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PAPERIPUIDEN TEKO MOOTTORISAHAA KÄYTTÄEN 

Moottorisahan käyttöä kuusi
paperipuiden valmistuksessa kos
kevan tutkimuksen perusteella 
voidaan yhteenvetona esittää seu
raavaa. 

Nykyisillä moottorisahoilla 
voidaan pinotavaraleimikoissakin 
tuntuvasti jouduttaa puiden kaa
toa ja pölkytystä. Lisäksi työn 
keventämisestä näyttää aiheutu
van, että myös koneellistamatto
ma t työvaiheet jonkin verran no
peutuvat kuorimattoman tavaran 
valmistuksessa. Moottorisahan 
avulla kuorimattomien kuusipa 
peripuiden teossa saavutettu työ
ajan säästö valmisteyksikköä 
kohti vaihteli tutkituissa tapauk
sissa 13 ... 25 %. Tällöin olivat 
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kysymyksessä runkojen koon 
puolesta keskinkertaiset leimikot 
( 6 runkoa pinokuutiometriä koh
ti). Moottorisahan hyvällä kun
nolla ja häiriöttömällä käynnillä 
on ratkaiseva vaikutus saavute
tun työajan säästön suuruuteen. 

Esimerkkinä siitä, millaisia 
muutoksia moottorisahan käyt
töön siirtyminen aiheuttaa työai
kaan, esitetään oheisessa taulu
kossa erästä sahan käsittelyssä 
taitavaksi arvosteltua työnteki
jää koskevat luvut. Kysymyk
sessä on 2 m kuorimattomien 
kuusipa peripuiden teko ristikolle. 

Taitavat moottorisahurit pys
tyvät valmistamaan paperipuiksi 
kaikkein pienikokoisimpiakin 
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runkoja moottorisahan avulla 
nopeammin kuin käsisahaa käyt
täen, kun taas taitamattomat sa
hurit eivät saavuta pienten run
kojen. kohdalla juuri lainkaan 
työajan säästöä käsinsahaukseen 
verrattuna. Tottuneilla sahureil 
la ei saavutetun työajan säästön 
suhteellinen suuruus tavallisissa 
pinotavaraleimikoissa kovin 
paljoa riipu leimikon keskikuu
tiosta, vaikkakin yleissuunta on 
hieman suurempiin runkoihin 
päin nouseva. 

tä kaadon ja pölkytyksen osuus 
kuorima ttomien paperi puiden 
valmistusajasta selvästi pienenee, 
kun taas karsinnan osuus kasvaa. 
Muutokset eivät kuitenkaan ole 
niin suuria, että olisi pakottavaa 
syytä muuttaa nykyisten metsä-

Moottorisaha aiheuttaa työajan 
rakenteeseen muu toksia siten, et-

työpalkkataulukkoj en mukaista 
työvaikeustekijöiden vaikutuk-
sen voimakkuutta. Tukkien hak
kuun osalta asia ky llä saattaa 
olla toisin . 

Vaikkakin kuorintavaihe on 
yhä enemmän siirtymässä pois 
metsästä ja koneellistumassa, 
tultaneen käsinkuorintaa metsäs-
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Taulukko 

Erään työntekijän työaika run
koa kohti 2-metristen kuorimat
tomien kuusipaperipuiden val
mistuksessa ristikolle syksyllä 

Työn osa 

Siirtyminen .... . ..... . 
Kaato ... .... . .... . ... . ... .. . 

. ... . . .... . . ... •. · 1 Karsiminen 
Mittaus 
Katkominen 
Kokoaminen 
Pinon pohjan 

valmistus 
Ristikoiminen 

ja kehyspuiden 

Moottorisahan käynnistys ja 
säätö ........ ..... .. .. . .. . . 

Polttoaineen täydennys ja voi-
telu . ..... . ........ . ...... . 

Yhteensä 

Suhde kaarisaha: moottorisaha 

sä vielä jonkin aikaa suoritta
maan, ja tällöin on huomattava, 
että nykyisten metsätyöpalkka
taulukkojen mukaisen kuoritun 
ja kuorimattoman tavaran yksik
köpalkkojen suhteen vallitessa 
tuskin saadaan moottorisahurei
ta suorittamaan mainittua työtä. 
Kuorinnan osuus nimittäin kas
vaa tuntuvasti moottorisahan 
käytön johdosta. Moottorisahan 
muuttuessa pääasialliseksi sahaa
misvälineeksi pinotavaran teossa 
tulisi siis kuoritun ja kuorimat
toman pinotavaran yksikköpalk-

kaari- ja moottorisahaa käyttäen. 
Runkojen keskisuuruus 6 run-
koa/p-m3. Oksaisuusluokka !II, 
muut tekijät helpointa luokkaa. 

Kaarisaha 
Moottorisaha 
(Canadien) 

Työajan menekki runkoa kohti 

min 
1 % 11 

min % 
0.40 3 -!! 0.38 

- 4 -1 
1.49 11 0.63 6 
5.14 39 1 4.25 43 
1.18 9 1 0.91 9 
2.21 17 0.90 9 
0.25 2 0.1 4 1 

0.80 6 0.58 
1.80 13 1.88 19 

0.20 2 

0.05 1 

13 .27 100 11 9.92 100 

100 - ,,- 75 

kojen eron olla suurempi kuin 
nykyisin. 

Lopputoteamuksena voidaan 
sanoa, että jos tiedot pinotava
ran tekijöiden työansioiden kak
sinkertaistumisesta moottorisahan 
käyttöön siirtymisen johdosta pi
tävät paikkansa, on tämän täy
tynyt tapahtua vähintään yhtä 
suuressa määrin entistä pitem
pien työpäivien tekemisestä kuin 
moottorisahan avulla saavutetus
ta työajan säästöstä valmisteyk
sikköä kohti . 

O.M. 
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TYÖPANOKSEN ERO PINOTAVARAN PALSTATIENVARTEEN 
TEON JA HAJAMUODOSTELMIIN TEON VÄLILLÄ 

Kun palstatienvarteentekome
netelmä on vuosien kuluessa saa
n u t yhä laajenevan käytön ja 
k un se on saattanut vakiintua 
muotoihin, jotka voivat jonkin 
verran poiketa ensimmäisestä so
veltarniskokeilusta, Metsäteholle 
annettiin tehtäväksi selvittää pe
rusteellisesti sen palkkaperus
teissa huomioon otettavat teki
jät. 

Tutkimusaineisto kerättiin lu
mettoman a aikana v. 1956 Va
najalta W. ROSENLEW & CO 
OY :n työmaalta, K uopion mlk:sta 
A. AHLSTRÖM OSAK EYHTIÖN 
työmaalta ja Puolangalta KA
J AANI OY :n työmaalta. 

Tutkimu spalstoja oli yhteensä 
17. Niistä hakattiin käsityöväli
neitä käyttäen 7 hajamuodostel
miin ja 10 palstatien varteen. Ai
katu tkimukset kohd istuivat 499.4 
p-m3 valmistami5een, joista 272.3 
p - m3 oli 2- m puolipuhtaan kuu
sipaperipuun valmistusta. 

Työntekijöitä oli 7. Heidät va
lit tiin sattumanvaraisesti ammat
titaitoisten hakkuumiesten jou
kosta , 

Seuraavc.ssa esitetåän palkka
perusteiden kanr.alta keskeisim
mät, 2- m puolipuhdasta kuusi
p aperipuuta koskevat tulokset. 

Totkim.ustulokset 

Tiivistelmänä tutkimustulok-
sista voidaan esittää seuraavaa. 

1. A inoat työvaiheet, JOissa 
pinotavaran palstatienvarteen te-

ko ja hajamuodostelmiin teko 
olennaisesti eroavat toisistaan 
yleisten työvaikeustunnusten ol
lessa samoja, ovat pölkkyjen siir
tely ja palstateiden raivaaminen. 
- Työmuodosta riippuvien työ
vaiheiden osuus tehotyöaj asta oli 
tutkimustyömaiden keskiarvona: 

palsta tien varteen 
tehtäessä . . . . . . . . 12.2 % ja 
haj amuodostelmiin 
tehtäessä . . . . . . . . 11.0 ,, 
Näin ollen työmuotojen väli-

nen työpanoksen keskim. ero ei 
voi olla suuri. 

2. Pölkkyjen siirtelytyön ero 
johtuu yksinomaan siirtelymat
kan erosta. - Työntekijöillä on 
kuitenkin mahdollisuus valita 
varastomuodostelmien koot lei 
mikon eri tiheysluokissa, niiden 
keräysalueet sekä sijaintipaikat 
siten, että siirtelymatkojenkin 
erot eliminoituvat. Tätä mahdol
lisuutta he eivät kuitenkaan 
käyttäneet tu tkimustyömailla hy
väkseen, vaan siirtelymatkat 
muodostuivat tienvarteen teh
täessä hieman pitemmiksi kuin 
hajamuodostelmiin hakattaessa. 

3. Jos kummassakin työmuo
dossa käytetään samansuuruisia 
varastomuodostelmia tietyn ti
heysluokan ollessa kysymykses
sä, kuten tapahtui tutkimustyö
mailla, tienvarteen tehtäessä ta
vara kerätään kulloinkin vain 
siltä puolelta tietä, jolle varas
tomuodostelma on sijoitettu, ja 
jos palstateiden keskietäisyys on 
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30 m , vaihtelee 2-m puolipuh
taan, keskijäreydeltään 0.0257 
k -m3/pölkky kuusipaperipuun 
siirtelyn lisätyöpanos (työmaa
aika) 1.18 . . . 2.52 miesmin/p-m 3 
leimikon tiheyden vaihdellessa 
97 .. . 22 p-m3/ha . Tarvittava li
sätyöpanos on sitä suurempi , mitä 
harvempi on leimikko. 37 
p - m3/ha ja sitä harvempien lei 
mikoiden ollessa kysym yksessä 
tuloksina esitety t lisätyöpanosar
vot ovat kuitenkin hieman epä
varmoja ja saattavat olla liian 
korkeita. 

4. Jos palsta tiet luokitellaan 
maastonsa puolesta kolmeen rai
vausvaikeusluokkaan, helppoon 
(1) , keskinkertaiseen (II) ja vai
keaan {III) , saadaan raivauksen 
keskimääräisiksi työpanosarvoik
si p-m3 kohti silloin, kun palsta
teitä on 350 m /ha, seuraavat : 

1 0.11 .. . 0.88 miesmin/p-m3 
II 0.50 . .. 4.01 

III 0.81 ... 6.53 
Alhaisimmat arvot edellyttä 

vät leimikon tiheydeksi 97 p-m3/ 

1 
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ha ja korkeimmat ar vot 12 p-m'1/ 
ha. 

5. Työmuotojen välinen työ
panoksen kokonaisero osoittautui 
sitä pienemmäksi, mitä tiheäm
piä leimikot ovat ja mitä hel
pompaa maasto on palstateiden 
raivaamisen kannalta. Esim. lei
mikon tiheyden ollessa 52 p-m·11 
ha ja raivausvaikeuden keskin
ker tainen sen ar voksi saatiin 2.26 
miesmin/p-m'1. 

Tulosten · huomioon ottaminen 

palkka perusteissa 

P yrittäessä ottamaan pinota
varan palstatienvarteen teon vaa
tima lisätyöpanos hajamuodos
telmiin tekoon verrattuna oikeu
denmukaisella tavalla palkkape
rusteissa huomioon olisi leimikot 
luokiteltava tiheydeltään tavara
lajeittain silloin , kun eri tavara
lajit kerätään omiin varastomu o
dostelmiinsa. ·Muut tarvittavat 
työvaikeustunnukset ovat eri ta
varalajia olevien pölkkyjen kes-

\ 
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Kuva 1. 2-m puolipuh

taiden kuuslpaperl
puupölkkyjen slirte

lystö johtuva llsötyö
maa-aika palstatlen 

varteen teossa ha

jamuodostelm iln te

koon verrattuna lei

mikon tiheyden funk

tiona. - Palstatie

etölsyys 30 m. Pölk
kyjen keskijöre ys 

0 .0257 k-m 8 / pölkky . 

• a ~ w m ~ ~ ~ ~ m 
Ltumikon l'/h~y.s, p-m~.!Jo 

IJtznslly cy bh:nzd .rlond,,Dihzd cv."'1./h.a 



k isuuruus, palstatie-etäisyys ja 
maaston vaikeus palstateiden rai
vaamisen kannalta. - Jos pyri
tään tarkempaan tulokseen, tulisi 
lisäksi kiinnittää huomiota maas
toon yleensä, onko se tienvar
teen tekoa suosiva (esim. rinne
maasto) vaiko sitä vaikeuttava. 

Palsta teiden 
luokitteluna 

raivausvaikeus
voitaneen käyttää 

oheisessa asetelmassa näkyvää. 

Luokka 
I (helppo) 

II (keskinkertainen) 
IJI (vaikea) 

6 

Luokittelu vastaisi kutaku in
kin aikaisemmin esitettyä, mutta 
sen etuna olisi ainakin yksi mi
tattavissa oleva tunnus. 

Tutkimu stulosten h uomioon 
ottamisesta palkkaperusteissa on 
tässä yhteydessä mahdollista esit
tää vain yksi esimerkki. - Jos 
kysymyksessä on edelleen 2-m 
puolipuhdas, järeydeltään 0.0257 
k - m 3/pölkky oleva kuusipaperi-

Raivattava osa tien 
kokonaispituudesta, O/o 

alle 20 
20 . . . 50 

yli 50 

,,Jos raivattavalla tien osalla olevat esteet ovat 1 tai II luokassa vai
keasti raivattavia tai tasattavia, maasto on sijoitettava vaikeampaan luok
kaan kuin raivattavan osan osuus edellyttäisi ja milloin esteet ovat II 
tai III luokassa helposti raivattavia tai tasattavia, maasto on sijoitettava 
vastaavalla tavalla helpompaan luokkaan.» 

Kuva 2. Polstotien

vorteen jo hojomuo

doste lmiin teon väli

sen työpanokse n kes

klm. kokonoiseron 

riippuvuus le imikon 

tiheydestä ja palsta

teiden raivausvaike

usluokasta. - 2 - m 

puolipuhdas, 0 .0 2 5 7 

k-m8 / pölkky j äreyttä 

oleva kuus·i p a p eri

puu. Palstatietä 350 

m/ha. 

Ro,vavJ'µo/J:::1v.s/vökko 
t-1t-----t--il,.......-i!.-CJ.~eor,H9d/j/l';cvllfY clo.s.r 

IO 

L~imikon i/Juzy.s, p-m}"Aa 
lJtzn.sily cf" b/azed .J°hAd,pi/edcu:m/lla. 

I 
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TRAKTORIPERÄVAUNUJEN KUORMITTAMINEN 

Yleisillä teillä liikennöitäessä 
joudutaan tekemisiin ajoneuvoja 
ja niiden käyttöä koskevien 
määräyksien kanssa. Seuraavassa 
selostetaan tärkeimpiä voimassa 
olevia, traktoriperävaunujen 
kuormittamista koskevia mää
räyksiä ja niiden soveltamista. 

Tärkein ko. perävaunuja kuor
mitettaessa huomioon otettavista 
määräyksistä on niiden koko
naispainoa (oma paino + kuor
man paino) koskeva maarays. 
Sen mu kaan perävaunun koko
naispaino saa ajoneuvojen suu
rimpia sallittuja akseli- ja koko
n aispainoja koskevien määräyk-

puu, joka tehdään 30 m keski
etäisyydellä toisistaan olevien 
palstateiden varteen, saadaan li
sämaksuksi hajamuodostelmiin 
tekoon verrattuna oheisesta 

sien puitteissa olla enintään 
kaksi ja eräin edellytyksin 'kol
me kertaa niin suuri kuin trak
torin oma paino. Jotta kokonais
paino saisi 0lla kolme kertaa 
niin suuri , vaaditaan jokin seu
raavista , liikenneturvallisuutta 
parantavista vaihtoehtoisista 
edellytyksistä: 

perävaunussa on oltava ve
tävä akseli, 
perä vaunussa on oltava 
traktorin k uljettajan hoi
dettavat jarrut (jarrut, 
joita hoitamaan tarvitaan 
a pumies, eivät riitä) tai 
vähintään 15 % perävaunun 

taulukosta ilmenevät, pyöriste
tyt markkamäärät silloin, kun 
miehen urakkapalkkanormi on 
1 000 :- mk / pv. 

Taulukko 

Palstatienv arteen teon vaatimasta lisätyöpanoksesta maksettava 
korvaus miehen urakkapalkanormin otlessa 1 000 :- mk/pv . 

Leimikon tiheys, Palstateiden raivausvaikeusluokka 

I II III 
p-m"/ha 

Mak u lisätyöpanoksesta, mk /p-m3 

22 7:70 12:10 13:60 
37 5:00 7:60 8:50 
52 3:90 5:80 6:50 
67 3:70 5:10 5:60 
82 3:40 4:60 5:00 
97 3:30 4:30 4:60 

Esimerkissä olevat 22 ja 37 p-m3/ha tiheyttä koskevat arvot 
saattavat olla hieman liian korkeita. 

K. P. 
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kokonaispainosta on koh
distuttava traktorin veto
koukkuun ja sitä kautta ve
tävään akseliin. 

Ellei perävaunu täytä mitään 
näistä edellytyksistä, kokonais
paino ei saa siis y littää kaksin
kertaista traktorin painoa. Trak
torin painossa saadaan ko. mää
räystä sovellettaessa ottaa huo
mioon siihen sen valmistajan 
suosituksen mukaan asetetut li
säpainot, kuitenkin korkeintaan 
kolmannes traktorin rekisteröi
dystä tyyppipainosta. Traktoriin 
esim. puutavaran kuljetusta sil
mällä pitäen asetetut lisävarus
teet, kuten puominosturi, puoli
telat ja vintturi, rinnastetaan 
tällöin lisäpainoihin. - Mainit
takoon, että edellä selostettua 
traktoriperävaunun kokonaispai
noa koskevaa määräystä ei so
velleta perärekeen, jota saadaan 
kuormittaa olosuhteiden ja lii
kenneturvallisuuden sallimaan 
määrään. 

Traktorin oman painon lisäk
sihän perävaunun kokonaispai
nossa on otettava huomioon 

myös ajoneuvojen suurinta akse
li- ja kokonaispainoa koskevat 
määräykset. Akselipainomää
räyksistä johtuu, että yhdelle 
akselille tuleva kuorma ei ilman 
viranomaisten antamaa erikois
lupaa saa ylittää 6.4 tn. Kaksi
akseliselle telille tai kahdelle sel
laiselle akselille, joiden väli on 
enintään 2.0 m, sallittu suurin 
kuorma on 10.0 tn. Jos joudu
taan liikennöimään silloilla, pe
rävaunun samoin kuin reenkin 
kokonaispainon on noudatettava 
siltojen liikennemerkeillä ilmoi
tettua kantavuutta. Traktorin ja 
perävaunun yhteenslaskettu ko
konaispaino ei saa ylittää los
seille vahvistettuja kantavuuksia. 
Jos traktori tai perävaunu on 
varustettu telaketjuin, yhdistel
män suurin sallittu kokonaispai
no on 14.0 tn. Suuria traktorei
ta käytettäessä voidaan joutua 
tekemisiin myös ajoneuvoyhdis
telmän kokonaispainoa rajoitta
van ns. siltasäännön kanssa, jon
ka mukaan yhdistelmän koko
naispaino riippuu sen äärim
mäisten akseleiden välimatkasta. 

TAULUKKO 

Esimerkkejä yksiakseliselle traktoriperävaunulle sallittavan puutavara
kuorman koosta. 

Traktorin 
koko 

1.5 tn 

2.3 tn 

Tavaralaji 

2 m paperi- ja J tuore 
kaivospuu sekä 
koivuhalko l kuiva 
Kuorellinen havutukki 

2 m paperi- ja { uore 
kaivospuu sekå ) 
koivuhalko \kuiva 
Kuorellinen havutukki 

Sula maa 
1 

Jäätynyt maa 

Kuorma 
11.5 p-m• 1 13.5 p-m• 

14.5 17.0 " 
180 j 3 215 j3 

12.4 . .. 18.4 p-m3 14.6 ... 21.6 p-m• 

15.7 . .. 23.2 ,. 18.4 . . . 27.2 ,. 
194 . . . 288 j3 232 ... 344 j3 
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AIKATUTKIMUS HALKOAUMOJEN TEOSTA 

V APOn toimesta suoritettiin 
yhteistoiminnassa Metsätehon 
kanssa kesäkuussa 1959 vertai
leva aikatutkimus edellisenä tal
vena hevosella varastolle ajettu
jen koivuhalkojen aumauksesta 
Pieksämäen Porsaskoskella . 

Halot oli hakattu kesä-j oulu
kuussa 1958, mutta kun kevät 
1959 oli vähäsateinen ja varas
toimispaikka kuivapohjainen ja 

Tätä määräystä ei ole aiheellista 
selostaa tässä tarkemmin, koska 
sen rajoittava vaikutus ei yleen
sä kohdistu tavalliseen traktori
ja perävaunukalustoon. 

Oheinen taulukko havainnol
listaa, minkälaisiin perävaunun 
kuormiin edellä esitettyjen mää
räyksien puitteissa voidaan pääs
tä yksiakselista perävaunua käy
tettäessä, jonka kokonaispaino 
on kolminkertainen traktorin 
painoon verrattuna. Tavarala
jeittain esitettävä pienin luku 
tarkoittaa kuormaa silloin, kun 
perävaunun kokonaispaino ei ra
sita traktoria, ja suurin silloin, 
kun 40 % kokonaispainosta koh
distuu traktoriin. 

Voidaan todeta, että traktori
kuljetusten taloudellisuuden 
kannalta olisi pyrittävä käyttä
mään sellaisia perävaunuja, joi
den kokonaispaino saa moottori
aj oneuvoasetuksen mukaan olla 
kolminkertainen traktorin pai
noon verrattuna, sillä näillä pe-

tuulille altis, olivat halot erittäin 
kuivia. 

Työryhmän muodosti kaksi ver
raten ripeätahtista aumausmies
tä, jotka olivat tottuneet nimen
omaan 2-plnoisten, haloista teh
dyllä pukkikatolla varustettujen 
aumojen tekoon, kun taas muut 
kokeeseen mukaan otetut auma
mallit olivat heille oudompia, 
joskin miehet perehtyivät niiden 
tekoon h yvin nopeasti . 

rävaunuilla on mahdollisuus kul
jettaa suurempia kuormia kuin 
vastaavankokoisilla perävaunuil
la, joiden kokonaispaino saa olla 
vain kaksinkertainen traktorin 
painoon verrattuna. Isojen trak
toreiden yhteydessä tällaisilla 
perävaunuilla voidaan kuljettaa 
suurempia kuormia kuin perä
vaunuttomilla autoilla. Sen si
jaan tavallisille perävaunullisille 
puutavara-autoille sallittavat 
kuormat ovat yleensä suurempia 
kuin traktoriperävaunuille sallit
tavat. Kaksiakselisella telillä va
rustetuista perävaunuista näyttää 
olevan hyötyä kuorman koon 
kannalta vain isojen traktoreiden 
yhteydessä, sillä pienien ja kes
kikokoisten, alle 2.0 tn, trakto
reiden yhteydessä niille sallitta
va. kuorma muodostuu useimmi
ten niiden suuremman oman pai
non vuoksi pienemmäksi tai ai
noastaan hieman suuremmaksi 
kuin yksiakselisille sallittava. 

A. E. H. 
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Kuva 3 . Eri oumofyyppejö: A = 3-pinoinen horjokollooumo, tehty 5 pinosta. B = 2 -

pinoinen pukklkottooumo, tehty 3 pinosta. C = 2 kpl 2-pinolsio pukkikottooumojo , 

tehty 5 pinosta. D = 2-pinolnen pukkikottooumo, tehty 2 pinosta. E = Pinon "kotos

taminen". F = Pinon paperilla kattaminen. G = 2-pinoinen poperlharjakattoauma , 

tehty 2 pinosta . 



• 

j 

Tutkimustulokset 

Eri aumatyyppien tehotyö-
ajoiksi (miesten yhteenlasketut 
tehotyöajat auman koko puumää
rää kohti) ja niiden suhdelu
vuiksi saatiin seuraavat arvot: 

11-

kattamista lukuun ottamatta 
suunnilleen kokonaistyöaikojen 
suhteita, vaikka pelkkää katon 
tekoa sisältävä aumaus onkin ke
vyempää ja vaihtelevampaa työ
tä kuin pinojen korotusta vaati
va aumaus ja siten jonkin ver-

cmin/p-m" Suhdeluku 

A . 3-pinoinen harjakattoauma tehtynä 5 pinosta 646 100.0 

B. 2-pinoinen pukkikattoauma tehtynä 3 pinosta 572 88.5 

c. 2 kpl 2-pinoisia pukkikattoaumoja tehtyinä 5 pinosta 572 88.5 

D. 2-pinoinen pukkikattoauma tehtynä 2 pinosta 314 48.6 

E. Pinojen . katostaminen • . . . . ....... 240 37.2 

F . Pinojen paperilla kattaminen (paperin leveys 114 
cm) . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 28 4.3 

Pinojen paperilla kattaminen (paperin leveys 125 
cm) 

G . 2-pinoinen paperiharjakattoauma 

Tuloksista nähdään, että auma
pinojen korotusta vaativat auma
tyypit A, B ja C ovat hyvin hi
taita valmistaa. Tutkimustyönte
kijöiden päivätyösaavutukseksi 
(8 t) saadaan 3-pinoisen auman 
(A) teossa n. 62 p-m3 miestä 
kohti, jos taukoprosentti on 20. 

Oleellinen ajansäästö saavute
taan vasta sitten, kun aumapino
jen korotuksesta luovutaan (au
matyypit D ja E) . Kaikkein no
peinta on kuitenkin voimakrep
pipaperilla kattaminen, vaikka
kin yllä esitetyt työajat ja nii
den suhdeluvut ovat vertailupe
rusteiden heikkouden ja aineis
ton pienuuden takia epävarmo
ja. 

Edellä esitetyt tehotyöaikojen 
suhteet vastannevat paperilla 

(n. 5) 

(n . 7) 

ran pienempaa taukojen osuutta 
edellyttävää. Näin lyhytaikaisen 
tutkimuksen perusteella ei ole 
kuitenkaan aiheellista mennä 
määrittelemään erisuuruisia tau
kosadanneksia eri aumatyypeille 
ja niiden perusteella muuttamaan 
tehotyöaikojen suhteita. 

Kattamiseen sopivaksi havaittu 
paperi (Paperituote Oy:n puoli
ky llästetty voimakreppipaperi) 
maksaa 125 cm:n levyisenä n . 
9:30 mk/p-m3 pinon korkeuden 
ollessa 2 m. 

A. T. 
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RUOTSALAISIA KOKEILUJA METSÄTRAKTORIN JA 
LUMENTilVISTYSKONEIDEN KEHITTÄMISEKSI 

Ruotsissa on pitkän aikaa teh
ty arvokasta tutkimus- ja kokei
lutyötä metsäkuljetukseen so
veltuvan t raktorin teknillisten 

ominaisuuksien 
Lähtökohtana 
sijoittaminen 
mukaiseen 

kehittämiseksi. 
on ollut traktorin 

hevoskuljetuksen 
työorganisaa tioon. 

Kuva 4 . BM / OSA 
Bamse: 4 ·tahti n en 
dieselmoottorl, 29 
hv, paino n. 2700 

kg, Alfta -töyslelava

rustein. 

Kuva 5 . Myran : 4 -

lahfinen Volkswagen 
Kleinbuss moottori, 

paina n. 1000 kg, ku
milöysle lavaruslein. 
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Tällöin on tietenkin jouduttu 
huomattavasti parantamaan maa
taloustraktorin heikkoa maasto
kelpoisuutta. Tapahtunutta kehi
tystä luonnehtivat seu raavat as
keleet. Aluksi maataloustraktorin 
suorituskykyä nostettiin lisäva
rusteilla, sen jälkeen siirryttiin 
kehittyneitä lisävarusteita vas
taavaan suurempaan ja raskaam
paan traktorityyppiin. kunnes 
vihdoin pyrittiin kehittämään 
varsinaisia metsätraktoreita. Täl
löin kuitenkin menetettiin mah-

Kuva 6 . Kardoonive

toinen, tosouspyöräs

töllä varustettu jyrä, 

johon on liitetty hyd

roulisesli nostettava 

jo laskettava liivis

tyslevy. 

Kuva 7 . Kardoanlve

tolnen Snövlspen. 

laitteen sivuissa ole

vat kynsipyörät saa

vat voimansa trak

torista jo erillinen 

moottori pyörittää 

lunta llivistävlä eli

miä. 

dollisuus käyttää hyväksi moto
risoituneen maatalouden talven 
aikaista vetovoimareserviä ja 
jouduttiin havaitsemaan, että ai
nakin Pohjois-Ruotsissa maanvil
jelijöiden tulisikin hankkia maa
taloustraktorin asemesta sellaisia 
metsätraktoreita, joita voidaan 
käyttää myös maataloudessa. 

Meillä Suomessa lähtökohta 
on ollut toinen. Taloudellisten 
mahdollisuuksien puuttuessa ei 
ole lähdetty kehittämään metsä
t!·aktoria. Sen sijaan maatalous-
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traktorin maastokelpoisuutta on 
toisaalta parannettu lisävarus
teilla ja toisaalta pyritty liiken 
nöimään niillä eriasteisilla teillä. 
Näin ollen on yritetty kehittää 
toinen, koneelliselle kuljetuksel
le paremmin soveltuva työorga
n isaatio, joka ei vaadi traktoril 
ta niin suurta maastokelpoisuut
ta k uin varsinainen maastoajo. 
Täm än uuden menetelmän tun 
nuksia ovat pitkälle metsään, 

// ~loPO/mo ///'l/°cT 
lracT/on //;,e ~ 

l'TT---,~ 

joskaan ei kannolle saakka, ulot
tuva pals tatieverkko, pinotava
ran tien varteen teko sekä ha
jalleen tehtyjen tukkien traktori 
vintturilla juonta ja kuormaus. 
Meillä traktorilla ei siis ole py
ritty ajamaan täysin tiettömässä 
maastossa. 

Ny kyisistä ruotsalaisista met
sätraktoreista ovat esimerkkeinä 
Bamse ja Myran. 

Perustettaessa esim. polanne-

Kuva . 8 . SMV:n ke

hittämän apuohjaus

järjesfelmän vasen 

työsylinferl Major

vesslaniin asennet

tuna . 

Po/no,o/sle 
Cq.n/~ o/ 9roP/;'p 

Kuva 9 . SMV: n apu

ah ja u sj ä r j e st e 1 män 

periaate p iirros. 



J 
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teitä vaikeissa maasto-olosuh
teissa ja syvässä lumessa joutu
vat vetokyky ja ohjattavuus ko
valle koetukselle . Vetokyvyn li
säämiseksi on kehitetty kardaa
nivetoisia tientekovälineitä trak
toriin kytkettäviksi. Esimerkkei
nä näistä ovat oheisissa kuvissa 
näkyvät kardaanivetoinen jyrä ja 
Snövispen. Jälkimmäisessä on 
erillinen kone pyörittämässä lun
ta piiskaavia ketjuja. Ohjatta
vuuden parantamiseksi Sand
bergs Mekaniska Verkstad on 
kehittänyt laitteen , jota havain
nollistavat oheiset kuvat. Trak
torin takaosaan on kummallekin 
sivulle sijoitettu hydraulisesti 
toimivat painesylinterit. Niiden 
männän paassä on taittopyörä, 
jonka kautta ohjautuu toisesta 
päästään traktoriin ja toisesta 
esim. jyrään lukittu, määräpitui
nen teräsköysi. Käännyttäessä oi
kealle kytketään oikea työsylin
teri toimintaan. Se kiristää te
räsköyden, jolloin vetovoimalin
ja on oheisen kaaviokuvan mu
kainen. Kun linja pyrkii oikene
maan, niin traktori kääntyy oi-

Tiivistysvälineet 
Myran + kardaanijyrä 
Myran + kardaanijyrä + tiivistyslevy 

Vaikeassa maastonkohdassa täy
tyy traktorilla usein ajaa jonkin 
verran edestakaisin; apuohjauk
sen avulla saadaan esim. jyrä 
pysymään samassa suunnassa ve
tokoneeseen nähden kytkemällä 
teräsköydet kireälle. 

Kokeiden perusteella on ha
vaittu, että näiden laitteiden 
avulla saadaan ajoneuvon veto
kyky lisätyksi n. 2 000 kg:lla . 

Eräällä työmaalla, jolla pino
tavara hakattiin palstatien var
teen, nämä tiet tiivistettiin po
lanneteiksi hevoskuljetusta var
ten yhdistelmällä Myran + kar
daanijyrä + tiivistyslevy + 200 
kg:n lisäpaino. Ajonopeus oli 3.7 
km/t. Tiivistäminen suoritettiin 
tammi- helmikuun vaihteessa 3 
päivää ennen ajon alkua. Suotui
sissa olosuhteissa ensimmä1set 
kuormat tällaisilla teillä olivat n. 
120 tekn.j3. 

Samanaikaisesti oli tehty myös 
vertailevia kokeita eri tiivistys
välineillä polanneteiden rakenta
miseksi. Vapaan lumen syvyys 
vaihteli 65 . .. 70 cm. Seuraava 
asetelma kuvaa tuloksia. 

P olanteen Lumen til. 
paksuus, Kovuuden paino, 

cm suht. arvo gr/cm• 
44 8.4 0.33 
39 9.2 0.32 

Myran + kardaanijyrä + tii vistyslevy 
+ 200 kg :n lisäpaino 

Bamse + Snövispen (ei pyöri) 
Bamse + Snövispen (pyörii) .... 
Bamse + Snövispen 2 kertaa (pyörii) 
Bamse + Snövispen 5 kertaa (pyörii) 

kealle. Tällöin traktorin ohjaus
laitteita ei tarvitse käyttää lain
kaan ja molemmat telat pystyvät 
työskentelemään täydellä teholla. 

34 10.3 0.33 
33 11.2 0.35 
29 15 .I 0.42 
26 17.0 0.43 
25 17.9 0.43 

Lämpötila tiivistyksen ja ko
vuuden mittauksen välillä oli 0° 
. .. -5° C. 

On huomattava, että kovuuden 
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RUOTSALAISIA TIETOJA HAVUTUKKIEN LAATUTAPPIOISTA 

V. 1956 suoritti ruotsalainen 
professori Per Nylinder Billeruds 
AB:n kustantamana varsin laa
jan tutkimuksen kuorittujen ja 
kuorellisten mänty- ja kuusituk
kien laatutappioista irto- ja nip
pu-uiton aikana (Nylinder, Per 
1957. Fortsatta undersökningar 

över lagringsskador hos flottat 
sågtimmer. Kungl. Skogshögsko
lan - Institutionen för virkeslä
ra. Uppsatser Nr 11. Stockholm). 
Tutkimus suoritettiin Värmlan
nissa Klar- ja Nors-jokien alu
eilla. Koesahausaineisto käsitti 
kaikkiaan n. 25 400 tukkia. 

M äntytukkien l.aatutappiot 

JKuor.
1 

aste 

Klar-joen 
irtouitto
topuut 

1 
1 
1 Nlpu

tus
aika 

1 
Tuumaluokka 

h sausa-- --~I ---1--~l ___ l ___ l_K&j 
aika s_~!z--6-'-_6_~2_-_7 7~2-8 8 ~2 -9 9~2-10 kitn-

Tappio, kr/ std 
(koko nippu) 

Veteenpano- 1 20/5 6/61 28.0I 24.91 21.21 14.81 10.8 l~I 
aika tuntema-l_:_o~-7_,.., -9-/-8~, - 87- .7-'l- 8-6-.4-'-l- 5-2-.2"'--, - 63- .-'51'-----1- 72·51 
ton , ,, 3/12 74.8 102.6 70.4 77.9 97.8 84.7 

Veteenpano 5/ 51 10/ 61 7/121 101.41 71.6: 27.51 39.01 34.31 54.8 
-,,- 20/5 15/8 4/12 68.8 72.2 47.2 70.5 51.7 62.11 ---- ~------'---=------=--_:. __ __,__ _______ __,___ 

~~~v~~u~~~.u- j ~::~I 4/6
1
1 7.11 7.21 3.51

1 
4.01 2.21 4.81 Kuo-

rittu Nors-joen 
jäävaras
puut 

- " - .,, - ,,- 1 10/12 50.5 52.61 29.41 13.5 36.5 

Talviau~onipu- - ,,- _ l_/_1_21'---l-8-.6-'-,- 15.21 l~, 9.;-1 ~, 12.2 
tus, ves1tetty 

____ IJ_ä_äl_ia_· _k_a_so_i_ssa_,__l _5'-/6_--'8/_1_2~1 __ 90_.9__,_1_ 8_7_.o_I _ 50_.__,_11 __ 5_4_.7_,__l _ 33_.8 _ _ 6_3.31 

; !i~~t~~to- 1 1016\ _5_11_2~J_15_9_.1~l_13i.7 \ 106.51 13o.4l 129.5 13i.6J 

Kuo- Ei vesitystä 20/51 5/61 1 12.4 12.01 8.2, 7.9 10.11 
relli- Kesäauto- - ,, - 25/5 30/11 7.6 7.7 4.0 4.6 0.4 4.9 
nen niputus ------------, --~,--------1 ___ 1 __ __, Vesitetty 28/5 29/11 0.8 4.8 3.51 2.2 2.0 2. 

arvo on pelkkä suhdeluku, joka 
suurenee kovuuden kasvaessa. S i
käläisen käsityksen mukaan voi
taisiin polannetien käytännöllis
tä kantavuutta luonnehtia siten, 
että jos yhdistämällä Bamse + 
Snövispen ajetaan kerran, syntyy 

telaketjutraktoreilla ja hevosilla 
liikennöitävä tie. Jos ajetaan 
kahteen kertaan, tie kantaa puo
litelakoneet ja kolmeen kertaan 
tiivistetyllä tiellä voidaan liiken
nöidä pyörätraktoreilla. 

R. L. 



Näistä laatutappioluvuista, jot
ka koskevat ainoastaan sydänta
varaa, käy ilmi monia mielen
kiintoisia seikkoja. Irtouitossa ol
leiden ja toukokuun lopulla ni
putettujen mäntytukkien laatu
tappio nousee jo aivan lyhytai
kaisen nipuissaolon jälkeen (20. 
5.-6. 6. ) n. 20 kr/std (kunkin 
tuumaluokan osuus on keskiarvoa 
laskettaessa pidetty yhtäläisenä). 
Pelkästään nipun alaosassa olleet 
puut olivat silloin menettäneet 
arvoaan yli 11 kr/std. Kun ir
touittopuiden niputus suoritet
tiin heinäkuun loppupuolella, oli 
tappio elokuun alun sahauksessa 
yli 72 kr/std ja joulukuun 
sahauksessa lähes 85 kr. Irtoui
tossa ollessaan samat puut olivat 
pilaantuneet jo varsin voimak
kaasti, sillä nipun alaosassa tap
pio oli vastaavasti yli 53 ja 49 
kr/std. 

Verrattaessa keskenään eri ai
koina veteen pantuja, värimerk
kien perusteella sumasta koottu
ja kuorittuja mäntytukkeja to
dettiin , että varhainen veteenpa
no (5. 5.) ja aikainen niputus 
(10. 6.) johti lähes 55 kr:n tap
pioon, josta pääosa kohdistui ni
pun yläosaan (alaosassa vain yli 
15 kr/std), kun taas myöhem
min (20. 5.) veteenpantu ja elo
kuun puolivälissä niputettu erä 
johti n. 62 kr:n tappioon, joka 
valtaosaltaan aiheutui koko puu
erän pilaantumisesta maallaolon 
ja irtouiton aikana, sillä nipun 
alaosassa menetys oli lähes 45 
kr/std. Itse asiassa viimeksi 
mainitun koe-erän pilaantumi-
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nen oli muihin koe-eriin verrat
tuna yllättävän vähäinen. 

Talviautoniputus oli erittäin 
edullista, jos sahaus suoritettiin 
jo kesäkuun alussa (tappio vajaa 
5 kr/std), mutta jos nippujen 
säilytys sahan vesivarastoalueel
la kesti joulukuulle, tappio oli 
nippujen yläosan voimakkaan pi
laantumisen johdosta yli 36 kr/ 
std. Nippuvaraston vesitys osoit
tautui varsin edulliseksi, kos
ka vastaava tappio oli silloin 
vain n. 12 kr eli tappio pienen
tyi n. 24 kr:'std. Kun jäälle 
varastointi tapahtui mataliin te
lakasoihin ja niputus suoritettiin 
5. 6., muodostui laatutappio yl
lättävän suureksi eli yli 63 kr/ 
std sahauksen tosin tapahtues
sa vasta joulukuussa. Vahingon 
suuruus aiheutui nippujen ylä
osan poikkeuksellisen voimak
kaasta pilaantumisesta, sillä nip
pujen alaosassa tappio oli vain n. 
17 kr/std. 

Ylivoimaisesti suurimmat laa
tuvahingot aiheutuivat kuitenkin 
kesäautoniputuksesta, joka ta
pahtui 10. 6. Tappio oli n äet jou
lukuun sahauksessa yli 131 kr/ 
std. Kun tappio oli nipun ala
osassakin n. 88 kr/std, osoit
taa se, että pääasiallinen vahin
ko oli tapahtunut jo maantien
varsivarastolla. Maallaoloajan 
jatkuminen olisi luonnollisesti 
tehnyt vahingot vielä suurem
miksi. 

Kuorellisten mäntytukkien ke
säautoniputuksessa laatu tappio 
oli sen sijaan verraten vähäinen 
(korkeintaan 10 kr/std.). Tämä 
onkin y mmärrettävää, koska pa
halaatuista sinistymää aiheuttava 



Kuor. · 
aste 

- 18 -

Kuusitukkien Laatutappiot 

Nipu
tus
aika 

Tuumaluokka 

h!:~ ~-:-.. s~-7 1 11H I s1Hj 9\~ -w l ~f~:: 1 
aika ----- - - -

Tappio, kr/std 
1 (koko nippu) 1 

---,-K- la_r ___ j_o-en--:-1---------~,---,------ 1 1 1 1 

irtouitto- Veteenpano 20/5.
1 

1/10 27/11 23.6 27.21 19.7 26.5 24 .3 
puut __ _ 

Kuo· 
rittu 

Autoniputus, Maa- 1 -, 1 
. ei vesitetty lisk . 29/8 14.8 15.4 10.71 8.5 12.4, Nors-Joen 

Jjäävaras- - ,, - 1 -,,- 1_2_2;_1_1..c..__8_._5~_2_2_. 5 __ 2_0_.4~_2_7_._9'--_3_1_.4 22.1 

topuut Autonip. vesit. - ,,- 20/11 4.61 4.81 1.21 2.4 3.3 

1 ____ 1 J_å_· ä_ll_ä_k_as_o_is_sa-'l_2_0/_6-'-J_2_6/_1_1~1 ___ 39.6I 34.4 53.21 35.7 1~ 

l ~~~t~~to- 1 1 10/61 28/111 1 46.91 40.4 51.4 46 .2 
- --'--------------'-----'----'-----'--

K u o· 1
1 Kesäauto- /Ei vesitystä 4/6 121/11 9.8, 3.8, relH· 

nen niputus Vesitetty 25/6 23/ 11 2.4 
7.4, 
2.3 

9.7 

0.7 

11.4 1 

2.7 

vaakanävertäjä esiintyi harvalu
kuisesti. Vesityksestä ei ollut täl
lä kerralla sanottavaa hyötyä. 

Kuusi tukkien laatu tappiot 
muodostuivat odotetusti kautta 
linjan selvästi pienemmiksi kuin 
mäntytukkien. Talviautoniputus
puiden pilaantumisen kohdalla 
havaitaan se mielenkiintoinen 
seikka, että marraskuun lopulla 
sahattujen tukkien laatutappio 
oli lähes 10 kr/std suurempi 
kuin elokuun lopulla sahattujen. 
Tämä siis osoittaa, että syksyllä
kin voi tapahtua tuntuvaa nip
pujen yläosan pilaantumista. 
Vesityksestä saatu hyöty oli kuo
rituilla puilla varsin suuri . Sa
moin havaitaan yhtäpitäväst i 
mäntytukkien tulosten kanssa, 
että kuorittujen tukkien jäälle 
telakasoihin varastointi on johta
nut suureen laatutappioon (yli 
40 kr/std), mikä aiheutuu mel
kein kokonaan nippujen ylä-

osan voimakkaasta pilaantumi
sesta, koska nipun alaosassa tap
pio oli ainoastaan yli 4 kr/std. 

· Samoin kuorittujen kuusten ke
säautoniputus on ollut hyvin 
epäedullista (tappio n . 46 kr/ 
std) , vaikkeikään yhtä tuhoi
saa kuin männyllä. Kuorellisten 
kuusten kesäautoniputuksessa 
laatu tappiot ovat sen sijaan jää
neet pienehköiksi, vaikka nipu
tus onkin tapahtunut vasta kesä
kuun lopulla. Sisälle puuhun tun
keutuneita hyönteisiä on kuorel
lisissa kuusissa ollut kuitenkin 
erittäin vähän. 

Verrattaessa edellä selostettu
ja tuloksia meillä suoritettujen 
tutkimusten tuloksiin voidaan 
sanoa, että suuntaviivat ovat hy
vin yhtäläiset, joskin pilaantu
miserot ovat erityisesti kuorittu
jen tukkien kohdalla ruotsalai
sessa tutkimuksessa suuremmat. 

A. T . 

8.4 

2.0 
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SAHATUKKIEN TUUMALAJITTELU MAAVARASTOSSA 
HAARUKKA TRUKJLLA 

Vesiallasta vailla olevilla sa 
hoilla on tukkien tuumalajittelu 
pakko suorittaa maavarastossa. 
Maalla tapahtuvaan lajitteluun 
turvautuminen on usein edullista 
myös muilla sahoilla ainakin 
maitse saapuvien tukkien osal 
ta. Eräänä, erityisesti pienehköil
le sahalaitoksille soveltuvana 
keinona tu lee tällöin kysymyk
seen lajittelu haarukkatrukin 
avulla. 

Trukki lajittelua j ärjesteltäessä 
tarvitaan varastointia ja lajitte
lua varten leveydeltään n. 77 m 
ja syvyydeltään n. 27 m oleva 
alue, jos saha käy ttää päivittäin n. 
3 000 j1 tukkeja ja jos halutaan 
varata ti laa myös >varmuusva
rastoille> mahdollisten häiriöiden 
varalta . - Jotta tukkien siirte
lymatka lajittelemattomista ka
soista lajiteltuihin muodostuisi 
mahdollisimman lyhyeksi, suu
rimmat tukkimäär ät sisältävien 
tuumaluokkien (tavallisesti 6", 
7" ja 8") kasojen paikat on 
edullisinta sijoittaa lajiteltuja 
tukkeja sisältävän kasarivin kes
kikohdalle. 

Trukkilajittelussa tarvitaan 3 
miestä, trukin kuljettaja ja kaksi 
lajittelijaa. 

Lajittelutyön tuotos Metsäte
hon Inkeroisissa Tampellan saha
a lueella suorittamien tutkimus
ten mukaan riippuu ensisijaisesti 
työntekijäin ammattitaidosta 
tuumaluokkien lukumäärästä, 
tukkien keskimääräisestä jakaan
tumisesta eri tuumaluokkiin, tuk
kien keski suuruudesta, lajittele-

Kuva 10. Vakiomall inen 
OK-haarukkotrukki. 

mattomien kasoj en tukkikerros.
ten lukumäärästä, lajittelualueen 
suuruudesta, trukin ku lkutien ta
sa isuudesta ja kantavuudesta se
kä tukkien sattumanvaraisesta 
ryhmittymisestä lajittelematto
missa kasoissa . - Tukkikappalei 
na ilmaistu lajittelutuotos vaih
teli Inkeroisten olosuhteissa laji 
teltaessa mäntytukkeja yhden 
tuuman luokituksen tarkkuu-
della 74 ... 80 kpl/ t ja kuusi-
tukkeja 60 ... 65 kpl/ t. Kuutio-
jalkoina ilmaistu tuotos vaihteli 
n . 400 ... 440 P .' t . 

lnkeroisissa käytetyn OK haa
rukkatrukin (Orasvuon Konepa
ja, Hamina) käyttötuntikustan
nuksiksi voidaan arvioida n . 
620 :- mk/ t. Olettamalla trukin 
kuljettajan palkaksi 250 :- mk/t 
ja lajittelijain palkaksi 200:
mk/t saadaan trukkilajittelun ko
konaiskustannuksiksi 420 j3/t la
jittelutuotoksen mukaan n. 3:-
mk/j'l. K. P . 
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YKSITYISEN TIEN SULKEMINEN YLEISELTÄ LIIKENTEELTÄ 

Moottoriajoneuvo- ja tieliiken
neasetusta sekä niiden pohjalla 
annettuj a kulkulaitosten ja yleis
ten töiden ministeriön päätöksiä 
sovelletaan yleisten teiden lisäk
si myös yleisesti liikenteeseen 
käytettävillä yksityisillä alueilla 
ja teillä. Ko. säännöksien ulko
puolelle jäävät vain yleiseltä lii 
kenteeltä suljetut, pääasiassa ta
varaliikenteeseen käytettävät 
alueet ja tiet, esimerkiksi rauta
tie-, satama- ja tehdasalueet se
kä tiet, joilla liikkuminen on sal
litut vain tietyssä tarkoituksessa 
tai omistajan luvalla. 

Koska on esiintynyt epätietoi 
suutta siitä, miten yksityinen tie, 
joka halutaan sulkea yleiseltäi 
liikenteeltä, on merkittävä, asi 
assa on k äänny tty kulkulaitosten 
ja yleisten töiden ministeriön 
puoleen. Tällöin on käynyt ilmi 
seuraavaa. 

Yksityisen tien päähän, joka 
tiealueen omistajan tai omista
jien luvalla suljetaan yleiseltä 
liikenteeltä, on asetettava kaikil
la ajoneuvoilla ajon kieltävä lii
kennemerkki. Merkin asettami
seen, jonka suorittaa tien sulkija. 

on saatava nimismiehen suostu
mus. Mainitun ministeriön liiken
nemerkeistä antaman päätöksen 
(Asetuskokoelma n:o 384/ 1957) 
mukaan ko. merkki on muodol
taan ympyrä, jonka halkaisija on 
640 mm. Sen reunan on oltava 125 
mm leveydeltä punainen ja kes
kustan keltainen. Sen alapuolelle, 
pylvääseen asetetaan suorakai 
teen muotoinen keltainen lisä
kilp i, jossa on teksti >Ajo sal
littu vain tienomistajan luva lla ». 
Kilven, jonka reunat on maalat
tava 15-20 mm leveydeltä mus
taksi, korkeus on 170 tai 250 mm 
sen mukaan, sijoitetaanko teksti 
yhdelle vaiko kahdelle riville, ja 
pituus 400 mm. Teksti maalataan 
mustalla. Pylväs, johon merkki 
ja lisäkilpi kiinnitetään, maala
taan keltaiseksi. Kaikki nämä 
voidaan valmistaa myös puusta. 
Yleisen ja yksityisen tien ris
teyksessä merkki on sijoitettava 
niin etäälle yleisestä tiestä, ettei 
se erehdytä yleisellä tiellä liik
kuvia. Epäselvistä tapauksista on 
syytä neuvotella tiemestarin 
kanssa. 

A. E. H. 

TIETOJA ENSIMMÄISESTÄ SUOMALAISESTA 
MOOTTORISAHASTA 

Auto-Koneistamo Oy:n suun 
nittelema ja valmistama sekä 
Metsä- ja Uittoväline Oy:n myy 
mä suomalainen Hyry- merkki-

nen moottorisaha on nyt ollut 
käy tännön työssä vuoden päivät. 
Tänä aikana saatujen kokemus
ten perusteella sahasta on tehty 
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TIETOJA VK-16 KUORIMAKONEESTA 

Äskettäin valmistui VK-16 
kuorimakoneesta ensimmäinen 8 
kpl sarja. Nykyisessä muodos
saan tämä paripyörillä traktorin 
perässä siirrettävä kuorimakone 
poikkeaa aikaisemmista koeko
neista mm. seuraavissa suhteissa. 
Paino on 1.6 tn. Syötti;inopeus on 
25 ... 60 m/min ja syöttötelat 
ovat aikaisempia suuremmat. Ko
ne on tarkoitettu varsinaisesti 
2 1/2" ... 14" paksujen puiden 
kuorintaan, mutta vielä 16" pak
sut puut kuoriutuvat, joten ko
netta voidaan käyttää myös ohu
empien sahatukkien kuorintaan. 
Puiden siirtelyn helpottamiseksi 
koneen syöttöpuolelle on raken
nettu hydraulisesti toimiva, lä
hinnä 4 m puille tarkoitettu nos
tolaite. Näiden suurempien muu
tosten ohella konetta on kaikissa 
yksityiskohdissaan viimeistelty. 

uusi parannettu malli, Hyry PS 
91. Sen teknilliset pääarvot ovat 
seuraavat. Moottoriteho 6 hv/ 
6 000 k/min, sylinteritilavuus 90 
cm3, kärkipyörättömän terälevyn 
pituus 17", kouruhampaisen te
räketjun nopeus 15 m/sek ja 
sahan paino n . 11,5 kg. Saha on 
varustettu kalvokaasuttimella, 
keskipakoiskytkimellä ja käsi
käyttöisellä teräketjun voitelu
pumpulla. Saha on pyritty var
muuden vuoksi mitoittamaan ta
va llista vahvemmaksi, tnm. 

Käytössä koneen etuina voi
daan pitää mm. seuraavia teki
jöitä: 

kuorintaterien rikkoutumis
vaaraa ei ole, 

teräpaineen säätö ja terien 
vaihto on nopeaia, 

puu ei juutu teriin, joten häi
riöiden selvittely on nopeata. 

päivittäin huolto on vähäis
tä, koska on vain 6 voitelu
kohtaa, 

edellä esitetyistä syistä hukka
aikaa kokonaisuudessaan on 
vähän, 

kone on hyvin suojattu ja val
mistustyökin vaikuttaa hy
vältä. 

Kuorimakoneen hinta on ny
kyään n . 1.8 milj. mk. 

J. s. 

moottorin kampiakseli on suh
teellisen vahva ja laakeroitu 
neljällä kuulalaakerilla. Myös eri 
elimien rakenteen ja sijoituksen 
yksityiskohdissa Hyry eroaa 
muista sahoista. Koko sahan ul
koinen muoto ja muotoilu sekä 
kädensijojen sijoitus tekee sahas
ta hyvi.11 tasapainoitetun ja miel
lyttävästi käsiteltävän. Tähänas
tiset käytännön kokemuksetkin 
sahasta ovat olleet yllättävän 
myönteisiä. 

J. s. 
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MITTAUSKOKEITA PINOTIHEYSMITT AREILLA 
M/BITTERLICH JA M 'SNELLMAN 

Pohjois-Suomessa suoritettu-
jen mäntypaperipuiden pinoti
heysmittau sten yhteydessä ko
keiltiin kahta pinotiheyden mit-

Kuva 11 . Pinotiheyskiilan rakenne. 

o::-:- .. 

Kuva 12. Mittauksissa käytetyn pinoti 
heyskiilan malli. 

tausvälinettä, relaskoopin keksi 
jän , itävaltalaisen tri W a l ter 
B i t t e r 1 i c h i n konstruoimaa 
pinotiheysmittaria (meillä käy
tetty nimitystä pinotiheyskiila) , 
joka periaatteessa onkin vain 
sovellettu relaskooppi , sekä suo
malaisen metsänhoitaja E rik 
S n e 11 m a n i n keksimää pino
tiheysmittaria. 

Bitterlichin pinotiheysmittarin 
rakenne näkyy kuvasta 11. Kuva 
12 on piirros tutkimuksen yhtey
dessä käytetystä , läpinäkyvästä 
materiaalista valmistetusta mit
tarista. Mittari kiinnitetään pi
non ky lkeen kantaosassa olevan 
reiän (piste B kuvassa 11) läpi 
pistetyn naskalin avulla . Mittaria 
pyöritetään hitaast i täysi kierros 

Kuva 13.: Pölkyt, joi

den läpimitta on suu

rempi kuin ki ilan le

veys, merkitään 
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ja merkitään liidulla viiva jo
kaiseen pölkkyyn, jonka paksuus 
on suurempi kuin kiilan läpimit
ta pölkyn kohdalla (kuva 13). 
Jos pölkky on tarkalleen mitta
rin leveyden paksuinen, anne
taan sille arvo 1/2. Pinossa ei 
saa olla mittarin suurinta le
veyttä paksumpia pölkkyjä. Sen 
jälkeen lasketaan merkittyjen 
pölkkyjen lukumäärä, ehkä hel
poimmin siten, että laskettaessa 
vedetään poikkiviiva mittauksen 
yhteydessä tehtyihin viivoihin 
(kuva 14). Pinon kyljestä otetaan 
neljä tällaista »ympyräkoealaa» 
ja lasketaan merkityiksi tullei
den pölkkyjen lukumäärät yh
teen. Summa osoittaa pinotihey
den. Jos neljään näytteeseen on 
kertynyt pölkkyjä yhteensä 73, 
on pinon tilavuudesta n. 73 % 
puuta. Kun relaskooppi on kons
truoitu siten, että yhdellä pyö
rähdyksellä saadaan koealan pui
den pohjapinta-ala kymmeHestu
hannesosina koealan pinta-alasta 
(esim. neliömetreinä hehtaaria 
kohti) , on pinotiheysmittari 
suunniteltu siten, että se antaa 
y hdellä pyörähdyksellä koealan 
poikkileikkauspin toj en summan 
kahdeskymmenesviidesosina koe
alan pinta-alasta. Yhteen näyt
teeseen sisältyvien merkittyjen 
pölkkyjen nelinkertainen luku
määrä tai nelj ään näytteeseen 
sisältyvien pölkkyjen lukumää
rä osoittaa s iten pölkkyjen päi-

den pinta-alojen summan sadas
osina pinon sivun pinta-alasta. 

Snellmanin pinotiheysmittarin 
kaaviopiirros on esitetty kuvassa 
15. Kahden toisiinsa kiinnitetyn 
tangon A ja B väliin on sijoitettu 
kolmas liikkuva tanko C. Edel
leen kuuluu mittariin osoittimel
la varustettu lukkolaite, jota 
voidaan siirtää joko yksinään tai 
siten, että tanko C liikkuu mu
kana. Mittari kiinnitetään pinon 
kylkeen mieluimmin 45 ° kul
massa. Mittausta aloitettaessa se
kä lukon että tangon C osoiti:r:i 
pannaan tangolle A merkityn 
asteikon (0-100) 0- lukeman 
kohdalle. Lukkoa ruvetaan tä
män jälkeen siirtämään oikealle. 
Kun lukon osoittimen piirtämäl
lä janalla on puuta, siirretään 
lukkoa lukittuna, jolloin tanko 
C seuraa mukana. Rakojen koh
dalla siirretään lukkoa eteenpäin 
lukitsemattomana siten, että tan
ko C pysyy paikallaan. Kun luk
kolaite on kulkenut tangon A 

Kuva 14. Pölkkyjen laskeminen käynnissä. 

'l'anlto .l 'l'&nl<o C 

Kuva 15. Snellmanin 

pl noliheys m itlari n 

kaaviopiirros. 

/ 
\ 
Lukko 

/ ..... 4 

\ 
Tanko B 
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asteikon 100-lukemaan saakka, 
osoittaa tangon C osoittimen 
kohdalla oleva lukema, paljonko 
janalla 0--100 on puuta. J os 
tangon C osoittimen kohdalla on 
esim. lukema 71.5, on pinon ti
lavuudesta n. 71.5 % puuta. 

Pinon kylkeen sijoitettavia pi
notiheysmittareita käytettäessä 
on muistettava, ettei pinon ky l
jessä näkyvien pölkyn päiden 
pinta-alojen summan suhde pi
non sivun pinta-alaan ole tarkal
leen sama kuin pinon pölkkyjen 

kiintokuutiomäärän suhde pinon 
tilavuuteen. Pölkkyjen päiden 
pinta-alojen perusteella päädy
tään jotakuinkin samaan tulok
seen kuin siinä tapauksessa, että 
pölky t kuutioidaan tyvi- ja lat
valäpimittojen keskiarvon pe
rusteella, mikä m enettely antaa 
erottelemattomille pölkyille kes
kimäärin vähän liian suuren 
kuution, mutta esim. tukkipui
den latvoista tehdyille paperi
puille hiukan liian pienen kuu
tion. Tämän vuoksi tarvitaan ku-
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takin tapausta varten mittarilu
kemille korjauskerroin. Maini
tusta syystä johtuvat kuutioerot 
ovat 1.0 ... 1.5 % :n suuruus
luokkaa. 

Kummallakin mittarilla otet
tiin tutkimuksen yhteydessä 
näy tteitä 1 1/2 m:n välein kum
maltakin puolelta pinoa. Bitter
lichin mittarin rakenneperiaat
teen mukaisesti näytteiden luku
määrä rajoitettiin kuitenkin si 
ten, että se oli neljällä jaollinen. 
Näiden näytteiden keskiarvo 
katsottiin ko. mittarin anta
maksi pinotiheydeksi. 

Kuvista 16 ja 17 käy ilmi ko
keiltujen mittarien antamien pi
n otiheyslukujen ja oikeiden 
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(Simpsonin kaavalla kuutioi
malla saatujen) pinotiheysluku
jen välinen korrelaatio. Bitter
lichin mittarilla mitattiin kaik
kiaan 66 pinoa ja Snellmanin 
mittarilla 60 pinoa. (Kuudessa 
pinossa oli sivu niin epätasainen, 
ettei jälkimmäistä mittaria voitu 
käyttää.) Bitterlichin mittarilla 
saatu keskimääräinen pinotiheys
luku (My ) kaikille pinnoille on 
melko lähellä oikeiden pinoti
heyslukujen keskiarvoa (Mx) , 
mutta Snellmanin mittari näyttää 
antavan keskimäärin selvästi 
liian suuren pinotiheyden. Eri
tyisesti kiinnittää kuitenkin 
huomiota, ettei kumpikaan mit
tari näytä juuri nimeksikään 
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PINOTAVARAN TEKIJÄIN TYÖSKENTELYJÄRJESTELMÄN 

ANALYSOINTIA 

Työntekijöille laadituissa opas
kirjasissa hakkuun työskentely
järjestelmistä annetut ohjeet ovat 
olleet melko yleisluonteisia. Työ
turvallisuutta koskevien näkö
kohtien ohella niissä on esitetty 
yleisiä, kaatosuunnan valitsemi
sessa huomioon otettavia seikko
ja, kuten konkeloon kaadon 
välttäminen sekä sellaisen kaa
don välttäminen, jossa latvus 
joutuu haitallisen lähelle leimat
tua puuta. Pölkkyjen siirtelytyön 
helpottamiseksi niissä saatetaan 
suositella runkojen kaatoa ristiin 
suunnitellun varastomuodostel
man paikalle, jonka katsotaan 
helpottavan myös pölkytystyötä. 

Yksityiskohtaisten neuvojen 
antaminen onkin ollut vaikeata, 
koska perusteellisia hakkuun 

ottavan huomioon todeHisen pi
notiheyden v aihtelua. Korrelaatio 
(r Bravais- Pearsonin kor
r elaatiokerroin) on erittäin heik
ko ja sitä on keskivirheen 
perusteella pidettävä atun
naisista syistä aiheutuvana. Sel
laisilla pinotiheysmittareilla joi
den antamat tulokset eivät ole 
juuri minkäänlaisessa riippu
vuussuhteessa todellisen pinoti
heyden vaihteluun, ei ymmärret-

työorganisaatiota koskevia sel
vittelyjä ei tiettävästi ole tehty. 
Tähän puolestaan lienee syynä 
usko työntekijäin kykyyn itse 
ratkaista työskentelyjärjestel
mänsä eri tilanteissa parhaalla 
mahdollisella tavalla. 

Huomattava osa hakkuutyöstä 
on kuljetusta. Siksi on katsotta
va jo puun kaataminen ja pölk
kyjen siirtely paikkoihin, joista 
ne seuraavassa kuljetusvaiheessa 
noudetaan. Matkat tosin ovat 
hakkuuseen liittyvässä kuljetuk
sessa lyhyehköjä, mutta työ suo
ritetaan aina vaikeissa olosuh
teissa, ihmisvoimin ja on raskas
ta. - Käsillä olevan selvittelyn 
tarkoituksena on analysoida hak
kuumiesten työskentelyjärjestel
mää pääasiallisesti pölkkyjen 

tävästi ole sanottavaa käytän
nöllistä merkitystä. Kumpikin 
menetelmä on ilmeisesti liian 
summittainen kelvatakseen yksi 
tyisten pinojen tai pienten pino
tavaraerien pinotiheyden määrit
tämiseen. Suurten tavaramäärien 
ollessa kysymyksessä päädyttä
neen kuitenkin Bitterlichin mit
tarilla keskimäärin melko lähel
lä oikeaa olevaan tulokseen. 

O. M. 
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siirtelyn - siis kuljetuksen 
kann alta. Tehtävä rajoitetaan 
koskemaan pinotavaran tekoa 
hajamuodostelmiin ja palstatien 
varteen. 

Selvittely on tehty niin, että 
ensiksi on teoreettisesti johdettu 
kaavat pölkkyjen siirtelymatko
jen laskemiseksi erilaisissa ta
pauksissa ja katsottu teoreettis
ten matkojen edellytyksenä ole
van työskentelyjärjestelmän vas
taavan tietyin varauksin opti
maalista siirtelymatkan kannal
ta. Sen jälkeen on käytännön 
työmailta mitattu palstoittain ja 
varastomuodostelmittain todelli 
set matkat ja verrattu niitä em. 
teoreettisten >mallien> mukaisiin 
sekä pohdittu, missä määrin on 
reaalisia syitä poiketa teoreettis
ten >mallien> edellyttämästä 
työsken telyj ärj estelmästä. 

Todellisten matkojen määrittä
minen on edellyttänyt hakkuu
palstojen niin yksityiskohtaista 
kartoittamista, että karttoihin on 
merkitty jokainen leimattu puu, 
sen sijainti kaadon jälkeen ja sen 
käyttöosan pituus samoin kuin 
siitä valmistettujen pölkkyjen 
>vaellusreitti> aina varastomuo
dostelmaan asti. Näin suuritöistä 
kartoitusta ei kuitenkaan ollut 
mahdollista suorittaa kaikilla 
tutkimuspalstoilla, vaan useiden 
osalta on täytynyt tyytyä mer
kitsemään kaatosuunnasta onko 
se ollut valittua varastomuodos
telman paikkaa kohti vai onko 
se poikennut siitä asettuen jo
honkin suorakulman puoliskon 
( 45 ° ) suuruiseen ympyrän sek
toriin . Lisäksi on tällöin määri-

tetty leimattujen runkojen ( kan
tojen) samoin kuin niistä val
mistettujen pölkkyjen keskipis
teen suora etäisyys sen varasto
muodostelman keskipisteeseen, 
johon pölkyt joutuvat, sekä pölk
kyjen todellisen siirtelyreitin pi
tuus murtoviivaksi tasoitettuna. 

Tutkimusaineistona on käytet
ty v. 1956 Vanajalta, Kuopion 
mlk:sta ja Puolangalta pinotava
ran palstatien varteen teon palk
kaperusteiden· selvittämiseksi ke
rättyjä havaintoja. Materiaali 
käsittää yhteensä 499.4 p- m3 
hakkuun, josta 63 % tehtiin 
palstateiden varsille ja 37 % -
vertailun vuoksi - hajamuodos
telmiin. Tutkimuspalstojen koko
naismäärä oli 17 ja työntekijäin 
määrä, joiden työskentelyjärjes
telmää on analysoitu, oli 7. Hak
kuu suoritettiin käsityönä lumet
tomana aikana. - Tässä yhtey
dessä ei ole mahdollisuutta esit
tää tuloksia työntekijöittäin eikä 
työmaittain, vaan ne esitetään 
työmenetelmittäin keskiarvoina. 
Tutkimustulokset 

Pölkkyjen siirtelyn kannalta 
työskentelyjärjestelmä voidaan 
katsoa optimaaliseksi silloin, kun 
keskimääräinen siirtelymatka 
varastomuodostelmiin saavuttaa 
minimin. Tämän tavoittaminen 
puolestaan edellyttää varasto
muodostelmien edullista sijoitte
lua leimattuihin puihin nähden, 
suunnatun kaadon käyttämistä 
sekä pölkkyjen siirtämistä suo
raa reittiä myöten varastornuo
dostelrnaan. 

Varastomuodostelmien sijoittelu 
Hajamuodostelmien teon olles-
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sa k ysymyksessä on tutkimuksen 
mukaan v arastomuodostelmien 
paikat valittu vailla riittävää 
suunnitelmallisuutta. 

Virheellisestä varastomuodos
telmien sijoittelusta aiheutuvan 
ylimääräisen siirtelytyön suu
ruusluokasta voidaan tehdä seu
raava arvio. Oletetaan tavara 
2-m:seksi paperipuuksi, jonka 
Jareys on 0.025 k-m3, pölkky. 
Pölkkyjä on n. 29 kpl 1 p-m3:ssä. 
Ylimääräinen matka, joka on 
kuljettava noutamaan pölkkyä 
ja kuljetettava pölkkyä, on täl
löin keskim. · 2. 7 X 29=78.3 m p 
m 3. Siirtelyn työmaa-aika on n. 
0.50 min/pölkky/10 m ja siis 
1 p-m3 siirtelyn ylimääräinen 
aika 0.05 X 78.3=3.9 min. Kun 
siirtely tapahtuu mutkittelevaa 
reittiä ja edellä esitetty siir
telyaika on m ääritetty todel
lisen reitin matkayksikköä koh
ti, todellinen aika on hieman 
yli 4 min/p-m3. Miehen urakka
palkkanormin ollessa 1 230 :
mk 'pv ylimääräisen työn arvo on 

n. 12 . .. 13:- mk/p-m3 eli n . 
4 % kuorimattoman 2-m paperi
puun tekotaksasta. 

Palstatienvarteen teonkaan 
ollessa kysymyksessä hakkuu
miehet eivät ole osanneet sijoit
taa varastomuodostelmia leimat
tuihin puihin nähden edullisim
malla tavalla. - Virheellinen si
joittelu on lisännyt matkaa jo
kaista pölkkyä kohti 0 ... 5.5 m 
eli 0 .. . 67. l %. Keskimääräinen 
lisääntyminen, 2.3 m eli 31.1 ~ 
on hieman pienempi kuin haja
muodostelmiin teossa (2.7 m , 36.0 
% ). 
II. aatosuunta 

Hajamuodostclmiin teon yh
teydessä tutkimus osoitti, että 
ilmeisesti työntekijät eivät ole 
kiinnittäneet riittävästi huomiota 
pölkkyjen siirtelymatkakysy 
mykseen ja kaatosuunnan v aiku
tt; kseen siihen . 

Mikä sitten on suunnatun kaa
don tai sen käyttämättä jättämi-
5en käytännöllinen merkitys. -
Oletetaan kaksi tapausta, joista 

Kuva 18. T ulkimuksissa mööriletyl kaato.suunnat : 1 = löysin kohti varastomuodosle 1-
man keskiplslellö suuntautuva, 2 "" 45° sektori edellisen molemmilla puolilla, 3 = 
seuraavat 45° sektorit jne. - Kaalosuunnan keskimääräinen jakaantuminen haja
muodostelmiin teossa (vasemmalla) ja palstalienvarteen teossa (oikealla) tutklmus -

palstollla. 
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toisessa voitaisiin täysin käyttää 
hyväksi suunnattua kaatoa mat
kan lyhentämiseksi ja toisessa 
kaatosuunnat valitaan niin, että 
ne täysin neutralisoivat suunna
tusta kaadosta saatavan hyödy n . 
Pölkkyjen siirtelymatkojen erot 
ovat silloin suuruudeltaan aikai
semmin esitettyjen arvojen mu
kaisia. Esim. 2-metristen, käy t
töosan keskipituudeltaan 12 m 
rungoista valmistettujen pölk
kyjen siirtelymatka on täl
löin em. tapauksessa 2.9 m 
lyhyempi. Jos pölkkyjä on 29 
kpl/p-m;i, 1 p-m;i kohti muodos
tuva pölkkyjen yhteenlaskettu 
suora siirtelymatka on jälkim
mäisessä tapauksessa 2.9 X 29 m 
= n. 84 m pitempi. Lisämatkan 
pituuden suuruusluokka on siis 
kutakuinkin sama kuin varasto
muodostelmien virheellisestä si-

joittelusta aiheutuva (n. 78 m/p
m"). 

Palstatienvarteen teossa tutki
mus osoitti, että puiden koko
naiskuutiomäärästä oli oikein kaa
dettu siis n. 55 %. - Haluttuun 
suuntaan kaataminen on sitä hel
pompaa, mitä pienempiä puut 
ovat, joten tutkimuksen luvut 
vahvistavat käsitystä kaatosuun
nan melko sattumanvaraisesta va
litsemisesta taikka suunnatun 
kaadon merkityksen väheksymi
sestä. 

Pöl k ky jen si irtelyreitin suoruus 

Sekä hajamuodostelmiin että 
palstatienvarteen teossa pölkky 
jen todellinen siirtelyreitti varas
tomuodostelmaan osoittautui pi
temmäksi kuin niiden suora etäi
syys siitä, kuten myös kuvasta 19 
nähdään . 
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Kuva 19. Pölkkyjen 

todellinen siirtely

relfti varastomuodos

telmoan osoittautui 

niin hajamuodostel

mlln kuin palstatien 

varteenkin teossa 

tuntuvasti pitemmäk

si kuin niiden suora 

etäisyys siltä. - Kuva 

esittää mutkittelun 

määrää kummankin 

työmuodon keskiar-

vona. 
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Jos palstalta on valmistettava 
useita tavaralajeja ja ne kerät
tävä eri varastomuodostelmiin, 
niiden lajittelu lisää myös mut
kittelua. Työntekijäin näyttää 
olevan vaikeata ratkaista, mihin 
suuntaan heidän olisi edullisinta 
kuljettaa vähemmistönä olevia 
tavara lajeja. 

Pölkkyjen todellisen siirtely
reitin mutkittelu ei siis ole täy
sin vältettävissä, mutta varmana 
voitaneen pitää, että taitavalla 
työntekijällä on mahdollisuus pi 
tää sen määrä suhteellisen vähäi 
senä. - Mutkittelusta aiheutuva 
lisämatka, jos sen suuruus on 
keskim. 3.5 m, merkitsee aikai
semmin esimerkkinä olleen 2-m 
pinotavaran osalta n. 100 m li

. säma tkaa pölkkyj en siirtelyssä 1 
p-m3 kohti . 

Kuten edellä esitetystä lienee 
käynyt ilmi, pinotavaran tekijäin 
työskentelyjärjestelmissä niin 
hajamuodostelmiin hakattaessa 
kuin palstatienvarteen tehtäessä
kin on parantamisen varaa . 

Luonnollisesti eri työntekijäin 
välillä oli tuntuvia eroja, mutta 
kun varastomuodostelmien vir
heellisestä sijoittelusta, virheelli
sestä kaatosuunnan valinnasta ja 
pölkkyjen siirtelyreitin tarpeet
tomasta mutkittelusta voidaan 
yhteensä arvioida aiheutuneen 
keskimäärin n. 200 m y l imääräi 
nen siirtelymatka p - m3 kohti ja 
kutakuinkin yhtä pitkä matka 
mentäessä noutamaan pölkkyjä, 
ei suunnitelmallisuuden puuttu
mista voitane pitää sattumana. 
Lisäksi tulokset olivat saman
suuntaiset kaikilla työmailla, jot
ka sijaitsivat eri puolilla maata. 

PAATELMAT KAYTANNöN 
KANNALTA 

Vaikkakaan 7 työntekijän 
työskentelyjärjestelmän perus
teella ei ole syytä tehdä liiallisia 
yleistyksiä, tulokset osoittanevat 
omalta osaltaan, miten tarpeel
lista olisi saada metsätyönteki
jäin ammattikasvatus käyntiin. 

Edelleen ne osoittanevat, että 

1rc!I'-' ~ 1.; ~6 ,. '"'"'""' 

J, z, ~,l co//, C'l'""'9 ore o 

Kuva 20. Suunnatun 

kaadon pölkkyjen 

keskim. silrtelymal

koa lyhentävä vaiku

tus palstallenvarteen 

teossa runkojen käyt

töosan keskipituuden 

ja keräysalueen koon 

funktiona. Kuvaajat 

laadittu tapauksista, 

joissa pölkkyjen nou

tamlseksi on mentä

vä keskimäärin köyt

töosan pituuden puo

livälikohtaan. 
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on mahdollista ja olisi tarpeel
lista suorittaa perusteellisempia 
tutkimuksia hakkuun työskente
lyjärjestelmistä tietojen saami
seksi opetus- ja neuvontatoimin
taa varten. 

Hakkuumiesten huomio tulisi 
erityisesti kiinnittää seuraaviin 
seikkoihin. 

1. Jo ennen hakkuuseen ryh
tymistä olisi palstalla tehtävä 
yleissuunnitelma tarkoituksen
mukaista työskentelyä varten. 

2. Sen lähtökohtana tulisi olla 
alustava varastomuodostelmien 
paikkojen valitseminen sekä alus
tavan ratkaisun tekeminen, mis
tä rungoista valmistetut pölkyt 
mihinkin pinoon tai ristikkoon on 
edullisinta siirrellä. Leimattujen 
puiden ryhmittyminen on tällöin 
otettava huomioon. 

3. Suunnattua kaatoa olisi 
mahdollisimman paljon käytettä
vä hyväksi ottaen kuitenkin 
huomioon siitä mahdollisesti ai
heutuvan hakkuutähteiden hai
tallisen kasaantumisen (eri tyises
ti suunnatun kaadon ja hakkuu
tähdekysymyksen välisiä suhteita 
olisi tutkimuksilla selvitettävä). 

4. Kun puut on kaadettu ja 
ehkä osittain tai kokonaan kar
sittu, olisi lopullisesti tavarala
jeittain ratkaistava varastomuo
dostelmien paikat ja kunkin muo
dostelman keräysalueen rajat 
niin, että pölkkyjen keskietäi
syys muodostelmista on mahdol
lisimman pieni ja että raskaim
pia tyvipölkkyjä joudutaan siir
telemään mahdollisimman vähän. 

5. Keräysalueiden rajoilla ole
vista rungoista valmistetut pöl
kyt olisi siirrettävä niitä lähinnä 

oleviin pinoihin ja ristikoihin, 
jottei syntyisi ristiinkuljetusta. 

6. Yhtämittaisesti ei ole syytä 
kaataa liian runsasta puumää
raa, sillä suunnitelmallisessa 
työskentelyssä huomioon otetta
vien tekijöiden hallitseminen 
saattaa silloin käydä liian vai
keaksi. 

7. Jotta mutkittelu pölkkyjä 
siirreltäessä jäisi vähäiseksi, olisi 
pukin varassa tapahtuva kuorin
ta samoin kuin halkominenkin 
tehtävä aina kunkin pinon tai 
ristikon paikan välittömässä lä
heisyydessä niin, että kuoritut 
pölkyt tai halot voidaan suoraan 
latoa varastomuodostelmaan. Pu
kin paikkaa on muutettava riit
tävän usein. 

8. Jos rungot ovat pienikokoi
sia, ne on edullisinta siirtää pöl
kyttämättöminä tai vain osittain 
pölkytettyinä varastomuodostel
man läheisyyteen. 

9. Palstatiet tarjoavat hyvän 
kiinnekohdan työn suunnittelulle 
ja niitä pitkin on helppo kuljet
taa sekä työvälineet että pukit. 

10. Moottorisahan avulla työs
kenneltäessä on tarkoituksenmu
kaisen työskentelyjärjestelmän 
omaksuminen vielä tärkeämpää, 
koska pölkkyjen siirtelytyön suh
teellinen osuus työn kokonais
ajanmenekistä on silloin suurem
pi kuin käsisahalla sahattaessa 
ja koska monet suunnatun kaa
don käyttöä haittaavat tekijät 
menettävät silloin merkityksensä. 

11. Tarpeettoman pölkkyjen 
siirtelytyön eliminoimisella voi
taneen työn tuottavuutta kohot
taa keskimäärin ehkä n. 10 % :lla. 

K. P. 
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KUORMAN SUURUUS HAKETT A KULJETE'ITAESSA 

Kuljetettaessa autoilla tai trak
toreilla pinotavaraa, tukkeja ja 
sahatavaraa ajoneuvolle sallitun 
kuorman suw·uus on 1. 12. 57 
lähtien saatu laskea kuorman ti 
lavuuden perusteella. Kulkulai
tosten ja yleisten töiden ministe
riö on hiljattain päättänyt, että 
tätä menetelmää sovelletaan 
myös hakkeen kuljetuksessa. Eri 
olosuhteissa salli tu t hakekuormat, 
jotka on annettu ajoneuvon kan
tavuuden 100 kiloa kohti, ovat 
seuraavat. 

Sallittu kuorma 
i-m3/100 kg 

a) Kuljetus sulan 
maan aikana 

Kuiva Tuore 
hake hake 

Koivu hake 0.42 0.33 
Havu- ja sekahake 0.48 0.38 

b) Kulj etus maan ol
lessa jäässä 
Koivuhake 0.48 0.38 
Havu- ja sekahake 0.55 0.44 

Minkälainen hake on kuivaa ja 
minkälainen tuoretta, ei ole mää
ri telty. Kuormat ovat samat sekä 
keitto- että polttohakkeelle. 

Kertomalla edellä esitetyt lu
vut ajoneuvolle sallitun kanta
vuuden 100 kilojen määrällä saa
daan kussakin tapauksessa salli 
tun kuorman suuruus i- m 3 :nä. 
Autolle ja autoperävaunulle re
kisteröidystä kantavuudesta on 
tällöin ensin vähennettävä kul 
jettajan ja apumiehen paino se
kä muun samalla kertaa kuljetet 
tavan tav<inm paino ja sellaisten 
varusteiden paino, joita ei ole 

otettu huomioon rekisteröityä 
kantavuutta määrättäessä. - Ko. 
asetuksen mukaan henkilön pai 
noksi katsotaan 75 kg. - Koska 
traktoriperävaunua ei tarvitse 
rekisteröidä, sen käyttäjä joutuu 
itse selvittämään sen kantavuu
den moottoriajoneuvoasetuksessa 
sallitun kokonaispainon ja perä
vaunun oman painon perusteella. 
Mainittua päätöstä ei sovelleta 
traktorirekeen, vaan sitä saadaan 
kuormittaa olosuhteiden ja lii
Kenneturvallisuuden sallimaan 
määrään. 

Havainncillistettaessa edellä se
lostetun päätöksen soveltamista 
oletetaan, että autolle rekisteröity 
kantavuus on 5.5 tn, josta joudu
taan kuljetushenkilöstön ja lisä
varusteiden painona vähentämään 
0.5 tn. Sulan maan aikana tämä 
auto saa tällöin kuljettaa kuivaa 
koivuhaketta 21.0 i- m" (0.42x50) 
ja tuoretta koivuhaketta 16.5 i
m" (0.33x50). Jäätyneen maan 
aikana vastaavat kuormat ovat 
24.0 ja 19.0 i-m'. 

Ajoneuvoille sallittujen hake
kuormien noudattamista valvoes
saan poliisit tulevat tästä lähtien 
punnitsemisen asemesta kuutioi
maan kuorman. Jos kuutiomäärä 
on edellä selostetulla tavalla las
kettua suurempi, ajoneuvoa on 
ylikuormitettu ja kulj ettaja jou
tuu siitä edesvastuuseen. Tila
vuusyksikköinä sallittujen kuor
mien vähäinenkin ylittäminen on 
luvatonta. 
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