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Eripain os A ikal.·auslehti S u omen P uttn no:sta 23, 1945.

Suomeh P uunjalostusteollisuuden K eskusliiton M etsätehotoimiston (METS ÄTEHON ) tiedoituksia no 2.

VANERIKOIVUTUTKIMUKSET KÄ YNNISS1.

Vanerikoivumiehiä samoin kuin kaikkia muita kin metsäammattimiehiä kilnnostanee kuulla kerrottavan, että vaneripuiden hakkuussa esilntyvien
töiden tutkiminen on pårhaillaan käynnissä. Tut kimuksia suorittaa keväällä 1945 perustettu Suomen
Puunjalostusteollisuuden
K eskusliit on
M e t s ä t e h o t o i m i s t o, joka ensimmäiseksi
tutkimustehtäväkseen otti ra iin kaadettujen
vanerikoivujen tekoa ja ajoa ko kevien p a 1 k k a u s perusteiden selvittelyn . T ämän lisäksi on tarkoituksena selvittää tämän tavaralajin valmistamisessa vallitsevat, muista metsätöistä poikkeavat olosuhteet eri o issa maata sekä
nykyi in koivumiehiä kiinnostavaa 18 jalan päästä
ja tukin keskeltä suoritettavan mittaustavan
keskinäistä suhdetta.
Ajankohta ei tällaisille t utkimuksille ole suinkaan paras mahdollinen. Metsäammatt imiehistä,
joita tutkimus onnistuakseen ehdottomasti vaatii ,
on parhaillaan ankara puute. Lisäksi palkkausperusteiden määrääminen nykyi enä säännö telyn
ja heikon työtehon ja -halun aikana on peräti hankalaa. Tästä kaikesta huolimatta on kuitenkin
uskallettu yrittää.
Tutkimuksia on johtanut ja nilden tieteellisestä
suunnittelusta huolehtinut v. t. prof. P aa vo
A r o. Käytännöllisten kenttätöiden suoritusta
on johtanut länsi-Suomen alueella metsänh oitaja
K a II e Putki s t o ja itä -Suomessa metsänhoitaja A r no T u ovin en. Tut kimuspaikkoja on ollut kaikkiaan 12, nimittäin Eno, J outsa,
Juva, J yväskylä, Domantsi, Kitee, Korpilaht i,
Leppävirta, Suolahti , Sumiainen , Sysmä ja Viitasaari.
Aika- ja muina t utkijoina on toiminut eri vaneriyhtiöiden työnjohtajia, joita yht iöt ovat hy väntahtoisesti tähän tehtävään vapaut taneet, sekä
lisäksi muutamia metsätieteen ylioppilaita . J yväskylässä, Suolahdella, J oensuussa ja Sav nlinnassa pidetyillä valmennuskur seilJa n heidät
perehdytetty tehtäviin ä.
Vanerikoivujen kaatovaihetta eurattaessa saatiin aikatutkimusaineistoa n. ,100 rungo ta ja
tilastoaineistoa melkein yk in maan itä-Suomesia
n. 14,000 rungo ta. Sy skuun puoliväli sä oli
kaato jo kaikkialla ohi.

K aadon yhteydessä tai välittömästi sen jälkeen
suoritettiin puiden mittaukEet ja apteeraus.
Kaikki kaadetut puut on numeroit u , ja karsimisesta, pölkyttämisest ä ja kasaamisest a on saatu
a jat aikaisemmin kaadetuilJe ja kuutioiduille
puille. Vanerikoivujen kar imisen , pölkyttämisen
ja ennen muut a kasaamisen tutkiminen on vaat inut suorittajiltaan huomattavasti suurempaa tarkkuutta, nopeutta ja it epäist ä yrittäjämieltä kuin
ajanotto kaadossa. Tämäkin t utkimusvaihe on
suurelta osalta päättynyt, ja viimeisetkin t ut kimustyömaista ovat päättymäisilJään. 0 a metsässä kerätystä aineistosta on jo saapunut metsätehotoimistoon , missä sen laskeminen ja käsittely
on aloitettu.
J ossakin m äärin on saatu myös selvity tä koivupolttopuurankojen ra siin kaad ssa, pölkytyk essä
ja kasauksessa. T ästä työstä ei tähän mennessä
ole ollut mitään t utkimu tulok ia, joten t iedot
ovat varmaan sitä tervetulleempia. Käitä tutkimuksia on suoritettu K aukaan Tehtaiden metsissä
Kiteen Puhokse sa.
Usealla t utkimustyömaalla n kasauh.eu a kokeiltu Työtehoseuran kehittämiä pyöräpurilaita.
Tietoja kokeilujen t uloksista ei ole vielä kuitenkaan saatavissa.
Aloitettuja t ut kimuksia on tarkoit us jatkaa alkavan talven aikana, jolloin vaneripuiden ajo kasoista uittoväylän varteen tulee tutkimuskohteeksi.
Aikatutkijavoimien puuttee t a ja alituisesta
vaihtumisesta, pula -ajan säännö telystä sekä monista muista haittaavista t ekijöistä huolimatta on
tässä vaneriteollisuutemme t ärkeän hankintavaiheen t ieteellisessä t utkimukse<=sa päästy siis jo
varsin lupaavaan vauhtiin . Kiitos tä tä lankeaa
ennen muuta eri yhtiöiden met sänhoitajilJe ja
piirimiehille, jotka su pealla subtautumi ellaan
ovat t ehneet tutkimust en käytännöllisen järje telyn m ahdolliseksi. Timan aikatutkijain innostusta
ja tutkimuksen kohteina olleiden metsätycmiesten
reilua suhtautumi t a heitä alinom aa kello kourassa
seuranneita miehiä kohtaan t utkimu oli i py äb tynyt alkuunsa.

