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kirveestä moottorisahaan on pienentänyt karsinnan samoin kuin kat
konnankin osuuttao Moottorisahalla karsittaessa karsinnan ja kat
konnan yhteinen osuus 3m paperipuuta (minimiläpimitta 1 cm) tehtä
essä oli 47 % ja kirveellä karsittaessa 55 % kokonaistyöajasta.Kat
konnan osuus kokonaistyöajasta oli pienin tehtäessä 3 m paperipuuta 
5 cm:n läpimittaan ja suurin tehtäessä 2m paperipuuta. 

Suhteelliset tnDtok&et eri hakkuutavoissa rungonsuuruusluokit
tain esitetään taulukossa 6 (s. 12). Aineiston pohjalla näyttäisi 
siltä, että tehtäessä määrämittaista kuusipaperipuuta palstatien 
varteen kasoihin suurimpiin hakkuutuotoksiin päästään käytettäessä 
pölkynpituutena 3m. Hakattavan puuston ollessa järeätä on 4 m pa
peripuun hakkuutuotos suurempi kuin 3 m paperipuun. Paperipuunko
koisen kuusen hakkuutuotoksen voidaan katsoa moottorisahakarsinnan 
ansiosta nousevan 5 ••• 25% rungon koosta riippuen. 

Taulukosta 1 (s. 14) ilmenee polttoaineen kulutus muutamissa ta
pauksissa. Moottorisahakarsinta on nostanut polttoaineen kulutuk
sen 2.5-kertaiseksi kirveellä tapahtuvaan karsintaan verrattuna 3 
m kuusipaperipuun hakkuussa. Valmistetun paperipuun pituus ei ole 
vaikuttanut polttoaineen kulutukseen. 
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Tutkimuksessa pyri tään selvittämään 3m kuorellisen kuusipaperipuun 

hakkuun ajanmenekkiä verrattuna 2 m ja 4 m kuorellisen kuusipaperipuun 

hakkuuseen. Tämän ohella on suppeasti käsitelty moottorisahalla tapah

tuvan karsinnan \aikutusta hakkuutulokseen . 

A i n e i s t o 

Aineisto on kerätty viideltä Yhtyneet Pape ritehtaat Osakeyhtiön työ

maalta syksyllä 1965. Niitä valittaessa on noudatettu periaatetta, et

tä yhtiön kunkin metsäkonttorin alueelta olisi mukana ainakin yksi työ

maa. Kullakin tutkimustyömaalla kerättiin aineistoa yhdestä hakkuumie

hestä lu~1un ottamatta Simpelettä, jossa tutkimuksen kohteena oli kaksi 

hakkuumiestä . 

Tutkitut puutavaralajit olivat seuraavat . 

1. 2m kuorellinen kuusipaperipuu, minimiläpimitta 8 cm,ja 2m ohut

puu, minimiläpimitta 5 cm. 

2. 3 m kuorellinen kuusipaperipuu, minimiläpimi tta 7 cm, ja 2 m ohut

puu, minimiläpimitta 5 cm. 

3. 3 m kuorellinen kuusipaperipuu, minimiläpimitta 5 cm. 

4. 4 m kuorellinen kuusipaperipuu, miniiDiläpimitta 7 cm,ja 2m ohut

puu, minimiläpimitta 5 cm. Apumittana 2 m paperipuu, minimiläpi

mi tta 8 cm. 

Tutkimusaineiston määrä tavaralajeittain ja työmaittain esitetään 

taulukossa 1. Työmaat on numeroitu 1 ••• 5. Myöhemmissä tutkimustulok

sia esittävissä taulukoissa käytetään samaa numerointia. Taulukosta 1 

ilmenevät myös runkojen keskikoot (k- m3 ) sekä keskimääräiset oksaisuus

ja tiheysluokat . Tutkimustyömailla ei esiintynyt maastohankaluutta. 

Työmailta 1, 4 a ja l b kerättiin aineistoa lumen aikana, muilta sen 

sijaan lumettomana aikana. Lumen keskisyvyys oli työmaalla 1 60 cm, 

työmaalla 4 a 30 cm ja työmaalla 4 b 60 cm. Kaikki aineistoon sisäl

tyvä paperipuu tehtiin kasoihin palstatien varteen. Pal~tateiden keski-



Taulukko Table 1 

Tutkimusaineisto - Investigation material. 

2 m 4 m 
3 m paperipuu 3-m. pulpwood 

paperipuu paperipuu - 2-m. 4-m. 
pulpwood pulpwood 

Työmaa 
Minimiläpirni tta 7 cm Minimi- Minimiläpimi tta 

(+ 2-rn ohutpuu ~ 5 cm) läpimitta Minimum diameter 
Work site 

Minimum diameter 7 cm. 5 cm 8 cm 1 7 cm 
(+ 2-m. small-sized wood p 5 cm.) Minimum (+2m ohutpuu ~ 5 cm) 

Yhd. moot- diameter (+ 2-m.small-sized 
5 cm. wood ~ 5 cm.) Moottori- tori saha-

saha-
ja kirves-
karsinta 

karsinta Combined Paikka- Kirveskarsinta - Axe limbing n:o kunta Power saw axe and 

No. limbing power saw 
Place limbing 

k-m3 - cu.m.(s) 

1 Konnavesi 17.20 19.21 12.47 

2 Lä.ngelmäki 24.25 21.99 24.86 

3 Padasjoki 17.37 17.40 15.7 3 

4 a Simpele 1 48.23 7.93 35.92 28.04 
4 b 2 16.62 18.19 

5 Valkeakoski 21.70 15.61 24.34 

Yhteensä 
65 .60 '7.93 Total 133.09 56.81 67.39 56.24 

~-

8 

Yleistiedot työmaasta 

General data 
on the site 

Runkojan 
Oksai - Ti-keski-

heys-
kokoj 

suus 
luokka luokka k-m 

Mean 
Branchi- Den-volume 

ness sity of stems , class class cu.m.\s) 

0.150 IV 2 

0.075 III 1 

0.070 III 1 

0.090 III 1 

0.120 III 1 

0.100 III 1 

387.06 

J 
1 

1 

1 

~ 

1 



Tavara-
laji 

Assort-
ment 

2 m 

3 m 

4 m 

Taulukko - Tab le 2 

Aineiston jakaantuminen päämitan, apumitan ja ohutpuun kesken. 

Distribution of the investigation material into main assortment, 
auxiliary assortment, and small-sized pulpwood. 

Päämitta Apumitta Ohutpuu 
Main assortment Auxiliary assortment Small- sized pulpwood 

Työmaa Pölkkyjä Kuutiomäärä Pölkkyjä Kuutiomäärä Pölkkyjä Kuutiomäärä 

Work site Logs Volume Logs Volume Logs Volume 

kpl k-m3 kpl k-m3 kpl k-m3 
units ~ cu.m.(s) "/o units % cu.m.,(s) % units % cu.m.(s) % 

2 707 77 23.09 93 208 23 1. 77 7 

4 b 600 80 16.83 93 151 20 1. 36 7 

5 862 80 22. 58 93 216 20 1. 76 7 

1 331 77 16.21 94 101 23 0.99 6 

2 407 52 20.41 84 382 48 3.84 16 

3 849 69 31.06 90 387 31 3. 71 10 

4 a 2241 79 87.33 .15 592 21 4 .75 5 
4 b 329 79 15.7 3 95 88 21 0.89 5 

5 574 85 20.81 96 100 21 0 .89 4 

1 151 71 11.53 93 18 8 0.56 4 46 21 0.38 3 

3 279 46 12. 61 80 66 11 0.92 6 265 43 2.20 14 
4 a 446 58 24.90 89 69 9 1. 02 4 252 33 2.12 7 

- ------

\Jl 
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etäisyys oli 20 ••• 30 m. Hakkuu oli kaikissa tapauksissa harvennushak

kuuta. Tutkitut hakkuumiehet olivat ammattitaitoisia metsätyömiehiä. 

Aineiston keruussa pyrittiin noudattamaan periaatetta, että kultakin 

hakkuumieheltä kerättiin aineistoa kustakin tutkittavasta tavaralajis

ta noin yhden viikon ajalta. 

Karsintavälineenä oli pääosassa aineistoa kirves. Kl"'lmimetrisen pa

peripuun hakkuun yhteydessä kerättiin työmailla 3 ja 4 a aineistoa my~s 

moottorisahalla tapahtuvasta karsinnasta. Tämän lisäksi kerättiin työ

maalla 4 a suppea aineisto karsintatavasta, jossa karsintaan käytettiin 

sekä kirvestä ~ttä moottorisahaa. Karsinnan laatu oli kaikissa tutki

tuissa tap~uksicsa tavanomaisten karsintavaatimusten mukainen. 

Pääosassa aineistoa tehtiin normaalin paperipuun lisäksi myös 2 l"l 

ohutpuuta. Poikkeuksena on ainoastaan 3 m paperipuu silloin, kun se 

tehtiin 5 c~:r- läpimittaan. Nelimetrisen paperipuun teon yhteydessä 

käytettiin apumittana 2 m paperipuuta. Taulukosta 2 (s . 5) ilmenee ai

neiston pölkkyluvun jn kuutiomäärän mukainen jakaantuma päämitan, apu

mitan ja ohutpuun kesken. 

T u t k i m u s t u 1 o k s e t 

Hakkuun työajanmenekit rungonsuuruusluokittain ilmenevät taulukosta 

3 (s . 7). Taulukossa esitetyt ajat ovat kiintokuutiometriä kohti ku

luneita työmaa-aikoja. Niihin sisältyvät tehotyön lisäksi myös keskey

tykset, joiden osuutena on käytetty 15 % kokonaistyöajasta. Keskeytys

ten (= levon ja hukkatyön) aineiston mukainen osuus työajasta esitetään 

taulukossa 4 (s . 8). Keskeytysten todellinen osuus on eri tapauksissa 

vaihdellut 5:stä 30 %:iin ollen koko tutkimusaineistossa keskimäärin 

11 %. Tutkimusaineiston keskiarvojen mukaan valmistettavan paperipuun 

pituuden lisä~~tyminen näyttäisi suurentavan keskeytysten määrää. Työ

maittain katsottuna on tilanne kuitenkin useissa tapauksissa ollut 

päinvastainen. Onkin ilmeistä, että aineisto on liian suppea johtopää

tösten tekoon pape~ipuun pituuden muuttumisen vaikutuksesta keskeytys

ten määrään. Sama koskee myös karsintavälineen vaikutusta keskeytysten 

määrään. 

Työmaa-ajan rakenne eripituista kuusipaperipuuta tehtäessä esitetään 



Taulukko - Table 3 

Työajanmenekki , min/k-m3 - Expenditure of working time, minutes per solid cu.m. 

Hakkuumenetelmä - Felling method Työmaa, Rungon käyttöosan kuutio, k-m3 
Minimi- Karsinta- n:o Volume of the u-tilisable part of stem, cu.m.(s) 

Pölkyn pituus läpimitta väline 
Log length Minimum Limbing Si te, 

diameter tool No. 0.050 0.075 0.100 0.125 0.175 0.225 0.275 0.325 

( + 2 m ohutpuu) 

~ 
2 71.20 64.93 60.70 57.12 52.34 48.67 46.07 43.85 

2 m ( 2-m, small-) 
8 cm 4 b 80.20 74.00 67.00 61.84 54.29 49.20 45.67 43.05 

+ sized wood 5 114.80 99.20 87.80 80,00 68.91 62.00 57.24 53.75 

1 84.40 78.40 73.30 69.68 64.23 60. 18 57.02 54.62 

~ 
2 86.60 77.20 70.00 64.24 56.11 50.22 45.85 42.40 
3 82.60 75.87 70.60 66.64 60.86 56.71 53.56 51.02 

4 a 73.60 66.53 60.80 56.16 50.11 45.68 42.62 40.22 
4 b 77 .20 69.47 63.60 59.68 53.54 49.42 46.44 44.12 ~ 

( + 2 m ohutpuu) 5 102 .oo 90.93 81.90 75.36 65.89 59.24 54.33 50.46 

3m(+ 2~m. small-) 7 cm 

~~ s1 zed wood 4 a 75.80 67.07 60.20 54.96 48.23 43.24 39.85 37.29 

~ 3 77.80 71.33 65.50 61.04 53.60 48 .31 44.40 41.66 
4 a 73.40 66.27 60.10 55.52 49.49 45.33 42.36 40.12 

~ 
1 87.00 81.73 77.10 73. 12 66.51 61.96 58.22 55 .n 

3 m 5 cm 2 81.40 77.73 71.90 67.76 60.74 56.18 52.55 49.57 
5 97 . 80 87.07 78.60 72.32 62.80 56.31 51.16 4 7.23 

( + 2 m ohutpuu) 

~ 
1 91 .00 84.40 77.70 71.84 63.14 56.80 51 .96 48.09 

4 m ~ 1 7 cm 3 84 .40 78.00 72.20 67.84 60.97 55.60 51.82 48.58 ' 
( + 27 m, sma..~. -) 4 a 81.20 73.07 66.40 61.28 53.71 48 . 44 44.25 40.92 1 s1.zed wood 

-- ------



Taulukko Table 4 

Keskeytysten osuus työmaa-ajasta. 

Proportion of the interruptions in the working-site time. 

3-m. pulpwood 2 m paperipuu 4 m paperipuu 3 m paperipuu - ;;.m. pulpwood 4-m. pulpwood 

Minimiläpimi tta - Minimum diameter, cm 

1 
8 7 

Työmaa, Työmaa, 
7 5 keskimäärin n:o 

Karsintaväline - Limbing tool 

Work site, Work si te, Moottori- Moott. saha 
average No. saha + kirves Kirves - A:xe Power saw Power saw 

+ axe 
():> 

% 

1 21 25 19 22 

2 6 5 5 5 

3 21 19 18 19 

4 a 13 30 13 17 15 
4 b 29 18 23 

5 16 19 15 17 
J 

Keskimäärin 
17 30 17 16 13 18 17 Average 

-----
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taulukossa 5. Esitetyt työajan rakenteet vastaavat rungonsuuruusluok

kaa o. 125 k-m3 (r:::: 6 runkoa/p-m3 ). Työajan rakenteet ovat kunkin tava

r alajin ja valmistustavan kaikkien aineistojen keskiarvojen mukaisia, 

koska erot eri hakkuumiesten työaikojen rakenteissa olivat suhteellisen 

pieniä . 

Niistä työvaiheista, joiden voidaan katsoa olevan tavaralajista ja 

karsintavälinee3tä riippumattomia, on käytetty koko aineistoon perustu

via arvoja . Tällaisi a työvaiheita ovat siirtyminen kaadon yhteydessä 

sekä varsinainen puun kaatoon kulunut aika. Myös taulukossa 5 esiinty

vä muu tehotyö (palstatien raivaus , lumityöt, työkalujen nouto ym. ) on 

katsottu näihin kuuluvaksi . Kaikkiin muihin hakkuutyön osiin voidaan 

tavaran pituuden ja/tai karsintavälineen katsoa vaikuttavan. 

Karsinnan suhteelliseen osuuteen kokonaistyöajasta ei paperipuun pi 

tuuden muuttuminen ole vaikuttanut . Sen sijaan karsintavälineen vaih

tuminen kirveestä moottorisahaan on pienentänyt karsinnan osuutta työ

ajasta. Tehtäessä 3 m paperipuuta (minimiläpimitta 7 cm) on karsinnan 

suhteellinen osuus ollut kirveellä karsittaessa 41 % ja moottor isahal

la karsittaessa 39 %. Käytettäessä karsintaan moottorisahaa tapahtu

vat karsinta ja katkonta yleensä samanaikaisesti. Tällöin karsintaan 

ja katknntaan käytetyn ajan tarkka erottaminen toisistaan on aikatut

kimusteknillisesti vaikeata . Moottorisahalla karsittaessa on karsin

nan ja katkonnan yhteinen osuus ollut 47 % ja kirveellä karsittaessa 

55% kokonaistyöajasta (3 m paperipuu, IDinimiläpimitta 7 cm), siis huo

mattavasti suurempi. Kun karsintaan on hakkuumiehen harkinnan mukaan 

käytetty sekä kirvestä että moottorisahaa, ei karsinnan ja katkonnan 

yhteisessä osuudessa ole ollut sanottavaa eroa yksinomaan kirveellä ta

pahtuvaan karsintaan verrattuna . 

Katkonnan suhteellinen osuus kokonaistyöajasta on ollut pienin teh

täessä 3m paperipuuta 5 cm:n läpimittaan ( 12 %) . Tällöin ei ole teh

ty ohutpuuta. Silloin kun 3 m paperipuu on tehty 7 cm:n läpimittaan ja 

sitä ohuemmista rungonosista on tehty 2m ohutpuuta, katkonnan osuus 

on ollut suurempi (14 %) . Suurin se on ollut tehtäessä 2m paperipuu

ta ( 15 %) . Nelimetrisen paperipuun katkonnan osuus on ollut 13 %, 
jolloin on tehty myös ohutpuuta . Moottorisahakarsinnan yhteydessä on 

katkonnan osuus ollut huomattavasti pienempi ~lin kirveskarsintaa käy

tettäessä . 



Taulukko Table 5 

Työmaa-ajan rakenne (0.125 k-m3 ) Structure of the working time (0.125 solid cu.m.). 

2 m 4 m 

3 m paperipuu 3-m. pulpwood l paperipuu paperipuu - 4-m. 2-m. 
pulpwood pulpwood 

Minimi läpimitta - Minimum diameter, cm 
Työvaihe 

1 1 5 1 8 1 7 7 

Karsintaväline - Limbing tool 
Work phase 

Moott.saha Moottori-
saha + kirves 

1 Kirves Axe ~- ··- -
Power saw Power saw 

+ axe 

% 

1 1 1 1 

1 

...... 
Siirtyminen - Moving 3 3 3 3 3 3 0 

Kaato - Felling 7 7 6 1 4 1 6 1 6 

Karsinta - Limbing 39 48 41 42 42 41 

Katkonta - Bucking 8 8 14 12 15 13 

Varastointi - Storing 19 14 15 17 15 1 17 

Moottor i sahan käynnistys ja huolto 
Starting and maintenance of power saw 5 3 4 6 3 1 3 

Muu tehotyö - Other productive work 4 2 2 1 1 1 2 

Keskeytykset - Interruptions 15 15 15 15 15 15 

Yhteensä - Total 100 100 100 100 100 100 

r-... 
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Varastoinnin suhteellinen osuus työajasta on eri tapauksissa vaih

dellut 14:stä 19 %:iin. Moottorisahan k~ynnistykseen ja huoltoon on 

kulunut 3 ••• 6% työajasta. Moottoris~han käyttö karsintatyöhön ei ai

nakaan selvästi ~le nostanut tämän työvaiheen osuutta kokonaisajasta 

kirveskarsintaan verrattunao 

Taulukossa 6 esitetään tutkittujen puutavaralajien suhteelliset 

tuotokset rungonsuuruusluoki ttain~ Kolmimetrisen 7 cm~n minimiläpimi t

taan (+ 2 m ohutpuu) tehdyn ja kirveellä karsitun kuorellisen kuusipa

peripuun hakkuutuotosta on työmaittain merkitty 100:lla. Tätä vertailu

perustana käytettävää tavaralajia valmistett iin kaikilla tutkimustyö

mailla. 

Tarkasteltakoon aluksi niitä tapauksia, joissa paperipuun pituus tai 

minimi läpimi t-';;a on rtuut·i:;unut , mutta ka.?sintavä line ollut sama, kirves. 

Tuloksissa on näiltä osin joitakin epäj ohdonmukaisuuksia. Nämä ovat 

lähinnä sellaisia, että joissakin tapauksissa tulokset poikkeavat ver

tailuaineistoon n2hden yleisestu cuu:1nasta ja toisaalta joissakin ta

pauksissa taas runkojen koon kasvaessa suhteellisten tuotosten muuttu

missuunta vertailumenete lmään r.ä.':~.en on muista poikkeava. Eriiisiin, ei 

kuitenkaan kaikkiin poikkeamiin voidaan löytää syy. Tämän vuoksi tut

kimuksesta esitettävien päätelmien yleistäminen on suoritettava varauk

sin. Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan myöhemmin tarkastaa yksityis

kohtaisemmin hakkuun perustutkirr.uksen avullao 

Silloin, kun 3 m paperipuu~ teon yhteydes8ä ei ole tehty ohutpuuta, 

vaan paperipuu on tehty 5 cn:n läpimittaan, on tuotos yleensä ollut . 

hieman pienempi kuin vertailumenetelmässä, jossa tehtiin m;yös ohutpuuta. 

Poikkeuksen muodostaa työmaa 5, jossa tuotos on ollut 4 ••• 7% suurempi 

kuin vertailumenetelmäss3~ Työmaalla 2 en ) - metrisen 5 cm:n läpimit

taan tehdyn paperipuun tuotos vertailumenetelmään nähden pienentynyt 

sitä enemmän, mitä suuremmista rungoista on ollut kysymys. SyJ7!1ä on 

lähinnä ollut se, että tässä tapauksessa varastointiin käytetty aika 

on rungon koon lisääntyessä kasvanut huomattavasti voimakkaammin kuin 

vertailumenetelmän ollessa kyseessä. Yleisesti ottaen voitaneen kui

tenkin todeta, että 3 m paperipuun teko 5 cm:n minimiläp~mittaan on 

tuotokseltaan hieman heikompaa kuin 3 m paperipuun teko 7 cm:n läpimit

taa..Yl ja 2 m ohutpuun teko. Ero on noin 5 %~ n ~:t.m!'uusluokkaa, kui ten

kin niin, että tuotosero pienenee suurempiin rungonkokoihin mentäessä. 



Taulukko - Table 6 

Suhteellinen tuotos - Relative output 

Hakkuumenetelmä - Felling rnethod Työmaa, Rungon käyttöosan kuutio, k-m3 
Minir.ti- Karsinta.-

n:o Volume of the utilisable part of steffi, cu.m.(s) 
Pölkyn pituus läpimitta väline 

Log length ~,aniroum Limbing Site, 
diameter tool No. 0.050 0.075 0.100 o. 125 0.175 0.225 0.275 

( + 2 m ohut puu) 

~ 
2 122 119 115 112 107 103 100 

2 m 
( + 2:-m. small-) 

8 cm 4 b 96 94 95 97 99 100 102 
s2zed wood 5 89 92 93 94 96 96 95 

/ 1 ••• 5 100 100 100 100 100 100 100 

( + 2 m ohutpuu) 

~~ 3 m 
( 2-rn. small) 

7 cm 4 a 97 99 101 102 104 106 107 

.,.. sized wood 

~ 3 106 106 108 109 113 117 121 
4 a 100 100 101 101 101 101 101 

~ 
1 97 96 95 95 96 97 98 

3 m 5 cm 2 106 99 97 95 92 89 87 
5 1C4 104 104 104 105 105 106 

( + 2 m ohutpuu) 

~ 
1 93 93 94 97 102 106 110 

4 m 
( + 2:-m• small-) 

7 cm 3 98 97 98 98 100 102 103 

s~zed wood 4 a 91 91 92 92 93 94 96 
1-- ~---~'--

A ~ 

0.325 

97 
103 
94 

100 

108 

122 
100 

99 
86 

107 

113 
105 
98 

..... 
1'\) 
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Tuotos on ilmeisesti suunnilleen rungonkokoluokassa 0.400 k- m3 molemmil

la menete l millä hakattaessa jokseenkin sama. Näin on silloin, kun kar

sinta tapahtuu kirveellä . 

Kaksimetrisen 8 cm~ n minimiläpimittaan tehdyn paperipuun ja 2 m ohut

puun hakkuussa on tuotos työmaata 2 lukuun ottamatta ollut hieman pie

nempi kuin 7 cm:n minimiläpimittaan tehdyn 3 m paperipuun ja 2 m ohut

puun hakkuutuotos . Työmaan 2 muista poikkeavaan tulokseen vaikuttanee 

ennen muuta se , että tässä tapauksessa vertailumenetelmässä oli ohut

puun määrä koko puutavaramäärästä huomattavan suuri (taul . 2, 48% pölk

kyjen lukumäärästt ja 16% kuutiomäärästä) . Kahden metrin kuusipaperi 

puun ja 2 m ohutpuun hakkuutuotoksen voidaan katsoa keskimäärin olevan 

noin 5 % pienempi kuin 3 m kuusipaperipuun ja 2 m ohutpuun hakkuutuo

toksen. 

Tehtäessä 4 m kuusipaperipuuta 7 cm:n minimiläpimittaan ja 2 m ohut

puuta ovat tutkimuksen tulokset kaikilla kolmella tätä puutavaralajia 

valmistaneella hakkuurriehellä hyvin samansuuntaiset . Pienien puiden ol

lessa kyseessä on hakkuutuotos vertailumenetelmään (3 m 7 cm:n läpimit

taan ja 2 m ohutpuu) nähden alhaisempi , mutta keskimäärin rungonsuuruus

luokasta 0 . 200 k-m3 (~3 . 5 runkoa/p- m3 ) ylöspäin on 4 m paperipuun hak

kuutuotos ollut hieman suurempi tai likimain sama kuin 3 m paperipuun. 

Tutkimuksen yhteydessä kerättiin, kuten aikaisemmin on todettu, ai

neistoa myös moottorisahalla tapahtuvan karsinnan vaikutuksesta hakkuu

tulokseen. Tämä aineisto käsittää kaksi työmaata (3 ja 4 a) ja valmis

tettu tavaralaji oli 3 m kuusipaperipuu 7 cm:n läpimittaan ja 2 m ohut

puu. Toisella työmaista (4 a) kerättiin aineistoa myös sellaisesta hak

kuumenetelrnästä, jossa mies harkintansa mukaan käytti karsinnassa joko 

kirvestä tai moottorisahaa. Työmaalla 3 oli hakkuumies käyttänyt moot

torisahaa karsintavälineenä jo pitkähkön ajan ja hän hallitsi moottori

sahakarsinnan tekniikan erittäin hyvin. Työmaan 4 a hakkuumiehen har

jaantuneisuus moottorisahakarsintaan oli huomattavasti pienempi . Tämä 

näkyy erittäin selvästi tutkimustuloksista. Moottorisahakarsinnan hal

litsevalla hakkuumiehellä on tuotos moottorisahalla karsittaessa ollut 

suurempi kuin kirveellä karsittaessa, kun taas moottorisahakarsintaan 

vähemmän perehtyneellä hakkuumiehellä ei tuotaksissa käytännöllisesti 

katsoen ole ollut mitään eroa. Sen sijaan silloin, kun ko. hakkuumies 

on käyttänyt sekä moottorisahaa että kirvestä karsintatyössä, on tuotos 



Taulukko Table 7 

Polttoaineen kulutus, l/k-m3 - Fuel consumption, litres per solid cu.m. 

3-m. pulpwood 2 m paperipuu 4 m paperipuu 3 m paperipuu - 2-m. pulpwood 4-m. pulpwood 

Minimi läpimitta - Minimum diameter, cm 
1 

Työmaa, 7 1 5 8 7 
1 

1 
n:o 

Karsintaväline - Limbing t ool 
Work site, 

Moottorisaha 
1 

No. Moottorisaha + kirves Kirves - A:x.e 
1 Power saw 1 Power saw 

+ axe 
_.. 
+>-

1 

l/k-m3 - li tre/cu.m. (s) 
' 

1 

3 0 . 53 0.20 0.22 

4 a 0.52 o. 35 o. 24 0.23 

4 b 0.17 0.21 

5 o. 25 0.22 0.22 

Keskimäärin 
0.52 o. 35 0.21 0.22 0.21 0.22 Average 

,e-, e. 
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ollut yleensä hieman suurempi kuin pelkästään kirveellä tapahtuvan kar

sinnan yhteydessä . 

Moottorisahan voidaan siis katsoa nopeuttavan karsintaa ja täten ko

hottavan hakkuutuotosta. Edellytyksenä kuitenkin on, että moottorisa

hakarsinnan tekniikka hallitaan. Moottorisahalla tapahtuvan karsinnan 

hakkuuta nopeuttava vaikutus on sitä suurempi , mitä suuremmista rungois

ta on kysymys . Paperi puun kokoisella kuusella voidaan hakkuutuotoksen 

moottorisahakarsinnan ansiosta katsoa nousevan 5 • • • 25% rungon koosta 

riippuen. 

Tutkimuksen yhteydessä mitattiin muutamissa tapauksissa myös käyte

tyn polttoaineen määrä. Mittausten tulokset esitetään taulukossa 7 

(s . 14) . Voidaan todeta, että moottorisahakarsinta on nostanut poltto

aineen kulutuksen 2. 5- kertaiseksi kirveellä tapahtuvaan karsintaan ver

rattuna 3 m kuusipaperipuun hakkuussa . Silloin, kun karsintaan on käy

tetty sekä kirvestä että moottorisahaa, on polttoaineen kulutus noussut 

vastaavasti 1.7- kertaiseksio Valmistetun paperipuun pituus ei ainakaan 

tämän tutkimuksen mukaan ole vaikuttanut polttoaineen kulutukseen, sil

lä sekä 2 m, 3 m että 4 m kuusipaperipuun hakkuussa polttoaineen kulu

tus valmistettua puumäärää kohti on ollut keskimäärin jokseenkin yhtä 

suuri. 

Tämän aineiston pohjalla näyttäisi siltä, että tehtäessä määrämit

taista kuusipaperipuuta palstatien varteen kasoihin suurimpiin hakkuu

tuotoksiin päästään käytettäessä pölkynpituutena 3m. Jos hakattava 

puusto on järeätä, on 4 m paperipuun hakkuutuotos kuitenkin suurempi 

kuin 3 m paperipuun. 
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By Mikko Kahala 

SUMMARY 

The material was collected in autumn 1965 at the working sites of the 

United Paper Mills Ltd. It comprised the felling of 2-rn., 3-m. and 4-m. ( 

unbarked spruce pulpwood into stacks alongside the strip road. The pur-

pose was to find out the expenditure of time on the felling and prepara-

tion of 3-rn. pulpwood compared with the felling of 2-m. and 4-m. spruce 

pulpwood. In addition, the effect of power saw limbing on the felling 

result was examined. 

The work of six loggers was followed. The volume and quality of the 

material are shown in Tables 1 and 2 (p . 4 and 5) . 

The expenditure of working time in min./solid cu.m. and the average 

composition of working-site time are shown in Tables 3 and 5 (p . 7 and 

10). The share of interruptions was taken to be 15 per cent of the 

working- site time. The real proportion of interruptions i n the working-

site time can be seen in Table 4 (p . 8) . The essential differences in ( 

the composition of working time were the following. Changing from axe 

to power saw reduced the share of both limbing and bucking. When limb-

ing was done by power saw, the combined share of limbing and bucking in 

the preparation of 3-rn. pulpwood (minimum diameter 7 cm.) was 47 per 

cent of total working time; when limbing was done by axe, it was 55 per 

cent. The share of bucking in the total working time was smallest when 

3-m. pulpwood was prepared to a diameter of 5 cm. and largest when pre-

paring 2-m. pulpwood. 

The relative outputs with the different felling methods are given by 

stem-size classes in Table 6 (p. 12) . It seems from the material that 

when spruce pulpwood of fixed dimensions is made into stacks alongside 

the strip road, the highest felling outputs are obtained with a log size 
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of 3 m. When the growing stock to be cut is large- sized, the felling 

output is higher for 4- m. than for 3- m. pulpwood. For pulpwood- sized 

spruce, it can be said that the felling output increases by 5 ••• 25 per 

cent when liffibing is done by power saw, depending on the stem size . 

Table 7 (p . 14) shows the consumption of fuel in some cases . Power

saw limbing increased fuel consumption 2. 5-fold compared with axe- limb

ing in the felling of 3- m. spruce pulpwood . The length of the prepared 

pulpwood did not affect fuel consumption . 
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