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T i i v i s t e 1 m ä 

Syksyllä ja syystalvella 1965 kerättiin G.A. Serlachius Oy:n työ
maalla Keuruulla aineistoa vaihtelevan pituisen 2 ••• 8 m kuusipape
ripuun hakkuusta juontotaakkoihin hajalleen. Vertailuperustaen saa
miseksi tutkittiin myös 2 m kuusipaperipuun hakkuuta kahmainkasoihin 
palstatien varteen ja ristikelle palstatien varteen. 

Tutkimuksessa seurattiin kahden hakkuumiehen työskentelyä. Lisäk
si kerättiin aineistoa kahden miehen työryhmän työskentelystä. Vaih
televan pituisen 2 ••• 8 m paperipuun juontotaakkoihin hakkuusta ja 
2 m paperipuun kahmainkasalle hakkuusta on aineistoa sekä syys- et
tä talvihakkuusta, 2 m paperipuun hakkuusta ristikelle ainoastaan 
syyshakkuusta. 

Työajanmenekki, min/k-m3, ja työmaa-ajan keskimääräinen rakenne 
yksinään työskennelleiden miesten osalta on esitetty taulukoissa 2 
ja 4 (s. 6 ja 9) . Keskeytysten osuutena on käytetty 15 % työmaa
ajasta. Keskeytysten todellinen osuus työmaa-ajasta ilmenee taulu-
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kesta 3 (s . 7) , Työajan rakenteeseen ei hakkuumenetelmä eikä myös
kään vuodenaika vai kuttanut kovinkaan paljon. Pääasiall i sin ero oli, 
että 2 ••• 8 m vaihtelevan pituista paperipuuta tehtäessä katkonnan 
suhteellinen osuus oli 9 •• • 10 % ja 2m paperipuuta tehtäessä 13 ••• 14 
% kokonaisajasta. Varastointityön suhteellinen osuus oli pienin 2 ••• 
8 m paperipuulla ja suurin varastoitaessa 2 m paperipuuta ristikolle . 

Suhteelliset tuotokset eri hakkuutavoisea rungonsuuruusluokittain 
esitetään taulukossa 5 (s . 10) . Suurimpiin hakkuutuotoksiin on pääs
ty valmistettaessa 2 ••• 8 m vaihtelevan pituista paperipuuta juonto
taakkoihin. Pienimmissä rungonsuuruusluokissa (0.025 • • • 0 . 050 k- m3) 
on tuotosero pieni, syystä ett~ pienimmissä rungoissa on käyttöpuun 
pituus ni i n lyhyt, että tavaran p i tenemisestä aiheutuva etu jää suu
relta osalta saavuttamatta. Jos pienimmät rungonsuuruusluokat jäte
tään huomioon ottamatta, ol i 2 ••• 8 m paperipuun juontotaakkoi hin 
hakkuun tuotos rungon koosta ja hakkuumiehestä riippuen 13 ••• 31% 
suurempi kuin valmistettaessa 2 m paperipuuta kahmainkasalle . Val
mistettaessa 2 m paperipuuta ristikelle palstatien varteen hakkuutuo
tos oli miehestä ja rungon koosta riippuen 0 ••• 9% pienempi kuin 2m 
paperipuuta kahmainkasall e hakattaessa . 

Talvihakkuun tuotokset olivat hieman pienempiä kuin lumettoman 
ajan hakkuutuotokset . Tehtäessä 2 ••• 8 m paperipuuta juontotaakkoi
hin oli hakkuutuotos talvella 2. ,,14 % pienempi kuin lumettomana ai
kana. Vastaavasti 2 m paperipuun kahmainkasalle hakkuun tuotos oli 
talvella 1 •• • 11% pienempi kuin lumettomana aikana. 

Kahden miehen työryhmän valmistaessa 2 • •• 8 m vaihtelevan pitui s 
ta paperipuuta levälleen oli tuotos 6 % nuurempi kuin juontotaakkoi
hin tehtäessä , Levälleenteko ei kuitenkaan ollut sitä aivan täydel
lisesti, vaan pienimpiä ja kevyimpiä latvapölkkyjä siirreltiin tyvi
pölkkyjen viereen. Mikäli tähän käytetty aika jätettäisiin ottamat
ta huomioon, olisi levälleenteon tuotos ollut 15 % suurempi kuin 
juontotaakkatuotos , 
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Oheinen selvitys liittyy niihin hankintamenetelmätutkimuksiin, joita 

Metsäteho ryhtyi suorittamaan syksyllä 1965. Siinä rajoitutaan käsitte

lemään vaihtelevan pituisen 2 ••• 8 m paperipuun hakkuusta ja 2m paperi

puun hakkuusta palstatien varteen kahmainkasalle ja ristikolle suorite

tun tutkimuksen tuloksia. Tutkimuksen läpiviemiseen on ratkaisevasti 

vaikuttanut G. A. Serlachius Oy: n ja ennen kaikkea yhtiön aluemetsänhoi

tajan Pentti Mantilan antama apu ja myötämielinen suhtautuminen. 

A i n e i s t o 

Aineisto kerättiin vuonna 1965 G. A. Serlachius Oy:n työmaalla Keuruul

la. Tutkimukseen sisältyy aineistoa sekä syksyllä lumettomana aikana 

että talvella lumiolosuhteissa tapahtuneesta hakkuusta. 

Tutkimuksessa seurattiin sekä syksyllä että talvella kahden hakkuu

miehen työskentelyä, jotka valmistivat samoja puutavaralajeja toisiinsa 

rinnastettavilla palstoilla. Talvella seurattiin lisäksi kahden miehen 

työryhmän työskentelyä. Miehet eivät kuitenkaan olleet samat kuin yk

sinään työskenneltäessä, joten yksinään ja ryhmässä työskennelleiden 

miesten tuloksia ei voi rinnastaa. 

Tutkitut hakkuumenetelmät olivat seuraavat . 

1. 2 ••• 8 m vaihtelevan pituisen kuorellisen kuusipaperipuun hakkuu. 

Varastointi juontotaakkoihin hajalleen. (Kahden miehen työryhmän 

aineistosta osa oli levälleen tekoa. ) 

2. 2 m kuorellisen kuusipaperipuun hakkuu. Varastointi kahmainka

soihin palstatien varteen. 

3. 2 m kuorellisen kuusipaperipuun hakkuu. Varastointi ristikolle 

palstatien varteen. 



Hakkuumenetelmä 

Felling method 

2 ••• 8 m paperipuun hakkuu juonto
taakkoihin 
Felling of 2 ••• 8- m. pulpwood into 
skidding bunches 

2 m paperipuun hakkuu kahmain
kasoihin palstatien varteen 
Felling of 2-m. pulpwood into grab 
crane stacks alongside the strip road 

2 rn paperipuun hakkuu ristikelle 
palstatien varteen 
Felling of 2-m. pulpwood on cross
wise stacks alongside the strip road 

Yhteensä ja keskimäärin 
Total and average 

Taulukko Table 

Aineiston määrä -- Material . 

Syyshakkuu - Auturnn felling Talvihakkuu - Winter f3lling 

Hakkuumies 1 
Logger 1 

1 
1 Hakkuumies 2 Hakkuumies 1 

Logger 1 Logger 2 

Rungon Rungon 
keskikoko~ 3 

k- mJ '1 k-m 
keskikoko ,! 3 

k- m3 k- m 

Rungon 
keskikoko, 

k- m3 

Hakkuu ni es 2 
Logg3r 2 

k- m3 

Rungon 
keskikoko . 

k-m3 

cu. m.(s) Mean size l ( ) 
of ste~ cu. rn. s 

Mean size 1 ( ) 
of ste~ cu. m. s · 

Mean size l 
of stem cu . m.(s) 
cu. m. (s )' 

k- m3 
Mean size 
of stem, 
cu. m. (s) cu.m.(s) cu. rn. (s) 

55 . 52 o. 207 48 . 86 0.177 25 . 72 0. 265 10.38 o. 167 

39 . 15 0. 135 38 . 23 0.205 18.82 o. 190 11.44 0.1 35 

37 . 25 o. 163 27 . 44 0.1 93 

131 . 92 0.1 68 114.53 0. 190 44.54 o. 227 21 . 82 0.148 

~ 

1 
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Hakkuu oli kaikissa tapauksissa periaatteessa paljaaksihakkuuta, jos

kin palstoille jäi pystyyn joitakin tukkipuun kokoisia mäntyjä. Oksai

suusluokka oli keskimäärin III, ja karsinta tapahtui kirveellä . Tihey

deltään olivat kaikki tutkimuspalstat 1. tiheysluokkaa koko aineiston 

keskimääräisen tiheyden ollesza noin 200 p-m3jha. Tutkimuspalstoilla ei 

ollut maastohankaluuksia. Lumen s~ryys oli talvihakkuussa 30 ~ •• 40 cm . 

Palstatieväli oli 20 ••• 30 m. 

Taulukosta 1 (s. 4) ilmenee aineiston määrä yksinään työskennelleiden 

miesten osalta. Kahden miehen työryhmä valmisti 2 ••• 8 m paperipuuta 

juontotaakkoihin 32.17 k-m3 ja levälleen 28.20 k- m3 runkojen keskikoen 

ollessa 0 . 208 k- m3 • Vaihtelevan pituisen 2 • •• 8 m paperipuun keskipituus 

oli hakkuumiehellä 1 syksyllä 5·5 m ja talvella 5·4 m. Hakkuumiehellä 2 

vastaavat pituudet olivat 5.4 m ja 5.8 m. Kahden miehen työryhmässä pölk

kyjen keskipituus oli 5·4 m. 

Tu t klmustulokset 

Tutkimustuloksia esittelevät taulukot koskevat kaikki yksinään työs-

kennalleitä hakkuumiehiä. Vastaavia tie~· oja kahden miehen työryhmäs·V:\ 

esitetään tekstin yhteydessä. Syynä on se, että yksinään ja ryhmässä 

työskennelleiden miesten tutkimustulokset eivät ole, kuten jo aikaisem

min on mainittu, keskenään verta~lukelpoisia. 

Taulukossa 2 esitetään eri hakkuutapoja käytettäessä syntyvä työajan

menekki kiintokuutiometriä kohti rungonsuuruusluokittain. Ajanmenekkiin 

sisältyvät myös keskeytykset, joiden osuutena on kaikissa tapauksissa 

käytetty 15 % kokonaisajasta. Keskeytysten todellinen osuus työmaa-ajas

ta ilmenee taulukosta 3 (s. 7) . Voidaan todeta, ettei keskeytysten mää

rä ole ollut riippuvainen hakkuutavasta. Näyttää kuitenkin ilmeisestä, 

että lumiolosuhteissa työskenneltäessä keskeytysten suhteellinen osuus 

on hieman suurempi kuin lumettoman ajan hakkuussa. Hakkuumiehen 2 talvi

hakkuun keskeytyssadannekset ovat silti poikkeuksellisen suuret . Syynä 

on ilmeisesti se, ettei hänen kuntonsa talvella aineiston keruun kestäes

sä ollut paras mahdollinen . 

Kahden miehen työryhmän valmista es sa 2 ••• 8 m vaihtelevan pituista pa

peripuuta juontotaakkoihin oli työajanmenekki 63 .75 min/k-m3 mi esminuu-



Taulukko Tab le 2 

Työajanmenekki, min/k-m3• Yksinään työskennelleet hakkuumiehet. 
Expenditure of working time,min./solid cu.m. Men working singly . 

Hakkuumenetelmä - Felling method 

2 ••• 8 m paperipuun hakkuu juontotaakkoihin 
Felling of 2 ••• 8-m. pulpwood into skidding 
bunches 

Hakkuumies - Logger 1 syyshakkuu . 
' autumn fell2ng 

" " 
talvihakkuu 

1, winter felling 
2 syyshakkuu 

' autumn felling " II 

11 " 2 talvihakkuu 
' winter felling 

2 m paperipuun hakkuu kahmainkasoihin 
palstatien varteen 
Felling of 2-m. pulpwood into grab-crane 
stacks alongside the strip road 

lo syyshakkuu 
Hakkuumies - gger 1, autumn felling 

" 
11 

11 

2 m paperipuun 
tien varteen 

" 
talvihakkuu 

1, winter felling 
2 syyshakkuu 

' autumn felling " 

" 2 talvihakkuu 
' winter felling 

hakkuu ristikelle palsta-

Felling of 2-m. pulpwood on crosswise 
stacks alongside the strip road 

Hakkuumies - Logger 1 syyshakkuu . 
' autumn fell2ng 

" " 2, - II -

Rungon käyttöosan kuutio, k-m3 
the utilisable part of the stem, cu . m. (s) Volume of 

0.025 1 0 . 075 o. 125 0 .175 1 o. 225 1 o. 275 1 o. 325 

Työmaa-aika, min/k-m3 - Working-site time , min./cu . m. (s) 

116.00 

107 . 20 

127.20 

104 . 00 

119. 60 

124.00 

106 . 00 

126 . 40 

119.60 

110. 00 

63 . 20 

62.00 

69 . 33 

(0. 67 

7 3. 87 

75 . 20 

78.00 

85 . 20 

7 3. 87 

82.40 

50.64 

50.64 

55 . 68 

60.32 

61.36 

62.24 

65 . 20 

7 2. 32 

61.36 

69.60 

43 . 88 

44 . 46 

48 . 46 

53 . 83 

54 . 00 

55 . 31 

57 . 54 

64 . 57 

54.00 

61 . 88 

-

39.69 

40 . 67 

43 . 51 

49 .11 

50.04 

50 . 93 

52. 35 

59.29 

50.04 

56 . 71 

1 

36 . 69 

37 . 82 

40 . 00 

45 . 41 

47 . 05 

4-7.71 

48 . 80 

55 . 24 

47 . 05 

53.16 

34 .43 

35 .72 

36 .80 

42 . 68 

45 .05 

45 . 32 

46 . 15 

52.09 

45 . 05 

50 . 52 

0'\ 
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Taulukko Tab le 3 

Keskeytykset Interrupti ons . 

Hakkuumenetelmä - Felling method 

2 ••• 8 m paperipuun hakkuu juontotaakkoihin 
Felling of 2 ••• 8-m. pulpwood into skidding 
bunches 

Hakkuumies - Logger 1, syyshakkuu 
autumn felling 

" " 
" 11 

II 11 

2 m paperipuun hakkuu 
palstatien varteen 

talvihakkuu 
1' winter felling 

syyshakkuu 
2' autumn felling 

talvihakkuu 
2' winter felling 

kahmainkasoihin 

Felling of 2- m. pulpwood into grab- crane 
stacks alongside the strip road 

. syyshakkuu 
Hakkuum1es - Logger 1, autumn felling 

" 
11 

" 
2 m paperipuun 
tien varteen 

" 
II 

" 

talvihakkuu 
1' winter felling 
2 syyshakkuu 

' autumn felling 
2 talvihakkuu 

' winter felling 
hakkuu ristikelle palsta-

Felling of 2- m. pulpwood on crosswise 
stacks alongside the strip road 

H kku · Lo syyshakkuu a um1es - gger 1, autumn felling 
II II 2, - II -

Keskimäärin - Average 

Teho työ 
Productive 

work 

88 

86 

82 

66 

89 

87 

88 

70 

88 

87 

83 

Lepo 
Rest 

12 

14 

17 

33 

11 

13 

12 

30 

12 

13 

17 

% 

Hukkatyö 
Unproductive 

work 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Yht . 
Total 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

--J 
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teiksi muutettuna . Vastaavasti tehtäessä 2 ••• 8 m paperipuuta levälleen 

oli työajanmenekki 60 .05 mi n/k- m3• Nämä ajanmenekit vastaavat rungon

suuruusluokkaa 0 . 225 k- m3• 

Taulukosta 4 ilmenee työajan suhteellinen rakenne eri hakkuutavoissa. 

Työajanrakenteet esitetään yhteisenä kumpaisellekin hakkuumiehelle , kos 

ka heidän työajanrakenteittensa väliset erot olivat pien1a . Esitetyt 

työajanrakenteet vastaavat rungonsuuruusluokkaa 0 . 125 k- m3 (~6 runkoa/ 

p- m3 ) . Kaatotyöhön käytetyn ajan absoluuttinen määrä on hakkuumi ehit

täin sama kaikissa hakkuutavoissa . Sama koskee siirtymiseen käytettyä 

aikaa . Karsinnassa ja katkonnassa samoin kuin moottorisahan käynnistyk

sessä ja huollossa on käytetty yhteisiä aikoja 2 m paperipuun ristikelle 

ja kahmai nkasaan teossa syyshakkuun osalta . 

Taulukosta 4 voidaan todeta , että työajan rakenne on ollut kaikissa 

hakkuutavoissa ja myös syys- ja talvihakkuun osalta hyvin samankaltai

nen . Pääasiallisin ero on siinä, että 2 .,.8 m vaihtelevan pituista pa

peripuuta tehtäessä on katkontaan käytetyn ajan suhteellinen osuus ollut 

pienempi kuin 2m paperipuuta valmistettaessa. Varastointityön suhteel

linen osuus on ollut pienin 2 , •• 8 m vaihtelevan pituisella paperipuulla 

ja suurin 2m paperipuuta ristikelle varastoitaessa. 

Taulukossa 5 (s . 10) esitetään eri hakkuutapojen suhteelliset tuo

tokset rungonsuuruusluokittain kummankin hakkuumiehen osalta. Perustak

si, johon muita työmenetelmiä verrataan, on valittu 2 m paperipuun hak

kuu kahmainkasoihin palstatien varteen syksyllä lumettomana aikana. 

Suurimpiin hakkuutuotoksiin on päästy valmistettaessa 2 •• • 8 m vaihte

levan pituista paperipuuta juontotaakkoihin palstalle . Pienimmässä run

gonsuuruusluokassa (0.025 k- m3) on tuotosero ollu~ pieni . Tuotos on yh

dessä tapauksessa (hakkuumies 2, syyshakkuu) ollut jopa pienempi kuin 

tehtäessä 2 m paperipuuta kahmainkasoihin. Syynä on se, että pianiromis 

sä rungoissa käyttöpuun pituus on niin pieni, että rungosta saadaan vain 

yksi lyhyt pölkky, jolloin tavaran pitenemisestä aiheutuva etu jää saa

vuttamatta, Suuremmissa rungonsuuruusluokissa (0 . 075 ••• 0.325 k-m3) on 

tuotosero 2 • •• 8 m vaihtelevan pituisen paperipuun hyväksi erittäin sel

vä ollen sitä suurempi, mitä suuremmista rungoista on ollut kysymys . Jos 

pienin rungonsuuruusluokka jätetään huomioon ottamatta, on 2 • •• 8 m vaih

televan pituisen paperipuun juontotaakkoihin hakkuun tuotos ollut syksyl-
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Taulukko Table 4 

Työajan suhteellinen rakenne Relative composition of the working time. 

Työvaih e 

Phase of work 

Siirtyminen - Moving 

Kaato - Felling 

Karsinta - Limbing 

Katkonta - Bucking 

Varastointi - Storing 

~oottorisahan käynn. ja huolto 
1 Starting & maintenance of power saw 

Muu tehotyö - Other productive work 

Keskeytykset - Interruptions 

Yhteensä - Total 

2 •• • 8 m paperipuun hakkuu 
juontotaakkoihin 

Felling of 2 ••• 8- m. pulp
wood into skidding bunches 

2 m paperipuun hakkuu ka.lhtmain
kasoihin palstatien varteen 

Felling of 2-m. pulpwood into 
grab - crane stacks alongside 

the strip road 

2 m paperipuun 
hakkuu risti

kone palstatien 
varteen 

Felling of 2-m. 
pulpwood on 

crosswise stacks 
alongside 

the strip road 

syksy - autumn 1 talvi - winter 1 syksy - autumn talvi - winterl syksy - autumn 

% 

6 5 3 3 1 3 

6 7 5 6 

1 

5 

50 48 47 45 45 

8 10 13 14 

1 

13 

12 11 14 13 16 

2 1 2 1 2 1 3 1 2 

1 2 

1 

1 1 1 1 1 

15 15 15 1 15 1 15 

100 100 1 100 1 100 1 100 

1 \.{) 



Taulukko Table 5 

Suhteelliset tuotokset . 2 m paperipuun hakkuu kahmainkasoihin palstatien varteen, s yyshakkuu = 100 . 
The relative outputs. Felling af 2-m. pulpwood into grab -crane stacks alongside the strip road, 

autumn felling = 100. 

Rungon käyttöosan kuutio, k-m3 
cu.m.(s) Volume of the utilisable part af the stem, 

Hakkuumenetelmä - Felling method 
0.075 o. 125 0 .175 1 o. 225 o. 275 o. 325 0.025 

Suhteellinen tuotos - Relative output 
1 

2 ••• 8 m paperipuun hakkuu juontotaakkoihin 
Felling af 2 ••• 8-m. pulpwood into skidding 
bunches syyshakkuu Hakkuumies - Logger 1, autumn felling 103 117 121 123 126 128 131 

II II 

1 ' 
talvihakkuu 111 119 121 121 123 124 126 winter felling 

II II 2, syyshakkuu 
autumn felling 83 113 117 119 120 122 125 

II II 2, talvihakkuu 102 110 108 107 107 107 188 winter felling 
2 m paperipuun hakkuu kahmainkasoihin 
palstatien varteen 
Felling af 2-rn. pulpwood into grab-crane 
stacks alongside the strip road 

Hakkuumies - Logger 1, syyshakkuu 100 100 100 100 100 100 100 autumn felling 

" " 1 ' 
talvihakkuu 96 98 98 98 98 99 99 winter felling 

" II 2, syyshakkuu 100 100 100 100 100 100 100 autumn felling 
II II 2, talvihakkuu 84 91 90 89 88 88 89 winter felling 

2 m paperipuun hakkuu ristikelle palsta-
tien varteen 
Felling af 2-rn. pulpwood on crosswise 
stacks alongside the strip road 

Hakkuumies - Logger 1, syyshakkuu 100 100 100 100 100 100 100 autumn f elling ,, 
" 2, - " - 96 95 94 93 92 92 9 1 

------------ --- -------- ---~------- - ----------- --------------- - --

__.. 
0 

1 

i 
1 
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lä hakkuumiehellä 1 17 ••• 31 % ja hakkuumiehellä 2 13 •• • 25% suurempi 

kuin valmistettaessa 2 m paperipuuta kahmainkasoihin palstatien varteen . 

Tehtäessä 2 m paperipuuta ristikelle palstatien varteen on hakkuumie

hen 1 tuotos ollut kaikissa rungonsuuruusluokissa täsmälleen sama kuin 

kahmainkasalle hakkuussa. Sen sijaan hakkuumiehen 2 tuotos on ollut 

ristikelle tehtäessä 4 · · · 9% pienempi kuin kahmainkasalle hakattaessa. 

Ilmeistä on 1 että 2 m kuorellisen paperipuun hakkuu ristikelle palsta

tien varteen on tutkimu]~een sisältyvistä hakkuutavoista keskimääräisel

tä tuotokseltaan epäedullisin. Koska lisäksi koneellinen kuormaus ris

tikolta on erittäin työlästä, e i puutavaran valmistuksen eikä koneelli

sen alkukuljetuksen kannalta ole mielekästä suorittaa hakkuuta ristikol

le . Kuorellisen tavaran hakkuuta ristikelle käytetään usein silloin,kun 

tavara jää lumen alle ennen ajon suorittamista. Tällöin ristikot korke 

ampina ovat helpommin löydettävissä kuin kahmainkasat . Tämä haitta voi

daan kuitenkin suurimmaksi osaksi välttää esimerkiksi siten 1 että hak

kuumies teon yhteydessä merkitsee kasat kepin nenään kiinnitetyillä vä

rillisillä muovinauhoilla. 

Talvella lumen aikaan tapahtuneessa hakkuussa tuotokset ovat olleet 

hieman pienempiä kuin lumettomana aikana suoritetussa hakkuussa. Teh

täessä 2 . , , 8 m vaihtelevan pituista paperipuuta juontotaakkoihin on tuo

tos talvihakkuussa ollut hakkuumiehellä 1 2 • .• 4% ja hak_~umiehollä 2 

2 • • • 14 % pienempi kuin lumettoman ajan hakkuussa. Tuotosero on kasvanut 

suurempiin rungonsuuruusluokkiin päin mentäessä. Poikkeuksena ovat kaik

kein pienimmät rungot, joiden osalta tuotos on ollut talvella suurempi 

kuin syksyllä . Tehtäessä 2 m paperipuuta kahmainkasoihin palstatien var

teen tuotos on ollut talvella vastaavasti 1 •• • 2% ja 9 • •• 11% pienempi 

kuin lumettomana aikana . Kahden metrin paperipuun teosta ristikelle 

palstatien varteen ei tutkimuksessa ole aineistoa talvihakkuun osalta , 

Jos kahden mi ehen työryhmän valmistaman 2 • •• 8 m vaihtelevan pituisen 

juontotaakkoihin tehdyn paperipuun hakkuutuotosta merkitään 100:lla, on 

vastaava tuotos levälleen tehtäessä ollut 106, siis 6 % suurempi , Täl

löin on kuitenkin otettava huomioon , että 2. ,, 8 m paperipuun teko leväl

leen ei todellisuudessa ollut sitä aivan täydellisesti, vaan pienompiä 

ja kevyempiä latvapölkkyjä siirreltiin tyvipölkkyjen viereens Mikäli mi

tään siirtelytyötä ei olisi tehty , olisi tuotosero hajahakkuun hyväksf 
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ollut suurempi. Jos levälleen teossa varastointiin käytetty aika (4.60 

miesmin/k- m3) jätetään huomioon ottamatta, olisi 2 ••• 8 m vaihtelevan pi

tuisen paperipuun levälleen teon tuotos ollut 15 % suurempi kuin tehtä

essä samaa tavaraa juontotaakkoihin. 

Tutkimus osoittaa, että Valmistamalla tavanomaisen määrämittaisen 2m 

paperipuun sijasta vaihtelevan pituista 2 ••• 8 m paperipuuta voidaan pa

peripuun hakkuutyötä tehostaa ja saavuttaa suurempia hakkuutuotoksia. Pa

peripuun valmistaminen metsässä vaihtelevan pituiseksi vaikuttaa kuiten

kin myös muihin hankintatyön vaiheisiin, kuten lähi- ja kaukokuljetuk

seen, puutavaran mittaukseen sekä tehdaskäsittelyyn. Näitä asioita kä

sitellään toisessa yhteydessä. 

A Study of the Felling of 2 ••• 8-m. Length Spruce Pulpwood 
)t II II II II II II II II II II II II II 1111 II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II 11 II 

and 2-m. Spruce Pulpwood 
II 1111 II 11111111 II II II II II II II II II II 1111 II II II II II 

By Mikko Kahala 

SUMMARY 

Material of the felling and preparation of variable sized sprucepulp

wood, 2 ••• 8 m., into skidding bunches, scattered, was collected in the 

autumn and early winter of 1965. The material was collected at the work

ing site of G.A. Serlachius Oy in Central Finland . For comparison, the 

felling of 2- m. spruce pulpwood into grab-crane stacks alongside the 

strip road or stacked crosswise alongside the strip road was also studied. 

The work of two loggers was followed. In addition, material was col

lected from a 2-man team . There is material for the felling of 2 ••• 8-m. 

pulpwood into skidding bunches and of 2-m . pulpwood into grab-crane 

stacks in both autumn and winter felling, for the felling of 2-m . pulp

wood on crosswise stacks only in autumn felling. 

The expenditure of working time, min./solid cu.m., and the average 
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composition of the working-site t i me for men working singly are shown in 

Tables 2 and 4 (p. 6 and 9) . The proportion of interruptions was taken 

as 15 per cent of the working-site t i me . The true proportion of the in

terruptions in the working-site time is shown in table 3 (p , 7). Neither 

the felling method nor the time of tho year had any appreciable effecton 

the composition of the working time, Themost essential differences were 

that the relative proportion of bucking was 9 ••• 10 per cent of total time 

in the preparation of 2 ••• 8-m. pulpwood and 13 ••• 14 per cent in the pre

paration of 2-m. pulpwood. The proportion of storage work was smallest 

for 2 , •• 8- m. pulpwood and greatest for 2- m. pulpwood stored on cross

wi se stacks. 

The relative outputs of the different felling methods by stem size class 

is shown in Table 5 (p . 10) . Best results were achieved in preparing 2 

••• 8- m. pulpwood into skidding bunches , The difference in output was 

small in the smallest stem size classes (0,025oco0.050 solid cu,m.) because 

the length of their utilisable part of the stem is so short that the ad

vantage of lengthening of the pulpwood is largely lost. If the smallest 

stem- size classes are disregarded, the output of felling and preparing 

2 ••• 8-m. pulpwood into skidding bunches was, depending on the stem size 

and logger, 13 ••• 31 per cent greater than that of preparing 2- ID4pulpwood 

into a grab-crane stack. When 2- m. pulpwood was prepared on crosswise 

stacks alongside the strip road, the output was 0 •• • 9 per cent smaller 

than when felling 2-m. pulpwood on a grab-crane stack, depending on the 

logger and the stem size . 

The winter f elling outpu ts were slightly smaller than the achievements 

during the snowless period. When preparing 2 ••• 8-m. pulpwood into skid

ding bunches, the wintor output was 2 ••• 14 per cent smaller than in the 

snowless period. The output in felling 2- m. pulpwood into grab- cra.ne stack 

was 1 ••• 11 per cent smaller in wi nter than in the snowless period , 

When a team of two men prepared variablo length pulpwood of 2 .,.8 m. 

scattered, the output was 6 per cent greatcr than when preparing it into 

skidding bunches . Preparation scattcrcd,however, was not completelY scat

tered as some of the smallest and lightest top logs were moved alongside 

the butt logs . If the time expended on this operatien m disregarded, the 

output of preparing scattered was 15 per cent greater than preparation 

into skidding bunches , 




