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ALUSTAVA SELVITYS 

H A K K U U M I E S T E N A J A N K Ä Y T Ö S T Ä 

TAVARALAJEITTAI SESSA JA KARSITTUJEN 

RUNKOJEN HAKKUUSSA 

Preliminary Report on the Utilisation of Working Time 

by Loggers in the Tree- Length System and Short-Wood System 

Mikko Kahala 

T i i v i s t e l m ä 

Tutkimuksen avulla pyrittiin selvittämään, missä suhteessa hak
kuumiehen ajankäyttö karsittuina runkoina hakkuussa eroaa tavan
omaisen tavaralajeittais en hakkuumenetelmän ajankäytöstä . Tutkimus
tuloksia on pidettävä suuntaa anta vina aineiston suppeuden ja hak
kuumenetelmän uutuuden vuoksi . 

Tutkimusaineisto käsitti 584 .36 k3m3 (2 278 runkoa), j ois ta run
koina hakkuun osa}le tuli 432 .34 k-m ja tavaralajeittaisen hakkuun 
osalle 152 . 02 k- m • Tutkimuksessa seurattiin kuuden hakkuumiehen 
työskentelyä . 

Runkoina hakkuussa tutkimukseen sisältyy kaksi toisistaan poik
keavaa työmenetelmää. Toisessa t apauksessa rungot valmistettiin 
varastolla samoiksi puutavarala jeiksi kuin tavaralajeittaisessakin 
hakkuussa ja toisessa t a pa uksessa ne katkottiin var a stolla 8 m: n 
pituisiksi pölkyiksi. 

Runkoina hakkuusaa kului aikaa kaatoon ja karsintaan metsässä 
sekä katkontaan j a muihin va rastotöihin ilman keskeytyksiä 27 . 78 
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••• 69 . 15 min/k- m3 . Keskeytysten osuus vaihteli raJolssa 11 ••• 21% 
työmaa- ajasta . Runkoina hakkuussa katkottaes~a 8 m:n pituisiksi 
pölkyiksi tehotyöaika oli 11 . 10 ••• 32 . 44 min/k-m ja keSkeytyssadan
nes 13 ••• 35 työmaa- ajasta . Tavaralajeittaise~sa hakkuussa tehotyö
aika vaihteli rajoissa 18 . 35 ••• 54 . 01 min/k- m . Keskeytysten osuus 
oli tällöin 8 •.• 31% työmaa- ajasta . 

Valmistettaessa kuusitukkeja ja latvoista 2 m kuorellista pape
ripuuta oli runkoina hakkuun tehotyöaika 14 ••• 29 % ja työmaa- aika 
18 % suurempi kuin tavaralajeittaisen hakkuun tehotyöaika . Koivu
tukkeja ja latvoista halkoja valmistettaessa runkoina hakkuun teho
työaika oli vastaavasti 20 •.• 35% ja työmaa- aika 23% su~pi kuin 
tavaralajeittaisen hakkuun . Valmistettaessa rungoista yksinomaan 
2 m kuorellista kuusipaperipuuta tehotyöaika oli 28 % ja työmaa
aika 29 % suurempi runkoina kuin tavaralajeittaisessa hakkuussa . 
2 m kuorellisen koivupaperipuun tehotyöaika oli 4 % ja työmaa- aika 
2 % suurempi runkoina hakkuussa kuin tavaralajeittaisessa hakkuus
sa . 

Katkottaessa rungot varastolla 8 m:n pölkyiksi olivat runkoina 
hakkuun tehotyöajat männyllä 33 ••• 34 %, kuusella 11 ••• 12% ja koi
vulla 29 % pienempiä kuin tavaralajeittaisen hakkuun . Vastaavat 
työmaa- ajat olivat runkoina hakkuussa männyllä 15 ••• 26 %, kuusella 
3 • • • 9% ja koivulla 22% pienempiä kuin tavarala jeittaisessa hak
kuussa . 

Valmistettaessa rungot varastolla valmiiksi tavaralajeiksi va
rastotyön osuus oli eri tapauksissa 33 • • • 69% tehotyöajasta ja 34 

1 
k;j64 %työmaa-ajasta . Katkottaessa rungot 8 m:n pituisiksi pöl-

1 ~ksi vastaavat sadannekset olivat 3 • • • 11 ja 3 ••• 13 . ______j 

0 
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Maastotraktorien käyttö puutavaran lähikuljetuksissa on mahdollis

tanut puutavaran runkoina korjuun , jolla tarkoitetaan runkojen kuljet

tamista kokonaisina varastolle . Tällä menetelmällä pyritään vähentä

mään metsässä suoritettavia työvaiheita . Runkoina korjuu aiheuttaa 

muutoksia puutavaran hakkuutyön perinteelliseen työjärjestykseen . Kar

sittujan runkojen korjuussa suorittaa hakkuumies puiden kaadon ja kar

sinnan metsässä. Karsinta voidaan suorittaa vasta varastollakin, mikä

li rungot on juonnettu karsimattomina , mutta tällaista työmenetelmää 

ei Suomessa ole toistaiseksi käytetty . Varastolla 

jälkeen tapahtuva katkonta ja muut siinä yhteydessä 

runkojen juonnon 

tapahtuvat työt 

ovat se osa hakkuumiehen työstä, joka eniten poikkeaa totutusta hak

kuutyön suoritustavasta . Varastotyöt suorittaa tavallisesti sama hak

kuumies tai työryhmä, joka on kaatanut puut . Katkonta voi tapahtua 

siten, että rungoista tehdään samoja tavaralajeja, joita niistä olisi 

metsässä suoritetun katkonnan yhteydessäkin tehty . Toinen tapa on se, 

että rungot katkotaan varastolla vain joihinkin tiettyihin määrämit

toihin riippumatta siitä, mitä tavaralajeja niistä vanhan käytännön mu

kaan olisi tehty . Hakkuumiehen töihin kuuluu varastokatkonnan yhtey

dessä usein pinotavaran latominen pinoon tai ristikolle . Katkonnan yh

teydessä esiintyy monesti myös runkojen jälkikarsintaa, koska varsin

kin suurehkojen runkojen alapuolten karsiminen metsässä jää useissa 

tapauksissa vaillinaiseksi. 

Metsätehon toimesta on suoritettu tutkimus, jolla pyrittiin selvit

tämään, missä suhteessa hakkuumiehen ajankäyttö karsittujen runkojen 

hakkuussa eroaa tavanomaison hakkuumonetelmän ajank:ä;ytöstä. Tutkimus 

suoritettiin siten , että samat hakkuumiehet valmistivat vastaavissa 

olosuhteissa puutavaraa molemmilla hakkuumenetelmillä. Tällöin kar

sittujen runkojen hakkuussa tutkittiin sekä kaato että varastolla suo

ritettavat työvaiheet. Tutkimuksen rahoittamiseen on käytetty myös 

Pienpuualan Toimikunnan myöntämiä varoja . 
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Tutkimuksessa käytetään karsittujeh runkojen hakkuusta nimitystä 

runkoina hakkuu ja perinteellisestä hakkuutavast~ nimitystä taYara

l~joittaincn hakkuu. 

A i n e i s t o 

Tutkimusaineisto on kerätty vuoden 1964 aikana Enso- Gutzeit Osake

yhtiön ja W. Rosenlew & Co . , O. Y:n työmailla Ruokolahdella ja Harvia

lassa sekä Metsäpalvelu Oy:n urakoimalla Haarlan Selluloosayhtiön työ

maalla Kangaslammilla . 

Aineiston määrä, runkojen keskikoot ja leimikoiden tiheys ilmenevät 

taulukosta 1. Tutkimusaineisto käsitti yhteensä 2 278 runkoa . Rungot 

kuutioitiin pystypuiden kuutioimistaulukoiden mukaisesti ja eräissä 

tapauksissa tarkistusmielessä myös kappaleittain . Kiintomittoina mit

taus on aiheuttanut sen , että tutkimuspalstojen tiheys on taulukossa 

ilmoitettu puhtaiden pinotavaraleimikoidenkin osalta runkolukuun eikä 

pinokuutiometrimäärään perustuvana , niin kuin tiheys pitäisi pinotava

raleimikoissa ilmoittaa . 

Tutkimuspalstat olivat oksaisuudeltaan tavanomaisia eteläsuomalaisia 

leimikoita. Oksaisuusluokka oli kussakin tapauksessa puulajeittain sa

ma sekä runkoina hakkuussa että tavaralajeittaisessa hakkuutavassa . 

Hakkuumenetelmien välillä esiintyi eroja lähinnä palstojen tiheydessä 

ja joissakin tapauksissa myös runkojen keskikoossa . Tiheyserojen mer·

kitys on kuitenkin hakkuun kannalta melko pieni, koska keskenään ver

tailtavat palstat kuuluivat tiheyseroista huolimatta samaan tiheysluok

kaan . 

Harvialan tukkiaineiston kuusi- ja koivutukit hakattiin yhtäaikaa 

samoilta palstoilta . Se, että ne on tutkimuksessa eroteltu, aiheutuu 

niiden työaikojen rakenteessa esiintyvistä eroista . Tukkien valmistuk

sen yhteydessä tehtiin tällöin myös latvuspinotavaraa, kuusesta 2 m 

kuorellista paperipuuta ja koivusta halkoa . Myös Ruokolahdella mänty, 

kuusi ja koivu hakattiin samoilta palstoilta. Rungot katkottiin va

rastolla 8 m:n pituisiksi puulajista riippumatta, kun taas tavarala-

0 

0 
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Taul ukko 

Tutkimusaineisto 

Table 1 

Investigation material . 

1 
Kuutio- 1 Rungon 

Erittely 1 määr~, 
kesldku~t io, 

1 
k- m k- m Mean volume Specificat ion Volume ) 

cu.rn. (s of stem 
cu. m. (sJ 

RUNKOINA HAKKUU 
The Tr ee- Length System 

Harviala, kuusitukit Hakkuumies 1 22 . 36 0 . 42 spruce sawlogs Logger 

" - " - " 2 24 . 76 0 . 44 
II koivutuki t II 1 17 . 72 0 . 48 bir ch sawlogs 
II - II - II 2 4 . 14 0.38 
II 2 kuorell . kuusipap.puu 

m unbarked spruce pulpwood 37 . 50 o. 11 

Kangaslampi , 2 m kuorell . koivupap . puu 
unbarked birch pulpwood 3 7. 18 0 . 20 

Ruokol.:.hti , mänty - pine Hakkuumies 1 
Logger 55 . 75 0 . 45 

II - II - II 2 115. 74 o. 52 
II kuusi - spruce II 1 43 . 93 0. 17 
II - II - II 2 26 . 69 0 . 18 
II koivu - birch II 1 25 . 65 0 . 37 
II - II - II 2 20 . 92 0 . 31 

Yhteensä - Total 432 . 34 

TA VARALAJEITTAINEN HAKKUU 
The Short-Wood System 

Harviala , kuusitukit Hakkuumies 1 17 . 58 0 . 41 
spruce sawlogs Logger 

II - II - II 2 11 . 69 0 . 43 
II koivutukit II 1 4 . 34 0 . 54 b irch sawlogs 
II - II - II 2 2 . 16 o. 72 
II 2 m kuorell. kuusipap . puu 34. 04 0 . 09 unbarked spruce pulpwood 

Kangaslampi , 2 m kuorell. koivupap . puu 
unbarked birch pulpwood 19. 41 0.20 

Ruokolahti, mänty - pine Hakkuumies 1 28 . 99 0 . 63 Logger 
II - II - II 2 22 . 54 0 . 61 
II kuusi - spruce II 1 2 . 27 0 . 28 
II - II - II 2 6. 51 0 . 34 
II koivu - birch II 2 2. 49 0 . 42 

Yhteensä - Total 152 . 02 

Koko aineisto yhteensä - Grand Total 1 584.36 

Tihe~, 
runk. a 
Densi/1' 
stems ha. 

344 

248 

344 

248 

547 

91 

622 

485 
622 
485 
622 
485 

127 

167 

127 

167 

568 

122 

360 

413 
360 
413 
4 13 

. i 
• 
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jeittain hakattaessa 

mäntypaperipuuta sekä 

valmistettiin tuY~eja, 3 m kuorellista kuusi- ja 

2.4 m kuorellista koivupaperipuuta. Harvialan 

ja Kangaslammin tavaralajeittain hakattu puutavara ladottiin 1.5 .•. 2.5 
p-m3 :n taakkoihin, jotka juonnettiin metsätraktorilla. 

Kaikilla työmailla suoritettiin runkoina hakkuu suunnattuna kaato

na juontasuunnasta poispäin, koska runkojen juonta on helpompi suorit

taa tyvipäät edellä. Harvialassa ja Kangaslammilla metsässä valmis

tettu pinotavara sijoitettiin hajamuodostelmiin ja Ruokolahdella pals

tatien varteen. 

T u t k i m u s t u l o k s e t 

Runkoina hakkuun ja tavaralajeittaisen hakkuun työajanmenekit ja 

työajan rakenne esitetään taulukoissa 2 ja 3 (ss. 8 ja ?) . Ajat ovat 

kiintokuutiometriä kohti käytettyjä työaikoja, joihin ei sisälly kes

keytyksiä. Keskeytysten määrää, rakennetta ja vaikutusta runkoina ja 

tavaralajeittaisen hakkuun työajanmenekkeihin tarkastellaan jäljempänä. 

Niissä runkoina hakkuun ja tavaralajeittaisen hakkuun keskenään ver

tailtavissa tapauksissa, joissa jotkut työajanmenekkiin vaikuttavat 

tekijät, esimerkiksi rungon koko , ovat selvästi poikenneet toisistaan, 

nämä tekijät on muunnettu keskenään vertailukelpoisiksi . 

Työvaiheista, jotka ovat täysin hakkuutavasta riippumattomia, on 

käytetty mieskohtaisia runkoina hakkuun ja tavaralajeittaisen hakkuun 

keskiarvo ja. Tällaisia ovat puiden kaatovaihe ja kandon yhteydessä 

tapahtuva siirtyminen rungolta toiselle. Kaikkiin muihin työvaihei-

siin voidaan ainakin olettaa hakkuumenetelmällä olevan vaikutusta. 

Siirtymisen ja kaadon yhteinen osuus on vaihdellut runkoina hakkuussa 

8 ... 26 ~ja tavaralajeittaisessa hakkuussa 8 ... 17 fc välillä. Vaihte

luun ovat lähinnä vaikuttaneet tiheys, puulaji ja se , mitä tavarala

jeja siitä on valmistettu. 

Karsintaan käytettiin runkoina hakkuussa 15 ... 49 ~ja tavaralajeit-

taisessa hakkuussa 20 ••• 55% työajasta. Poikkeuksen tästä muodostaa 

Ruokolahden aineisto, jossa työajan rakenne muutenkin on runkoina hak-
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kuun varastotöiden erilaisuuden vuoksi muista aineistoista poikkeava . 

Karsinnan osuus oli siellä runkoina hakkuussa 59 ... 85% ja taVcUalajeit

taisessa hakkuussa 41 . . . 74% työajasta . Karsinnan osuus ajanmenekistä 

on luonnollisesti ollut riippuvainen puulajista ollen kuusella huomat

tavasti suurempi kuin männyllä ja koivulla . Kuusi- samoin kuin koivu

tukkien karsinta on yleensä tapahtunut edellisessä hakkuussa hieman hi

taammin kuin jälkimmäisessä. Tilanne on ollut päinvastainen valmistet

taessa 2 m kuorellista kuusi- ja koivupaperipuuta sekä mäntytukkien 

valmistuksessa . Runkoina hakkuussa ei jälkikarsintaa varastolla kat-

konnan yhteydessä ole kaikissa tapauksissa ollut ollenkaan ja niissä

kin tapauksissa , joissa sitä on esiintynyt , sen merkitys on ollut hy

vin pieni. Karsinnan laadussa ei havaittu eroja runkoina hakkuun ja 

tavaralajeittaisen hakkuun valillä. Puun karsiminen kokonaisena runkona 

ei siis ole selvästi vaikuttanut sen paremmin karsinnan laatuun kuin 

työskentelynopeuteenkaan . Tukkirungot karsittiin llarvialassa mootto

risahalla . Muilla työmailla karsinta suoritettiin kirveellä. Verrat

taessa Harvialan ja Ruokolahden aineistojen tavaralajeittaisessa hak

kuussa karsintaan käytettyjä aikoja todetaan , että Harvialassa tämän 

työvaiheen osuus kokonaistyöa jasta oli kuusella 46 ... 55% ja koivulla 

20 ••• 22 %. Ruokolahdella, jossa kars inta tapahtui kirveellä, vastaa

vat osuudet olivat 68 ... 74% ja 41 %. 
Moottorisahan käynnistykseen ja huoltoon sisältyvät käynnistys, 

polttoaine- ja öljytäydennykset , terän viilaus ym . sellaiset huolto

ja korjaustyöt, jotka on suoritettu työaikana hakkuupaikalla . Tähän 

työvaiheeseen on runkoina hakkuun yhteydessä käytetty selvästi enem

män aikaa kuin tavaralajeittaisessa hakkuussa . Runkoina hakkuun osal

ta on tällöin otettu huomioon sekä metsä- että varastotyövaiheessa tä

hän työhön käytetty aika . Moottorisahan käynnistyksen ja huollon suh

teellinenkin osuus on yleensä ollut runkoina hakkuussa hieman suurempi 

kuin tavaralajeittaisessa . Vielä selvemmin tulee ero esiin tarkastel-

taessa tähän työvaiheeseen käytettyä aikaa . Runkoina hakkuussa on 

moottorisahan käynnistykseen ja huoltoon käytetty yleensä jo metsätyö

vaiheessa lähes yhtä paljon aikaa kuin tavaralajeittaisessa hakkuussa 

kokonaisuudessaan. Syynä tähän on ainakin osittain se , että hakkuu

miehet huoltavat sahaansa aina tietyin väliajoin . Vanhasta tottumuk

sesta he suorittivat huoltotyötä suunnilleen yhtä paljon runkoina hak-



Taulukko - Table 2 

Runkoina hakkuun työajan rakenne min/k-m3 (ilman keskeytyksiä) . 
Composition of the working time in the tree-length system, in minutes per solid cu .m. (excluding interruptions) . 

Metsätyövaihe - Forest Work Phase Varastotyovaihe - Storage Work Phase 

Moott. Moott . 
sahan Jäl- Pinoa- sahan Työn keynn. Työn minen käynn. 

Siir- Kar- ja suun- Kat- ki- + var. ja suun- Yhteen-
tymi-

Kaa- sin- huolto nit- kon- kar- työt huolto nit- sä Erittely to Start- telu Yht . sin- Start- telu Yht . nen ta ta 
Specification ing ta Pil- ing 

Grand Fel- and Plan- Total ing and P.I.a.n- Total Mov- ling Lop- main- ning Buck- After- and main- ning Total 
ing ping tenance the 1ng lop- stor>- tenance the of tho of the 

work ping age work power jobs power 
saw saw 

HARVIALA 
kuusitukit Hakkuumies 1 0.81 2. 99 15.54 1. 70 0.18 21 . 22 4 . 04 5 . 33 0 . 83 0 . 21 10. 41 31.63 spruce sawlogs Logger . ():) 

- tt - - tt - 2 0.81 3.46 13.68 3. 16 o. 14 21 . 25 4 . 41 6 . 96 1. 08 0 . 03 12. 48 33 . 7 3 
koivutukit 

- tt - 1 0 . 81 2. 07 6 . 62 1. 70 o. 18 11 . 38 5 . 04 9. 09'- 6 , 36 0. 83 0 .21 21.53 32 . 91 birch sawlogs 
11 . 89 11 . 0~) 1. 08 0. 03 26 . 81 38 . 70 - tt - - tt - 2 0.81 2. 17 5.61 3. 16 o. 14 5 . 42 9.22 

kuorell. kuusipaf. . puu 
2 m unbarked spruce pu pwood 1. 7 4 3.54 24.00 2. 24 0 . 65 32. 17 12.05 1. 20 20. 11 3. 33 o. 29 36·. 98 69 . 15 1 

KANGASLAMPI 
2 m kuorell . koivupap.puu 

urbarked bircb pulpwood 1. 64 1. 94 7.21 1.45 0.1 0 12. 34 5 . 20 8.43 1. 77 0 . 04 15.44 27.78 
RUOKJLAHTI 

Hakkuumies 1 mänty - pine 0.78 2. 12 7. 26 0 . 9 3 o. 15 11 . 24 0 . 63 0. 07 o. 27 0. 97 12. 21 Logger 
- tt - - tt - 2 0. 55 2. 29 7 . 72 0 . 82 0.23 11 . 6 1 0 . 94 o. 54 0. 02 1. 50 13 . 11 

kuusi - spruce - tt - 1 o. 78 2. 12 27.35 0. 9 3 o. 15 31 . 33 0. 63 0. 07 o. 27 0 . 97 32 . 30 
- tt - - tt - 2 0.55 2. 29 27 . 05 0 . 82 0 . 23 30. 94 0 . 94 0 . 54 0. 02 1. 50 32. 44 

koivu - birch - II - 1 o. 78 2. 12 6. 15 0.93 o. 15 10. 13 0.63 0.07 o. 27 0 . 97 11 . 10 
- tt - - II - 2 0. 55 2.29 8.83 0.8 2 0. 23 12.7 2 0 . 94 0. 54 0. 02 1. 50 14 . 22 

x) ~ halko~inen - plus splitting 
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Taulukko - Table 3 

Tavaralajeittaisen hakkuun työajan rakenne min/k-m3 (ilman keskeytyksiä). 
Composition of the working time in the short-wood system, in minutes per solid cu.m. (excluding interruptions). 

Moottori-
Risti- sahan Ty:>n 

Siirty- Karsin- Katkon- kointi käynn.ja suunnit-
Erittely minen 

Kaato 
ta ta ( kasaus) huolto telu Yhteensä 

Felling Cross- Starting 
Planning Total Specification Moving Lopping Bucking and main-

wise tenance the work 
stacking of the 

(stacking) power saw 

HARVIALA 
kuusitukit Hakkuumies 1 0.81 2.99 15.23 2.82 4.01 1. 7 6 0.12 27. 7 4 spruce sawlogs Logger 

- II - - II - 2 0.81 3.46 11.90 2.58 3.96 3.23 o. 14 26.08 
koivutukit II 1 0.81 2.07 5.94 3.82 12. 92x) 1. 7 6 0.12 27.44 birch sawlogs - -

- II - - II - 2 0.81 2. 1'7 5.77 3.61 12.87x) 3.23 o. 14 28.60 

\.0 

2 m kuorell . kuusipap.puu 
unbarked spruce pulpwood 1. 7 4 3.54 26.26 10.41 9.29 2. 25 0.52 54.01 

KANGASLAMPI 
2 m kuorell . koivupapopuu 

unbarked birch pulpwood 2. 62 1. 94 7.32 4.09 8. 24 2.05 o. 34 26.60 

RUOKOLAHTI 
Hakkuumies 1 mänty - pine o. 78 2o12 9 .09 3.60 1.30 1. 31 0.15 18. 35 Logger 

- II -
II 2 0.55 2. 29 8. 30 4.62 2. 79 1 • 11 0.33 19.99 - -

kuusi - spruce - II - 1 o. 78 2.12 27.04 3.60 1.30 1.31 o., 15 36.30 

- II - - II - 2 0.55 2.29 25.00 4.62 2. 79 1. 11 0.33 36.69 

koivu - birch - II - 2 0.55 2.29 8.22 4.62 2.79 1 • 11 0.33 19.91 
~·-- --

x) ~ halkominen - plus splitting 
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kuussakin, vaikka se ei sahan käyttöajan perusteella olisi ollut vielä 

tarpeellistakaan. 

Varastolla katkonnan yhteydessä on käynnistykseen ja huoltoon käy

tetty yleensä vähemmän aikaa kuin metsätyövaiheessa, mutta sen osuus 

on ollut tällöinkin melkoinen . Ruokolahdella oli tämän niin kuin mui

denkin varastolla tapahtuvien työvaiheiden osuus kokonaisajasta pieni 

syystä että, kuten aikaisemmin on todettu, rungot katkottiin ainoas

taan 8 m:n pituisiksi . Tässä yhteydessä on syytä mainita eräästä run-

koina hakkuutavan yhteydessä ilmanevästä haittatekijästä. Runkojen 

juonnon tapahtuessa lumettomana aikana niihin tarttuu kuljetusvaihees

sa monesti hiekkaa . Runkoihin tarttunut hiekka on varastolla katkon-

tatyössä kiusallinen sahan teräketjun tylsyttäjä ja kuluttaja . Tämä 

ilmiö todettiin erittäin selvästi Harvialassa kuusipaperipuun varasto

katkonnassa, jossa valtaosa moottorisahan huoltotöistä oli tylsyneen 

teräketjun viilausta . Talvella lumen aikana ei tästä tekijästä luon

nollisesti ole haittaa . 

Työn suunnitteluun käytetyn ajan sekä absoluuttinen että suhteelli

nen osuus on molemmissa hakkuutavoissa ollut piGnimerkityksinen koko

naisuuden kannalta . 

Runkojen katkonta ja sen jälkeen tapahtuvat erilaiset varastointiin 

liittyvät työt ovat se osa kokonaistyöajasta, jossa tämän tutkimuksen 

mukaan ovat esiintyneet suurimmat erot runkoina hakkuun ja tavarala

jeittaisen hakkuun välillä. 

Runkoina hakkuun osalta esiintyy katkontatyössäkin kaksi toisistaan 

selvästi poikkeavaa ryhmää, nimittäin toisaalta Ruokolahden ja toisaal

ta Harvialan ja Kangaslammin aineistot . Verrattaessa Harvialan ja Kan

gaslammin aineistojen runkoina hakkuun ja tavaralajeittaisen hakkuun 

katkonta-aikoja keskenään ilmenee, että kaikissa tapauksissa on varas

tolla tapahtuvaan katkontaan käytetty enemmän aikaa kuutioyksikköäkoh

ti kuin metsässä tapahtuvaan katkontaan. Ero on ollut tapauksemariip

puen 1.11 ••• 1.83 min/k-m3 • Voitaisiin olettaa, että katkontatyön ta

pahtuessa keskitetysti yhdessä paikassa ajanmenekki on pienempi kuin 

hakkuupaikalla suoritettavassa katkontatyössä. S,yy päinvastaiseen tu

lokseen on ennen muuta varastopaikoissa. Tähän tutkimukseen sisälty

neissä tapauksissa rungot jouduttiin juontamaan melko pienelle alueelle 
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(poikkeuksena Ruokolahden aineisto) . Tällöin runkoja kertyi eräänlai-

seksi röykkiöksi . Katkonta työn suorittaminen tällaisesta röykkiöstä 

oli työläämpää kuin metsässä tapahtuva katkonta , jolloin rungot olivat 

selvästi erillään, yksi paikassaan . Eri t täin hankalaksi tuli katkonta

työ s i lloin , kun rungoista tehtiin sekä tukke j a että pinotavaraa . Tuk

kien ka t kaisukohtia jouduttiin tällöin hakemaan ja katkonnan yhteydes

sä oli varottava vioittamasta vieressä , alla ja osittain päälläkin ole -

via , tukeiksi tulevia rungon osia . Työtä hankaloitti myös se , että 

kasoissa oli sekaisin sekä tukkirunkoja että sellaisia runkoja, joista 

tuli ainoastaan pinotavaraa . 

Ruokolahdella varastoalue oli laaja ja tasainen ja rungot juonnet

tiin siellä niin, että niitä oli vain yksi traktorikuormallinen pai

kassaan . Katkontatyö oli tällöin erittäin selväpiirteistä . Sitä hel

potti vielä se, että runkojen tyvipäät työnnettiin maastotraktorin 

puskulevyllä tasan. Runkoja ei mitattu jokaista erikseen , vaan nii

den yli vedettiin 8 m:n kohdalle lanka, jonka mukaan hakkuumies kat-

kaisi yhtäjaksoisesti kaikki rungot . Katkontatyön suuri nopeus tässä 

tapauksessa ilmenee katkontaan käytetyistä ajoista . Tavaralajeittai

sessa hakkuussa katkonta- aika oli 3 . 60 ••• 4 . 62 min/k- rr? ja runkoina hak

kuussa 0 . 63 ••• 0 . 94 min/k- m3 , ts . noin 80% pienempi . Katkaisujen lu

kumäärä runkoa kohti oli tavaralajeittaisessa hakkuussa 5 • • • 6 ja run-

koina hakkuussa 2 • • • 3 eli 50 •• • 60% pienempi . Jälkimmäisessä katkon-

taan käytetty aika lyheni siis huomattavasti enemmän kuin katkaisukoh

tien väheneminen edellyttäisi. Ruokolahdella katkontaan käytetty aika 

oli ainoastaan 2 •• • 1 % kokonaistyöajasta, kun se muissa aineistoissa 

oli 13 • •• 19 %. 

Varastointitavassa esiintyi eroja runkoina hakkuun ja tavaralajeit

taisen hakkuun välillä. Harvialan kuusi- ja koivutukkiaineistojen lat

vuspinotavara varastoitiin metsässä valmistettaessa ristikelle ja koi

vuhalot ristiken päälle kasoihin. Varastolla valmistettaessa nämä mo

lemmat tavaralajit pinottiin mittauskelpoiseen pinoon . Harvialassa ja 

Kangaslammilla metsässä valmistettu paperipuutavara kasattiin 1 . • • 2 

p- m3 :n juontotaakkoihin ja varastolla valmistettu mittauskelpoiseen 

pinoon . Ruokolahdella metsässä tehty pinotavara varastoitiin juonto

taakkoihin . Varastolla valmistettaessa seurasi välittömästi katkonnan 
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jälkeen jatkokuljetus, joten mitään varastointitöitä ei esiintynyt . 

Varastointiin käytetyt työajat eivät siis ole keskenään täysin vertai

lukelpoisia . Toisaalta on kuitenkin todettava, että edellä esitetyt 

varastointitavat ovat tavanomaisia kyseisiä hakkuutapoja käytettäessä. 

Taulukaista 2 ja 3 ( ~ . n) ss . o Ja / voidaan todeta, että varastolla ta-

pahtuva pinoaminen on ollut hitaampaa kuin kasaamis- ja ristikointityö 

metsässä. Varastointiin käytettiin aikaa runkoina hakkuun yhteydessä 

5 . 33 ••• 20 . 11 min/k- m3 ja tavaralajeittaisen hakkuun yhteydessä 1. 47 ••• 

9 . 29 min/k- m3 • Todettakoon , että . tavaralajeittaisen hakkuun osalta 

sisältyy Harvialan koivuaineistojen kasausaikoihin myös halkominen . 

Varsinaiseen kasaukseen käytetty aika oli 1 . 47 • • • 1. 50 min/k-m3 • Syyt 

näin suuriin eroihin eri hakkuutapojen varastointityöhön käytetyissä 

ajoissa löytyvät osittain varastointitapojen erilaisuudesta . Osateki

jänä on se, että varastopaikat eivät olleet varastotöiden kannalta par-

haita mahdollisia . Myös tavaran sijoittaminen varastolla mittapinoon 

aiheuttaa lisätyötä verrattuna metsässä tapahtuvaan varastointiin . Täl

löin nimittäin alus- ja pääpuiden laitto ym . varastotyöt vaativat oman 

aikansa . 

Koivutukkien latvoista valmistettujen halkojen halkominen tapahtui 

varastolla hieman nopeammin kuin metsässä . Runkoina hakkuussa käytet

tiin tähän nimittäin aikaa 9. 09 ••• 11 . 06 min/k- m3 ja tavaralajeittaises

sa hakkuussa 11 . 37 • • • 11 . 45 min/k-m3 • 

Taulukosta 4 ilmenevät keskeytyksiin kuluneet ajat ja keskeytysten 

osuus hakkuun kokonaistyöajasta, siis työmaa- ajasta . Keskeytykset muo

dostuivat kaikissa tapauksissa pääasiassa levosta ja miehen henkilö

kohtaisten tarpeiden hoidosta, osuus yhteensä n . 90 ~ kaikista keskey

tyksistä. Eräissä tapauksissa esiintyi runkoina hakkuun varastotöiden 

osalla pakollista lepoaikaa, joka aiheutui uuiden tai jakomiehen odo

tuksesta . Keskeytyssadannesten suuruudessa runkoina hakkuun ja tava

ralajeittaisen hakkuun välillä ei Harvialan ja Kangaslammin aineisto

jen osalta voida havaita mitään johdonmukaista eroa . Sen sijaan Ruoko

lahdella olivat keskeytyssadannekset runkoina hakkuussa selvästi suu

rempia kuin tavarnlajeittaisessa hakkuussa. 

Asetelmassa 1 (s . 14) esitetään runkoina hakkuun suhteelliset ajan

menekit, kun tavaralajeittaista hakkuuta on kussakin tapauksessa mer-
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Asetelma 1 
Runkoina hakkuun suhteellinen ajanmenekki 

(Tavaralajeittainen hakkuu = 100) 

Ilman kes- ;Keskeytyk-
keytyksiä , set mukana 

Harviala , kuusitukit , hakkuumies 1 114 ~ 118 
II II II 2 129 118 

Harviala , koivutukit , hak..lcuumies 1 120 ~ 123 
11 " " 2 135 123 

Harviala , 2 m kuorell. kuusipap . puu 128 1 129 

Kangaslampi, 2 m kuor el l. koivupap . puu 104 1 102 

Ruokolahti ~ mänty, hakkuumies 1 67 ~ 85 
" " " 2 66 74 

Ruokolahti, kuusi , hakkuumies 1 89 ~ 97 
II " " 2 88 91 

Ruokolahti , koivu, hakkuumies 2 71 1 78 

Asetelma 2 
Runkoina hakkuun t~öajan jakaantuminen metsässä 

ja varastolla suoritettujen töiden kesken 

Metsä Varasto Yht . } 

Ilman kes- / Keskeytyk-
keytyksiä , set mukana 

Harviala, kuusitukit, hakkuumies 1 67 1 66 33 ~ 34 100 
" 11 " 2 63 1 61 37 39 100 

Harviala , koivutuki t, hakkuumies 1 35 1 42 65 ~ 58 100 
II II II 2 31 1 36 69 64 100 

Harviala, 2 m kuorell . kuusipap.puu 47 1 49 53 1 51 100 

Kangaslampi, 2 m kuorell . koivupap . puu 44 1 47 55 1 53 100 

Ruokolahti, mänty , hakkuumies 1 92 ~ 93 8 1 7 100 
II II " 2 89 87 11 /13 100 

Ruokolahti, kuusi, hakkuumies 1 97 ~ 97 3 1 3 100 
II II II 2 95 94 5 1 6 100 

Ruokolahti, koivu, hakkuumies 2 89 1 88 11 1 12 100 
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kitty 100:lla . Mainitut suhteet ilmenevät asetelmasta sekä tehotyö-

ajan että työmaa- ajan osalta . Runkoina hakkuun ajanmenekki kuutioyk-

sikköä kohti on ollut suurempi kuin tavaralajeittaisen hakkuun kaikis

sa niissä tapauksissa, joissa rungot on varastolla valmistettu lopul

lisiin mittoihinsa ja pinotavaran osalta myös varastoitu pinoihin . Sen 

sijaan tapauksessa , jolloin rungot katkottiin ainoastaan 8 m:n pö~k

si, on runkoina hakkuun ajanmenekki ollut kuutioyksikköä kohti selväs

ti pienempi kuin tavaralajeittaisen hakkuun . 

Asetelmasta 2 (s . 14) ilmenee runkoina hakkuun työajan jakaantuminen 

metsässä ja varastolla suoritettujen töiden kesken. Suhteet on ilmoi

tettu sekä tehotyöajan että työmaa- ajan osalta . 

Tutkimustuloksia on pidettävä suuntaa antavina , koska aineisto oli 

suhteellisen suppea (kuusi hakkuumiestä) ja koska runkoina hakkuu - me

netelmän käyttö oli vielä verraten uutta ja tutkitut työntekijät oli

vat käyttäneet sitä vain vähän aikaa . Koska runkoina hakkuu - menetel

mä saattaa puutavaran korjuutöiden koneellistuossa yleistyä, on ensi

arvoisen tärkeätä, että tästä menetelmästä kerätään lisäaineistoa . 
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Preliminary Report on the Utilisation of Working Time 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

by Loggers . in the Tree-Length System and Short-Wood System 1) 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

By Mikko Kahala 

SUMMARY 

The aim of the study was to ascertain how the logger's utilisation 

of working time in the tree-length system differs from that in the cus

tomary short-wood system used in the felling and preparation of timber. 

The results must be taken as indicative only owing to the conciseness 

of the material and the novelty of the system. In the tree-length sys

tem, two working methods were investigated. In both cases the logger 

felled and lopped the stems in the forest. In one, he bucked the stems 

at storage into the same sortiments as in the short-wocd system, i.e. 

into sawlogs and/or cordwood; in the other, the stems were cut at 

storage into 8-m. bolts. In the short-wood system, the logger felled, 

lopped, and bucked the stems into sawlogs and/or cordwood in the for

est. 

The investigation material totalled 584.36 solid cu . m. (2 ,278 stems) 

of which 432 . 34 solid cu.m. was felled and prepared by the tree- length 

system and 152.02 solid cu.m. by the short-wood system. 

6 loggers was followed in the study. 

The work of 

In the tree-length system, the time expended on felling and lopping 

in the forest and on bucking and other storage work, excluding inter

ruptions, was 27 . 78 ••• 69 .15 min./solid cu . m. Interruptions accounted 

for 17 ••• 27 per cent of the working-sit e time . When bucking logs into 

8-m. bolts, the productive working time was 11.10 ••• 32 . 44 min . /solid 

cu . m. and the interruptions came to 13 ••• 35 per cent of the working

site time . In the short-wood system, the productive working time 

ranged from 18.35 to 54 . 01 min./solid cu . m. The proportion of inter

ruptions was then A ••• 31 per r.snt C'l~ the wC'Irking- site timP . 

1) The common method in which felled trees are branched, topped at the 
stump, the trunks barked after skidding or subsequent transportation. 
It applies to both pulpwood and sawlogs in Finland . 

J 



- 17 -

When spruce sawlogs were prepared and 2- m. unbarked pulpwood was 

made of their tops, the productive working time in the tree- length sys 

tem was 14 ••• 29 per cent and the working- site time 18 per cent greater 

than by the short - wood system. In the preparation of birch sawlogs and 

fuelwood from tops, the productive working time in the tree- length sys

tem was correspondingly 20 ••• 35 per cent and the working- site time 23 

per cent greater than by the short- wood system. In the preparation of 

solely 2- m. unbarked spruce pulpwood in the tree- length system the 

productive working time was 28 per cent and the working- site time 29 

per cent higher than in the short- wood system. The productive working 

time for 2- m. unbarked birch pulpwood was 4 per cent and the working

site time 2 per cent greater in the tree- length than in the short- wood 

system. 

When the stems were cut at storage 

working time in the tree-length system 

into 8- m. bolts the productive 

was 33 . 34 per cent smaller for 

pine , 11 ••• 12 per cent for spruce and 29 per cent for birch thanby the 

short- wood system. The corresponding working- site times in the tree

length system were 15 ••• 26 per cent smaller for pine, 3 • • • 9 per cent 

for spruce and 22 per cent for birch than in the short- wood system. 

When stems were prepared at storage into sortiments the proportion 

of terrain work in the different cases was 33 ••• 69 per cent of the 

productive working time and 34 ••• 64 per cent of the working- site time . 

When the stems were cut into 8 - m. bolts the corresponding percentages 

were 3 ••• 11 and 3 ••• 13 . 
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