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KUORELLISTEN HA VUTUKKIEN HYÖNTEISPILAANTUMINEN 

JA SEN EHKÄISY 

V. 1957 eri puolilla Suomea suo
ritettujen k uorellisten havutuk
kien hyönteispilaantumista koske
vien tutkimusten tulokset voidaan 
esittää tiivistelmänä seuraavasti. 

1. Hyönteispilaantumista esiin
tyy meillä kuorellisissa havutu
keissa verraten paljon, joskin hy
vin vaihtelevasti. Keväällä maa
varastoilla tapahtuva pilaantumi
nen on kaikkein kohtalokkainta, 
sillä se voi kohdistua kokonaisten 
työmaiden puuvarastoihin ja li
säksi se on varsin pahalaatuista. 

2. Mäntytukeissa pilaantumisen 
aiheuttaa tällöin vaakanävertäjä 
sinistymisen muodossa. Tuho koh
distuu kaikkiin tukkilajeihin, 
myös arvokkaisiin tyvitukkeihin. 

Heiniihuussa 1959 

Vaikka vaakanävertäjien parveilu 
alkaa verraten myöhään, touko
k uun loppupuoliskolla v. 1957 
Etelä-Suomessa, seuraa lajin ke
hitys ja samalla sinistymisen 
edistyminen niin nopeasti, että jo 
ennen kesäkuun puoliväliä pää
asiallinen sinistymisvahinko on 
ehtinyt tapahtua. 

3. Kuusitukkeja uhkaa kevääl
lä pahin vaara puuhun reikiä kai
vavien tikaskuoriaisten taholta, 
joiden parveilu alkaa suunnilleen 
samaan ·aikaan kuin vaakanäver
täjien, mutta jatkuu myös myö
hemmin kesälläkin. Tämänkin la
jin aiheuttama tuho ilmenee mel
kein täysimääräisenä jo viikon, 
parin kuluttua parveilusta. 
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Kuva 1. Erikoisen huolelli 

sesti ruiskutettii n telakaso

jen yläplnnal lutkimuslyö

mailla . 
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4. Näiden kahden vaarallisen 
hyönteislajin levinneisyys on meil
lä suuri. Vaakanävertäjää ei kui
tenkaan esiinny sanottavasti maan 
pohjoisosissa. Hyönteiskantojen 
runsaus paikkakunnalla on suu
ressa mitassa riippuvainen edelli
senä vuonna suoritetuista hakkuis
ta tai silloin tapahtuneista lumi
ja myrskytuhoista, so. kuorellises
ta latvus- ym. puusta, jossa näi
den lajien lisääntyminen voi ke
sällä tapahtua. Aivan erityisen 
edullisen lisääntymispaikan muo
dostavat läpi kesän varastoidut 
kuorelliset havuhalko- ja paperi
puupinot, joiden määrä on paikoin 
maan eteläosissa viime aikoina 
suuresti kasvanut kuorellisen 
kuusihiomopuun hankinnan li
sääntyessä. Samoilla seuduilla 
syntyy myös vahva tikaskuoriais
kanta, joka käyttää kuorellisia 
kuusitukkeja lisääntymispaikkoi
naan, etenkin jos tukit on varas
toitu varjoisiin paikkoihin tai tii
viisiin kasoihin. 

Kuva 2 . Jäällä olevia nip

puja ruiskuteltaessa jään 

heikkous nippujen päiden 

luona ja voimakas tuuli 

(muovi suojus kasvojen 

edessä) haillasival työtä. 

5. Varastoitaessa puita jäälle 
joko telojen päälle tai nippuina 
hyönteispilaantuminen on todettu 
hyvin vähäiseksi kevään aikana, 
mikä johtunee siitä, että tukit ovat 
jo vesivarassa vaakanävertäjien 
parveilun alkaessa ja että nipun 
yläosassa olevien tukkien alapin
ta on liian lähellä vedenpintaa ja 
~iten liian kostea elinpaikka näille 
hyönteisille. Tikaskuoriaisillekaan 
vedessä olevat tukkiniput eivät 
näytä erityisen hyvin kelpaavan 
ehkä sen takia, että vedessä olevat 
niput eivät ole kyllin varjossa. 
Tikaskuoriaisilta täysin turvassa 
kuusitukkiniput eivät kuitenkaan 
ole. 

6. Irtouittoon tulevat puut ei
vät yleensä ehdi sanottavasti pi
laantua ennen veteenpanoa, ja ve
dessä suurin osa vahinkohyöntei
sistä tuhoutuu. Irtouiton merkitys 
on Etelä-Suomessa pienentynyt ja 
Pohjois-Suomessa taas hyönteis
vaara on pienempi. 

7. Keski- ja loppukesän aikana 
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kuorellisten havutukkien pilaan
tuminen johtuu hyvin suurelta 
osalta erilaisista ulkonaisista syis
tä. Pilaantumiselle ovat tällöin 
jossakin määrin alttiita seisovat 
irtouittosumat, mutta ennen muu
ta nippujen yläosat. Jo keväällä 
alkanut pilaantuminen pahenee, 
mutta lisäksi ilmaantuu uusia tu
hon aiheita. Niistä mainittakoon 
osittain jo maavarastolla tuhonsa 
aloittava okakaarnakuoriainen 
(mäntytukit), puuhun reikiä kai
vavat lajit (pääasiassa suutari ja 
räätäli) sekä suuri joukko kaar
nan alla eläviä kaarnakuoriaisia, 
jotka eivät kuitenkaan tuo muka
naan kovin pahalaatuista sinisty
mistä. 

8. Tutkimuksen pääkohteena 
ollut kemiallisen torjunnan käyttö 

ei pystynyt täysin suojaamaan 
hyönteisvahingoilta, joskin suo
jauksesta oli hyötyä. Parhaat tu
lokset saavutettiin vaakanävertä
jien torjunnassa. Tikaskuoriaisten 
torjunnasta ei onnistuttu saamaan 
minkäänlaista kuvaa, koska näitä 
hyönteisiä oli tutkimuspaikoilla 
liian vähän. 

9. Parhaat tulokset saavutet
tiin kahdella veteen sekoitettaval
la DDT-valmisteella (sveitsiläinen 
Gesarol 50 ja kotimainen Rikki
happo- ja superfosfaattitehtaat 
Oy:n valmistama Täystuho-T) ja 
ruotsalaisella petroliin liuotetta
valla lindaanivalmisteella (Serva
rin T). Täystuho-T:n vaikutusta 
tehosti saman tehtaan valmista
man elohopeapitoisen sienimyrkyn 
8119 yhteiskäyttö. 

Kuva 3 . Vaakanävertäjien 

ja okakaarnakuoriaisten ai

heuttama slnistymä näkyy 

koneella kuorituissa mänty

tukelssa erltläln selvänä ja 

ulottuu melkein sydänpuun 

rajaan saakka. 
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HALKOJEN JA POLTTOHAKERANKOJEN HANKINNAN 

TYÖAJAN MENEKKI 

Metsäteho suoritti vertailevia 
työntutkimuks1a !-metristen k01-
vuhalkojen ja polttohakerankojen 
valmistuksesta ja kuljetuksesta 
hevosella autotien varteen talvel
la 1958 Keski- Suomessa VAPOn 
työmaalla. Tutkimuksessa seurat
tiin koivuhalkojen valmistusta 5 
cm:n, 7 cm:n ja 10 cm:n latvaläpi-. 
mittaan saakka sekä lisäksi karsi
mattomien ja karsittujen ohutpuu
rankojen (D1.a 3 . . . 10 cm), kar
sittujen sekamittarankojen - tätä 
nimitystä käytetään sellaisista 
rankaeristä, joihin sisältyy sekä 

10. Maavarastolla telakasoissa 
olevien tukkien suojauskustan
nukset olivat Täystuho-T valmis
tetta käytettäessä n. 7 :- mk/tuk
ki, mutta nippuja suojattaessa 
vain n. 2:- mk. Tällöin suojaus 
suoritettiin selässä kannettavalla 
Fontan moottoriruiskulla, minkä 
käyttö varmentaa suoja-aineen 
tasaisen leviämisen , nopeuttaa 

Kuva 4. N ämä kuorelliset 

kuuslpaperlpuuplnot sisälsi

vät tikaskuorialsla tavatto

mat määrät. Teisko, kesä

kuu 1957. 

ohutpuurankoja että rinnankor
keudelta 10 cm paksummista puis
ta peräisin olevia rankoja - ja 
karsittujen latvarankojen valmis
tusta. Tutkimukseen osallistui 
kaksi hakkuumiestä, jotka kumpi
kin tekivät kaikkia edellä mainit
tuja töitä. Ohutpuurankojen val
mistuksessa oli ainoana työväli
neenä kahden käden vesuri. Hal
koja valmistui tutkimusaikana 
yhteensä n. 66 k -ma ja rankoja n. 
41 k - m3• 

Myös hevoskuljetusta koskevaan 
tutkimukseen osallistui kaksi 

työtä ja pienentää tuntuvasti 
ruiskutettavaa nestemäärää. 

11. Valikoivan kuormaustavan 
kokeilu autoniputuksen yhteydes
sä johti positiivisiin tuloksiin ni
pun vedenpinnan yläpuolella ole
vaan osaan joutuneiden tyvituk
kien osuuden pienentyessä ja lat
vatukkien osuuden kasvaessa. 

A.T. 



työntekijää. Kumpikin aJOI kaik
kia valmistettuja tavaralajeja. 
Ajomatka vaihteli rajoissa 40 ... 
200 m. Halot ladottiin tien varteen 
pinoon, rankakuormat purettiin 
hakkurin viereen kasaan. 

Tutkimustulokset 

Minimiläpimitan vaikutuksesta 
palstalta kertyvään tavaramää-

6-

rään koivuhalkojen teossa voidaan 
mainita, että 10 cm:n minimilatva
läpimittaa käytettäessä palstalta 
kertyvä halkokuutiomäärä oli n. 
16 % pienempi kuin 5 cm:n mini
miläpimittaa käytettäessä ja 13 ... 
14 % pienempi kuin 7 cm:n mini
miläpimittaa käytettäessä. Runko
jen keskisuuruus oli n. 5 runkoa/ 
p-ma. 

Kuva 5. Karslmatto

mla ohutpuurankaja 

(D1_3 3 ... 10 cm). 

Kuva 6. Karslttuja 

ohutpuurankoja. 
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Minimila tvaläpimi tan pienen tä
minen ei pienennä halkojen pino
tiheyttä, vaan näyttää 5 cm:n läpi
mittaan saakka mentäessä pikem
minkin sitä hiukan suurentavan. 

Hakesaanto oli karsimattomilla 
rangoilla keskimäärin 3.7 t-m3 
( tilakuutiometriä) ja karsituilla 
rangoilla 2.7 t-m3 runkopuun 
kiintokuutiometriä kohti. Hakkuri 
oli Pöttinger- merkkinen. 

Mitä tulee työajan menekkiin, 
ovat pää tulokset lyhyesti sanottui
na seuraavat. Minimiläpimitan ol
lessa 5 cm vaati halkojen teko 
k-ma kohti n. 3 % enemmän aikaa 
kuin minimiläpimitan ollessa 7 cm 
ja minimilatvaläpimitan ollessa 
10 cm kului k - m 3 :n valmis
tamiseen n. 4.5 % vähemmän ai
kaa kuin 7 cm:n läpimitan ollessa 
kysymyksessä. Karsittujen 
ohutpuurankojen valmistus ja ka
saaminen vei runkopuun kiinto
k uutiometriä kohti n. 37 % vä
hemmän aikaa kuin halko
jen teko pinoon minimilatva
läpimitan ollessa 7 cm. - Kar
simattomien ohutpuurankojen 

Kuva 7. Lasfutusla 

Pöttinger hakkurilla. 

7 

kaatoon ja kasaamiseen kului 
n. 20 % vähemmän aikaa kuin 
karsittujen ohutpuurankojen val
mistukseen. Karsitut sekamit
tarangat (D,., 3 ... 20 cm) 
valmistuivat jotakuinkin yhtä 
joutuisasti kuin karsimattomat 
ohutpuurangat. Karsittujen lat
varankojen valmistus vaati n . 
14 ~ enemmän aikaa kuin 
pystypuista peräisin olevien kar
sittujen ohutpuurankojen valmis
tus. - Halkojen ajoon kuluvaan 
aikaan ei minimilatvaläpimitan 
todettu vaikuttavan. - Karsittu
jen ohutpuurankojen hevoskulje
tus vaati k - ma kohti n. 11 % enem
män aikaa kuin halkojen ajo ajo
matkan ollessa kummassakin ta
pauksessa 100 m. - Karsimatto
mien ohutpuurankojen ajamiseen 
kului kuormien pienuuden takia 
100 m:n ajomatkalla keskimäärin 
n . 62 % enemmän aikaa kuin kar
si ttujen ohutpuurankojen ajami
seen. Rekimallin erilaisuuden 
vuoksi oli tämä suhde kuitenkin 
tutkimukseen osallistuneilla ajo
miehillä hyvin erilainen. Karsit-
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tujen sekamittarankojen ajo kävi sammin kuin karsittujen ohutpuu
n . 20 % joutuisammin kuin kar- rankojen hakkuu ja ajo. Ruotsissa 
sittujen ohutpuurankojen ajo ja on päädytty samansuuntaisiin tu
oli niin ollen edullisempaa kuin loksiin. Syysolosuhteissa sulan 
halkojen ajo. maan juontovälineitä käyttäen 

Karsittujen ja karsimattomien saatiin eroksi 30 %. Kaadon suo
rankojen hakkuun ja ajon vertai- ritti tällöin kahden tai kolmen 
lussa ei r unkopuun kiintokuu tio- miehen työryhmä, jonka varustei
metriä kohti kuluvan työajan pe- siin kuuluivat Brushking raivaus-

Taulukko 
Hakerankojen hakkuu11 ja ajon työajan menekki hakkeen tila

kuutiometriä kohti. Ajomatka 100 m. 

Tavaralaji 

Karsima ttoma t 
ohutpuurangat 

Karsitut 
ohutpuurangat 

Karsitut 
sekami ttaranga t 

Karsitut 
latvarangat 

Hakkuu 

1 21.8 

37.1 

29.9 

42.3 

rusteella vielä voida tehdä sanot
tavasti johtopäätöksiä, koska ha
kesaanto on kummassakin tapauk
sessa erilainen. Kun työajat las
ketaan hakkeen tilakuutiometriä 
kohti, saadaan oheisessa taulukos
sa näkyvät luvut. Hakkuun osalta 
on käytetty kummankin miehen 
keskiarvoaikoja, mutta ajorniehet 
on käsitelty erikseen, koska reki
mallin erilaisuus aiheutti melkoi
sia eroja kuormien koossa. 

Hakekuutiometriä kohti laskien 
on karsimattomien ohutpuuranko
jen hakkuu ja ajo yhteensä ajo
matkan ollessa 100 m käynyt ajo
miehen 1 kohdalla 30 % ja ajo
miehen 2 kohdalla 16 % joutui-

Ajo 
1 

Yhteensä 

Ajomies 

1 1 2 1 1 1 2 

Työajan menekki hakkeen 
1 tilakuutiometriä kohti, min 

16.8 
1 

23.0 
1 

38.6 
1 

44.8 

17.7 16.1 54.8 53.2 

_13-.7~-13.~ 43.6 43.1 

18.8 16.3 61.1 58.6 

saha, teräskaarisaha ja jokaisella 
miehellä kirves. Ajomatka oli 150 
m. Miesminuutteina hakkeen tila
kuutiometriä kohti ilmoitettujen 
työaikojen vertailu näyttäisi osoit
tavan että meikäläisen tutkimuk
sen yhteydessä käytetty kahden 
käden vesuri on erittäin tehokas 
työväline ohutpuurankojen val
mistuksessa. Vesurikaato ei jää 
tappiolle vertailussa työryhmän 
puitteissa suoritetun Brushking
kaadon kanssa. Vesurikarsinnan 
tehoaika oli meikäläisen tutki
muksen yhteydessä vain n . 40 % 
ruotsalaisen tutkimuksen mukai
sesta kirveskarsinnan tehotyö-
ajasta. 0. M. 



-9-

VAIHTOLAVOJEN TALOUDELLISUUDESTA PINOTAVARAN 

AUTO KULJETUKSESSA 

Pinotavaran kuormausta ko
neellistettaessa on viime vuosina 
ryhdytty uudelleen kokeilemaan 
vaihtolavoja. Tämä kuormausme
netelmähän ei ole uusi, sillä en
simmäiset pinotavaran kuormaus
kokeilut vaihtolavoilla suoritet
tiin n . kymmenen vuotta sitten. 
Niiden käyttö puutavaran kulje
tuksessa ei tällöin kuitenkaan 
päässyt kokeiluvaihetta pitemmäl
le. Sen sijaan teollisuuden kulje
tuksissa ne saavuttivat verraten 
pian vakiintuneen aseman. 

Taulukot 1 ja 2 havainnollista
vat vaihtolavojen . taloudellisuut-

ta perävaunuttomissa autoissa pi
notavaraa kuljetettaessa. Niissä 
esitetyillä suhteellisilla ajo
kertakustannuksilla tarkoitetaan 
vaihtolavan käyttöön (3 lavaa/ 
auto) ja tavalliseen käsinkuor
maukseen perustuvien perävau
nuttomien autojen ajokertakus
tannuksien suhdetta silloin , kun 
viimeksi mainittujen autojen kus
tannukset on merkitty lOO:ksi. 
Kustannukset perustuvat Metsä
tehon tutkimuksiin ja Aktiebolaget 
J. W. Enqvist Osakeyhtiössä vaih
tolavojen käy töstä saatuihin ko
kemuksiin. Taulukon 1 kustannuk-

Kuva 8 . Nokia Osakeyhtiössä kehitelty nippualusla vedetään auton päälle 

tavolllsen vaihtolavan tapaan. 
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Taulukko 1 
Vaihtolava - autojen suhteelliset ajokertakustannukset eräillä ajomatkoilla. 

(Vaihtolava- autoissa apumies, lavan kuormaamisesta ei eri korvausta) 

! 
Ajoaika 

Ajo- Sulan maan aikana 11 Maan ollessa jäässä matka, -
km Bensiiniauto 1 Dieselau to Bensiiniauto Dieselauto 

Suhteelliset ajokertakustannukset 

10 78.1 73.0 

,1 

75.0 69.2 
30 91.2 88.2 89.6 85.9 

100 98.8 97 .6 98.1 1 96.7 

' 

1 

1 

- -- -

Taulukko 2 
Vaihtolava-autojen suhteelliset aj okertakustannukset eräillä ajomatkoiLla. 

(Vaihtolava-autossa ei apumiestä, lavan kuormaamisesta korvausta 

40:- mk/p-m3) 

Ajoaika 
1 Ajo- Sulan maan aikana ~I Maan ollessa jäässä 

matka, 
km Bensiiniauto Dieselauto 1 Bensiiniauto 1 Dieselauto 

Suhteelliset ajokertakustannukset 

10 98.5 
30 94.9 

1 100 93.0 

sia laskettaessa on lähdetty siitä, 
että vaihtolava-autossa on apu
mies ja että lavan kuormaamises
ta ei aiheudu mitään lisäkustan
nuksia. Tällöin hevosmies tai trak
torin kuljettaja purkaa kuormansa 
suoraan vaihtolavalle. Taulukkoon 
2 on laskettu kustannukset silloin, 
kun vaihtolava-autossa ei ole apu
miestä ja lavan kuormaamisessa 
joudutaan käyttämään erikoista 
kuormaajaa. Tämän palkka on ny
kyään sosiaalikustannuksineen n. 
40:- mk/p-m3. Niiden autojen 
kustannuksiin, joihin vaihtolava
autoja taulukoissa verrataan, si
sältyy apumiehen palkka. 

92.2 
1 

97.6 91.3 
91.6 

1 
94.6 90.8 

91.5 
1 

93.0 90.6 

Taulukoissa nähdään, että vaih
tolavojen käyttö tarjoaa mahdol
lisuuksia perävaunuttomien auto
jen ajokertakustannuksien alenta
miseen. Dieselautojen yhteydessä 
ja jäätyneen maan aikana, jolloin 
voidaan kuljettaa suurempia kuor
mia kuin kesällä, vaihtolavoista 
on enemmän hyötyä kuin bensii
niautojen yhteydessä ja sulan 
maan aikana. Taulukossa 2 esite
tyssä tapauksessa ko. kustannus
säästö on päinvastoin kuin edelli
sessä taulukossa muodostunut pit
killä ajomatkoilla suuremmaksi 
kuin lyhyillä. Tämä johtuu siitä, 
että vaihtolavan kuormauksesta 
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METSÄTEIDEN LEVEYS JA TIHEYS PUUN TUOTANNON 

KANNALTA 

Tiealueiden vaatima pinta-ala 
metsämaasta riippuu käytetystä 
tientiheydestä ja teiden leveydes
tä. Kun traktoripalstateiden · le
veys on yleensä 3 m ja autopals
tateiden n. 4 m, metsämaan mene
tys tiemaaksi vaihtelee käytän
nössä 4-11 %. 

Teiden vaikutus puun tuotannon 
määrään 

Metsäteiden vaikutusta puun 
tuotannon määrään ovat tutkineet 
mm. suomal. Siren ja saksal. 
K ramer. Edellisen selvittely-

maksettavan lisäkorvauksen osuus 
aj okertakustannuksista pienenee 
ajomatkan pidentyessä. Pitkillä 
ajomatkoilla säästö aiheutuukin 
ensi sijassa apumiehen poisjättä
misestä. Jos vaihtolava-autossa on 
apumies ja lavan kuormaamisesta 
joudutaan lisäksi maksamaan eri 
korvaus, vaihtolavojen avulla ei 
tavallisissa kuormausolosuhteissa 
näytä olevan saavutettavissa ta
loudellisia etuja käsin kuormauk
seen verrattuna, vaan useassa ta
pauksessa niiden käyttäminen nos
taisi ajokertakustannuksia. Jos 
vaihtolava-autossa ei ole apumies
tä eikä lavan kuormaamisesta ai
heudu mitään lisäkustannuksia, 
vaihtolava-autojen taloudellisuus 
tavallisiin perävaunuttomiin au
toihin verrattuna muodostuisi var
sinkin lyhyillä ajomatkoilla edellä 
esitettyä paremmaksi. Esim. 30 km 
matkalla säästö olisi tällöin auto-

jen tulokset on julkaistu Metsä
tehon tiedoituksessa 93/1953. 
Kramer, jonka Ala-Saksissa 
tehdyt tutkimukset on julkaistu 
1B58, perustaa selvittelynsä koe
alojen avulla tapahtuvaan tien 
reunuskaistan puiden ja metsikön 
sisässä olevien puiden pituus- ja 
Pi=J.ksuuskasvun sekä eri kaistojen 
puvarastojen vertaamiseen. Tut
kimustensa kohteiksi hän on va
linnut sekä vakinaisten metsätei
den että metsäpalstojen rajalinjo
jen (joita käytetään palstateinä) 
varrella kasvavia kuusi- ja pyök
kimetsiä. 

tyypistä ja ajoajasta riippuen 19 
-25 %. 

Taulukoita tarkasteltaessa on 
otettava huomioon, että silloin, 
kun vaihtolavakuljetus voidaan 
yhdistää välittömästi metsäkulje
tukseen, sen avulla on mahdollista 
saada aikaan säästöä myös erilai
sissa varastokustannuksissa. Tätä 
kustannussäästöä ei ole otettu huo
mioon taulukoissa. 

Nykyisessä muodossaan vaihto
lavoja voidaan käyttää vain perä
vaunuttomissa autoissa. Pitkillä 
ajomatkoilla perävaunuttomat 
vaihtolava-autot eivät yleensä 
näytä pystyvän taloudellisessa 
mielessä kilpailemaan perävaunul
listen, tavallisen menetelmän mu
kaan käsin kuormattujen autojen 
kanssa. Vaihtolavojen käyttämi
nen perävaunullisissa autoissa on 
parhaillaan suunnittelun alaisena. 

A. E. H. 
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Kuusikoista saatujen tulosten 
perusteella K r a m e r toteaa, että 
metsän käsittelytapa metsän si
sällä ja teitä reunustavilla alueil
la on ollut sama ja runkoluku pin
ta-alayksikköä kohti niin ikään 
vähäisiä poikkeuksia lukuun otta
matta yhtä suuri. Näin ollen hän 
on voinut keskittää selvittelynsä 
puiden kasvun ja siihen vaikutta
vain tekijäin analysoimiseen. Ver
ratessaan reunakaistan ( 10 m sy
vyys tien reunasta laskettuna) 
puiden keskipituutta ikäluokittain 
metsikön muiden osien puiden 
keskipituuteen hän toteaa 51-80 
v metsikön puut ensiksi maini
tulla alueella keskim. 1 m pitem
miksi kuin metsikön sisällä. Vain 
alle 5 m levyisten samoin kuin 
äärimmäisen leveiden teiden ( 20 
m leveys) reunapuut olivat mai
nituissa ikäluokissa suunnilleen 
samanpituisia kuin metsikön si
sällä olevat puut. Jos kasvatus
hakkuissa on käytetty voimakasta 
harvennusta, pituuserot jäävät 
kuitenkin vähäisiksi tai niitä ei ole 
lainkaan. 

Rinnankor keusläpimi tan vertai
lu tuloksina K ramer esittää mm., 
että jo 5 m tienleveydestä alkaen 
ensimmäisen 10 m levyisen kais
tan keskimääräinen paksuuskas
vu on hieman suurempi kuin met
sikön sisällä. Suuruusero kasvaa 
7-8 m tienleveyteen asti ja jää 
si tä leveämpien teiden ollessa 
kysymyksessä samansuuruiseksi. 
Metsikön ikä ja harvennushakkui
den voimakkuus vaikuttavat en
simmäisen kaistan puiden keski
maara1sen rinnankorkeusläpimi
tan suhteelliseen suuruuteen. Alle 
50 v ikäisissä, nuorissa, ensim
mäisen 10 m kaistan puissa kes-

kiläpimitta (D1.s) oli 5 %, 51-80-
vuotisissa 10 % ja yli 80 v metsi
köissä keskimäärin 5 % suurempi 
kuin vertailukaistoilla. Jos har
vennushakkuut ovat olleet voi
makkaita, reunakaistan puiden 
paksuuskasvu on vain mitättömän 
vähän suurempi kuin metsikön 
keskellä. 

Runkolukumäärän ollessa pin
ta -alayksikköä kohti sama reuna
kaistan runkojen pohjapinta-ala 
on tietä reunustavien puiden voi
makkaammasta paksuuskasvusta 
johtuen suurempi kuin metsikön 
sisällä ja niin ikään myös runko
puuvarasto on suurempi. Jotta 
voitaisiin ratkaista, missä määrin 
reunakaistan suurempi puuvarasto 
pystyy korvaamaan tiealueen 
puuttomuutta, on reunakaistan 
pinta-alaan lisättävä puolet tien 
leveydestä. Kun näin saatua pin
ta- alayksikköä kohti laskettua 
puuvarastoa verrataan sisusmet
sikön puuvarastoon, ei 5 m ka
peampia teitä käytettäessä voida 
havaita minkäänlaista varaston 
vähentymistä. Jos tie on leveämpi, 
vähentyminen on huomion arvioi
nen. Suurehko vähentyminen on 
nuorissa metsiköissä havaittavissa 
8 m ja vanhemmissa metsiköissä 
9 m tienleveydestä alkaen. 

Teiden vaikutus puun tuotannon 
laatuun 

K ramer käsittelee julkaisus
saan myös teiden vaikutusta pui
den laatuun. Hän toteaa, että laa
tueroja, lähinnä suurempaa ok
saisuutta, on havaittavissa ainoas
taan tietä reunustavissa puissa 
reunakaistan muiden puiden ol
lessa tässä mielessä täysin saman-
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HAVAINTOJA ERILAISTEN HEVOSV ARSITEIDEN 

OMINAISUUKSISTA 

Kajaani Oy:ssä suoritettiin tam
mi-helmikuussa 1956 tutkimuksia 
jäätien ja hammashöylällä hoide
tun polannetien aiheuttamasta ve
tovastuksesta. 

Tutkimusolosuhteista voidaan 
todeta seuraavaa. Koetiet olivat 
joko jääteitä tai hammasterällä 

laatuisia kuin metsikön keskus
tassa. Kun metsikkö vanhenee, 
myös reunapuut karsiutuvat niin, 
että jos tienleveys on esim. 8-12 
m, vanhahkon kuusikon oksaisuu
dessa ei enää ole havaittavissa 
mitään ulkoisia eroja. Reunuspui
den sisäinen oksaisuus on tieten
kin suurempi, mutta laatueron 
taloudellinen merkitys on kuiten
kin sangen pieni. Huomion ar
voista oksaisuuden vaikuttamaa 
laadun alenemista on havaitta
vissa vasta aukion reunassa ole
vissa kuusissa. 

Tien leveyden vaikutus tietä 
reunustavien puiden laatuun on 
lähinnä kasvuetäisyyskysymys. 
Kasvuetäisyyden ja kuusipuun 
laadun välistä suhdetta on selvi
tellyt norjalainen K 1 em. Hänen 
tulostensa mukaan teistä johtu
valla reunuspuiden kasvuetäisyy
den suurenemisella ei ole sanot
tavaa merkitystä puiden laatuun 
edes hyvillä metsätyypeillä kasva
vissa viljelyskuusikoissa. Edelly
tyksenä kuitenkin on suhteellisen 
kapeiden teiden (3-5 m) käyttö. 

Suomen olosuhteita silmällä pi
täen voidaan esittää seuraavaa. 

1. Kun K r a m e r i n mukaan 
vasta 5 m leveämmät tiet alkavat 

höylättyjä polannevarsiteitä, joi
ta hoidettiin jatkuvasti. Liikenne 
oli n. 40 kuormaa/pv. Tutkimusai
ka oli 1 7. 1.-22. 2. Ilman lämpö
tila oli koko ajan < ± 0° C laskien 
välillä -40° C:een saakka. Tutki
musaikana satoi uutta lunta erit
täin vähän. Koekuormien keski-

vaikuttaa vähentävästi kuusimet
sikön puun tuotantoon ja maas
samme käytettävien talviteiden 
tiealue on metsäss.ä olevilla tien
osilla miltei poikkeuksetta tätä 
leveyttä pienempi, verraten tiheäl
läkään moottoripalstatieverkolla 
ei liene puun tuotantoa vähentä
vää vaikutusta. 

2. Kun metsiköt pyritään kas
vattamaan sitä harvempina, mitä 
huonompi on boniteetti ja kun 
Kramer i n tulokset on saatu 
Keski-Euroopan hyviltä, meidän 
metsätyyppejämme paremmilta 
boniteeteilta, on ilmeistä, että 
teistä aiheutuva puun tuotannon 
väheneminen ilmenee maamme 
olosuhteissa vasta huomattavasti 
5 m leveämpiä teitä käytettäessä. 

3. Metsäautotiet todennäköisesti 
vähentävät puun tuotantoa aina
kin parhailla metsätyypeillä, kos
ka niiden tieaukon leveys on vä
hintään 8-9 m yksijonoiselle lii
kenteellekin rakennettuina. 

Sekä K r a m e r i n että K 1 e -
m i n tutkimukset antavat aiheen 
otaksua, että teiden puun tuotan
non laatua huonontava vaikutus 
on oloissamme taloudellisessa mie
lessä merkityksetön. 

K. P. 
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PINOTIHEYS MÄNTYPAPERIPUJDEN LAATURYHMÄN 

TUNNUKSENA 

Pohjois-Suomessa jaetaan män
typaperipuu eli sulfaattipuu alku
perän mukaan kolmeen ryhmään. 
Ensimmäisen ja parhaana pidetyn 
ryhmän muodostaa paperipuulei
mikoista peräisin oleva tavara sii 
nä tapauksessa, että rungot on ko
konaisuudessaan valmistettu sul
faattipuuksi. Tämä lajittelematon 
sulfaattipuu käy nimellä runko-

paino oli 2.62 tn. Parirekien jalas
ten kokonaispinta-ala oli n. 114 
dm2 • Tutkimusaikana oli raiteilla 
irtolunta 1-5 mm. 

Näissä olosuhteissa vaihteli ve
tovastussadannes, joka ilmoittaa 
vetovastuksen sadanneksina kuor
man painosta, jäätiellä 2.3-3 .7-
5.2 ja polannetiellä 3.8-5.5-7.1. 
Eri tekijöitten osuus tähän vaih
teluun oli tutkimuksen mukaan 
seuraava. 

1. Ilman lämpötilan aleneminen 
näyttää suurentavan vetovastusta 
n . -15° C:een saakka. Tätä al
haisemmissa lämpötiloissa ei muu
toksilla ole sanottavaa merkitys
tä. Lämpötilan vaihteluiden vaiku
tus on sama kummallakin tietyy
pillä. 

2. Liikenteen vetovastusta vä
hentävä vaikutus on polannetiel
lä huomattavasti suurempi kuin 
jäätiellä. Ilmiö selittyy sillä, että 
tutkimusaineistossa on liikenne il
moitettu kokonaisliikenteenä tien 
käyttöönotosta lukien, jolloin sii
hen sisältyy myös tienhoitotoi
menpiteiden vaikutus. Todennä
köisesti parantaa varsinainen lii
kenne vain polannetietä muuttaen 

sul!i. Toisen ryhmän muodostaa 
lajiteltu sulfaattipuu eli sellainen 
paperipuuleimikoista peräisin ole
va tavara, joka on jäänyt jäljelle, 
kun leimikosta on ensin tehty kai
vospuuta. J ohtuen siitä, että laa
dultaan parhaat rungonosat on 
tällöin käy tetty muuhun tarkoi 
tukseen, käy ryhmä nimellä ker 
mottu. suUi. Kolmannen ryhmän 

sen raiteiden pintakerroksen yhä 
enemmän jäätien kaltaiseksi. Ve
tovastusmuutokset jäätiellä on sen 
sijaan laskettava tienhoidon ti
lille. 

3. Kuorman painon kasvaessa 
pienenee vetovastussadannes sa
malla tavoin sekä polanne- että 
jäätiellä. Aineiston puitteissa on 
tämä muutos tasainen ja pienempi 
kuin edellisten tekijäin vaikutuk
set. 

4. Jos raiteiden kovuus on yli 
40 kg/cm2, ei sen muutoksilla ole 
vaikutusta vetovastukseen. 

5. Mittausteiden vetovastussa
dannesten eroa voidaan aiilakin 
osittain pitää tienhoitotoimenpi
teistä ja niiden jatkuvuudesta joh
tuvana. Näiden vaikutus näyttää 
olevan samaa suuruusluokkaa 
kummallakin tietyypillä. 

6. Muiden vetovastuksen vaih
teluihin mahdollisesti vaikuttavien 
tekijöitten olemassaolosta eivät tä
mä tutkimus ja siinä käytetyt me
netelmät anna vastausta. Toden
näköisesti niiden vaikutus näis
sä olosuhteissa on häviävän pieni. 

E. T. 
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muodostaa tukkipuiden latvuksis
ta peräisin oleva sulfaattipuu eli 
nokkasuLli. 

Koska on ollut aihetta otaksua, 
että näiden ryhmien pinotiheys 
on erilainen ja koska Kemijoen 
yhteisuiton ja määräerottelun ta
kia kaikki Kemijoen Uittoyhdis
tykseen kuuluvat uittajat saavat 
sekoitettua, keskimääräiseltä laa
dultaan jotakuinkin samanlaista 
tavaraa, on herännyt ajatus, että 
ne uittajat, jotka hankkivat joki
varteen etupäässä hyvälaatuista 
tavaraa, kärsivät jokisuulla mää
rällisen tappion, kun taas ne, jot
ka luovuttavat uittoon etupäässä 
huonolaatuista tavaraa, vastaa
vasti voittavat. Kysymyksen sel
vittämiseksi on Metsäteho Kemi
joen Uittoyhdistyksen pyynnöstä 
suorittanut 2 m mäntypaperipuita 
koskevan pinotiheysmittauksen. 

Aineisto pyrittiin kunkin laa
turyhmän osalta saamaan vähin
tään yhtä laajaksi kuin aikaisem
missa julkaistuissa pinotiheystut
kimuksissa. Tarkoituksena oli mi
tata n. 300 p-ma kuhunkin laatu
ryhmään kuuluvaa tavaraa. Mit
taukset suoritettiin keväällä 1958 
ja uittokauden alkuun mennessä 
päästiinkin melko lähelle tavoi
tetta. Runkosullia mitattiin 287 
p-m3, kermottua sullia 292 p - m3 

ja nokkasullia 251 p-ma. 
Keskimääräiseksi pinotiheyslu

vuksi saatiin runkosullille 0.735 
(ääriarvot 0.704-0.768), kermo
tulle sullille 0.719 (ääriarvot 0.674 
-0.743) ja nokkasullille 0.722 
(ääriarvot 0.650-0.762) . Runko
sullin pinotiheys näyttää siis ole
van keskimäärin vähän parempi 
kuin kahden muun ryhmän, joilla 
ei ole keskenään sanottavaa eroa. 

Pinotiheyden vaihteluväli on suu
rin nokkasullilla. Pinojen kuutio
määrillä painottaen laskettu ha
jonta eli li oli runkosullilla 0.020, 
kermotulla sullilla 0.013 ja nokka
sullilla 0.027, kermotulla sullilla 
siis pienin ja nokkasullilla suu
rin. Mainitut luvut tarkoittavat 
koskemattomia varastopinoja en
nen niiden hajoittamista ja pölk
kyjen mittaamista. Uudelleen pi
nottuina olivat pinot keskimäärin 
jonkin verran harvempia kuin en
nen pölkkyjen mittausta, mutta 
muutoksen suunta kuitenkin vaih
teli yksityistapauksissa. 

Suoritetut keskivirhelaskelmat 
eivät näytä antavan a ihetta pitää 
sulfaattipuun eri laaturyhmien pi
notiheyseroj a merkitsevinä. 

Tutkimustulosten perusteella 
näyttävät niin ollen 2-metrisen 
sulfaattipuun eri laaturyhmien pi
notiheyserot olevan keskimäärin 
niin vähäisiä, että ne tuskin puol
tavat kompensaatiotoimenpiteisiin 
ryhtymistä jokisuulla. Yksityista
pauksissa saattavat eri ryhmien 
erot kyllä olla melko h uomattavia. 
Karsinnan laatu näyttää vaihtele
van alueittain suuresti hakkuut
tajan ja työnjohdon vaatimusten 
mukaan. Karsinnan huolellisuus 
tulee kysymykseen erityisesti lat
vatavaran kohdalla. 

Eri laaturyhmien keskimääräisiä 
pinotiheyslukuja tarkasteltaessa 
kiinnittää huomiota, että ne ov at 
kautta linjan suurempia kuin 2-
metristen mäntypaperipuiden pi
notiheysluku Tapion taskukirjan. 
mukaan. Mainitun lähdeteoksen 
mukaan on samanpituisten kuusi
ja mäntypaperipuiden pinotihey
dessä selvä ero. Esim. 2 m kuusi
paperipuiden pinotiheysluvuksi il-
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Kuva 9 . Eri laaluryhmien pölk

kyjen j akaantuminen keskuslöpl

mitta luokkl in tasaavan luokltuksen 

mukaisesti . 

moitetaan 0.73 ja 2 m mäntypape
r ipuiden pinotiheysluvuksi 0.71. 
Nyt on kuitenkin Pohjois-Suomes
sa päädytty 2 m runkosullin koh
dalla keskimääräiseen pinotiheys-

lukuun 0.735, siis jopa kuusen lu
kua suurempaan. 

Pölkkyjen prosenttinen jakaan
tuminen läpimittaluokkiin oli kus
sakin ryhmässä, kuten odottaa 
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RAIV AUSMOOTTORISAHAN TYÖTULOKSET JA 
-KUSTANNUKSET 

Perattaessa syksyllä 1958 Jo-Bu raivausmoottorisahalla erilaisia tai
misto- ja riukumetsiä Bromarvissa ja Porvoon mlk:ssa saatiin seuraa
via tuloksia. 

1. Työvaikeutta kuvaa varmimmin aarilta poistettava 
Työajan menekin suhdeluvut olivat tällöin seuraavat. 

runkoluku. 

Poistettu runkoluku/aari . . . . . . . . 100 300 500 700 900 
Suhdeluku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 100 159 218 277 

Suhdelukua 100 vastaava työaika oli 1 400 min/ha eli 23.3 t /ha. 
2. Sellaiset kuusikkoalat, joissa pääosa poistettavista kuusista on 

yli metrin pituisia, vaativat n. 40 % :n suuruisen aikalisän. 
3. Poistettujen puiden pohjapinta-ala ja runkopuun kiintokuutio

määrä eivät osoittautuneet yksinään kelpaavan työvaikeusluokittelun 
pohjaksi eivätkä näytä antavan edes järeysluokittelullakaan täyden
nettynä tyydyttävää tulosta. 

4. Runkopuun kiintokuutiometrin kaato vaatii aikaa n. 70-30 min/ 
k-ms, jos katkaisuläpimitaltaan vähintään 5 cm:n puita on ainakin 5 %. 

5. Konekustannuksiksi saatiin 141:20 mk/työmaatunti, minkä edel
lytyksinä on mm. 1 500 käyttötuntia, 6 sahanterää, korjaukset puolet 
poistosta ja poltto- ja voiteluaineen kulutus 0.6 ltr/t. Käyttötuntimää
rän kaksinkertaistuminen, mistä on käytännön kokemuksia olemassa, 
pienentää konekustannuksia noin kolmanneksella. 

6. K äyttäen työpalkkana 190:- mk/t sekä konekustannuksina 
141 :20 ja 101 :70 mk/t tuli perkaustyö maksamaan seuraavasti. 
Poistettu runkoluku/aari 100 300 500 700 

Konekustann. 
Konekustann. 

141:20 mk/t 
101:70 > 

3 300:-
2 900:-

mkiha 
8 050:-
7 050:-

12 800:-
11 250:-

17 600:-
15 450:-

saattaakin, hyvin eriLainen. Ohei
nen piirros valaisee asiaa. Run
kosullin jakaantumiskuvio on sel
västi vasemmalle vino, niin kuin 
y leensäkin erottelema ttomien 
pölkkyjen ollessa kysymyksessä. 
Kermotun sullin läpimittajakaan
tumiskuviosta näkyy kermomisen 
v aikutus hyvin selvästi. Pölkkyjä 
kuuluu suhteellisesti enemmän 
pieniin ja suuriin läpimittaluokkiin 
kuin runkosullilla, ja niiden läpi
mittaluokkien kohdalla, jotka ovat 
kaivospuiksi sopivimpia, on ja-

A. T. 

kaantumiskuviossa selvä painan
ne. Nokkasullin jakaantumiskuvio 
on huomattavan symmetrinen ja 
huippu sattuu tuntuvasti suurem
man läpimitan kohdalle kuin muil
la ryhmillä. Jakaantumiskuvio on 
kullakin ryhmällä siinä maarm 
tyypillinen, että tutkimalla läpi
mittajakaantuminen voitaisiin il
meisesti yksityisen, suurehkon pi
nonkin kohdalla osoittaa, mihin 
sulfaattipuun ryhmään se kuuluu, 
jos asiasta ei jostakin syystä muu
ten saataisi varmuutta. 0. M . 
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METSÄTÖIDEN KONEELLISTUMISEN VAIKUTUS 

TYÖVOIMAN TARPEESEEN 

Metsä töiden koneellistumisen 
vaikutusten tarkastelussa rajoitu
taan pelkkiin puun korjuutöihin, 
koska puun tuottamisen (metsän
hoidon) vaatima työpanos on 
oloissamme melko vähäinen. 

J os ajatellaan eri puutavaralajeja 
valmistetuiksi ja kuljetetuiksi sii
nä suhteessa kuin niitä hankittiin 
v. 1957, saadaan eri tavaralajien 
määrillä painotetuiksi keskimää
räisiksi miestyöpanoksiksi koneel
listamattomassa työssä: 

- puutavaran valmistus 
- » - metsäkuljetus 

Yhteensä 

n. 
n. 

n. 

Samana vuonna puutavarasta 
valmistettiin koneellisesti suun
nilleen seuraavat määrät: 

Puutavaran valmistus 
Kaato ja pölkytys metsässä 
- Ainesp inotavara . . ...... . . 
- Polttopuu .. .. . .......... . 
- Sahatukit yms. . ....... . . 
- Vaneritukit ........... . . . 
Kaikki puutavara .. ..... .... . 

Ainespinotavaran varastokat-
konta ..... . 

- > - varastokuo-
rinta 

Polttopuun valmist. varastoilla 

Metsäkuljetus 
- Ainespinotavara ......... . 
- Polttopuu .... .. . ........ . 
- Sahatukit .... .. . .... . ... . 
- Vaneritukit 

Kaikki puutavara . . .... . . .. ... . 

Asetelmasta, johon eivät sisälly 
huomattavan pitkälle koneelliste
tut kaukokuljetukset (traktori
kuljetus välivarastoista, autokul
jetus, rautatiekuljetus ja vesitie
kuljetukset), ilmenee tarkastelu
vuoden koneellistumisaste verra
ten alhaiseksi. Tällä hetkellä se on 
jo hivenen korkeampi, mutta ero 
v :een 1957 verrattuna jäänee kui
tenkin vähäiseksi. 

Asetelmassa esitetty koneellis
tumisaste on pienentänyt tarvitta-

0.486 
0.149 

miespv/k-m3 kuoretta 
- » - - » -

0.635 miespv/k-m3 kuoretta 

vaa työpanosta arviolta seuraa
vasti. 

4.0 % kokonaismäärästä 
4.0 % - » -

34.0 % - »-

34.0 % - » -

14.5 % - » -

10.0 % varastolla katko-
tusta määrästä 

23.0 % varastolla valmis-
tetusta määrästä 

6 

1.7 % kokonaismäärästä 
1.7 % - > -

3.3 % - > -

3 .3 % - > -

2.3 % - > -



Ainespinotavara . . . . . . . . . . . . n. 
Polttopuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 
Sahatukit yms. . . . . . . . . . . . . . . n. 
Vaneri tukit . . . . . . . . . . . . . . . . n. 

Keskimäärin n. 

Supistumisesta voidaan laskea 
n . 60 % moottorisahojen käyttöön 
otosta johtuvaksi, n. 1 % koneel
lisen varastokatkonnan, n. 31 % 
koneellisen varastokuorinnan ja 

,.. n. 8 O/o traktorimetsäkuljetuksen 
aiheuttamaksi. 

Työvoiman tarpeessa on vii
meisten 10 vuoden aikana tapah
tunut kuitenkin huomattavasti 
suurempi supistuminen kuin met
sätöiden koneellistumisen perus
teella _ on pääteltävissä. Sangen 
voimakas vaikutus työn tuotta
vuuteen on näet ollut eri tavara
lajien valmistusasteen muuttumi
sella. Esim. sahatukeista kuorit
tiin a ikaisemmin valtaosa met
sässä tai välivarastoissa. Nykyisin 
niistä saapuu yli 70 % kuorimat
tomina sahalaitoksille. Vastaava, 
joskin vähäisempi muutos, on ta
pahtunut ainespinotavaran val
mistamisessa. Käyttöpaikoille saa
puu kuorimattomana n . ~ . . 

C'.)~% . Ainespinotavaran pölkytys
työ on niin ikään vähentynyt. 
Kuitupuusta valmistetaan 1-met
r iseksi enää n. 6 % 2-metrisen 
osuuden ollessa n. 70 % ja 4-met
risen n. 20 %. Nämä hankinnan 
rakenteelliset muutokset, joihin on 
vielä lisättävä metsäkuljetusmat
kojen lyhentyminen, joka on osal
taan supistanut työpanosta, ovat 
siirtäneet osan aikaisemmin met
sätalouden piiriin kuuluvasta työs
tä teollisuuden ja liikenteen pii 
rissä suoritettavaksi. 

19 -

Valmistus Metsäkulj etus Yht. 

1.8 % n. 0.7 % n . 1.4 % 
0.5 % n. !:::, % n . 0.4 % 
3.1 % n . 1.2 % n . 2.4 % 
6.6 % n . 0.7 % n . 3.2 % 
1.5 % n. 0.4 % n. 1.2 % 

Puutavaran kaukokuljetuksessa 
työvoiman tarve kuljetusyksikköä 
kohti on viime vuosien aikana py
sytellyt todennäköisesti suunnil
leen vakiona. Auto- ja traktori
kuljetuksen alkaminen entistä lä
hempää puutavaran valmistus
paikkoja on näet ilmeisesti lisän 
nyt tarvittavaa työpanosta suun
nilleen samassa määrässä kuin 
kuljetustekniikan kehittyminen ja 
muu rationalisointi on sitä vähen
tänyt. Tasoittavasti on vaikuttanut 
myös entistä runsaampi tavaran 
kuljettaminen kuorimattomana eli 
tuoreena. Kaukokuljetusten keski 
määräinen miestyöpanos on suu
ruusluokaltaan 0.15 ... 0.20 mies
pv/k-m3 kuoretta. 

Edellä esitetystä saattaa saada 
sen käsityksen, että metsätöiden 
koneellistamisen vaikutus työn 
tuottavuuteen olisi vähäinen. To
dellisuudessa käytettävissä olevil
la koneellisilla ratkaisuilla voidaan 
työvoiman tarvetta huomattavasti 
supistaa. Esim. moottorisahat pie
nentävät hakkuun työpanosta kes
kimäärin 10 ... 12 % ja varasto
kuorimakoneet ainespinotavaran 
valmistuksen työpanosta n. 25 ... 
35 % . Toistaiseksi metsävaiheen 
koneellistumisaste on kuitenkin 
niin alhainen , että sen vaikutus 
metsä töiden kokonaistyöpanok
seen jää vähäiseksi. Koneellistu
misasteen alhaisuus puolestaan 
johtuu maatilametsälöiden puun 
korjuutöiden kannattavan koneel-
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AJOMATKAN PITUUS JA TIEN LAATU PUUTAVARAN 

AUTO KULJETUKSESSA 

VAPO suoritti v :n 1958 hel
mi-maaliskuussa autokuljetuksen 
kuormausvarastoistaan tutkimuk
sen, jonka avulla pyrittiin valaise
maan ajomatkan pituuden ja tien 
laadun välistä riippuvuutta. Siinä 
selvitettiin ko. varastojen ja ku
lutus- tai muiden purkamispaikko
jen välisen ajomatkan jakautumi
nen erilaisiin teihm. 

Tutkimuksen kohteet otettiin 
siten, että jokaisen piiriesimiespii
rin varastokortistosta poimittiin 
määrävälein tietty määrä varas
toja. Poimintavälin suuruus riip
pui varastojen kokonaismäärästä, 
sillä tavoitteena oli 30 tutkimus
varastoa/piiri. Näiden lisäksi valit
tiin jokaiselta piiriltä viisi suurin-

listamisen vaikeudesta. Pääosa 
puutavarasta saadaan, kuten tun
nettua, maatilametsälöistä, joiden 
keskisuuruus on vain n. 33 ha. 

Markkinasuhdanteista johtuval
la puun korjuun kokonaisvolyy
min vaihtelulla on tunnetusti erit
täin voimakas vaikutus tarvitta
van työvoiman kokonaismäärään, 
niin voimakas, että tähänastisen 
koneellistumisen merkitys siihen 
verrattuna on häviävän pieni. 

Tiivistelmänä edellä esitetystä 
voidaan todeta seuraavaa. 

- Metsätöiden koneellistumis
aste maassamme on toistaiseksi 
siksi alhainen, että sen työvoiman 
tarvetta pienentävä vaikutus on 
vähäinen. 

- Metsätöiden tuottavuus on 
viimeisten 10 vuoden aikana ko-

ta varastoa ja 1-5 sellaista, joiden 
kohdalla ajomatka oli yli 100 km. 
Tutkimusvarastoja oli yhteensä 
1 112 kpl ja ajomatka keskim. 33.5 
km. 

Tiet luokiteltiin lähinnä S. Puun
jalostusteollisuuden Työnantaja
liiton moottorikuljetustoimikun
nan tieluokittelun mukaisesti. 

Jokaisesta tutkimusvarastosta 
selvitettiin siellä oleva puumäärä, 
ajomatkan pituus ja sen jakautu
minen eri tieluokkiin. Kussakin 
luokassa laskettiin puumäärällä 
painotetut eri tieluokkien keski
määräiset osuudet kilometreinä. 
Täten saadut keskiarvot tasoitet
tiin sitten silmävaraisesti suoralla. 
Tasoitussuoralta saatujen kilomet-

honnut, mutta tämä johtuu pää
asiassa puutavaran hankinnan ra
kenteessa tapahtuneista muutok
sista eikä koneellistumisesta. 

- Koneellistamisella on jo ny
kyisin käytettävissä olevien tek
nillisten ratkaisujen puitteissa 
mahdollisuus pienentää puutava-
ran kuutioyksikköä kohti tarvit
tavaa miestyöpanosta huomatta- [ 
vasti. 

- Vaikka metsätyöt suoritet
taisiinkin koneellisesti, jää erityi
sesti ainespinotavaran valmistuk
sen ja metsäkuljetuksen miestyö
panos kuitenkin siksi suureksi, et
tä puun korjuun volyymin laajen
tuminen lisää tuntuvasti työtilai
suuksia maaseudulla. 

K. P. 
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rien perusteella laskettiin edelleen 
eri tieluokkien suhteellista osuutta 
koko ajomatkasta kuvaavat sadan
nekset. Taulukossa 1 esitetään eri 
tieluokkien suhteellisen osuuden 
vaihtelu eri ajomatkoilla. 

Havaitaan, että ajomatkan pi
dentyessä tieluokkien 1 ja 2 suh
teellinen osuus ajomatkasta suu
renee, mutta muiden tieluokkien 
taas pienenee, ts. ajomatkan pi
dentyessä hyvien teiden suhteelli-

Taulukko 1 
Eri tieluokkiin kuuluvien tieosuuksien suhteellinen osuus ajomatkasta 

eräillä ajomatkoilla. 

Tieluokka 
Ajo- Ajotiet 

1 
Varastotiet 

1 

matka, Yht. 
km 1 1 2 3 1 4 1 5 1 6 

D/o 

10 28.6 20.9 29.5 11.4 1 4.8 1 4.8 1 100.0 
20 40.6 30.7 18.3 5.9 2.5 2.0 100.0 
30 45.0 34.0 14.3 4.0 1.7 1.0 100.0 
40 47.1 35.6 12.3 3.0 1.2 0.8 100.0 
50 48.3 36.6 11.1 2.4 1.0 0.6 100.0 
60 49.1 37.3 10.3 2.2 0.8 0.3 100.0 
70 49.6 37.7 9.8 1.9 0.7 0.3 100.0 
80 50.1 38.1 9.3 1.8 0.6 0.1 100.0 
90 50.4 38.3 8.9 1.7 0.6 0.1 100.0 

100 50.7 38.5 8.7 1.5 0.5 0.1 100.0 

Taulukko 2 

Eri tieluokkiin kuuluvien tieosuuksien pituudet eräillä ajomatkoilla. 

-

Ajo-
matka, 

km 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

1 

1 

- -

1 

2.9 
8.1 

13.5 
18.9 
24.1 
29.4 
34.7 
40.l 
45.4 
50.7 

Ajotiet 

2 

2.1 
6.1 

10.2 
14.2 
18.3 
22.4 
26.4 
30.5 
34.5 
38.5 

Tieluokka 

_\ 
3 

2.9 
3.7 
4.3 
4.9 
5.6 
6.2 
6.9 
7.4 
8.0 
8.7 

1 

km 
4 

1.1 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.3 
1.3 
1.4 
1.5 
1.5 

Varastotiet 

1 

1 

5 

0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 

1 

6 

0.5 
0.4 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 

1 
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LISÄTUTKIMUKSIA JALKAMITTAISTEN RANKOJEN 
HANKINNASTA POHJOIS-SUOMESSA 

Talvella 1956 kerättyyn aineis
toon perustuvassa, v. 1957 jul
kaistussa, jalkamittaisten havu
puurankojen hakkuuta ja ajoa 
koskevassa tutkimuksessa todet
tiin mm. rankojen ajon olevan 
paperipuiden ajoon verrattuna 
huomattavan epäedullista sen 
vuoksi, että rankakuormat köytet
tiin tukkikuormien tavoin. Koska 
oli ilmeistä, että rankakuormien 
käyttämistä voitaisiin tuntuvasti 
vähentää, jopa siitä kokonaan 
välttyäkin konstruoirnalla reen 

nen maara suurenee ja huonojen 
teiden pienenee. Maan eri osien 
välillä ei ko. riippuvuuden suhteen 
ollut havaittavissa säännöllistä ja 
selvää eroa. 

Taulukossa 2 nähdään taulukon 
1 suhdelukuja vastaavat eri luok
kiin k uuluvien tieosuuksien pituu
det eräillä ajomatkoilla. Ajomat
kan pidentyessä luokkiin 1 ja 2 
kuuluvien tieosuuksien määrä li
sääntyy. Vastaava ilmiö on havait
tavissa myös luokkien 3 ja 4 koh
dalla, mutta lisääntyminen on 
tuntuvasti vähäisempää kuin hy
vien teiden kohdalla. Huonoimpien 
teiden, varastotieluokat 5 ja 6, 
m äärä on pysynyt muuttumatto
mana tai hieman p ienentynyt ajo
matkan pidentyessä. 

Viiden suurimman varaston 
muodostamasta ryhmästä lasketut 
tulokset antoivat ko. riippuvuu
desta pääpiirtein samanlaisen ku
van kuin otokseen sisältyvistä va
rastoista lasketut. 

Myös niiden varastojen kohdal
la, joiden ajomatka oli yli 100 km, 

pankkeihin sopivat lyhyehköt si
vutuet, suoritettiin seuraavana 
talvena asiaa koskevia jatkotutki
muksia, edelleen Oulu Osakeyh
tiön myötävaikutuksella niin kuin 
edelliselläkin kerralla. 

Tutkimuksen kohteena oli kaksi 
ajomiestä. Toisen miehen reen 
pankeissa oli irrotettavat (ylös
päin nostettavat) , n. 0.5 m pitui
set puiset sivutuet, toisen reen 
pankeissa taas samanpituiset, si
saanpam vapaasti kaatuvat ja 
ulospäin tarvittaessa laukaistavat 

tien laadun ja ajomatkan pituuden 
välinen riippuvuus oli samansuun
tainen kuin muidenkin varastojen 
kohdalla. 

* * * 
Edellä esitetyn mukaan ajomat

kan pidentyessä puutavaran auto
kuljetuksessa hyvien teiden suh
teellinen osuus ajomatkasta suu
renee ja huonojen taas pienenee. 
Numerotietoja yleistettäessä on 
pidettävä mielessä, että aineisto, 
joka kylläkin on kerätty eri puo
lilta maata, käsittää vain yhden 
puutavaran hankkijan työmaita. 
Eri hankkijoilla saattaa esiintyä 
sekä kuormaus- että purkamisva
rastojen sijoituksen suhteen eroa
vuuksia. Tämän vuoksi laajem
massa aineistossa eri tieluokkien 
osuutta kuvaavat luvut saattaisi
vat poiketa jonkin verran edellä 
esitetyistä. Voidaan kuitenkin pe
rustellusti katsoa, että itse ko. 
riippuvuus on molemmissa ta
pauksissa samansuuntainen. 

A . E. H. 

, 

/ 
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PUUTAVARANIPPUJEN SIIRTO ATRON JA PUNTARIKOSKEN 

VOIMALAITOKSILLA 

Puutavaran uitto niputettuna 
tarjoaa monia etuja muihin uitto
tapoihin verrattuna silloin, kun 
puutavaran vesitsekuljetus on jär
jestettävä konevoimaan turvautu
malla. Erityisesti on nippu- uitosta 
toivottu keinoja niiden haittojen 
lieventämiseen ja eliminoimiseen, 
joita voimalaitosten rakentamises
ta on aiheutunut ja aiheutuu uit
toväylille puuta kuljettavien vir
tojen muuttuessa järvialtaiksi ja 
voimalaitospatojen muodostuessa 
irtouiton »pullonkauloiksi>. 

Puutavaran saamiseksi voima
laitoksen ohi on käytettävissä 
kaksi keinoa, padon varustaminen 
uittokourulla, taikka tavaran siir
täminen padon yli tai ohi. Ensiksi 
mainittu edellyttää, mikäli halu
taan käyttää nippu-uittoa, nippu
jen hajoittamisen ennen uittokou-

rautaiset sivutuet. Kun rankojen 
ajo oli edellisen tutkimuksen yh
teydessä vaatinut köyttämismene
telmää käy ttäen kilometrin mat
kalla kiintokuutiometriä kohti 16 
% enemmän aikaa kuin 2 m pa
peripuiden ajo, kävi rankojen ajo 

) nyt sen ajomiehen kohdalla, jon
ka reessä oli puiset tapit, 4 % 
nopeammin kuin 2 m paperipui
den ajo ja sen ajomiehen kohdal
la, jonka reessä oli laukaistavat 
rautatapit, 6 % hitaammin kuin 
2 m paperipuiden ajo. Syynä ajo
miesten eroavuuteen ei ole aina
kaan ensi sijassa sivutukien eri
laisuus, vaan se, että ensiksi mai
nittu ajomies käytti kuormauk
sessa hyvin tehokkaasti apuna 

ruun syöttämistä ja uudelleen ni
puttamisen ala-altaassa. Tämä tu
lee kalliiksi ja lisäksi uittokouru
jen kuluttaman veden energia
arvo on niin suuri, että puutava
ran siirtäminen nippuina on taval
lisesti voimalaitoksellekin edulli
sempaa. 

Suomessa on tähän mennessä 
varustettu neljä voimalaitosta nip
punosturilla. Nostureiden koko
naistarve on arvioitu n . lOO:ksi. -
Saadakseen puolueettoman selvi
tyksen kahdesta tärkeimmästä 
nosturityypistä Oulujoki Oy pyysi 
Metsätehoa suorittamaan tutki
muksia Atron voimalaitokselle si
joitetusta Kone Oy:n valmista
masta nosturista v. 1957 ja Oulu
joen nippu- uittotoimikunta Pun
tarikoskella olevasta, Valmet Oy:n 
valmistamasta nosturista v. 1958. 

nostokoukkua, sen sijaan että toi
nen turvautui pelkästään käsiin
sä. Tosin jälkimmäisen ajomiehen 
kohdalla hidasti kuormaamista 
myös sivutukien kaatuileminen 
itsestään sisäänpäin kuormauksen 
alkuvaiheessa, mikä epäkohta on 
kuitenkin helposti korjattavissa. 
Kuorman purkamisessa olivat 
laukaistavat sivu tuet selvästi 
edullisempia kuin ylöspäin nos
tettavat. 

Joka tapauksessa voidaan to
deta, että reen pankkojen varus
taminen sivutu'illa on huomatta
vasti jouduttanut rankojen ajoa 
köyttämismenetelmään verrattu
na. 

O. M. 
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Kone Oy:n valmistama nippu
nosturi on rakenteeltaan tavan
.omainen siltanosturi, joka on va
r ustettu erikoisella kuorman kul
jetuselimellä. Viimeksi mainittuun 
kuuluu neljä oman moottorinsa 
.avulla 87° kääntyvää kaksois
koukkua, joiden varassa siirre
tään kaksi nippua kerrallaan. 
Kuorman ottamiseksi koukut 
käännetään limittäin niin, . että 

kuljetuselin mahtuu painumaan 
kahden nipun välisestä raosta. 
Veden alla koukut käännetään 
:.auki>, jolloin ne asettuvat nipun 
alle ja nosto voi alkaa. Atron nip
punosturin nostokyky on 2 X 1 7 .5 
= 35 tn, jänneväli 10 m, nostono
peus 14 m/min, siirtonopeus 40 m/ 
min , laskunopeus 14 m/min, sillan 
paino n. 35 tn ja kuljetuselimien 
paino n. 5 tn. Sen nosto- ja lasku-

Kuva 10. Airon nip

punosturi yläaltaan 

puolelta nähtynä. 

Kuva 11. Kone Oy:n 

nippunosturin kuor· 

man kuljetuselimet 

nippukuormlneen 

laskeutumassa ola

allaaseen. 

t 
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moottorin teho on 80 kW, siirto
moottorin 9.5 kW ja kuljetuseli
mien käyttömoottorin 1.1 kW. Ve
den minimisyvyysvaatimus on 4 m 
ja keskim. putouskorkeus Atrossa 
14.5 m. 

Kuva 12. Puntari

kosken nlppunosturi 

paperipuunippujen 

täyttämän syöttöka

navan puolelta näh

tynä. 

Kuva 13. ValmetOy:n 

nippunoslurin kulje

tusvaunut. Nostovau

nu odottaa, kunnes 

laskuvaunu on ko

honnut nippukuor

man alle. 

Valmet Oy :n nippunosturi muis
tuttaa rakenteeltaan kiramoa. Sii
nä on kaksi täysin erillistä nosto
konetta, joilla kummallakin on 
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oma moottorinsa ja joiden toimin
ta on tahdistettu siten, että yhtä 
nippua kerrallaan siirtävän nosto
vaunun tuoma nippu jää padon 
harjan kohdalla laskuvaunun va
raan, jonka kuljettamana se siir
tyy alaveteen. Lasku voi alkaa 
vasta sen jälkeen, kun nostovaunu 
on siirtynyt jonkin matkaa radal
laan alaspäin. Vaunut kulkevat 
teräsköysien varassa patoon tuet
tuja, kaltevia nostoratoja pitkin. 
Ratojen alapäiden tulee olla tie
tyn, putouskorkeudesta riippuvan 
:opohjatilan» päässä toisistaan. 

Puntarikosken Valmet nippu
nosturin nostokyky on 15 ... 20 tn, 
siirtomatka vaakatasossa n. 17 m, 
kuljetuselimien paino n. 2X 8 tn 

tukkeja. Nippujen koot olivat At
rossa keskim. 10.8 k-m3, Puntari
koskella 12.9 k-m3. 

Siirtotyön tuotos on laskettu 
erikseen 1) ns. teoreettisena, joka 
edellyttää nostureiden häiriötöntä 
ja keskeytyksetöntä toimintaa, 2) 
ns. optimaalisena, jota määritet
täessä ajasta on vähennetty väl
tettävissä olevat keskeytykset, 3) 
n. 2 viikon pituisen aikatutkimuk
sen aikana määritetyn keskiarvon 
mukaisena sekä 4) koneenkäyttä
jän palkkauksen perustana olevan 
ajankäytön pohjalla. Lisäksi on 
tehty varovainen arvio tuotokses
ta jatkuvassa työssä. Nämä erilai
set tuotosarvot on esitetty taulu
kossa 1. 

Taulukko 1 

Nippunostureiden tuotosarv ot. 

Tuotos 
Suhde - - __ l ____ A_t_ro~-

nippua/t Suhde 
-------

Puntarikoski 

nippua/t 

Teoreettinen tuotos .... .. . . 
Optimaalinen keskituotos .. 
Aikatutkimusten mukainen 

33.3 

30.2 

100 

91 

48.4 

34.8 

100 

72 

keskituotos 28.6 86 28.3 58 

Maksettujen työtuntien mu-
kainen keskituotos ..... . 

/
Arvio keskituotoksesta jat-

14.5 44 15.8 33 

kuvassa työssä . . ....... . 26.0 78 32.0 66 

ja veden syvyysvaatimus vähin
tään 7.5 m. Keskim. putouskorkeus 
Puntarikoskella on 10.5 m. 

Tutkimusten aikana siirrettiin 
Atrossa puutavaraa n. 89 700 k-ma, 
josta 45 % saha- ja vaneritukkeja, 
sekä Puntarikoskella n. 104 400 
k-ms, josta 26 % saha- ja vaneri-

Työntekijäin määrät sekä hei
dän ajankäyttönsä jakaantuminen 
tehotyöhön ja keskeytyksiin il
menevät taulukosta 2. 

Taulukoissa 3 ja 4 on esitetty 
nippua kohti lasketut miestyöpa
nokset ja vastaavat konetyöpanok
set. 



) 
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Taulukko 2 

Työntekijäin määrät ja heidän työ
aikansa jakaantuminen tehotyö

hön ja keskeytyksiin. 

Teho työ 

Työntekijä Atro ' Puntari-
koski 

Keskeytykset 

Atro ' Puntari-
koski -- - -

1 O/o 

Koneenkäyttäj ä .... . . .. . . 
1 

86 
1 

90 
I kuorman tekijä ..... . .. .. 55 74 
II - » - . . . . . . . . . . 58 72 
Nippujen työntäjä .. . . ... . 22 16 

I järvimies . .. . . . .. . . .... 35 74 
II - » - . . . . . . . . . . . . . . 43 89 
III - » - . ....... .... . . - 90 
IV - » - . . ........... . - 83 
V - » - . ... . .... . . ... - 100 
VI -»- . . . . . . . . . . . . . . - 97 

Taulukko 3 

Nippunostureiden miestyöpanos 
Lopullista miesvahvuutta 

käytettäessä. 

14 10 
45 26 
42 28 
78 84 

65 26 
57 11 
- 10 
- 17 
-

1 
0 

- 3 

Työntekijä 1 Atro j Puntarikoski 

miesrnin/nippu 1 Ofo miesmin/nippul . D/o 

Järvimiehet ... . ... . ... . 2.31 20 
Koneenkäyttäj ä ....... . 2.31 20 
Kuorman tekijät ........ 4.62 40 
Nippujen työntäj ä 2.31 20 

/Yliteensä ......... . .... 1 11.55 100 1 

Taulukko 4 

Nippunostureiden konetyöpanos. 

Atro 
Kone 

11.25 1 

1.88 
3.75 

16.88 

Puntari koski 

Työpanos, rnin/nippu 

Nosturi 
Vintturi 
Pintavirran kehittäjä . . . . . . 

2.31 

2.31 

1.88 
0.47 
1.88 

67 
11 
22 

100 

' 
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Nipunsiirtolaitoksiin investoi
duiksi rahamääriksi on laskettu 
Atron osalta 33.1 milj. mk ja Pun
tarikosken osalta 45.9 milj. mk. 
Nipunsiirron kustannusten ja
kaantuminen ensimmäisen työkau
den todellisten kustannusten pe
rusteella laskettuna on esitetty 
taulukossa 5. 

tavirran -ehittäjien käyttöä taikka 
ala-altaan miehitystä. 

Niput olisi pyrittävä tekemään 
mahdollisimman suuriksi, koska 
niiden kuljetusaika nosturille ei 
sanottavasti riipu koosta ja koska 
varsinainen nipunsiirtoaika nostu
rilla on kutakuinkin vakio siirto
kertaa kohti. 

Taulukko 5 
Nipunsiirron kustannusten prosen
tuaaLinen jakaantuminen ensim

mäisenä vuotena. 

Kustannuslaji 

Kiinteät kustannukset: 
- Korot ja kuoletukset 

Muuttuvat kustannukset: 
- Työpalkat ... ........ . 

Vuotuinen kunnossapito . 
- Sähköenergia ...... ... . 
- Yleiskulut .... .... ... . 

Yhteensä 

Nosturityyppien toimintavar-
muutta voidaan pitää hyvänä. -
Johtopäätöksinä vastaisten nipun
siirtolaitosten suunnittelua varten 
esitetään mm. seuraavaa. 

Nosturi tulisi sijoittaa voimalai
tokselle siten, että veden virtaami
nen turpiineihin auttaisi mahdol
lisimman paljon nippujen kulje
tusta nosturin luo ja että nosturi 
jättäisi niput ala- altaassa sellai
seen paikkaan, josta ne pääsevät 
voimalaitoksen imuaukon synnyt
tämän vastavirran häiritsemättä 
jatkamaan matkaansa ilman pin-

17.6 
5.5 
0.2 
3.4 

Atro 

O/ o 

73.3 

26.7 

100.0 

Puntarikoski 

14.9 
6.1 
0.7 
2.6 

75.7 

24.3 

100.0 

-! 

Kun kiinteiden kustannusten 
osuus nipunsiirron kokonaiskus
tannuksista on huomattavan suuri, 
tulee siirtotyö puutavaran kuutio
yksikköä kohti sitä halvemmaksi, 
mitä suurempi on vuosittain siir
rettävä puutavaramäärä. 

Työntekijäin palkkaus on syytä 
järjestää urakkapohjalle ja ko
neenkäyttäjäksi on syytä valita, 
esim. testaukseen turvautumalla, 
ominaisuuksiltaan hyvin ko. teh
täviin soveltuva henkilö. 

K. P. 
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