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Matkahavaintoja Ruotsista 
Kuudella suom a la isella m etsänhoitajalla oli tila isuus 

osallistua 15- 19. 9. 1952 Pohjoismaiden :\[etsä unionin 
n s. kuudenmiehen r etkeilyyn , joka pideltiin Keski
Ruots issa. Ko. re tkeilyyn , joka j ii. rj esle täiin joka vuos i 
v uorotellen e ri Pohjoismaissa, osa llis tuu tava lli sesti 
kuusi m elsiiammallimiestii kus takin maasta . Retkeily 
liikkui lällii kertaa pääas iassa metsä teknologia n piiris
sä, s illä sen a ikana tutustuttiin J<eski -Ruotsin hank in
ta teknillis iin kysym y ksiin , ennen ka ikkea sula n maan 
aikana tapahtuvaan p uutavaran m elsäkuljelukseen. 
Retkeily n johtajana toimi a ns iokkaasti m ei ll iikin tun 
n ettu ruotsa lainen m etsämies, direktör F olge Stå/fe/1 
apu l::iisinaa n jägmästare Ulf fl elmcrs ja jägmäsln re 
E rik Nylin . Seuraavassa esitetään selostus niistä h nn
kintatöihin liittyvis tä h avainnoista, jo illa on ],alsotlu 
o levan käy ttöarvoa m yös m eillä. 

Puutava1•an metsiikul,jetukscsta 

Etelä- ja J( eski-Ruols issa ta lvet ovat puutavaran kul
j e tuks ia s ilmällä pitäen liian ly hy itä ja epävakaisia . 
Koska Lyövoimasta o n ja tku vasti puutetta, puutavaran 
s iirtäminen hakku ua lueilla yksinomaa n lyh yenä tal vi·· 
kautena tuottaa huomattavia vaikeuksia. Tämän vuoksi 
k o. alueella on Yerralen laajassa mittakaavassa ryhdy t
ty kuljettamaan p uutavaraa melsiislä m yös sul a n m aan 
aikana. Tällöin ajokausi pi tenee huomallavasli , si ll ri 
puut:waraa voidaan kulje ttaa kiiylä nnöllisesti k a tsoen 
liipi vuoden. Todellisuudessa ajot ovat yleen sä pysä h 
dyksissä k esäa ikana, jollo in lyövoimaa tarvitaan m aa
taloudessa. 

Puutavaran siirtäminen metsästä väliva ras toon lu
m eltomana aikana edelly ttiiä ,·ar sinkin he,·osknlje tus tn 
käyte ttäessä yleensä lyh y itä a jomalkoja . . Ko. alueet 
ovat tässä suhteessa s ikä li edu llisessa asem assa, ett ä 
Lieverkko on verraten tiheä. Vaki tuisen a utotieverkon 
li säks i varsinkin yhtiöiden m etsiin on r a kennettu huo 
m a ttavassa määriu m elsäautotei tii . - i\Ielsiia ulo teiden 
rakentamisessa o li havai llavissa kaksi toisistaan eroa .. 
vaa linjaa. Toisen mukaa n a uto lieverkko on saala,·a 
'niin tiheäksi , että puutavara voidaa n juontaa teide1: 
varteen. Esimerk;kinä täsUi mainHtak'oon , että ei·ään 
'yhtiön omissa ·m etsissä oli · vain iwrvoja m aastokohtia, 
joista ajomatka a utotielle •oli yli 0.5 ·km. Toinen linja 
on sikäli varova isempi, että tyydy tään han·empaa n au
Lotieverkkoon, mutta s ilfr Läydennetää n tilapä isillä kar
k easti raiva tuilla, myös sula n rnaan a ikana ajokelpo i
s illa tra kto ri- ta i hevoste illä . 

Puiden s iirto väliva ras toon tapahtuu tois taiseks i pä~i
asiassa h evos illa, vaikka erila is ten traktoreiden, liih in -
11ä maataloustraktoreiden käytöstä onkin saa tu lupaa
via tuloksia. Yleinen toteamus oli, e ttä ko. kuljetukset 
onnistuvat parhaiten , jos puutavara tehdää n ennakolta 
suunniteltujen ja h akkuun yhteyd essä avattujen pals ta 
te iden va rteen. 
. H evosia käy tettäessä puut juonnetaan lyh yillä .. (all e 
0.5 km) ajomatkoilla sekä kivisessi.i maastossa - jol
loin La Yallisesli e i rai,·ata te itä - joko juonloreellä, 

y ks ia ksel iscl la juon Lora Llaa lla La i eriko isella pari ree ll:i 
La i kaksiosaisella pulka lla. Juonloreet ja -ra llaal , jo issa 
pölkkyjen toiset piii.il l aaha~wat maassa, soveltuvat Lu k
kien ja pitkän pinotavara n ja kaksi viimeksi mainittua 
lyhyen pinota,-a ra n ajoon. 1\aikissa ntiissii voidaan kul
je ttaa useampia pölk kyjii kerra llaan. Aivan ly hy ill!', 
ma tkoilla kii y teläii n jossa in mä~i rin m yös juonlosaksia. 
joilla tava llisesti voidaan kuljeUaa va in tukki kerral 
laan. Nykyis issä juonlorekima ll eissa jalakset ova t siten 
nivelle ly t, e t.Lii ne pääsevä t liikkumaan tois iinsa nä hdt'n 
reen pituussuunnassa ja jossa in mäiirin myös korkeus .. 
Stl-unnassa . Ntiiden rekien ohja tlav uus on s iten parem · 
pi ja kaatumisvaa ra pienempi kuin sella is ten , jo iss:1 
ja laksel on yhdis tett y tois iinsa kiint eästi , kut en esimer
kiks i m eikäläisessii Lukkireessä. Lumettomana a ika na 
tapah tu via kuljetuks ia va rten useat r eet o n Yarus tellu 
kumipyörillä. E rtiiinä parhaimmista mainittakoon ns. 
Dom iin-reki (kuva 1), joka on suunnit e ltu nimen 
omaan l(eski- ja E telä-Huots in olosuhteita s ilmällä pi 
täen . Sen mitat selviävät seuraavasta : 

.Jalaksic n koJe p iL 
leveys 

1\niuevii l i 
Pankon pituus 

1 500 mm 
60 • 

800 • 
8()0 • 

S ivul o lppien kork. 250 mm 
1\uorm ausko rke us 230 • 
Pai no 70 kg 

Jala kset on Yalmis tetlu k yll iis telyslä koivusta. Heki 
soveltuu puuta ,·a ra n juontoon sekä lumetlomana aika
na e tlii taiYella : Ta lven ajaksi pyörä t voidaa n poistaa. 
Mainitt a koon, että juontorek iii , jo iden kokona isp ituus 
oli n. 1 800 mm, pidettiin s ul a n maa n kuljetu ksissa 
li ian pitkinti. Juontora tta is ta mainitlakoon enn en kaik -

1\uva 1. Puulavaron ju onloon sek ä sulan maan aikana että 
lulvrlla soveltuvn, pyörillä ourus/e/lu D o m ii n -reki. Tal

veksi pyörät voidaan poistaa. - Valok. kirj. 
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Kuva 2. VSA:n juontoratas- jrt juontorekiyhdistelmä. 
Vaiole kirj. 

kea VSA :n m a lli (kuva 2}. Sen muodostavat lyhyiden 
nivelletty jen rautajalaksien päihin sijoitetut kumipyö
rät Kuorman paino kohdistuu ensi s ijassa pyöriin . .Ja
laksien tehtävänä on esUiä ra tlaiden uppoaminen peh
m eillä paikoilla ja lisäksi n e parantavat rattaiden ky
kyä ylittää esteitä, joten k o. rattaat ovat huomattavasti 
käyttökelpoisemmat kuin aikaisemmin käytetyt jalak
seltoma t. Rattaiden kokonaispiluus on n. 1 090 
mm, leveys 940 mm ja kuormauskorkeus 370 mm. 
Rengaskoko on 12 x 4. Talveksi pyörillä varustetut ja
lakset korvataan pitemmillä (1 750 mm) puujalaksilla. 
Kaikissa uusimmissa reki- ja ratasmalleissa on yleensii 
kiinteä pankko, joka on varustettu taaksepäin kaatu
villa sivutolpilla. Mainittakoon, että pankko ei saa olla 
varsinaista juontolaitetta leveämpi. Jos pankon päiit 
ulottuvat jalaksien ta i pyörien ulkopuolelle, n e tarttu
vat helposti esteisiin ja vaikeuttavat siten työskentelyä. 

Parirekiä ja erikoisia kaksiosaisia juontopulkkia:, 
jotka, kuten jo mainittiin, on lähinnä tarkoitettu ly
hyen pinotava ran juontoon talvella, käytetään sulan 
maan aikana verraten vähän. 

Yli 0.5 km pitemmillä matkoilla, jolloin u seassa ta
pauksessa tulee kysymykseen karkeasti raivattujen var
siteiden rakentaminen, pyörillä varustetut kaksiakseli
set ajoneuvot ovat osoittautuneet r ekiä ja yksiakselisia 
rattaita edullisemmiksi. - Ko. varsiteitä rakennettaes
sa tasoitetaan suurimmat epätasaisuudet ja pehmeät 
paikat teloiletaan. - Vaikka pyöräajoneuvojen maas
tokelpoisuus yleensä on huonompi kuin esimerkiksi 
juontorekien, niillä voidaan suorittaa varsilieajon yh 
teydessä m yös puutavaran kokoamista hakkuualueilta 
verraten vaikeassakin maastossa. Hyvin mäkisessä 
maastossa niillä ei voida liikkua kuormattuna, sillä 
niissä ei ole · jarruja. Sulan maan kuljetuksissa käytet
tävistä pyöräajoneuvoista mainittakoon ennen kaikkea 
ns. F ö s s i n g en (kuva 3) , jonka mitat selviäviit 
seuraavasta: 

Kokonaispituus 
pankkojen väli 
- pienin 
- suurin 

Kokonaisleveys 
Raideväli 

2 

1 700 mm 
3 400 
1100 • 
1000 • 

Kuormauskorkeus 540 mm 
Maavara 
Paino 
Suurin sallittu 
kuorma 
Renkaat 

n . 400 • 
155 kg n. 

2 500 , 
5.00 X 8 

Vaun un runko on raudasta. Sen ohja llavuus on h y
Yä, ja kääntösäde on pieni, sillä ohjaus tapahtuu etu
pyöriä yhdistävän, vetotaukoon kiinnitetyn raidetan
gon avulla . E tu- ja takaosaa yhdistävä tanko on jat
kettava. Koska takaosa on kiinnite tty sii hen siten , e ttä 
se. pääsee . kallis tumaan etuosasta riippumatta, vaunun 
kaatumisvaara on verraten pieni. Vetotanko on varus
tettu jousella, multa itse vaunussa ei ole jousia . 
F ö s s i n g e n sovelluu 2 m pitemmän tavaran a joon, 
mutta lavalla varustettuna si tä voidaan k äy ttää myös 
1 m ta varan ajossa. 

]{evyet telaketjutrakto rit, joita on kokeiltu lumello
mana a ika na sekä viilivarastoon että välivarastolta 
ajossa, eivät ole ta loudellisessa mielessä osoittautuneet 
erikoisen soveliaiksi. 

Suurta huomiota sula n maan kuljetuksia kehitettäes
sä on kiinnitetty pyörätraktoreiden käyllömahdolli- . 
suuksien selvillämiseen. Ruotsissa on nykyään noin 
90 000 maata loustraktoria, ja maa talous ei pys ty tar
joamaan niille työtä koko vuodeksi. Lisäksi maatalou· 
den koneellis tuessa hevostyövoimasta on alkanut esiin
tyä puutetta. Kokeiluja on suor·jteltu sekä juontoiyöstä 
ellä erilaisilla teillä tapahtuvasta väliva rastoajosta. Ta
valliset maataloustraktorit eivät yleensä sovellu huonon 
maastokelpoisuutensa vuoksi ainakaan suuremmassa 
m äärin puutavaran juontoon m etsästä välivarastoon. 
Parhaillaan käynnissä olevat kokeet ovat osoittaneet, 
e ttä maata loustraktoreiden käyttömahdollisuuksia ko. 
töissä voidaan lisätä varustamalla ne kumitel~ketjuilla . 

(Vrt. Metsätehon lied. n:o 60} Tällöin traktorin maas
tokelpoisuus paranee ja sen vetokyky suurenee. Maini
tuista ketjuista on kuten tunnettua saatu myönteisiä 
kokemuksia puutavaran talvikulje tuksessa. (Vrt. Put
kis to 1952, Metsätehon tied. n:o 72.} Kumitelaketjuilla 
varustettu pyörätraktori pystyy liikkumaan Iumetto
rnana aikana verraten p ehmeilläkin paikoilla (kuva 4) 
ja epätasaisista maastokohdista se näytti selviävän hy
vin. Puutavara juonnettiin traktorin p erään asetetuilla 
saksilla tai r eellä. Toistaiseksi ei ole tarkkoja tietoja 
kumitelaketjujen kestävyydestä Iumettornana aikana. 
Mainittakoon, että Ruotsissa valmistetaan Bomba r
d i e r-ketjuja vastaavia kumitelaketjuja. .Molemmat 
kctjut soveltuvat toistaiseksi vain F e r g u s o n ja 

Kuva 3. Hevosv el oinen F ö s s i n g e n -vaunu. - Valok. 
Silvcin. 



F o r d-traktoriin. Uutuutena es iteltiin kokonaan m etal
lista valmistetut V o l v o-traktoriin soveltuva t ketjut, 
joiden kä yttömahdollisuuksista ei vielä ollut mitään 
kokemuksia , samoin kuin ei myösktiän pyö rätraktorin 
vintlurilla suoritettavas ta juontotyöstä. 

Välivarastoajosta suoritetut kokeilut ova t selväs ti 
osoittaneet, että pyö rätraktoreita voidaan menestyksel
lä käyttää ko. töissä myös sul an maan a ikana mm. 
karkeasti raivatuilla , tilapäisillä traktoreilla (ku va 5) . 
Koska puutavara kulj etetaa n täll öin pyöräajoneuvois
sa, traktoreiden käyttö ei o le riippuvainen maaston mä
kisyydestä niin suuressa määrin kuin rekikuljetus tal
vella. Erilaisilla perävaunui lla ja edullisimmasl.a trak
torin vetokoukun sijoituspaikasta suoritettujen kokei
lujen ja laskelmien tärkeimmät tulokset (l\ fSA:n mu
kaan ) selviävät tau lukosta 1. 

Taulukossa on esitetty pyörätraktorin (V o 1 v o T 31) 
vetovoima ja sitä vastaava kuorma eri olosuhteissa . 

Kuva 5. Tilapäistä, sulan maan aikana pyörätraktorilla taf 
hevosajoneuvoilla liikennöitävää tietä. Tien rakennuskus

tanrwkset n . 70 · · ·80 000 mk/km. - Valok. kirj . 

Taulukko 1. Pyörätraktorin (Vo lv o T 31) vetovoima ja sitä vastaava kuorma erilaisia ja eri tavalla kiinnitettyjä 
perävaunuja käytettäessä (MSA:n mukaan). 

1 

Suurin hyö- Suurin kalle- Suurin hyö-
Voima veto- tykuorma ta- vuuskulma ja tykuorma 

Erittely koukussa , saiselin kaltevuus 1:10. suurui-
ka 

maall a, kg 6000 kg sessa vas ta-, 
kuormalla mäessä, kg 

Pyörätraktori, paino 2 250 J,g + kaksiakselinen peräva unu , 

1 

1400 

1 

5 000 

1 

-
1 

3 400 
paino 600 kg 

Pyörä traktori, paino (lisäpainoineen ja r enkaat täytetyt 

1 

2 110 
1 

7 840 
1 

40 

1 

5 400 
vedellä) 3 450 kg + kaksiakselinen perävaunu, paino 500 kg 1:14.5 

Pyörä traktor i, paino 2 250 kg + puoliperävaunu, paino 
5.8° 

1 500 kg. Kuormasta kohdistuu 1 500 kg traktorille, veto- · 2110 8 440 1:9.8 6 000 
kohta on 53 cm taka-akselin takana. 

Pyörii traktori, paino 2 250 k" + puoliperii vaunu, paino 1 1 

1 

, 

1 1 

9.3° 
1 500 kg. Kuormasta kohdistuu 1 500 kg traktorille, veto- 2 475 9 900 l :6.2 7 050 
k'ohta on 18 cm taka-akselin keskipis teen etupu olella 1 

Telaketjutraktori (Caterpillar D-2), paino 3 000 kg + kaksi-

1 

2 835 
1 

10 850 
1 

10.3° 

1 

7 500 
akselinen perävaunu, paino 600 kg 1:5.5 

Vertailun vuoksi siinä on esitetty myös kevyen telaket
jutraktorin (C a t e r p i 11 a r D-2) kuorma. 

Kuva 4. Bombardier-kumitelaketjuilla varustettu F e r g u
s on-traktori suota ylittämässä. Traktorin perässä tukeilla 
kuormattu juontoreki (kuorma 5 tukkia). - Valok. kirj. 

Yleisesti tunnettua on, että pyörätraktorin vetokyky 
suurenee traktorin painon lisääntyessä. Kuten taulu
kosta nähdään, puoliperävaunut, joissa osa kuorman 
painosta kohdistuu traktorin lakapyöriin, ovat trak
torin vetokyvyn kannalta täysperävaunuja edullisem
pia. Puoliperävaunun pyörät on tällöin sijoitettava 
perävaunun takaosaan. Jos pyörät si joitetaan perä>au
nun keskikohtaan, kuorman paino on tällöin kokonaan 
perävaunun päällä. - Traktorin vetokyky suurenee. 
jos se varustetaan lisäpainoilla ja renkaat täytetään 
vedellä. Traktorin vetokoukku on samoin kuin rekikul
jetuksessa sijoitettava traktorin taka-akselin alle, mie
luimmin sen etupuolelle. Ko. Volvo-traktorissa, joka 
on Ruotsissa verraten yleinen, se on edullisinta sijoit
taa siten, että vetopiste on. 18 cm taka-akselin keski
pisteen etupuolella. - Mainittakoon, että jos vetokouk-
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ku s ijoilelaan lähell e eluakse li a , tra ktorin ohjattav uus 
va ikeu tuu . - Retkei ly n aikana es ite ll yistä perävau
nu is tu m a inillakoon Liv a b-puo li perävaunu (ei kar
daan ivelo in en ), joka o li ky lkelly V o 1 v o- lraktor iin , ja 
H. o s s ö n-p uoliperäva unu , joka oli kylkelly F e r g u 
s o n-lraklo riin . Edelli sen suurin sa llittu kuorma on n. 
4.5 · · · 5.0 ln ja jälkimmäisen , jossa on 1-akse linen teli , 
n. 7.0 ln . Se vo idaan ta lveksi var ustaa ja laks ill a , jol
loin sen kantoky ky 0 11 11. 10.0 ln. Li v a b-puoliperti
vaunu ldinnilet.ä ii 11 Iraktoriin samanlaisen kytkentälait · 
teen avu lla kuin ka•·daanivetoinen peräva unu , joka 
s uurentaa pe rävaunun maaslokelpoisuutla. Ross ö n
vaunussa oli yksinkertainen, lä hinnä tukkien ja ranka
lava•·all kuormaukseen soveltuva kuormauslaite {kuva 
6). Kuormauksen suor ill ava i sivulolppia vas taa n ase
lelui ssa ki skoissa oleva i 11 ostovan·et, jotka liikkuvat 
-trak torin vintturisla jo l• de llujen va ijereiden av ull a. 

Tava lli sten maalalouslrakloreiden ohell a on kokeiltu 
myös 4-pyöriivetoi s ia l.-ak loreila, jotka pystyvät to imi 
m aa n verraten va ikeassakin maastossa. Taloud ellisessa 
mielessä ne e ivä t kuitenkaan ole osoilla ulun ee t e rikoi
sen käyllökelpois iks i. 

Sula n maan aika na tapa htu van puulavar:1n m etsä
k ulje tuksen kokeil emin en li enee ajankohtais ta myös 
mei\Hi va•·sinkin maan ete läos issa, jossa ilmastolliset 
olosuhteet ovat ta lvikuljetuks ia s ilmä ll ä pitäen usein 
epäedulli s ia. i\I ikä li kok ei lut onni stuvat, vo idaan silen 
osa llaan vii hen läi.i m etsä töiden ( ajo töiden ) k :wsiluon
to isuulla ja teo lli suuslaitos ten hankintapuolell a ta lvi
kuukaus in a es iinlyväii y li pai netla. Sulan ma:.Jn a iknna 
tapahtuva ku ljetu s la rj onn ee m yös mahdolli suu ks ia 
puulava ra n va ra s toi m iskustannus ten pieneli tiim iseen 
te o li isu usla ilok sill a. 

Moott01·isahojen käytöstä 

Keski-Ruotsissa on käytössä paaasiassa samoja 
moottorisahama ll eja lwin m eiiW . Uusimmista amerik
kalaisista sahoi s ta, Home 1 i t e ja T i t a n , e i ollut 
milää n kokemuksia. Sen s ijaan M a 1 1-sahaa, joka on 
m eillä uusi , pide ttii n y leensä hyvä nä. Yleinen pyrki
mys on saada hakkuumiehet os tamaan itse moottorisa
hoja. Ainakaan suuremmassa määrin ei vielä ole on
Jlislultu, va ikka m ie hi ii avuslell iin sahojen h ank inna ssa 

J( uva 6. Traktorin puoliperävaunuun asennettu Jwormau s
lciite . - Valok . kirj. 
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J(uva 7. Mooll ori
sahoillrt k aatoa sil
mällä pitäen suun

nit eltu varrellin en 
k cwtokiila. - Va-

lok. kirj. 

ja heill e jiirjesleltiin moottorisahakursseja. Siitä huoli
matta, että Lyönan taj ien mootlorisahat e ivä t aina ole 
ta loudelli sia, kaikiii:.J sikä läis ill ä p uutavaran h ankki
joilla oli om ia sa hoja , joiden käytös tä huolehti va t kou
lulelut sahurit. Ma inillakoon, että Värmlannissa toimi
vie n yhtiöiden moottori sa hojen huollo ja korja us on 
keskile lly e rikoiseen keskuskunnostamaan (VSA). P u
tuulena es ile lliin moollorisahoilla kaatoa s ilmä llä pi 
täe n su unniteltu k aa tokiila (k uva 7). 

Va rs ina isen kiilaosa11 pituus on n . 10 cm ja leveys 
n . 6 cm . Varren pituus on n. 70 cm. Kiilaa vo idaan 
varresla pa inamalla käyllä ii kaa totyössä myös Yi puna, 
jonka avu ll a es te tään sahausrao n painumin en kiinni ja 
a utetaa n puun kaatumista. 

Työvoimakysymyksc.stii 

Leimaa-antavana p iirteenä ko. a lueen lyövo imaky
symyksell e oli jatkuva työvo imap ula , joka a luee ll a si
jaitsevien lukuis ien leolli su usla itos len vuoks i on ehkä 
suurempi kuin es imerkiksi Pohjois-H uotsissa. Työvoi
mapulan li eventämisessä ja torjumisessa on käytetty 
seuraavia toimenpiteitä: 

L Hakkuu- ja ajo töiden rat ionaliso imi nen ja hak
kuiden keskil.läminen. Ko. Löiden rationalisoimises ta 
mainittakoo n uusi en työvä lineiden ja -m enetelmien k e
hilläminen ja koneiden kä y tön li sääminen. 

2. i\ [etsässä suorite tlavi en hakkuu lyöva iheideJ\ vä
hentämin en siirly miillä kuoripäällisen tavaran ja p ino
tava ran osal ta ra nkatava ra n tekoon . Kuu ri n ta ja kal
kom in en suorite taan tällöin koneelli ses ti joko väliva
ras to illa ta i vas ta kulutuspaiko ill a. 

3. i\Jetsä työ lä is len e li ntason paran tami nen korolla
malJa palkat samal le laso ll e k ui n teo llisuudessa. 

4. Si ir tyminen mahdollisuuksien _mukaan vakina i
seen m etsä työ lä iskuntaa n. Tämä näytti olevan yleinen 
suunta us ni iden puu tava ran ha nkkijoiden keskuudessa, 
joilla on omia m ets iä. T yö nantajat rakennultavat työ n
tekijöill e uudenaikai s ia pe rheas untoja, jotka kesk ite
lii än suurempiin ryhm ii n. Asuntojen yh tey teen ei ny
k y is in varata va rsinaista vil jelysmaata. Työ ntekijät, 
jotka as uvat työnantajien ta loissa, ovat velvollisia 
työskentelemään työ nantajan palveluksessa, joka p uo
l es l ~an on velvollinen järjestämäiin työ tä . 

5. J<ämppäolosuhteiden parantaminen. Uusi n suun
taus tä ll ä alalla oli , ellä työvo ima m ajoiletaan asutus
keskusten läh eisyy teen sijoitettuihin keskuskämppiin. 
Mieh et asuvat niissä 1 tai 2 h engen huoneissa. Var
sinkin teollisuuslaitosten · läheisyydessä · olevat kämpät 
( •hotellit »), joissa on lämmin ja kylmä ves i, keskus
lämmi tys, pesuhuonee t jne., vastannevat leollisuuslyö
väes lön asunto-olosuhteita. Kämppien yhteydessä on 
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työkalujen kunnostamishuone, jossa työntekijät saavat 
itse kunnostaa työvälineensä lyökalumestariq opastuk
sella tai jättää ne hänen kunnostettavikseen. 

Kaikilla yhtiöillä oli käytössä erikoisia työläisten 
kuljetusvaunuja, joilla työntekijä t kuljetetaan kylistä 
tai keskuskämpistä päivittäin työmaalle ja takaisin . 
Kuljelusvaunuina käytettiin V o l k s w a g en-busseja 
ja erikoisia tä tä tarkoitusta varten rakennettuja 
Volvo-autoja. Kuljetusvaunuihin mahtuu tavallisesti 
8 · · ·10 mies ta ja yleensä joku miehistä toimii kuljetta
jana. Hevosien kulj etusta varten on suunniteltu erikoi
nen työläisten kulj etusvaunun perään kylketlävä umpi
nainen hevosten kulj elusvaunu, jossa voidaan saman· 
aikaisesti kulj ettaa kaksi hevosta. Vaunua voidaan 
käyttää myös tilapäisenä tallina. 

6. Kurssitoiminla. Työnantajien toimes ta järjeste 
tään lähinnä vakinaisille Lyöntekijöille erilaisia kursse
ja, joissa käsitellään työkalujen kunnostamista, uusia 
Lyövälineitä ja -menetelmiä. Niiden avulla pyritään si
ten osaltaan nostamaan työntekijöiden elintasoa sekä 
herättämään työntekijöissä ammattituntoa metsätöitä 
kohtaan, jolloin es tetään maaltapakoa. Eräällä sikäläi
sellä yhtiöllä oli erikoinen koulu kurssitoimintaa var · 
ten. Työntekijöille järjestellävien kurss ien lisäksi sielh.i 
pidettiin kursseja kansakoulun käyneille 14 · · · 16-
vuotiaille nuorukaisille. Ko. kurssit, joiden avulla pyri
tään antamaan osanottajille opetusta metsätöiden suo
rittamisessa ja herättämään kiinnostusta metsätöitä 
kohtaan, kestävät 12 viikkoa. - Työkalujen kunnos 
tamisen järjestämisestä mainittakoon, että osassa ko. 
aluetta oli päädytty kiertäviin työkaluneuvojiin, mutta 
Värmlannissa erikoiseen keskuskunnoslamoon. 

Yksityinen metsätyöntutkimustoiminta 

Ruotsissa toimii nykyään kolme yksi tyistä metsä
työntutkimuslaitosta. Koska olosuhteet vaihtelevat huo
mattavasti maan eri osissa, on katsottu aiheelliseksi 
perustaa useampia tutkimuslaitoksia, jolloin kukin voi 
erikoistua toimialueensa erikoiskysymyksiin. Ko. tut
kimuslaitoksista on vanhin Föreningen Skogsarbeteus 
och Kungl. Domänstyrelsens Arbetsstudieavdelning 
(SDA). Sen toimialue käsittää Norrlannin, Taalain
maan ja osia Upplannisla. Sen jäsenistön muodostavat 
sikäläisen metsätyönantajain järjestön, Föreningen 
Skogsarbeten, ko. alueella toimivat jäsenet sekä metsä 
hallinnon kuusi pohjoisinta ylimetsänhoitajapiiriii.. 
Värmlannissa toimii Föreningen Värmlands Skogsar
betsstudier (VSA), jonka jäseniä ovat seitsemän sikä
läistä puunjalostusyhtiötä. Nuorin tutkimuslaitos on 
Mellan- och Sydsvenska Skogsbrukets Arbetsstudier 
(MSA), joka vastasi retkeilyn a ikana koneiden ja lait
teiden sekä niistä saatujen kokemuksien esittämisestä. 
Sen toimialueena on Keski- ja Etelä-Ruotsi. Sen jäse
nistöön kuuluvat m etsähallinnon neljä eteläisintä yli· 
metsänhoitajapiiriä, Svenska Lantarbetsgivareförenin
genin metsäosasto, Upsalan yliopiston hoitoalue ja kak
si ko. alueella toimivaa puunjalostusyhtiötä . Kunkin 
laitoksen johtajana on metsänhoitaja. Laitokset ovat 
keskenään yhteistoiminnassa ja niillä on nykyään yh
teinen tiedoitussarja. Yhdyssiteenä toimii Skogsarbets
studieorganisationernas Centra lråd-niminen toimi
kunta , joka jakaa mm. tutkimusaiheet. Ko. laitosten 
ensimmäisinä tutkimuskohteina ovat olleet palkkape-

rustekysymykset, mutta viime aikoina on siirrytty yhä 
enemmän puhtaisiin rationalisoimistutkimuksiin. Mai
nittakoon, että jokaisella laitoksella on erikoinen ko
neiden ja välineiden kokeiluasema, jonka johdossa on 
insinööri. 

Hajaltavaintoja 

Retkeilyn aikana esiteltiin myös eräitä uusimpia siir
reltävistä kuorimakoneista (M i r a ja Skog l u n d) 
sekä raulalievaunuun asennettu S ö d e r l u n d i n 
rumpukuorija. Näiden rakennetta ja käyttömahdolli
suuksia on selvitelty tarkemmin aikaisemmissa kirjoi
tuksissa. (Vrt. Putkisto 1952, Metsätehon tied. n:o 73.) 

Ruotsissa puutavaran hankkijoilla on yleensä enem
män koneita kuin meillä. Mainittakoon mm., että sikä
läisen metsähallinnon Laxån hoitoalueena oli 2 kpl. 
työläisten kuljetusvaunuja, 5 kpl. J e e p-autoja, amfi
biovaunu, maataloustraktoreita, joita oli menestyksellä 
käytetty mm. maan pinnan laikuttamisessa ja taimitar
hatöissä, 4-pyörävetoinen traktori ja kevyt telaketju
traktori. 

Erikoisuutena ja vihjeenä meikäläisille koneiden 
myyjille mainittakoon, että Farming-yhtiöllä oli eri
koinen koetila, jossa pyrittiin löytämään uusia käyt
tömahdollisuuksia yhtiön myymälle maataloustrakto
rille. Metsäpuolella suoritettavia kokeiluja varten yh
tiön palveluksessa oli metsäammattimies. Kokeilut suo
ritettiin yhteistoiminnassa metsätyöntutkimuslaitosten, 
lähinnä MSA:n kanssa. Lisäksi koetilalla annetaan jo
kaiselle traktorin ostajalle kaksi viikkoa kestävä koulu
tus traktorin käytössä ja hoidossa. 

Retkeilyt, joiden aikana on tilaisuus tutustua muual
la metsätöiden koneellistamisesta saatuihin tuloksiin. 
antavat ko. kysymysten parissa työsken televille monia 
arvokkaita viitteitä ja ohjeita. Viaikka 'esimerkiks~ 

Ruotsissa eräillä aloilla koneellistamista on ilmeisesti 
harjoitettu pelkän koneellistamisen vuoksi , sieltä on 
löydettävissä paljon sella isia valmiiksi kehitettyjä ja 
kokeiltuja koneita ja laitteita, jotka joko sellaisinaan 
tai pienin muutoksin soveltuvat myös meille. 

SUMMARY 

Aulis E. Hakkarainen: 

Observations on .an Excur·sion in Sweden 

fn lhe middle of ep tembcr, the Fores try Un ion of the 
Northern Count ries arranged an excursion in Central 
Sweden for a fcw foresters of its member countries. The 
prcscnt article is a review of impressions ga tbered on 
that excursion, concerning mainly logging methods. The 
altention is primarily focused om timber hauling methods 
and equipment in summer conditions, which are fairly 
well developed in South and Central Sweden. The hauling 
in Sweden is principally done by means of horses and 
wheel tractors. The question is of current inlerest also in 
Finland, especially in the southern part of the country, 
where weather conditions often are too unstable for good 
winter transportation. 
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