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KAKSI- JA KOLMIAKSELISEN PUUTAVARA-AUTON 
KUSTANNUKSIEN VERTAILU 

Puutavaran autokuljetuksia ra
tionalisoitaessa tuodaan usein 
esiin kysymys kolmiakselisten 
kuorma-autojen käytön lisäämi
sestä. Onhan tunnettua, että nii
den kuljetuskapasiteetti on suu
rempi ja että niillä on teknilli
sessä mielessä tiettyjä etuja ta
vallisiin kaksiakselisiin autoihin 
verrattuna. Metsäteho suoritti 
tutkimuksen , jonka avulla pyrit
tiin selvittämään kolmiakselisten, 
ns. teliautojen taloudellisuutta 
puutavaran kuljetuksissa kaksi
akselisiin autoihin verrattuna. 

Tu tkimuksen tuloksia havain
nollistaa oheinen kuva, jossa esi 
tetään erikseen perävaunuttoman 
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ja erikseen perävaunullisen kak
si- ja kolmiakselisen auton kuor
makuutiometriä kohti lasketut 
ajokertakustannukset eräillä ajo
matkoilla. ähdään, että perä
vaunuttoman kolmiakselisen au
ton kustannukset ovat kaikilla 
ajomatkoilla perävaunuttoman 
kaksiakselisen auton kustannuk
sia pienempiä. Esim. 30 km koh
dalla, joka vastaa likimain teolli 
suuspinotavaran keskiajomatkaa, 
ero on n. 40:-mk/p -m 3 . Kaksi
akselisella puoliperävaunulla va
rustetun kolmiakselisen auton 
kustannukset ovat yli 10 km mat
koilla yksiakselisella puoliperä
vaunulla varustetun kaksiakseli -
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sen anton kustannuksia alhaisem
mat. Ero ei kylläkään ole niin 
suuri kuin perävaunuttomien au
tojen kohdalla. Esim. 30 km ajo
matkan kohdalla se on n. 10 :
mk/p-m3. Ko. ero, joka suurenee 
ajomatkan pidentyessä, johtuu 
kolmiakselisten autojen suurem
masta kuljetuskapasiteetista. Ku
vasta puuttuvat yksiakselisella 
puoliperävaunulla varustetun te
liauton kustannukset. Ne ovat 
kaikilla taulukossa esitetyillä ajo-

matkoilla käytännöllisesti katsoen 
samansuuruiset kuin kaksiakseli
sen perävaunuauton. Tämän mu
kaan kaksiakselinen puoliperä
vaunu on teliauton yhteydessä 
suuremman kulj etuskapasiteettin
sa ansiosta yksiakselista puolipe
rävaunua edullisempi. Kuten ku
vasta näkyy, kuljetettua yksik
köä kohti lasketut perävaunullis
ten autojen kustannukset ovat 
perävaunuttomien autojen kus
tannuksia pienemmät, ts. perä-
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Kuva 1. Perävaunutloman ja perävaunullisen kaksi- ja 

kolmiakselisen bensliniaulon aj okertakustannukset (autolla 

ajetaan 30000 km/v) 

vaunut parantavat autojen talou
dellisuutta. Ero, joka suurenee 
ajomatkan pidentyessä, johtuu 
siitä, että perävaunun käytöstä 
aiheutuva kustannuslisä on sen 
avulla saavutettavaan kuormali
sään verrattuna vähäinen. 

Kolmiakselisia autoja käytetään 
nykyään puutavaran kuljetuksis
sa vähän. Esim. Metsätehon v. 
1957 puutavara-autojen määrästä 
ja laadusta keräämässä tilastossa 
niiden osuus kaikista autoista oli 
vain vajaa 2 %- Pääasiallisimpa
na syynä teliautojen vähälukui
suuteen on pidettävä niiden ver
raten korkeata hintaa. Pääoman 

lisäksi sellaisen hankkiminen 
edellyttää varmuutta siitä, että 
sille pystytään jatkuvasti järjes
tämään sen kuljetuskapasiteettia 
vastaavia aJOJa. Tämän vuoksi 
näyttää siltä, että kolmiakselinen 
auto, joka tarjoaa mahdollisuuk
sia kuljetuskustannusten alenta
miseen, tulee lähinnä kysymyk
seen puutavaran hankkijoiden 
omana autona ja sellaisten auto
urakoitsijoiden autona, jotka ovat 
vakituisesti joidenkin puutavaran 
hankkijoiden ajossa. 

AEH 
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KÄYTTÖTULOKSIA SIIRRETTÄVÄSTÄ CAMBIO 35 
KUORIMAKONEESTA 

Metsäteho suoritti talvella 1957 
yksityiskohtaisten aikatutkimus
ten lisäksi myös tilastollisia sel
vittelyjä siirrettävän, traktori
käyttöisen Cambio 35 kuorimako
neen käytöstä. Tutkimuksen koh
teena oli 3 tai 4 konetta. 

Koneen rakenteesta 

Tavanomaiselle paperipuuJa-
reydelle tarkoitetun siirrettävän 
Cambio 35 kuorimakoneen kuo
rinta-alue on 2 ... 14", kuoritta
van puun minimipituus 5', syöttö
nopeudet 30, 37 ja 46 m/min, tar
vittava moottoriteho 20 hv ja 
nettopaino 1.4 tonnia. K äyttövoi
man lähteenä on meillä käytetty 
dieselkäyttöisiä, n . 40 hv BM 35 
ja Volvo T 36 pyörätraktoreita, 
joihin kuorimakone on asennettu 
kiinteästi traktorin takaosaan ja 
saa käyttövoimansa traktorin voi 
manottoakselista. Puiden siirtelyn 

keventämiseksi ja nopeuttamisek
si koneen syöttöpuolelle on ra
kennettu nestepaineella toimivat 
nostovarret, joilla puut voidaan 
nostaa maan tasosta syöttöteloille. 
Vastaanottopuolella on tukivarsi 
rullineen sekä puiden sivuiskuja 
vaimentava kf .Ukko. Koska nos
to- ja tukivan-et ovat ylösnostet
tavat, kuorimakoneen leveys ei 
siirryttäessä ylitä traktorin le
veyttä. 

Siirrettävässä, kuten muissakin 
Cambio koneissa, on 5 kevyttä, 
automaattisesti avautuvaa kuo
rintaterää, joiden puristus puuta 
vasten aikaansaadaan kumiren
kailla. Tavaran syöttölaitteena on 
kolme roottorin molemmin puolin 
120° kulmassa toisiinsa nähden 
olevaa piikkitelaa, joiden kuormi
tus on järjestetty rungon päällä 
olevilla kumirenkailla tai -jou
silla. 

Kuva 2 . Siirrettävä 

t ra k ta rl käyllälnen 

Camblo 35 varus

tettuna traktorin etu

päähän osennetulla 

kauha Ilo. 



Kuorintatyön organisaatio 

Kuorintatyön organisaatio ja 
työryhmän suuruus ovat vaihdel
leet riippuen kuorinta- ja varas
toin tiolosuhteista. 

Kuorittaessa 2-metristä tavaraa 
pinosta mittauskelpoiseen p inoon 
sopivin työryhmä on 4 m iestä, 
joista 2 syöttö- ja 2 vastaanotto
puolella. Heittopinoon kuorittaes
sa tullaan toimeen 3 miehellä, 
mutta ristikoitaessa kuorittua ta
varaa tarvitaan 1 lisämies. Kuo
rittaessa 4-metristä tavaraa tar
vitaan myös 4 tai 5 miestä. 

Tavanomaista järeyttä olevalle 
paperipuulle on sopivinta käyttää 
tavallista työmenetelmää nosto
varsia käyttäen. Sen sijaan suh
teellisen pieniläpimittaisen tava
ran ollessa kysymyksessä on 
edullisinta siirtää puut suoraan 
koneelle nostovarsia käyttämättä. 

Sekä edullista työn järjestelyä 
että kuorintatehoa silmällä pitäen 
varastoalueiden ja varastomudos
telmien laadulla ja sijoituksella 
on huomattava vaikutus. Varasto-

Kuva 3. 
2-melrlslen paperi
puiden kuorlnlaa sllr
rettövöllö Camblo 35 
koneella Kemi Oy:n 
työmaalla Kolarissa. 
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alueen olisi oltava mieluimmin 
tasainen ja kovapohjainen konei
den siirtelyn helpottamiseksi. 
Ratkaisevinta on kuitenkin, että 
varastot on sijoitettu varasto
alueen reunaan niin, että jää riit
tävän suuri työskentelytila ja että 
on otettu huomioon myös jatko
kuljetusmahdollisuudet. Pinojen 
on oltava samansuuntaiset ja 
kuorellisten pinojen korkeuden 
mieluimmin n . 1.6 m. 

Kuorintateho 

Tilastojen mukaan keskimää
räinen kuorintateho 2-metristen 
havupölkkyjen kesäkuorinnassa 
mittauskelpoiseen pinoon kuorit
taessa on ollut n . 102 kuorellista 
p-m3/8 h sekä heittopinoon kuo
rittaessa n. 139 kuorellista p- m 3 / 

8 h. 4-metristä tavaraa kuorit
taessa kuorintateho on muuten 
samanlaisissa olosuhteissa 10 . .. 
20 % korkeampi. Pienemmästä 
syöttönopeudesta ja lumi- ja jää
vaikeuksista johtuen kuorintateho 
talvikuorinnassa on n . 20 % alhai-



sempi kuin kesäkuorinnassa. Sa
moin koivun kuorinnassa työtulos 
on pienempi. 

Kuorintateho yksityistapauksis
sa riippuu paitsi tavaran järey
destä, pituudesta ja laadusta myös 
varastoin tiolosuh teista, työmaiden 
suuruudesta ja miesten tottunei
suudesta ym. tekijöistä. Tottu
muksen ja varastointi- yms. olo
suhteiden parantuessa myös työ
tulokset keskimäärin kasvavat 
em. tilastoluvuista, jotka perustu
vat vielä suurelta osalta kokeilu
työmaihin. 

Kuorinnan laatu ja kuorimis
hukka 

Kuorinnan laatu vastaa sulaa 
ja tuoretta tai hieman kuivahta
nutta puuta kuorittaessa likimain 
nilapuhdasta ja keskimäärin kä
sin puolipuhtaaksi kuorittua huo
mattavasti parempaa laatua. Kuo
rittu tavara kelpaa usein sellaise
naan edelleen jalostukseen ilman 
jälkikuorintaa. Myös lievällä pak
kasella kuoriutuminen on hyvä. 
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Kovalla pakkasella mänty kuoriu
tuu hyvin, kuusen suhteen sen si
jaan on vaikeuksia. Terien sää
döllä ja kunnolla on huomattava 
vaikutus kuorinnan laatuun. Suo
ritettujen mittausten mukaan pi
nomittainen kuorimishukka on ol
lut 2-metriselle kuuselle n. 12 % 
eli siis hieman alhaisempi kuin 
käsin puolipuhtaaksi kuorittaessa. 

Kuorintakustannukset 

Kuorittaessa urakkatyönä 2-
metristä paperipuuta pinosta mit
tauskelpoiseen pinoon työpalkka
taksa työmaalta toiselle tapahtu
vine siirtelykustannuksineen on 
ollut kesäkuorinnassa Suomen 
eteläpuoliskossa n. 70:- mk/kuo
rellinen p-m3 ja heittopinoon 
kuorittaessa 50 ... 55 :- mk/kuo
rellinen p-m•. 

Polttoöljy- ja voiteluöljykus
tannukset dieseltraktoria käytet
täessä ovat n. 9:- mk/kuorelli
nen p-m3 • 

Kunnossapito-, korjaus- ja va
raosakustannukset uusilla koneil-

Kuva 4. Metsöhollin

non työmaalla Ku

russa on kokeiltu 

myös erilliseen perä

vaunuun osennettuo 

sllrrettövöö Comblo 

35 konetta. Puiden 

vierityksen helpotta

miseksi köytettiin 

syöttöpuolello kohta 

lonkkuo. 

' 

,, 
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VK-16 KUORIMAKONE 

Täysautomaattisen kuorimako
neen monien etujen takia T:mi 
Valon Kone on nyt saanut val
miiksi reikäroottoriperiaatteelle 

la ovat olleet 10 ... 20 :- mk/kuo
rellinen p-m3 • Koko käyttöikänä 
ne voidaan arvioida n. 25 :
mk:ksi/kuorellinen p-m3 • 

Ottaen huomioon sosiaalikus
tannuksetkin käyttökustannukset 
mittauskelpoiseen pinoon kuorit
taessa olisivat yhteensä n . 110:
mk/kuorellinen p-m3 ja heittopi
noon kuorittaessa n. 90 ... 95 :
mk/kuorellinen p -m 3 • 

Koska Cambio kuorimakoneen 
hankintahinta on suhteellisen 
korkea, pääomakustannuksilla on 
oleellinen vaikutus kokonaiskuo
rintakustannuksiin. Toisaalta, kun 
tehokkaalla koneella pystytään 
kuorimaan vuosittain verrattain 
suuria puumääriä, mikäli se han
kinnan kokonaisjärjestelyn kan
nalta vain on mahdollista, pää-

Kuva 5. Cambio 35 

koneella kuorittua 

paperi puuta. 

perustuvan uuden kuorimakoneen, 
joka on ristitty VK-16:ksi. 

VK-16 koneen nykyisen koe
kappaleen paino on n. 1 tonni ja 

omakustannusten tuotantoyksik
köä kohti ei tarvitse nousta kovin 
korkeiksi. Jos kuoletus- ja korko
kustannukset lasketaan 5 vuoden 
ja 2 000 vuosittaisen käyttötunnin 
mukaan, ne olisivat n. 50:- mk/ 
kuorellinen p-m". Jos koneelle on 
käyttöä vain 1 000 käyttötuntia 
vuosittain 5 vuoden aikana, pää
omakustannukset olisivat n. 100:
mk/kuorellinen p-m3 • Kokonais
kustannukset olisivat näillä olet
tamuksilla 140 . .. 210:- mk/kuo
rellinen p-m3 • 

Kuorintojen nopeutumisesta ja 
paremmasta kuorinnan laadusta 
mahdollisesti saavutettavat kus
tannussäästöt voidaan arvioida 
vain yksityistapauksittain. 

J . s. 



syöttönopeus n. 26 m/min. Kuo
rintateriä on kuorintavaikeuden 
mukaan 4--8 kpl. Oleellisin ero 
tähänastisiin muihin reikärootto
rikoneisiin verrattuna on paitsi 
k uorintaterien ja syöttötelojen ra
kenteessa ennen kaikkea terien 
kuormitusjärjestelmässä. Terien 
kuormitus saadaan nimittäin ai
kaan ilmakumirenkaalla, jota 
vasten terävarret vipuvarsien vä
lityksellä puristuvat. Kuormitusta 
m uutetaan renkaan ilmanpainetta 
muuttamalla. Terävarsien muodon 

Kuva 6 . VK-16 kuorimakoneen 

syöltötelol. 
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ansiosta terät nousevat automaat
tisesti puun pinnalle. Syöttötelo
jen vaipan kierteiden ohjaamina 
puut pyrkivät automaattisesti 
keskittymään teräkehän keskipis
teeseen. 

Nykyisellä koekappaleella, joka 
on rakennettu paripyörille asen
netuksi, siirrettäväksi traktorive
toiseksi ja - käyttöiseksi metsä
kuorimakoneeksi, on kuorittu lä
hinnä kokeilumielessä tuoretta 
puuta. Traktorina on käytetty 18 
hv pyörätraktoria ja työryhmän 
on muodostanut 2 miestä: puiden 
syöttäjä ja vastaanottaja. Kokei
lussa kone on osoittautunut erit
täin käyttökelpoiseksi. 

K oneen hinnaksi ilman voima
konetta on suunniteltu n. 1.5 milj. 
mk. 

Koska koneesta on tekeillä uusi 
koekappale ja koska puuttuu ko
kemuksia mm. jäätyneen puun 
kuorinnasta, ei lopullista arvoste
lua ko. koneen mahdollisuuksista 
muihin koneisiin verrattuna voi
da esittää. 

J. s. 

Kuva 7 . VK-16 kuo

rimokoneen traktorl

kayttöinen koekop

pale. 
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AUTOKOHTAINEN LÅNGBAN KAHMAIN 

Ruotsin Pyhän Eerikin messuil
la esiteltiin uusi autokohtainen 
paperipuun kahmain >Långbans
lyften>. Kahmaimen, joka on 
asennettu Hiab nosturiin, muo
dostaa keskeltä niveltyvä kehys, 
jonka molemmissa päissä on 10 
kpl mangaaniseosteisesta jousite
räksestä valmistettuja tartunta
varsia piikkeineen . Toiminta ta
pahtuu siten, että laskettaessa 
kahmain pinon päälle kahmaimen 
tartuntavarret aukenevat ja pu-

Kuva 9 . Kuormausfa 

aulakahtalsella L6ng- · 

ban kahmaimella. 

Kuva 8 . Kuarlnlaa 

YK-16 kuorlmaka

neella melsävaras

lalla. Työryhmänä 2 

miestä. 

ristuvat puiden päitä vasten me
kaanisesti. Myös purettaessa kah
main aukenee mekaanisesti. Kah
main, jonka nostokyky on n . 1 
p-m", on rakenteeltaan yksinker
tainen, n. 100 kg painoinen ja 
hinnaltaan halpa, maksaen n . 
600.- kr. Laitetta voi hoitaa mies 
yksinäänkin, mutta 2 miehen työ
ryhmä lienee kuitenkin sopivin. 
Kahmain soveltuu nykyään 2 . .. 3 
m pituiselle, standardimittaiselle 
pinotavaralle. J. S. 
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RADIOLLA OHJATTAVA JUONTOVINTTURI 

Ruotsalain en Sepson eli S. E. 
Petersons Mek. Verkstad AB on 
kehittänyt radiolla ohjattavan 
Sepson merkkisen j uontovinttu
r in. Vintturia esiteltiin Ruotsissa 
Pohjoismaisen 
r etkeilyillä ja 
m essuilla . 

Metsäkongressin 
Pyhän Eerikin 

Sepson vintturissa on 1 rumpu, 
jolle mah tuu 6.5 mm läpimittaista 
teräsköyttä 150 m. Teräsköyden 

Kuva 11 . Juonlomles ohjaa to im intaa 

radiolähettimellä. 

Kuva 10. Radiolla 

ohjattava Sepson 

juontovintturi. Etu

alalla näkyy pyörivä 

köydenahjain ja rum

mun yläpuolella ra

diovastaanotin an

tennelneen. 

nopeus on 60 m/min ja vetovoima 
n. 1 000 kg. Moottorina on ilma
jäähdytetty 2-tahtinen 13.5 hv 
bensiinimoottori varustettuna au
tomaattisella kytkimellä. Teräs
köyden ohjausta varten vintturis
sa on pyörivä köydenohjain, joka 
on lisäksi niin rakennettu , että 
kuorman sitä koskettaessa vinttu
ri automaattisesti pysähtyy. Koko 
koneisto on sijoitettu pulkkaan ja 
suojattu yläpuolelta suojakehyk
sillä. Kokonaispaino on n. 190 kg. 
Vintturin toiminnan ohjaamista 
varten on käyttäjällä radiolähetin 
ja vintturissa radiovastaanotin. 
Kummankin paino on n. 1 kg. 
Radiolähetin on selässä kannetta
va ja patterikäyttöinen ja sen p i
sin lähetysmatka on n. 500 m . 
Patterin käyttöaika on n. 1h v uot
ta. Lähettimessä on taskussa p i
dettävä painonappirasia, jossa on 
painonappi virrankatkaisua var
ten ja toinen lähetystä varten . 
Nappia painettaessa lähetin an taa 
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AIKATUTK.IMUKSIA PUUT AVARA V ARASTOILLA 
SUORITETTAVISTA TÖISTÄ 

Metsäteho on suorittanut Yhty
neet Paperitehtaat Osalteyhtiön 
myötävaikutuksella aikatutkimuk
sia jäljempänä mainituista varas
tctöistä siten, että samat miehet 
valmistivat myös 2 m puolipuh
dasta paperipuuta, toisessa ta
pauksessa lisäksi koivuhalkoja 
metsässä. Eri töiden pinokuutio
metriä kohti keskimäärin vaati
mien aikojen suhteet näkyvät 
seuraavasta asetelmasta. 

2 m puolipuhtaiden kuusi
paperipuiden valmistus 
metsässä ....... .... . 100 

1 m koivuhalkojen valmis-
tus metsässä . . . . . . . . . . 68.8 

2 m puolipuhtaiden kuusi
paperipuiden valmistus 
rangoista varastolla . . . . 80.5 

2 m puolipuhtaiden kuusi
paperipuiden valmistus 
tukkirunkojen latvoista 
varastolla . . . . . . . . . . . . 106.4 

impulssin vastaanottimeen, joka 
on kiinnitetty vintturin kehyksiin 
ja kytketty moottoriin. Vastaan
otin saa käyttövoimansa vintturin 
moottorin generaattorin lataa
masta akkumulaattorista. Vas
taanottimen saamien impulssien 
välityksellä voidaan vintturirum
pu käynnistää ja pysäyttää sekä 
säätää teräsköyden nopeutta. 
Vintturin hinta radioineen on 
meillä n. 600 000:- mk. 

Radiolla ohjattavaa vintturi 
juontoa käytettäessä voidaan työ
ryhmästä, joka on tavallisesti 2 
miestä, poistaa toinen. Vintturia 

1 m koivuhalkojen valmis-
tus rangoista varastolla 58.1 

1 m halkojen valmistus 
kuusitukkirunkojen lat-
voista varastolla 67.1 

2 m puolipuhtaiden havu
paperipuiden pinoami
nen heittopinosta luo-
vutuspinoon talvella . . 10.9 

1 m koivuhalkojen pinoa-
minen heittopinosta luo-
vutuspinoon talvella . . 13.7 

2 m havupaperipuiden la
tominen pinosta ristikol- • 
le, ristikot ilman kattoa 9.2 

2 m havupaperipuiden la
tominen pinosta ristikol-
le, ristikoilla viisto katto 8.9 

2 m koivupaperipuiden ai
saaminen kuorimaveit-
sellä ja ristikointi . . . . 28.0 

2 m koivupaperipuiden ai
saaminen petkeleellä ja 
ristikointi . . . . . . . . . . . . 30.5 

O. M. 

on käytetty tavallisesti yksinään, 
jolloin käyttäjä vetää teräsköyden 
maastoon, kytkee puut köyteen 
joko suoraan tai pulkkaa käyt
täen ja seuraa kuorman mukana 
vintturin luona olevalle purka
mispaikalle. On kokeiltu myös 
jatkuvaa juontomenetelmää, jol
loin vetovintturin ohella on myös 
palautusvintturi ja teräsköysi on 
kiinnitetty maastoon taittopyöriä 
käyttäen. Tällöin käyttäjän ei 
tarvitse seurata kuorman mukana 
purkamispaikalle, jos käytetään 
automaattisesti purkautuvaa 
juontolaitetta. J. S. 
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TALVELLA 1958 MOOTTORISAHUREISTA KERÄTYN 
TILASTON TULOKSISTA 

Eräiden Metsätehon jäsenten 
työmailta kerättiin helmi-maa
liskuussa 1958 kokeiluluonteista 
tilastoa moottorisahureista ja hei
dän kanssaan samassa ryhmässä 
työskentelevistä työntekijöistä. 
Tilaston avulla oli tarkoitus saa
da suuntaa antavia tietoja mai
nittujen työntekijöiden työpäivän 
pituudesta, päivien käytöstä, työ
tuloksista ja työansioista . 

Työpäivän pituudeksi lauantai
ja aattopäivinä keskimäärin hel
mi-maaliskuussa saatiin 6 t 6 
min ja muina viikonpäivinä 6 t 
55 min. Nämä työpäivät ovat hie
man lyhyempiä kuin aikaisemmin 
käsisahureista kerätyn tilaston 
mukaiset työpäivät. Työpäivien 
suhteellista osuutta kuvaavaksi 
sadannekseksi saatiin moottori
sahureilla ja heidän kanssaan sa
massa ryhmässä työskennelleillä 
miehillä keskimäärin 88. Sadan
nes on likimain samansuuruinen 
kuin käsisahureilla. Mainittakoon, 

että esillä olevassa tilastossa ryh
mässä ja yksinään työskennellei
den miesten työpäivän pituuksien 
ja työssä käynnin säännöllisyyden 
välillä ei ole ollut havaittavissa 
mainittavaa eroa. 

Moottorisahureiden ja heidän 
kanssaan samassa ryhmässä työs
kennelleiden keskimääräiset päi
väansiot selviävät alla olevasta 
asetelmasta. Suluissa olevista lu
vuista käy ilmi , missä rajoissa 
työntekijöittäin laskettu ansio on 
vaihdellut. Ansiolla tarkoitetaan 
tässä hakkuu-urakan suorittami
sesta saatua bruttoansiota. Tark
kailun kohteena olleet miehet 
valmistivat pääasiassa tukkeja ja 
latvuspinotavaraa. Tukit tehtiin 
sekä maan etelä- että pohjoispuo
liskolla suurimmaksi osaksi le
välleen. 

Esitettyjä tuloksia tarkastel
taessa on otettava huomioon, että 
ne ovat, kuten aikaisemmin on 
jo mainittu, vain suuntaa antavia. 

Yksinään Ryhmässä 
työskennelleet työntekijät 
Ansio, mk/pv/työntekijä 

Maan pohj oispuolisko 

Maan eteläpuolisko 

2816:
(2310:- ... 3745:-) 

2067:
(1053 :- ... 3769:-) 

2228:
(1273:- ... 3522:-) 

1590:-
( 852:- . .. 2853 :-) 

AEH 

METSÄT EHO 
Suomen Puunjalostusteollisuuden Kesku liiton met ätyöntutkimu osasto 

Osoite: Rauhankatu 15, Helsinki 


