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Tiivistelmä 

Tutkimus ko kee kuvassa 3 näkyviin varastomuodos
telmiin kerättyjen polttohakerankojen ajoa talvella hevo-
ella ja parireellä. Tällai en pinon tarkoituksena on mah

dollistaa koko pinon kuormaaminen yhtenä yksikkönä 
tutkimuksessa lähemmin selostetulla tavalla. Pinojen 
kuormaus osoittautui kuitenkin angen työlääk i. Pinon 
pituu suuntaisen poikkipuun katkai eminen kirveellä 
vei hankalan työskentelya ennon vuoksi runsaa ti aikaa . 
Vaikka pinojen alusta t olivat py yneet lume ta vapaina, 
oli pinojen vierillä kuitenkin niin paljon lunta (n. 5 dm) , 
että takareen työntäminen sivusuunnassa pinon alle 
tu otti uuria vaikeuk ia. Usein jouduttiin pinojen lat
vapäät kankeamaan ivu uunna sa takareen päälle. 

Kuormattae sa kaikki pinot yhtenä yksikkönä kului 
rankojen kuormaamiseen jopa hiukan enemmän aikaa 
kuin ku ormattaessa kaikki rangat yksin kappalein. 
Kun vain ne pinot, joiden alle takareki näytti olevan 
helposti saatavi sa, kuormattiin yhtenä yk ikkönä ja 
muut pinot ranka kerrallaan , päästiin jonkin verran pa
rem paan tulokseen. Kuormattaes a kaikki pinot yhtenä 
yk ikkönä vei rankojen kulj etu met ä tä varastopai
kalle (ajomatka 200 m) k-m3 kohti 32 % enemmän aikaa 
kuin 8-jalkai ten kaivospuiden ja 2m paperi puiden 
kulj etu . Kuormattae a kaikki pinot ranka kerrallaan 
oli vastaava prosenttiluku 31 ja kuormattaessa o ittain 
kummallakin tavalla 25. Tulo on aivan päinvastainen , 
kuin mihin Iumettornana aikana pyöräajoneuvoa käy
teltäe sä on päädytty. Tällöin nimittäin rankojen ajo ve i 
k-m3 kohti n . 15 % vähemmän aikaa kuin määrämit
taisen pinotavaran ajo. 

Kun pinon kehysrakennelman valmi tu vei itä kos
keneen tutkimuksen mukaan yhdeltä mieheltä 22 min/ 
k-m 3 ja kun hevo en ja miehen kat otaan uomen etelä
puoli ko a palkkau mielessä va taavan 2 Y4 miestä, 
vo idaan pää tellä, että yhtenä yk ikkönä kuormaamalla 
pitäi i aavuttaa työajan sää töä lähe. 10 min/k-m3 

Kuva 1. Parireki - Fig. 1. A twin sled. 
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Kuva 2. Roukkukehikko. - Fig. 2. The cradle structure of pile. 
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Kuva 3. Roukkupi no - Fig . 3. A raised pile. 

kappaleitta in kuormaami een verrattuna, jotta kuva sa 
näkyvien pinojen tekeminen kannattai i. Kappaleittain 
kuormattaessa ei nimittäin kehysrakennelmaa tarvit
tai i, vaan voitaisiin tyytyä e im. telakasaan. Mainitun 
suurui en työajan äästön aavuttaminen ei näytä mah
dolli elta hyvissäkään olosuhtei sa. 

Johdanto 

Eräänä polttohakerankojen hankintaan liittyvänä 
o aselvityksenä on Met ätehon toimesta uoritettu aika
tutkimu roukku pinoihin kerättyjen polttohakeranko
jen ajo ta talvella hevo elia ja parireellä (kuva 1) . 
Roukku pinot oli talviajoa ilmällä pitäen valmi tettu 
iten, että rankojen latvapäät jäivät ns. ian orkan va

raan (k . kuvia 2 ja 3) . Tarkoituk ena oli saada etu reki 

1 



peruutetuksi roukun varassa olevan pinon pään alle ja 
takareki työunetyksi sivusuunnassa pinon alle roukku
kehikon ja ian orkan väliin , jolloin pino voitiin kuor
mata yhtenä yksikkönä laukaisemalla roukku ja hak
kaamalla poikki siansorkan toinen sakara. 

Tutkimus uoritettiin Pienpuualan Toimikunnan toi
meksianno ta, kuten muutkin tätä aihepiiriä sivuavat 
elvitykset. 

Aineisto 
Tutkimuksen kohteena oli osa siitä aineistosta, joka 

kertyi suoritettaessa aikatutkimusta polttohakeranko
jen karsimisesta ja roukkupinoihin keräämisestä 
V APOn työmaalla Teiskossa (Metsä tehon tiedotus 181, 
Pienpuualan Toimikunnan tiedotus n :o 39). yt kä
sillä olevan tutkimuksen kenttätyöt suoritettiin talvella 
1960 ja materiaali käsittää n. 150 p-m3 valtaosaltaan 
lehtipuista valmistettuja polttohakerankoja. Vertailu
työnä oli 8 j kaivospuiden ja 2m puolipuhtaiden kuu i
paperipuiden ajo (48 p-m3). Tutkimukseen osallistui 
vain yk i ajomies, jolla oli mukanaan apu mies. Palstoilla 

ei ollut mmmttavia maastovaikeuk ia. Lumen paksuus 
oli 5 dm. Rankakuormien keskikoko oli 1.9 p-m3 

(0.8 k-m3). Kaivos- ja paperipuita sisältävät kuormat, 
jotka ajettiin lavettia käyttäen, olivat kooltaan ke ki
määrin 2.2 p-m3 (1.6 k-m3). 

Takareen saaminen rankapinon alle edellytti pinon 
pituussuuntaisen tukipuun poikkilyömi tä kirveellä 
kahdesta kohtaa. aikka pinon alu ta oli lumeton, oli 
pinon sivuilla kuitenkin usein niin palj on lunta, että 

.tukipuun poikkilyöminen ja takareen sijoittaminen pi
non alle tuotti uuria vaikeuk ia. Pinon latvapää täytyi 
usein kangeta sivusuunnassa takareen päälle. ain yh
dellä kolmesta rankapalstasta kaikki roukkupinot kuor
mattiin yhtenä yk ikkönä. Toisella palstalla kuormattiin 
yh tenä yksikkönä vain ne pinot (n . 2/3 koko määrästä), 
joiden kohdalla tällainen menettely näytti uuremmitta 
va ikeuksitta käyvän päinsä, ja kolmannella palstalla 
kuormaaminen uoritettiin kokonaan yksin kappalein. 

Reen pankkoj en päissä oli lyhyehköt, irrotettavat 
tapit. Köyttämi · tä ei käytetty kuin aivan poikkeu -
tapauk e a. 

Taulukko- Table 
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Työaika polttohakerankojen ja määrämittai en pinotavaran ajossa talvella. 
Ajomatka 200 m. Ku.Ijetu välineenä p arheki. 

IVorking time in the winter·haulage of /uel chip Iong logs and cordwood of 
fi:xed measurements. Hauling distance 200m. Twin sled as the transport vehicle. 

Pol ttohakerangat - Fuel chip Long logs 

Kuorrnaus o ittain 
Kuormaus pino Kuormaus kappaleittain, osi ttain 

Työn osa 
kerrallaan kappaleittain pino kerrallaan 

Loading a pile Loading Loading partly 
Phase of work at a time single logs single logs, partly 

a pile at a time 

8 j kaivo puut 
ja 2m puolipuhtaat 

kuusipaperipuut 

8 ft. pitprops 
and 2m barked 
spruce pulpwood 

Työajan menekki k-m3 kohti - Time e:xpenditure per cu.m. (s) 

min % 1 min % 1 min % 1 mm % 

Ajo tyhjänä ................... ..... ..... ...... . . . . 
4.30 15 4.30 15 4.30 16 2.00 9 Hauling empty .............. ................... 

Tukirangan katkaisu ...... ................ .. 
0.99 3 0.40 2 0.48 2 Cutting the supporting Long log - -··· ······ 

Reki en ijoittaminen pinon alle ............ 
19 3.07 11 Placing the sleds underneath the pile 5.42 - - - -

Ronkun laukaiseminen ........................ 
R eleasing the raised pile .......... ..... ... ... 2.10 7 0.98 3 1.51 5 - -
Ajo kuormau paikalta toi elle ....... ........ 

1.09 4 1.29 6 Driving from one loading site to another - - - -

Lumen poisto pinon pääl tä ................. . 
0.44 2 1.58 5 0.86 3 1.32 6 R emovai of snow from the pile ············ 

Pinon latvapään kankeaminen ........ .. ... .. 
2.26 8 0.98 4 - -Levering the top end of the pile ............ - -

Kappaleittain kuormaus ..... ... .......... .. . 
6.97 24 2.77 10 6.18 28 Loading single logs ......... .... ........... ... - -

Ajo kuormattuna ·························· ···· 3.84 12 3.84 13 3.84 14 1.62 7 Hauling loaded ................................. 
Purkaminen ............... ....... ..... .. ... .... 

5.47 19 5.47 20 6.34 29 Unloading ···· ··· ············ ··· ·· ······· ·· ······ 5.47 19 

Teiden ja varastoalueen raivaus ............ 
1.54 5 1.54 5 1.54 5 0.32 1 Clearing the roads and the storage site 

Pohja- ja pääpuiden asettelu ........... .... 
0.86 4 Placing the foundation and end poles - - - - - -

Keskeytykset ................................. .. . 
2.93 10 2.91 10 2.76 10 2.21 10 l nterruptions .............. ........... ..... ..... . 

Yhteensä- Total ......... . .... ... . . ........ 1 29.29 100 
1 

29.08 100 
1 

27.58 100 
1 

22.14 100 

Työ~ikojen uhde ............... ....... .......... 1 
Rat'o of the work,ng t'mes ... ..... ....... 132 

1 
131 

1 
125 

1 
100 



Tulokset 

Ohei essa tauluko a on e itetty työajat laskettuina 
k-m3 kohti sekä työaikojen pro enttinen jakaantuminen. 
Ke keytyk iä, joiden määrä todelli uude sa vaihteli 
melko sattumanvarai esti, on la kettu kaikissa tapauk
si sa mukaan 10 %-Ajomatka vaihteli rajoi saan 300-
500 m, mutta ajoajat on tauluko sa e itetty 200 m:n 
ajomatkaa vastaavina. jo- ja apumiehen työnjako oli 
sellainen, että molemmat tekivät yleensä amanaikai-
esti, joskus vuorotellen kaikkia ajoon liittyviä töitä 

lukuun ottamatta sitä, ettei apumies ollut koskaan oh
jaksissa. Tasai esta työnjaosta johtuen työajat on kunkin 
osatyön kohdalla ilmoitettu kummankin miehen ke ki
arvona. Työaikoja ei ii ole ilmoitettu mie minuutteina, 
vaan n e osoittavat työhön käytetyn ajan ellai enaan . 

T yhjänä ajoon , amoin myös kuormattuna ajoon on 
kaivos- ja paperipuiden kuljetuksen yhteydes ä kulunut 
k-m3 kohti tuntuva ti vähemmän aikaa kuin rankoja 
kulj etettaessa. Tähän on yynä ennen kaikkea kaivos
ja paperipuukuormien eivä ti suurempi koko ranka
kuormiin verrattuna. 

Pinon pituu uuntaisen tukirangan katkaisemi een 
on mennyt sitä vähemmän aikaa, mitä vähemmän on 
kuormattu pino kerrallaan. Tämä on luonnolli ta, illä 
tukirangan katkaiseminen kirveellä oli huomattavasti 
helpompaa kappaleittäin kuormaamisen jälkeen kuin 
ko. kemattoman pinon olle a ky ymykses ä, jolloin 
työskentelyasento oli hankala ja tukiranka oli u eimmi
ten katkaistava kahdesta kohtaa. Yksi katkai u oli joka 
tapaukses a aina suoritettava, ko ka tukirangan maassa 
oleva pää oli jäätynyt luja Li kiinni. 

Rekien ijoittaminen pinon alle on vaatinut pinoit
tain kuormattae a huomattavan runsaa ti aikaa. Tämä 
koskee nimenomaan takarekeä. Etureen peruuttaminen 
pinon tyvipään alle kävi yleen ä melko helpo ti päin ä . 

Roukun laukai emiseen, joka uoriteuiin halkai e
malla karmalinpuun päät kirveellä, on kulunut itä 
enemmän aikaa, mitä enemmän pinoja on kuormattu 
yhtenä yk ikkönä, multa sitä uoritettiin jonkin verran 
myö silloin , kun kuormau tapahtui kokonaan yk in 
kappalein. 

joa pal talla kuormau paikalta toi elle ei ole e iin
tynyt silloin, kun kuormaus on tapahtunut pinoittain, 
koska yksi pino on aina muodo tanut kuorman. Myös 
illoin, kun kuormau on tapahtunut o ittain kappaleit

Lain , on kuorma aina muodo tunut yhde tä pinosta . 
Pelkä Lään kappaleittain kuormattae a on amaan 
kuormaan toi inaan otettu rankoja kahde ta eri pino ta, 
joten tällöin e iintyy jonkin verran ajoa kuormau pai
kalta toi elle. Kaivo - ja paperipuiden ajon yhteyde ä 
kuuluu ajo kuormauspaikalta toiselle uoranaise ti työn 
luonteeseen. 

Lumen poi tami ta pinon päältä on uoritellu itä vä
hemmän, mitä enemmän on kuormattu pino kerrallaan. 
Roukun laukai emisen onni tue sa hyvin lumi puto i 
u ein it e tään poi pinon päältä . Kappaleittain kuor
mattae a oli lumi en in poi tettava jokai en pinon 
päältä . 

Pinon latvapään kankeami een takareen päälle on ku
lunut huomattava ti aikaa illoin kun kaikki pinot on 
kuormaltu yhtenä yk ikkönä. Tällöin ei voitu valita 
yhtenä yk ikkönä kuormaltaviksi vain ellai ia pinoja, 
joiden alle takareki näytti olevan helpo Li aatavi a ja 
niin ollen ivu uuntaan kankeami ta jouduttiin suorit
tamaan melko paljon. 

Rankojen kappaleittain kuormaaminen on ollut k-m3 

kohti Ia kien hitaampaa kuin 8 j kaivospuiden ja 2 m 
paperipuiden kuormaus. illoin, kun käytettiin sekä 
kappaleittain että pinoittain kuormau ta, kuormattiin 
vain n. 1/3 pal talla olevista rangoi ta kappaleittain. 
Tämä näkyy luonnolli esti kappaleittain kuormaamiseen 
kulunee a ajassa . 

Purkaminen varastopaikalla uoritettiin rankojen kul
jetuksen yhteydes ä kaiki sa tapauksissa amalla tavalla, 
etupäässä yksin kappalein, joskus kuitenkin kaatamalla 
reki. Rangat purettiin melko säännöttömiin kasoihin 
pyrkimättä erityisemmin saamaan tyvipäitä tasan. Kai
vos- ja paperipuut sen ijaan purettiin äännöllisiin pi
noihin, ja niinpä onkin niiden purkaminen vienyt k-m3 

kohti enemmän aikaa kuin rankojen purkaminen. 
Teiden ja varastoalueen raivau ta on esiintynyt ran

kojen ajossa enemmän kuin määrämittai en pinotava
ran ajo a. Rangat vaativat mm. huomattavasti uurem
man tilan varastoalueella kuin kaivos- ja paperipuut. 

Pohja- ja pääpuiden valmi tusta ja a ettelua on e iin
tynyt vain määrämittai en pinotavaran ajon yhteyde ä. 

Keskeyty ten määräk i on, kuten edellä jo anottiin, 
merkitty kaiki sa tapauksis a 10 % kokonai työaja ta. 

Kokonaistyöaikaa tarkasteltaessa voidaan todeta, että 
rankojen ajo on vienyt k-m3 kohti 25-32 % enemmän 
aikaa kuin 8-jalkaisten kaivospuiden ja 2-metristen 
paperipuiden ajo. Tulo on suunnaltaan päinva tainen, 
kuin mihin Iumettornana aikana Jallu-kärriä käytet
täe ä on päädytty (Met ätehon tiedotu 171, Pien
puualan Toimikunnan tiedotus n :o 12). Viimek i mai
nitun elvityksen mukaan polttohakerankojen (jotka 
tosin olivat etupäässä havupuuta) ajo vei ajomatkan 
olle sa 200 m 14--15 % vähemmän aikaa kuin 8- ja 
6 1/2-jalkaisten kaivo puiden sekä 2-metri ten pohto
puiden ajo. 

Talviset kahden miehen työskentelyä ko kevat aika
arvot ovat rankojen kohdalla elvä ti uurempia ja 
määrämittaisen pinotavaran kohdalla vähän pienempiä 
kuin Iumettornana aikana aadut, yhden miehen työ -
kentelyä ko kevat aika-arvot. Miesminuutteina laskien 
näyttää talvinen ajo lumettoman ajan kuljetuk een 
verrattuna kovin heikolta. yynä on ennen kaikkea apu
miehen mukanaolo talvella. Jonkin verran eroja on tie
ty ti saattanut olla miesten suoritu ta o akin. 

Kuormaus pino kerrallaan on vaatinut jopa vähän 
enemmän aikaa kuin kuormaus yksin kappalein. Edul
li impaan kokonai tulok een on päästy illoin, kun on 
kuormattu yhtenä yk ikkönä vain ne pinot, joiden 
kohdalla tämä on näyttänyt helpo ti käyvän päinsä. 
Joka tapaukses a näyttää monimutkai en roukkukehi
kon teko talviajoa varten aiheettomalta. Roukkukehi
kon valmistus vei melkoisen rivakoilta miehiltä a iaa 
ko keneen tutkimuk en mukaan (Metsätehon tiedotu 
181 Pienpuualan Toimikunnan tiedotu n :o 39) ke key
tyk ineen n . 22 min/k-m 3 • Tämän uurui en työajan kor
vautuminen ku tannu mieles ä ajon yhteydes ä (ajo
mieskerroin nykyään Etelä- uome sa 2.26) edellyttää, 
että pinoittain kuormaten aavutettai iin lähe 10 mi
nuutin sää tö k-m3 kohti kappaleittain kuormaami een 
verrattuna, johon tyydyttäe ä ei tarvita minkäänlai ia 
kehy rakennelmia, vaan voidaan latoa rangat e im. ta
valli een telakasaan . Tätä uuruu luokkaa oleva työ
ajan säästö ei ole tutkimuk en antamien aika-arvojen 
valo a mahdollista, vaikka lume ta johtuvat hankaluu
det olisivat huomattava ti vähäi empiäkin kuin tutki
muk en yhteydes ä . 
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TIME STUDIES ON THE WINTER-HAULAGE 

OF FUEL CHIP LONG LOGS COLLECTED IN RAISED PILES 

by Olli Makkonen 

MMARY 

The investigation wa oncerneJ with the winter-
haulage by horse and twin sled of fuel chip Iong logs 
collected in torage formation shown in Fig. 3. The 
purpose of a pile of this type is to make it possible Lo 
load the pile as a whole in a ingle unit; this is explained 
in more detail in the text. The loading of the pile , 
however, proved to be rather difficult. Cutting the 
longitudinal upporting log for the pile with an axe 
took much time because of the inconvenient working 
position. Although the pile foundations were free of 
snow, there was so much snow (c. 5 dm) close to the 
piles that pushing the rear led sideway underneath 
the pile was very cl ifficult. lt was often necessary to 
lever the top end onto the sled from the side. 

When all the piles were loaded a a single unit a little 
more time was expended on loading the Iong logs than 
when they were loaded singly. When only the pile 
under which it appeared easy to introduce the rear 
sled were loaded in a ingle unit, and the other pile 
were loaded one long log at a time, a slightly better 
re ult wa achieved. When all the piles were loaded in a 
ingle unit the haulage of the long logs from forest lo 

the storage ite (hauling dislance 200 m) look 32 per 
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cenl more Lime per olid cu.m. than the haulage 
of 8 ft. pitprop and 2-m pulpwood. When all the 
pile were loaded one long log at a time the comparable 
percentage was 31 and when the loading wa partly 
by both methocl together il wa 25. The result i 
completely oppo ite to that arri ed at u ing a wheelecl 
vehicle cluring the nowle periocl. Then the haulage 
of the long lo(T Look c. 15 per cent Ie tim per 
solid cu.m. than the haulage of cordwood of fi.xed 
dimension . 

ince the 1 reparation of the cradle con truction for 
the pile took one man 22 min. / olicl cu.m. and, a one 
hor e and a man i con idered to he the equivalent of 
2 1/4 men in the outhern half of Finland in the wage 
re pect, it can he concluded that loading a a ingle 
unit must produce a aving in working time of nearly 
10 min.fsolid cu.m. compared with loading logs singly 
in order lo make the preparation of the pile seen in the 
illu tration profitable. hen loadina logs ingly, the 
cradle construction i not nece· sary and a pile on kicl , 
for instance, would uffice. The achievement of a aving 
in working time of the magnitude mentioned cloe not 
eem po ible even in good condition . 
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