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Syyskuussa 1965 oli 12 :lla lähinnä metsäteollisuuden
palveluksessa olevalla metsäammattimiehellä tilaisu':ls retkeillä hankintateknillisten kysymysten merketssä euvostoliitossa. Retkeily, jonka järjestelys tä
vastasi uomen ja
euvostoliiton välinen tieteellis-teknillinen yhteistoimi.ntakomitea, suuntautui
Karjalan Autonomiseen osialistiseen euvostotasayaltaan. iellä tutustuttiin Petroskoin ja KontupohJan ympäristössä sijainneilla kohteilla puutavaran
?akkuuseen, varastokäsittelyyn ja kuljetukseen. OhJelmaan sisältyi myös käynti tasavallan metsähallin?On keskusvirastossa ja Onegan traktoritehtaalla,
JOtka molemmat sijaitsevat Petroskoissa.
Karjalan Neuvostotasavallan metsät ja niiden
hallinto

Tasavallan alueella on metsämaita 9.6 milj . ha, josta
on metsän peitossa 8.3 milj. ha. Puuston kokonaiskuutiomäärä on v . 1961 suoritetun inventoinnin
mukaan 1 002 milj.k-ms. Mänty on vallitsevia puulaji, sillä mäntyvaltaisten metsien osuus oli v. 1961
61 % ja kuusivaltaisten 28 % . Keskikuutio metsän
P.eitossa olevilla alueilla on 120 k-m 3 Jha ja kas u kuortneen 1.2 k-msjha. Vuotuinen hakkuumäärä on
~iime vuosina ollut noin 17 milj. k-m 3 eli keskimäänn 2.0 k-m 3 Jha. Hakkuut ovat ylittäneet metsien

kasvun. Valtakunnan suunnittelutoimiston laatima
hakkuusuunnite olisi edellyttänyt vuosina 1961-62
vajaan 14 milj . k-m 3 :n ja vuosina 1963-65 vajaan
13 milj. k-m 3 :n vuotuista hakkuuta. Hakkuumääriä
pyritäänkin nykyisin pienentämään suunnitetta vastaaviksi. Liikahakkuuta on esiintynyt Etelä-Karjalassa. Karjalan pohjois- ja keskiosissa hakkuumäärä
ei ole ylittänyt suunnitetta. Havupuiden osuus hakkuumäärästä on ollut 96 % ja lehtipuiden 4 %. Puolet hakatusta puusta käytetään tasavallan alueella,
noin 40 % viedään Neuvostoliiton muihin osiin,
ensi sijassa Leningradin alueelle, ja noin 10 % ulkomaille, lähinnä Suomeen ja Keski-Euroopan maihin.
Hakkuut ovat tavallisesti päätehakkauksia, koska
hakkuukypsien metsien osuus on lähes 70 % · Päätehakkauksien yhteydessä hakkuualueelta korjataan
talteen kaikki käyttökelpoinen puu. Harvennushakkuut OVllt verraten vähäisiä ja niitä on ryhdytty suorittamaan vasta aivan viime aikoina. Hakkuualueet
jätettiin aiemmin yleensä hoitamatta. ykyään hakkuun jälkeiseen metsän uudistami een kiinnitetään
suurta huomiota. Pyrkimyksenä on, että hakatun
metsän tilalle on saatava nousemaan uusi metsä.
Keinollisen uudistamisen käyttö on lisääntymässä.
Vuotuinen istutusala on tällä hetkellä vain n. 3 000 ha
ja kylvöala n . 35 000 ha. Vuosina 1946-60 istutettiin ja kylvettiin kaikkiaan yhteensä 75 000 ha.
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Kuva 2. Traktorivarsitieura. - Valo k. kirj.
Fig. 2. Track of the main haulage road for traclors. Kuva 1. Puun kaatoa Druzba-rnoottorisahaJJa. - Valok. kirj.
Fig. 1. Felling lree with the Dmzba p ower saw.
- Photo by the author.

Kaukokuljetukset käyttöpaikalle suoritetaan uittaen tai rautateitse. Uiton osuus on ollut hieman yli
50 % ja rautatiekuljetu~set va~taav~sti vaja~~. 5~ .%·
Jokiväylissä uitto suontetaan trtoumona. AarusJarvellä puut uitetaan nipuissa. iput, lotka tehdään
koneellisesti vedessä, ovat keskimäänn 20 k-m3 •
Karjalan euvostotasavallan metsätaloushallinto
on viime vuodet ollut luoteisen kansantalousalueen
hallinnon, sovnarhoosin alainen. Karjalan alueen
lisäksi siihen kuuluvat Arkangelin ja Vologdan
alueet. Karjalan metsätaloushallinnon päällikkönä
on V . Koro/ev. Hän toimi retkeläisten vieraanvaraisena isäntänä. Hänen apunaan on kuusi apulaisjohtajaa, jotka ovat pääins0ööri, .jo~ka te~tävänä o?.
puun hankinnan suunrutt~l~ Ja JOhtamtn~n, se~a
metsänhoitoa rakennustOlmtntaa, kaupallista tOlmintaa, huol;oa sekä uittoa ja luovutuksia hoitavat
apulaisjoh.tajat. Tän:~~ ns. ~leise~ met~ätaloushal
linnon alrusena on vus1 kombmaattia seka rakennustrusti ja metsäkemiallinen trusti, j~ka ~uo~ehtii lähinnä pihkan keräämisestä. Komb1naattn JOhdossa
on sen päällikön lisäksi neljä apulaispäällikköä, jotka
ovat suunnittelutehtävistä vastaava pääinsinööri,
hakkuita, hoitotöitä ja yleisiä asioita, uitto.a ja l~ovu
tusta sekä työvoima- ja huoltokysymyks1ä ho1tavat
apulaispäälliköt. Komb0aatti on pääos~ltaan suunnitteleva ja töiden suontusta valvova JOhtoporr~s.
Etelä-Karjalan kombinaatti, jonka alueella retkeily
tapahtui, hakkaa vuosittain noin 4 ~lj. ~-~3 • Kombinaattien alaisina on lespromhooseJa. uta on kombinaattia kohti keskimäärin kahdeksan ja koko Karjalan alueella 39. Lespro~~oosi~sa ~n johtaja ja ~~
nen apunaan neljä arulalSJOhtaJaa, jOtka O~at raainsinööri sekä työvorma-, huolto- Ja metsanholtokysymyksiä hoitavat ll:Pul~sjohtajat. Retken aikana
vierailtiin kahden suunmpun kuuluvan lespromhoo-
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Photo by the aulhor.

sin alueella.
äistä Kontupohjan lespromhoosin
ilmoitettiin hakkaavan vuosittain n . 930 000 k-m3
ja Petroskoin lähellä sijainneen Suisko-Vidanskin
lespromhoosin n. 700 000 k-m3 • Lespromhoosien
keskimääräinen vuotuinen hakkuumäärä on n. 450 000
k-m3. Lespromhoosit huolehtivat kukin omalla
alueellaan puutavaran hakkuusta ja sen kuljetuksesta
kaukokuljetusreittien varteen. Jos kaukokuljetus
suoritetaan uittaen, lespromhoosin vastuu päättyy
väylän varressa, sillä kombinaatit huolehtivat uitosta.
Rautatiekuljetuksen ollessa kysymyksessä lespromhoosit hoitavat kombinaatin ohjeiden mukaan vaunujen lastauksen ja niiden lähetyksen. L.espromh~os.~t
suorittavat nykyään myös hakkuualu'!tden metsJttamisen, joskin tällainen järj.estelmä on oll~t käytöss.ä
vasta kaksi vuotta. VanhoJen hakkuualuetden metsttyksestä huolehtivat met ähallinnon alaiset leshoosit,
joita on kaikkiaan n~lj~ . Leshooseilla on. oma .tr övoimansa. Edellä ma.trutun rakennustrusttn ala1s1na
on neljä rakennu h~llintopii:iä~ jotka palvel.e~at
kaikkia lespromhooseJa. Kemtallis~n trustill .alrus~a
taas on 13 pihkankeräysaluetta, himleshoosta. Pthkankeruuta pidettiin taloudellise ti kann~ttavana. .
Lespromhoosiin kuuluu 4 . .. 8 punktta. Punkttt
hakkaavat vuosittain keskimäärin n. 150 000 k-m 3 •
Retken aikana vierailtiin eräässä suuressa punktissa,
joka on hakannut ?le~ li 300 OOO.k-m 3 fv. Punktin
johdossa on päällikkö, JOka on u em korkeakouluinsinööri. uurimmis a punkteis a on li äksi huoltopäällikkö. Punktin käytössä olevien ~oneiden ~uol
losta ja korjauksista vastaa anhempt mekaamk~o.
Punktis a on tavalli esti kolme metsätyönjohtaJapiiriä (hakkuukeskitystä).
Puutavaran valmistus ja metsäkuljetus

Retkikunta vieraili Kirvaksen punktin työmaalla
Kontupohjan lähellä ja r alnan p~n.ktin työm~alla
Petroskoin lähellä. Ko ka käynu Jäl olosuhtetden
pakosta 1 hyek i, töiden järjestelystä ja ~iden .suorittami esta saatu ku a saattaa koko Kaqalaa aJatel-

len. olla joiltakin osiltaan vajavainen. Puutavaran
korjuussa sovelletaan runkomenetelmää. Kaadetut
run~ot ju?nnetaan ylävarastolle ja kuljetetaan sieltä
autoilla ta1 kapeataidejunilla alakäsittelypaikalle (alavarastolle), jossa ne valmistetaan eri tavaralajeiksi.
Rungo~ .karsitaan nykyään alustavasti hakkuupaika~la ta1 JUOnnon jälkeen ylävarastolla ja alakäsittelypruk~lla suoritetaan jälkikarsinta. Tarkoitus on lähi~Oslna siirtyä runkojen kuljettamiseen karsimattorruna_alakäsittelypaikalle, jossa ne karsitaan karsimiskon~llla. Kaadon, karsinnan ja metsäkuljetuksen
suonttavat työntekijät muodostavat prikaatin, johon
kuul~u ~avallisesti kuusi jäsentä. en jäsenet ovat
kaa_taja,.Joka samalla on prikaatin johtaja, traktorin~~Jettaja, traktorin apumies, joka kiinnittää vetovai~~~1~ kaadettuihin runkoihin, ja kolme karsijaa. KarSlJOlna toimii myös naisia. Prikaatin suuruus vaihtelee _olo_suhteista riippuen. Talvella siinä on yleensä
~ks1 ta1 kaksi jäsentä enemmän kuin kesällä. Rautat~~~ vaikutuspiirissä sen suuruus on 13-14 henkiloa. T~ssä tapauksessa kaksi normaaliprikaatia työsk~ntel~ yhdessä. Kaato suoritetaan polttomoottori~yttölsellä Druzba-sahalla. ähkösahoja ei enää
~aytetä metsässä puiden kaadossa. en sijaan runkoJen ~atkonta alakäsittelypaikalla suoritetaan sähkösahOllla. Druzba-moottorisaha painaa käyttökunnossa noin 12 kg ja sen moottoriteho on 3.2 hv.
S~ha on varustettu sellaisilla kädensijoilla, että kaat~Ja voi työskennellä kumartumatta. ahaa kehitettaessä tullaan kiinnittämään huomiota sahan aiheuttaman tärinän vähentämiseen. Kaatajan varusteisiin
k~uluvat varrellinen kaatokiila ja kypärä. Kypärän
kayttö on pakollinen. Druzba-moottorisahaan voidaan asentaa 2.3 kg painava hydraulinen kaatokiila.
Me~säkuljetus on koneellistettu lähes 100-prosenttise~u . Se suoritetaan tavallisesti telaketjutraktoreilla.
~oastaan pohjoisella alueella on vielä käytössä
lahes 200 hevosta. ämäkin tullaan kuitenkin lähiaikana korvaamaan traktoreilla. Karsinta suoritetaan
kirveellä.

Hakkuualueella työt aloitetaan siten, että ensin
avataan ylävarasto ja sieltä varsitietä vastaava ura,
sitten palstatieurat ja sen jälkeen kaadetaan palstateiden välisellä alueella kasvavat puut n. 15m levein
tien suuntaisin viilloin. Tielinjat suunnitellaan ennakolta. Mitään traktoritien tasausta ei tiettävästi
suoriteta. Pehmeillä paikoilla tiet pohjataan oksilla,
latvuksilla ja vähäarvoisella puulla. Talvella traktorit polkevat itse tiensä. Puut kaadetaan suunnattua
kaatoa käyttäen siten, että latvat tai tyvet ovat juontatavasta riippuen ylävarastolle päin. Jos karsinta
suoritetaan metsässä, kaataja ja karsijat työskentelevät työturvallisuussyistä vuorotellen eri tieurilla.
Karsitut rungot juounetaan joko tyvi tai latva edellä.
Jos juontamatka on pitkä ja jos halutaan suojella
taimistoa, sovelletaan latva-edellä-juontoa. Jotta
auto- tai kapearaidevaununkuorma saataisiin ylävarastolla tasaiseksi, osa traktorikuormista saatetaan
juontaa latva ja osa tyvi edellä. Kirvaksen punktissa
esitettiin, että tuotos on riippumaton siitä, juonnetaanko rungot tyvi- tai latvapää edellä. Karsimattomat rungot juonnetaan tyvi edellä. Juontamatkat
ovat yleensä verraten lyhyitä, sillä pisimmiksi matkoiksi mainittiin 300 .. . 500 m. Kirvaksessa, jossa
puut kuljetettiin ylävarastotta autolla, keskimääräinen juontamatka oli 200 m. Tsalnassa, jossa ylävarasto oli kapeataideradan varrella, juontamatkat olivat keskimäärin 300 m. Traktorikuorman keskikooksi ilmoitettiin TDT 40 M -traktoria käytettäessä
5 k-m 3 ja TDT 55 -traktoria käytettäessä 7 k-m 3 .
Rungot kuljetettiin ylävarastotta alakäsittelypaikalle aiemmin yksinomaan kapearaidejunilla. ykyisin ollaan luopumassa rautatiekuljetuksesta ja siirrytään lisääntyvässä määrin autokuljetukseen. Rautatiekuljetuksen heikkoutena pidetään sitä, että uusien ratojen rakentaminen on kallista ja niiden kunnossapitoon tarvitaan paljon henkilökuntaa. Rataverkkoa ei kannata rakentaa niin tiheäksi kuin autotieverkkoa, minkä johdosta juontamatka rautatien
varteen pitenee. Autotieverkko muodostuu runko-
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K~va 3. Karsietujen runkojen juontoa TDT 55 -trakwrilla. alok. kirj.
Ftg. 3. Skidding of /imbtd Iltnll wilh a TDT 55 lratlor. - Pboto by the aulbor.

Kuva 4. Auwjen kuormauksessa käytettävän
kuormauslairreen kaaviokuva. 1 = kaltevat masWt, 2 = kiinnity köydet, 3 ja 4 = ta.irtopyörät,
5 = kuormausvaijeri, 6 = taljan liikkuva rainopyörä , 7 = vetovaijeri, joka kytketään juontatraktorin vintturiin, 8 = köydet, joihin taakan
alitse johdetut kuormausvaijerit kytketään, 9 =
ojat kuormausvaijereita varten.
Fig. 4. Skttcb of tbe loading dtl'itt IIItdfor lhe
Jooding of tmch.
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Kuva 5. MAZ 501 -auton kuormaus. - Valok. J. Laurila.
Fig. 5. Loading the MAZ 501 /mck. - Pholo by ]. Laurila.

teistä ja hakkuualueelle johtavista pistoteistä, jotka
ovat kevytrakenteisia. Ajonopeus näillä jää tienpll:nan epätasaisuuden vuoksi pieneksi. Pehmeillä palkoilla tie rakennetaan tela-alustalle tai käytetään
raideteitä. Autojen ja raut:Jtievaunujen kuormaaminen kuuluu prikaatin tehtäviin. Kuormaus tapahtuu
koneellisesti. Autojen kuormauksessa käytettävä
laite muodostuu kahdesta erillisestä, autotielle päin
kallellaan olevasta mastosta, joiden päässä olevien
taittopyörien kautta nostovaijerit kulkevat. J okaisella prikaatilla on oma kuormauslaitteensa ja prikaati huolehtii itse sen kuntoonlaittamisesta. Kuormauslaitteen paikoilleen asettamiseen kuluu aikaa
1/2 .. .1 pv. Traktori juontaa puut mastojen edessä
olevien telojen päälle. Auton saavuttua varast~lle
nostetaan kuormaa vastaava runkomäärä mastoJen
varassa ylös ja auto peruuttaa kuorman alle. ~uo~m.~
lasketaan sen jälkeen autoon. Juontotrakton totmu
kuormauslaitteen voimanlähteenä. Mastojen kautta
kulkevat nostovaijerit yhdistetään traktorin vintturiin ja traktori ankkuroidaan johonkin läheiseen puuhun. Autojen kuormauksessa käytetään myös a~to
kohtaista laitetta. Se muodostuu auton moottonsta

Kuva 6. Kapearaidevaunujen kuormauksessa käytettävä trakto rinosturi. - Valok. J. Laurila.
Fig. 6. The /raclor crane used for loading narrow-track cars. - Pholo
by ]. Lnttrila.
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voimansa saavasta vintturista ja pankkojen sivupylväiden kautta johdetuista vaijereista. Laite muistuttaa Isachsenin kuormauslaitetta, jota on käytetty
meilläkin lähinnä vaneritukkien kuormauksessa.
Venäläisessä laitteessa pankot ovat sivulle kallistettavia ja sivupylväät niin tukevia, ~ttä niitä voidaan
käyttää joluina. Kuormausta suontettaessa pankot
kallistetaan sinne päin, missä kuorma on, ja koko
kuorma vedetään vaijereiden avulla auton ja perävaunun päälle. Autokuorman keskikoko on t~valli
sesti noin 20 k-m 3 • utokuljetusmatkat alakäsittelypaikalle saattavat ?lla verraten pitkiä: Kirvaksen
punktissa ma~k~ oli 46 ~- Kon~po~J~n l~sprom
hoosissa keskiaJomatka oli 30 km Ja ptstn aJomatka
70 km. Kapeataidevaunujen kuormaamisessa käytetään vanhaa juontotraktoria, johon on kiinnitetty
kaksi puista mastoa. Mastojen kautta on johdett:u
nostovaijerit. Isot rungot nostetaan vaunuun yksttellen ja pienet muutamia runkoja käsit~äv0ä taakkoina. Kuormausryhmään kuuluu tavallisesti kolme
henkilöä, traktorinkuljettaja ja kaksi apumiestä,
jotka kiinnittäv~~ laukaistavat va~jerit ..n?stett~vien
runkojen ympän Ja auttavat runkoJen SlJOlttanusessa
rautatievaunuun. Apumiehet purkavat myös juontatraktoreiden kuormat. Rungot kuormataan kahden
kapeataidevaunun varaan. Kuorman koko on yleensä 25 ... 30 k-m 3• Rautatiekuljetusmatkat olivat Tsalnan alakäsittelypaikan työmailla 35 ...95 km.
Prikaati työskentelee urakkapalkalla. Palkka määräytyy alakäsittelypaikalla tapahtuvan mittauksen
perusteella, jota varten prikaatit merkitsevät kaatamansa rungot kukin omalla merkillään. Prikaatin
ansio jaetaan sen jäsenten kesken seuraavassa suhteessa.
100
Karsijat
Kaataja
120
Traktorinkuljettaja 130
Traktorin apumies 110
Kaataja saa lisäk i korvauksena prikaatin johtamisesta 10 % koko prikaatin ansiosta. Tällöin hänen
palkkansa nousee prikaatin muiden jäsenten palkka~
korkeammaksi. Prikaatille on annettu päivätyönormt,
joka riippuu metsän laad~sta~ lä.l0m~_puitten l~pi
mitasta. Kirvaksen punkttssa ilmottettltn 6-henkisen
prikaatin päivänormin ?le. an 40 k-m~.
?r~ ~-~
sama kaikkina vuodenatkotna. Jos prikaatt tayttaa
normin, maksetaan 20 % li ää peruspalkkaan. Normin yli menevältä osalta peruspalkkaa nostetaan
enintään 50 % :lla. Mainitulla työmaalla prikaatin
päivätuotoksen ilmoitettiin ole an 60 k-m 3 • _Per~s
palkat on laskettu Keski-Venäjän olosuhtetta stlmällä pitäen. Karjalassa niihin tulee_eritrinen paikallisista oloista johtuva lisä, 15 % - Pnkaatilla on mahdollisuus saada lisäpalkkioita myös koneiden polttoaineen ja varaosien säästämisestä. On laadittu normit,
joista selviää, paljonko polttoainetta ja varaosia
kuluu eri töissä erilaisissa olosuhteissa. Jos kulutus
on vähäisempää, niin prikaati palkitaan. Tämä järjestelmä on omiaan ~.ustamaan ~oneid~n h~ol~~
liseen käyttöön ja hmtannseen. usta konetta tat tyomenetelrniä käyttöön otettaessa suoritetaan työntutkimuksia, joiden perusteella määritellään uudet normit ja peruspalkat, kuten Kirvaksen punktilla oma-

kohtaisesti totesimme. Periaatteena on, ettei työntekijän ansio saa pienentyä.
Alakäsittelypaikka

Alakäsittelypaikat sijaitsevat joko normaalilevyisen
r~utatien tai tehtaille tahi vientisatamaan johtavan
Uittoväylän varressa. Retkikunta tutustui Tsalnan
al~käsittelypaikkaan, jossa kolmelta punktilta rautat~ltse tuodut rungot valmistetaan eri tavaralajeiksi.
iellä käsitellään noin 1 500 k-m 3 fvrk ja 450 000 ...
480 000 k-m 3 vuodessa. Työ suoritetaan kolmessa
vu?rossa ja käsittelypaikalla työskentelee kaikkiaan
noin 500 työntekijää, joista 70 % on naisia. Käsittelypaikalla oli kaksi 480 m:n pituista linjaa, joiden
a~kupäähän ylävarastolta tulevat kapeataidevaunut
ajetaan. Uusi kolmas työskentelylinja oli rakenteilhl.
V ~unut puretaan koneellisesti kytkemällä kuorman
a~ltse kaksi vastaanottopöydälle kiinnitettyä vaijeria
V1ntturiin, jonka avulla vaijereita nostetaan, jolloin
kuorma vyöryy vastaanottopöydälle. Ensimmäisenä
työvaiheena on runkojen mittaus ja niiden jakaminen
sekä pölkyttäminen sähkösahalla. Samassa yhteydessä suoritetaan myös jälkikarsinta kirveellä. Run~~ja jaettaessa ja pölkytettäessä syntyvät ns. surakit,
JOlta ostetaan mm. uomeen selluloosateollisuuden
r~.aka-aineeksi. Niitä saattaa syntyä verraten paljon
ruppuen siitä, miten paljon halutaan jotakin tai joit~kin tiettyjä erikoistavaralajeja. Käsiteltävän rungon
Vieressä olevat rungot näyttivät helposti vioittuvan
katkaisusahauksen yhteydessä. Katkaisupaikalta pölkyt joutuivat kolakuljettimelle, jolta kukin tavaralaji
P~~otettiin omaan lokeroonsa tai siirrettiin jatkokaslttelyyn. Alakäsittelypaikalla oli neljä kuorimak<;>netta, kaksi VK-konetta ja kaksi neuvostoliittolaista valmistetta olevaa Cambio-konetta. Vientitavaran jälkikuorintaa suoritettiin käsin veitsellä.
Huomattava osa, 60 %, puutavarasta toimitettiin
käsittelypaikalta kuorellisena. Käsittelypaikalla sahattiin myös ratapölkkyjä ja niiden pinnoista laatikkolautoja sekä kalatynnyrilautoja.
. Käsittelypaikalla on kaksi isoa kiskoilla liikkuvaa
Siltanosturia, joilla kolakuljettimelta lokeroihin pudotetut pölkyt siirrettiin varastopinoihin sekä näistä
edelleen normaalirautatien viereen tai suoraan rautati~vaunuun . Alakäsittelypailallla valmistettiin kaik~aan noin 20 eri tavaralajia. iiden määrä vaihtelee
tilausten mukaan. Erikoisuutena voidaan mainita
suksipuu, laivanrakennuspuu ja soittovälineiden
raaka-aineeksi tarkoitettu puu. Kaikki käsittelypai~a~e tuotu tavara pyritään ottamaan talteen mahdollislmman tarkoin. Kuusen parkki toimitettiin nahkat~htaisiin. eulasista valmistettiin havujauhoja. KäSittelypaikalla asennettiin parhaillaan uudelle kolmannelle työskentelylinjalle karsimiskonetta. Kun
s~ on käyttökunnossa, rungot tuodaan metsästä karSl?Jattomina ja tarkoitus on ottaa oksat talteen pah\T1n raaka-aineeksi. Lahoa sisältävät pölkyt, jotka
ka.tkaistiin polttopuun mittaan, halkaistiin ketjuvet?Isella halkaisukoneella. Terve puuosa pyrittiin
tällöin erottamaan lahosta. Lahovapaat osat toimitettiin sitten selluloosatehtaalle. Alakäsittelypaikalta
puuta ara lähetettiin rautateitse sekä kotimaan kulutukseen että vientiin, mm. uomeen. Päivittäin sieltä

Kuva 7. Rungot mitataan ja katkotaan eri tavaralajeiksi alakäsittelypaikalla. - Valok. J. Laurila.
Fig. 7. At lhe lower handling place, lhe .rlem.r are meamred and Clil into
piece.r of due length.r. - Photo by ]. L aurila.

lähetettiin 50-70 rautatievaunua. Töiden koneellistarnisesta huolimatta työvoiman määrä alakäsittelypaikalla vaikutti suurelta. Kaikki työt alakäsittelypaikalla tapahtuivat urakkapalkalla.
Kuljetuskalusto

Pääosa puutavaran alkukuljetuksesta suoritetaan
TDT-juontotraktorilla, ja traktorijuonta tulee lähiaikoina kokonaan syrjäyttämään muut juontomenetelmät. Matkan aikana nähtiin työssä TDT 40 M ja
TDT 55 -telaketjutraktorit. äitä traktoreita, jotka
on suunniteltu nimenomaan puutavaran juontoa
varten, valmistetaan Onegan traktoritehtaassa Petroskoissa. Tehdas on viime 20 vuoden aikana erikoistunut metsätalouden koneellistamisessa tarvittavien
koneiden ja niiden varao sien valmistamiseen. Mallia
TDT 40 on valmistettu vuodesta 1956 lähtien, kun
sen sijaan TDT 55 on uusi malli. itä on ainoastaan
muutamia koekappaleita eräillä työmailla. TDT 40 :stä
valmistetaan nykyään uutta patannettua mallia TDT
40 M, joka eroaa aikaisemmasta ennen kaikkea suuremman moottorinsa, vahvemman run konsa ja parannetun kuorma-alustaosa puolesta. TDT 40 M:ssä

Kuva 8. Pö lkyt siirretään katkaisupaikalta ensin kolakuljettimella
ja sitten silranostureilla. - Valok. kirj.
Fig. 8. Tran.rfer of the bo/11 f rom the culling place i.r fir.rt witb a convqor tbtn wilh bridge crane.r moving Olllrack.r. - Pbolo lry the aulbor.
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Kuva 9. Puutavaravarastoja alakäsittelypajkaJla. - Valok. kjrj.
Fig. 9. Timber sloragu altbe /ower bandling place.- Pbolo by tbe aulbor.

on dieselmoottori, jonka teho on 48 ... 50 hv/1600
kierr. min. Ajovaihteita on viisi eteen ja yksi taakse.
Nopeudet eteenpäin ajettaessa ovat eri vaihteilla
2.3 ... 12.4 kmft ja vetovoima vetokoukussa on vastaavasti 4 320 .. .244 kg. Traktorin pituus on 4.5 m,
suurin leveys 2.0 m ja maavara 0.54 m. Sen paino on
6.5 tn ja pintapaine 0.45 kgfcm~ . Traktori on va~us
tettu vintturilia, jonka vetokyky on 5 100 kg. Vlntturin ohjaus tapahtuu ohjaamosta käsin. Kuormalava
on hydraulisesti taaksepäin kallistettava.
TDT 55, jonka sarjavalmistus alkaa v. 1966, on
hieman suurempi ja tehokkaampi kuin TDT 40 M.
iinä on dieselmoottori, jonka teho on 62 hv/1500
kierr.min.
opeudet eteenpäin ovat eri vaihteilla
2.5 ... 10.9 kmft ja vetovoima vetokoukussa on 5 080
.. .480 kg. Vintturin vetokyky on 7 200 kg. Traktorin paino on 8.2 tn ja pi~ta-paine 0.4 kgfcm 2 • ~aa~
vara on 0.53 m. Traktorln edessä on hydraulisestl
hallittava puskulevy, joka on tarkoitettu tietöihin.Ja
puiden s.iirtelyyn varastolla. TDT 55 :n sanot~tn
tulevan vientimar kkinoille v. 1967. Sen tarkkaa hintaa ei vielä tiedetä, mutta arvioitiin sen tulevan maksamaan 40 ... 50 % enemmän kuin TDT 40.
Juontatraktoreiden huolto ja korjaus on järjestetty
seuraavasti. Traktorinkuljettaja suorittaa 50 käyttötunnin välein määräaikaishuollon. TDT 40 :ssä suo-

Kuva 10. Oksien kasauksessa käytetään traktoriin asennettua tharaVaat. Karheille vedetyt oksat po ltetaan. - Valok. 0. Linnamies.
Fig. 10. A ~rakeo coupftd /o tbe lrac/or is llstdjor piling up tbe brancbu.
Wbtn in s/ach in rows, tbe brancbes are bumt lo asbes. - Pboto by
0. Linnamies.
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ritetaan 2 500 käyttötunnin jälkeen perusteellinen
huolto tehtaalla, jolloin traktori puretaan ja kuluneet
osat vaihdetaan uusiin. udemm.issa malleissa tämä
huoltoväli tulee olemaan pitempi. T yömailla on
asentaja jokaista kolmea tai neljää traktoria kohti.
Alkuperäinen suunnitelma edellytti aseotajaa .kahta
traktoria kohti, mutta käytännössä on tultu to1meen
vähäisemmällä asentajamäärällä. T yöpisteessä on
varatraktori neljää tai viittä traktoria kohti. Jokaisessa punktissa on huoltoauto sekä oma korjaamo,
jossa tehdään suuremmat huolto- ja korjausty.~t.
Tavallisin puutavara-auto on
euvostoliltossa
MAZ 501. Tästä merkistä on valmistettu useita eri
malleja. MAZ 501 on kaksiakselineo ja sen m~lem
mat akselit ovat vetäviä. .iinä on 110 hv:n dieselmoottori. en kantavuus on 5 tn ja kokonaispaino
12.6 tn. MAZ 501 samoin kuin useimmat muutkin
raskaimm.ista neuvostoliittolaisista puutavara-autoista ovat meidän olosuhteitamme ajatellen liian leveitä,
sillä niiden leveys ylittää meillä yleisillä teillä sallitun
ajoneuvoleveyden. Tavallisin auton peräajoneuvo on
yksi- tai kaksiakselineo puoliperävall?u.- v.~.totangon
lisäksi se on kytketty vetoautoon nst1kka1n kulkevilla vaijereilla, jotka parantavat perävaunun ohjattavuutta.
Kapearaidevaunut on varustettu kahdella telia~
selistolla. Pankko sijaitsee vaunun keskellä. Vetunt
ovat dieselmoottorilla varustettuja ja ne vetävät viisi
tai kuusi kuormattua vaunuparia kerrallaan.
Metsätyövoima

Karjalan metsähallinnossa ilmoitettiin työskentelevän 74 000 työntekijää pääasiassa ympärivuotisesti
metsätalouden töissä olevina. Työvoiman tarpeen
kausivaihtelut ovat vähäiset. Kesä-elokuussa, jolloin
työvoiman kysyntä on .uittoj~, I?etsäni:oito_töid.~n
ja pihkankeruun vuoks1 suurimmillaan, 1lmo1tett11n
tarvittavan noin 2 500 työntekijää enemmän kuin
muina kuukausina. Eriasteinen johto-, huolto- ym.
henkilöstö käsittää 9 200 henkilöä, joista 1 800 on
korkeakoulututkinnon suorittaneita. Esimerkkinä
työvoiman jakautumisesta eri tehtäviin voida~n mainita, että Tsalnan alakäsittelypaikalla ja sen vrukutuspiirissä olevissa punkteissa työskenteli yhteensä .hieman yli 800 henkilöä, näistä runsaat 60 <yo ala10slttelypaikalla, n. 30 % metsässä, kaadossa Ja k~jetu~
sessa sekä niihin läheisesti liittyvissä tehtävissä, Ja
vajaat 10 o/o rautatien rakennus- ja kun.nossa.pitotöissä.
T yöntekijät on yleensä majoi~ettu me~sätyön:Uc;:s
kyliin, joista tapahtuu päivittälnen kuljetus ltnj~
autoilla tai kapearaidejun.illa työmaalle ja sieltä takaisin. Työmaallekulkumatkat saattavat olla hu~matta
van pitkiä ja niihin kuluu paljon._aikaa . .Retk~llykoh
teina olleilla työmailla työntekiJät tulivat lmJa-autoilla 50 km :n etäisyydeltä työmaalle ja kapearaidejunalla 50 ... 80 km:n etäisyydeltä. Työmatkoihin käytetystä ajasta ei makseta eri korvausta. Tilann.e on
tässä suhteessa kuitenkin muuttumassa, sillä lähitulevaisuudessa on tarkoitus ryhtyä maksamaan korvausta matka-ajasta, joka ylittää päivittäin 1/2 tuntia.
Jos työntekijä sairastuu työssä ollessaan, hän~lle
maksetaan sairausajalta hänen keskimääräistä ansto-

t~an vastaava palkka. Muussa tapauksessa sairaus-

~J a~ korvaus riippuu työssäolovuosista. Hakkuussa

Ja Juonnossa työsken televät miehet saavat eläkkeen
5.~:vuotiaina. Alakäsittelypaikalla ja muissa kevyissä
totssä olevien miesten eläkeikä on 60 vuotta. aiset
pääsevät eläkkeelle viisi vuotta aikaisemmin kuin
n:iehet. Eläkkeen suuruus on 40 ... 50 % vuosianst.<?sta. Vuosiansioksi, josta eläke lasketaan, valitaan
Vl~den viime työskentelyvuoden ajalta se vuosi, jollotn kokonaisansio on ollut suurin.
.. -~etsätöiden koneellistumisen edistyessä kiinnitetaan huomiota työntekijöiden kouluttamiseen. Koulu~uksessa pannaan pääpaino erikoismiesten opettaffilse~n. Traktorinkuljettajat, kaatomiehet ja muut
koneidenkäyttäjät pyritään kouluttamaan ennen kuin
h~ pääsevät käyttämään konetta. Koulutettava henkilö toimii ensin kentällä harjoittelijana. Tämän jälk~en lespromhoosi lähettää hänet kouluun ja maksaa
hanelle kouluajalta palkan. Koulutusaika vaihtelee
kolmesta kahdeksaan kuukauteen ja se sisältää sekä
teoreettista että käytännöllistä opetusta. Karjalan
~~tsähallinnon alueella toimii neljä metsätyökoulua,
JOissa opiskelee vuosittain erilaisilla kursseilla noin
5 500 henkilöä. Koulussa järjestetään sekä perus~ursseja, joissa oppilaat saavat uuden ammatin, että
Jatkokoulutuskursseja. Petroskoissa toimii 4-vuotin~_n metsäkoulu, joka valmistaa metsäalan teknikoita.
S~mä opiskelee vuosittain päiväkurssilla 1 200 henkilöä. Päiväkurssien lisäksi järjestetään iltakursseja.
~etroskoin yliopistossa on myös metsätieteellinen
tiedekunta, jossa metsäinsinöörit saavat koulutukse~sa: Oppiaika on kuusi vuotta, ja opiskelijat voivat
enk<?~stua eri linjoille. Yliopistossa on mm. hankintatekniikkaa, uittoa ja metsänhoitoa käsittelevät linjat.
Metsätöiden konee lli staminen

Metsätöiden koneellistamiseen on Karjalan euvostotasavallassa samoin kuin muuallakin euvostol~~t<?ssa uhrattu paljon työtä ja kustannuksia. EnsisiSlJatsena tavoitteena on metsävaiheen työvoiman
tarpeen pienentäminen, töiden keventäminen ja tuottavuuden nostaminen. ämä tavoitteet ovat johtane_et mm. runkoinakorjuumenetelmän k.äyttöönottaffilseen. Sen ansiosta metsässä tarvittavan työvoiman
~~~rä on pienentynyt ja töiden koneellistaminen alaka~tttelypaikalla on helpompaa ja kannattavampaa
kllln koneellistaminen metsässä. Runkoinakorjuu
soveltuu hyvin
euvostoliitossa harjoitettavaan
suurmetsätalouteen, varsinkin kun paljaaksihakkuu
on pääasiallisin hakkuutapa. Vastaavanlaisia koke~~ksiahan tästä menetelmästä on saatu myös PohJots- merikassa ja Ruotsissa. Juontatraktorit ja alaV:~rastolle tarkoitetut tehokkaat karsiruiskoneet näyttavät kuuluvan tällä hetkellä tärkeimpiin kehittämiskohteisiin.
. Onegan traktoritehtaalla on rakennettu TDT 55)Uontotraktorin pohjalla eräitä erikoiskoneita. usi
kokeiluvaiheessa oleva juontatraktori on varustettu
~ydraulisella kahmainnosturilla ja pankolla, jonka
Sivupylväät ovat hydraulisesti puristuvia. Tällaista
t~aktoria käytettäessä apumies on tarpeeton ja lisäksi
~ällöin vältytään vaijereiden käsittelyltä. Yhdistettyjä
Juonta- ja kaatotraktoreita on rakennettu kahta eri
mallia. Molemmissa malleissa on traktorin eteen si-

JOltettu ketjuveroinen kaatosaha. Toisessa mallissa
puu kaadetaan traktorin sivusta maahan lasketun
käsivarren varaan. Käsivarsi nostaa rungon hydraulisesti puristuvilla sivupylväillä varustetulle pankolle.
Toisessa mallissa puu taas kaadetaan traktorin ohjaamon päällä olevan pankon varaan. Tämä malli muistuttaa kanadalaista Vit Feller Buncher -tyyppistä konetta. Tehtaan johdon käsitys oli, että kaadon yhdistäminen kalliiseen juontotraktoriin ei tämänhetkisten
kokemusten mukaan näytä olevan mielekästä. Parhaana ratkaisuna pidettiin kaatoa erillisellä moottorisahalla ja juontaa hydraulisella nosturilla ja pankolla
varustetulla traktorilla. Erään kombinaatin johtaja
puolestaan oli yhdistetyn kaato- ja juontatraktorin
kannalla.
TDT 55 -traktorin pohjalla kehitetyistä muista erikoiskoneista on mainittava amfibiotraktori P-49.
iinä on turboahdettu 90 hv :n moottori ja se on tarkoitettu uittotöitä varten. Sitä voidaan käyttää puiden vierityksessä, pyräiden siirrossa ja väylien perkauksessa. Sen nopeus vedessä on 9.5 kmft. Metsänhoitotöitä varten on kehitetty traktori LHT-55. itä
on tarkoitus käyttää muun muassa metsänuudistustöissä ja metsäpalojen torjunnassa erilaisten kuormien kuljetukseen. Sen perään voidaan myös kytkeä
metsänparannustöissä käytettäviä auroja ja kiekkoäkeitä.
Retkeläisille esitettiin kiinteitä, alakäsittelypaikalle
tarkoitettuja karsimiskoneita käsittelevä filmi. Karsiruiskoneille asetettavista vaatimuksista pidettiin
tärkeimpänä pinnanmyötäistä karsintaa ja sitä, että
kone pystyy karsimaan hyvin myös lengot ja mutkaiset rungot. Esitetyt koneet olivat karsintaperiaatteeltaan reikäroottori- ja staattorityyppisiä. Reikäraottorikoneessa puut syötetään pyörivän roottorin läpi,
johon karsiotaterät on kiinnitetty. yöttölaitteena
ovat jousikuorm.itetut telat. Staattorityyppisiä koneita oli kahta mallia. Toisessa mallissa karsintaeliminä oli kaksi hydraulisesti avattavaa ja puuta vasten
puristettavaa kaarevaa veistä, jotka leikkasivat oksat
pinnanmyötäisesti. Toisessa mallissa taas karsintaeliminä olivat hydraulisesti kuorrnitettavat, puun
ympäri toimivat pyörivät jyrsimet. ämä karsintaelimet muistuttivat ruotsalaisen Sundin koneen vastaavia elimiä. Filmissä esitettiin piirros, jonka mukaan jyrsintyyppiset elimet saattavat tehdä oksan
kohdalle kuopan ja siten vahingoittaa puuta. euvostoliitossa on kehitetty m yös kone, jo a kar::;intaeliminä ovat ensin veitset, jotka suorittavat alkukar-

sinnan, ja sitten jyrsimet hienokarsintaa varten. Mainittujen koneiden käyttäjinä tarvitaan kaksi tai kolme henkilöä ja tuotokseksi ilmoitettiin arvioidun
runkojen koosta riippuen osapuilleen 200 k-m 3 työvuoroa kohti.
Y1eisvaikutelmana matkasta jäi kuva, että euvostoliitossa kiinnitetään vakavaa huomiota puun korjuumenetelmien kehittämiseen. ikäläinen suurmetsätalous yhtenäisine laajoine metsäalueineen tarjoaa
hyvät mahdollisuudet tällaiseen toimintaan. Toinen
ajankohtainen kysymys näytti olevan metsien jatkuvan tuoton turvaamiseen liittyvien toimenpiteiden kehittäminen. Tähän toimintaauhan ei aikaisemmin ole kiinnitetty esimerkiksi K arjalan alueella
kovinkaan suu rta huomiota.
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An Excursion to Study Logging
Techniques in the Soviet Union

By AULIS E. HAKKARAINEN

SUMMARY

The article is a report on an excursion
made to Petrozavodsk and its environment in the Soviet Karelian
Republic to study logging techniques.
Twelve Finnish foresters participated,
most of them employed by industry.
The report deals with e.g. Karelia's
forest resources, the adrninistration of
the forests, harvesting of timber,
forest labour, and mechanisation of
forest operations.
The tree-length system is applied
in the Karelian area in the logging of
timber. The felled stems are skidded
by crawler tractor to the upper storage
and transported from there by truck
or narrow-gauge railway to the lower
handling site (lower storage), where
they are prep red into different
assortments. The stems are nowadays limbed preliminarily by axe at
the felling site or at the upper storage
after skidding. Final limbing is by
axe at the lower handling site. A
change will be made in the next few
years to transporting the stems unlimbed to the lower handling site
where they will be limbed mechanically.
Much attent.ion is paid to the mechanisation of the work. The primary
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aims are to reduce the manpower
requirement in the forest phase, to
ease the work, and to increase productivity. Felling is by Druzba power
saw. Electric saws are used only at
the lower handling site for bucking
the stems. Skidding is carried out
almost 100 per cent by TDT skidding
tractors. TDT 40 M and the newest
model, TDT 55, were seen during the
excursion. The latter model will be
in serial production in 1966. It has
a 62 HP diesel motor and weighs
8.2 tons. Several special machines
have been constructed on its basis.
Among them, mention must be made
of the skidding tractor wich is
equipped with a hydraulic grab crane
and hydraulic press bunk. This tractor
was regarded as more serviceable than
a combined felling and skidding tractor. There are two models of the
combined machine. The first fells
the tree so that it rests on an arm
lowered from the side of the tractor.
The arm lifts the stem onto the hydraulic bunk. In the secood model the
tree is felled onto the bunk mounted
on a tractor. An amphibian vehicle
has been evolved from the TDT 55
for floating operations, and a special

model for silvicultural work has been
developed. In transport from the
upper storage to the lower handling
site, trucks are replacing narrowgauge railways . The trucks have 2 or
3 a.,-des aod, usually, a semi-trailer.
Transport from the lower handling
site to the utilisation site is either by
floating or standard-gauge railway.
These two forms of transport are
used in roughly equal proportions in
Karelia. Ring barkers are used for
barking timber at the lower handling
site. Stationary effective machines are
the aim io the mechanisatioo of
limbing. Three different models of
limbing machines have been evolved.
In the riog type limbing machine the
stems are fed through a rotating ring .
In the second model the limbing device coosists of two hydraulically
opening knives which are pressed
against the stem and cut the branches
along the surface. In the third model
the limbing devices are hydraulically
pressed cutters which rotate round
the stem. A machine has also been
evolved in which first knives and then
cutters coostitute the limbing device.
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