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TIIVISTELMÄ 

Metsäteho ja metsähallituksen kehittämis
jaosto suorittivat yhteistyössä tutkimuk
sen, jonka tarkoituksena oli selvittää 
taimiston perkauksen ja harvennuksen työ
vaikeustekijät ja niiden vaikutus vesuri
ja raivaussahatyöhön. Lisäksi vertail
tiin vesuri- ja raivaussahamenetelmien 
ajanmenekkejä eri olosuhteissa. 

Taimistan perkauksen ja harvennuksen 
työvaikeustekijöitä todettiin olevan 
taimiston syntytapa, poistettujen puiden 
pääpuulaji, koko ja tiheys sekä maaston 
kaltevuus ja pintamuodot. Ajanmenekit 
eri olosuhteissa käyvät ilmi taulukaista 
2 ja 3 (s . 8 ja 9). 

Olosuhteet vaikuttavat vesurityöhön huo
mattavasti enemmän kuin raivaussahatyö
hön. Siirryttäessä helpoimmasta työkoh
teesta vaikeimpaan ajanmenekki (h/ha) kas
vaa vesurityössä noin 14-kertaiseksi, kun 
se vastaavasti raivaussahatyössä kasvaa 
noin 9-kertaiseksi. 
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Sekä vesurilla että raivaussahalla on 
vaikeinta työskennellä luontaisesti tai 
istuttamalla syntyneessä havupuuvaltai
sessa taimistossa . Vesurilla työsken
tely on nopeinta istuttamalla syntynees
sä lehtipuuvaltaisessa taimistossa ja 
raivaussahalla työskentely kylvämällä 
syntyneessä havu- tai lehtipuuvaltaises
sa taimistossa . 

Sekä poistettujen puiden tiheyden ja koon 
suureneminen että maaston vaikeutuminen 
lisäävät ajanmenekkiä (h/ha) enemmän ve
suri- kuin raivaussahatyössä . 

Raivaussahatyön tehoajan suhde vesurityön 
tehoaikaan eri olosuhteissa on esitetty 
taulukossa 4 ( s. 12). Raivaussahatyössä 
ajanmenekki (h / ha) on 36 .•. 99% vesurityön 
ajanmenekistä olosuhteiden mukaan. Teho
aikojen ja keskeytysten osuudet työmaa
ajasta olivat vesuri- ja raivaussahatyös
sä lähes yhtä suuret. 
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l JOHDANTO 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää 
lähinnä palkkaperusteita varten taimiston 
perkauksen ja harvennuksen työvaikeuste
kijät ja niiden vaikutus vesuri- ja rai
vaussahatyön ajanmenekkiin. Lisäksi ver
tailtiin vesuri- ja raivaussahamenetel
mien ajanmenekkejä eri olosuhteissa. 

Tutkimuksen suunnittelusta ja yleisestä 
valvonnasta on vastannut työryhmä , johon 
kuuluivat E.E. Heino Met s ätehosta, K.-E. 
Asplund metsähallituksen kehittämisjaos
tosta sekä S.-E. Appelroth metsäntutki
muslaitoksen metsäteknologian tutkimus
osastolta. Aineiston keruusta vastasivat 
M. Huusko mets ähallituksen kehittämis
jaostosta ja M. rynkkynen Metsätehosta 
jälkimmäisen laatiessa lisäksi tutkimus
raportin. Aineiston käsittelyn on suo
rittanut J. Peltonen Metsätehosta. 

Metsäntutkimuslaitoksen 
tutkimusosasto suoritti 
us- ja harvennustyöstä 
uksia. Niiden tulokset 
tutkimuslaitos. 

2 AINEISTO 

metsäteknologian 
taimiston perka

rasittavuusmitta
julkaisee metsän-

2.1 Tutkitut olosuhdetekijät 

Tutkitut olosuhdetekijät olivat taimiston 
syntytapa, poistettujen puiden pääpuulaji, 
koko ja tiheys sekä maaston kaltevuus ja 
pintamuodot. Alustava luokitus tehtiin 
ennakolta ainoastaan puulajin ja taimis
ton syntytavan osalta. Poistuman pääpuu
lajin mukaan taimistot luokiteltiin joko 
mänty-, kuusi- tai lehtipuutaimistoiksi. 
Syntytavan mukaan taimistot luokiteltiin 
luontaisesti, kylvämällä tai istuttamalla 
syntyneiksi. Taimisten kokoa ja tiheyttä 
ei luokiteltu etukäteen. Lopullinen työ
vaikeusluokitus tehtiin aineiston perus-

teella ja se nähdään taulukoista 2, 3 ja 4 
(s. 8 , 9 ja 12). Maasto jaettiin kalte
vuuden ja pinnanmuodostuksen perusteella 
kolmeen maastoluokkaan seuraavasti. 

Maastoluokka I Pintaesteitä (kiviä , 
kantoja jne.) ei merkit
t ävästi ja kaltevuus 
< 20 % 

Maastoluokka II a) Pintaesteitä ei mer
kittävästi, kaltevuus 
20 .•. 30 % tai 

b) pintaesteet otettava 
huomioon tai kier~tävä, 
kaltevuus < 20 % 

Maastoluokka III a) Pintaesteitä ei mer
kittävästi, kaltevuus 
> 30 % tai 

b) pintaesteet otettava 
huomioon tai kierrettävä, 
kal tevuus > 20 % tai 

c) louhikko tai vastaa
va 

2.2 Tutkimuksen kulku 

Koehenkilöitä oli kolme ja heidän ikänsä 
olivat 31, 25 ja 21 vuotta. 

Ennen varsinaista tutkimusta oli kahden 
viikon harjoitteluvaihe, jona aikana koe
henkilöille opetettiin oikeaa työskente
lytapaa ja työvälineiden käyttöä. Kent
tätyöt kestivät nelj ä kuukautta. 

Tutkimuksen aikana työvälineenä käytet
tiin joka toinen pa1va vesuria ja joka 
toinen pa1va raivaussahaa. Raivaussahat 
olivat Raket RS 601 -merkkisiä ja vesu
rit Oy Fiskars Ab:n kahden käden vesu
reita (paino 1.3 kg). Työvälineet om1s
ti metsähallitus. 
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Ennen varsinaista perkaus- ja harvennus
työtä tutkimustyömaat jaettiin 20 m:n le
vyisiin työkaistoihin. Nämä jaettiin 
edelleen olosuhdetekijöiden mukaan noin 
20 m:n pituisiin koealoiain. Koealojen 
keskimääräinen koko oli siis neljä aaria. 
Koehenkilöt tekivät yhden koealan kerral
laan ja siirtyivät sen jälkeen välittö
mästi seuraavalle. 

2.3 Tietojen keruu ja aineiston määrä 

Aikatutkimus suoritettiin havainnointi
menetelmällä. Aikatutkija merkitsi 20 
cmin:n välein lomakkeelle, mikä työvaihe 
oli kulloinkin meneillään. Työmaa-aika 
jaettiin tehoaikaan ja keskeytyksiin. 
Tehoaikaan sisältyivät varsinainen per
kaus-harvennustyö ja huoltoaika. Huol
toaika käsitti vesurin ja raivaussahan 
huollon, terän teroituksen sekä raivaus
sahan tankkauksen. Keskeytykset jaettiin 
korjausaikaan, taukoaikaan ja henkilökoh
taiseen aikaan. Taukoaika sisälsi kahvi
ajan sekä lepotauot. Korjausaikaan si
sältyi vesurin ja raivaussahan korjaus. 
Henkilökohtaiseen aikaan sisältyivät 
vaatteiden vähennys tai lisäys, suoja
laitteiden asettaminen ja henkilökohtai
set tarpeet. 

Perkaus-harvennustyön jälkeen mittaryhmä 
mittasi maaston kaltevuuden sekä poiste
tun ja jätetyn puuston määrän ympyräkoe
ala-arviointia käyttäen. Ympyräkoealan 
säde valittiin puuston arvioidun tiheyden 
mukaan seuraavasti. 

Puuston tiheys 
koealalla, 

kpl/ha 

alle 7 000 
7 000 ... 10 000 
yli 10 000 

Ympyräkoealan 
säde, m 

2.82 
1.78 
1.38 

Ympyräkoealalta luettiin sekä poistettu
jen että jäävien puiden lukumäärät puula
jeittain ja kannonkorkeusläpimittaluokit
tain. Kannonkorkeusläpimitta mitattiin 1 
cm:n tasaavaa luokitusta käyttäen. Ympy
räkoealan keskipisteestä mitattiin vielä 
toinen, pienempi ympyräkoeala, jolta mi
tattiin kannonkorkeusläpimitan lisäksi 
puiden pituus. Tämän pituusmittauskoe
alan säde määritettiin seuraavasti. 

Ympyräkoealan 
säde, m 

2.82 
1.78 
1.38 

Pituusmittaus
koealan 
säde, m 

0.70 
0.50 
0.30 

Aineisto käsitti yhteensä 1 709 koealaa, 
joista raivaussahalla käsiteltyjä oli 
1 025 kpl ja vesurilla käsiteltyjä 684 
kpl. 

3 TUTKIMUSTULOKSET 

3.1 Ajankäytön jakautuma 

Ajankäyttö vesuri- ja raivaussahatyössä 
selviää taulukosta 1. 

Tehoaikojen ja keskeytysten osuus työmaa
ajasta oli lähes saman suuruinen kummas
sakin menetelmässä. Raivaussahatyössä 
huoltoaika oli noin 5 prosenttiyksikköä 
suurempi kuin vesurityössä. Keskeytyksis
tä oli suurin osa taukoaikaa. Taukoaiko
jen suuruus johtunee osaksi tutkimusmene
telmästä. Työntekijät etenivät 20 m:n le
vyistä työkaistaa pitkin. Kaista oli li
säksi jaettu aikatutkimusta ja puuston 
mittausta varten 20 m:n pituisiin koe
aloihin. Tästä oli seurauksena se, että 
työntekijä piti taukoa normaalista työ-

TAULUKKO - Table 1 Ajankäytön jakautuma vesuri- ja raivaussahatyössä 

Tehoaika Keskeytykset 

Työ- Perkaus- Th- Henkilö- Th- Työmaa-
väline harvennus- Huolto teensä kohtainen Tauko Korjaus teensä aika 

työ aika 

% työmaa-ajasta 

Vesuri 62.1 4.9 67.0 0.3 32.6 0.1 33.0 100.0 

Raivaus- 58.8 9.7 68 . 5 0.4 29.6 1.5 31.5 100.0 saha 
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Kuva 1 . Pääosa taimiston perkauks i sta ja harvennuksista tehdään 
nykyisin vesurityönä. Valok. Metsäteho 

Fig . 1 . Most of the tending of young stands is done today with 
a brush hook. Photo by Metsäteho 

Kuva 2 . Vuonna 1972 raivaussahalla perattujen ja harvennettujen 
taimistojen osuus oli noin 15 % taimistojen koko pinta- alasta. 
Valok. Metsäteho 

Fig. 2 . In 1972 , about 15 per cent of 
stands were tended with a clearing saw. 

the total area of young 
Photo by Metsäteho 
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TAULUKKO - Table 2 Tai misten perkauksen ja harvennuksen ajanmeneki t työvaikeusluokittain vesur ill a työskenneltäes s ä 
Ti me expenditur e i n the tending of ymmg stands by wor k -diffi cult y c l asses with the brush hook 

Tai mi sten Poi stettujen Puiden keski-1) Maast oluokka - Terrain class Maastoluokka - Terrain class II syntytapa puiden l äpimitta I Maast oluokka - Terrain class II! 

pääpuulaji kannonkor-
keudelta, cm Poistettuj en pui den t i heys , kpljha - Density of the trees removed, units/hectare 

Mode of Domi nant Mean diamet er 1) 
2 ooo j 5 ooo 110 ooo j2o ooo13o ooo \j 2 ooo 15 ooo 11o ooo 12o ooo13o ooo ~2 ooo 15 ooo 110 ooo12o ooo13o ooo origin speci es of of t he t r ees 

of t he the trees a t s t ump 
young stand removed hei ght , cm Tehoaika, h/ha - Producti ve time, h/hectare 

< 2. 0 2.91 5.18 7.40 10.20 12.03 3 .12 5.56 7.93 10:93 12.89 4.02 7. 15 10 .23 14.09 16 .63 
l uontainen 2.0 • •• 4.0 3.69 6.57 9·39 12.93 15.26 3 .96 7.03 l O. o6 13 .85 16.35 5.10 9.07 12 .97 17.87 21.07 natural 

> 4.0 5.24 9 .32 13.32 18.35 21.65 5.62 9.99 14.28 19.67 23 .22 7.25 12.88 18 .42 25 .36 29 .93 
lehtipuu 
hardwood 

< 2.0 2.57 4.55 6. 52 8.98 10.58 2 .74 4.89 6.98 9.61 11.35 3 .54 6.29 9 .00 12.40 14.63 
istutet tu 2.0 . •• 4. 0 3 .25 5.78 8.26 11.37 13 .42 3 .48 6. 19 8.85 12.19 14.38 4.49 7.98 11 .41 15.72 18.55 planted 

> 4.0 4.62 8.20 11.73 16.15 19.05 4.94 8.79 12.57 17.31 20.43 6.38 11.34 16 .21 22.32 26 .34 

istutet tu t a i < 2. 0 2.87 5.37 8.08 11.90 14.16 3 .07 5.76 8.66 12.75 15. 17 3 .97 7.42 11. 17 16.44 19 .56 
luontainen havupuu 2.0 .•. 4.0 3 .64 6.81 10.25 15.09 17.95 3 .89 7.30 10.98 16.17 19.24 5.03 9.41 14.16 20 .84 24.80 planted or softwood 
natural > 4. 0 5.17 9.67 14.54 21.42 25 .48 5.53 10.37 15.59 22 .96 27 .32 7 .14 13 .37 20 .11 29.61 35 .22 

l ehtipuu < 2. 0 2.91 5.18 7.40 10.20 12.03 3 .1~ 5. 56 7.93 10.93 12.89 4.02 7.15 10 .23 14.09 16.63 
hardwood 2.0 •.• 4.0 3 .69 6.57 9.39 12.93 15.26 3 .96 7.03 l O. o6 13.85 16.35 5.10 9.07 12 .97 17.87 21. 07 

> 4.0 5.24 9.32 13.32 18.35 21.65 5.62 9·99 14.28 19.67 23 .22 7.25 12.88 18 .42 25 .36 29 .93 
kylvet ty 
s eeded 

< 2. 0 2.81 4.49 6.76 9.63 11.92 3 .01 4.81 7.25 10.33 12 .78 3. 87 6.20 9 .35 13 .31 16. 47 
havupuu 2.0 .•• 4.0 3 .56 5.69 8.58 12.21 15.12 3 .81 6.10 9.19 13. 10 16.21 4.92 7.87 11 .86 16. 88 20.89 softwood 

> 4. 0 5.05 8.08 12.18 17.34 21.46 5.42 8.66 13 .05 18.59 23 .00 6.98 11.17 16 . 83 23 .97 29.66 

. 

---- -- --- ~-·--- ---- - --

1 ) Läpimitta kannonkor keudelta = läpimitta 10 cm:n korkeude lta 
Diamet er at stump height = diameter at t he he i ght of 10 cm 

• • 
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TAULUKKO - Table 3 

i) 

Taimisten perkauksen ja harvennuksen ajanmenekit t yövaikeusluokittain raivaussahalla työskenneltäessä 
Time expenditure in the tending of young stands by work-di fficulty classes ~tith the clearing saw 

Taimisten Poistettujen Puiden keski - 1) Maastoluokka - Terrain class I Maastoluokka - Terrain class II Maastol uokka - Terrain class III 
syntytapa puiden läpimitta 

pääpuulaji kannonkor-
Poistettujen puiden t iheys , kpl/ ha - Density of the t r ees removed, units/ hectare keudelta , cm 

Mode of Dominant Mean diameter1) 2 ooo j5 ooo 110 ooo 12o ooo j3o ooo ~ 2 ooo 15 ooo p o ooo 12o ooo p o ooo 11 2 ooo 15 ooo 110 000 120 ooo j3o ooo origin species of of the trees 
the trees of the at stump 

young stand removed height , cm 

< 2.0 2.54 3 .74 4.89 
luontainen 2.0 ••. 4.0 2.94 4.33 5.66 natural 

> 4.0 3 .68 5.42 7.09 
l ehtipuu 
hard~tood 

< 2.0 2.26 3 .33 4.36 
i s tutettu 

- 2~0 ••• 4.0 2.61 3 .86 5.04 planted 
> 4.0 3 .27 4.82 6.31 

i s tutettu tai < 2.0 2. 84 4.37 6.07 
luonta inen havupuu 2.0 ••• 4.0 3.30 5.o6 7.02 planted or softwood 
natura l > 4.0 4.12 6.34 8.80 

< 2.0 2. 02 3.04 3 .86 
lehtipuu 2.0 ••• 4.0 2.33 3 .52 4.46 hardwood 

> 4.0 2.92 4.40 5.59 
kylvetty 
seeded 

< 2.0 2.02 3 .04 3 .86 
havupuu 2.0 ••• 4.0 2.33 3 .52 4.46 
softwood 

> 4.0 2.92 4.40 5.59 
'----

1) Läpimitta kannonkorkeudelta = läpimitta 10 cm:n korkeudelta 
Diameter at s tump height = diameter at the height .of 10 cm 

6.58 
7.62 

9.54 

5.86 

6.78 
8.49 

8.50 
9.84 

12.34 

5.28 
6.12 

7.65 

5.28 
6.12 

7.65 

Tehoaika , h/ha - Productive time , h/hectare 

7.78 2.69 3.96 5.17 6.97 8.24 3 .02 4. 44 5.8o 7.81 9 .23 
9.02 3 .11 4.58 6.00 8.o6 9 ·53 3 .48 5.14 6 .72 9.o4 10.68 

11.29 3.89 5.73 7.50 10.10 11.94 4.37 6.43 8 .41 11.32 13 .39 

6.93 2.40 3.53 4.60 6.20 7.33 2.69 3 .95 5. 16 6.94 8 .21 
8.03 2.77 4.08 5.34 7 .18 8.-48 3. 10 4.57 5·99 8.05 9 .51 

10.04 3 .46 5. 10 6.68 8.99 10.62 3 .89 5.72 7 .49 10.08 11.92 

10.28 3 .01 4.63 6. 42 8.99 10.87 3.37 5.18 7 .20 10.09 12.19 
11. 89 3 .48 5.35 7.43 10.42 12.58 3.90 6.00 8 .33 11.67 14. 11 
14.90 4.36 6.70 9.31 13 .05 15.76 4.89 7.51 10 .44 14.62 17.67 

6.29 2. 13 3.22 4.08 5.58 6.65 2.39 3.61 4 .58 6.26 7 .46 

7.28 2.47 3 .73 4.72 6. 47 7.71 2.77 4.17 5.29 7.25 8.63 

9 .12 3.09 4.66 5.92 8.10 9.65 3 . 47 5.23 6 .63 9.08 10.82 

6 .29 2.13 3.22 4.08 5.58 6.65 2.39 3 .61 4 .58 6.26 7.46 

7.28 2.47 3.73 4.72 6.47 7.71 2.77 4.17 5 .29 7.25 8.63 

9.12 3 .09 4.66 5.92 8.10 9.65 3 .47 ·5. 23 6 .63 9.08 10.82 



Kannonkorkeusläpimi tta , en 
Stump-height diemeter, cm 

rytmistä poiketen esimerkiks i joka kol
mannen koealan jälkeen . Yhtenä syynä 
taukoaikojen suuruuteen oli lis äksi osan 
tutkimusaikaa vallinnut erittäin hel tei 
nen sää. 

3.2 Ajanmenekit työvaikeusluokitta i n 

Ajanmenekit työvaikeusluokittain on esi
tetty tehoaikoina hehtaaria kohti taulu
koissa 2 j a 3 ( s . 8 ja 9 ). Poistettujen 
puiden koko on ilmaistu kannonkorkeuslä
pimi ttana . Käytännössä saat t aa kuitenkin 
puiden pi tuuden määr i t täminen olla hel
pompaa kuin kannonkorkeusläpimitan . Siksi 
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Kuva 3. Taimisten perkauksessa j a harvennuksessa 
poistettujen puiden kannonkor keusläpi mi tan suhde 
pituuteen puulaj eittain 

Fig. 3. Ratio between the stump-height di amet er of 
trees removed and the he i ght by t r ee species in t he 
tending of young stands 

esitetään kuvassa 3 puulajeittain tutki
musaineistosta laskettu poistettujen pui
den kannonkorkeusläpimitan suhde puun 
pituuteen. 

Olosuhteiden vaikeutuminen vaikuttaa huo
mattavasti enemmän vesuri- kuin raivaus
sahatyöhön. Siirryttäessä helpoimmasta 
olosuhteesta vaikeimpaan kasvaa ajanme
nekki vesurityössä 14-kertaiseksi. Vas
taava raivaussahatyön ajanmenekin li
sääntyminen on 9-kertainen. Vesurilla 
työskenneltäessä ajanmenekit olivat yhtä 
suuret luontaisesti ja kylvämällä synty
neissä taimistoissa, joissa poistuman pää
puulaji on lehtipuu. Raivaussahatyössä 
ajanmenekit olivat kylvämällä syntyneissä 
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TAIMISTOTYYPIT - T:ypes of the young stands: 

Koodi 
Code 

Taimistan syntytapa 
The made of origin 
of the young stand 

VESURI - Br ush hook 

2 

3 

4 

luontainen tai istutettu 
natural or planted 

luont ai nen t ai kylvetty 
natural or seeded 

kylvetty - seeded 

istutettu - planted 

RAIVAUSSAHA - C1earing sav 

luontainen t a i i stutettu 
natural or planted 

2 luontainen - natural 

istutettu - planted 

,kylvetty - seeded 

Poistett uj en puiden 
pääpuula j i 
The dominant speci es 
of the trees removed 

havupuu - softvood 

leht i puu - hardvood 

havupuu - sof t vood 

l ehtipuu - hardvood 

havupuu - softvood 

lehtipuu - hardvood 

lehtipuu - hardwood 

havupuu tai l ehtipuu 
softvood er hardvood 

Kuva 4. Poistettujen puiden tiheyden vaikutus 
a janmenekkiin taimistotyypeittäin taimiston 
perkauks es s a ja harvennukses s a (Maastoluokka 
I, poistettuj en puiden keskiläpimitta kannon
korkeudelta alle 2 .0 cm:n) 

Fi g . 4. Effect of the density of the trees re
moved on time expenditure by stand types in 

3c the t ending of young stands ( Terrain class I, 
mean diameter at stump he i ght of the trees re
moved under 2 . 0 cm) 

• 



Kuva 5. Poistettujen puiden kannonkorkeusläpi
mitan ja tiheyden vaikutus ajanmenekkiin tai
miston perkauksessa ja harvennuksessa (Taimis
ton syntytapa: luontainen; poistettujen puiden 
pääpuulaji: lehtipuu; maastoluokka I) 
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Fig . 5. Effect of the stump-height diameter 
and of the density of the trees removed on time 
expenditure in the tending of young stands 
(Mode of origin of the young stand: natural; 
dominant species of the trees removed: hardwood; 
terrain class I) 
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taimistoissa yhtä suuret riippumatta pois
tuman pääpuulajista. Muissa taimistotyy
peissä ajanmenekit erosivat toisistaan. 

3.3 Poistuman tiheyden, kannonkorkeus
läpimitan ja maaston vaikutus 
ajanmenekkiin 

Yksittäisten työvaikeustekijöiden vaiku
tusta ajanmenekkiin on esimerkkeinä selvi
tetty kuvien 4, 5 ja 6 avulla. Kuvassa 4 
on esitetty poistuman tiheyden vaikutus 
ajanmenekkiin taimistotyypeittäin maasto
luokassa I kannonkorkeusläpimitan ollessa 
alle 2.0 cm:n. Sekä vesurilla että raiva
ussahalla on hitainta työskennellä luon
taisesti tai istuttamalla syntyneessä ha
vupuuvaltaisessa taimistossa. Vesurillaon 

Kuva 6. Maaston ja poistettujen puiden tihey
den vaikutus ajanmenekkiin taimiston perkauk
sessa ja harvennuksessa (Taimiston syntytapa: 
luontainen ; poistettujen puiden pääpuulaji: 
lehtipuu; poistettujen puiden keskiläpimitta 
kannonkor keudelta alle 2 . 0 cm:n) 

Fig . 6. Effect of the terrain and of the den
sity of the t r ees r emoved on time expenditure 
in the tending of young stands (Mode of origin 
of the young stand: natural; dominant species 
of the trees r emoved: hardwood ; mean diameter 
at stump height of the t r ees r emoved under 2 . 0 
cm) 
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Poistettujen puiden tiheys, 1 000 kpl/ha 
Density of the trees removed, 1,000 uni ts/hectare 

helpointa työskennellä istuttamalla synty
neessä lehtipuuvaltaisessa taimistossa ja 
raivaussahalla kylvämällä syntyneessä ha
vu- tai lehtipuuvaltaisessa taimistossa. 

Kuvasta 5 nähdään, että kannonkorkeuslä
pimitan kasvaessa ajanmenekki kasvaa huo
mattavasti enemmän vesuri- kuin raivaus
sahatyössä. Tämä merkitsee sitä, että 
katkaisuaika on raivaussahatyössä vähem
män riippuvai nen taimiston koosta kuin 
vesurityössä . 

Kuvasta 6 nähdään maaston vaikutus ajan
menekkiin. Tässäkin tapauksessa työvaike
ustekijän vaikutus on ollut suurempi vesu
ri- kuin raivaussahatyön ajanmenekkiin. 
Tämä johtunee siitä, että raivaussahalla 
työskenneltäessä ulottuvuus on suurempi 
kuin vesurityössä . 

Poistettujen puiden tiheys, 1 000 ltpl/ha 
Density of the trees removed , 1,000 units/hectare 
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TAULUKKO - Tabl e 4 Ra i vaussahatyön tehoaikojen suhde vesur ityön tehoaikoihin työvaikeusluokittain , kun kussakin työvai keusl uokassa 
vesurityön tehoaika merkitään l OO : lla 

Productive time ratio between c l earing-saw and brush-hook v10rk by work difficulty classes , when i n each class 
the productive time in brush- hook work is indicated by 100 

Taimistan Poistettujen Pui den keski - 1) Maast oluokka - Terra i n class I Maastoluokka - Ter rain cl ass II Maa s toluokka - Ter rai n class II! synt ytapa pui den l äpimi tta 
pääpuul aj i kannonkor-

keudelta, cm Poistettujen pui den t i heys , kpl / ha - Density af the trees removed, unitsjhectare 

Made of Dominant Mean diamet er 1) 
2 000 j 5 000 110 OOO j20 000 ,30 OOO ~ <l 000 j5 000 Jl O 000 ,20 000[30 000 112 000 j 5 000 J10 OOO j20 OOOJ30 000 or i gi n species of af the trees 

a f t he the t r ees 
young stand removed 

at stump 
hei ght , cm 

< 2 . 0 87 72 66 
l uont a inen 

2 . 0 ••• 4 .0 80 66 60 natura l 
> 4 .0 70 58 53 

lehtipuu 
har dwood 

< 2 .0 89 73 67 
istutett u 2. 0 ••• 4 . 0 80 67 62 planted 

> 4 . 0 71 58 54 

i s tutettu tai < 2 .0 99 81 76 
luontainen havupuu 2 . 0 .•. 4 . 0 91 75 68 planted or . softwood 
natural > 4 .0 80 66 60 

< 2 .0 69 58 52 
lehtipuu 

2. 0 •• . 4 . 0 63 54 48 hardwood 
> 4 . 0 56 48 42 

kylvetty 
seeded 

< 2 . 0 72 68 57 
havupuu 2 . 0 ••• 4 . 0 66 62 52 softwood 

> 4 . 0 58 54 46 
- --------

1) Läpimitta kannonkorkeudel ta = l äpi mitta 10 cm:n korkeudelta 
Di ameter at stump hei ght = di ameter at t he hei ght of 10 cm 

• 

65 65 

59 59 

52 52 

65 66 

59 59 

53 53 

71 72 

65 66 

57 58 

52 52 

48 48 

42 42 

55 53 

50 49 

44 42 

Suhde - Rati a 

86 71 65 64 64 75 62 57 55 55 

79 65 59 58 58 68 56 52 51 51 

69 57 53 52 52 60 50 45 44 44 

87 72 66 65 65 76 63 57 56 56 
80 66 60 59 59 69 57 53 51 51 

70 58 53 52 52 62 51 46 45 45 

98 80 75 70 71 85 70 65 62 63 

90 73 68 65 66 78 64 58 56 57 

79 65 59 57 57 68 56 52 50 50 

68 58 52 51 52 59 51 44 44 45 

63 53 46 46 48 54 46 41 41 41 

55 46 41 41 41 48 41 36 36 36 

71 67 56 54 52 62 58 49 48 45 

65 62 52 50 48 56 53 44 43 41 

57 54 45 43 42 50 46 39 38 37 

• 



3.4 Ajanmenekkien vertailu 
eri olosuhteissa 

Taulukossa 4 on esitetty raivaussahatyön 
tehoajan suhde vesurityön tehoaikaan eri 
olosuhteissa, kun kussakin työvaikeusluo
kassa vesurityön tehoaikaa· merkitään 
lOO:lla. Vesurityö on ollut hitaampi 
työmenetelmä kaikissa olosuhteissa. Mitä 
vaikeammista olosuhteista on kysymys, si
tä nopeampaa on raivaussahatyö vesurityö-

. hön verrattuna. Suurimmillaan ajanmenek
kien välinen ero on kylvämällä syntynees
sä lehtipuuvaltaisessa taimistossa. Täs
sä taimistotyypissä raivaussahatyön ajan
menekki on 36 ... 69% vesurityön ajanmene-

kistä maastoluokasta, poistuman tiheydes
tä ja kannonkorkeusläpimitasta riippuen. 

4 LOPPUPÄÄTELMÄT 

Taimisten perkaus-harvennustyössä ajanme
nekki vaihtelee erittäin suuresti olosuh
teiden mukaan. Tämä koskee erityisesti 
vesurityötä. Samoin voidaan yksittäisten 
työvaikeustekijöiden todeta vaikuttavan 
enemmän vesuri- kuin raivaussahatyöhön. 
Raivaussahatyö on kaikissa olosuhdeluo
kissa nopeampaa kuin vesurityö. 
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EFFECT OF WORK DIFFICULTY FACTORS ON BRUSH-HOOK AND 
CLEARING-SAW WORK IN THE TENDING OF YOUNG STANDS 

By Ee~o E. Heino, Jaakko Peltonen, and Mar tti Tynkkynen 

Summary 

Metsäteho and the Development Section of 
the National Board of Forestry cooperated 
in a study of work difficulty factors in 
the tending of young stands and their ef
fect on brush-hook and clearing-saw work . 
In addition, the expenditure of time in 
the brush-hook and clearing-saw methods 
in different conditions was compared . 

Method and material 

There were three test subjects who used 
the brush hook and clearing saw on alter 
nate days. The observation method was 
employed in the time study. The observa
tion interval was 20 cmin. Growi ng stock 
data were collected by the circular 
sample plot evaluation method. The mate
rial consisted of 1,709 s ampl e plots ; 
1,025 of them were treated with the 
clearing saw and 684 with the brush hook . 
The average size of a sample pl ot was 
4oo sq.m. 

Results 

The mode of origin of a young stand, the 
dominant species, size and dens ity of the 
trees removed and the gradient and con
figuration of the terrain wer e establish
ed to be work difficulty factor s in t he 
tending of young stands . The work diffi 
culty classification is present ed i n Ta
bles 2, 3 and 4 (p. 8, 9 and 12 ). 

The terrain was divided into three ter
rain classes on the basis of gradient and 
configuration in the following way. 

14 

Terrain class I Surface obstacles 
(stones, stumps etc.) 
not particularly numer
ous and gradient under 
20 per cent 

Terrain cl ass II a) Surface obstacles 
not particularly numer
our, gradient 20 ... 30 
per cent , or 

b) surface obstacles 
to be considered or 
they necessitate a de
tour, gradient under 20 
per cent 

Terrain class III a) Surface obstacles 
not particularly numer
ous, gradient over 30 
per cent, or 

b) surface obstacles 
to be considered or t hey 
necessitate a detour, 
gradient over 20 per 
cent, or 

c) boulders or corre
sponding 

The time expenditures in the brush-hook 
and clearing-saw methods in different 
conditions are given in Tables 2 and 3 
(p. 8 and 9). 

The worsening of conditions affected 
brush-hook considerably more than clear
ing-saw work. Time expenditure (h/hec
tare) grew roughly 14-fold in brush-hook 
work when the worker moved from the eas 
iest to the most difficult work point. 



In clearing-saw work the corresponding 
increase was roughly '9-fold. 

As regards the effect of the type of young 
stand, work was most difficult with both 
brush hook and clearing saw in a soft
woods-dominated young stand that had 
grown naturally or was planted. The 
brush hook was fastest in a hardwoods
dominated young stand that had been 
planted and the clearing saw 1n a 
hardwoods- or softwoods-dominated stand 
produced by seeding (Fig. 4, p. ~0). 

Both the increasing size of the trees 
removed and the increasing difficulty 
of terrain added to the expenditure of 
time (h/hectare) more in brush-hook than 

in clearing-saw work (Figs. 5 and 6, p. 
11). 

The productive working time ratio be
tween clearing-saw an~ brush-hook work in 
different conditions is presented in Ta
ble 4 (p. 12). Cernparisen of the brush
hook and c1earing-saw methods shows 
that the expenditure of time in c1ear
ing-saw work (h/hectare) is 36 ... 99 per 
cent of that in brush-hook work, depend
ing on the conditions. 

The share of interruptions in working
site time was 33 . 0 per cent in brush
hook work and 31 . 5 per cent in clearing
saw work. 
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