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Yleistä
Tämän kirjoittajilla oli kuluvan vuoden kesäkuussa tilaisuus neljän päivän aikana tutustua
Tsekkoslovakian metsätalouteen ja metsäntutkimustoimintaan ja vierailla sen jälkeen myös Puolassa. Kysymyksessä oli pikavierailu, jonka aikana
ei sanottavasti ehtinyt tutustua yksityiskohtiin,
mutta tarkoituksena olikin nimenomaan yleiskuvan saaminen. Selostamme seuraavassa Tsekkoslovakian osalta pääpiirtein puutavaran hankintaan liittyviä kysymyksiä Jihlavan piirikunnassa
sekä kokeilu- ja mallimetsätalousalueeksi tarkoitetussa Jesenikin piirikunnassa saatujen retkeilykokemusten perusteella. Jesenik sijaitsee itä-länsisuunnassa jokseenkin Tsekkoslovakian keskikohdalla lähellä Puolan rajaa ja kyseiselle piirikunnalle on ominaista erittäin vuoristoinen maasto.
Jihlava taas sijaitsee Prahasta kaakkoon, Böömiä
ja Määriä erottavalla ylänkömaalla. Puolassa
maastoretkeily suuntautui Krakovan ympäristöön,
mutta Tsekkoslovakiaan verrattuna se ei tuonut
sanottavasti uutta mukanaan.
Tsekkoslovakiassa näyttää piirikunta, mikäli tällainen nimitys on lainkaan paikallaan, olevan pienempi yksikkö kuin meillä Suomessa. Esim. Jesenikin piirikunta käsittää 18 000 ha metsämaata ja
se on jaettu yhdeksään hoitoalueeseen, jotka puolestaan on jaettu kaikkiaan kolmeenkymmeneenkuuteen alapiiriin. Koko piirikunnan vuotuinen
hankintamäärä on noin 90 000 k-m3. Kun tämä
määrä jotakuinkin vastaa kasvua, voidaan todeta,
että vuotuinen kasvu on erittäin suuri. Hoitoalueittain hankintamäärä vaihtelee rajoissa 6 00014 000 k-m3.
Piirikuntaan kuuluu lisäksi kaksi erillistä, hoitoalueiden kanssa tasa-arvoista osastoa, nimittäin
kuljetusten mekanisoimisosasto ja tienrakennusosasto. Hoitoalueet suorittavat itse metsänhoitotyöt, puiden kaadon ja karsimisen sekä hevosjuonnon. Koneellisen juonnon ja puiden kuljetuksen
rautateiden varsilla sijaitseville käsittelypaikoille
suorittaa kaikissa hoitoalueissa kuljetusten mekanisoimisosasto. Tienrakennusosasto suorittaa vastaavasti teiden rakentamisen ja niiden peruskorjaukset kunnossapidon ja pienehköjen korjausten
jäädessä hoitoalueiden suoritettaviksi. Piirikunnan alaisuuteen kuuluu edelleen rakennusten korjausosasto, jolla riittääkin työtä, sillä piirikunnan

hallinnassa on n. 250 rakennusta, joista esimerkkinä nähdään kuvassa paraillaan korjauksen alaisena oleva metsätyöväen asunto.
Tällaisen organisaation syinä ja etuina mainitsi
piirikuntapäällikkö mm. seuraavat: 1) Hoitoalueilla olisi liian paljon työtä, jos niiden pitäisi itse
tehdä kaikki, esim. tienrakennukset, jotka vuoristoisen maaston vuoksi vaativat paljon aikaa ja
työtä. 2) Yhden piirikunnan puitteissa kaikki hankittu puu kerätään useinkin yhdelle ainoalle rautatieasemalle. Syntyisi helposti sekaannusta, jopa
turhaa kilpailuakin, jos hoitoalueet toimisivat tässä kohden itsenäisesti. 3) Jos hoitoalueet suorittaisivat kaikki työt itse, pitäisi jokaisessa hoitoalueessa olla enemmän spesialisteja ja henkilökunnan kokonaislukumäärä olisi siten suurempi. 4)
Varsinaiseksi puutavaraksi kelpaamattoman puun
käsittely voidaan keskittää yhteen paikkaan. Niinpä piirikunnalla on vaatimaton sahalaitos, jossa
vanhaa, muuten jo käytöstä paistettua raamisahaa
käyttäen valmistetaan lahoista pölkyistä raudan
lastauksessa käytettäviä alus- ja välipuita, jotka
vielä loppujen lopuksi tulevat käytetyiksi polttopuuna. Lisäksi jäterimat niputetaan ja myydään
paikalliselle väestölle polttopuuksi. Tällaisilla toisarvoisen puun käsittelylaitoksilla voi paikoin olla
suuri merkitys, koska esim. kauriiden vahingoittamista kuusikaista saattaa tulla jopa 50 o; 0 mainitunlaista ta varaa. 5) Kaikki kuljetukset voidaan
suorittaa piirikunnan omilla autoilla, kun kulje-

Metsätyöntekijäin asunto Tsekkoslovakiassa.
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Rungot juonnetaan tavallisesti pyörätraktorilla laahusajona. Tässä juon taa tavalliselta tsekkiläise!lä .Zeto1·
Super 35 pyörätraktorilla.

tusten ajankohdat tarkoituksenmukaisesti jaetaan
eri hoitoalueiden kesken.

kenteeltaan vanhentuneita. Moottorisahurin vuosi työtulokseksi (vain kaato ja pisimpien runkojen
katkominen kahdeksi) ilmoitettiin yhden miehen
sahan ollessa kysymyksessä 6 200 k - m a ja kahden
miehen sahan ollessa kysymyksessä 3 800 k - ma.
Rungot jätetään 20 cm:n rinnankorkeusläpimittaan saakka katkomatta ja sitä paksummat puut
katkaistaan kahdeksi, ehkä joskus kolmeksikin
kappaleeksi kuljetusta varten. Latvaa otetaan mukaan 5 cm:n läpimittaan saakka. Puut ajetaan
useimmiten kuorimattomina metsästä, mutta jonkin verran suoritetaan myös metsäkuorintaa. Tällöin jätetään runkojen tyvipäähän kuorirengas
halkeilemisen estämiseksi. Kuorittaessa järeimpien
kuusipuiden kuori otetaan usein talteen 1 m pituisina sylinterivaippoina nahkateollisuuden tarpeiksi. Kaikki puutavara pyritään, mikäli mahdollista,
tuomaan metsästä käsittelypaikoille pitkinä ran koina. V. 1959 oli koko Jesenikin piirikunnan
hankkimasta puumäärästä vain 3 o; 0 metsässä 1metriseksi katkottua, loput rankaina käsittelypaikoille tuotuja. Sikäläinen paperiteollisuus haluaa
raaka- aineensa etupäässä 1- metrisenä ja tehdaskuoriiDakoneiden puuttuessa täyspuhtaaksi kuorittuna.

Hakkuutyöstä
Kaikissa hankintavaiheissa on pyritty mahdollisuuksien mukaan töiden koneellistamiseen. K äyte tyt koneet ja laitteet ovat yleensä työnantajien
omaisuutta lukuun ottamatta yksityistalonpoikien
omistamia juontokoneita. Yleensä pyritään käyttämään kotimaisia koneita, mutta niiden kehittelymielessä kokeillaan myös ulkolaista kalustoa.
Jesenikin piirikunnassa suoritettiin v. 1959 90 %
kaadosta ja katkomisesta polttomoottorisahalla.
Käsisahan käyttö tulee kysymykseen vain pienipu1s1ssa leimikoissa. Tapaturmavaaran vuoksi
hakkuumiehet eivät saa työskennellä yksinään.
Naiset ja alle 18 vuoden ikäiset miehet eivät saa
osallistua kaatoon. Moottorisahat olivat valtaosaltaan yhden miehen sahoja. Yleisimmät merkit
täällä olivat Homelite, Stihl ja Solo, vaikkakin
yleensä Tsekkoslovakiassa yhden miehen sahat olivat kotimaista tekoa. Kahden miehen sahat olivat
omaa valmistetta ja niiden sanottiin olevan jo ra-

Vaikeammassa maastossa voidaan käyttää myös puolitelaketjuilla varustettuja pyörätraktoreita. Kuvassa
Zetor 25.
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Juonnosta
Puiden juonto on vuoristojen jyrkillä rinteillä
vaikea ongelma. K uluvana vuonna sanottiin Jesenikin piirikunnassa päästävän n. 50 % mekanisointiin juonnossa. Pyörätraktorin - kotimainen Zetor
useine malleineen oli miltei ainoa merkki - vuo sityötulokseksi pitkän tavaran juonnossa ilmoitettiin 5 700 k-ma juontamatkan ollessa keskimäärin
800 m. Pyörätraktoreita käytettiin joko sellaisinaan tai puolitelaketjuilla varustettuina. Traktorijuontakuorman suuruus vaihteli metsässä rajoissa
2-3 k-ms, jolloin juonto tapahtui laahusajona ilman erityistä juontokärryä. Puut kiinnitetään ajoneuvoon ketjuilla ja koukuilla. Kun juontamatka
alas vuoristojen rinteitä on usein melko pitkä, on
kuorman koko erittäin ratkaiseva tekijä. Sen
vuoksi pyritään mahdollisimman suuriin kuormiin
ja siinä mielessä on konstruoitu Zetor traktorin uusi
nelipyörävetoinen malli 4 K Z - 35. Näimme omin

VälivarastoZia kokonaiset rungot tai toisinaan järeät
pölkyt kuormataan perävaunulliseen autoon autovintturin ja kahden teräsköyden muodostam alla kuormauslaitteella.

Pitkän kuorman ja mutkaisten teiden takia puoliperävaunu on sähköisesti ohjattavissa.

Välivarastotta

silmin, että tällä traktorilla vedettiin kumipyöräistä, 1 - a~selista juontokärryä apuna käyttäen n.
8 k - m3 :n suuruista kuormaa, vieläpä aluksi jonkin verran ylämäkeä, märkää ja niljakasta tietä
pitkin. Traktorin vintturia käytettiin tällöin tehokkaasti apuna ja tarvittaessa traktorin toinen
takapyörä ankkuroitiin tien varressa olevan puun
taakse.
Köysiratakuljetuksella ei vielä ole Tsekkoslovakiassa niin suurta merkitystä kuin vuoristoisen
maaston perusteella voisi olettaa, mutta kokeiluja
suoritetaan tämän kuljetusmuodon kehittämiseksi.
Jesenikissä niitä on suoritettu ja myös Tsekkoslovakian metsäntutkimuslaitoksen kenttäasemalla
Kitiny u Brnassa lähellä Brnon kaupunkia meillä
oli tilaisuus tutustua tällaisiin kokeiluihin asianomaisen tutkijan johdolla.

Puutavaran

K aukokuljetuksesta
Autotien varrelle juonnetut puut kuljetetaan
edelleen joko rautatieasemilla, tehtailla tai joskus
autotien varrella oleville keskuskäsittelypaikoille
kuorma- autoilla, jotka ovat pääasiassa 5 tn:n kantoisia, puoliperävaunullisia Prag autoja. Pitkän
kuorman ja mutkaisten teiden takia puoliperävaunu on sähköisesti ohjattavissa. Autoonkuormaus suoritetaan nykyään yksinomaan koneellisesti kaksirumpuisen autovintturin ja kahden teräsköyden muodostamaHa kuormauslaitteella sivulta vetäen. Autokuormat puretaan tavallisesti
kokonaisina kuormina purkamisvarastoilla olevilla
vinttureilla. Jesenikin piirikunnassa autokuormien
keskisuuruus oli puoliperävaunullisia autoja käytettäessä havupuilla n. 15 k-ms ja pyökillä 810 k-m3. Samalla alueella näiden autojen vuosityötulokseksi ilmoitettiin keskimäärin 11 800 k - m 3
keskimääräisen ajomatkan ollessa 13 km. Ajomatkan lyhyys johtuu siitä, että rautatieverkosto on
sangen tiheä.
Puutavaran varsinainen kaukokuljetus tapahtuu
rautateitse. Matkan pituus saattaa esim. Tsekkoslovakiassa olla jopa 400 km. Rautateitse kuljetetaan tavallisesti jo valmiita puutavaralajeja. Järeiden puiden kuormaus tapahtuu joko kiinteillä
tai käsivinttureilla. Paperipuut kuormataan usein
pitkittäiskuljettimilla ja tavallisesti pystyasentoon.
Uitolla on puutavaran kaukokuljetusmuotona
nykyään vain kuriositeettimerkitys.

rungot puretaan käsittetyl.avan
puiden pääLle.

aLus-

varastokäsittelystä

Useimmiten rautatieasemilla olevilla keskuskäsittelypaikoilla puut puretaan kasoihin aluspuiden
päälle. Rankojen katkoota tapahtuu joko kahden
miehen moottorisahalla tai tasapainokatkaisusirkkelisahalla. Edellisessä tapauksessa puut katkotaan
varastotelojen päällä ja eri puutavaralajit siirretään omiin varastopinoihinsa joko kuljeUimilla
tai erilaisilla kumipyörä- tms. vaunuilla. Kiinteässä paikassa olevalla sirkkelisahalla katkottaessa rangat puretaan järeiden aluspuiden muodostamalle kiinteälle käsittelylavalle ja vieritetään joko
mies- tai vintturivoimin käsittelylavan toisella
reunalla olevalle yksinkertaiselle rullaratakuljettimelle. Sillä puut siirtyvät pituussuuntaisesti joko
mies- tai konevoimin katkaisusahalle. Pituuden ja
laadun mukaan eri puutavaralajeiksi, kuten sahatukeiksi, paperipuiksi, polttopuiksi yms. katkotut
pölkyt siirtyvät edelleen rullaradan, kiramoiden
ym. avulla omiin pinoihinsa.
Kuorinta, mikäli sitä ei ole suoritettu metsässä,
tapahtuu katkonnan jälkeen eri pinoissa ja käytännössä yksinomaan käsin. Paperipuut, jotka on
tehtaiden vaatimusten mukaisesti katkottu yleensä
1-metrisiksi, kuoritaan käsin vuoluraudalla täyspuhtaaksi erimallisilla kuorintapukeilla. Kuorittaessa syntyy tällöin melkoinen, ehkä 5-7 Ofo:n
puunhukka. 1- m paperipuunpituutta on myös han-

Rungot siirretään käsittetyl.avan toisessa reunassa
oLevall.a ruLI.akuLjettimeU.a katkaisusirkkeliLle, joLI.a ne
katkotaan eri puutavaml.ajeiksi. ämä siirretään omiin
kasoihinsa eritaisill.a kutjettimilla, perävaunuHI.a ym.
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Puiden siirto071 varastoon .käytetään myös hevosvetoisia kapearaidekiskovaunuja. Kuva on Puolasta.
Halkojen tekoa varten sirkkeliUä 1-metrisiksi katkotut
pölkyt siirtyvät rullakuljettimeUa kiramolle ja siltä
edelleen halkaisukoneen ketjukuljettimen vetäminä
halkaisuterään.

Paperipuut kuoritaan nykyään käsin ja yksinomaan
täyspuhtaaksi erimallisilla kuorimapukeilla. Kuorijan
suojakatos kuvassa oikealla.

2-teräinen sirkkelisaha parrujen yms. puutavaroiden
valmistamiseksi.

Ohuiden havupuiden täyspuhtaaksi kuorintaan rakennettu sähkömoottorikäyttöinen, 3-teräinen ja jousikuormitetulla syöttötelalla varustettu veitsikuorija.

kinnan kannalta pidetty suhteellisen edullislfua
pituutena, koska pölkkyjä on tällöin helppo siirrellä ihmisvoimin. Paperipuiden annetaan yleensä
kuivua varastolla ennen tehtaille kuljetusta.
Kuorimakoneiden käyttö on vasta kokeiluasteella. Ohuiden paperipuiden täyspuhtaaksi kuorintaa
varten on Tsekkoslovakiassa rakennettu laikka4

kuorimakoneen koekappale. Koneessa on 3-veitsinen, n. 35 cm läpimittainen terälaikka. Syöttöä
varten on puuta pyörittävä, jousikuorrnitettu syöttötela. Myös tehtailla, mm. sahalaitoksilla kuorimakoneiden käyttö on ollut alkukokeilua. Useilla
sahalaitoksilla sahausjätteet, rimat ja pintalaudat
kuoritaan kutterityyppisillä rimakuorimakoneilla.
Varsinaisista tukkikuorimakoneista sen sijaan oli
Cambio koneita tulossa suuremmille sahalaitoksille.
Varastopaikalla saatetaan käyttää muitakin koneita kuten mm. 2-teräisiä sirkkeleitä parrujen
tekoa varten ja niputuskoneita jäterimojen käsittelyyn.

2- teräiseUä sirkkeliHä lahovikaisesta puusta valmistettuja, 10 x 10 x 300 sm kokoisia parruja v ähemmän
kuormitusta vaativiin tukitarkoituksiin.

Pienpuukysymyk sestä
Kun puunkäyttö on jatkuvasti ylittänyt kasvun,
on puunpuutteen torjumiseksi alettu käyttää hyväksi myös yhä pieniläpimittaisempaa puuta ja
jätepuuta. Tsekkoslovakiassa on paraikaa meneillään tutkimuksia ja kokeiluja ohutpuiden ja oksienkin hankinnan kehittämiseksi. On kokeiltu
ohutpuiden niputusta sitä varten rakennetuilla erilaisilla nipunjuontaajoneuvoilla ja myös siirrettävä 1- teräinen levyhakkuri on kehitteillä. Viimeksi mainitulla on ajateltu lastuttaa ohutpuuta
pienistä tienvarsikasoista suoraan kuorma- autoon.
Ohutpuiden kuorintaa varten on rakennettu jo
edellä mainittu veitsikuorija. Ohutpuuta, kuten
myös sahateollisuuden jätepuuta, käytetään poHtoaineeksi käytön ohella jo n ykyään jonkin verran
kuitu- ja lastulevyteollisuuden raaka-aineena.
K uljetusta varten nämä jätepuut usein niputetaan
yksinkertaista niputuskehikkoa ja paperinarua
käyttäen. Niput ovat läpimitaltaan n. 30 cm. Miehen päivittäinen n iputu stulos on tällöin keskimäärin n. 50 nippua, joskus jopa 80 nippua.
Koska kasvavat puut ovat eläin-, tuuli- ym.
tuhojen takia u sein kovin lahovikaisia ja koska

J äterimat niputetaan kuvassa näkyvällä niputuslaitteeLla . Puut pinotaan kehykseen sekä puristetaan ketjulla ja kammella kireäksi, jonka jälkeen niput sidotaan käsin kuitunarulla.

tällaiset puut eivät kelpaa teollisuustarkoituksiin,
kertyy paljon vain polttopuun laatuvaatimukset
täyttävää puuta. Sitä saattaa olla monin paikoin
Tsekkoslovakiaa n . 50 Ofo puumäärästä. Suuren
poHtopuuosuuden alentamiseksi pyritään mahdollisuuksien mukaan lahovikaistakin puuta käyttämään sellaisiin tarkoituksiin, joihin terve puu ei
ole ehdottoman välttämätöntä.
Esimerkkinä tarkasta puun käytöstä mainittakoon, että latvoista jäävät tasauspätkätkin käytetään h yväksi valmistamaHa niistä maanmittausja .kartoitustoimitusten yhteydessä käytettäviä
merkkikeppej ä.

Edellä mainittuja suuntaviivoja pyritään noudattamaan kaikkialla, joskin mallitalousalueiksi
tarkoitetuissa piirikunnissa on päästy pitemmälle
kuin muualla. Yhteistyö käytännön ja metsäntutkimuksen välillä näyttää olevan sangen läheistä ja
hedelmällistä.
Ne puutavaran hankinnan suuntaviivat ja pyrkimykset, joita on edellä lyhyesti luonnehdittu lähinnä Tsekkoslovakian osalta, ovat jokseenkin samanlaisina todettavissa myös Puolassa, jossa kirjoittajilla oli tilaisuus vierailla parin päivän
aikana.
Lopp utoteam~ksena voidaan sanoa, että oli erittäin mielenkiintoista ja avartavaa tutustua puutavaran hankintaan olosuhteissa, jotka sangen suuresti poikkeavat meikäläisistä.

J esenikin metsäpiirikunnan keskuspaikka, J esenikin
kaupunki ympäristössä kohoavine vuoristoineen.

On the Logging of Timber in Czechoslovakia
and Poland
by OLLI MAKKONEN and JAAKKO SALMINEN

The article deals with a trip made in June 1960
by the writers to Czechoslovakia and Poland in
order to study the logging techniques employed.
The p rincipal timber logging methods of these
countries are described and commented on.
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