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METSÄTEHON HANK.INTATEKNILLINEN RETKEILY 

Helmikuun 22 p:nä kokoontui 
yli 70 Metsätehon jäsenyhtiöiden 
metsänhoitajaa Kuopioon käy
däkseen A. Ahlström Osakeyh
tiön Palosen työmaalla. Tutustu
miskohteet olivat seuraavat. 

1. Mömmölän lahdessa seurattiin 
nippujen purkamista traktori
reestä. Kallistaminen tapah
tui korokkeita käyttämällä. 

2. Ruotsalaismallista lumentii-
vistäjää käytettiin purkaus
varastolla traktorilla jyrätyn 
alueen lumen tiivistämiseen. 

3. Palosen työmaalla tutustut
tiin A. Ahlström Osakeyhtiön 

M11alishuuss11 1957 

kehittämään rekimalliin, jos
sa oli erittäin tehokkaat nyt
kälaitteet, jotka oli suunnitel
lut tekn. Hentunen. Nytkä
laitteiden liikkumisvara oli n . 
1.0 m. 

4. Niinikään seurattiin 4- metri
sen pinotavaran taakkoina 
kuormausta traktorirekeen 
Record puominosturilla. 

5. Seuraavana kohteena oli puo
minosturi tukkien vedätyk
sessä ja kuormauksessa. 

6. Sitten esitettiin Fiat-metsä
traktori varustettuna Alfa
ketjuin. Sitä käytettiin vaikea-
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kulkuisessa maastossa polan
netien polkemiseen ja jyräyk
seen. 

7. Veikko II-57 kuorimakoneen 
työskentelyä seurattaessa voi
tiin todeta, että uuteen mal
liin oli tehty mm. seuraavat 
muutokset: 
- tehoa oli lisätty kohotta

malla pölkyn pyörimisno
peutta, 
syöttölaitteen voimansiir
toon oli sijoitettu vaihde
laatikko, jonka avulla 
pölkky tarvittaessa saatiin 
pyörimään riittävän hi
taasti, 
pölkyn ohjautuminen oli 
varmistettu kourilla entis
ten kaarien sijasta, 

- terien lukumäärä oli su
pistettu kahdesta yhteen, 

- konetta valmistetaan sekä 
traktoriin kytkettävänä 
että erillisellä voimako
neella toimivana. 

8. J ään vahvistamis- ja hoito
menetelmistä antoi metsän
hoitaja 0 . Karhu seikkaperäi
sen selostuksen ja siinä yh
teydessä tutustuttiin >Kohu>
vesityspumppuun, >Tulva-

Kuva 3 . Nokia Osakeyhtiön kehittämä 

kätevä nlppumitloplnojen kirlstysloile. 

Työssä tarvitaan voin yksi mies. 

Kuva 2 . Nippujen purkaminen traktori· 

reestä kolllstuskorokkeito käyttämällä. 

pumppuun> ja A. Ahlström 
Osakeyhtiön suurtehopump
puun sekä Partner-moottorisa
haan asennettuun, 9" läpimit
taiseen jääkairaan, jonka so
veltuvuus myös talvionkijoil
le todettiin. 

Metsätehon ja retkeilijöiden 
puolesta parhaat kiitokset A. 
Ahlström Osakeyhtiölle ja eri
tyisesti metsänhoitaja 0 . Kar
hulle suuresta urakasta. 

T. W-s 
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UUTTA POLANNETIEKALUSTOA 

Seuraavassa esitetään Ruotsis
sa kehitettyä polannetiekalustoa, 
joka on vielä jatkokokeilujen 
alaisena ja jota on osaksi kokeil
tu Suomessakin. 

Lumen tiivistäjä 

Lumen tiivistäjän, joka on tar
koitettu traktorijyrän perässä ve
dettäväksi, muodostaa paraboli
seksi taivutettu teräslevy. Levyn 
asentoa kulkusuuntaan n ähden 
voidaan säätää sopivan lumen 
tiivistysvaikutuksen aikaansaa
miseksi. Tiivistäjän paino on n. 
180 kg ja sitä voidaan suurentaa 
lisäpainoilla. Tiivistäjällä tien
pinta tasoittuu ja lumen pintako
vuus ja kantokyky kasvavat 
ruotsalaisten kokeiden mukaan 
samaksi kuin kokonaan traktorin 
teloilla poljetun tienpinnan. 

Kuva 4. A. Ahlström Osakeyhtiön raken
tama 1.5 m levyinen lumen tiivlstäjä 
ilman lisäpainoja jäävarastoalueen pol
kemis- ja tasaamislyössä. Paksummassa 
lumessa tiivistäjää painotettiin hiekka
säkeillä. 

Meillä Nokia Osakeyhtiössä ja 
A. Ahlström Osakeyhtiössä suo
ritetuissa kokeiluissa lumen tii
vistäjää on käytetty pääasiassa 

jyrän perässä vedettynä Jaava
rastoalueilla ja traktorivarsiteil
lä lumen tiivistämiseen. Osaksi 
A. Ahlström Osakeyhtiön työ
maalla tiivistäjää on vedetty yk
sinään traktorilanan jälkeen. Tii
vistäjä on todettu lanaa tehok
kaammaksi tienhoitovälineeksi. 

Vetävä jyrä 

Vetävä jyrä poikkeaa tavalli
sesta jyrästä vain sikäli, että edel
lisessä on jyrän akselille asen
nettu voimansiirto- ja vaihdeko
neisto, johon voima siirretään 
traktorin voimanottoakselista. 
Välityssuhde on valittu niin, että 
jyrän kehänopeus tulee suurem
maksi kuin traktorin telojen ke
hänopeus, jolloin lumen sekoit
tuminen paranee ja tien pohja
kerros saa suuremman kovuuden. 
Kokeissa on myös todettu, että 

elävällä jyrällä voidaan työs
kennellä syvemmässä lumessa ja 
koko kulkuneuvon maastokelpoi
suus paranee. 

Kuva 5. Ruotsissa rakennettu vetävä 
jyrä, missä keskellä jyrän akselilla on 

volmansiirlokoneisto. 
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TUTKIMUKSIA CAMBIO KUORIMAKONEESTA 

Ruotsalainen metsätyön tutki-
muslaitos SDA suoritti keväällä 
1956 tutkimuksia kiinteiden ja 
siirrettävien, paperipuille tarkoi
tettujen Cambio 35 kuorimako
neiden käytöstä. Seuraavassa esi 
tetään tutkimuksen päätuloksia. 

K iinteitä Cambio 35 S kuori 
makoneita oli tutkittavina kaksi 
kappaletta sijoitettuina rantava
rastolle. Voimanlähteenä oli pai
kalliseen verkkoon kytketty säh
kömoottori. Syöttöpuolella oli 5 
m pituinen ketjukuljetin ja pui
nen syöttölava, jolle tavara siir
rettiin traktorikuormaajalla. Vas
taanottopuolella oli puinen, levy
päällysteinen ja hieman kalteva 

Meillä Nokia Osakeyhtiössä ra
kennettu vetävä jyrä on sovitettu 

uffield traktorin 1. ja 2. vaih
teelle ja vaihdekoneistona on 
käytetty vanhan International 
kuorma-auton vaihdelaatikkoa. 
Metsätyö Oy:n vetävää jyrää on 
kokeiltu Kajaani Oy:ssä. Tähän
&stiset kokemukset ovat olleet 
edullisia. 

Pyörivä ketjuäes 

Pyörivä ketjuäes, joka on asen
nettu traktorin hydraulisiin nos
tolaitteisiin, saa voimansa trakto
rin voimanottoakselilta. Akeen 
akselin pyonmisnopeus on n. 
500 k/min ja sille on nivelty
västi kiinnitetty joukko ketju
maisia elimiä. Laitteen paino on 
n. 200 kg. Työskentelysyvyyttä 
säätää traktoripyörään asennettu 
tukijalas. Pyörivä ketjuäes on 

Kuva 7 . Kiinteäkäytlöinen Cambio 35 S 

rantavaraslolla . Takana syöttökuljetin ja 

-lava, etualalla vastaanottolava. 

lava, jolta puut vierivät omalla 
painollaan teloille, joilta trakto
rikuormaaja siirsi ne ristikoita
viksi. Kuorijätteet kuljetettiin 

Kuva 6 . Ruotsala inen pyörivä kelj uäes. 

osoittautunut tehokkaaksi lumen 
sekoittamis- ja hienontamisväli 
neeksi. Akeellä ja tiivistäjällä on 
ruotsalaisten kokeiden mukaan 
saavutettu 4 ... 5-kertainen pin
ta- ja 2-kertainen pohjakovuus 
yksinomaan traktoriteloilla suo
ritettavaan polkemiseen verrat
tuna. Laitetta ei ole kokeiltu 
meillä. 



Kuva 8. Puiden siirto suoritettiin Kewaco

merkkisellä traktorikuormaajalla. 

myös samalla kuormaajalla kuo
rikasaan, missä ne välittömästi 
poltettiin. 

Traktorikuormaaja oli Kewa
co-merkkinen asennettuna BM 
55 traktoriin. Kuormaajan hyd
raulisesti toimivat kuormausvar
ret oli varustettu puutavaran 
nostoon sopivalla haarukalla, 
jonka poikkileikkausala oli 0.9 
m2. Nostokyky oli 1 800 kg ja 
nostokorkeus 3.75 m. Kuoren 
siirtoa ja lumen luontia varten 
käytettiin haarukan sijasta 1 500 
litran kauhaa. 

Työryhmän muodosti neljä 
miestä: syöttäjä, vastaanottaja, 
ristikoija ja traktorimies. 

Kuorittavat puut olivat lan
keaville jalkamitoille katkottuja 
havupuita keskipituuden ollessa 
16 jalkaa ja keskilruution kuorit
tuna 1.2 k-j3. Kuorittujen puiden 
järeys oli siis 90 . .. 100 jm/p-m3 • 

Kuorinta-aikana lämpötila oli 
yleensä yli -10° C. 

K äytetty syöttönopeus oli 37 
m/min. Kuorintateho oli keski
määrin 1 953 pölkkykappalett 8 
h eli 2 344 k-j3 / 8 h eli 90 ... 100 
p-m3/8 h kuorittua tavaraa. 

6-

Työajan rakenne oli seuraava: 
tehollinen kuorinta 61.4 %, ko
neen hoito 0.3 %, koneista ja 
laitteista johtuvat keskeytykset 
17 .8 % sekä puiden puutteesta, 
kuoren kuljetuksesta ja miesten 
levosta johtuvat keskeytykset 
20.5 %. Teholliseen aikaan on 
laskettu paitsi varsinainen kuo
rinta-aika myös lyhyet väliajat 
pölkkyjä syötettäessä. Koneen 
hoitoon käytettiin lisäksi 1/2 tun
tia joka päivä työajan jälkeen. 

Pienestä keski.kuutiosta johtuen 
yksi traktorikuormaaja ehti hoi
taa yhden kuorimakoneen puiden 
tarpeen ja kuoren siirron. Kuor
maajan haarukkaan mahtui kes
kimäärin 40 .. . 50 pölkkykappa
letta ja taakkakertojen lukumää
rä oli 30 .. . 35 kpl/8 h. Kuormaa
jan ajankäytön rakenne oli seu
raava: kuorellisen tavaran siir
täminen kuorimakoneelle 25.0 %, 
kuoritun tavaran siirtäminen ris
tikolle 22.0 %, tyhjänäajo 21.2 
%, lumen luonti 10.1 %, kuoren 
siirtäminen 5.5 %, erilaisia töitä 
ja haarukan vaihto kauhaan 10.2 
%, korjausta 1.2 % sekä odotusta 
ja lepoa 4.5 %. 

Kustannukset laskettiin seu
raavin perustein: kuorimakoneen 
ja kuljettimien hinta 47 000 kr, 
korjaus- ja varaosakustannukset 
4 000 kr/v, korko 6 %, kuorinta
aika 150 pv/v neljän vuoden ai
kana, sähkövoiman kulutus 0.4 
kWh/p-m3 , kWh-hinta 11 äyriä, 
traktorikuormaajan hinta kuljet
tajineen 23 kr/h ja miehen päivä
palkka 40 kr. Näillä perusteilla 
kuoletus-, korko- , korjaus- ja 
varaosakustannukset olivat 114 
kr/pv, sähkövoima 4 kr/pv, trak-
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torikuormaaja kuljettajineen 184 
kr/pv ja työpalkat 120 kr/pv eli 
yhteensä 422 kr/pv eli 18 äyriä/ 
k - j3 eli 4 .. . 5 kr/p-m3 • Meikäläi
sen hintatason mukaan ja laskien 
miestyötunnin hinnaksi 170 mk 
kuorintakustannukset olisivat esi
tellyillä perusteilla 265 ... 300 mk/ 
kuorittu p-m3 • Arvostelussa on 
huomattava, että kuoletusaika 
saattaa olla arvioitu liian pie
neksi ja että kuorittavan tavaran 
järeys oli suhteellisen pieni. 

Siirrettäviä Cambio 35 T kuo
rimakoneita oli tutkittavina kol
messa eri paikassa. Koneet olivat 
traktorikäyttöisiä ja varustetut 
Katsauksessa n:o 15 esitellyillä, 
hydraulisesti toimivilla nostovar
silla ja työn järjestely oli muu
tenkin ko. kohdassa esitetyn kal
tainen. Traktorit olivat kahdessa 
ensim.ma1sessä tapauksessa BM 
35- ja kolmannessa tapauksessa 
Volvo T 31- merkkiset. 

Kuorittavat puut olivat sulia, 
10.5 jalan tai 2 m pituisia, pinoi
hin varastoituja havupuupölkky
jä. Työryhmän suuruus 10.5 ja
lan pölkkyjä kuorittaessa oli nel
jä miestä: syöttäjä, joka toimi 
myös koneen hoitajana, kaksi 
puiden koneelle vierittäjää ja 
vastaanottaja. Puut varastoitiin 
heittopinoihin, jotka jälkeenpäin 
ristikoitiin erillisenä työnä Syöt
tönopeutena käytettiin 49 m/min. 
Kahden metrin puita kuorittaessa 
työryhmänä oli kolme miestä, 
jolloin kuorittiin heittopinoon, tai 
neljä miestä pyrittäessä varastoi
maan puut mitattavaan pinoon. 
Syöttönopeus oli aluksi 35 m/min, 
myöhemmin terien iskunvaimen
timien vioituttua 26 m/min. 

Kuva 9. Kuarintaa siirrettävällä, hydrau
lisilla nostovorsilla varustetullo Cambio 
35 T koneella. Etualalla kaksi puiden 

vierlttäjää ja koneeseen syöttäjä. 
Takana vastaanottaja. 

Jokaisella koneella n. kaksi 
viikkoa kestäneen tutkimuksen 
keskiarvoina oli kuorintateho 
10.5 jalan puita kuorittaessa kes
kimäärin 2 395 kpl/8 h eli keski
kuution ollessa 1.7 k-j3 4 127 k-j3/ 
8 h eli 170 . .. 180 p-m3/8h kuorit
tua mittaa. Kolmannessa tapauk
sessa, jolloin kuorittiin 2-metristä 
tavaraa, kuorintateho oli 1 824 
kpl/8 h eli 73.3 p-m3/8 h kuorit
tua mittaa. Vm. tapauksessa on 
otettava huomioon, että koneen 
hoitaja oli tottumaton koneen 
käyttöön. Tästä ja koneen käyttö
häiriöistä johtuen jouduttiin aja
maan edellisiä tapauksia pienem
mällä syöttönopeudella. Nosto
varsien rakenne ei myöskään ko
keissa käytetyssä muodossa sovel
tunut hyvin 2-metriselle tavaral
le johtuen siitä, että 2 m tavara 
ei pysynyt yhtä vakaasti nosto
varsilla kuin pitempi tavara ja 
siitä, että nostovarsia ei voida 
laskea alas ennen kuin pölkky on 
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saavuttanut vastaanottopuolen 
syöttötelat, joten välitilat syö
tössä tulevat p itemmiksi kuin 
pitemmällä tavaralla. 

Työajan rakenne 10.5 jalan 
puita kuorittaessa oli keskimää
rin seuraava: tehollinen kuorin
ta 44.7 %, koneen hoito 3.0 %, 
koneista ja laitteista johtuvat 
keskeytykset 21.0 %, puiden 
puutteesta, kuoren siirrosta ja 
miesten levosta johtuvat keskey
tykset 6.0 % ja koneen siirrot 
25.3 %. 2-metrisiä puita kuorit
taessa työajan rakenne oli seu
raava: tehollinen kuorinta 42.6 
%, koneen hoito 3.0 %, koneista 
ja laitteista johtuvat keskeytyk
set 34.2 %, puiden puutteesta, 
kuoren siirrosta ja miesten le
vosta johtuvat keskeytykset 10.3 
% ja koneen siirrot 9.9 %-

Kustannukset, jotka laskettiin 
soveltaen em. laskelmia, olivat 
neljän miehen työryhmää käytet
täessä 344 kr/pv. 10.5 jalan pui
den kuorinta ilman ristikointia 
maksoi 8.4 äyriä/k-j 3 eli n. 2 krt 
p-m3 • 2-metrisiä puita kuorit
taessa kustannukset taas olivat 
19 äyriä/k-j 3 eli n. 5 kr/p - m3 • 

Meikäläisen hintatason mukaan 
kuorintakustannukset olisivat 
esitetyillä perusteilla 10.5 jalan 
puita kuorittaessa ilman risti
kointia n. 120 mk/kuorittu p-m3 

ja 2-metrisillä puilla n. 250 mk ' 
kuorittu p-ms. 

Arvosteluna kokeissa saaduis
ta tuloksista todettiin että kuo
rintatehot ovat parempia kuin 
koko kuorinta-aikana keskimää
rin saavutettavissa olevat; eten
kin talvella lumesta ja alhaises
ta lämpötilasta johtuen tulokset 

huononevat. Tulokset ovat kui
tenkin parempia kuin mitä aikai
semmin on saavutettu muilla ko
neilla. Todettiin myös, että siir
rettävien koneiden nostovarret 
sopivat nykyisessä muodossaan 
paremmin 3.2- metriselle kuin 2-
metriselle tavaralle, joten tulok
setkin ovat edelliselle paremmat. 
Teho riippuu myös miesten tottu
neisuudesta ja varastointijärjes
telyistä sekä puiden keskikuu
tiosta. K äyttökeskeytykset, jotka 
johtuvat etenkin kuorimakonees
ta ja hydraulisista käsivarsista. 
riippuvat suuresti koneenhoitajan 
taitavuudesta ja varaosien no
peasta saannista. 

Lopuksi todettiin, että Cambio 
koneella on voitu kuoria talou
dellisemmin kuin muilla tähän
astisilla kuorimakoneilla. Helpon 
siirrettävyyden ansiosta ja mm. 
kuljetuskustannussäästön vuoksi 
on metsävarastoilla helposti siir
rettävät Cambio koneet katsottu 
edullisemmiksi kuin suurille 
metsävarastoille asennetut, kiin
teään käyttöön tarkoitetut ko
neet. 

Kotimaisia kokemuksia. Meillä 
on tänä talvena ollut kokeiltava
na ainoastaan yksi siirrettävä 
Cambio 35 T kuorimakone. Kone 
on ollut käytössä Kemi Oy:n työ
maalla Kolarissa, missä on kuo
rittu 2-metristä kuusi- ja mänty
paperipuuta pinosta pinoon. Työ
ryhmän suuruus on ollut 4-5 
miestä, jolloin puut on siirretty 
pitkittäiskuljettimella n. 3 m kor
kuisiin pinoihin . Syöttönopeutena 
on käytetty 30 m/min ja työtulos 
on ollut keskimäärin 70 kuorel
lista p-m3/8 h. 
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PUUTA V ARAN KONEELLISTETTU HANKINTA NEUVOSTOLIITOSSA 

Yhä suurempien puutavaran han
kintatavoitteiden saavuttamiseksi 
Neuvostoliitossa on katsottu mm. 
metsätyövoiman puutteen vuoksi 
välttämättömäksi työn tuottavuu
den kohottaminen hankinnan jouk
kotuotan tomaisella koneellistamisel
la. Nykyään käytetylle koneellista
mismenetelmälle on oleellista hak
kuiden suorittaminen kaistaleittaisi· 
na paljaaksiha.kkuina, pitkälle ke
hitetty työnjako, ympärivuotinen 
työskentely sekä töiden siirtäminen 

,; mahdollisimman laajassa mitassa 
metsästä varastoille, missä koneel
listen laitteiden käyttömahdollisuu
det ovat parhaimmat. 

Kaato 
Puiden kaato tapahtuu paaasiassa 

sähkösahoilla, mutta myös poltto
moottorisahoja käytetään lähinnä 
olosuhteissa, missä sähköjohtimien 
kasittely ja sähköasemien siirtely 
on hankalaa. Yleisin sähkösaha on 
TsNiime K-5, jonka paino on 9.5 
kg ja moottorin teho 1.2 kW. Käy
tetyin polttomoottorisaha on Drush
ba-merkkinen. Sen paino on 10.5 kg 
ja moottorin huipputeho 3.5 hv. Ul
konaisesti saha poikkeaa meillä 
käytetyistä lähinnä korkeaksi teh
dyn kehysrakenteensa puolesta, jol
la rakenteella vältetään kumartu
misesta aiheu tuvaa staattista lihas
jännitystä. 

Kaatoryhmään kuuluu kaksi 
miestä, sahuri ja apumies. Viimeksi 
mainitun päätehtävänä on puun 
työntäminen juontomenetelmän 
edellyttämään suuntaan. Työntö
kankena on 4 ... 5 metri.tf pituinen, 
kärkipiikillä varustettu keksi. Kaa
tonormi keskijäreiden metsien pal
jaaksihakkuussa on n. 45 k-m~/8h 
todellisen kaatotehon ollessa useim
miten n. 100 k-m3/8 h. 

Teräketju vaihdetaan uuteen ker
ran tai kahdesti päivässä ja ketju
jen terotus tapahtuu yksinomaan 
työmaan huoltokorjaamossa yleiste
rotuskoneella. 

Sähkön kehitys sähkösahoja ku
ten muitakin sähkömoottoreita var-

Kuva 10. Puiden kaatoa yhden miehen 
sähkösahalla. 

ten tapahtuu ylävarastolla olevilla 
siirrettävillä, 12 . .. 100 kW tehoisil
Ia, tavallisimmin dieselmoottori
käyttöisillä sähköasemilla. Niillä 
sahoihin ja karsimakoneisiin tuleva 
sähkö muutetaan suurjaksoiseksi 
jaksoluvulle 200 hz. Suurjaksosäh
köllä vältetään moottorien liikakuu
meneminen. Siirrettävät sähköase
mat pyritään osittain korvaamaan 
kiinteistä voima-asemista syötetyllä 
sähköllä. 

Karsinta 

Puiden karsinta tapahtuu ylei
simmin kirveillä ha.kkuupaikalla. 
Toisinaan puut karsitaan vasta run
kojen juontamisen jälkeen ns. ylä
varastolla, missä voidaan tehok
kaasti käyttää hyväksi sähkömoot
torikäyttöisiä oksankarsintakonei ta. 
Yleisimmän oksankarsintakoneen, 
Res-l:n, paino on 6.5 kg ja mootto
rin teho 1.5 kW. Yhteen otteeseen 
sahattavan oksan suurin läpimitta 
on n. 12 cm ja sahan leikkausteho 
n. 60 cm~/sek. Hammastus on kou
rumainen ja uuden terän vaihto ta
pahtuu t<ivallisesti kerran päivässä. 

Suorittamalla karsinta ylävaras
tolla oksankarsintakoneilla ovat 
työtulokset nousseet kolminkertai
siksi hakkuupaikalla kirveellä suo-



Kuva 11. Karsintaa ylävarastolla sähkö
käyttölsellä oksankarsintakoneella. 

ritettavaan k arsintaan verrattuna, 
ja tuotos on oksansahaajaa kohti 
60 .. . 70 k-m3/8 h. Karsintatyöhön 
käytetään usein naistyövoimaa. 

Juonto 
Puiden juonto hakkuupaikalta 

ylävar astolle tapahtuu kokonaisina. 
joko karsittuina tai karsimattomi
na runk oin a. J uonto suoritetaan jo
ko er ikoisella juontoon rakennetul
la relaketj4traktorilla) !tai jQS}rus 
vintturilla. Juontomatka on 300 ... 
700 m. 

Traktor it, joita on erimerkkisiä, 
ovat joko puukaasutin- tai diesel
moottorikäyttöisiä ja varustetut 
maahan kuorm attaessa laskettavalla 

Kuva 12. Juonlolraktori kuormaa ma ssa, 
jolloin kuormalava on tueltuna maahan . 
Koko lraklorikuorma vedetään tra ktorin 
vinllurilla yhdellä kertaa kuormalavalle. 
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lavalla sekä vintturilla. Traktori työ
ryhmän suuruus on 2 a 3 miestä, 
jotka k uormat taessa kytkevät run
kojen ympärille asetetut t er äsköysi
silmukat traktor ivintturin köyteen. 
Traktorikuorman suuruus on 4 ... 5 
k-m3 ja tuotos 30 .. . 50 k-ma;s h . 

Kuva 13. Juonlolraktori kuljettamassa 
kuormaa ylävorastolle. 

Kuormaus ylä.varast-0lla. 

Traktorin tai vintturin vetämät 
kuormat puretaan ylävarastolla ka
pearaide- tai autotien suuntaisiksi 
poikkitelojen päälle. K uormaus täs
tä tapahtuu nosturei!la, kapearai
dekuljetuksen yhteydessä useimmi
ten vintturin käyttämällä köysira
takuormauslaitteella. K uormaustyö
cyhmän suuruus on kolme miestä 
ja tuotos n . 80 k-m3/8 h. 

Kuva 14. Runkojen kuormausla ylävaras
tolla kapearaidevaunuun vinllurin käyttä

mä llä köys i ra tak~o rmausla itte e lla . 
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Jatko kuljetus 

Kulj etus" ylävarastolta alavaras
tolle tapahtuu joko autolla tai ka
pearaidevaunulla. Keskimääräinen 
kuljetusmatka on n. 15 km. Auto
tiet ovat usein puuraideteitä 
ja talvella jäädytettyjä tai lumitii
visteisiä teitä. K apearaidetiet ovat 
joko vakinaisia, pengerryksellä va
rustettuja tai tilapäisiä, vain poik
kipuiden varaan rakennettuja. 

Kuva 15. Kevyirakenlelnen, vain poikki 

puiden varaan rakennettu kapearaldetie. 

Taustalla siirrettävä sähköasema ja 

työmaan huoltokorjaamo. 

Purkaminen alavarastolla 

Puiden purkaminen alavarastolla 
suoritetaan kaltevalle pölkytysla
valle kokonaisina vaunukuormina 
vintturia ja köysistöä käyttäen. 

Kuva 16. Kapearaidevaunukuorman pur
kamista alavarastalla kakanalsena 

vaunukuormana. 

Lajittelu ja katkominen 

Pölkytyslavalla rungot apteera
taan tavaran laadun mukaan sekä 
katkotaan sähkösahalla. Tuotos pöl
kyttäjää kohti on keskimäärin 100 
. .. 150 k-m3/8 h. Katkonnan jäl
keen pölkyt siirretään käsivoimin 
lajittelukuljettimelle, josta ne edel
leen käsivoimin vedetään eri laatu
jen varastopinoihin. 

Kuva 17. Lajittelu- ja pölkytyslavalla suo
ritetaan runkojen apleeraus ja katkomi

nen sähkösahalla. 

Kuva 18. Lajittelukuljetln, jolta tavara 
siirretään omiin plnalhlnsa. 
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Halkaisu 
H aloik si tehtävä tavar a ajetaan 

halkaisukoneen kaut ta. H alkaisuko
neet ovat kolaketjusyöttöisiä, kiin
teällä ter ällä varustettu ja koneita. 
Koneen teho on 70 .. . 100 k - ms;a h. 

Kuva 19. Halattava tavara m enee kiin
teäleräiseen halkaisukoneeseen ja ede l
leen pitkitläiskuljettimello j oko varastoon 

tai rautalievounuun. 

Kuorin ta 
Pääosa puutavarasta hankitaan 

kuorellisena tehtaille saakka. Ala
varastoilla on toistaiseksi käytetty 
paaasiassa veitsikuorimakoneita, 
joilla valmistetaan täyspuhdasta ta
varaa. Käytetyssä veitsikonemallis
sa on 12 'kpl vaakatasossa pyöri
vään terälevyyn kiinnitettyjä teriä. 
Puiden syöttö ja pyörittäminen ta
pahtuvat vinosti puiden kulkusuun
taa vasten asennetulla, hammaste
tulla syöttötelalla. Moottorin teho on 

n. 10 kW. Syöttönopeus on 10 .. . 15 
m/min ja vastaava kuorintateho 
30 . .. 40 k-m3/8h työryhmän kä

sittäessä kolme miestä. Usein pöl
kyt lisäksi jälkikuoritaan käsityö
välineellä. 

Kokeiluasteella on siirrettävä 
sähkökäyttöinen kutteripetkele, joka 
on tarkoitettu kokonaisten runkojen 
kuorintaan. Koneen paino on 8 kg ja 

moottorin teho n . 1.5 kW. Kutterin 
leikkaussyvyyttä säädetään kuoren 
paksuuden mukaan kannatustelojen 
korkeutta muuttamalla. 

Kuva 20. Yle isin kuorimakone on ki in
teäkäyttö isebi asennettu ve itsikuorija, 
j o lla saadaan täyspuhtaaksi kuoritlua 

tavaraa. 

Kuormaus alavar astolla 

Alavarastot sijaitsevat joko rau
ta- tai uittoteiden varsilla. Tavaran 

kuormaus rautatievaunuihin tapah
tuu joko välittömästi lajittelun jäl
keen pitkittäiskuljettimilla tai va
rastopinoista usein kiskoilla liikku
villa puominostureilla. 

Kuva 21 . Kuormausta a lavarasto n pl
noista raulalievounuun kiskoilla li ikku

va lla puomlnosturi lla. 
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