] otta tru.kin tasapaino 
säilyisi kuormattunakin, sen toiseen päähän on 
sijoitettu vastapaino. Trukkia valmistetaan kahta 
tyyppiä, ns. vakiomallia ja matalaa mallia. Niiden 
tärkeimmät teknilliset ominaisuudet ovat valmis
tajan antamien tietojen mukaan seuraavat. 

l{oneen korkeus ......... . . . 
Maavara ................... . 
Nostokorkeus ............... . 
Haarukan pituus (norm.) ... . 
l\1aksimikuorma . . ... . . . . . . . 
Paino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 
Pienin kääntösäde ..... . ... . 
Renkaiden koko, edessä ..... . 

t t takana 
l{ul'L.."U..lopeudet (1 6oo kfmin) 

6. vaihde .... ........ ... . 
5- .... .. ........• . 
4· ......... . ... - .. 
3- .... . ... - .. . ..•. 
2. 

1 • t ....... . ....... . 
Peruutusvaihde .......... . . 

V akiomalli Matala malli 

3 105 mm 2 150 mm 
400 • 400 

3 500 • 2 500 • 
1000 • 1000 • 
1 500 kg 1 500 kg 
3 500 • 3 500 • 
6.4 m 6.4 m 

14' X 30' (II' X 36') 
7·5' X 16' 

21.2 kmft 
11.8 
8.4 
6.0 
4·7 
3·3 
8.1 
4·5 

21.2 kmft 
11.8 
8.4 
6.0 
4-7 
3-3 
8.1 
4-5 

Muutoin ominaisuudet ovat samat kuin Fordson 
Major traktorilla. - Ko. trukkityyppi soveltuu 
myös sahatavaran siirtelyyn. 

Mainittakoon, että OK-trukki kykenee liikku
maan huomattavan huonollakin alustalla, koska 

etupyörät ovat kookkaammat kuin monissa muissa 
trukkimalleissa. - Tavallisesti tukkien lajittelu
paikalta jätetään lumi tästä syystä talvella auraa
matta ja annetaan sen polantua tiiviiksi. 

Lajittelutyön järjestely 

Trukkilajittelua järjestettäessa on ensimmäisenä 
tehtävänä selvittää tuumaluokkien lukumäärä ja 
niihin kuuluvien tukkien määrä. Siihen saadaan 
tiedot sahan käyttämien tukkien keskimääräisestä 
tuumaluokkajakaantumasta (kuva 2). Toiseksi on 
tunnettava eri tuumaluokkien tukkien tilantarve 
lajitelluissa tukkikasoissa. - ] os käytetään 3-5 m 
korkeuteen nostavaa trukkia (kasan korkeus n. 
3 m), erikokoisia tukkeja (koon tunnuksena latva
läpimitta). mahtuu ro m pituiseen, välitelalliseen 
kasaan suunnilleen seuraavassa taulukossa esitetyt 
määrät. 

Taulukko - Table 1 

10 m pituisiin, lajiteltuihin kasoihin mahtuvat tukkimäärät 
Numbel' of logs fitted in ro m long, sOI'ted stacks 

Tuumaluokka 
Inch-class 

5' 1 6' 1 7' 1 8' 1 9' 1 10'1 II'I 12'1 13'1 14'1 15' 

Tukkikerroksia/kasa (n. 6o m 1) 

Log layersfstack (c. 6o sq.m.) 

II IIII IO I 9 1 8 1 8 1 7 1 7 1 6 1 6 1 5 

Lajiteltuja tukkeja, n. kplfkasa * 
SOI'ted logs, c. logsfstack * 

5171 495 1 410 1 333 1 272 1 256 1 203 1 182 1 150 1 138 1 105 

l{asan kuutiomäärä, n. ja 
Cu.bic volume of stack, c. cu.ft. 

1 39511 83012 05012 17012 23512 61012 43512 57012 47512 65012 295 

* Telapuiksi oletettu käytettävän 2' X 4' !ankkuja. 
Planks 2' X 4' supposed to be used as cross-Iumber. 

Lajitellut kasat sijoitetaan tietenkin sahan vesi
altaan tai tukkeja saharakennuksen sisään (tai 
kuorimoon) siirtävien kuljettimien äärelle. 

Kun tunnetaan sahan tukkienvastaanottokyky, 
voidaan laskea, missä tahdissa lajitelluista kasoista 
vieritetään tukkeja pois ja siten lajiteltujen tukki
kasojen vaatima kokonaistilantarve. 

Suurimmat tukkimäärät sisältä vien tuumaluok
kien kasat on sijoitettava niin, että keskimääräi
nen kuljetusmatka lajittelemattomista kasoista nii
hin muodostuu mahdollisimman lyhyeksi, siis 
suunnilleen lajiteltuja tukkeja sisältävän kasarivin 
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Kt1va 3· Tukkie·n purkaminen autosta lajittelemattomaan 
kasaan I nkeroisissa. - Valok . Metsäteho. 

Fig. 3· Unloading of logs into an tmsorted stack at Inkeroinen. 
- Photo by Metsäteho. 

keskik:ohtaan. - Jos tila sallii, on edullista varata 
kaksi kasan paikkaa runsaasti tukkeja sisältäville 
tuumaluokille. 

Lajittelemattomia tukkeja sisältävät kasat taas 
sijoitetaan yhdensuuntaiseen riviin lajiteltujen 
tukkikasojen kanssa. Kasarivien väliin täytyy 
jättää riittävä tila trukin kääntymistä ja kulke
mista varten (vähintään n. 7 m). Lajittelematto
mien tukkien sijoituspaikka riippuu useasti alueelle 
johtavan autotien tai rautatien sijainnista. Jos 
nämä tiet ovat varastoalueen tasoa korkeammalla 
kuormien purkaminen ja tukkien vierittely lajitte~ 
lemattomilla kasoilla on helppoa. 

Suoritettujen työntutkimusten tulokset viittaa
vat siihen, että lajittelemattomat tukit olisi edul
lisinta sijoittaa yksikerroksisiin, aluspuiden päällä 
oleviin kasoihin. Mikäli tilanpuute vaatii suurem
pia kasoja, voidaan ne tehdä latvatukkeja väli
telaina käyttäen kaksi- tai kolmikerroksisiksi 

' 
muttei mielellään korkeammiksi. Välitelattomien 
kasojen tuumalajittelu on hankalampaa kuin väli
telallisten. - IO m pituisiin, lajittelemattomiin 

Taulukko - Table 2 

ro m pituisiin, lajittelemattomiin kasoihin mahtuvat tukki
määrät 

Number of logs fitted in ro m long, tmsorted stacks 

Tukkikerroksia/kasa 
Log layersfstack 

1 
1 

2 
1 

3 
1 

4 

Lajittelemattomia tukkeja , n. kplfkasa (n. 6o m 1 ) 

Unsorted logs, c. logsjstack (c. 6o sq.m.) 

40 
1 

Bo 
1 

120 
1 

160 

Kasan kuutiomäärä t äytenä, n. ja 
C11bic volume of jilled stack, c. cu.ft. 

220 
1 

440 
1 

66o 
1 

88o 

4 

kasoihin voidaan sijoittaa suunnilleen taulukon 2 

mukaiset tukkimäärät. 
Esimerkkinä trukkilajitlelun vaatiman varasto

alueen suuruudesta voidaan esittää seuraava. -
Oletetaan sahan käyttävän keskim. 3 ooo j3 tuk
keja päivässä, tuumaluokkia olevan II ja tukkeja 
kuljetettavan varastoalueelle päivittäin sahan 
käyttöä vastaava määrä. - Kukin tuumaluokka 
vaatii oman kasansa, joten lajiteltujen kasojen 
lukumäärä on myös II. Näiden kasojen tulee olla 
niin suuria, että ne sisältävät myös »varmuusvaras
ton» tukkien saha-alueelle tapahtuvan kuljetuksen 
tai lajitlelun mahdollisen häiriintymisen varalta. 
Muutoiuhan saha joutuisi keskeyttämään toimin
tansa. 

Eniten tukkeja sisältävät tuumaluokat ovat ta
vallisesti 6", 7" ja 8'. Jos näiden luokkien puu
määrän oletetaan nousevan korkeintaan 25 %:iin 
koko j3-määrästä, päivittäin saapuvasta 3 ooo j3:sta 
joutuisi niiden kasoihin enintään 750 j3. Käyttä
mällä ro m pituisia kasoja jäisi &varmuusvarastolle>> 
tilaa 6" luokassa vähintään I o8o j3 varten, 7" 
luokassa n. I 300 j3:lle ja 8' luokassa n. r 420 j3:lle. 
Muissa luokissa vastaava tila olisi huomattavasti 
suurempi. - Näin ollen lajiteltujen kasojen koko
naistilantarve olisi vesialtaan tai kuljettimen pi
tuussuunnassa n. II X 7 m eli 77 m ja mainittua 
suuntaa vasten kohtisuorassa suunnassa ro m. 

Lajittelemattomille kasoille on myös syytä va
rata niin suuri alue, etteivät lajittelu-, sahaus- tai 
kuljetushäiriöt pääse liiaksi vaikeuttamaan toi
mintaa. Varaamalla sama tila lajittelemattomille 
kasoille !..'Uin lajitelluille selvitään tukkien purka
misella yhteen kerrokseen silloin, kun toiminta on 
häiriötöntä {kasoissa voi olla silloin samanaikai
sesti n. z 400 j3). Jos la jittelemattomien tukkien 
määrä halutaan pitää varmuussyistä suurena tai 
jos tavaran kuljetusta saha-alueelle on jostakin 
syystä kiihdytettävä, saadaan lisäämällä tukki-

Kuva 4· Tukkien ltlumariS kllynnissll. - Valok. Metsätelro. 

Fig. 4· Inch-scaling ojlogs in progress. - Photo by M elsllteho. 



kenoksien määrä 3:een kasoihin mahtumaan n. 
7 260 j3 eli runsaan kahden päivän varasto. - Kun 
trukin kulkureitiksi edellisten lisäksi varataan n. 
7 m syvyinen ja 77 m levyinen alue, tulisi lajittelu
ja varastoalueen kokonaisleveyden olla n. 77 m 
ja syvyyden n. 27m eli pinta-alaltaan n. 2 roo m2 • 

Pienentämällä warmuusvarastoille>> varattua tilaa 
voidaan mainitun kokoisella alueella lajitella suu
rempiakin puumääriä. 

Varsinaisen lajitteluryhmän tavanomainen mies
vahvuus on kolme, nimittäintrukinkuljettaja sekä 
kaksi lajittelijaa. Tukkien vierittämiseen lajitei
luista kasoista tarvitaan lisäksi työvoimaa samoin 
kuin tukkien mahdollisessa purkamisessa rauta
tievaunuista lajittelemattomien tukkien varastoon. 

Käytännössä lajittelutyö tapahtuu niin, että 
laj ittelijat ryhmittelevät tukkisaksia tai nosto
koukkua apuna käyttäen pienikokoisimmat tukit 
vain tiettyä tuumaluokkaa sisältäviksi taakoiksi 
trukille. Tavallisesti trukki kuljettaa kerrallaan 
r. .. 8 tukkia elin. 6 .. -40 j3 tukkien koosta sekä nii
den ryhmittelyn vaatimasta ajasta riippuen. Mies
ten voimien kannalta liian raskaat tukit ryhmi
tellään trukin avulla. Toinen lajittelijoista järjes
telee lajitelluilla kasoilla telapuut paikoilleen sekä 
suorittaa niillä muutkin tarpeelliset tukkien järjes
telyt. Tuumauksen miehet tekevät tavallisesti 
yhdessä. - Työntekijäin eri tehtävät selviävät 
yksityiskohtaisemmin työntekijäin työmaa-ajan 
suhteellista rakennetta esittävästä taulukosta (tau-

Kuva 5· Lajittelifat ryhmittelemässä tukkeja trukille soveltu 
uaksi taakaksi Inkeroisissa. - Valok. Metsäteho. 

Fig. 5. Grouping logs by sorters inJo bunches fitting to be 
moved by the fork truck. - Photo by Metsäteho. 

lukko 3), joka on laadittu Ink:eroisten sahalla yksi
kerroksisissa telakasoissa olleiden mäntytullien 
lajittelusta suoritettujen tutkimusten perusteella. 

Lajittelutyön tuotos ja siihen vaikuttavat tekijät 

Tärkeimmät lajittelutyön tuotokseen vaikutta
vat tekijät ovat työntekijäin ammattitaito, tuuma
luokkien lukumäärä, tukkien keskimääräinen ja
kaantuminen eri tuumaluokkiin, tukkien keskisuu
ruus, lajittelemattomien kasojen tukkikerrosten 
lukumäärä, lajittelualueen suuruus (trukin keski-

Taulukko - Table 3 
Työntekijäin työmaa-ajan suhteellinen rakenne mäntytukkeja yksikerroksisista telakasoista lajiteltaessa. 

Proporlional structure of the work-site time for the workers sorting pine logs frora I-layer storage-stack. 

Työvaihe 

1 

I lajitt. 

1 

II lajitt. 

1 

Kulj. 

1 

Yht. 

1 Phase of work Sorter I Sorter II Driver Total 

Tehotyöaika - Productive work time % työmaa-ajasta - % from the work-site time 

Tukkien vieritys haarukalle - Rolling logs on the fork 1!.2 6.4 - 5.8 
Tukkien ryhmittely trukin avnlla. - Grouping by the fork-truck 12.6 5-1 0.2 6.o 

käsin - Grouping manually 9·7 6.2 3·4 6.4 
Taakan otto - Catching the bunch - - 22.8 7·6 
Taakan kuljetus - Hauling the bunch - - 66.4 22.4 
Telakasan mittaus (tuumaus) - M easuri11g the storage stack 17.0 17-3 - 1!.4 
Lajiteltavan kasan järjestely - Adjusting lhe stack under sorting 14.8 5·7 2.0 7·5 
Työn suunnittelu - Planning the work 14-5 8.2 o.8 7·8 
Tukkien lukeminen - Counting the l<Jgs - - - -
Telapuiden kuljetus - Moving the cross-logs - - - -
Lajitellun kasan järjestely - Adjusting the sorled stack - 43·0 - 14-3 
Trukin auttaminen - Helping the fork-truck 1.2 0.4 I.O 0.8 
Siirtyminen - M ovi11g over I.9 82.9 I.O 93-3 - 96.6 1.0 91.0 

Keskeytykset - lnterruptions 

Trukin huoltaminen - Mai1tte1umce of the fork-truck - - - -
Lajittelijat odott. trukkia - Waiting for the fork-truck, by sorters 15.6 6.3 - 7·3 
Trukki odott. Jajittelijoita - Waiting for sorlers, by the fork-truck - - 3·4 I.I 
Hukkatyö (lähinnä lajitell . te.Iakasan korj.) - Lost work time (most 

for adfusting of sorl$d st<Jrage-stack) 0.2 0.2 - 0.1 
Työkalun kunnostus - Tool maintenance I.I - - 0.4 
Lepääminen - Rest time 0.2 17.1 0.2 6.7 - 3·4 o.r 9-0 

Yhteensä - Total 1 100.0 1 100.0 1 IOO.O 1 100.0 
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maaramen kulkumatka), trukin kulkutien tasai
suus ja kantavuus sekä tukkien sattumanvarainen 
ryhmittyminen lajittelemattomissa kasoissa. 
Kaikkien näiden tekijäin vaikutuksen voimakkuu
desta ei ole käytettävissä tietoja. 

Kuta suurempi on tuumaluokkien lukumäärä, 
sitä hitaampaa on lajittelu. Jos II tuumaluokkaan 
lajiteltaessa tukkikappaleina ilmaistu keskituotos 
merkitään suhdeluvulla roo, 6:een luokkaan laji
teltaessa saatiin Inkeroisissa kuusitukkien tuotok
sen suhdeluvuksi I24 eli keskituotos oli siis n. 
24 % korkeampi. 

Tukkien jakaantuminen tuumaluokkiin vaikut
taa siten, että kuta enemmän tukkeja sisältyy 
keskeisimpiin luokkiin (6 ... 8") ja kuta vähemmän 
muihin (erityisesti suuria tukkeja sisältäviin luok
kiin), sitä suurempi on tukkikappaleina ilmaistu 
lajittelutuotos. 

Jos tukkien keskikoko on suuri, kuluu tukkikap
paletta kohti luonnollisesti enemmän aikaa kuin 
keskikooltaan pienten tukkien ollessa kysymyk
sessä. Tästä antavat seuraavat, Inkeroisista mää
ritetyt, lajittelua yhden tuuman tarkkuudella kos
kevat lukusarjat käsityksen (taulukko 4). 

Taulukko - Table 4 
Keskitu.kin koon vaikutus lajittelutyön tuotokseen 

Inkeroisissa. 
Elfect of the size of medium log on the output of sorting work at 

Inkeroinen. 

Keskitukki, j3 

1 
Medium log, cu.ft. 

s.o 1 5.1 1 5.2 1 5·3 1 5-4 1 5·5 1 5.6 1 5·7 1 5.8 1 5·9 

Mäntytukit, tuotos, kpl/t 
Pi11e logs, oulfml, logsfhour 

79·4178.8178·3 1 n-81 77-21 76.7 1 76.2175·71 75.1 1 74.6 

Tuotoksen suhde 
Proportion of output 

IOO 1 99 1 99 1 98 1 97 1 97 1 96 1 95 1 95 1 94 

Keskitukki, j3 

Medium log, cu.ft. 

6.5 1 6.61 6.71 6.8 1 6.91 7.0 1 7.1 1 7.2 1 7·3 1 -

Kuusitukit, tuotos, kpl/t 
Spruce logs, output, logsfhour 

65.1 1 64.4163.81 63.21 62.51 6r.9 1 6r.31 6o.71 6o.o 1 -
Tuotoksen suhde 

Proportion of output 

IOO lwl~lnl~l~l~l~l~l -

Kuutiojalkoina ilmaistu tuotos on sitä suurempi, 
mitä kookkaampia tukit ovat. Mäntytukkien kes
kikoon suurentuminen 5 j3:sta 5-9 j3:aan lisäsi kes
kimääräisen tuntituotoksen 397 j3:sta 440 j3:aan eli 
n. II %:lla ja kuusitukkien keskikoon suurentu-
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Kuva 6. Trukki ottamassa taakkaa lafittelematlomasta kasasta 
- Valok. Metsäteho. 

Fig. 6. Fork lruck catching the lnmch from an unsorled stack. 
_-:· - Pholo by Metsäteho. 

minen 6.5 j3:sta 7-3 j3:aan nosti tuntituotoksen 
423 j3:sta 438 j3:aan eli n. 3-5 %:lla. 

Tuotoksen absoluuttiset arvot riippuvat tieten
kin huomattavasti paikallisista olosuhtei ta. 
Esim. Koivun sahalla Metsäkylässä mainitaan 
lajitlelun keskituotoksen vaihdelleen 500 ... 625 j3/t 
samaa trukkityyppiä käytettäessä. 

Tiettyä keskisuuruutta edustavan tukkierän ol
lessa kysymyksessä paksummat tukit vaativat 
vähemmän aikaa kuin ohuemmat, johtuen siitä 
että edelliset ryhmitellään trukin taakoiksi trukin 
avulla, mutta jälkimmäiset miesvoimin. - Inke
roisissa todettiin eri tuumaluokkien tukkien lajitte
lutyön tukkikappaleina ilmaistulle tuotokselle seu
raavat suhdelukusarjat lajitlelun tapahtuessa yksi
kerroksisista kasoista. 

Tuumaluokka 

5' 6' 7' 8' 9' 10' 1 I' 12' 13' 

Miintytukit 93 100 IOO W 96 95 95 W II3 
Kuusitukit - 101 IOO 100 W 97 96 96 115 

Mäntytukkien keskikuutio oli tässä tapauk
sessa 5-39 j3 ja kuusitukkien 7-53 j3• 

f'{uua 7· Lajitelluja tukkikasota Inkeroisissa. Valiteloina 
2' x 4' lankvJ. - Valok. Metsateho. 

Fig. 7· Sorled storaf!e slacks al Inkeroinen. Planks 2' X 4' as 
cross-lumber. - Pholo by Metsateho. 
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J(uva 8. Tukkien lafittelutuotos I11keroisissa keskitukin koon 
junktio11a laiitteltm tapahtuessa yhden tuuman tarkkuudella 
( ylhtiälltl) ia työryhman aika IO 1-s kohti eri ltlpimittaluokissa 
tiettya keskikokoa edustavan ttikkiertin ollessa kysymyksessa 
(alhaalla). Laiittelemattomat tukit yksikerroksisissa kasoissa. 

Fig. 8 . Sorting output of logs, at Inkeroine-~1, as a function of 
the size of mean log when sorted with an accuracy of I-incll 
( above) and the time of work team per IO cu.ft. in differffll di
ameter classes, dealing with an amount oflogs of certain mean 

size (below ). A ll tlre unsorted logs in I -layer stacks. 

Lajittelemattomien kasojen tukkikerrosten mää
rän lisääntyminen yhdestä kolmeen alensi aika
yksikössä saavutettua, tukkikappaleina ilmaistua 
tuotosta mäntytukkien ollessa kysymyksessä I3%-

Lajittelualueen suuruus vaikuttaa tuotokseen 
siten, että kuta pitempi on trukin keskimäärin 
kulkema matka, sitä alhaisemmaksi tietenkin tuo
tos jää. Inkeroisissa, josta edellä esitetyt esimerkit 
on otettu, vaihtelee trukin kuormattuna kulkema 
matka 7 ... 50 m ollen keskimäärin n. z8 m. 

Trukin käyttämän kulkureitin tasaisuuden ja 
kantavuuden vaikutuksesta tuotokseen ei ole käy
tettävissä tietoja, sillä esim. kelirikon ajaksi sa
moin kuin voimakkaiden lumipyryjen sattuessa 
lajittelutyö on tapana järjestää aikapalkalla suori
tettavaksi. 

Tukkeja lajittelemattomiin kasoihin purettaessa 
ne saattavat joskus ryhmittyä sattumanvaraisesti 
niin, että tiettyjen tuumaluokkien kerääminen 
trukin taakoiksi helpottuu. Tämä aiheuttaa päi-

vittäisissä tuotosarvoissa vaihtelua, mutta jatku
vassa lajittelutyössä sillä ei ole merkitystä . 

Lajittelutyö on edullisinta järjestää urakka
työksi. Palkkaus voi tällöin perustua keskimääräi
seen tukkika ppaletaksaan, keskimääräiseen kuu
tiojalkataksaan, kuutiojalka-kappaletaksaan tai 
tuumaluokka-kappaletaksaan . 

Lajittelutyön kustannukset 

Lajittelutyön kustannukset saadaan lasketuiksi, 
jos tunnetaan trukin käyttötuntikustannukset, 
työntekijäin palkat sekä keskimääräinen lajittelu
työn tuotos tunnissa. 

Jos oletetaan trukin kestävän 6 ooo t käytön, 
sillä olevan vuosittain työtä I zoo t, korjaus- ja 
huoltokustannusten nousevan kuoletusaikana n . 
65 %:iin kuoletuskustannuksista, romuarvon ole
van ro % hankintarunnasta ja korkokannan ole
van 7 %, saadaan I 6go ooo: - mk maksavan 
trukin käyttötuntikustannuksiksi n . 6zo: - mkjt. 
Tähän on lisättävä vielä työntekijäin palkat. Olet
tamaila trukin kuljettajan urakkapalkaksi 250: -
mk/t ja lajittelijain urakkapalkaksi 200: - mk/t 
saadaan palkkakustannuksiksi yhteensä 65o:
mkft ja koko lajittelutyön tuntikustannuksiksi 
ilman sosiaalikustannuksia n. r 270: - mk. 

Lajittelukustannuksiksi saadaan esim. olosuh
teissa, joissa keskituotos on 420 j3jt, edellisen 
perusteella n. 3: - mkfj3. - Kustannuksista olisi 
tällöin trukin osuus n. 49 % ja työpalkkojen osuus 
n . 5I %. - Vertailun vuoksi mainittakoon, että 
LEHELÄn (1959) mukaan ruotsalaiset tutkimus
tulokset ovat osoittaneet vesilajittelun keskimää
räiseksi työpanokseksi 74 miestuntia r ooo tukkia 
kohti. Olettaen keskitukin suuruudeksi 5.5 jS ja 
työntekijäin urakkapalkaksi em. zoo: - mk/t vesi
lajittelun pelkät palkkakustannukset olisivat n. 
2:70 mkfj3: Kun niihin lisätään vielä vesilajittelu
laitoksen kiinteät kustannukset, n. o:4o ... o:8o 
mkfj3 (vrt. LEHELÄ 1959), saadaan vesilajitlelun 
keskimääräisiksi kokonaiskustannuksiksi n. 3:ro ... 
3:50 mfj3. N~mä luvut eivät kuitenkaan ole täysin 
vertailukelpoisia trukkilajittelun kustannusten 
kanssa, sillä ruotsalaisiin työpanoslukuihin on 
sisällytetty kaikki tukkipuolen työntekijät kuori
moa lukuun ottamatta, kun osa niistä sen sijaan 
puuttuu trukkilajitlelun luvuista. 
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