
Siirrettävät varastokuorimakoneet kehittyvät 

Viime vuosien teknilliskokeel
lisen tutkimustyön tuloksena on 
markkinoille ilmestynyt joukko 
siirrettäviä, pyöreän puutavaran 
väli varastokuorin taan tarkoitettu
j a kuorimakoneita. 

Seuraavassa esitetyt tiedot pe
rustuvat joko valmistajien anta
miin tietoihin tai eri ammattimies
ten suullisiin selostuksiin. 

K OTIMAISET KUORIMA
KONEET 

Valon uusin kuorimakone 
Valon uusimman kuor imako

neen, joka esiteltiin ensi kerran 
Metsätehon konenäyttelyssä Ko
rialla elokuun lopulla, pääperi
aate on seuraava : Kuorittava puu 
syötetään ohjaustelojen johtama
na kuuttatoista jousikuormitettua, 
vinoon asentoon säännöllisin · väli-
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matkoin kahdelle ympyränkehälle 
asennettua terää kohti, jotka jou
sivoiman vaikutuksesta myötäävät 
ja puristuvat puun pintaa vas
taan, jolloin kuori irtoaa puun pi
tuudensuuntaisina rihmoina. Kuo
r i poistetaan koneesta lietsolla. 
Koneteho, jota tarvitaan vain 
syöttökoneistoa ja kuorilietsoa 
var ten, otetaan yhdestä n. 7 hv 
polttomoottorista . Paino on n . 450 
kg. Kone on edelleen kokeilun ja 
lisäparannusten alaisena. 

»Jätkä » -kuorimakone 

1 m tavaralle 

:. Jätkä»-kuorimakone tarkoitet 
tuna 1-metrisen tavaran kuorin
taan esiteltiin metsäammattimie
hille myös jo Korian konenäytte
lyssä. Kuorivina eliminä on kol-
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Valo-kuorlmakone 



Kuva 2. 

Jätkä-kuorimakone 

2 m !avaralle. 
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me pystyfuorassa pyörivään te
räslevyyn r::iinnitettyä veistä. Pui
den syöttö tapahtuu käsin. Kuo
rittavan pölkyn puristaminen te
rälevyä vastaan aikaansaadaan 
jalkavarrella työnnettävällä vipu
raudalla. Koneteho siirretään kii
lahihnavälityksellä 4 hv poltto
moottorista. Koneen paino moot
toreineen ym. varusteineen on 
217 kg. Työkapasiteetti tehollise
na työaikana on n. 3 pm3/t. puoli
puhdasta ja n. 2 pm3/t . täyspuh
dasta 1-m kuusipaperipuuta. Kuo
rittaessa puunhukka on likimain 
sama kuin käsin kuorittaessa. 
Työryhmään kuuluu vain yksi 
mies. 

»Jätkä» -kuorimakone 

2 m ta".aralle 

2 m tavaran kuorintaan tarkoi
tetussa »Jätkä» -kuorimakoneessa 
kuorivat elimet ja voimakone ovat 
samanlaiset kuin 1-metristäkin 

puuta kuorivassa sovellutuksessa. 
Sen sijaan syöttöpöytä on tässä 
vaakatasossa edellisen koneen vi
notason asemesta. Puiden syöttöä 
ja kuorimista varten tarvitaan 
kaksi miestä, yksi syöttöpöydän 
kummassakin päässä. Toinen mies 
ottaa kuorittavan pölkyn ja kuo
rii siitä toisen puolen, minkä jäl
keen toinen mies jatkaa pölkyn 
toisen pään kuorimista. Pölkyn 
puristamiseksi terälevyä vastaan 
on syöttöpöydän molemmissa 
pa1ssa samanlainen viputanko 
kuin 1 m puillekin sovelletussa 
koneessa. Koneen paino on n. 250 
kg. Työkapasiteetti miestä kohti 
on sama kuin pienemmälläkin ko
neella. Puunhukan pitämiseksi 
käsinkuorittaessa syntyvän tasol
la on pölkkyihin paikoitellen jää
vät kuoritäplät jälkikuor ittava 
käsityökalulla. 

:oJ ätkä:o -kuorimakoneitten val
mistaja on Aug. Eklöf Oy, Porvoo. 
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» Parkko » -kuorimakone 
»Parkko» -kuorimakone on sekä 

toimintaperiaatteeltaan että ra
kenteeltaan melkein samanlainen 
kuin 1-metriselle tavaralle tar
koitettu ,, Jätkä» -konekin. »Park
ko » soveltuu siis vain 1-metri
selle tavaralle. Koneen paino on 
n. 200 kg. Puun puristamiseksi 
tarvittavaa vipurautaa käytetään 
jalkaterällä eikä jalkavarrella 
niin kuin »J ätkä» -koneessa. Työ
kapasiteetti ja puuhukka ovat sa
mat kuin »J ätkä» -koneellakin: 

»Parkko»-koneen valmistaja on 
Optiikka ja Tarkkuusväline Oy, 
Tampere. 

RUOTSALAISET KUORIMA
KONEET 

Ruotsissa on tällä hetkellä 
markkinoilla ainakin seuraavat 8 
erimerkkistä siirrettävää kuori
makonetta: Söderlundin kuiva
r umpu, Wi-Mab-kuorimakone, At
las Dieselin paineilmalla toimiva 
kutterikuorija, Söderhamnin, · 
Skoglundin, Sundin sekä »Mira » 
ja »Palmia»-kuorimakoneet. 

Söderlundin rumpukuorijassa 
kuoriutuminen tapahtuu puiden 
hankauksesta toisiaan ja rummun 
seinämiä vastaan rummun pyö
riessä. Laitteen, joka on raken
nettu 2 m tavaraa varten, työka
pasiteetti on n. 15 pm3/t. 

Wi-Mab-kuorimakoneessa kuo
rintaelimenä on 250 kiertävään 
hihnaan kiinnitettyä pientä terää. 
Kone, jonka paino on n . 600 kg, 
on tarkoitettu kaikenmittaisen pa
peripuun kuorintaan. Kokeissa sen 
kapasiteetti on ollut 100 ... 200 
kj/t. nelj än miehen työryhmää 
käytettäessä. 

Atlas Dieselin kutterikuorija on 
vielä lisäparannusten alaisena. 

»Palmia»-koneessa, joka myös on 
vielä prototyyppiasteella, kuorin
nan suorittaa kaksi jousikuormi
tettua ja leikkaavaa, ketjuista 
tehtyä riippuvaa »mattoa», joihin 
on hitsattu vinottain teriä. Kone 
on tarkoitettu kaikenmittaiselle 
paperi puulle. 

Söderhamnin, Skoglundin, Sun
din ja »Mira »-kuorimakoneet ovat 
samaa perustyyppiä: pyörivä ren
gas varustettuna keskustaa vas
taan suunnatuilla kuorintaelimil
lä, terillä, joiden välitse puuta
vara syötetään. Myös syöttöko
keistot ja kuljettimet ovat sa
mantyyppisiä kaikilla näillä ko
neilla. 

Tärkeimmät teknilliset arvot : 
Tehontarve: 12 ... 20 hv. 
Paino: 3 ... 5 tonnia. 
Syöttönopeus: 8 ... 40 jm/min. 
Työkapasiteetti: n . 15. p-m3/t . 
Työryhmä: 6 . .. 8 mie.stä. 
Fob-hinta : 2 ... 3 milj . mk. 

Söderhamnin ja Skoglundin 
kuorimakoneet ovat tarkoitetut 
puutavaralle, jonka pituus on vä
hintään 2 m ja läpimitta 2 1h" ... 
11 1h". Sundin ja »Mira»-koneilla 
taas minimipituus on 1.2 m ja lä
pimitta Sundin koneella 2 1h" ... 
14" ja »Mira»-koneella 2" ... 12". 

Tampella on ottanut valmistus
ohjelmaansa Skoglundin kuorima
koneen sarjavalmistuksen maas
samme. Tuotantokapasiteetista ei 
ole vielä saatavissa tietoja. 

Kokemukset em. ruotsalaisten 
kuorimakoneiden käytöstä Ruot
sissakin ovat vielä niin vähäiset, 
ettei täysin luotettavaa arvostelua 
sen paremmin kuin keskinäistä 
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Kuva 3 

Suurten etupyörien käyttöä puoli
telaketjuilla varustetussa pyörätrak
torissa on kokeiltu Englannin met
säkuljetuksissa. Kokeilujen tulos
ten mukaan siirtymisellä pienistä 
etupyöristä suuriin (11" x 36") saa
vutettiin seuraavat edut: 

etupyörän vierimisvastus vä
heni 40 %, 
traktorin kantokyky parani, 

voitiin helposti ylittää 4 jalkaa 
leveät ja 3 t / 2 jalkaa syvät ojat, 
traktorin vetokyky ylitti vas
taavan telaketjutraktorin veto
kyvyn. 

Suurempiläpimittaisiin etupyöriin 
siirtymisen aiheuttama suurin ra
kenteellinen muutos oli kampimaisen 
ja pitemmän etuakselin asentaminen 
tavallisen suoran etuakselin tilalle. 

Cort- tunnelin käyttö lisää hinaa
jan vetokykyä keskimäärin 30 ... 
50 %. ·Erään viime kesänä suorite
tun Cort- tunnelin rakennustyön jäl
keen todettiin vetokyvyn nousseen 
ylikuormalla 57 % ja normaalikuor
malla jopa 81 % . Samalla todettiin 
myös polttoaineen käytön hyötysuh
teen nousseen yli 100 %. (Rauma
Repola Oy:n henkilökunnan lehti. ) 

Kuva 4. 

vertailuakaan ko. koneista voida 
tehdä. Joka tapauksessa on to
dettava, että puhtaasti kuorinta
tekn illisesti em. koneet edustavat 
suurta edistystä, vaikkakaan täy
sin tyydyttävää kuorintajälkeä ei 
vielä ole saatu. Tämä on kuiten
kin erittäin suhteellinen riippuen 

niistä vaatimuksista, joita tehdas
puoli metsäkuorinnan laadulle ja 
täydellisyydelle asettaa. Koneel
lisen kuorinnan menestyksellinen 
läpivieminen edellyttääkin nam 
ollen hyvää yhteistyötä selluloosa
ja metsäosastojen välillä. 



-6-

Urtiopuiden värimerkkauksesta saatuja kokemuksia 

Nykyisin käytössä olevan merk
kausvasaralla tai kirveellä suori
tetun puiden merkitsemisen hait
tojen - lähinnä huonon näky
vyyden ja sen seurauksena kor
keiden erottelukustannusten 
vähentämiseksi on kuluneena uit
tokautena suoritettu Metsätehon 
toimesta kokeiluja puiden päiden 
maalaamisella, so. värimerkkauk
sella. Muualla, mm. Yhdysvalto
jen pohjoisosissa ja Kanadassa on 
jo joitakin vuosia värimerkattu 
sekä suolaisen että suolattoman 
veden uittotavaraa. 

Merkkausväri 

P erusedellytyksenä värimerk
kauksen onnistumiselle on sopi
vien väriaineiden löytäminen. 
Mainittuun tarkoitukseen väriai
neen pitää olla kyllin näkyvä, 
puuhun pysyvästi tarttuva ja hal
pa. Kokeiluissa löydettiin vain 
muutamia yllä mainitut ehdot 
suunnilleen täyttäviä väriaineita. 
Käyttökelpoisimpia lienevät pel
kästään kylmään veteen sekoitet
tavat punamulta ja eräät kromi
oksiidiväriaineet. Värilitra puna
multaa maksaa n. 8 mk ja kromi
vihreää n. 25 mk sekä petroli
sekoitteista punaruskeaa väriä n . 
110 mk. Muut värisävyt ovat vie
läkin kalliimpia. Aniliiniväriai
neiden käyttöä vaikeuttaa niiden 
huono tarttuvuus puuhun. 

Pihka vaikeuttaa vanameen 
tarttuvuutta, josta syystä mänty
puu värjäytyy kuusta huonommin. 

Värimerkkauksen käytäntöön 
soveltaminen edellyttää lisätutki
muksia. 

Värimerkkauksen suoritus 
Käytännössä tulee kysymykseen 

vain pölkkyjen molempien päiden 
maalaaminen kauttaaltaan joko 
sivelemällä tai ruiskuttamalla. Si
vellintä käytettäessä ei voida mer
kitä tyydyttävästi yli 2 m kor
kuisten pinojen ja kasojen ylä
osia eikä tukkien tyvipäitä. Ruis
kuttaminen on nopeampi, mutta 
samalla väriainetta tuhlaavampi 
menettelytapa. Ruiskuista ovat 
sopivimmat yhden miehen kan
nettavat, n . 15 litran vetoiset rep
puruiskut, jotka ovat varustetut 
tiiviillä kannella ja värin sekoit
taj alla. Myös kahden miehen te
lineruiskut voivat tulla kysymyk
seen. 

Kuva 5. 
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PYöRATRAKTORIN VETO

KYVYN PARANTAMISEKSI 

siirtämällä osa kuljetettavan kuor
man painosta vetopyörille on ke
hitetty useita menetelmiä ja ajo
neuvorakenteita. Näistä raken
teista on meilläkin jo tunnettu 
norjalainen Moelven Brug'in val
mistama pyörätraktoriparire.ki, jo
ka esitettiin Metsätehon katsauk
sessa n:o 3. Tässä samoin kuin 
muissakin samantapaisissa sovel
lutuksissa on varjopuolena trak
torin taka-akselin ja -renkaitten 
tarpeeton rasittaminen myös sil
loin kun se ei ole välttämätöntä. 
Tämän haitan poistamiseksi on 
ins. Hulander Ruotsista kehittänyt 
seuraavassa esitetyn rakenteen. 

Tässä rakenteessa on kahdesta 
teleskooppisesti pidennettävästä 
putkesta tehtyyn vetotankoon 
kiinnitetty kulmavipu, johon ni
veltyvä varsi on kiinnitetty kiin
teästi traktoriin. Traktorin ve
täessä teleskooppisen vetotangon 
pituus muuttuu vetovoiman suu-

Jotta väriaine imeytyisi pölk
kyj en päihin, värimerkkaus on 
suoritettava pakkasettomana ja 
sateettomana aikana ja jo muu
tamia päiviä lumesta vapaille pin
noille sekä viimeistään yhtä päi
vää ennen veteenpanoa. Nopeim
min tämä tapahtuu uittoväylien 
ja autoteiden varsilla n. 1 m etäi
syydellä toisistaan olevissa pinois
sa ja kasoissa. Sopivin järjestely 
lienee sellainen, että yksi mies 
suorittaa merkkauksen määrätyllä 
alueella. 

Suurin hyöty värimerkkaukses
ta saadaan, jos uitettavasta puu-

Kuva 6 . 

ruuden mukaan. Vetotangon pi
tuuden muuttuessa kulmavipukin 
kääntyy ja ottaa vastaan osan 
kuorman painosta siirtäen sen ve
topyörille. 

Menetelmän etuna on, että laite 
toimii automaattisesti siirtäen 
kuormasta vetovastukseen verran
nollisen osan vetopyörille vain 
tarvittaessa. Muulloin traktoria 
ja renkaita ei tarpeettomasti ra
siteta. Liikkeelle lähdössä veto
vastus on suuri, joten etukelkka 
nousee kokonaan ylös, jolloin ja
lasten kitka maata vastaan ja siis 
koko kuorman vetovastus piene
nee ja liikkeelle lähtö onnistuu. 
Teoreettisesti menetelmä on edul
linen, mutta käyttökokemusten 
puuttuessa ei voida arvostella ra
kenteen todellista käyttöarvoa. 

tavarasta värjätään vain väliero
teltavat sekä vaikeimmin loppu
eroteltavat merkit. 
Miespäivätyösaavutukset: 

Kokeiluissa saatujen kokemus-
ten mukaan: 

sivelemällä n . 200 p-m3 2 m 
tavaraa, 
ruiskuttamalla n. 500 p-m3 tai 
n. 3.000 kpl. tukkeja. 

Väriaineen menekki: 
sivelemällä 1 ltr./10 p-m3 2 m 
tavaraa, 
ruiskuttamalla 1 ltr./4 p-m3 
2 m tavaraa. 
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Uusimmista moottorisahoista saatuja käyttökokemuksia 

Viime aikoina ovat markki
noille ilmestyneet mm. seuraavat 
sahamerkit: Homelite, Jo-Bu Ju
nior, Qvick PPK 25, Redhead ja 
Rocket. Seuraavassa esitetään ly
hyt selostus näistä sahoista lähin
nä Ruotsissa tähän saakka saa
duista käyttökokemuksista. 

Homelite. Sahan paino on sen 
kehittämään tehoon verrattuna 
suhteellisen alhainen: teho on n. 
4 hv ja paino n. 15 kg täydessä 
käyttökunnossa. Kone-elimet ovat 
hyvin suojatut, mutta kuitenkin 
helposti luoksepäästävät korjauk
sia varten. Leikkausnopeus on 
riittävä ja käyttövarmuus hyvä. 
K&mpikammiossa olevan säätimen 
avulla moottorin kierrosluku pi
detään vakiona, mistä syystä sa
han värähtelyt on saatu pienen
tymään. Käyttöasento sekä kaa
dossa että katkomisessa on miel
lyttävä johtuen mm. hyvin sijoi
tetuista säätövivuista. Pakokaasu
putken suun suuntautuminen suo
raan kohti runkoa vaikeuttaa jos
sain määrin pakokaasujen vapaata 
ulosvirtausta. Terälevyn suhteel
lisen suuri leveys, n. 15 cm, lisää 
ahdistusherkkyyttä ja vaikeuttaa 
kaatokiilan käyttöä. Sahan huo
lellisesta valmistuksesta ja ame
rikkalaisesta alkuperästä johtuen 
hinta on suhteellisen korkea, 
meillä n. J 25.000 :-. 

Jo-Bu Junior. Sahan paino on 
käyttöteknillisesti edullinen, noin 
12,5 kg täydessä käyttökunnossa . 
Moottorin teho, n. 3 hv ja sahan 
leikkausteho tuntuvat riittäviltä 

huomioon ottaen sahan keveydes
tä johtuvat edut. Vetokäynnisti
men liian heikoksi mitoitus sekä 
sytytystulpan virheellinen sijoitus 
ja huonohko suojaus vähentävät 
jossain määrin käyttövarmuutta. 
Näihin on kuitenkin odotettavisa 
parannuksia. Käyttöasento on 
sekä kaadossa että katkaisussa &o
piva. Suurena etuna voidaan J?i
tää terälevyn kapeutta, n. 7 cm. 
ja automaattista voitelua. Raken
teeltaan sahan moottori on yksin
kertainen ja helposti hoidettavissa. 

Qvick P P K 25. Sahan paino 
edullinen, n . 12,5 kg. Moottori on 
liian pienitehoinen ja teräketju 
liian paksu ja huonosti suunni
teltu. Käyttövarmuus on kuiten
kin verraten hyvä. Työasento kat
komisessa ei ole ideaalinen. 

Redhead. Saha on raskas, n . 
20 kg, ja vaikeasti kuljetettava. 
Moottori on voimakas, n. 5 hv. 
Terälevy on suhteellisen leveä. 
Käyttövarmuus on hyvä. Saha on 
suhteellisen kallis, n. 105.000:-. 

Rocket. Sahan paino on edulli
nen , n. 15 kg. Käyttöasento on 
sopiva. Moottorin teho, n . 4 hv, 
on riittävä. Saha on käyttövarma, 
mutta suhteellisen kallis, n. 
100.000:-. 

Ennakon pidättämisestä moottori
sahureitten palkasta on annettu Val
t iovarainministeriön päätös n:o 578/ 
51, jonka mukaan moottorisah an 
käyttäjän henkilökohtaiseksi palkaksi 
metsätöissä lasketaan 50 % kokonais
ansiosta. 
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Radio Pohjois-Amerikan metsätaloudessa 

Radiolaitteilla on Pohjois-Ameri
kan metsätaloudessa pääasiassa seu
raavaa käyttöä: 
1. Metsänhoitajien ja työnjohtajien 
autoissa ja lentokoneissa valvonta
tehtäviä ja töiden ohjausta varten. 
2. Palontorjunnassa nopean tiedoi
tusverkoston luomiseksi (palovakuu
tukset saattavat alentua ja mahdol
lisuudet metsäluoton saantiin paran
tua). 
3. Huoltovaunussa korjausten no
peuttamiseksi, varaosien tilaamiseksi 
ja huoltovaunun joutoaikojen vähen
tämiseksi. 
4. Kuorma-autoissa, hinaajissa ja 
kuormauslaitteissa töiden järjestelyä 
ja vikojen ilmoittamista varten. 
5. Hankinta-, uitto-, tie- ja raken
nustyömailla töiden työmääräysten 
antamista ja valvontaa sekä tarvike
tilauksia varten. 

Radio on miltei välttämätön apu
väline suurilla mekanisoiduilla met
sätyöalueilla. Kohtuullisen halpojen, 
kevyiden ja pienikokoisten radioyk
siköitten kehittäminen on suuresti 
helpottanut hankinnan koneellista
mista ja hankinta-ajan lyhentämistä 
pienentäen välivarastoinnin ja sitä 
seuraavien lisäkäsittelyjen tarvetta. 

Metsätalouden radiolaitteet ovat 
pääasiassa kolmen tyyppisiä: 
1. Perusasemia, joiden teho on 50 .. . 
500 W ja tiedotusetäisyys 50 .. . 
200 km. 
2. Liikkuvia yksiköitä, joiden teho 
on 10 ... 60 W ja tiedotusetäisyys 
15 .. . 40 km. 
3. Kannettavia yksiköitä, joiden 
teho on n. 1h W ja tiedotusetäisyys 
2 ... 15 km. Niiden paino on yleensä 
5 ... 10 kg. 

Radiojärjestelmä vaihtelee olosuh
teiden mukaan. Tyypillisin järjestel
mä käsittää joukon kiinteitä asemia 
yksikköpiirinä alueella, jonka hal
kaisija saattaa olla 150 ... 200 km. 
Jokin alueen asemista voi olla pää
asema, josta voidaan pitää yhteyttä 
toisen vastaavanlaisen alueen kanssa. 
Pääasemilla saattaa olla keskenään 

kaksikkojärjestelmän mukainen toi
minta ja mahdollisesti yhteys puhe
linverkostoon. Kannettavissa radiois
sa on tavallisesti yhtä herkät vas
taanottimet kuin kiinteissä tai liik
kuvissa laitteissa, mutta sen sijåan 
vain 2 ... 15 km tiedotusetäisyyttä 
vastaavat lähettimet. 

Sähköverkon puuttuessa kiinteät 
asemat ovat varustetut polttomoot
torien käyttämillä generaattoreilla 
tai paristoilla. Liikkuvat ja kan
nettavat asemat ovat paristokäyt
töisiä. 

Kuva 7. 

Kanadalainen raiv ;i uskoneuutuus 

Godfrey Engineering Co. Ltd. 
(Montreal, Kanada) on ryhtynyt ra
kentamaan kannettavaa raivausko
netta »the Haug Brushcutter » käy
tettäväksi tavallisen raivausvesurin 
täydennyksenä. Sen muodostaa pit
kän taipuisan varren päähän ase1~
nettu pyöröterä, johon voima siirre
tään kiilahihnavälityksellä selässä 
kannettavasta 1 1h hv polttomootto
rista. Konetta on kokeiltu myös pui
den karsimiseen. 
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MOOTTORISAHAUKSESTA _ KA
NADASSA saatuja kokemuksia kä
sittelevässä Cutting Tools Committee 
of the Woodlands Section'in kokouk
sessa syksyllä 1952 todettiin mm. 
seuraavaa: 

- Kevyempien sahamerkkien tek
nillisen kehittymisen ansiosta 
moottorisahat ovat jatkuvasti 
yleistyneet paperipuunhakkuissa
kin . 
Suurin osa yhtiöistä myy sahat 
vähittäismaksuilla yksityisille 
hakkuumiehill°e. 
Edellisestä johtuen 
tyytyväisempiä ja 
työpaikasta toiseen 
nyt. 

miehet ovat 
siirtyminen 

on vähenty-

Työsaavutukset ovat nousseet 30 
. .. 50 %. 
Tehokkainta ryhmäorganisaatiota 
ei voida määrittää, koska metsän 
laatu ja työmiesten kunto vaihte
levat laajoissa rajoissa. 

- Suurin· heikkous ·moottorisahojen 
käytössä on tehokkaan huollon 
puuttuminen. Komitea suosittelee 
yhtiöille varaosavarastojen perus
tamista ja korj aushuollon järjes
tämistä yhteistoiminnassa sahojen 
myyjien kanssa. 
Moottorisahatuntemuksen paran
tamiseksi koulutusta on tehostet
tava mm. erityisiä neuvojia käyt
tämällä, opetusfilmejä esittämäl
lä jne. 

Kokouksen yhteydessä esitettiin 
hakkuumiesten keskuudessa toimite
tun moottorisahaan suhtautumista 
koskevan tiedustelun tulokset. Niistä 
ilmeni mm., että kaikista tiedustelun 
kohteena olevista: 

- melkein 
hausta 
pänä, 

100 % piti moottorisa
käsinsahausta kevyem-

17 % :a häiritsi moottorin ääni, 
- ketään ei rasittai:i-ut. sahan tärinä, 

Koneitten käyttöä Amerikan metsätaloudessa 

Kuva 8 . Power·Horse-trakloria käytetään teiden raivaukseen 

ja tasoi!tamiseen sekä puiden juonloon. 
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Kuva 9 . 

Pyöreän puutavaran lastaus ja purka

minen voidaan suorittaa täysin koneel li

sesti nosturilla, joka on varustettu vie

reisen kuvan esittämällä kahmafmella. 

Alla oleva kuva esittää kahmaimellisen 

noslurln avulla lastattuja raulatievaunuja. 

Kuva 10. 

Metsätehon toimesta on suoritettu 
vertaileva tutkimus tayallisten KOI
VUHALKOJEN JA 2-METRISTEN 
AISATTUJEN KOIVUPOLTTORAN
KOJEN teosta. Esim. tehtäessä ta
varaa 0.1 k -m3 kokoisista rungoista 
valmistui tietty kiintokuutiomäärä 
polttorankoja syysolosuhteissa (sulan 
aikana) 28 % ja talviolosuhteissa 
(pakkasella) 19 % nopeammin kuin 
yhtä suuri kiintokuutiomäärä hal-

koja. Pienempien runkojen kohdalla 
ero oli edellä mainittua pienempi ja 
suurempien runkojen kohdalla suu
rempi. 

KOIVUPAPERIPUIDEN tekoa tut
kitaan parhaillaan. Aineisto on jo 
kerätty. Vertailukohteena on käy
tetty kuusipaperlpuuta. 



Kuva 11. 

UUSI KANADALAINEN PUHELIN

LINJATYYPPI 

Edut: 

1. Linjan rakentamiskustannukset 
ovat vain 30 .. . 40 % pylväslinjan 
kustannuksista. Syyt siihen ovat: 

a. pylväitä ei tarvita, 
b. samalla vältytään pylväiden 

pystyttämisel tä, 

· Kuva 12. 
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c. linja voidaan vetää yleensä tien 
päälle, joten sen avaaminen eli
minoituu. 

2. Linjan kunnossapitokustannuk
set ovat alhaiset. Syyt siihen ovat: 

a. vikojen löytäminen on helppoa, 
koska linja vedetään yleensä 
tien päälle, 

b. linja juoksee vapaasti eristimien 
läpi ja joustaa katkeamatta, jos 
oksia tms. putoaa sen päälle. 

Erikoisvaunuja metsähevos
kuljetuksiin 

Pyrkimys keskitettyyn asutukseen 
on Etelä- ja Keski-Ruotsissa tehnyt 
välttämättömäksi yhä kasvavan siir
tymisen metsätyöläisten päivittäisiin 
autokuljetuksiin työmaalle ja takai
sin. Luonnollisena seurauksena täs
tä on nyt tullut esille kysymys myös 
puutavaran kuljetuksiin käytettävien 
hevosten päivittäisistä kuljetuksista. 
Näitä varten on suunniteltu erikoi
nen yksiakselinen, vetoautoon kyt
kettävä kuljetusvaunu. Vaunussa on 
teräsputkialusta, pitkittäisjouset ja 
kumipyörät. Kori on puusta ja ma~ 
soniitista. Taka- ja etuseinät voi
daan hevosten siirtämiseksi laskea 
alas. 
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