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ALKUSANAT
Tämä selostus perustuu Suomen Metsäyhdistyksen ja Saksan Liittotasavallan metsäviranomaisten välisen , metsäammattimiesten vaihtoa koskevan
sopimuksen puitteissa Länsi-Saksaan tehtyyn opintomatkaan 25 .-30 . 9 . 197 2 .
Ma tkalle os allistuivat metsänhoitajat J. Akkanen Tapiosta , P. Haataja
~yötehoseura

ry : stä, K. Ruuskanen metsährulituksesta, T . S imonen

Puunja -

lostuste ollisuuden Työnantajal iitosta sekä J . Salminen Metsätehosta .
Matkan is äntinä to imivat Institut ftir Arbeitswissenschaft (IFFA)

an

der Bundesforschungsanstalt f . Forst- und Holzwirtschaft, Re inbek b .
Hamburg j n Me chanisch- technische Abteilung beim Kurato rium ftir Waldarbeit und F orsttechnik, Buchschlag b . Frankfurt a . M.

T~atkan

päätee -

mana oli metsätyömiesten koulutustoiminta ja metsäkoneiden kokeilutoiminta .

Matkan aikana käyt iin paitsi edellä mainituissa tutkimuslai-

toksissa Bad Segeberg in (Schleswig Holstein), Dtisterntalin (Niedersachsen), Mtinchehofin (Niedersachsen), Höllhofin (Ba den- Wtirttemberg)
ja Weilburgin (Hessen) metsäkouluissa sekä muutamilla valtion metsänhoitoalueilla ja metsätyömailla .

Matkakokemusten lisäksi tässä selos -

tuks essa esitetään myös yleisiä Saksan Liittotasavallan metsätaloutta
koskevia tietoja .
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SAKSAN LIITTOTASAVALLAN METSÄT JA HAKKUUT
Metsävarat j a metsien omis t ussuhteet
Saksan Liittotasavall an ka svullinen metsäala on n . 7 milj . ha, mikä on
n . 30

%maan

koko alasta.

Metsäal an jakautuminen eri osavaltio i den

osalle esitetään asetelmassa 1 .
A s e t e l m a
Saksan Liittotasavallan metsäala ja
hakkuut osavaltioittain vuonna 1971

Me tsäala,

Eaklruut,

milj . ha

milj . kuoretonta
k- m.J

Bayern

2.30

7. 1

Baden- Jlirttemberg

1 . 25

7. 2

0 .95

3. 1

Hessen

0 . 81

3. 7

Nordrhein-~e stfalen

0 .76

3. 0

Rhe inland- Pfalz

0 . 71

2. 7

Schleswig- Holstein ja Hamburg

0 . 13

0.4

Saarland

0 .08

0.4

Berlin (West)

0 . 01

Niedersachsen

j~

Br emen

Saksan I.ii ttotasaval t a

yhteensä

27 . 6

7.00

Puuvarasto on n . 900 mi lj . k- m3 eli keskimäärin n . 130 k- m3/ha . Vuotuinen kasvu on n. 31 milj. k- m3 eli keskimäärin n . 4 . 5 k- m3/ha. Havupuuvaltais i a metsiä on 70
ovat kuusi (43
tammi ( 7

%) .

%),

% ja

lehtipuuvaltaisia 30

mänty ja lehtikuusi (27

%)

%.

Tärkeimmät puulajit

Havupuuvaltaisia metsiä on enit en B~ i jerissa

vähiten Sa~ri ssa (41

%)
(84 %)

sekä pyö~:i (23

ja
ja

%).

Me tsäalasta omistavat Liittovalti o ja osavaltiot 31 ~ ' kunnat ja muut
julkiset yhteisöt 25 ~.~ j a yksityise t 44
1 900 metsälöä, keski kooltaan 1 190 ha.

%.

Valtioiden metsissä on n .

Kuntien ja muiden julkisten

yhteisöjen metsissä on 20 800 metsälöä, keskikooltaan 90 ha .
metsissä on n . 703 000 metsälöä , keskikooltaan n . 4 ha .
siis n . 725 700 metsälöä, keskikooltaan n . 10 ha .

Yksityis -

Kaikkiaan on

Yli 500 ha:n metsälöt
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edustavat noin puolta metsäalasta.

Yksityismetsien pienen metsälökoon

vaikutusta vähentävät erilaiset metsänomistajien keskeiset yhteenliittymät.

Puun jalostusyht iöt eivät omista metsiä .

Osavaltioiden metsäasi-

oita käs itt elevät ministeriöiden alaiset piirikunnat ja hoitoa lue et .
Hoitoalueiden keskikoko on n. 6 000 ha.
alueet .

Kunnissa on samanlaiset hoito-

Liittovalt i on mesänomistus on hyvin vähäinen, ja Liittovaltion

päätehtävä onkin koordinoida ja edistää osavaltioiden metsätaloutta .

Hakkuut
Puutavaran hakkuumäärä ja sen jakautuminen osavaltioittain esitetään
asete·lmassa 1 (s . 3) . Vuotuiset hakkuumäärät ovat olleet n . 28 milj .
1cuoretonta k- m3 , mikä vastaan . 4 k- m3 :ä/ha . Asetelmasta todetaan, että
yli puolet hakkuumäärästä on tullut kahden eteläisimmän osaya l tion osalle.

Nykyinen hakkuumäärä on kasvua hieman pienempi, mikä johtuu nuorien

ja keski- ikäisten metsiköiden suuresta osuudesta.

Täten tulevaisuudessa

haklcui ta voidaan nykyisestä jonkin v erran lisätä .
Ha~cu i sta

suoritetaan nykyään 40

s i ssä , 30

%kuntien

sityismetsissä.

%Liittovaltion

ja osavalt ioiden met-

j a muiden julkisten yhteisöjen metsissä ja 30

%yk-

Yksityismetsien hakkuut ovat suhteellisesti pienemmät,

kuin metsäala edellyttäisi.
Haklcuumäärästä on sahapuuta n . 62 5S , kui tupuuta n . 20
n . 6 'f~ ja polttopuuta n . 12

%.

Sahapuusta on n . 80

puusta on puolet havu- ja toinen puoli lehtipuuta.

%,

kaivospuuta

% havupuuta .

Kui tu-

Polttopuusta

on

90 ;1, lehtipuuta.
Kun Saksan Lii ttotas avallassa puun j a metsäteollisuustuotteiden vuotuinen kulutus vastaa raakapuuksi muunnettlli~a nykyään n. 50 milj. k- m3 :ä,
tyydyttävät omat metsät tarp eesta vain n . 56 ~ -

PUUTAVARAN NYKYISET HANKINT.A111ENETELMÄT
Puutavaran hanki nta käs ittää sekä korjuun että kaukokuljetuksen .
tav~ ran

Puu-

korjuun Saksan Liittotasavallan alueella suorittavat metsän-
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omistajat ja näiden

yhteenliit~mät

sekä urakoitsijat .

Kaukokuljetuksen

sen sijaan suorittavat useimmiten puunjalostustehtaat ja muut käyttäjät .
Korjuun suorittaminen riippuu oleellisesti hakkuutavasta .

Saksan Liit-

totasavallan metsissä pyritään nykyään pienialaisiin avo- ja harvennus hakkuisiin.

Harvennushakkuissa poistuma on korkeintaan 25 ••• 30

%.

Vo i-

makkaampien hakkuiden esteenä ovat luonnonolosuhteet ja metsien moninaiskäyttö.

Luo~~onolosuhte ista

vaikeat maastot .

vaikuttavat eniten voimakkaat tuulet ja

Lisäksi metsän vaikutus maaperään , vesitalouteen, il-

mastoon, kasvistoon ja eläimistöön on merkittävä tekijä.

Yli puolet

Saksan Liittotasavallan metsämaastois-ta on kaltevuussuhteiden puolesta
vaikeita eli ns . vintturimaastoja .

Metsien moninaiskäyttö, etenkin nii-

den käyttö ihmisten terveyden, virkistyksen ja levon edistämiseen , on
tullut entistä tärkeämmäksi tekijäksi.
Tietyn alueen

pu~~ankinnan

ja muunkin metsätaloudellisen toiminnan pe-

rustana on alueelle rakennettu metsäautotieverkko.

Lähikuljetusta var-

ten alueelle on suunniteltu palsta- tai juontouraverkko.
tetaan palsta- tai juontauraverkkoa hyväksi käyttäen .
10 ••• 60 m ja uran leveys 2 . 5 ••• 4 . 0 m.

Hakkuu suori-

Uraväli

on

Hakkuutyöryhmän muodostaa useim-

miten kaksi miestä, joiden käytössä on yksi 1- miehen moottorisaha.
tavara valmistetaan joko levälleen suunnatusti tai kasoihin .
suorittaa myös tavaran mittauksen ja merkinnän .

Puu-

Hakkuumies

Työt suoritetaan urakka-,

osaksi tuntipalkalla .
Sahapuiden ja osaksi kuitupuidenkin korjuussa käytetään runkomenetelmää .
Puut kaadetaan· ja karsitaan hakkuupaikalla sekä juonnetaan kokonaisina
runkoina joko vintturia tai traktoria käyttäen .
sahapuut katkotaan tukeiksi jo hakkuupaikalla.

Vaikeimmissa maastoissa
Pääosa kuitu- ja vastaa-

vasta puusta valmistetaan tavallisesti jo hakkuupaikalla 2- m:seksi, toisinaan 1- m:seksi ja juonnetaan kuormatro.ktorilla .
yleensä hakkuupaikalla käsin
koneella tahi tehtaalla .
koina .

Kuorinta tapahtuu

sekä osaksi välivarastolla joko käsin tai

Sahapuut kuoritaan useimmiten kokonaisina run-

Xaukokuljetus tapahtuu melkein yksinomaan kuorma- autoilla . Saha-

puut kuljetetaan tavallisesti kokorunkoli1a sahalaitoksille saakka .
johtuu siitä, että tilauksesta tehdyn sahatavaran hinta on n . 10

Tämä

%kor-

keampi kuin varastoon tehdyn sahatavaran, joten sahapuut kannattaa kuljettaa kokorunkoina sahalaitoksille saakka .

Toisaalta sahalaitokset

- 6 ovat pääosaltaan n iin p i e niä, alle 10 000 m3/v sahaavi a laitoks i a , ettei
ni i den kannata hankki a k i inte i tä sahalaitos kuori makone i ta , vaan on ed ullisempaa kuoria pu ut väl i varastolla.

Tällöi n vältytään myös suurilta

kuorellisen tavaran kuljetuskustannuksilta ja kuoren hävityskustannuksilta .

Näin ollen jou dutaan käyttämään kokorunkojen kuorimakoneita .

halai taksia on kaikki aan n . 5 000 .

Sa-

Niistä yli puolet sahaa alle 1 000 m3/v.

Suurilla sahalai toks i lla on kiint e itä, mm . v1C 26

ja\~(

32

- ~~or imakone i ta .

PUU'l'AVARAH HANKINNAN NYKYISET KOl\TEE1

e

Metsätyömiehen henkilökohtaisesti l::äyttämät koneet ja laitteet, kuten
moottorisahat, ovat yleensä metsätyömiesten

om ~ stamia .

Mo ottori sahaa

suuremmat koneet h."Uuluvat metsänomistajier:. ·cai urakoitsijoiden tahi näiden erilaisten yhteenliittymien

omistub:Jeen~

oma metsäkoneteollisuus on rajoittunut
valmistQ~seen .

Saksan Liittotasavallan

p~äasi~llisesti

pienien koneiden

Raskaamma t koneet, kuten vars inaiset metsätraktorit ja

monitoimikoneet sekä kuorimakoneet, on tähän mennessä pääosaltaan tuotu
ulkomailta .

Tämä johtuu mm . siitä, että näiden raska iden koneiden koti-

mainen tarve on ollut toistaiseksi melko vähäistä .
0euraavassa esitellään nykyisin Saksan Liittotasavallassa käytettäviä
metsi:ikoneita .
Moo ttorisahat, joita arvioidaan olevan käytössä n. 100 000 kpl, ovat

------------pääosaltaan kotimaisia,

Dolmar, Solo, S tihl yms . - merkkisiä.

Käytössä

on myös muita eurooppalaisia ja amerikkalaisia merkkejä .
Varsinaisista

ka~tokoneista

--------------------------soveltuvia kokeilukoneita .

on käytössä vain joitakin, ohuelle tavaralle

~~~EE~~~~~~~- ~~E~~~~~~~~ ovat joko traktori- , maastoauto -

tai kuorma-

autoxäyttöisiä ja joko lyhyttä tavaraa tai kokorunkoja käsitteleviä .
Lyhyttä lrui tupuuta käsittelevät koneet ovat saksalaisia Schälhexe- laikkatai Hydrobark- reikäroottorikoneita sekä mm . suomalaisia Cembro ( = Kuo riJuho ) - laikka- ja Vt~ 10 ja VK 16 - r e ikäroottorikonei ta .
koneita on käytössä noin 10 kpl .

Siirrettäviä VK-
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Kokorunkoja käsittelevä yks i nkertaisin kuorimakone on 10- teräinen sveitsiläinen traktorikäyttöinen Rindab - kuorija .

Konetta siirretään edesta-

kaisin pitkin runkoa samalla runkoa miesvoimin kääntäen .

Si t ä tehokkaam-

pia runkokuorijoita ovat kuorma- autoalustaiset kuorintaristeilijät, kuten
Saksassa valmistetut HSH-

ja Kockum- kuorintaristeilijät .

Uusimman HSr.1- 1cuorintaristeilijän alustana on kuorma- auto perävaunuineen.
Runkojen siirtelyä varten alustan päällä on kaksi noin 8 .5 m:n varrella
varustettua Jonseredin hydraulista kourakuormainta, joiden
nostomomentti on 10 . 5 tm .

Rungo t syötetään latvapäät edellä

-reikäro ottorikuorimakoneeseen rullarataa pitkin .
190 hv : n ja u utossa 180 hv:n moottori .
tuettu viidellä hydraulijalalla .

m/min kuoren laadun mukaan .

Ch~J

660

Kuorimakoneessa

on

Käy tön aikana lcuorma- auto on

Laitoksen kokonaispituus on n. 17m .

Kone soveltuu alle 76 cm paksuille puill e .

km/h.

kummankin

Syöttönopeus on 15 ••• 40

Koneen suurin siirtonopeus tiellä on 20

Runeot , jotka ovat 8 ••• 20 m pitkiä ja latvapaksuude ltaan 10 •• • 16

cm, ovat ennen ja jälkeen kuorinnan varastoituina metsätien varteen sa-..;

malle puolelle tien suuntaisiin, 30 •• • 100 k-m/ :n kasoihin .

Käyttäjinä

on kaksi miestä.
HSM-kuorintaristeilijää käytetään myös yhdellä
lisellä pyöräkuormaajalla varustettuna.

kourakuorm ~ imella

ja eril-

Pyöräkuormaajalla suoritetaan

sekä kuorellisten että kuorittujen runkojen siirtely .

Tämän järjestelmän

käyttö edellyttää erityistä välivarastoaluetta .
Kockum- kuorintaristeilijän kuorimakoneena on Cambio 66, johon rungot syötetään tyvipäät edellä .

Runkojen syöttöpuolella on yksi Jonseredin hyd-

raulinen kourakuormain ja vastaanottopuolella hydraulisesti sivulle kallistettava pöytä . Kasojen edullisin koko on 10 • •• 30 k- m3 • Käyttäjänä
on yksi mies.
Kokorunkojen kuorintaristeilijöitä on käytössä nykyään
ta.

kymmenL~ta

konet-

Liian suuret rungot kuoritaan yleensä käsin.

KarsiiDakoneita on käytössä vain kuusen tai pyökin lmsvatuskarsintaa varten .

Koneet ovat puuta pitkin ylöspäin pyörien avulla liikkuvia karsin-

tasahoja, joissa on 3 . 7 hv:n moottori .

Ne soveltuvat alle 31 cm pak-

suille puille, ja suurin työskentelykorkeus on 16m .
kaksi miestä, ja tuotos on n . 100 runkoa/miespäivä.

Työ ryr~ässä

on
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~~~!!~~ik~~~~~!~

on kokeilukäytössä lähinnä vain Pika 50. Sitä
pidetä:in 'jakcassa kui tupuulle epätaloudellisena ja sahapuulle liian

pienenä.
JuontovintttiTit ovat traktori- tai Unimog-sovitteisia.

Käytössä on mo-

nia saksalaisia ja myös suomalaisia Farmi-vintturimerkkejä.

Vintturi-

juontoa suoritetaan lähinnä kokorunkoina.
~~~~~~~~~~~~~~:~~

ovat joko metsävarusteisia maataloustraktoreita
tai Unimog- tai Uniknick-tra.ktoreita tahi varsinaisia metsätraktoreita.

Metsävarusteisia maataloustraktoreita, jotka ovat mm. M-Ferguson, Fiat,
Eicher, Guldner, Hanomag, Holder ja Schulter -merkkisiä, sekä Unimogtraktoreita on käytössä n. 2 000 kpl.

Varsinaisia metsätraktoreita ,

joista yleisimmät ovat Timberjack, Kockum ja saksalainen Welte,
tössä n. 130 1~ 1.

on käy-

Runkojuontatraktorin vintturi on usein kaksirumpui-

nen ja radio-ohjattu.

Vintturin vetovoimavaatimus on vähintään

Traktorin varusteena on toisinaan myös juontopihti.

8 t.

Runkojuontatrakto-

rilla suoritetaan olosuhteiden mukaan paitsi laahusajoa myös vinssausta
aina 50 m:n ma tkalta saakka.
!~~~~!E~~!~E~!

ovat myös joko metsävarusteisia, perävaunullisia maataloustraktoreita, Unimog-traktoreita tai varsinaisia metsätraktoreita.

Viimeksi mainittuja on nykyään 10 ••• 20 kpl, mm. BM- Volvo-merkkisiä .
Kuormaimet ovat pääasiassa hydraulisia kourakuormaimia .

---------sä kuormatraktoreissa,

autoissa.

Kai~Jdaan

Niitä on käytös-

.

kuorintaristeilijöissä ja ennen kaikkea kuorma-

niitä on käytössä n. 5 000 kpl .

mm. Atlas, Foco, Granab, Grizzly, Hiab, Jonsereds,

Me rkiltään ne ovat

M eille~

Wärtsilä ja ÖSA .

Puutavara-autot ovat pääosaltaan Man- ja Me rcedes-Benz-merkkisiä, vetä--------------vällä perävaunulla varustettuja. Puutavaran kuljetuksessa sallitaan nykyään rajaton kuorman pituus.

PUUTAVARAN KORJUUN TUOTOKSET JA KU31'P.!T::.TUf:3ET
Valtion metsähallinnossa lasketaan, että keskimäärin 100 ha metsää pystyy
työllistämään yhden vakinaisen metsätyömiehen.

Toisaalta vakinaisen
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miehen vuotuiseksi tuotokseksi lasketaan keskimäärin n. 1 000 k - m3 puutavaraa.

Metsätyömiehen kuukausiansio on 1 600 ••• 2 600 Smkx) .

Metsä-

työmiestunnin hinta työnantajan sosiaalikuluineen on n . 16 Smk .
Hakkuukustannukset sos i aali kuluineen esimerki ksi järeässä kuusikossa,
j~~~~-~~~~~~~~-~~~eys on 90 k - m3/ha ja puiden keskimääräinen rinnankorkeuspaksuus 41 cm , ovat kaadon ja karsinnan
taa 14 Smk/kuoreton k-m 3 sekä käs in

nsa:ta

kuorittQ~a

ilman

kuori~ -

26 Smk/kuoreton k- m3 •

Lisäksi moottorisahasta korvataan erikseen n . 1,4 Smk/kuoreton k- m3 •
Kuorinta Rindab- kuorijalla, jonka hankintahinta on n . 12 000 Skm ilman
traktoria, tulee järeillä puilla käsin kuorintaa hieman halvemmaks i huolimatta siitä, että Rindab-kuorinta on kovin hidasta eli a janmenekki on
~

2 ••• 5 mi n/runko .

Samoin kuorinta kokorunkojen kuorintaristeilijällä on
Siirt~~inen

kustannuksiltaan samaa luokkaa kui n käsinkuorinta .

kuorin-

taristeilijöihin johtu ukin siitä, että ihmistyön tuottavnus on niillä
10- kertainen käsin kuorintaan verrattm1a, jo-ten työvoiman tarve vähenee .
Kuorintaristeilijän hankintahinta on n. 500 000 Smk, tuntituotos n . 30
k-m 3 , työvuorotuotos 100 ••• 350 k-m 3 ja vuosituotos 20 000 ••• 40 000 k - m3 •
Koska sahalaitosten vuosituotos on useimmiten alle 10 000 k - m3 , kuorintaristeilij ä pystyy 'syöttämään'useita sahalaitoksia .
Runkojuontok~stannukset

edellä es i tetylle järeälle tavaralle n . 150 m:n

~~~~~~~~-~~~~-~~-7-~~~~k-m 3 •

Runkojuonnon tuntituotos Timberjack- ja

vastaavalla runkojuontatraktorilla 150 m:n matkalta on n. 10 k - m3
traktoritunnin

hinta n . 70 Smk .

Maataloustraktoriperustais~en

ja

pienien

runkojuontatraktorien tuotos on alle puolet edellä esitetystä .

METSÄKONEIDEJ'T KOKEILUTOIMINTA

Kaikki yleisillä teillä liikkuvat ajoneuvot ja työkoneet ovat tieliikennesääntöjen alaisia .

Metsässä toimivia koneita koskevat yleiset

työturvallisuussäännöt .

Metsäkoneiden käyttöönotto ei vaadi muuta vi-

rallista hyväksymistä .

Käytäntöön otettavilta metsäkoneilta edellyte-

tään yleensä kuitenkin ns . virallista hyväksymistä.

Tämä on myös suo-

tavaa mm. koneiden ostajien anoessa avustusta koneiden hankintaa varten
valtion varoista .

Myönnettävä avustus on yleensä

hinnasta .

x) Smk

=

Suomen markkaa

0

; koneen hankinta-

-

1 (' -

Virall i nen hyväksymi nen perustuu pääasiallisesti 8aksan Liittotasava llassa suoritettavi in käytännön koke i luihin ja tutkimuksiin .

Täl l a i sta

koke i lutoimi ntaa suorittaa KWF eli Kura torium flir "!aldarbe i t
Fors t technik e .

v. ,

und

oso i te Bu chschlag/Hessen .

KWF on rekisterö i ty yhd i stys , joka perustettiin v . 1962 Saksan Li i ttota savallan maatalous - metsätalousmini steriön hyväksymällä ohjesäännö l lä .
Ohjesäännön mukaan KVlF:n tehtävänä on edistää Saksan Liittotasavallan
metsätalouden taloudellisuutta parantamalla metsätyötekniikkaa ja työ olosuhteita sekä kehittämällä ja kokeilemalla metsäkoneita ja tekni s i ä
apulaitteita ja niiden tarkoituksenmukaista ja taloudellista käyttöä .
KWF toimii yhdyssiteenä metsätieteellisen tutkimuksen, käytännön metsätyön ja teollisuuden välillä .

Tehtäviä suoritetaan koko Liittotasaval-

lan alueella kaikkien omistajaryhmien metsissä ja yhteistyössä kaikki en
metsäntutkimuslaitosten , metsäyhdistysten ja metsänomistajien ja metsämiesten kanssa .

Toiminta tapahtuu ilman voittoa yleishyödyllisten sää-

dösten puitteissa, ja toiminnassa syntyneet kustannukset korvataan
Liittovaltion ja osavaltioiden varoista sekä erilaisista palveluks i sta
saaduilla tuloilla .
Hallinnon muodostavat yhdistyskokous, hallintoneuvosto ja johtokunta .
Hallintoneuvooteon kuuluu jokaisen osavaltion metsähallinnon edustaja ,
8 Liittotasavallan metsäministeriön määräämää jäsentä, 3 yhdistysko kouksen valitsemaa jäsentä sekä IFFA : n ja KVro:n johtajat .
kuuluvat hallintoneuvoston

Johtokuntaan

valitsemat puheenjohtaja, puheenjohtajan

sijainen ja kolme muuta jäsentä .
KWF:ssä on kolme osastoa, toimisto sekä eri a lojen toimikuntia ja työ piirejä (nykyään 12) .

Johtokunta valitsee osastopäälliköt ja toimis -

tonhoitajan sekä toimikLmtien ja työpiirien jäsenet .

L etsäkoneiden

kokeilutoimintaa varten on metsäteknillinen kokeilutoimikunta,
Forsttechnischer Prlifausschuss eli FPA .
taan kolmeksi vuodeksi kerrallaan .

Sen johtokunnan jäsenet vali-

Asioiden valmistelua varten

on

kaksi työvaliokuntaa, joista toinen lcäsi ttelee metsätraktoreita ja muita vastaavia koneita ja toinen laitteita ja välineitä .

Kone iden ja

laitteiden käyttökelpoisuuden tutkimisen lisäksi kokeillaan näille so veltuvia työmenetelmiä .

Kokei ltavat koneet valitaan joko FPA :n harkin-

nan tai koneen v a lmistajan tms. anomuksen mukaan .

Kokeiltaviks i ote -

taan vain koneita, jotka ovat jo valmiina sarjavalmistukseen.

Hyös

-

"i 1 -

ulkomaiset koneet tulevat kysymykseen, mikäli niillä on luotettava saksalainen edustaja.

Koke ilut suorit etaan eri osavaltioiden alueilla

KWF:n henkilökunnan valvonnan ja ohjeiden mukaan .

Koneen valmistajan
J~s .

on kokeilua varten luovutettava koneen piirustukset, käyttöohjeet
Kokeilut ovat joko yksittäi s - ta i vertailevia koke iluj a .

Yksittäisko-

keiluja suoritetaan kysymyksen ollessa vain yhdestä koneesta .

Saatuja

tuloksia pyritään tällöin vertaamaan aikaisemmin koke i Tiuista vastaavanlaisista koneista saatuihin tuloksiin .
erilaisia

Vertailukokeiluissa vcrtaillaan

koneita samalla paikalla samanlaisissa olosuhteissa.

Ennen

varsinaisia kokeiluja se lvit etään yhdellä työmaalla suoritettavalla esikokeilulla kokeiltavan koneen yleinen käyttökelpoisuus .
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Varsinaiset ko -

keilut suoritetaan vähintään kolmella työmaalla erilaisissa olosuhteissa.
Tällöin mitataan tarpeelliset tekn i set arvot sekä jatkuvalla työntutkimuksella ajanmenekit, tuotokset ja kustannukset .

Ajanm~nekkiä

mittaavat

aikatutkimuskellolla aikatutkijat jatkuvaa ajanmittausta käyttäen.

Sa-

malla mitataan ajomatkat ja puiden ja kuormien koot Gekä selvitetään
maasto- yms . luokat .

Lisäksi kerätään tietoja käyttäjien kokemuksista

sekä suoritetaan tarvittaessa eriko ismittauksia .

Ajanmittauksista saa-

daan selville koneen käyttöajan ja erilaisten keskeytysten osuudet .
katutkimus kestää vähintään kolme kuukautta.
yi.ihinti:i.än

k.'.;.ksi

mie3t;,:. .

I~ol(e i luis ~a

Samaa konetta

laaditaan

Ai-

ajaa

seikkaperf:i.iset

koeselostukset, joiden pohjalta KWF:n mekaanisteknisellä

osastolla pal-

velevat metsänhoitajat ja insinöörit laativat yhteenvetoja ja koneiden
soveltuvuusarvosteluja .

Nämä arvostelut käsitellään

~PA.n

asianomaises -

sa työvaliokunnassa, joka tekee suositusehdotuksen FPA:n johtokunnalle.
Johtokunta antaa hyväksytyistä koneista arvostelun, joka voi olla joko
nsopiva ja suositeltava 11 tai "käyttökelpoinen" .
neet julkaistaan FPA:n metsäkoneluettelossa .

Kaikki hyväksytyt ko -

Vain koneet , jotka on ar-

vosteltu "sopiviksi ja suositeltaviksi", saavat PPA-merkinnän .

Hyväk-

symättömistä koneista ja laitteista e i anneta mitään :nerkintää.
Koneen valmistajan tehtyä muutoksia tai teknisiä parannuksia koneeseensa suoritetaan jälkikokeiluja .
Edellä mainittujen perusteellisten ja melko pitkäaikaisten kokeilujen
lisäksi voidRan tärkeistä uusista koneista suorittaa suppe ita työntutkimuksia, joita täydennetään joko koti- tai ulkomaisten käyttäjien

-

havainnoilla ja kokemuksilla .

'. 2 -

Näistä tehtyjen koeselostusten julkaisuis-

ta asianosaiset sopivat keskenään .
Kaikista kokeiluista koneiden valmistajat joutuvat maksamaan osan kus tannuksista osan korvautuessa valtion varoista.
FPA:n metsäkoneluettelossa on tähän mennessä julkaistu hyväksyttävinä
pääasiallisesti erilaisia laitteita ja työvälineitä .

Traktoreita

muita suurempia koneita on hyväksytty luetteloon kovin vähän .

ja

Kohteet

ovat melkein yksinomaan saksalaisia valmisteita .

~

nmTSÄTYÖNTEKIJÖITIEN KOULUTUS
Metsätyöntekijöitä Saksan Liittotasavallassa on n. 80 000, ja heistä on
50 ••• 80 % vakinaisia.

Metsätyöntekijän ammatti on usein, varsinkin ai-

kaisemmin, periytynyt isältä pojalle .

Näin on

asi~n

laita jossakin

määrin nykyäänkin, etenkin vuoristoseuduilla, koska mm . metsätyömies koulujen oppilaista 10 •• • 15% tulee metsämiesperheistä.

Aikaisemmin

ammattitiedot siirtyivät nuoremmille kokemuksen kautta .

Nykyään sen

sijaan metsätyöntekijöiksi a ikovat saavat koulutuksensa erityisissä metsätyömieskouluissa .

Maa ilman ensimmäinen metsätyömieskoulu perustettiin

Saksaan Mtinchehof iin v . 1936 .

Nykyään Saksassa on toiminnassa 14 met -

sätyömieskoulua.
~

Metsätyönt ekijöiden koulutus perustuu nykyään yleiseen ammattikoulutus lakiin v : lta 1969 ja sitä vastaaviin eri osavaltioiden lakeihin.

Niiden

mukaan jokainen saksalainen on oikeutettu ja velvollinen hankkimaan ammattikoulutuksen .
Me tsätyömies koulut ovat yleensä valtion metsähallinnon omistamia ja
niiden yhteydessä toimivia .

Kouluissa valmistetaan kuitenkin työnte-

kijöitä sekä valtion, kuntien että yksityisten palvelukseen .
on joko perus-, uudelleen- tai jatkokoulutusta .

Youlutus

Peruskoulutusta anne -

taan sellaisille 17 •• • 18- vuotiaille nuorille, jotka eivät ennestään ole
saaneet muuta ammattikoulutusta .
ammateista siirtyville

yli

21 -,

Uudelleenkoulutusta annetaan muista
mutta alle 50-vuotiaille .

Jatko -

koulutusta annetaan perus - tai uudelleenkoulutuksen suorittaneille .
mahdollistaa työntekijän ylenemisen esimerkiksi hakkuumestariksi .

Se

- n Peruskoulutettavia nuorukaisia kouluun valittaessa sovelletaan erilaisia s is äänpääsytestejä.

Jo is sakin tapauksissa hakijoita on o llut kak-

sinkertainen määrä valittuihin verrattuna .
vuotta .

Peruskoulutus kestää kolme

Tänä aikana ollaan koulussa, joka toimii

s i säoppilaitosper i~

aatteella , vuosittain 3 ••• 6 viikkoa el i kolmen vuoden aikana 9 ••• 18
viikkoa .

Pääosa ajasta ollaan siis tavallisena metsätyöntekijänä vaki-

naisen työnantajan palveluksessa .

Peruskoulutuksen opetukses ta 50 •••_70 fo

on teoreettista ja loput käytännöllistä .

Oppiaineina on sekä yleis i ä

kansalaistiedon a ineita että kaikkia metsäammattia ineita.
jälkeen suoritetaan metsäammattimiehen

Pe ruskoulun

tu~kinto .

Uudelleenkoulutus kestää kaksi vuotta ja sinä aikana ollaan koulussa
vuosittain 4 viikkoa eli yhteensä 8 viikkoa .
kuin peruskoulutuksessakin.
koa .

Cppia in eet ovat samoja

Jatkokoulutuskurssit kestävät 1 • •• 4 viik-

Metsätyömieskouluissa on erilaisia kursseja ympäri vuoden .

Kaik-

kiaan metsätyömieskouluissa saa vuosittain koulutusta 400 - 500 mi estä/
koulu .

Kurss illa on tavallisesti 30 - 35 opp ila sta .

Oppilaan saama val-

tion avustus on yleensä niin suuri, että hän ei j ou du koulutusaikanaan
maksamaan menojaan j a hän saa myös perheavustusta .

IJ.etsäta lo uden

~cnulu

tus1rustannu1cset
..
ovat keskimäärin suuruusluokkaa 20 mk/ha/v .
Nykyään siirtyminen metsätyömiehen ammatista toisiin ammatte ihin on
yleistä .

Niinpä metsätyömiehen peruskoulutuksen käyneistä yli puolet

siirtyy teollisuuteen tms . ammatteihin .
koulutetta vista jää metsäalalle .

Sen sijaan pääosa uudelleen

Työ voiman suuresta vaihtuvuudesta

johtuu, että Saksan Liittotasavallassa vallitsee suuri metsätyövoiman
puute, jota osittain on voitu tilapäisesti korvata ulkomaisella

ty .. -

vo imalla .

PUUTAVARAN riANYINNAN KEHITYSSUUNTA
Puun jatkuva tarve , harvennusluonteiset hakkuutavat, metsien lisääntyvä
moninaiskäyttö, metsätyövo iman puute sekä kohoavat työpallr,.at ja sosiaalikulut määräävät puutavaran hankinnan kehityssuunnan Saksan Li ittotasavallassa lähitulevaisuudessakin .

Tämän kehityssuunnan eräänä oleellisena

piirteenä on toiminnan jatkuva rationalisoiminen ja koneellistaminen .
Sahapuiden hankinta on rationalisoinnissakin etusijalla , koska pääosa
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puusta on sahapuuta ja koska sahapuun arvo tehtaalla on nykyään 4 ••• 5kertainen kuitupuun arvoon verrattuna.
Moottorisahat ovat lähitulevaisuudessa edelleenkin tärkeimmät koneet
puutavaran kaadossa, karsinnassa ja ka tkonnasse.•
~~~~~~~~~~~~~ - ~~~~~~~~~~~~~

pyritään moottorisahat korvaamaan lähinnä
tasaisemmissa maastoissa ja etenkin riviharvennuksissa. Viimeksi mai-

nittuun tarkoitukseen tulevat kysymykseen nykyistä kevytrakenteisemmat
j a halvemmat kaatokoneet , jollaisia pyritään rakentamaan Saksan Liittotasavallassa .
Kunrimakoneet tulevat olemaan joko kiinteitä tai siirrettäviä .

------------teät koneet tulevat

Kiin-

kysymykseen joko kuitutehtaiss a tai suurilla saha-

laitoksilla tahi pysyvi llä käsittelypaikoilla .

Välivaras tolta toiselle

tai metsäautotie llä s iirre ttävät kuoriiDakoneet ovat joko kuitu- tai
sahapuulle soveltuvi a reikäroottorityyppisiä koneita .

Sahapuille tar-

ko itetut siirrettävät lcuorimakoneet ovat edelleenkin runkokuorimakoneita.

Ni i tä tarvitaan etenkin pieniä ja keskisuuria sahalaitolreia varten,

joid en häviäminen lähitulevaisuudessa e i ole näköpiirissä .

Käs iteltä-

vien runkojen suurin pituus tullee puutavara- autojen pi tuusrajo itusten
takia laskemaan .
~~~~~~ :

tai 5~~5~~~~~~~~~~ eivät tule k7symykseen erillisinä yksikköinä,
vaan monitoimikoneiden osina . Monitoimikoneista R~~~~~~~~~~ tulevat
ol effiaan välivarastolta toiselle tai me tsäautotiellä
tupuulle soveltuvia kars i nta-katko nta - tai

li i F~v i a 1

joko kui-

karsinta - kat~onta -kuorinta

konei t a tahi sahapuulle sovel tuvia lähinnä kJ. rsinta - lcuorintakone i ta .
Ku orinta halutaan l ii ttää etenkin sahapuiden monitoimiva i he isiin.

Jä-

reille sahapuille soveltuvia monitoimi koneita ei ole vielä missään rakennettu .
~~~!~~~~~~~~~~

käyttömahdollisuuksia pi detään vähäisinä, mutta ni itä tullaan joka t apauksessa kokeilemaan .

~~~EE~~~~~~~~~ -~~~~E~~~~~

luullaan olevan käytt öä ohuen harvennuspuun

korjuussa .
~~~~ =-~~~- R~~~~~~~~~~ käyttö jatkuu ~~~~E~~~~~ osalta .

Juonnos sa
siirrytään nykyistä enemmän varsinai siin runkojuontotraktoreihin, koska
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runkojuonta lcuorellisena ja etenkin puujuonta vaatii voimakkaita, maas tokelpoisia ja kestäviä koneita .
maan myös

ka~empaa 1

Koska tällaiset koneet pystyvät aja-

metsäautotietiheys pienenee . Rndio-ohjauksella ja

juontopihdeillä on käyttöä.
!~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~E~~~~·

sovelletaan edelleenkin pääosalle havu- ja lehti-

? uut tehdään lähinnä 2-metrisiksi 1 koska silloin niiden

siirtely mi esvoimin ajouran varteen on vielä mahdollista .

Juonta tapah-

tuu kourakuormaimella varustetuilla kuormatraktoreilla, jotka ovat olo suhteiden mukaan joko kevytrakente isia maataloustraktorialustaisia tai
vaikeammissa naasto issa varsinaisia metsäkuormatraktoreita .

Viimeksi

mainittuja pidetään nykyisin liian kalliina, joten pyritään omasta takaa kehittämään halvemp i a koneita .

Kuitupuidenkin osalta siirrytään vä-

hitellen yhä enemmän~~~~~ = tai E~~~~~~~~~~~' jolloin juontokoneina
käytetään joko radio- ohjattuja vinttureita tai pieniä runkojuontotraktoreita .

Juonnetut puut käsitellään metsäautoteitä pitkin liikkuvilla

kuitupuuprosessoreilla .
~~~~~ =~~~~~~J~~~~

jatkuu sahapuiden osalta
tupuiden osalta lyhyen tavaran kuljetuksena.

nL~kokuljetuksena

ja kuiLähitulevaisuudessa puu-

tavara- autojen suurin sallittu pituus tultaneen rajoittamaan nykyistä
lyhyemmäksi, ehkä 20 m:ksi.
Korjuukoneiden tarve tulee nykyisestään kasvamaan erilaisten monitoimi-

--------------------

koneiden, runkokuorimakoneiden ja varsinaisten metsätraktore iden osalta .
Eri arvioiden mukaan metsäkoneisiin olisi lähivuosien aikana investoitava 100 ••• 200 milj . Smk/v.

Kehityks en nopeus riip~uu oleellisesti myös

eri menetelmien ja koneiden kokeiluista, käyttäjien kouluttamisesta ym •

•

seikoista .

