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TIIVISTELMÄ 

Metsäteho suoritti kesällä 1968 hakkuun aikatutkimuksia avohakkuualueilla 
Enso-Gutzeit Osakeyhtiön työmaalla Ilomantsissa. Yhtenä tutkimusten tarkoi
tuksena oli selvittää, miten puulaji, puiden koko, puutavaran pituus ja ajo
uraväli vaikuttavat hakkuumiehen suorittamaan kasaustyöhön, kun pölkyt kasa
taan kourakasoihin ajouran varteen. Kasaustyön rasittavuudesta ei tässä yh
teydessä ollut mahdollisuutta suorittaa mittauksia. Tutkittavia hakkuumie
hiä oli kaksi. Aineisto käsitti yhteensä 590.4 k-m3. 

Tutkimuksen päätulokset ovat seuraavat. 

- Kasauksen kiintokuutiometriä kohti laskettu suhteellinen tehoaika esite
tään taulukossa 2 (s. 6) ja tehoajan riippuvuus rungon käyttöosan koosta 
kuvassa 1 (s. 5). 
Kasaus 15 m:n ajouraväliä käyttäen oli kuutioyksikköä kohti nopeampaa 
kuin kasaus 30 m:n ajouraväliä käytettäessä, ja pienten runkojen kasaus 
oli hitaampaa kuin suurten runkojen kasaus. Vapaanpituisten, 3 •.• 6 m pölk
kyjen kasaus oli kuutioyksikköä kohti nopeampaa kuin 3 m:n ja 2.4 m:n 
pölkkyjen kasaus. 

- Kasaustavan vaikutus tehoajan menekkiin esitetään kuvassa 2 (s. 7). 
Pölkyn pituus ei sanottavasti vaikuttanut pölkkykohtaiseen kantamisai
kaan. Suurten 3 m:n pölkkyjen siirtelyaika oli samankokoisten 2 ... 6 m:n 
pölkkyjen siirtelyaikaa hieman suurempi. Pienten, alle 0.03 k-~:n pölk
kyjen suhteen asia oli päinvastoin. Vapaanpituisten pölkkyjen kääntely
aika oli hieman suurempi kuin samankokoisten 3 m:n ja 2.4 m:n pölkkyjen 
kääntelyaika. Puulaji ei vaikuttanut merkittävästi pölkkykohtaiseen ajan
menekkiin. 

-Asetelmista 1 ja 2 (s . 8-9) selviää, kuinka suurta osaa hakatusta puumää
rästä hakkuutyöntekijä on eri menetelmissä joutunut kasauksen vuoksi lii
kuttelemaan. 

Kasattaessa 3 m kuusikuitupuuta 30 m:n ajouraväliä käyttäen oli kaikkia 
pölkky jä jollakin tavalla liikuteltava. Ajouravälin ollessa 15 m liiku
teltiin 3 m:n puusta 99% kuutiomäärästä ja 3 ... 6 m:n puusta 90% kuutio
määrästä. Koivukuitupuun vastaavat luvut olivat 96 %, 100 % ja 66 %. 

- Taulukoissa 3, 4 ja 5 ( s. 10- 12) esitetään kantamisen, siirtelyn ja kään
telyn osuudet kasaustyöstä. 

Kantamalla kasattiin eniten puuta kaikkien puutavaralajien kohdalla. Mitä 
lyhyempää puuta valmistettiin ja mitä leveämpi a j ouraväli oli, sitä suu
rempi osa puusta kasattiin kantamalla. 

-Taulukosta 6 (s. 13) ilmenee, kuinka rungon käyttöosan koko vaikuttaa ka
saustyön määrään. 

Mitä suuremmaksi rungon koko kasvaa, sitä suurempi osa kasojen puumääräs
tä muodostuu kasauksen yhteydessä paikoilleen j ätetystä tai kääntelemällä 
kasatusta puusta. 

- Vapaanpituisista , 3 ... 6 m:n pölkyistä tehdyt kasat olivat kaikkeinpienim
mät, ja 15 m :n ajouraväliä käytettäessä 3 m :n puusta valmistetut kasat 
olivat pienempiä 'kuin 30 m:n ajouraväliä käytettäessä. 
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1 J 0 H D A N T 0 

Metsäteho suoritti kesä-elokuussa 1968 aikatutkimuksia puutavaran teosta avo

hakkuualueella Enso-Gutzeit Osakeyhtiön työmaalla Ilomantsissa. Yhtenä tutkimus

ten tarkoituksena oli selvittää, miten puulaji, puiden koko, puutavaran pituus ja 

ajouraväli vaikuttavat hakkUumiehen suorittamaan kasaustyöhön, kun pölkyt kasataan 

kourakasoihin ajouran varteen. Myös työn rasittavuus on huomion arvoinen tekijä 

kasaustyön suorituksessa, mutta aikatutkimukset eivät yksin riitä selvittämään ra

sittavuuden määrää,eikä esillä olevassa tutkimuksessa ollut mahdollista suorittaa 

tällaisia mittauksia. Kasaustyön rasittavuutta ovat tutkimuksissaan selvittäneet 

mm. AHO ja HARSTEI.A (197~, HARSTEI.A (197~ ja JOHANSSON (196~. Tässä tutkimuksessa ei 

myöskään puututa lainkaan kasaustybnön kuuluviin sivutyön luonteisiin työvaihei

siin kuten kasauksen valmisteluun ja hakkuutähteiden raivaukseen, sillä ne samoin 

kuin hakkuumenetelmien kokonalavertailut on jo esitetty aikaisemmin (vert. KAHAI.A 

ja RANTAPUU 1970). 

2 TUTKIMUSMENETELMÄ 

JA -AINEISTO 

Tutkimuksessa käytettiin Metsätehon tavanomaista hakkuun aikatutkimusmenetelmää. 

Yleensä palstoilta hakattiin vain kuitupuun kokoa olevat rungot. Muutamilla pals

toilla kaadettiin kuitenkin samanaikaisesti kuitupuiden kanssa myös tukit, mutta 

niitä ei kasattu millään tavoin. Kuitupuu hakattiin kourakasoihin ajouran varteen 

ajouravälin ollessa joko 15 m tai 30 m. Pölkkyjen liikuttelumatka kasauksessa ar

vioitiin 1 m:n tarkkuudella silmävaraisesti pölkyn keskipisteen liikkuman matkan 

peruatee lla. 

Tutkimuspalstat pyrittiin sijoittamaan maastoon siten, että eri palstojen puus

to ja työskentelyolosuhteet olivat mahdollisimman samankaltaiset. Maasto oli ta

saista ja helppokulkuista. 
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Taul ukko 1 

Tutkimusa i neiston määrä puutavaralaj eittain ja hakkuutavoittain 

Ajo- P. i n e i s t 0 

Puutavara - Karsinnan ura-
l a j i laatu väli, k-m3 runkoja , k-~1 pöl kkyjä, k-n?/ ha m kuorineen kpl runko kpl 

3 .. . 6 m tynkäkarsinta 15 178 .0 2 442 0 .07 3 683 89 

1 n. 3 m -"- 15 123. 9 1 566 o.o8 3 777 82 

KUUSI -"- -"- 30 11.0 188 o.o6 381 62 
j a määräp. 3m pinnanmyötäi- 15 17.3 300 0 .08 680 95 MÄNTY nen karsinta 

-"- -"- 30 53 .0 671 o.o6 1 654 83 

yht . 383 .2 5 167 10 175 

3 ... 6 m tynkäkarsinta 15 83.8 466 0 .1 8 909 73 
n.2 .4 m -"- 15 68 . 5 370 0 .17 1 532 91 

-"- _n_ 30 4 .9 20 0 .24 93 27 KOIVU 
määräp .2.4 m pinnanmyötäi-

nen karsinta 
15 4 .6 34 0 .14 136 15 

-"- " 30 45 .4 280 0 .15 1 035 50 - -
yht. 207 .2 1 170 3 705 

y h t e e n s ä 590. 4 6 337 13 880 

Tutkimuksessa käytetyt hakkuutavat ja aineiston määrä esitetään taulukossa 1 . 

Kuusipalstoilla oli myös mäntyä, mutta koska sen määrä oli kaikkiaan vain noin 

20 k-m3, se on käsitelty yhdessä kuusen kanssa. Näin on tehty senkin vuoksi; että 

kasauksen kannalta kuusen ja männyn välillä ei ilmeisesti ole suurtakaan eroa. 

Hakkuumiehiä oli kaksi. Mol emmat olivat Enso -Gutzeit Osakeyhtiön vakinaisia 

hakkuutyöntekijöitä, ja heidän ammattitaitonsa oli hyvä . Heidän työskentelyjär

jestyksensä oli se, että he valmistivat puun kerrallaan tavaralajiksi ja kasasivat 

sen välittömästi. Kasaustyössä he käyttivät suurten pölkkyjen liikutteluun apu

naan joko pinotavarasaksia tai vyöllä kannettavaa kasauskoukkua . 

Tutkimustulosten esittelyssä miehistä on käytetty tunnuksia K ja N. Kuusikui 

tupuun kasauksen osalta tulokset on esitetty molempien miesten työskentelyn keski

arvona ellei toisin mainita. Koivukuitupuuta hakkasi pääpuutavaralaj ina vain mies 

N. 

3 TULOKSET 

31 Varsinaisen kasauksen ajanmenekki 

Varsinaisella kasauksella tarkoitetaan pölkkyjen siirtämistä varastomuodostel 

maan. Varsinaisen kasauksen ajanmenekin, min/ k-m3, riippuvuus rungon käyttöosan 

koosta esitetään puutavaralajeittain kuvassa 1. 
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Vapaanpituinen, 3 .•• 6 m kuitupuu osoittautui sekä kuusi- että koivukuitupuunkoh

dalla nopeimmin kasattavaksi puut avaralajiksi . Kun 3 m:n kuusi pölkyt ja 2 .4 m:n 

koivupölkyt kasattiin 30 m:n ajouravälille, ajanmenekki oli selvästi suurempi kuin 

samanpituisten pölkkyjen 'kasauksessa 15 m:n ajouraväli l le . Ajanmenekin suhteell i

set erot tulivat selvemmiksi rungon käyttöosan koon suuretessa. Taulukossa 2 esi

tetään kiintokuutiometriä kohti l a sketut kasauksen tehoaikojen suhteet j a ni i den 

riippuvuus rungon käyttöosan koosta ja a j ouravälistä. 

Sillä, oliko karsinnan laatu moottorisahalla suoritettu pi nnanmyötäinen karsi n

ta tai tynkäkarsinta, ei ollut vaikutusta kasauks en ajanmenekkiin . Eri tavarala 

jeilla j a a j ouraväleillä esiintyvät kasausaikoj en erot johtuvat pääasiassa s iitä, 

että lyhyttä tavaraa kasataan enemmän kuin pitkää ja kapeilla a j ouraväleillä vähem

män kuin leveillä . Saavutetut kaso j en koot ovat tästä osoituksena. Vapaanpitui 

sen, 3 . .. 6m:n tavaran kasankoko oli kuusella keskimäärin 0.6 k -m3 ja koivulla 0 .3 

k-m3 , kun ajouraväli oli 15m. Lyhyen tavaran kasankoko oli 15 m:n ajouravälill ä 

molemmilla puula j eilla 0.7 k-m3 j a 30 m:n a j ouravälillä se oli kuusella 1.2 k -m3 j a 

koivulla 0 . 8 k-m3. 
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Kuva 1. Varsinaisen kasauksen tehoajanri ippuvuus rungon käyttöosan koosta. 

Fig . 1. Dependence of pr oducti ve working time in bunching proper on the 
volume of the utilisable part of the stem. 
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Taulukko 2 

Eri puutavara la jien kiintokuutiometriä kohti l askettujen 
kasauksen tehoaikojen suhteet 

100 =3m kuusi- ja 2 .4 m koivukuilupuu 

Ajoura - Hakkuu- Rungon käyttöosan koko, 
Puutavara- väli, 

laji mies m o.oso 0 .100 0 .175 

15 K ja N 100 100 100 - -
3 m ja 
noin 3 m K 119 128 138 
kuitupuu 30 N 117 115 110 

KUUSI keskim. 118 121 124 

K 89 8o 75 
3 ... 6 m 15 N 79 77 74 
kuitupuu 

keskim . 84 79 75 

2.4 m ja 15 100 100 100 -
noin 2 .4 m N 

KOIVU kuitupuu 
30 124 113 107 

3 ... 6 m 15 N 71 61 54 
kuitupuu 

k-~ 

0 .275 

100 

146 
103 

125 

72 
72 

72 

100 

1o4 

48 

Tässä yhteydessä ei saavutettuja kasojen kokoja ja niiden riippuvuutta puuston 

tiheydestä lähemmin tarkastella, sillä tämä kysymys on käsitelty Metsätehon tie

dotuksessa 292. Pituudeltaan erilaisten tavaralajien kasaamista yhtä suuriin muo

dostelmiin ei ole tutkittu, sillä se ei yleensä tule kysymykseen käytännössä. 

Verrattaessa puulajin vaikutusta kasausaikaan havaitaan, että vapaanpituisen, 

3 ••• 6 m koivukuitupuun kasaus oli nopeampaa kuin vastaavan pituisen kuusen kasaus, 

kun ajouraväli oli 15 m. Ero suureni rungon käyttöosan koon kasvaessa. Koivukui

tupuun pienempi kasauksen tehoaika johtui siitä, että sitä kasattiin vähemmän kuin 

kuusikuitupuuta. Tästä on osoituksena koivukasojen koko, joka oli vain noin puo

let kuusikasojen koosta, vaikka puuston tiheys (k-m3/ha) oli molemmilla puula

jeilla samaa suuruusluokkaa . 

LYhyen, 2.4 m koivukuitupuun kasauksen tehoaika oli 15 m:n ajouravälillä käy

tännöllisesti katsoen yhtä suuri kuin 3m kuusipuun vastaava aika (kuva 1, s. 5). 
Ajouravälin leventäminen 15 m:stä 30 m:iin vaikutt i koivua päätavaralajinaan hakan

neella miehellä samalla tavalla kuin kuusen kasauksessa (taulukko 2). 

32 Kasaustavan vaikutus ajanmenekkiin 

Puutavaran kasauksessa eroteltiin seuraavat tavat liikuttaa pölkyt varastomuo

dostelmaan. 
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Kuva 2. Kantamis-, siirtely- ja kääntelyajan riippuvuus pölkyn 
koosta. Kantamis- ja siirtelymatka on a lle 3 .5 m. HakkuumiesN 

- kantaminen pölkyn koko massa lepää työntekijän varassa ja pölkkyä lii

kutetaan vähintään 0.5 m 

- siirtely pölkyn massa on vain osittain työntekijån varassa ja pölk

kyä liikutetaan vähintään 0.5 m 

- kääntely 

- ei liikuteltu 

kaikki liiku~telu, jossa pölkyn liikkuma matka on alle 0.5m 

hakkuumiehen ei tarvitse liikuttaa pölkkyjä kasauksen vuok

si 

Kuvassa 2 esitetään, kuinka kantamisen, siirtelyn ja kääntelyn ajanmenekki (min/ 

pölkky) riippuu pölkyn koosta. 

Pölkyn pituus ei vaikuttanut sanottavasti pölkkykohtaiseen kantamisaikaan, sil

lä 3 •.• 6 m:n pölkyn kantaminen oli suunnilleen yhtä nopeata kuin 3 m:n pölkyn kan

taminen. 

Suurten 3 m:n pölkkyjen siirtely oli hiukan 3 •. . 6 m:n pölkkyjen siirtelyä hi

taampaa, joskin ero ei ollut kovin suuri. Pienten (alle 0.03 k-rn(:n) 3 m:n pölk

kyjen siirtely sitä vastoin oli 3 •.• 6 m:n pölkkyjen siirtelyä nopeampaa, mikä joh

tui siitä, että hakkuumiehet heittelivät keveimmät pölkyt kasaan, ja heittely on 

tässä katsottu siirtelyksi. Samasta syystä myös pj,enten pölkky jen siirtely oli kan

tamista nopeampaa. ~åin oli asian laita vain silloin, kun kantamis- tai siirtely

matka olt alle 3.5 m, keskimäärin k.2 m. Mikäli kantamismatka oli pitempi kuin 

3.5 m, niin ajanmenekki (min/pölkky) vastaavasti kasvoi, mutta ajanmenekin kuvaa-
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janmuoto pysyi ennallaan. Kantamismatkan ollessa 3.5 ... 6.4 m kantamisaika kasvoi 

3 ... 6 m kuusikuitupuulla 44 ... 37% ja 3 m:n puulla 37 ... 22 % verrattuna aikaan mat-

kalla 0.5 .•• 3.4 m. Koivukuitupuun kantamiseen matkan piteneminen vaikutti hieman 

enemmän . Kuusikuitupuun siirtelyssä edellä mainitun matkan piteneminen lisäsi 

siirtelyaikaa 3 ... 6 m:n puulla 64 ... 46 % ja 3 m:n puulla 48 ... 28 %. Koivukuitu

puuta kasattiin siirtelemällä niin vähän, että sen a j anmenekistä yli 3.4 m:ä pi

temmillä matkoilla ei saatu johdonmukaista kuvaa. Sekä kantamisen että siirtelyn 

kohdalla matkan piteneminen vaikutti pienten pölkkyjen liikuttamiseen suhteelli

sesti eniten • 

Kääntelyaika riippui suoraviivaisesti pölkyn koosta. Vapaanpituisten pölkky

jen kääntely oli hiukan hitaampaa kuin 3 m kuusi- tai 2.4 m koivupölkkyj en kään

tely. 

Puulaji ei vaikuttanut merkittävästi pölkkykohtai seen ajanmenekkiin, s i lläkoi

vupölkyt vaativat vain hieman pitemmän kantamis-, siirtely-tai kääntelya j an kuin 

samankokoiset kuusipölkyt. 

33 Kasaustyön määrä 

331 Liikutelluo puun osuus 

Asetelmassa 1 esitetään, kuinka suurta osaa palstan kuutiomäärästä hakkuumies 

on kuusikuitupuun kasaustyössä joutunut liikuttelemaan. 

ASETEr.J.lA 1 

Kuusikuitupuun kuutiomäärän j akautuminen l i ikuteltuun 

ja paikoilleen j ääneeseen osaan 

3 .. . 6 m 

15 m 

Ei liikut eltu 

hakkuumies K 9 
II N 10 

keskimäärin 10 

Liikuteltu 

ha·kkuumies K 9 1 
II N 90 

keskimääri n 90 

Y hteensä 100 

noin 3 m ja 3 m 

ajouraväli 
15 m 

% kuutiomäär ästä 

0 
1 

100 
99 

99 

100 

30m 

0 

99 
100 

100 

100 

Vapaanpituisesta, 3 ... 6 m kuus i kuitupuusta ke skimäärin 10 % voitiin kaataa suo

r aan varast omuodostelmaan . Likipituisen ja määräpituisen 3 m:n kuusen kohdalla 

käytännöllisesti katsoen koko puumäärä oli liikuttelun kohteena sekä 15 m:n että 

30 m:n ajouravälille hakkuussa. 
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ASETElMA 2 

Koivukuitupuun kuutiomäärän jakautuminen liikuteltuun 

ja paikoilleen jääneeseen osaan 

3 ... 6 m noin 2. 4 m ja 2. 4 m 

ajouraväli 
15 m 15 m 30m 

Ei liikuteltu 
% kuutiomäärästä 

hakkuumies N 34 0 4 

Liikuteltu 

hakkuumies N 66 100 96 

Yhteensä 100 100 100 

Asetelmasta 2 ilmenee koivukuitupuun kasaukseen tarvittu liikuttelun määrä. 

Vapaanpituisen, 3 ..• 6 m koivukuitupuun kohdalla oli kaatamispaikkaan jätetyn 

puumäärän osuus selvästi suurempi kuin kuusen kohdalla. Tämä selittää sitä jo ai

emmin esille tullutta tulosta, että vapaanpituisen koivukuitupuun kasauksen teho

aika (min/k-m3) oli kuusikuitupuun kasausaikaa selvästi pienempi. Likipituisen 

ja määräpituisen 2.4 m koivukuitupuun kohdalla koko kuutiomäärä j ouduttiin lii

kuttamaan varastomuodostelmaan, kun ajouraväli oli 15 m, ja ajouravälin ollessa 

30 m noin 4 % puumäärästä voitiin jättää paikoilleen. 

332 Kantamisen osuus kasaustyöstä 

Taulukossa 3 esitetään kantamalla kasattujen kuusikuitupuupölkkyjen suhteelli

nen osuus kokonaiskuutiomäärästä eri pölkynkokoluokissa ja eri kasausmatkoilla. 

Kantamalla on 3 ••• 6 m kuusikuitupuuta kasattu 34% ajouravälin ollessa 15m. 

Tällä ajouravälillä kannettiin 3 m:n puuta 57 % ja ajouravälin ollessa 30 m 80 % 

koko puumäärästä. Yli puolet näistä määristä oli alle 3.5 m:n etäisyydellä varas

tomuodostelmasta. Kuutiomäärällä painotettu keskikasausmatka oli 3 • .• 6 m:n puul

la 3 .3 m/pölkky, 3 m:n puulla 15 m:n ajouravälillä 3.1 m/ pölkky ja 30 m:n ajoura

välillä 3 .6 m/pölkky. 

Suurin osa kannetusta puumäärästä - 3 .•• 6 m:n puulla 49 %. 3 m:n puulla 15 

m:n ajouravälillä 68% ja 30 m:n ajouravälillä 82% - koostui 0 .02 . •• 0.o6 k-rn(:n 

kokoisista pölkyistä. Vapaanpituisen puun kohdalla myös O.o6 . .• 0 . 10 k-m3 :nkokoi

set pölkyt muodostivat hu0mattavan osan, 31 %. kannetusta puumäärästä. Yli 0.10 

k-m3 :n kokoisia pölkkyjä kannettiin vain hakattaessa puuta 15 m:n ajouravälille. 

Suurimmat näistä pölkyistä olivat alle 0.12 k-m3 • 

Pölkyn koko ei näyttänyt vaikuttaneen kasausmatkaan. 

Koivukuitupuun kasauksessa kantamisen osuus kokonaiskuutiomäärästä oli suunnil 

leen yhtä suuri kuin kuusikuitupuun kasauksessa. Kantamismatka sitä vastoin oli 

keskimäärin hiukan suurempi, sillä kuutiomäärällä painotettu keskikasausmatka oli 
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Taulukko 3 

Kantamalla kasattujen kuusikuitupuupölkkyjen suhteellinen osuus kokonaiskuutiomäärästä 
eri pölkynkokoluokissa ja eri kasausmatkoilla 

Pölkyn koko, k-m3 

Ajoura- Kantamis- Yh- 'f, kokonais-Puutavara - 0 .020- o.o61- teensä 
laji 

väl,i, matka, < 0 .020 o .o6o 0.100 > 0 .100 kuutio-
m m määrästä 

'f, kuutiomäärästä 

0 .5 -3.4 13 49 31 7 100 20 
3 -5-6 .4 12 47 35 6 100 13 

3 . . . 6 m 15 6 . 5+ 23 55 22 - 100 1 

keskim. 14 49 31 6 100 34 

0 .5-3 .4 12 68 19 1 100 39 
3 -5-6 .4 18 68 13 1 100 15 

15 6 .5 + 25 72 3 - 100 3 

noin 3 m keskim. 15 68 16 1 100 57 
ja 3 m 

o .s-3.4 12 83 5 - 100 46 
3 -5 - 6 .4 11 81 8 - 100 25 

30 6.5+ 10 79 11 - 100 9 

keskim . 11 82 7 - 100 80 

3 ... 6 m:n koivulla 0.6 m/pölkky ja 2.4 m:n koivulla 0.4 m/pölkky suurempikuinkuu

sella. Syynä oli ilmeisesti se, että koivun kaadon suuntaus oli huonompi kuin kuu

sen, sillä koivujen latvuksen painopiste esti usein kaatamasta puita aivan halut

tuun suuhtaan. Kannettujen koivupölkkyjen keskimääräinen koko oli myös hieman 

kannettujen kuusipölkkyjen kokoa suurempi. Se johtui lähinnä siitä, että koivu

runkojen koko oli noin kaksinkertainen kuusirunkojen kokoon verrattuna ja siten 

myös koivupölkkyjen keskimääräinen koko oli suurempi. Tämä vaikutti myös selväs

ti muissa kasaustavoissa, kuten tuloksista jäljempänä selviää. 

333 Siirtelyn osuus kasaustyöstä 

Taulukossa 4 esitetään siirtelemällä kasattujen kuusikuitupuupölkkyjen suhteel

linen osuus kokonaiskuutiomäärästä eri pölkynkokoluokissa ja eri kasausmatkoilla. 

Vapaanpituista, 3 ... 6 m kuusikuitupuuta on kasattu siirtelemällä 25 % kuutio

määrästä ajouravälin ollessa 15 m. Samalla ajouravälillä siirreltiin 3 m:n puuta 

29 % ja 30 m:n ajouravälillä 12 %. Kuutiomäärällä painotettu keskikasausmatka oli 

hieman lyhyempi kuin kantamisessa. Vapaanpituisella puulla se oli 3.0 m/pölkky ja 

3 m:n puulla 15 m:n ajouravälillä 2.8 m/pölkky ja 30 m:n ajouravälillä 3.5 m/pölk

ky. Pölkyn koko oli siirtelyssä keskimäärin suurempi kuin kantamisessa. Vapaan

pituisista pölkyistä lähes puolet oli O.o6 ... 0.10 k~:n kokoisia ja 24 % oli suu

rempia kuin 0.10 k-m3 . l.Nhyen puutavaran pölkyt olivat pienempiä, silläO . o6k-~:ä 
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Taulukko 4 

Siirtelemällä kasattujen kuusikuitupuupölkky jen suhteellinen osuus kokonaiskuutiomäärästä 
eri pölkynkokoluokissa Ja eri kasausmatkoilla 

Pölkyn koko, k-m3 

Ajoura- Siirtely- Yh- % kokonais-
Puutavara- väli, matka, < 0 .020 0 .020- o .o61- > 0 . 100 teensä kuutio-laji o . o6o 0. 100 m m määrästä 

% kuutiomäärästä 

0.5 -3.4 6 20 47 27 100 17 
3-5-6.4 5 32 46 17 100 8 

3 . .. 6 m 15 6 .5+ 8 25 42 25 100 0 

keskim. 5 24 47 24 100 25 

0 .5-3.4 8 57 32 3 100 22 
3- 5 - 6 .4 8 50 37 5 100 6 

15 6.5+ 10 90 - - 100 1 

noin 3 m keskim . 8 56 33 3 100 29 

ja 3 m 
0 .5-3.4 14 62 24 - 100 7 
3 -5-6. 4 9 43 48 - 100 4 

30 6.5+ 5 16 79 - 100 1 

keskim. 11 52 37 - lOC 12 

suurempia pölkkyjä oli vain hieman yli kolmannes puumäärästä. Suurimmat siirtä

mällä kasatut kuusikuitupuupölkyt olivat alle 0.20 k-m3 :n kokoisia. 

Koivukuitupuun kasauksessa siirtelyn osuus kokonaiskuutiomäärästä oli pieni. Va

paanpituisen, 3 ..• 6 m:n puun kohdalla vain 2% oli kasattu siirtelemällä. Ajoura

välin ollessa 15 m 3 m:n koivusta kasattiin siirtelemällä 16 % ja sen ollessa 30m 

7 %. Siirtelymatkaa ja pölkkyjen kokojakautumaa koskevat tulokset olivat siirte

lemällä kasatun koivupuun vähäisyyden takia siinä määrin ristiriitaisia, ettei nii

tä ole tässä yhteydessä syytä esittää. 

334 Kääntelyn osuus kasaustyöstä 

Taulukossa 5 esitetään kääntelemällä kasattujen kuusikuitupuupölkkyjen suhteel

linen osuus kokonaiskuutiomäärästä eri pölkynkokoluokissa. 

Vapaanpituista, 3 .•• 6 m kuusikuitupuuta kasattiin kääntelemällä noin kolmannes 

koko puumäärästä. Käänneltyjen pölkkyjen keskikoko oli selvästi kannettujen ja 

siirreltyjen pölkkyjen kokoa suurempi. 

Lfhyen kuusikuitupuun kasauksessa kääntelyn osuus oli edellistä pienempi ja 

ajouravälin ollessa 30 m pienempi kuin sen ollessa 15 m. Pölkkyjen keskikoko oli 

suurempi kuin kannettujen ja siirreltyjen 3 m:n pölkkyjen, mutta lyhyen pituuden 

vuoksi tietysti pienempi kuin 3 .•• 6 m:n pölkkyjen koko. 
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Taulukko 5 

Kääntelemällä kasattuj en kuusikuitupuupölkkyjen suhteellinen osuus 
kokonaiskuutiomäär äst ä eri pölkynkokoluokissa 

Pölkyn koko, k-m3 

Aj oura - Yh- % kokonais-Puutavara - väli, < 0 .020 0 .020 - O.o61- > 0. 100 teensä kuutio-laji o .o6o 0 . 100 m määrästä 

% kuutiomäär äst ä 

3 . . . 6 m 1 16 37 46 100 3 1 

15 

3 50 44 3 100 13 
noi n 3 m 
ja 3 m 

30 4 54 42 - 100 8 

Vapaanpituisen koivukuitupuun kasauksessa kääntelyn osuus oli 34 % kokonais

kuutiomäärästä. Käänneltyjen pölkkyjen keskikoko oli kannettujen ja siirreltyjen 

koivupölkkyjen keskikokoa suurempi. Se oli myös käänneltyjen kuusipölkkyjen vas

taavaa kokoa suurempi, sillä 71 % käänneltyjen koivupölkkyjen kuutiomäärästäkoos

tui yli 0.10 k-m3 :n kokoisista pölkyistä. 

LYhyistä, 2.4 m koivupölkyistä kasattiin kääntelemällä 27 % kokonaiskuutiomää

rästä, kun ajouraväli oli 15m, ja ajouravälin ollessa30m sadannes oli 13. Pölk

kyjen keskikoko oli sekä kannettujen ja siirreltyjen 2.4 m koivupölkkyj en että 

käänneltyjen 3 m kuusipölkkyjen keskikokoa suurempi. 

335 Kasauksessa paikoilleen jääneen puun osuus 

Sen puumäärän osuus kokonaiskuutiomäärästä, mikä voitiin jättää liikuttamatta 

kasauksen yhteydessä, selvisi jo asetelmista 1 ja 2 (s . 8 - 9). 

Hakkuumies saattoi jättää pölkyn kasauksen yhteydessä paikoilleen kahdesta syys 

tä. Kån joko kaatoi puun suunnatusti siten, että jokin rungosta saaduista pölkyis

tä osui suoraan varastomuodostelmaan, tai hänen oli pakko jättää pölkky paikoilleen. 

Ensin mainittu tapaus oli yleensä mahdollinen vain varastomuodostelman lähellä kas

vaneiden puiden kohdalla . Suurten runkojen hakkuussa oli joskus pakko jättää ty

vipölkyt paikoilleen, sillä niiden liikuttaminen olisi ollut l i ian työl ästäjatoi 

sinaan jopa ylivoimaista. Vapaanpituisen, 3 ••• 6 m koivukuitupuun hakkuusaa juuri 

kasauksen kannalta "ylisuuret" pölkyt. olivat tärkein syy paikoilleen jääneen osan 

suuruuteen. Se heijastui, kuten jo edellä on todettu, koivukasojan keskimääräiseen 

kokoon ja samalla myös kasauksen ajanmenekkiin pienentämäll ä sekä kasan kokoa et

tä kasausaikaa, min/k-m3. 

Vapaanpituisen, 3 ••• 6 m kuusikuitupuun hakkuusaa "ylisuuria" pölkkyj ä oli yleen

sä vähän ja siksipä paikoilleen jääneen puun osuus kokonaiskuutiomäärästä oli pie

nempi kuin koivun hakkuussa. Se koostui tapauksista, joissa pölkyt on kaadon suun-
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tauksella ja varastomuodostelman paikan oikealla valinnalla sijoitettu kourakasaan 

ilman varsinaista kasaustyötä. 

Kuusikuitupuun kasauksessa ovat paikoilleen jääneet pölkyt olleet myös keski

määrin kaikkein suurimpia - yli 0.10 k-m3 :n kokoiset pölkyt edustivat 57 %:a puu
määrästä - mutta tämä on vain osoituksena siitä, että hakkuumies on jo varastomuo

dostelman paikkaa valitessaan ottanut huomioon suurten tyvipölkkyjen kasausvaikeu

den. Sama seikka on myös pääteltävissä kääntelyä koskevista tutkimustuloksista. 

Mainittakoon tässä yhteydessä, että kasauksen laatu oli hydraulisen kourakuor

maajan ulottuvuutta ajatellen kaikkien puutavaralajien kohdalla hyvä a j ouravälistä 

riippumatta. 

336 Rungon koon vaikutus kasaustyön määrään 

Kuusi- ja koivukuitupuun kasauksen vertailussa on jo tullut esille se, että run

gon koolla on vaikutusta kasaustyön suoritustapaanjakasaustyön määrään. Taulukos

sa 6 esitetään, kuinka rungon koko vaikuttaa kasaustyön määrään sekä pölkyn kokoon. 

Taulukko - Table 6 

Rangon koon vaikutus liikuteltavan kuusikuitupuun määrään ja pölkyn kokoon 

The effect of stem size on the volume of spruce pulpwood t o be moved and 
on log size 

Ajoura- Rungon koko , k -m3 - Stern s ize , cu.m (s) 
väli , 

Puutavaralaji Strip ..C:. 0 . 101 0 . 101- > 0 .200 < 0 .101 0 .101- > 0 .200 
road 0 .200 0 .200 

Assortment spacing, pölkyn keskim. koko, k-~ % kuutiomäärästä 
m of total vol ume average log size, cu .m (s) 

3 . . . 6 m 

e i liikuttelua 
3 12 17 o.o6 0 .09 0 .17 

not moved 

kääntely 15 21 31 42 0 .05 0 .11 0 .15 
turning 

kantaminen + siirtely 76 57 41 0 .03 o.o6 0 .07 
car rying + moving 

n. 
3 m 

ja 
3 m c . and 

ei liikuttelua 
not moved 

2 1 - 0 .03 0.04 -

kääntely 15 8 15 
turning 

15 0 .03 o.o6 o.oB 

kantaminen + siirtely 90 84 85 0 . 02 o.o4 o.o6 
carrying + moving 

ei liikuttelua - - - - - -
not moved 

kääntely 30 4 6 14 0 .03 o.o6 u .07 
turning 

kantaminen + siirtely 96 94 86 0.02 0 . 04 0 . 05 
carrying + moving 
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Mitä suuremmaksi rungon koko kasvaa, sitä suuremmaksi muodostuu paikoilleen jää

neen ja käännellyn puun osuus kasojen puumääristä. Myös näiden pölkky jen koko kas

vaa samalla. Yksi tärkeä syy siihen, miksi rungon koon suurenemisen pölkyn kokoa 

suurentava vaikutus on havaittavissa erityisesti paikoilleen jääneiden ja käännel

tyjen pölkkyjen koon kasvamisena, on ilmeisesti siinä, että hakkuumies pyrkii va

litsemaan varastomuodostelman paikan siten, että suurempien pölkkyjen kasaus jäisi 

mahdollisimman vähäiseksi. Tällä on erityisesti merkitystä 3 ... 6 m:n pölkkyjen 

kasauksessa, sillä tällöin suuria pölkkyjä esiintyy suhteellisesti runsaimmin. 

LYhyen kuusikuitupuun kasauksessa vain pieni osa puusta voitiin jättää paikoil

leen tai oli kasattavissa vain kääntelemällä. Koska pölkyn koko ei 3 m:n puulla 

nouse kovin suureksi, ei varastomuodostelman paikan valinnalla ole yhtä huomatta

vaa työtä helpottavaa vaikutusta kuin 3 ... 6 m:n puun kasauksessa. 
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s t u d y 0 f 

Manual P u 1 p w o o d B u n c h i n g 

By Reijo Haaja 

SUMMARY 

The usual method of pulpwood cutting in Finland is for the logger to bunch the 

logs he has prepared into bunches alongside the strip road, from which the machine 

for terrain haulage loads them and transports them further. The strip road spac

ing is generally 20 ••• 40 m. 

Bunching pulpwood is one of the most strenuous jobs in cutting. The ohjeet of 

this study was to find out how the tree species, tree size, the length of the tim

ber and the strip road spacing affect the expenditure and composition of time in 

bunching by the logger. It was not possible in this study to measure the strenu

ousness of bunching. 

Metsäteho conducted a study at the work site of Enso-Gutzeit Osakeyhtiö in sum

mer 1968. Two loggers were followed at normal work on cutting 3-m spruce and 2.4-m 

birch pulpwood of standard length and approximate length with strip road spacings 

of 15 and 30m. When the strip road spacing was 15m the same men cut also 3 ... 6-m 

pulpwood of random length. All pulpwood was bunched in grapple bunches alongside 

the strip road for further transport by a forwarder . 

The following distribution was used in determining the performance of bunching. 

- carrying 

- moving 

- turning 

- not moved 

the entire mass of the log rests on the logger and the log is 

moved at least 0.5 m; 

the mass of the log rests only partly on the logger and the log 

is moved at least 0.5 m; 

all moving in which the distance the log is moved is under 0.5 m; 

the logger need not move the log for bunching 

Bunching when the strip road, spacing was 15m (Fig. 1, p.· 5) was quicker per 

unit volume than when the strip road spacing was 30 m and the bunching of small 

stems was slower than that of large stems. Bunching of 3 ••• 6-m logs of random 

length was quicker per unit volume than the bunching of 3- and 2.4-m logs. The main 

reasons for the differences in the bunching times with different assortments and 

strip road spacings are that short assortments are bunched more than long assort-
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ments and less bunching is done in narrow than broad strip road spacings. Thebunch 

sizes are evidence of this. The average bunch size for long timber was 0.6 solid 

cu.m for spruce and 0.3 solid cu.m for birch when the strip road spacing was 15 m. 

The bunch size for short timber was 0.7 solid cu.m for both species with a 15-m 

strip road spacing and it was 1.2 solid cu.m f or spruce and 0.8 solid cu.m for 

birch with a 30-m spacing. 

When the strip road spacing was 30 m all 3-m spruce logs had to be moved for 

bunching and when it was 15 m the proportion that had to be moved was 99 per cent. 

The corresponding values for short birch pulpwood were 96 and 100 per cent. An 

average of 90 per cent of 3 ... 6-m spruce pulpwood and 66 per cent of birch pulp

wood of random length was moved when the strip road spacing was 15 m. 

Bunching by carrying was the commonest method for all assortments. The shorter 

the timber and the wider the strip road spacing the greater was the proportion of 

timber carried. The average carrying distance weighted by volume was 3.3 m/log 

for long spruce pulpwood and 3.1 m/log for short spruce pulpwood when the strip 

road spacing was 15 m. When the strip road spacing was 30 m short spruce pulp

wood was carried an average of 3.6 m/log. The corresponding carrying distances 

for birch pulpwood were a little longer. 

The average moving distance weighted by volume was a little shorter than the 

carrying distance. Long spruce pulpwood logs were moved an average of 3.0 m and 

short 2.8 m when the strip road spacing was 15 m; the moving distance averaged 

3.5 m/log when the strip road spacing was 30 m. 

The effect of stem size on the volume of timber moved in different ways andthe 

log size is shown in Table 6 (p. 13). The greater the stem size the greater the 

proportion of the wood in the bunches that was left in place in bunching or bunch

ing by turning. 






