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Pentti Viilikka:

Erottelun läpäisykyky
..seuratessamme teollisuuden raakapuun kuljetuksessa
;ume vuosien kuluessa tapa htunutt a kehitystä jouUlllJ:ne tosiasian eleen, että tämä hankintavaihe on
ru?sain määrin siirtynyt entisistä uomislaan loisille
Urille. Maakuljetusmenetelmien voimakkaasti kehittyessä sekä niiden taalessa puutavaran omistajille var~UUden saada ostettu puumäiirii h a luam unaan ajanohtana vähentymiillömänii kävttöön ä . on uiton ollu t
Pakko luo~ultaå vuosikymmen~! hallussaan pitämiäiin
~semia kehiltyneemmälle kilpailijalle. Yksi yy uiosta luopumiseen on ollut, että puut:n·aran erotlelu
~~ ~ina välttämätöntä , vaikkapa puut oli ivat olleet
y te•suiton matkassa vain muutamat kymmenen kilo~etriä. Niinpä erotlelutoiminta onkin yksi kapeikko,
\' JOnka väljenliiminen tai kiertäminen on välllämätlö~~Ys uiton entisen aseman palauttami ek i ta avet01 ena kilpailijana lyh y illäkin matkoilla. Pait i ku annu kysymy len ratkai em i ta edulli een uuntaan
~ 11 ~i:totoiminnalta syylä odottaa nopeuden Ii ään~llli ta siinä mäiirin , että ainakin viivuoti e ta uilosta
~~eutuvat uiltohii viö- ja korkotap-piot voitai iin vält aa. Erotlelun tä tiiki n puolla valui eval ne tutkimuk-
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Kuva 1. Onlojoen erollrlu.

Kuva 2.

Iijo en jokierotlelun karkeaeroltelu.

!>el, joita :\letsii tehon johdolla suoritettiin ke äiJä 1949
Outojoen ja 1\iehimiin erott eluilla ,Iijoen jokierottelulla
ja :\lyllyniemen ero tt elulla. Niiihin tutkimuk iin peru ·tuen kiisilelläiin seuram·assa lyhye li erotteluJen
läpäi ykykyä ja esiinluodaan menetelmiä sen nostami ek i ynnä selostetaan muita tutkimusten e iintuomia, erolteluun kiinteästi liittyviä eikkoja.
Tutkitut er oll elul .

Tutkimuksen kohteena olleista erotteluista kuului
kaksi, Ontojoen ja Kiehimän erotlelut Oulujoen uittoyhdistyk elle. Edellinen sijaitsee Kuhmon reitillä, n. 70
kilometriä ]{ajaanisla itään. Tämä , kut en kaikki muutkin tutkitut erotlelut .on kujaeroltelulyyppiä (kuva 1).
pienikokoinen , jos a tukki - ja pinotavarapuoli ovat kiin.
teästi loi tensa jatkona. Rakenne on ymmetrinen virran suuntai en ke kiviivan uhteen. Erotlelun yläo a sa,
ekaerotlelu sa vedetään merkkien mukaan eroteltavat
lukit sivuilla oleviin luikkuihin ja Ouluun eka umana
uitetlavat tukit eroteliaan kaikki amaan ke kikanavaan. Alapuoli e sa pinotavaraerottelus a vedetään
m erkeitläin erotellava tavara sivuluikkuihin ja Ouluun
m enevä sekasuma jiilleen keskelle, mis ä e uudelleen ekoitluu Ouluun menevien tukkien kan a. Tutkimu aikaisia olo uhteila voidaan pitää normaalein!l
muuten pait i että pimey haitta i yövuoron työtä.
\'irrannopeu vaihteli e rott elun eri o i a 0.15--0.29
ml ek. Päiväaikaan puhaltanut, eroltelulle va tainen
etelätuuli vaikeu tti ajoittain puutavaran valumi ta a lapuoli iin pu eihin.
Kiehimän erotlelu sijaitsee Kiannan reitin päätekohdas a , Oulujärven pohjoispää ä. Sekaerotlelu tapahtuu yhde ä kanava sa, jonka toi elia ivulla vedetään
merkeittäin erotellava pitkä tavara omiin luikkuihin a
ja loi elia ivulla vedetään samaan luikkuun Ouluun
menevä t tukit. Alapuolinen pinotavaraerottelu on amanlainen kuin Ontojoellakin. Tutkimu aikana vallil i
yleen ä heikko tuuli, nopeus 1- 2 ml ek., pail i
10. 8., jolloin etelätuuli, 5 m / ek., e li lauttojen iirron
Oulujärvelle, ja erotlelun alapuoli en vara totilan läytt e ä e.rotlelun työvoima täytyi iirtää päiväk i muihin töihin. Virrannopeu vaihteli tutkimuk ·en alku-

Kuva 5. Myllyniemen pinolavaraerottelu, joita on kaikkiaan 4 kpl.

Kuva 3. Iijoen jokierottelun tukkierottelu .

jaksolla 0.10-0.23 m/sek. ja viimeisellä viikolla 0.160.36 m/sek.
Iijoen jokierolieJu sija itsee Iijokisuulla n. 2 kilometrin pituiselle a lueelle haja lken sijoitettuna. Karkea
erotlelu (kuva 2) on ylinnä Leppisaaren lii nsikärjessä,
tukkierotlelu (kuva 3) ja kolme varsinaista pinotavaraerottelua sekä pinotavaran apuerolieJu Niittysaaren
ympärillä. Tällaisella järjestelyllä on saamtetlu se
erinomaisen tärkeä etu, että välivarastotila karkean
erotlelun ja pinotavaraerottelujen välillä on useiden
hehtaarien suuruinen. Virrannopeudet eri erotteluilla
ovat samasta jiirjes tclystii johtuen kovin erila iset.
Tu tkimusajan mittaukset antoiva t seuraavat a rvot: karkea erotlelu 0.26-0.35 m/sek. , tukkierotlelu 0.19-
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0.28 m/sek. , pinotavaraerottelu I 0.10-0.18, pinotavaraerotlelu II 0.04-0.08 ja pinotavaraerotlelu III
0.07- 0.13 m/sek. Pinotan raerottel u II oli erikoisen
arka Iuulille h eikon virrannopeutensa vuoksi, ja jäiviitkin työtulokset siellä tutkimuksen aikana kaikkein
heikoimmiksi.
Kemijoen uittoyhdistyksen :\[yllyniem en erolieJu sijaitsee Kemijoen suulla, Isohaaran voimalaitoksen alapuolisessa jokiuomassa. Vesia lue on verraten laaja,
mutta väylän mataluus ja virrannopeuden maksimija minimiarvot asettavat tietyt r ajansa alueen h yväksikäy tössä. Erotlelun normaalisovitus on täysin symmetrinen virransuuntaisen keskh·iivan suhteen. Karkealta
erotieluita johtaa n. 700 m etrin pituinen kanava tukkierottelulle (kuva 4). Karkea erotlelu on kaksipuolinen
ja sen toimintatapa samanlainen kuin edellä selostetun Ontojoen sekaeroltelunkin sikäli, että tukit vedetään keskivä ylään ja pinotavara ja tkaa matkaansa suoraan Jiipi crolteluk:mavan. r\eljä saman muotoista pinotavaraerolieJua (kuva 5) sijaitsee n . 350 m karkeasta
erottelusta a\:1 päin.
Tuuliolo uh teita :\Iyllyniemen
erottelulla tutkimusaikana 28. 8.-17. 9. 1949 kuvaa
tuuliruusu (km·a 6), missä on esitetty säännöllisin väliajo.in kolmen viikon aikana tehtyjen tuulihavaintojen
kunkin suunnan suhteellinen osuus havaintojen kokona ism iiä rästii. Tuulen maksiminopeu , 9 m/sek., esiintyy yöllii 8.- 9. 9. ja minimi 0.0 useimpina öinä. Kuten
tuuliruususta nä kyy, olivat Kemissä syyskuun alkupuolella haitallisimma t tuulet vallitsevia. Etelä -länsiN
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Kuva 4. Myllyniemen tukkierottelu.
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Kuva 6. Tuuliruusu.
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Taulukko 1.
Suman kokoomus ja sekaerotlelujen keskimääräiset

Tukkeja
Pinotavaraa
Yht.

My1lyniemi

-----

k-m 3/
IOOmin.

k-m 3/

k-m 3 /

k-m 3 '

100 min.

229,3
365,0

38,6
61,4

343,5
431,5

44,3
55,7

824.2
548.7

60,0
40.0

594.3

100,0

775,0

100.0

1372.9

100.0

100 min.

404,7
367,7

52.-l
4 7,6

772,4

100.0

/ui ki nwsai kmw.

Eriis voimakkaimmin erotlelun liipiii sykyk~· yn vaikuttavista tekijöistii on s uman kokoomtl'>. mikii tutki musai kaisena esi tetiiiin taulukossa n :o 1. Se kuvaa samalla erotlelujen ensimmii is tii kiisittelyvaihetta. tukkien ja pinotavaran - pitkiin ja lyhyen tavaran erottamista toisistaan kiintokuutiometreinii 100 minuuttia kohti.
Tiimii 100 minuutin ail<ajakso
tarkoittaa osaa työmaa-ajasta. so. tuntikirjaan merkitystii työajasta on viihennettiivii kahvitauot ja ns. ottotauot, mitkä tarkoittavat myöhästymistä työn alussa
ja liian aikaista lopettamista sekä ruoka- ja kahvitu ntien yli tyksii:i. Tuntikirjan tuntiluvusta päästäiin
työmaatuntilukuun ke rtomalla se tietyllii 0 /o-luntlla.
ja \·aihteli,·at niimii lu\"111 eri erotteluilla keskimiii1riii se~ ti arvojen 82 .0
9.>.2 Yiilillii .
Tukkierottelu~~a oliva t krskimiiiiriiiset työtulokset
k-m 3 -' 100 min:
Ontojoen erotlelu (sekaerottelun työtulos ) ..... .
Kiehimän erotlelu (
,
) ... . .
Iijoen jokierottelu . .. ..... ... ....... .. . .. ..... . .
Myllyniemen erottelu, päälukkierottelu .......... .

1

Ofo

/o

0

tuulet nostavat Perämeren vedenpinnan muutamassa
tunnissa useita kymmeniä senttimetrejii, mikä muuttaa
h eikko \·irtais ten jokisuiden virtausolosuhteet. ~lylly
niemen erotlelulla pintavirran nopeus laski maksimiarvoistaan 0.20-0.25 m/sek. 0.05 m:iin/sek . ja alle
siitäkin. Tutkimusa ikana sattui kaksi tii llaista myrskyjaksoa, jo ista ensimmii inen kesti neljä ja toinen kolme
vuorokautta.
!~ ro/1 elut yiitul ok sct

Iijoki

Kiehimä

Ontojoki
Trm:tralaj i

t~· ö tu1 okse l.

40-l. 7
229.3
487.7
583.9

Eri kork eudella sija itsed in luikkuihin erotrllut mi:iiirii t on esitett y kuvassa 7.
:\Iyllyniemen erottelulla poikkeuksellisesti toiminnassa olleet sekaerottelut, jois a ensin pinotavara vedettiin s ivuun ja sen jiilkeen t ukit eroteltiin merkeitti:iin
viuhkatyyppisessä erottelussa, samoin kuin puhdas apuer o tlelu jätetään tämän vertailun ulkopuolelle. :\[ainittakoon kuitenkin, että ekaerotlelujen tukkio a kilpailee tasa\·eroisesti piiätukkierottelun kan a työtuloksissa mi elilyö tunti a kohti . mutta pienen kapa iteetin
ta kia ei niillä ole suurten puumäärien erottelussa sanottavaa m erkitys tä. (Ka rkean er o tlelun ja kolmen ap utukkie rotlelun työ tulokset tutkimu aikana uhtautuvat
toi iin a kuten lu vut 1:0.155:0.199 :0.041. Parhaan ap u e•·ott elu n . tukkieJ"Olt elu IV :n ke kimiii:i riiin en tulos
oli 172 k -m s tukkeja ja 114.6 k -ms pinotavar·aa 100
minuutissa.)
Pinotavaraerottelujen ke kimääräiset tulokset kutakin erillis tä erotlelu yksikköä kohti o liva t tutkimusaikana 100 min . aikajaksoina:
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Ruva 7. l':ri korkrudclla sijailsevien luikkujen tukkimäärät.

Ontojoki (2 erollelukanavaa ) .. .
,
) .. .
Kiehimii (
Iijoen jokierotlelu (1 er. kanava )
l\lyllyniemi
(
-,- )

367.7 k-m3= 12.750 kpl.
365.0
12.6~0
128.4
4.i10
6.740
208.7

Puumäärien portaittaisessa jakautumisessa (kuva 8)
on työtulokset Iijoen ja .Hyllyniemen erotleluilta esitetty 1-puolisena . jolloin samalla korkeudella erottelu-
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Kuva 8. Eri korkeudella sijaitsevien luikkujen pinotauaramäärät.
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Taulukko 2.
Puu lniii1rien jakautuminen eri luikkujen kesken sadan11eksi11a eri erotleluilla.

_ _ _ _ _--,Eri luikkukorkeudelle vedetyt puumäärät_0/o:eina _
VI
VII
V
II 1 III 1 IV
VIII IX- X\"1

Erotlelut
Tukkierottelut:
Ontojoki
Ki ehimä ·
Iijoki
~Iyllvniemi

Pinotavaraerottelut:
Outojoki
- sivu1le
- keskelle
Yht.

27.71
16,61
H ,32

Yht.

17,91
35,58
53,49

Kiehimä
- sivulle
keskelle
lijoki
Myllyniemi
· ~I e rkkiluku •

34,75
28,13

4,79
0,91
28,33
6,83

60,68
90,52
23,SO

9,2!
11,08
1 20,32

6,13

1

1

1
1

1,19 131,61
5,24
1,76
7,12
4,97
11,84 1 12,58

Le,

ö, t :l

9.03
15,38
24,41

2,53
4.96
7.49

1

8,59

3,57

10,4:i

3,5 7

10,-15

4,8-lo

3,55

1,5 1

4,84

3,55

1.5 1

7,38

3,26f- 4,57

1

2,30
0,13
2.43

1,89
0,39
2,28

100
100
100
100

7
10
14
12

4,57

72,31
27,69
100

1

1

10

1

43,56
56,H
100

1

10

8,09 1 10,42
8,19
100
12
1
19,23__1_0.:. 8_
_, 0__4_._75_ _
1,'-9_4__0_..1_6__1_5.:.._
, 7_8_ _ _1_0_0_ _ _ _ _8:....__ _

011 sikäli nä ennäinen, et tä sa maan luikkuun ,·ecletyt. eri merk eilläkin varustetut puut 011
yhdeksi merkiksi. Merkitön tavara vastaa samoin yhtä merkkiä.

Taulukko 3.

Erotlelutyömaa

rarkea ja 1 Tukkisekaeroterotl elu
telu

On tojoen
erotlelu
Kiehimä n
"
1 1ijoen joki
"
:\lyllyniemen - ,,-

26,5
13,2
8,6
36.9

----

-

20,9
37,4

1

Pinotavara erotlelu
43,9
33,6
16,3
34,7

Taulukko 4.
100 minuutin työmaa-aikoja vastaavien työpalkkojen

suhdeluvut eri crott cluilla.
Erotlelutyömaa
Ontojoen
erotteh1lla
Kiehimän
-,,Iijoen
- seka (kark ea ) - ,,- tukki
- pinotavara
-,.:\h·llyniemen
1
- seka (karkea 1 -,,tukki
- pinotavara
- ,, -

4

4,13
5,57

1

Varsinaisten erottelutyöntekijöiden lukumäärä, kun kaikki
työntekijät on palkkauksessa laskettu samanarvoisiksi
(kaikki 100 °/o: 11 michiii).

--

1

3,26

kanavan eri sivuille ai kayksikössä vedetyt puumäärät
o n laske ttu yh teen. On tojoen ero tlelun kohdalla keskikanavaan H' de tty Ou luun mene,·ii sekasuma sekii Ki ehimiin e ro ttelulla vasla:wasti l\ajaani Oy:n kuus ipaperipuu on kuvattu perusdivan alapuolelle ja sivuille
vede tyt perusdivan yliipuo le lle. Taulukossa n :o 2 esitetään puumäärien jakautuminen eri luikkujen kesk en
sadanneksina.
Edellä esitettyjä ja taulukoita 3 ja 4 apuna käyttäen
on asiasta kiinnostuneella lukijalla mahdollisuus verrata kus ta nnuk ia sekii työtulok ia miestyöaika~·ksik köä kohti.

1

1

1

7,38

1

25,:>9 1 12,96
13,H
5,47

• Merkkiluku •

1

1

1,73
1,57
31,65
5-1,59

Yht.

Suhdeluku
1,000
0,904
1,342
1,092
1,256
l.235
1,147
1,080

I :J~kP ttu

Läpäisykyvyn tarkastelua.
Aine is ton keruu kesiin 1949 tutkimuksissa tiihtiisi
erottelukustannusten jakautumisen eh·ittä miseen. T ätii varten jouduttiin tekem iiiin aikatutkimuksia erilaisen puutavaran ja eri merkkien käsittelyhankaluud en selvittämisek si. Koska tutkimukset kes tivä t Ontojoella vain yhden viikon ja muilla erotteluilla noin kolme ,·iikkoa kullakin. e i ollu t mahdollisuutta laajempiin ,
mie luimmin k oko työkauden vaa li,·iin hukka-aikatulkimuks iin , jotta o lisi voitu m iiä rii tä ns. • lyönarvot • eri
lyö,·ai heissa . :\iinpä e uraava a tarkastelus a edellyle tiiiin. e ll ei 100 min:n pituisena työmaa -aikajakson:l
esiintyis i hukka-aikaa, ja työtulo Ien teoreettiseen
las kemi seen ,·oidaan kiiytt iiii kapp:1leen perusajoista
laske ituja k-m 3 :n perusaikoja. 1\oska kappaleaika
li enee
havainno lliscmpi.
esite tään
se
suluissa
rinnan jokaisen esite tyn k-m3:n perusajan kanssa. Teoreettinen t:1rkastelu kylmien numer o iden avulla supistetaan k oskemaan vain sitä ta i niitä kohtia. mitkä näkyvimmin rajoittivat erotlelun läpäisykykyä.
Kunkin erott elm·aiheen työtulo ten yhteydessä käsitellään vain tiille työvaiheelle soveltm·at muutos- ja parannusehdotuk et erik een ja yleispä tevä!, kaikilla
tutkituilla erotteluilla varteen o lettavat seikat e itetään viimeisenä. rt. /\arkea crottelu.
N imity tä karkea e rotlelu on käytetty työvaiheesta.
jossa erotlelu suoritetaan pelkkänä lajierotteluna, pitkä
tavara eroteliaan lyhyestä , k eskimää rin 2 metrin millaisesta pinotavara ta. Tutkitui ta neljä tä sekaerottelus ta oli v:1in kaksi puhtaa ti tiitä tyyppiä. Iijoen kar·
kealla jokierotlelulla luki! vedetää n intun sekasuma. Ia jo. kun ne ova t kulkeneet \·a in kahden poikkisillan
alitse (ku,·a 2). ~lyllyniem e n erottelulla sivuunveto
tapahtuu va ta viidennen ja kuudenn en poikki illan
jälkeen, vaikka uma tää llä oli paljon tukkivallaisempi.
Karkean e rotlelun työntu tkimu kohdi tui e nsisijaisesti työajan käyt ö n tutkimi een tarkoi tuk ella selvit tää sen jakautuminen tukkien ja pinotavaran ke ken.
Teorectlise Ii Ia. ketut ja lyö ntutkimuk. ella . aadul.
kaikkien lyö piste iden kcskim:ir:ii~ e l. t~· öajan jak:w tumis ta e. itt ii,·ät 0 o-luntl o~·a t :

0

Iijoen jokierottelu, tukit 61.5 °/o, pinotavara 38.5 °/o
Myllyniemi
62.3 Ofo,
37.7 Ofo
K-m 3 :n käsittelyajat on määrätty, tukeille ainoastaan
niiden s ivuunvedossa, ja luvut ovat seuraavat:
Iijoen jokierottclu,
käsimeto luikkuun 0.207 min/ k-m 3/ mies (0.055)
Myllyniemi
kiisin ,·elo luikkuun
0.197 min/ k-m 3 / mies (0.069)
,·etu piikkirullalle
0.168
(0.039)
1\ un 1ijoen jokierotlelun karkealla eruttel ulla on vetolyössii siiiinnöl lisesti kaksi miestii ja :\Iyllyniemen
karkealla keskimiiiirin 5.3-! mies tii. voidaan täs tä jo
piiiitellii, ell ei vetotyön kapasiteetti a seta rajaa karkean
e rotlelun liipiiisyk)'\'ylle s iitiikiiiin huolimatta . että samat miehet kiiyttih·ii l työajastaan pinotavaran käsittelyyn 1ijoella 15 Ofo ja :\Iyllyniem essii -!0.6 Ofo. Teoreetlis iksi an·oiks i saadaan vetotyössä täten Iijoella
822 ja :\I ylly ni eme~sii kiisinvedossa 1068 ja piikkirul1:1\'edossa I H87 k -m 3/ 100 min . Tiilii työpaikkaa voidaan si is pitiiii ylimiehitettynii ja pullonkaula on jo sa in ylrmpiinii. s uman syöttämisr sä, kääntämisessä
ja alkulajill elussa. jossa lukit ohjataan vetoluikun
puol e i~ ee n lwjan laitaan ja pinotavara piiinvastaiseen.
Tiiltii osa lta voidaan tehoa nostaa tutkimustietojen
mukaan. kuten kaikissa e rotteluvaiheissa. eliminoimaila o tt o ta uol. jolloin tulos nousee i. 7- 6.5 °'o.
Taloudelli ses ti edullisin tulos saadaan erott elulla,
jossa on lyhyt ja leveii kiiiintö- ja alkulaj itteluosa ja
joka on suu u iJa tlu niin . e tlii vir ta auttaa e rottelutyötii
mahdollisimman s uuressa miiiirin painamalla pinotavaran tu kkien si\'LIU n\·e toluikun ,·as tapuoleiseen laitaan ,
jolloin työ ,·oidaan kohdistaa e ntistä suuremmassa
miiiirin lukkeihin .
IJ. Sek(l('rottclut. joissa tuki/ eroteliaan merkeilläin.

Työ:lika jakautu i niiillä erotteluilla seuraavasti :
Ontojoen e rottelu, tukit 52.4 °/o, pinotavara 4.7 .6 °/o
1\iehimiin erottelu,
38.6 Ofo,
61.4 °/o
Sekaerottelu11 liipiiisykyky riippuu m olemmi ·sa paikoissa ra tkaisevas ti Ouluun m enevien tukkien merkkis illan liipii isyk)'\'ystii . äillii kummallakaan erottelulla
ei sekaerotlelun uhteen tarvit se ets iii mitään mullistavia uudistuk sia tehon noslami eksi. Sekii Ontojoen että
Kiehimiin erotlelun kapasiteettia alensi viimekesäinen
s uman kokoomus, kun erotl elun pinota,·arapuoli aiheutti ja lkm·a~ li pakkolaukoja, joiden uuruus vaihteli
On tojoel la 13.8-18.0 Ofo ja Kiehimän erottelulla 0.515.2 °/o. kun 11 e esim . Iijoen karkealla. mi sä on uuri
viilivaraslotila . oli vat ,·ain 0.5- 3.3 °/o työmaa-ajasta
laskettuna .
c. Tukkierottclut .
Iijoen tukkierotlelun läpäisyteh osta ei suoritettujen
lyönt utkimus ten p erus teella voida sanoa lopulli ta sanaa. 1\ahdessa vuoro a toimivan tukkierotlelun kapasi teetti oli niiel huomtlava Ii suurempi. kuin mitä
puumiiiirä edell ytti karkean erotlelun ympärivuorokau·
Ii esta työsken tely tii huolima tta. Tukkierotlelu a a iheutui pu iden puutt een ja muiden ulkopuolisten tekijöiden vaikutuksesta pakolli ia työ ei auk ia . jotka
vaihtelivat
15.2 - 51.0 Ofo välillä, aika jiilleen
1 ·ömaa -aja ta Ia ketlun a. On ymmärretläviiä, että
kesk iarvon tiiytyy olla liihempänä minimi- kuin mak iminrvoa, mutta . uhleelli en lyhyen työn t utkimu jak-

son perusteella ei ole syytä mennä tuota keskiarvoa
edes m ää räämää n . Näin ollen ei ole aiheellista laskea
m yöskää n perusaikoihin pohja utu via erottelumääriä,
sillä kun erotl elu saa riittävästi puuta, ei vielä voida
san oa, onko seuraava pullonkaula jossain merkkisillalla, a lapuolisessa niputuksessa, pyrä tyksessä vai
ehkä jossain muuall a.
Alussa esitety t tukkierotlelujen pylväsdiagrammit
osoitth·a t, että :\Iyllyn iemen tukkierotlelun ensimm ä isiin luikkuihin vedetlävät tukkimäärät edustavat
suorastaan luonnottom a n suurta osaa kokonaismäärästii. :\Jeneeh ä n y läpäästä lukien viidennen sillan, so.
päämerkkisillan alap uolisiin luikkuihin (I luikut) yli
puolet koko tukkimäärästä. Kapasiteetti määräytyy
siis joko tiissii työva iheessa tai si tä ennen. P erusa ika m erkkis illa lla tukkien syöttämisessä luikuille on
0.078 min. (0.0193). Kun tukkien poikittainen soluminen kanavassa järjestetään niin , ettei enää tässä
työva iheessa tarvitse huolehtia niiden kääntämisestä,
nousee kapasitee tti teoreettisesti 319 k-mS:stä 390
k-m 3 :iin/ 100 min. Nousu olisi siis n. 22 °/o.
Jo työntutkimusvaiheessa näytti siltä, että siltojen
lukua olisi vä h ennettävä, jolloin kustannuksetkin laskisivat. Kun p oikittaisten vedenpäällisten siltojen vapaa vä li virran suunnassa on 7 m, ehtii jo järjestetty
suma sekoittua uudestaan. Sen takia olisi eduksi, jos
piiiimerkk isi ltaa edellänyt s ilta olisi lähempänä ja sillä
,·oisi syött iiii jiirjestetyn suman merkki illan miehille.
- :-.Icrkkis illa ll a on työn tekijöiden lukumäii'rä keskim iiärin 2. 19 miestä.
Suman käiinliiminen poikittain on työ,·aihe. joka
kuu luis i ,·ain y läsiltojen mie ten tehtäviin. ::\yt joudutaan kääntiimäii n sumaa vielä päämerkki illallakin
(\' silta ) 18.:1 Ofo työmaa -aja ta, VII illalla 5.5 Ofo, VIII
si llalla 6..t Ofo ja IX sillalla 1.1 Ofo. Puut pyrkivät käänLymiiiin kujassa pi tkittiiin ja sama työvaihe uu iinluu
jatkuvasti. Keskell e kanavaa asennettu laahausköysi
olis i vielii lisiinnyt tuon t ~· ö,·aihren osuutta alasilloilla,
mikäli si lii olisi kiiytelly.
d. Pinotavaraerottelut.
Tu tkituilla Pohjois-Suomen erotteluilla oli p inotavaraerottelu koko erotlelutoiminnan ahtain pullonkaula. K-m 3 pinotavaraa vaatii sekä runsaan tilan e ttä
paljon työ tä. Ry hmiikäsittelyssä, puutavaran syötässä
e rollelukanavaan , on tukkien ja pinotavaran kä ittelyhankaluuksien s uhde 1:1.4 a 1 :1.5 k -m 3 kohti tukkien
hyväksi. Yksittäiskäsitlelyssä suhde kasvaa kuitenkin
voimakkaasti tukkien eduk i an·oihin 1:12 a 1:6
työvaiheesta
ja kokoero Ia
riippuen.
Tämäkin
o a ittaa, e ttä käytä nnön lapa, erottaa karkealla erottelulla puutavaralajit toi istaan vetämällä tukit yksitellen sivuun , o n a inoa ta loudellinen työmuoto.
It e pinotavaraerottelun kapa iteettia m äärä ttäessä
täytyy lä hteä suurimmasta sallitusta suman kulkunopeudesta erotlelukanavan yläpäässä. Tällä hetkellä ei
ole tietoa, mikä on pienin sallittu merkinhavaitsemisaika, minkä perusteella nopeus Ia kettai iin. Kun havain loaika on sisätyö sä runsaasti alle 0.01 min., voitaisiin ehkii tä tä rajaa, mitä havaitut työn tutkimu sarvot
tukevat, pitää opivana lä htökohtana nykyisten merkkien ja m erkit em i tava n olle sa käytännö ä. Tällöin
saadaan erotelluksi kappalemääräk i 100 kpl. min :ssa
eli k -mS:nä/ 100 min:
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Kuva 9. Iijoen pinotavaraerottelun lössilava.

Kuva 10. Oikaistun suman (lössin) vetäminen erottelukanavaan.

Kuva 11. Kiehimän pinotavaraerottelun sgöllökanava.
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580 k-m3/100 min.
Ontojoella
Kiehimässä . . . . . . . . . . . . . . 580
Iijoella . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Myllyn iemessä . . . . . . . . . . . . 310
On mi elen kiint oista todeta, mikä olisi suman kulkunop eus ero tt elukan:l\·an yliipäässä , mikäli yllä oleva
teho saavu tettai si in. l\i1mä )u\·ut saadaan, kun tunnetaan puiden keskimitat. jolloin nopeusarvot ovat y llä
mainitussa ji1rjestyksessä:
0.28 m/sek. (2 kanana)
0.27
(2
)
(1 kanava)
0.24
11
)
0.27
Onko mahdollisuuksia tuollaisiin lukuihin ? - Erottelutyö, puiden luikkuihin veto, kestää nykyise!Hi menetelmällä tu on uuden paineen. Edellytyksenä on kuitenkin , ettei puiden joukossa ole yhtään p!!!!lteellisesti
merkittyä tai merkitsemätöntä kappal etta. On todettu,
että työntekijä voi veti1ä kappaleen keskimäärin 0.01
min:ssa , ja kun otetaan huomioon, että hän voi koko
ajan seurata sumaa ja merkkejä - henkinen ja ruumiillinen työ samanaikaisesti - on teoreettinen laskelma perusteltu. Hyötysuhde vetotyössä jiiä tällöinkin
vielä korkeimminkin kuormitetulla paikalla alle 0.5.
Suman juoksun olisi kuitenkin oltava ehdottomasti
tasain en, eivätkii luikut saa tukkeutua.
Pinota\·araerottelu~~a on merkitsemi~ett lisiiksi kapeikko suman oika i ~emi e~sa ja syö tössii sekii alakanavien uittotyössii. Kun alakanavat voidaan hoitaa
virrankehittiijillii ja muilla mekaanisilla laitteilla ei suman oikaisuun vastaavasti ole tarvittavaa m ekaanista
laitetta. Nykyisellä menetelmiUli1 voidaan työtii jouduttaa ti ettyyn miiiiriiiin oikaisemalla suma Iij oella
käytetyllii • nokkimismenetelmällä• (kuva 9), missä
kappaleaika on 0.02 min., kun se muissa menetelmissä
on 0.03 min. (-\okkimismenetelmää, jossa mies sillalla
seisten lyhyin , nop ein liikkein nokkii puut yhdensuuntaisiksi , on vaikea soveltaa, kun miesluku nousee kahta
suuremmaksi.Suman syöttö erotlelukanavaan tapahtuu
kek sillä vetiimiillii (kuva 10) ja on siinä nykyisin toivomisen varaa. Pahin haitta on jaksottaisuus. Kahdelta
sivulta syötetyn sumanpätkän väliin jää aina aukko,
joka ei ehdi tasoittua lyhyessä syöttökanavassa, vaan
aiheuttaa pakkotauon ero ttelussa . T iis tä aiheutuva
haitta voidaan osittain korjata pitkällä syöttökana
valla (kuva 11 ).
Yl ei et näkökohdat.
Erotlelun suori tuskyky on riippuvainen niin useista
ulkopuoli ista tekijöis tä, ettei niiden keskinäi tä merkitystä työ tul okseen voitane määrätä kuin vasta vuosien, ehkä vuosikymmenien jatkuvien tutkimu Ien perus teella. On kuitenkin tiettyjä seikkoja, joiden merkityksen oikea arvo Iaminen helpottaa nykyistä til ann etta. En immäinen · tällainen tekijii on työnjohto .
Kun erotlelu on rak ent eeltaan pysyvä. mutta
suman kokoomus ja ulkopuoliset tekij iit vaihtuvia, on työn johdon o uu erotlelun suorilu!>kykyy n
m erkittävää laatua. Käytettävi ä olevin keinoin, til annetta kiinteä Ii seuraamalla, työvoimaa iirtel emä llä ja
merkkien kulkua muuttama lla on pyri ttävä torjumaan
h ä iriöt ennen niiden ilmaanlumi ta . Työnjohd on on
ii tarko in tunn ett ava työm aan a.- Ottotauot on eräs
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miinustekijä, joka on h yvä n tava n vastaisena pyrittävä poistamaan.
Suman vetäminen erotl elukanavan suulle vaatii joka
erollelulla runsaasti työ tii. Kun tulojohteet muodostavat tietyn kulman kesk enää n , pyrkii suma kiilautumaa n niiden vä liin . ja muodostuu helposti tiukka h olvi
(km·a 12}, jolloin on vaarana työn ke k eytyminen erottelussa. Tilllaisen h oi dn purkamiseen ei virraukehittiijä sopine, multa sen sijaan on jo ennestään monilla
eroll eluilla vinlluri si lii var ten . Jos erottelulla on
sähködrta, kuten u seimmiten on Iaila. helpo ttaa vint·
turin m oolloroiminen työtä . ja ehkiipä se silloin tulee
nykyistii tehokkaampaan kiivllöön.
Erotl eluli e tuleva sunw halkaistrmn u ~ci mmit en osiin
ennen ero ttclua. Sumanjakajan kiilamainen kärki on
sop i1·a puiden ruuhkaulumispaikka ja siihen muodostun eL•n ruuhkan purkaminen on kovaa työtii. .Jos kärki
on lii h cllii e rolt!'lun tuloaukkoa ,voidaan ruuhkan purkami~een kiiytliiii. edel lii mainittua vinlluria.
Erotl elukanavaan vedett ävä, yhdensuuntaise Ii järjestetty s uma on edullista syöitää mekaanisesti. Kuljettimen nopeutta piliiii olla mahdollisuus siiiilää,
jotta tyiintek ijöiden to ttu misen. hyviin kelin ym .
positiivisten tekijöiden etu - ku l ~n myös negatiivisIPn tek ijöiden haitta -- tul ee työssii otetuk i huomioon .
Sopidn tiillaine n kuljetin lienee vedenpinnan yliipuolella olevat 2- 3 piiiitönlii. rinnakkaista ketjua. joi a
m iiiiriiviilein on koukut. jotka painavat suman erollelukan a vaan . Tii llaisen kuljettimen jatkuva täylenii pitäminen on sopiva työ ntahdis taja myös suman oikojille kuten erotlel ijoillekin.
Jo edellii mainittiin merkkien vaihtaminen eri luikkuihin työn aikana. Kiiyt iinnössii hiin lukumiiiirii lliiän
suurin mrrkk i pyri tiiän veliimäiin sumasta pois
erott elukana,·an yliiosassa ja lukumäiiriiltiiiin piene t
m e rkit
johdetaan
alaluikkuihin.
Tällöin
suman
nopeasti
harventues a
pa
alapäähän
m eneville m erkeille suurempi m erkin hakuaika, ilman
e ttii koko sum an nopeu hidas tuu. On eduksi, jos
huonome rkkinen tai huon osti m erkitty puutavara sijoitetaa n a lempaan luikkuun kuin mitä puumäärä edelly ttää juuri tuon p it emmiin sallitun m erkinhakuajan
la kia .
Puutavaran m erkitsemisestä antavat uittoyhdistysten siiiinnöt eivät m ääräyk set, joita noudattamalla
p iiiistiiän va iva tt o m as ti parempaan erott elutyötulokseen . Eiköhän olisi asialle eduk si, jos sääntöihin sisälly tettyä m äii riiystä puutteellisesti m erkityn tavaran
uittomaksun koro tta mi esta tinkimä ttä noudatettaisiin,
ellei k ek sitä muuta keinoa pakottaa uittaja t m erkitsem iiän puun a vähintiiiin sääntöjen edellyttä m ällä tavalla. Hyvii e imerkki huonon m e rkit emi en a ihe uttamasta erotl elun hida tumise ta n ähdään kuva a 13.
Siinii s uman juok u e rotte!ukanan1an on py äy tetty
ja kymmenkun ta p ölliii an taa alaluikkujen erottelijoille
riittävästi työtä 1
Valai stu s o n tiirkeii teki jii, mikä li työtä tehdää n
pimeänä vuorokauden aikana loppukesäll:1 ja syk yllä.
fyllyni emen erotlelullakin, jossa oli niin h yvä valaistu , että yöv uorojen työtulok et kilpailivat m ene !yk selli esti päivävuorojen tulo ten kan sa, oli t yöajan
pidennys yk ikköä kohti VII luikkuun asti 13.5 °/o ja

Kuva 12. Holvimuodostuma Ontojoen erottelulla.

Kuva 19. Merkinhakua pinotavaraerottelussa.

Kuva 14. Siipirataspintavirrankehittäjä tukkikanavan
yläpääuä.

Kaikki valokuvat ovat H. Olkinuoran tutkimusten yhteydessä valokuvaamia.
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siitä XIV luikkuun a ti 42.5 °/o. Huonot merkit lisäävät siis heikossa valaistuksessa työtii suhteellisesti
enemmän kuin hyvät.
Valai tuksen arvot olivat tukkierottelussa:
Iijoki, valaistus vaakasuorassa
L u x i a
tasossa .. . .............. .
5-20, keskim.
8
valaistus pystysuor. tasossa
15-40, keskim. 27
Myllyniemi, valaistus vaakasuorassa tasossa . . . . . . . . . . 100--300, keskim. 200
valaistus pystysuor. tasossa 100--450, keskim. 350
ja pinotavaraerottelussa pystysuorassa tasossa:
Kiehimä . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30--140, keskim. 66
lijoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20--160,
35
Myllyniemi . . . . . . . . . . . . . . . . 60--300,
,
145
Valaisimet eivät saa olla niin asennettuja, että valo
häikäi ee erottelijoiden silmiä.
Paitsi erottelukanavalle on kunnollinen valaistus ulotettava myös kaikkialle muualle, missä työskennellään pimeänä aikana. Lisääntyneet kustannukset korvautuvai kasvaneena työturvallisuutena, miellyttävämpänä työ kentelynä ja helpompana työnvalvontana.
Puiden tultua vedetyiksi erottelukanavasta joutuvat
ne usein kulkemaan kapeata ja mutkaista kanavaa pitkin joko alapuolisiin pusseihin, missä puut pyrästetään
ja kuljetetaan pois, tai niputuslaitteelle. Tämän työvaiheen •aisatöiden • osuus kunkin erotlelun kokonaispalkkaku tannuksista on tutkiluissa karkeassa ja sekaerottelussa ollut 0-7.7 °/o ja tukki- sekä pinotavaran
merkkierottelussa 1.05-19.05 °/o. Tämänkin työvaiheen olle a yhtenä vaikuttavana renkaana erottelussa
ja kanavien täyttymisen tai tukkeutumisen katkaistessa
erotlelutyön on tutkittava keinoja sen aiheuttamien
pakkotaukojen poistamiseksi. On tutkittava sopivankokoisien, joko kiinteästi asenneitujen tai siirrellävien
virrankehittäjien käyttöä varsinkin heikkovetoi i sa ja
jyrkis ä, lukumäärältään suurimpien m erkkien kanavi sa (kuva 14) . - Erotlelujen alapuolineo lauttaus toiminta ei isältynyt k esän 1949 tutkimu ohjelmaan,
mutta melkoi ia ku tannuksia vaativana ja erotlelun
läpäi ykykyyn vaikuttavana tekijänä sekin kaipaisi sdvity tä.
Ratkai evimmas a miiärin erotlelujen läpäisykykyyn
vaikuttaa elävä työvoima. Kun päästiiän työvoiman tarjonnan uhteen uittoaikanakin • normaalisiin • olosuhtei iin, on syytä pyrkiä valintaan ainakin työvoimaa
työmaalle sijoitettae a ellei jo työhön otettaessa. Työntekijä t, joilla on hyvä näkö- ja havaintokyky ja jotka
ovat joutui ia työs äiin, on ijoitettava tukkierottelus a
tärkeimmille m erkki illoille ja vetoluukuille sekii piuotavaraerottelu sa lukumäiirältään suurimpien merkkien vetäjik i. Voimaka ta mutta hidasta yksilöii voidaan tehokkaimmin kiiyttää puiden yötös ä ja kiiiintösilloilla. Kannattaa antaa lääkärin tutkia jokaisen vakinai en erottelutyön tekijän näkö ja ehkäpä yleinenkin
terveyden tila, jotta työpaikkojen jako voitai iin toimittaa kunkin kykyjen edellyttämällä tavalla.
Erotlelutyö sä attuu jatkuvasti pakollisia työn keskeytyk iä uiton hidastuttua erotlelun y iä- tai alapuolella ekä vaikeiden tuuli- ja ve isuhteiden vallite a.
Vaikkei ke keytyk ien ajaksi voitaisi järjestää työtä, on
iltä ajalta työehtosopimuksen mukaan mak ettava
tietty palkka. Tällai ten päivien luku erotlelukautta
kohti lienee jokai elia vanhalla erottelulla likimäärin
tunnettu. Joka erotlelukaudeksi pitäi i etukäteen suunnitella ,mahdolli esti yhteistoiminna a lähiympäri tön
muiden työnantajien kanssa, tiettyjen, runsasta sekatyövoimaa tarvitsevien työmaiden joko kokonaan tai o iitai ta varaamista erottelutyöntekijöiden pakkotaukotyömaik i. Tällaista järjestelyä edellyttää sekä työnl~'ripainos

tekijän että työnantajan etu, sillä ei ole tarkoituksen·
mukaista tehdä hyvin heikosti tuottavaa työtä, kuten
käytännössä usein pakosta tapahtuu.
Viimeiseksi jäi esitykseeni erotlelulaitteiden rakenteen osuus erottelukapasiteetista. En kuitenkaan puutu
rakenteiden teknilliseen puoleen. vaan ainoa !aan siih en, mitä paikallisista olosuhtei ta olisi tiedettävä illoin, kun uudet rakenteet s uunnitellaan , ja miten tarvittavat tiedot saadaan.
Paitsi rakenteen sijoitukselle tarpeellisia, kertamittauksella selYitettäviii syvyys- ja alueen laajuu suhteita, täytyisi tä äkin yhteydes ii tuntea myös tuuli-,
pintavirrannopeus- ja vedenkorkeusolo uhteet samana ikaisesti tehdyin havainnoin selvitettyinä. Jos lähellä
on jatkuvasti toimiva äähavaintoasema, riittää, kun
muutamilla havaintokerroilla idotaan erotlelualueen
ja säähavaintoaseman tuulisuhteet toisiin a, jolloin
erottelulla vältytään jatkuvien havaintojen teolla. Sama on vedenkorkeudenkin uhteen, mikäli lähellä tehdään säännöllisiä havaintoja ( i ävesistöissä Hydrografinen toimisto ja m erenrannikolla Merentutkimuslaitos), jolloin on mahdollisuus saada vesimäärätkin
tietoon a. Pintavirrannopeushavainnot. joilla selvitetään nopeuden Ii äk i suunta, e iteliiän, kuten edellä
mainittiin, rinnan tuuli- ja vedenkorkeushavaintojen
kanssa. Tällaiset pienellä vaivalla tehdyt havainnot
hyödyttävät jokavuoti ta erottelutoimintaakin, ja niitä
onkin jo ennestään olemas a joillakin erotteluilla.
Suoritetuilla erottelututkimuk illa on saavutettu
tietty tuntuma esiintyviin ku tannu - ja pulmakysymyksiin. Jatkotutkimuksilla voidaan häiriötekijät analysoida entistä tarkemmin ekä eliminoida ne mahdolli imman uuressa määrin yllä mainituilla ja kehitettävillä uusilla m enetel millä. Ennakkoluuloton tutkijaja kokeilutoiminta lien eekin e tekijä, joka voi ratkaieva a mäiirin väljentää tämän uittotoiminnan pahim·
man kapeikon .
Pen.t ti ViUikka:

SUMMARY

Sorting Efficiency in

Floatin~

The numerou lakc and river in Finland offcr cxccllcnt
facilities for timber Iran port. The utilization of thc water
Iransport is - howe,·er - technically and cconomically
possihlc only if the timber which i cut hy numerous
owners in each water y lem i floated conjointly. But this
uh cqueut sortin" of the limber by
neccssi talcs thc
owucrs' marks lampcd on thc timbcr. lt will he understood, howcver, that if lhe amount of timbcr :Jilcl thc num·
her of owner is oreat, the ortina may havc a con idcrabl
retarding effect on the floatin". The que tion of rai~ing
lhe speedra te at the orting place i thercfore a mo t im ·
portan t problem.
.\ a re ult of inve tiaation carried out in the ummer of
1949 by :\Iet äteho it wa found that at the orting works !he
ratio of co t as behveen aw lo" and 2-mctre cordwood
was 1:2.1- 1:3.6 - the "reate 1 difficulty both technically
and economically wa offercd by the ortin" of the
cordwood (pit prop and pulp wood l. In thc four sorling
works cxamined lhe
pecdrate for cordwood were
367.7, 365.0, 12 A and 20 .7 cubic metres per 100 minutes.
If external condition are idea!, it may be po ible
provided that the manner of marking
to altain now in use i continued ma. imum effect 5 0,
5 0, 270 and 310 ubic metre at the four orting
would be an incrca e of
work
re pecti,·ely. Thi
about 50 °/o. Con iderably better re ult
than at
prescnt - thuu"h carcely lhe thcoretical maximu - •·an
be attained by choo ing the be t po ible orting place,
by building the ortina in tallation in a manner mo t
suitahlc for the loc..'ll condition and thc type or channcl,
hy laying tre on di tinct markin of thc timb r, h '
utilizing addilionat and improv d mechanical appliance
and by or"anizinn the enlire work more effici ntl .

Metsätaloud ellisesta Aikakauslehdestä n :o 5/ 1950.
ll clsinki 1950. Kirja paino 0 \".
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