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PUUTAVARAN KULJETUKSIIN OSALLISTUVAT AUTOT 

Metsätehon jäsenten, Metsähal
lituksen ja Osuuskunta Metsälii
ton työmailta kerättiin talvella 
1957 tilastoa puutavaran kulje
tuksiin osallistuvista autoista . Ti
lasto, joka on ensimmäinen ni
menomaan puutavara-autojen 
laatua koskeva selvittely käsit
tää yli 2 000 kuorma-autoa. Huo
mattavin osa (90 0/ 0 ) niistä on 
autourakoitsijoiden omistamia. 
Yhteenvetona tilaston tuloksista 
mainittakoon . 

- Yli puolet autoista on otettu 
liikenteeseen vv. 1955-56. Lähes 
viidennes autoista on ollut käy
tössä yli 5 v. Tilaston mukaan 
puutavaran kuljetuksiin osallis
tuvat autot ovat keskimäärin hie
man uudempia kuin maan kaikki 
kuorma-autot. 

Enemmistönä ovat olleet 
Englannissa valmistetut autot joi-

Jouluhuussa 1957 

den osuus on ollut runsas kolman
nes. Toisella sijalla ovat olleet 
amerikkalaiset ja kotimaiset au
tot. Edellisten osuus on vajaa 20 
010 ja jälkimmäisten 15 O/o. 

- Tilaston mukaan puutavaran 
kuljetuksissa ovat yleisimpiä sel
laiset kaksiakseliset autot, joiden 
suurin sallittu akselipaino on 6.0 
.. . 6.4 tn ja kantavuus 4.0 ... 4.9 
tn. Tämän autotyypin keskimää
räiseksi taka-akselipainoksi on 
saatu 5.9 tn ja kantavuudeksi 4.7 
tn. Kolmiakselisten autojen, joita 
käytetään puutavaran kuljetuk
sissa vähän, keskimääräinen, teli
akseleille yhteensä sallittu paino 
on ollut 9.0 tn ja kantavuus 6.1 
tn. 

- Yli puolessa autoista on ollut 
dieselmoottori. Uusien autojen 
kohdalla bensiiniautojen osuus on 
ollut pienempi kuin vanhojen au-
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tojen kohdalla. Kaksiakselisten 
bensiiniautojen moottorin tehoksi 
on saatu 99 hv ja dieselautojen 
101 hv. Kolmiakselisten autojen 
vastaavat keskiarvot ovat olleet 
123 hv ja 98 hv. 

- Urakoitsijoiden ja työnanta
jien autojen välillä ei iän suhteen 
ole havaittavissa mainittavaa 
eroa. Urakoitsijoilla on kotimaisia 
ja itäeurooppalaisia autoja suh
teellisesti enemmän, mutta länsi
eurooppalaisia vähemmän kuin 
työnantajilla. Ensiksi mainittujen 
autot ovat kokonsa ja moottorinsa 
tehon puolesta keskimäärin hie-

man pienempiä kuin viimeksi 
mainittujen. 

- Yli 45 O/o: lla autoista on ollut 
mukanaan perävaunu. Huomatta
vin osa (70 D/ 0 ) perävaunuista, 
jotka kaikki ovat olleet ns. yksi
akselisia puoliperävaunuja, on ol
lut kotitekoisia. Tehdasvalmistei
sissa perävaunuissa ovat olleet 
enemmistönä kotimaassa valmis
tetut. Perävaunujen keskimääräi
seksi akselipainoksi on saatu 5.6 
tn ja kantavuudeksi 4.6 tn. 

- P ääosaa autoista ovat aja
neet niiden omistajat tai heidän 
perheenjäsenensä. Palkattujen 

( 
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PUOLIPUHTAIDEN KOIVU- JA HAAPAPAPERIPUIDEN 

TEKO VAIKEUS 

Puolipuhtaiden, 2-metristen 
koivu- haapa- ja kuusipaperipui
den teosta on suoritettu vertaileva 
aika tutkimus Keski-Suomessa 
Hankasalmen ja Toivakan pitä
jissä. 

Syysolosuhteissa koivupaperi
puiden valmistus vaati juoksumet
riä kohti 14 O/o ja haapapaperipui
den valmistus 12 0/ 0 enemmän ai
kaa kuin kuusipaperipuiden val
mistus . Nämä luvut edellyttävät 
lehtipuilla oksaisuusluokkaa II ja 
kuusella oksaisuusluokkaa III sekä 
muiden työvaikeustekijöiden osal
ta kaikissa tapauksissa helpointa 
luokkaa. Lehtipuiden kuoriminen 
on sen verran hitaampaa kuin 
kuusien, ettei niiden kuuseen ver
rattuna lyhyempi karsimisaika 
pysty tätä korvaamaan . 

Mitä tulee nilan aikana tapah
tuvaan puolipuhtaan tavaran te-

kuljettajien määrä on ollut alle 
20 01 . Puutavaran kuljetuksiin 
osallistuvat autourakoitsijat ovat 
siis ensi sijassa pienyrittäjiä. 

- Puutavara-autoille otetaan 
verraten vähän vapaaehtoisia au 
tovakuutuksia , sillä n. 314 :lla au
toista on ollut vain pakollinen lii
kennevakuutus. 

- Runsaalle 10 O/o:lle tilastoon 
sisältyvistä urakoitsijoiden au
toista on jouduttu hankkimaan ns. 
siirtolupa. 

koon, voitiin todeta, että kuori 
misaika syysolosuhteisiin verrat
tuna pieneni puulajista ja runko
jen koosta riippuen 15 .. . 30 O/o, 
mutta että muiden työn osien 
ajanmenekki kasvoi tuntuvasti 
korkean lämpötilan takia. Vaikka 
kuoriminen käy kasvukauden ai
kana huomattavasti joutuisammin 
kuin syksyllä, ei nilan aikainen 
kuorittujen paperipuiden valmis
tus kuitenkaan kokonaistyöajan 
menekin kannalta ole edullisem
paa kuin syysolosuhteissa tapah
tuva valmistus. Kuusen kohdalla 
asia on suorastaan päinvastoin. 
Korkean lämpötilan ja mahdollis
ten muiden, kesäaikana esiinty
vien haittojen työn rasittavuutta 
lisäävä vaikutus on siis sangen 
huomattava. 

0 .M. 

Tilaston tuloksia tarkasteltaessa 
on otettava huomioon, että puu
tavaran kuljetuksiin nykyään 
osallistuvan autokaluston laatu ei, 
kuten tunnettua, ole ollut yksin
omaan autojen omistajien ja nii
den käyttäjien määrättävissä, 
vaan siihen on huomattavssa 
maarm vaikuttanut tuontisään
nöstely. Onkin odotettavissa, että 
tuonnin vapauduttua autokalus
ton rakenteessa tulee tapahtu
maan muutoksia. 

A. E. H. 
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AISATTUJEN 2 M KOIVUPAPERIPUIDEN KUORETTOMAN 

KIINTOKUUTIOMÄÄRÄN JA PINOKUUTIOMÄÄRÄN SUHDE 

KESKI-SUOMESTA HANKITUN AINEISTON PERUSTEELLA 

Aisatuissa koivupaperipuissa 
jäljellä oleva kuori alkaa kuivu
misen edistyessä käpertyä aisaus
kohdan reunoilta käsin. Jos aisat
tu koivutavara ajetaan ylivuoti
sena, on käpertymisilmiö melko 
pitkälle edistynyt silloin, kun va
rastopinot mitataan luovutusta 
varten. Kun tarkastelee tällaista 
käpertymisvaiheessa olevaa pinoa, 
herää helposti kysymys, paljon.ko 
siinä todella on puuta, ts. mikä 
on kuorettoman kiintomitan· ja 
pinomitan suhde. 

·Tämän kysymyksen valaisemi
seksi mitattiin Vesannon pitäjässä 

VIRRANKEHITINUUTUUS 

Nykyisten virrankehittimien 
eräänä haittana on, että ne ve
denpäällisinä saattavat estää puu
tavaran kulkua. Tämän varjopuo
len poistamiseksi on AB Flygts 
Pumpar Ruotsissa rakentanut ve
denpinnan alapuolella toimivan 
virrankehittäjän CB-300. 

pinokuutiomäärä ja kuoreton 
kiintokuutiomäärä kuudesta pi
nosta, jotka sisälsivät yhteensä 
180 p -m3 aisattua 2 m koivupa
peripuuta. Kappaleluku pinokuu
tiometriä kohti oli keskimäärin 20. 
Kuorettoman kiintokuutiomäärän 
ja pinokuutiomäärän suhde oli 
keskimäärin 0.578, joten siis n. 58 
0/ 0 pinojen tilavuudesta oli kiin
teää, kuoretonta puuta. 

Pohjois-Suomen osalta on äs
kettäin suoritettu vastaavanlaisia 
mittauksia, mutta tulokset eivät 
ole vielä valmiita. 

0 . M. 

Uuden virran.kehittäjän nykyi
sen mallin teknillisiä arvoja: säh
kömoottorin teho 71h hv, virtaus
teho 15 m3/min virtausnopeus 
alussa n. 5 m/sek virtausalueen 
pituus 75 . .. 100 m ja laitteen 
paino 275 ... 300 kg kaapelien pi-
tuudesta riippuen. 

Tärkeintä virrankehittimen ra
kenteessa on akselitiivisteiden ve
denpitävyys. Tämä on ratkaistu 
niin, että tiivisteen keskellä on 
öljytila tiivisteen voitelua ja jääh
dytystä sekä veden sisäänpääsyn 
estämistä varten. Sähkömoottori 
on ulkopuolelta virtaavan veden 
jäähdyttämä. Potkuri on varus
tettu tunnelilla ja suihku on suun
nattu vinosti vedenpintaan. 

Virrankehltin voidaan ankku
Kuva 1. Vlrronkehllln CB-300 sopivalle roida veteen olosuhteiden ja tar-

syvyydelle ankkuroituno. koituksen mukaan. 

( 
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UUDET MOOTTORIAJONEUVO- JA TIELIIKENNE
SÄÄNNÖKSET 

Uudet säännökset, jotka ovat 
astuneet voimaan 1. 12. 57, ovat 
seuraavat: 

- Tieliikennelaki, 
Asetuskokoelma n:o 143/ 1957 

- Moottoriajoneuvoasetus, 
Asetuskokoelma n:o 330/ 1957 

- Tieliikenneasetus, 
Asetuskokoelma n:o 331/1957 

Lisäksi on annettu asetuksia 
täydentäviä Kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriön pää
töksiä. Näistä mainittakoon tässä 
yhteydessä vain päätös moottori
ajoneuvoasetuksen täytäntöönpa
nosta (Asetuskokoelma n:o 392/ 
1957). 

Säännöksiä sovelletaan yleisel
le liikenteelle tarkoitetulla tai 
yleisesti liikenteeseen käytetyllä 
yleisellä tai yksityisellä tiellä ka
dulla ja muulla tällaisella tiellä 
tai alueella. Niiden ulkopuolelle 
jäävät yleiseltä liikenteeltä sulje
tut yksityiset tiet ja alueet. 

Tieliikennelaki sisältää vain 
tärkeimpiä periaatemääräyksiä ja 
valtuudet yksityiskohtaisten sään 
nösten antamiseen asetustei e. 
Moottoriajoneuvoasetus joka si 
sältää ajoneuvojen teknilliset ja 
hallinnolliset määräykset, koskee 
kaikkia mainitulla tiellä kone oi
malla kulkevia tai kuljetettavia 
ajoneuvoja ja laitteita. Tieliiken 
neasetus taas koskee tiellä tapah
tuvaa liikennettä. Moottoriajoneu
voasetuksen täytäntöönpanopää
tös sisältää ensi sijassa yksityis
kohtais ia määräyksiä ajoneuvojen 
rakenteesta ja varusteista. Lisäksi 
siinä on eräitä nimenomaan puu
tavaran kuljetuksia varten annet-

tuja määräyksiä. Pääosa niistä 
määräyksistä, joiden kanssa jou
dutaan tekemisiin puutavaran 
kuljetuksissa, on moottoriajoneu
voasetuksessa ja sen täytäntöön
panopäätöksessä. Seuraavassa kä
sitellään tärkeimpiä niistä ko. 
säännöksien määräyksistä, joissa 
on aikaisempiin määräyksiin ver
rattuna tapahtunut muutoksia. 

Autoille sallittavat suurimmat 
akselipainot ovat entiset. Kaksi
akselisen auton rekisteriin mer
kitty akselipaino saa siten olla 
enintään 6.4 tn ja kolmiakselisen 
auton teliakseleille yhteensä re
kisteröity kuormitus 10.0 tn. Au
tojen kokonaispainoa koskevat 
määräykset ovat muuten säilyneet 
ennallaan paitsi, että telaketjuin 
varustetun auton tai siihen liite
tyn ajoneuvon kokonaispaino saa 
nyt olla enintään 14.0 tn. Aikai
semmin tämä painoraja, joka kos
kee myös telaketjutraktoreita, oli 
12.0 tn. 

Autoille rekisteröityjen paino
jen noudattamista viranomaiset 
tulevat edelleen valvomaan vaa
kojen avulla. Ylikuormaksi ei täl
löin katsota jos kuorma- ja pa
kettiauton akseli- ja kokonaispai
no ylittävät sulan maan aikana 
enintään 10 O/o:lla ja maan jää
tyneenä ollessa enintään 20 O/o :lla 
vastaa at rekisteriin merkityt 
painot. J äätyneen maan ajaksi 
sallittu ylityssadannes on tilapäi
sesti ollut aikaisemmin 30. Mai
n.ittakoon että henkilöautossa 
saadaan tilapäisesti ylittää sille 
vahvistettua matkustajamäärää 
enintään 30 O/o :lla. Lisämatkus-



tajia ei saa sijoittaa etuistuimelle. 
Täytäntöönpanopäätöksen mu
kaan puutavarakuorman suuruus 
saadaan laskea tilavuusyksikköi
nä, pinokuutiometreinä, kuutio
jalkoina ja standarteina. Tällöin 
viranomaiset tulevat valvomaan 
autoille sallittujen painojen nou
dattamista kuutioimalla kuorman. 

Auton suurinta leveyttä on nos
tettu 10 cm:llä, ja se on nyt 2.4 m. 
Kuorma ei ilman lupaa saa olla 
autoa leveämpi. Täytäntöönpano
päätöksen mukaan paperi- ja kai
vospuuta sekä muuta puutavaraa 
jonka pituus on 4 tai 8 jalkaa, 
saadaan auton kotipaikan poliisi
viranomaisen luvalla kuljettaa 
poikittain kuormattuna enintään 
2.5 m levyisin kuormin. Tällaisia 
kuormia varten on annettu eri 
koisia turvallisuus- ja varovuus
ohjeita. Vastaava lupa 2.5 m le
vyisten kuormien kuljettamiseen 
on annettu myös 4 jalan levyisille 
ja 8 jalan pituisille kuitulevyille. 

Uusia ovat auton korkeutta ja 
pituutta rajoittavat määräykset. 
Auton korkeus kuormineen ei saa 
ylittää 3.8 m:iä. Tämän lisäksi on, 
kuten tähänkin asti, noudatettava 
liikennemerkeillä annettuja kor
keusraj oi tuksia. Perävaunu t toman 
auton enimmäispituus kuorma 
mukaan luettuna on 11.0 m. Auton 
ja perävaunun yhteenlaskettu pi
tuus ei saa ylittää 14.0 m:iä. Sil
loin, kun perävaunulla kuljete
taan pylväitä tai muuta pitkää ta
varaa, ko . pituusrajoituksia ei so
velleta. 

Sallitun akseli- ja kokonaispai
non, leveyden, korkeuden ja pi 
tuuden ylittämisessä tarvittavien 
erikoislupien saantia koskeva 

6-

maaräys on pääpiirtein samanlai
nen kuin autoasetuksen vastaava 
määräys. Akselipainosta ja levey
destä aikaisemmin annetut eriva
paudet pysyvät edelleen voimassa. 

Huomattavimmat muutokset on 
suoritettu maataloustraktoreita 
koskevissa määräyksissä. Pää
sääntönä on, että niihin sovelle
taan tietyin helpotuksin autoja 
koskevia määräyksiä. Näin ollen 
kaikki moottoriajoneu voasetuksen 
alaisilla teillä liikennöivät trakto
rit joudutaan rekisteröimään ja 
niiden kuljettajilla on oltava ajo
kortti. Ennen 1. 12. 57 käytössä 
olleet, rekisteröimättömät trakto
rit on ilmoitettava rekisteriin v:n 
1958 aikana. Ennen ko. päivää 
rekisteröidyille traktoreille on v:n 
1958 kuluessa hankittava uusi 
tunnusmerkki. 

Voimassa oleva auton tai moot
toripyörän ajokortti oikeuttaa 
kuljettamaan maataloustraktoria. 
Lisäksi voidaan hankkia traktorin 
kuljettamista silmällä pitäen eri
koinen traktorinajokortti, joka 
annetaan ilman ajokoetta. Ajo
korttipakko astuu voimaan 1. 1. 
1959. 

Koska maataloustraktorit ovat 
moottoriajoneuvoasetuksen mu
kaan moottoriajoneuvoja niillä on 
1. 12. 57 lähtien oltava liikenne
vakuutus. Maanviljelijöiden omis
tamilla traktoreilla saadaan suo
rittaa kuljetuksia korvausta vas
taan, esim. vieraan puutavaran 
kuljetusta ilman ammattimaisen 
liikenteen harjoittamisessa tarvit
tavaa lupaa ja niitä saadaan täl
laisissa kuljetuksissa siirtää es
teettömästi paikkakunnalta toisel
le. Sen sijaan sellainen maatalous-

( 

( 
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KUORELLISTEN MÄNTYTUKKIEN PILAANTUMISESTA 

Metsäteho on suorittanut viime 
v uosina tutkimuksia kuorellisten 
mänty tukkien pilaantumisesta Oy 
Wilh. Schauman Ab:n ja A. Ahl
ström Osakeyhtiön työmailla. 
Edellisessä yhtiössä suoritettujen 
tutkimusten perusteella voidaan 
tehdä seuraavia päätelmiä. 

1. Rasiinkaadon käyttö alentaa 
tuntuvasti sahatavaran laatua. 
P ilaantumisviat ovat erityisesti 
tyvitukeilla rasiinkaadossa var
sin suuret. Tällöin on erityisesti 
huomattava tyvitukkien tyvipääs-

traktorin omistaja, joka ei ole 
maanviljelijä ja joka suorittaa 
traktorillaan kuljetuksia korvaus
ta vastaan, rinnastetaan autoura
koitsijaan, ja hän on siten am
mattimaista liikennettä koskevien 
määräysten alainen. 

Telaketj utraktoreita ei, kuten ei 
aikaisemminkaan, tarvitse rekis
teröidä eikä katsastaa. Uutta on, 
että niiden kuljettajilla on 1. 1. 59 
lähtien oltava ainakin traktorin
ajokortti. Täytäntöönpanopäätök
sen mukaan telaketjutraktorit 
saavat liikkua yleisellä tiellä vain 
siinä tapauksessa, etteivät ne va
hingoita tietä. 

Autoperävaunuja koskevat 
määräykset ovat pääosiltaan en
tisenlaiset. Uudet määräykset an
tavat kylläkin mahdollisuuden 
hieman isompien perävaunujen 
käyttämiseen kuorma-auton yh
teydessä kuin vanhat. Maatalous
traktoriin saadaan poliisiviran
omaisen luvalla kytkeä myös kaksi 
perävaunua. Yhden perävaunun 
kytkemiseen ei tarvita mitään lu
paa. Traktoriperävaunua ei vaa-

tä tunkeutuva pilaantuminen, jo
ka esiintyy 30 ... 40 0/ 0 :ssa tukki
tai lautaluvusta 1 jalan syvyisenä. 

2. Talvikaadossa tukkien päistä 
tunkeu tuva pilaantuminen jää vä
häiseksi, mutta tukin keskellä si
jaitsevaa sinistymistä tai varasto
lahoa esiintyy sen sijaan yllättä
vän runsaasti. Rasiinkaadossa vas
taava pilaantuminen on suunnil
leen yhtä voimakasta. 

3. ipun yläosaan joutuminen 
lisää voimakkaasti pahanlaatu ista 
pilaantumista, olipa kysymys mis-

dita katsastettavaksi eikä rekis
teröitäväksi. Jos perävaunussa on 
vetävä akseli tai jarrut tai jos 15 
0 10 sen kokonaispainosta kohdis
tuu traktorin vetokoukkuun, pe
rävaunun kokonaispaino saa suu
rimpia akselipainoja koskevien 
määräyksien puitteissa olla kol
minkertainen traktorin painoon 
verrattuna. Jos perävaunu ei täy
tä mainittuja ehtoja, sen koko
naispaino saa olla enintään kaksi 
kertaa niin suuri kuin traktorin 
paino. Traktorin painossa saadaan 
ottaa huomioon siihen sen valmis
tajan suosituksen mukaisesti 
asennetut lisäpainot, kuitenkin 
enintään 1, 3 traktorin omasta pai
nosta. Milloin maataloustraktoria 
käytetään vain matkan vähäiseltä 
osalta moottoriajoneuvoasetuksen 
alaisella tiellä, siihen saadaan 
kytkeä peräreki ehdolla, ettei sii
tä ole vaaraa tai haittaa muulle 
liikenteelle. Sitä saadaan kuor
mittaa olosuhteiden ja liikenne
turvallisuuden sallimaan mää
rään. 

A. E. H. 
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tä kaato- tai tukkilajista tahansa. 
Niinpä esim. tyvitukeista oli pa
hoin pilaantuneita n. 1/4. Asiaa 
pahentaa lisäksi se, että tyvitu
keista joutuu hyvän kellumisky
kynsä johdosta tavallisesti selvästi 
suurempi määrä nipun yläosaan 
kuin väli- ja 1atvatukeista. 

4. Tukkien läpimitan kasvaessa 
pilaantuminen selvästi vähenee, 
ja herättää huomiota, että tämä 
ilmiö on erikoisen hyvin havait
tavissa nipun yläosassa. Läpimi
tan vaikutus perustunee osittain 
erivahvuisen kuoren erilaiseen 
kestävyyteen, mutta todennäköi
sesti myös siihen, että tärkeimmät, 
sinistäjäsieniä mukanaan kuljet
tajat kaarnakuoriaiset, vaakanä
vertäjä ja okakaarnakuoriainen, 
pesivät ohuehkon kuoren alla. 

5. Sydänpuun runsaus alentaa 
rasiinkaadossa päistä tunkeutuvaa 
pilaantumista, mutta talvikaados
sa sydänpuun määrällä ei näytä 
olevan sanottavaa vaikutusta. 

6. Varhainen veteenpano mer
kitsee pi1aantumisen selvää vä
hentymistä, mihin on syynä kaar
nakuoriaisvaaran pienentyminen 
ja puussa olevien sienten toimin
nan osittainen tai täydellinen es
tyminen puiden jouduttua veteen 
ja imettyä vettä sisäänsä. 

7. Ilmava, hyvä kevätvarastoin
ti näyttää suurentavan piJaantu
mista ainakin rasiinkaadossa. TaJ
vikaadon tyvitukeista saatu päin
vastainen tulos voi olla poikkeuk
sellisten tekijäin aiheuttama. 

8. Rasiinkaadossa tyvitukit va
hingoittuvat kaatorepeämien ja 
kuoren rikkoutumien muodossa 
tuntuvasti enemmän kuin talvi
kaadossa. Repeämiä oli rasiinkaa-

don tyvitukeissa 9.3 % kpl- luvus
ta, mutta talvikaadon tyvitukeissa 
4.2 %. Rasiinkaadon repeämät li
säsivät päistä tunkeutuvaa pi
laantumista. Samaan suuntaan 
vaikuttivat kasauksen aikana 
syntyneet kuoren rikkoutumat, 
kun taas kaadon yhteydessä syn
tyneillä rikkoutumilla ei ollut yh
tä voimakasta vaikutusta. 

9. Rantavarastolla tapahtuneen 
tyvi- ja 1atvapäiden tervauksen 
yhteydessä suoritettu pentak1oori
ieno1isuojaus vähensi rasiinkaa
don kohdalla päistä tunkeutuvaa 
pilaantumista, kun taas saman
lainen suojaus ei merkinnyt mi
tään talvikaadossa. 

A. Ahl.ström Osakeyhtiön työ
mailla suoritetuissa tutkimuksissa 
todettiin seuraavaa: 

1. Kuorellisista, taJ vella kaade
tuista mäntytukeista, jotka oli va
rastoitu maalle telakasoihin kesä
kuun puoliväliin saakka, oli kap
paJeluvusta sinistymän suhteen 
puhtaita n . 60 % ja hyönteisten 
sinistämiä n. 30 %. Tyvi-, väli
ja 1atvatukkien välillä ei ollut sa
nottavaa eroa. 

2. Hyönteissinistymisen aiheut
tajista tärkein oli vaakanävertäjä, 
joka oli aiheuttanut tuhoa 2/3:ssa 
tyvitukeista ja 1/2 :ssa väli- ja 
latvatukeista. Okakaarnakuoriai
sen aiheuttamat tuhot olivat vä
häisemmät. 

3. Kesäkuun puolivälistä syys
kuun loppuun vesinipuissa säily
tyssä tavarassa olivat nipun ylä
osassa sekä vaakanävertäjän että 
okakaarnakuoriaisen tuhovaiku
tukset keskenään samaa suuruus
luokkaa. 

4. Tuhohyönteisten itsensä ai-

( 

( 
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SllRRETTÄVÄ ARI PIENPUUHAKK.URI 

Ruotsalainen Ari-merkkinen 
pienpuuhakkuri poikkeaa muista 
tähänastisista siirrettävistä pien
puuhakkureista sikäli, että se val
mistamansa, verrattain tasamit
taisen hakkeen ansiosta soveltuu 
myös kuitulevyhakkeen valmis
tukseen. 

Rakenteeltaan Ari hakkuri on 
ns. levyhakkuri, jonka levyssä on 
kaksi terää. Levyn läpimitta on 
1 330 mm, pyörimisnopeus 380 
k /min ja paino hihnapyörineen 
1 200 kg. Koko hakkurin paino 
moottoreineen on 4 400 kg. Käyt
tömoottorina on erillinen 35 ... 50 
hv Bolinder-Munktell dieselmoot
tori. Syöttölaitteena on alapuolel
la ketjumatto ja yläpuolella ham
mastetut telat sekä lähellä hakku
levyä yksilöllisesti liikkuvat pai
nelamellit. Pakkosyötöstä johtuen 
myös ohutpuusta ja sahausjätteis
tä saadaan tasamittaista haketta 

heuttama vahinko ei ole ratkaise
va, vaan vahinko on välillinen, 
näiden hyönteisten kanssa elävien 
sinistäjäsienien aiheuttama. Hyön
teiset pyrkivät käytäviään kaiva
malla edistämään puun kuivu
mista sienien elämälle sopivam
maksi. 

5. Nopeammasta kuivumisesta 
johtuen telakasojen yläkerroksis
sa on hyönteisten sinistärniä pölk
kyjä paljon runsaammin kuin ala
kerroksissa. Samoin avoimella, 
aurinkoisella paikalla olevat tuk
kivarastot ovat erityisesti sinis
tymisvaaralle alttiita. 

6. Hyönteissinistymän ei todettu 
riippuvan tukkien läpimitasta. 

ja puut voidaan syöttää n. 15° 
kulmassa vaakatasoon verrattuna, 
joten syöttö voi tapahtua maasta. 
Myös karsimattomia ja vääriä pui
ta voidaan lastuta. Syöttöaukko 
on 150 X 300 mm, joten suurin 
!astuttava puuläpimitta voi olla 
6''. Hake poistetaan puhaltimella 
aina 7 m etäisyydelle. Hakkuri on 
rakennettu asennettavaksi joko 
kuorma- autoon tai perävaunuun. 
Vm. voidaan siirtää joko autolla 
tai traktorilla. 

Ari hakkurin hinta ilman pyöriä 
· tai autoa on 41.500.- Rkr. 

Siirrettävää Ari hakkuria on .ko
keiltu mm. Mo & Domsjö AB:ssä 
Ruotsissa, missä sen siirtämi
seen käytetään 4-pyörävetoista 
kuorma-autoa. Lastuttaessa hak
kuri lasketaan maahan hydrauli
sella nosturilla. Lastutus on ta
pahtunut autotien varrella. Ohut
puut on kaadettu raivausmoottori-

7. Vesinippukuljetuksessa hyön
teissinistymän määrä on nipun 
yläosassa paljon suurempi kuin 
sen alaosassa. Lisäksi nipun ylä
osaan tulee enemmän muitakin 
tuhoja, kuten toukkien reikiä yms. 

8. Keväällä tapahtuvan pilaan
tumisen varmin torjumistapa on 
maallavarastoimisajan lyhentämi
nen. Tukit olisi varastoitava ve
teen viimeistään toukokuun aika
na. Muina keinoina voidaan pitää 
useampikerroksisten telakasojen 
käyttöä ja arvokkaiden tyvituk
kien sijoittamista kasojen alaosiin 
sekä kasojen kemiallista suojelua 
ruiskutuksilla; esim. DDT-valmis-
teilla. A. T. 
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sahoilla j a juonnettu karsimatto
m ina joko hevosella tai traktorilla. 
Sopivimpan a p aljaan maan hevos
juontoajon euvona pidetään suuri
pyöräistä, piikkipankolla varus
tettua 1-ak selista pyöräajoneuvoa. 
Hakkuun syötössä on kaksi mies-

Kuva 2 . Ari p ienpuuhokkuri outoon 
sijoitettuna. 

Kuva 3 . Ari hokkurin syöHö loite . 

tä ja hake k uormataan suoraan 
autoon tai vaihtolavalle, joka 
kuljettaa hakkeen kuitulevy
tehtaalle. Tuoretta haketta valmis
tettaessa haittan a ovat havupui
den neulaset, joista ei voida val
mistaa kuitulevyä. Tämän haitan 
vähentämiseksi on ehdotettu pui
den lähikuljetusta y livuotisina, 
jolloin neulaset ovat jo pudon
neet metsään. 

Hakkurikustannuksiksi ilman 
palkkakustannuksia on laskettu 
2:50 kr/ i-m3 ja lastuamisen työ
palkoiksi n. 0:70 kr i- m3. 

Kuva 4 KarsimoHomlen ahutpuurunkojen 
j uonloan Ruotsissa käyteHy hevos · 

ajoneuvo. 

PUUTAVARAN , MITTAUSTA VALOKUVAAMALLA 
Amerikassa on kokeiltu paperi

puumäärän mittaamista valoku
vaamalla sekä vesivarastossa että 
liikkuvalla kuljettimella. 

Vesivaras tossa olevan paperi
puu määrän laskemiseksi määrät
tiin alueen pinta- ala mittakaavas
sa 1: 14000 otetusta ilma valoku
vasta planimetrillä. Pinta-alayk
siköllä oleva pölkkykappalemää
rä laskettiin mittakaavassa 1 :2400 
otetuista ilmakuvista, jotka oli 

suurennettu kolminkertaisiksi. 
Kappalemäärä luettiin Old Delft 
stereoskoopin avulla. Tuntemalla 
kuutioyksikköön menevien pölk
kyjen kappalemäärä voitiin las
kea pinta-alayksikön ja koko ve
sivaraston paperipuumäärät. Mit
taustarkkuus riippuu ilmakuvan 
lukemisesta, ilmakuvan terävyy
destä, pölkkyjen kelluvuudesta, 
kuvausilmasta yms. 

Canadian International Paper 
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KYLÄTEILLE SOPIVIA TRAKTORI- JA AUTOAUROJA 

L ycksele aura 

Lycksele aura on kotimaassa 
valmistettu, myös metsä- ja ky
läteiden aurau kseen sopiva, Wil
lys jeepiin asennettava kärkiaura. 
Erikoisuutena on kiinnityspisteen 
sijoitus ajoneuvon taakse, jolloin 
aura ei rasita liiaksi ajoneuvon 
r unkoa ja jolloin ajoturvallisuus 
on tavanomaista parempi. Auran 
hinta on n. 73.000:- mk. Myyjä: 
Kansanauto Oy, Helsinki. 

Orasvuon aura 
Orasvuon Korjauspaja, Hamina, 

valmistaa myös kyläteille sopivaa 
traktoriauraa. Se on suunniteltu 
asennettavaksi taaksepäin muu
tettuun ajosuuntaan kulkevaan 
Fordson Major pyörätraktoriin vii
me katsauksessa (n:o 20) esite
tyn, Fordson Majoriin asennetun 
haarukkalaitteen tilalle. Myyjä: 
Orasvuon Korjauspaja, Hamina. 

Ajax-57 autoaura 
Ajax- 57 autoon asennettava 

kärkiaura on yleiskäytön ohella 
sopiva myös metsä- ja kyläteiden 
aw·aukseen. Sen siipien muodos
ta johtuen tehokas lumen heitto 
tapahtuu jo 15 .. . 18 km/h no-

Company suoritti selluloosateh
taassaan kokeilun paperipuumää
rän mittaamiseksi liikkuvalla kul
jettimella valokuvauksella. K ame
ra oli sijoitettu 4.8 m etäisyydelle 
kuljettimesta ja varustettu mm. 
jousilaitteella filmin jatkuvaa 
syöttöä varten sekä ajanlaskijalla. 
Kamera keinovaloineen oli suo
jattu peitteellä samanlaisten va
laistusolosuhteiden aikaansaami
seksi. Filmaus tapahtui automaat-

Kuva 5 . Lycksele aura. 

Kuva 6 . A jax-57 autaaura. 

peudella ajettaessa. Auran työle
veys on 2 600 mm, korkeus auran 
kärjessä 940 mm, kärkikulma 95° 
ja paino 565 kg. Terät ovat kään
nettävät. Myyjä: Metsätyö Oy, 
Helsinki. 

tisesti joka yhdeksäs minuutti. 
Kehitetyistä kuvista laskettiin 
pölkkyjen kappalemäärä. Kun li
säksi mitattiin jatkuvasti kuljet
timen nopeus ja tunnettiin valo
kuvassa näkyvän kuljettimen 
osan pituus, voitiin laskea aika
yksikössä kuljetetut kappalemää
rät. Kuvausedellytyksillä voitiin 
kokeitten perusteella laskea vuo
tuisen puutavaramäärän lasken
nan virherajoiksi ± 1 O/o. 
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METSÄTEHON JULKAISUTOIMINTA v. 1957 

JULKAISUT 
n :o 37 Koivu -, haapa- ja kuusipaperipuiden teko. Olli Makkonen . 

38 A jomiesten metsätyöajan käyttö. Aulis E. Hakkarainen. 

TIEDOITUKSET 
.. 127 Puutavaran hevoskuljetuksen työajan menekkiin vaikuttavat tekijät. Olli 

Makkonen . 
.. 128 H yön teiset vaarana kuorellisille mäntytukeille. Arno Tuovinen. 
.. 129 Työn tutklmuksia jalkamlttaisten havupuurankojen hakkuusta ja ajosta Poh -

jois-Suomessa. Olli Makkonen. 
.. 130 Sahatukkien kuorintaa kutterikoneilla. Jaakko Salmlnen. 
.. 131 Tutkimuksia Veikko I kuorimakoneesta. Jaakko Salminen. 
.. 132 Aisattujen 2 m koivupaperipuiden kuorettoman kiintokuutiomäärän ja pino

kuutiomäärän suhde Keski-Suomesta hankitun aineiston perusteella. Olli Mak
kon en . 

.. 133 Puutavaran kulj etuksiin osamstuvat autot. Aulis E. Hakkarainen . 

.. 134 Uu det moottoriajoneuvo- ja tieliikennesäännökset . Aulis E . Hakkarainen. 

.. 135 Käyttötuloksia Veikko 11 kuorimakoneesta. Jaakko Sa.Jminen. 

.. 136 Lumi tienrakennusmateriaa.Jina. Kalle Putkisto. 

.. 137 P ola nneteiden rakentaminen pyöräajoneuvoliikenteelle soveltuviksi. K a lle 
Putkisto. 

.. 138 Uusi määräys kuorman suuruudesta puutavaran autoku]jetuksessa. Aulis E . 
Hakkarainen. 

.. 139 Tutkimus niputustyöstä Aa.Jtosen nlputuskoneella . Jaakko Salminen. 

.. 140 Metsäteollisuuden raakapuun hankintatölden rationalisointia palveleva tutki
mus- ja kokeilutolminta. Jaakko Vöry. 

TIEDOITUKSET V AlN J ASENILLE 
.. 1/57 Tutkimus hakkuutyövällnelstä ja niiden käytöstä. Topi E. Heikkerö ja Leo Kari. 
.. 2/57 Puutavaran autoon kuonnaus ja autosta purkaminen paJkkaperusteiden kan

nalta . Kalle Putkisto . 
.. 3/57 Poimintoja Metsätehon jäsenyhtiöittensä metsänhoitajille järjestämältä jatko

kurssilta elokuussa 1957. 

KATSAUKSET. Metsätehon katsaukset n :ot 18, 19, 20 ja 21 . 

METSÄTEHON FILMIT v. 1957 

n :o 43 "Välähdyksiä työmailta". - Aiheet : 1) rankojen kuorintaa Camblo 2l :llä G. A. 
Serlachius Oy :n kokeilutyömaalla, 2) Veikko 11/56 toiminnassa Oy Kaukas 
Ab :n konetyömaalla, 3) suurtehopumppu jään vesityksessä Nokia Oy :n työ
maalla. (10 min.). 

44 "AjoneuvokokeUuja lumihangessa". - SDA:n valmistama filmi ("Snögående 
fordon" ) traktori- ym. aj oneuvojen kyvystä sel viytyä lumessa ja vaikeassa 
talvisessa maastossa. (27 min.). 

45 "Suomi sahaa". - Esittää maamme sahateoUisuutta raaka -aineen hankinta
lähteistä ulkomaille saakka. (Kopion omistaa Suomen Sahanomlstajayhdistys) . 
( 22 min.). 
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