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Eino Saari: Metsälöiden rationalisointi Metsäteho • 
Ja 

Metsätyötiede ja metsätyöntutkimus, siinä mie
lessä kuin näitä sanoja nykyään käytetään, erlus
tavat metsätieteiden perheessä varsin nuorta tu
lokasta. Järjestelmälliseksi, itsenäiseksi tieteen 
alaksi sen kehittivät saksalaiset 1920-luvulla, 
vaikka siihen kuuluvaa tutkimustyötä tavataan 
jo hyvinkin vanhassa metsäkirjallisuudessa. En
simmäisen maailman sodan jälkeen alettiin 
useimmissa m.uissakin metsätalousmaissa tämän 
alan ongelmia tutkia entistä tarmokkaammin, 
vaikka näistä töistä ei heti syntynytkään syste
maattista tieteen haaraa. Erityisesti on syytä 
mainita tällä alalla Yhdysvalloissa ja Neuvoslo 
Hi tossa suoritettu työ. 

Nykyaikaisen metsätyötieteen uran uurtajina 
Suomessa on pidettävä kolmea miestä, jotka 
kaikki jotenkin samanaikaisesti -- HJ20-luvun 
lopussa ja 1 !)30-luvun alussa - aloittivat tutki
mustensa sarjan. Heistä on jo kaksi vainaata : 
professorit Lassila ja Vuoristo, molemmat älyk
käitä ja kehitystä valppaasti seuranneita miehiä. 
Vaikea tieteellinen raivaustyö jäi heidän kuol
tuaan oikeastaan yhden miehen, tohtori Aron 
harteille. Tätä tehtävää hän on hoitarmt taita
vasti ja sisukkaasti, ja hänen koulussaan on jo 
sinä lyhyenä aikana, jona hän yliopistossa on 
hoitanut metsätyötieteen opetusta, kasvanut 
joukko nuoria, kehityskykyisiä tutkijoita. Tätä 
mukaa ovat myös meidän mahdollisuutemme 
suorittaa tämän alan tutkimustyötä vähitellen 
1 isääntyneet. 

Metsätalouden rationalisointia, johon metsä
työntutkimus yhtenä nivelenä kuuluu, ei kuiten
kaan voida suorittaa pelkästään sillä, eUä on 
pieni iskujoukko tutkimustyöhön pystyvää vä
keä. Ensinnäkin tieteellinen työ ei ole enää Hi
heskään samalla tavalla kuin menneinä vuosi
satoina yhden miehen työtä, vaan se vaatii ny
kyään yhä yleisemmin riittävää organisatorista 
ja taloudellista pohjaa. Tutkimus siirtyy yhä 
enemmän taloudellisesti riittävän vahvojen lai -
1osten toiminnaksi ja saa yhä laajemmalti yhteis
työn leiman. 

Hationalisointi ei ole sitä paitsi pelkästään tut
kimustyötä, vaan se vaalii samanaikaisesti mie
hiä ja järjestöjä, jotka panevat täytäntöön ratio
nalisoinnin ajatuksia. Tarvitaan toisin sanoen 
tutkimustulosten soveltamiseen pystyviä voimia 
ja sellaista käytännön johtomiehistöä, joka on 
halukas uudistuksiin ja valpas seuraamaan ke
hitystä. 

l\fetsätalouden niin kuin muidenkiri elinkeino
jen alalla on tästä syystä välttämättä ollut luo
tava sellaisia järjestöjä, jotka pystyvät asiaa 
ed istän1ään kaikilla rintamilla. 

Työtehoseura on jo kauan sitten ottanut 6h: 
jelmaansa maatalouden ja kotitalouden rinnalla 
metsätalouden. Tämä järjestö on tehnyt arvo 
kas,ta työtä etenkin sellaisilla metsätalouden 
aloilla, joilla on läheinen yhteys maatalouteen. 

Sodan aikana virisi metsätalouden suurtyön
antajien, etenkin metsäteollisuuden piirissä, har
rastus metsätalouden rationalisointia kohtaan 
siksi voimakkaaksi, että se synnytti erityisen 
keskuksen näiden asiain hoitamista varten. Suo
men Puunjalostusteollisuuden Keskusliitto pe
rusti metsätyöntutkimusosaston, joka otti lyhen
nysnimen Metsäteho. Sittemmin Valtion Poltto
ainetoimisto liittyi siihen. 

Sen tarkoituksena on suorittaa metsätalouden 
rationalisointia varten tarvittavaa tuikimusta ja 
kokeilua sekä toimia näiden harrastusten yhdys
ja keskuselimenä rahoiltajiensa piirissä yhteis
toiminnassa muiden järjestöjen kanssa. 

Metsäteho on selvjytynyt alkuvaikeuksistaan , 
ja sen toiminnasta alkaa olla huomattava sarja 
selvityksiä valmiina. On katsottu olevan aihetta 
tässä vaiheessa esittäytyä maamme metsämies
kunnalle Metsätaloudellisen Aikakauslehden vä
lityksellä, joka ystävällisesti on tarjonnut siihen 
tilaisuuden. Siinä mielessä on aikakauslehden 
tähän numeroon kerätty eräitä 1etsätehoa ja 
sen töitä esitteleviä kirjoituk~ia. 

Metsäteho toivoo saavansa laajan ja kiinteän 
kosketuksen käytännössä toimiviin miehiin, sillä 
vain siten se voi pysyä kiinteästi tiellä, joka joh
taa metsätöidemme jatkuvaan tehostamiseen, ei 
vain paperilla, vaan metsissä ja puutavaran kul
jetusväylillä. 

Rationalisation of Forest " ork and 
METSÄTEHO 

by E i n o S a a r i. 

The Ex-Chairman of the Forest Efficiency Committee al
lached lo the Central Association of Finnish Woodwork
ing Industries, which committee at the same lime acls 
as Board of Direclors for METSÄTEHO lhe Forest Work 
Studies' Section of the Central Association of Finnish 
\Voodworking Industries, 1\fr. Eino Saari, Professor of 
Forestry at the Helsinki University, gives in this article a 
sbort survey of the reasons which occasioned the esta
blishment of a research bureau financed by the Finnish 
forest industries. 
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/ aakko V öry: Metsäteho 
Tarkoitus • Ta voitteila • Tuloksia 

Maamme teollisuus, jolle mainonta sinänsä on 
jokapäiväisen elämän välttämättömyyksiä, ei tiet
tävästi milloinkaan ole pyrkinyt julkisuudessa 
hankkimaan kunniaa kertomalla niistä todellakin 
huomattavista summista, joita se jatkuvasti uh
raa tieteelliseen tutkimustyöhön - mikä tosin 
koituu sen omaksi hyväksi, mutta samalla hyö
dyttää laajoja piirejä. 1 iinpä tapaakin hämmäs
tyttävän paljon henkilöitä, jotka tuskin ollenkaan 
tietävät teollisuusmaailmamme tästä toiminnan 
haarasta. 

Metsäteho, Suomen Puunjalostusteollisuuden 
Keskusliiton metsätyöntutkimustoimisto, kuuluu 
näihin teollisuuden ylläpitämiin, tutkimustyötä 
harjoittaviin laitoksiin, joiden toiminnasta tois
taiseksi on annettu niukasti tietoja ulkopuolisiin 
piireihin. Ehkä liiankin niukasti, koska metsä
miesten ammattipiireissä Metsätehon nimikin 
usein sotketaan eikä mainitun laitoksen tarkoituk
se ta ja tavoitteista yhtä vähän kuin jo suorite
tuista töistä tiedetä kovinkaan paljon. 

Seuraavassa eräitä tietoja tästä Suomen Puun
jalostusteollisuuden Keskusliiton keväällä 1945 
perustamasta, maamme metsäteollisuusliikkeiden 
ja Valtion polttoainetoimiston rahoittamasta tut
kimustoimistosta, joka suorittaa niiden sille an
tamia tutkimus- ja muita tehtäviä. 

Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton valitse
maan Metsätehotoimikuntaan kuuluu jä eninä 
metsäteollisuusliikkeiden metsäpäälliköitä, ni
mittäin metsäneuvos E. Ånttilainen, varamiehenä 
metsänhoitaja V. Paananen, metsäneuvos U. Leh
tisalo, varalla metsänhoitaja A. Achte, metsäneu
vos Bj. Biitzow, varalla metsänhoitaja H. Gripen
berg, metsänhoitaja 1. Ebeling, varalla metsän
hoitaja Y. 0. Parviainen, metsäneuvos 0 . V. Luos
tarinen, varalla metsänhoitaja A. J. Ronkanen, 
ylimetsänhoitaja J. V. Karttunen, varalla profes-
ori 1l1atti Jalava, metsänhoitaja E. Reinius, varal

la metsänhoitaja E. Cronström, metsäneuvos J. 
undqvist, varalla toimitusjohtaja K. L ehtiö, 

met änhoitaja H. Johansson, varalla metsänhoi
taja K. Seppälä. Vapon edustajana toimikunnas-
a on toimitusjohtaja T. Saikku, varalla met än

hoitaja H. Lehos, Suomen Puunjalostusteollisuu
den Työnantajaliiton edustajana metsänhoitaja 
T. Koskelo, varalla metsänhoitaja N. Jukarainen, 
Suomen Puutyöväen Liitto r.y:n edustajana toi-

mitsija A. Heinonen, varalla toimitsija J. Virta
nen sekä Suomen Metsä- ja uittotyöväen Liitto 
r.y:n t:dustajana toimitsija E. Auer, varalla toimit
sija Kalle Pihlman. Metsätehotoimikunnan pu
heenjohtajana on perustamisesta alkaen toiminut 
professori Eino Saari aina toukokuuhun 1948 . 
saakka. Kun professori Saari saamansa tieteelli
sen stipendin vuoksi silloin oli velvollinen eroa
maan puheenjohtajan toimesta, valittiin toimi
kunnan puheenjohtajaksi metsänhoitaja Jarl 
Lindfors. Toirnikwman sihteerinä on metsänhoi
taja 1'. Broman. 

Metsätehotoimikunnan työvaliokunnan, jonka 
tehtävänä on esiteitävien asiain valmistelu, pää
tösten täytäntöönpanon valvominen ym., muo
dostavat puheenjohtaja sekä jäsenet metsäneuvos 
Biitzow ja metsänhoitaja Koskelo. 

Metsäteho perustettiin teollisuuden puuraaka
aineen hankinnan rationalisoimiseksi ja sen saat
tamiseksi vakavalle ja taloudellisesti kestävälle 
perustalle sekä metsätyöväen taloudellisen ja so
siaalisen aseman parantamiseksi ja vakiinnutta
miseksi. 

Met ätehotoimikunnan ja Metsätehon tehtävät 
vahvistetun ohjesäännön mukaan ovat: 

1) suunnitella ja suorittaa seuraavia päämääriä 
käytännö sä edistäviä tutkimuksia: 

metsätöiden ja puutavaran kuljetuksen te
hostaminen, 
oikeudenmukaisten palkkaperusteiden mää
rääminen met ätöissä, 
pohjan saaminen metsätyöläisten sosiaalisen 
aseman parantamista tarkoittaville toimen
piteille, 
metsäliikkeen yleisen järjestelyn rationali
soiminen, 

2) huolehtia siitä, että tutkimustöiden tulokset 
saatetaan nopeasti asianomai ten tietoon. 

Met ätehotoimikunnan tehtäviin kuuluu mm. 
e ittää vuosittain Ke kusliiton hyväk yttäviksi 
Met ätehon toiminta uwi.nitelma ja menoarvio se
kä tarkastaa ja hyväk yä Met ätehon tutkimus
suunnitelmat. 

Metsäteho puolestaan suorittaa toimikunnan 
sille antamat tutkimu työt, euraa alan tieteelli
sessä ja käytännöllisessä toiminnas a tapahtuvaa 
edistystä niin kotimaas a kuin ulkomailla sekä 



harjoittaa metsätöiden tehostamista tarkoittavaa 
julkaisu-, opetus- ja propagandatoimintaa. 

Yllä lainaluista ohjesäännön kohdista käy ilmi, 
että Metsäteholle on annettu erittäin laaja, mo
nessa suhteessa vielä melkein koskematon työ
kenttä. Toisaalta on huomattava, että Metsätehon 
kulloinkin suoritettaviksi olettavat tutkimustyöt 
valitsee nykyhetken käytännÖI]. tarpeista hyvin 
selvillä olevista miehistä kokoonpantu Metsäteho
toimikunta. 

Aluksi Metsäteho sai selvittääkseen eräitä palk
kaperustekysymyksiä, joiden ratkaisemista ns. 
metsätöiden palkkaperustekomitea oli pitänyt 
tärkeänä ja kiireellisenä. Ensimmäiset näistä kos
kivat paperipuiden varastokuorintaa ja vaneri
koivujen rasiinkaatoa. Kummankin kysymyksen 
selvittely pantiin viipymättä käyntiin ja niistä 
kerättiin laajat aineistot maan eri puolilta. Mai
nittu palkkaperustekomitea luetteli "mietintönsä 
lopussa suuren joukon muitakin, selvitystä vaati
via palkkaperustekysymyksiä. Pääasiassa niiden 
selvittämiseksi - mutta samalla pohjan luomi
seksi metsätöiden ja puutavaran kuljetuksen te
hostamiselle - ryhdyttiin syksyllä 1946 Ruoko
lahdella, keskitelyllä tutkimustyömaalla suoritta
maan erilaisen pinotavaran tekoa koskevia vertai
levia tutkimuksia, pääasiassa työaikatutkimuk
s ina. Talvella 1947 tutkimuksia jatkettiin tukkien 
tekoa ja puutavaran ajoa koskevina. Eräiden de
taljikysymysten selvittämiseksi on myöhemmin 
kerätty täydennysaineistoa eri tahoilla, mm. 
Perä-Pohjolassa leimikon raakkipuiden määrän 
vaikutuksesta ajankäyttöön pinotavaran teossa. 
Tällaisilla paikallisilla tutkimuksilla ei tietenkään 
voida selvittää kaikissa oloissa päteviä, keski
määräisiä, päivittäisiä työtuloksia, jotka riippu
vat mitä moninaisimmista tekijöistä. Kuitenkin 
niillä voidaan melko yleispätevästi määrittää eri
laisen tavaran valmistuksen ja kuljetuksen vaa
timien työaikojen väliset suhteet. 

Tässä yhteydessä on paikallaan huomauttaa, 
että aikatutkimuksilla ei itse a iassa saada selville 
erilaisia työajan menekkiin vaikuttavia tekijöitä, 
iis· missä määrin työ erilaisissa metsissä ja leimi

koissa tulee vaikeammaksi. Työn raskaus, rasitta
vuus jää myös suuressa määrin vaille selvitystä. 
Siihenhän tarvittaisiin työfysiologisia tutkimuk
sia. Mutta koska urakkatöissä mies itse vapaasti 
valitsee sopivimmalta tuntuvan työn tahdih ja 
työskentelee niin kauan, kuin kohtuullisesti it
seään rasittaen jatkuvasti kat oo pystyvänsä, an
tavat eri töiden vaatimia suhteellisia työaikoja 
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esittävät luvut käytäntöä tyydyttäviä tietoja ns. 
oikeudenmukaisia palkkaperusteita varten. 

Eri töistä kerättyjä aikatutkimusaineistoja voi
daan käyttää myös rationalisointitutkimuksissa 
hyväksi monin tavoin. Ensinnäkin saadaan selvil
le eri työvaiheiden vaatima suhteellinen ajan
menekki ja voidaan siitä päätellä, mihin työvai
heisiin parannusta aikaan saamalla kokonaistyö
aika saadaan tehokkaimmin lyhenemään. Toi
seksi paljastuu kellotutkimuksilla esim. hukkatyö
aikojen määrä eri työmenetelmissä. Varsinkin 
tehdastyössä, jossa konetyön suuren osuuden 
vuoksi on tärkeätä koneen työtehon tarkka hy
väksikäyttö, eri työvaiheita analysoivilla aikatut
kimuksilla on havaittu olevan suuri merkitys 
töitä rationalisoitaessa. Metsätöitä sep. sijaan teh
dään siinä määrin alituisesti vaihtelevissa olo
suhteissa, ettei aikatutkimuksilta pidä tässä suh
teessa odottaa liikoja. Paljon suurempia tuloksia 
kuin nykyisin käytettyjä työtapojen jatkuvalla 
tutkimisella on varmaan saavutettavissa kehittä
mällä uusia työtapoja ja e:q.nen kaikkea ottamalla 
käytäntöön uusia laitteita ja pyrkimällä töitä kai
kin puolin mekanisoimaan. 

Metsätehon tutkimukset ovatkin siiliymässä 
paaasiassa rationalisointilinjalle, siten että on 
ryhdytty suorittamaan vertailevia kokeita erilais
ten, jo käytännössä olevien ja vasta kehitettyjen 
laitteiden samoin kuin eri töiden kokonaisorga
nisaation erilaisen järjestelyn välillä. 

Kuluneena talvena suoritettiin tällaisia tutki
muksia keskitelyllä tutkimustyömaalla Saarijär
vellä. Paitsi hevos- ja autokuljetuksia tutkittiin 
siellä erilaisen tienhoitokaluston käyttöä, sen 
aiheuttamia vetovastuksia eri oloissa, erilaisia 
kuormaustapoja ja -laitteita välivarastoajoa yni. 
Jo syksyllä oli suoritettu tutkimuksia erilaisten tal
viteiden valmistuksen vaatimasta työajanmenekis
tä. Myöhemmin tutkittiin eri tavoin käsitellyn tur
vemaan routaantumista. Näiden töiden ohella suo
ritettiin vielä selvitystä vaativien töiden osalta 
aikatutkimuksia palkkaperustemielessä. 

Oman ryhmänsä muodostavat ns. Pohjois-Suo
men tutkimukset, joiden tarkoituksena on ollut 
selvittää pinotavaran edullisinta kuorima-astetta 
ja pituutta sikäläisissä olosuhteissa. V. 1947 suo
ritettiin tutkimuksia 4- ja 6-metristen paperipuu
rankojen kuutiosuhteista, 2-metristen paperipui
den kuorimishukasta, paperipuurankojen katko
misesta ja eri pituisen paperipuun varastokuorin
nasta petkeleellä ja kuorimaraudalla. Edelleen 
suoritettiin aikatutkimuksia puutavaran veteen 
vierityksestä. Kuluneena talvena on suoritettu tut-
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kimuksia eri pituisen paperipuun juontamisesta 
ja purkamisesta varastolla erilaisiin varastomuo
dostelmiin. Tutkimuksia on jatkettu eri kuorima
astetta olevan ja eri lailla varastoidun tavaran 
kuivumisesta ja myöhemmin sen uimissyvyyden 
l{ehittymisestä. - Uittotutkimuksia Metsäteho 
aloitti keväällä 194 7, jolloin Evanjoella selviteltiin 
eri tavaralajien latvavesiuiton riippuvaisuutta 
vesi- ja työvoimamäärien vaihteluista. Kemijoella 
suoritetaan tänä kesänä rampapuiden uittomah
dollisuutta selvittelevä tutkimus. 

Ns. lumihankaluuden selvittämiseksi suoritet
tiin jo pari vuotta sitten tutkimuksia, jotka kui
tenkin talven vähälumisuuden vuoksi eivät silloin 
onnistuneet. Kuluneena ta lvena suoritettiin uusi 
lumihankaluustutkimus, joka selvitti lumensyvyy
den vaikutusta puutavaran palstalla ajoon. Pieniä, 
vertailevia tutkimuksia suoritettiin myös yhden 
miehen tukkisahan ja tavallisen jännesahan käy
töstä paksun lumen aikana. 

Met ätehon ohjelmaan kuuluvat myös tutki
mukset pohjan luomiseksi n1elsälyöväen taloudel
lisen ja sosiaalisen aseman parantamista tarkoit
taville toimenpileille. Tässä mielessä toimeenpan 
tiin talvella 1946 lähinnä kokeilumielessä suppen 
tiedustelu m etsätyöläis ten silloisista elinku tan
nuksista eräillä kämppätyömailla. 

Met äliikkeen yleisen järjestelyn rationali oin
tiin liittyy yhtei toiminnassa Sahojen Valvonta
yhteisön asettaman kirjanpitokomitean kanssa 
käyntiin pantu tutkimus hankintakustannusten 
kirjanpidolliseksi standardisaimiseksi uutta kir
janpitolakia silmällä pitäen. Tutkimusta on hoita
nut v.t. prof. V. J(eltikangas. 

Kuten jo mainittu, ei aikatutkimuksia voida 
suorittaa siinä laajuudessa, että voitaisiin luotet
tavasti saada selville keskimääräiset päiviitäiset 
työ aavutuk et eri töissä. Saadaan vain selville 
eri töiden ke kinäiset suhteet ja muuttuvien eri 
tekijöiden suhteellinen vaikutus työtulosten suu
ruuteen. 

Päivittäisten k eskimääräisten työtulosten sel
vittämi eksi tarvitaan laajoja tilastollisia aineis
toja. Täs ä mielessä Metsäteho alkoi talvella 1946 
kerätä ja on en jälkeen jo parina hakkuukau
tena jatkuvasti koonnut tilastoa eri puolilla maa
ta työajan pituudesta, työansioista ja päivittäisistä 
työtuloksista niin puutavaran valmi tuk es a ja 
ajos a kuin myös erilaisissa varastotöissä. Useat 
työnanta jat ovat uurella myötämieli yydellä uh
tautuneet tähän kustannuksia ja tarkkuutta vaa
tivan tila tonkeruun järjestämi ·een ymmärtäen 
en suuren merkityksen niin työnantajille kuin 

heidän ja Lyöntekijäin välisten työsuhteiden jär
jestämiselle. 

Suoraan käytännöstä kerä llävistä tilastoista ta
pahtuvia selvittelyjä Metsäteho on suorittanut 
muitakin. Syksyllä 1946 sellaisten perusteella 
tehtiin selvitys paperipuiden rautateillä tapahtu
vista ris tiinkuljetuksista. Vuosi sitten kerättiin 
erään muun työn ohella tietoja käytännössä ole
vista työvälinei tä ja ajokalustomalleista. Viime 
syksynä pantiin käyntiin tutkimus nykyisin käy
tännössä olevasta metsätalviteiden hoitokalustosta 
ja sen suhteelli esta levinneisyydestä. Kuluneena 
ta lvikautena on keräyk en alaisena ollut tiedustelu 
kokemuksista ja tuloksista puutavaran autokulje
tuksista. Siitä on juuri alkanut saapua vastauk
sia. 

Teknilliset parannukset ja ra tionalisointiky y
m ykset eivät milloinkaan e iinny käytännö sä 
y ksinään, ':'aan ne ovat aina kiinteästi kietoutu
neet taloudelli iin, niin yksityis- kuin kansan
ta loudelli iin, mahdollisuuk iin. Metsäteollisuus 
joutuu Loiminna aan aina kiinnittämään huo
mionsa kannattavuuteen, pääoman saantiin ja 
sen ijoiltami mahdolli uuteen kuin myös raaka
aineen ja tkuvaan riillävyyteen, kun puhtaasti tek
nillisiäkin ky ym yksiä käsitellään. Met äteho on 
tämän vuok i aanut tehtäväk een rinnan teknil
listen selvity ten kan a hankkia myö taloudel
lisia selvityksiä näi tä eikoi ta. Kan antaloudel
lise ti niin ke kei en tärkeä ky ymys kuin puu
raaka-aineen jatkuvan saannin riittävyyden sel
vittely otettiin Metsätehon ohjelmaan noin vuosi 
sitten , ja profe ori aaren johdolla onkin a ia ·ta 
tehty peru teellinen elvity , jo ta koko maata kä-
ittävät tulok et on jo e itetty. Alueittai et selvit

tely! ovat vielä hieman kesken. 

Rationali ointiky ymysten ottamisessa Metsä
tehon ohjelmaan voitai iin mennä miten laajalle 
tahan a. Mutta rajat on pakko a ettaa toiminnan 
luistamisek i ta loudellisten ja käytännön mah
dollisuuksien mukaan. iinpä Metsätehoon ei voi
da liittää kek ijä- ja patenttitoimi toa yhtä vä
hän kuin lyövälineiden ja laitteiden valmistamis
ta kaan kuin korkeintaan koekappaleiden teettä
mi en miele ä. Silti euralaan valppaa Li uu ien 
laitteiden ja menetelmien ekä töiden kokonai -
organi aatio a käytäntöön otettujen järje telyjen 
ilme tymi tä ja pyritään tiedoillamaan niistä jä ·e
nille ekä uoritelaan mahdolli uuksien mukaan 
vertailevia kokeita ja tutkimuk ia. 

Met ätehon ohjelmaan kuuluu myö met ätöi
den teho tanti la tarkoittava julkai u- opetu - ja 
propagandatoimin ta. 



Ne tutkimuslulol<sel, jotka Metsätehotoimikun
ta päättää julkaista, painetaan tai monistetaan 
»Metsätehon julkaisuis a • , joita tähän mennessä 
on ilmestynyt kahdeksan nidettä. Parhaillaan 6n 
painatuksen tai monistuksen alaisena pari. kolme 
ja tänä vuonna on tarkoituk ena saada näiden 
lisäksi julkaistuksi vielä toistakymmen tä julkai-
ua, joista toiset painatetaan, toiset monistetaan. 

Ennakkotietoja ja lyhyitä selvityksiä julkais
taan •Metsätehon tiedoituksina», joita on ilmesty
nyt Suomen Paperi- ja Puutavaralehdes5ä, Suo
men Puussa ja Metsätaloudellisessa Aikakausleh
dessä, toisia on vain monistettu. 

Opetustoimintaa Metsäteho on harjoittanut si
käli, että kesinä 1945 ja 1946 jäsenyhtiöiden met
sänhoilajille järjestettiin luentokurssit, joihin sai 
osallistua myös mm. metsähallituksen edustajia. 
Metsäkouluissa ovat Metsätehon virkailijat pitä
neet lyhyitä työtehokursseja. Metsäpäivillä ja eri 
metsänhoitajayhdistysten kokouksissa on esitel
möity. 

Vielä joitakin tietoja Metsätehon henkilökun
nasta: 

Metsätehon toiminnanjohtajan paikka oli aluk
~i täyttämättä ja siihen kuuluvia tehtäviä hoiti
vat yhtei esti prof. Eino aari ja tieteelliseksi 
asiantuntijaksi kiinnitetty v.t. prof. Paavo Aro. 
Vuoden 1947 ajan oli toiminnanjohtajana metsä
koulunjohtaja, metsänhoitaja Vilho Seppänen. 
Kuluvan vuoden aikana on tehtävää hoitanut tä
män kirjoittaja, huhtikuun alusta vakinaisena. 

Työntutkijametsänhoitajiksi kiinnitettyinä ovat 
perustamisesta lähtien Metsätehon palveluksessa 
olleet metsänhoitajat Kalle Putkisto ja Arno 
Tuovinen. Putkisto on suorittanut aluksi vaneri
koivujen rasiinkaatoa ja ajoa koskevia tutki
muksia, myöhemmin erikoisesti puutavaran kul
jetuskysymysten selvittelyä. Tuovinen ai ensim
mäiseksi tehtäväkseen varastokuorintatutkimuk
sen teon. Sen jälkeen hän on hoitanut mm. pino
tavaran tekoa ja ajoa koskevia selvittelyjä ja kaik
kia ns . Pohjois-Suomen tutkimuksia. Sekä Put
ki to että Tuovinen ovat joutuneet suorittamaan 
lukuisia erilaatuisia tehtäviä, mm. tekemään eräi
tä mittauskysymyksiä koskevia selvittelyjä. 

Syk yllä 1946 tuli Metsätehon palvelukseen 
metsänhoitaja Aulis Hakkarainen, aluksi työaika
tilaston keruun yhdenmukaisuutta tarkastamaan 
ja ohjaamaan. Sittemmin hän on ollut uittotut
kimuksissa ja viime talvena Saarijärven kokeilu
työmaalla. Viime kesänä otettiin Metsätehon pal
veluk een aineiston käsittelijäksi met änhoitaja 
Olli Makkonen, joka on uorittanut puutavaran 
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tekoa ja ajoa koskevien palkkaperustetutkimusten 
käsittelyä ja julkaisukuntoon saattamista. Vapon 
palveluksessa oleva tutkimusmetsänhoitaja Veijo 
Heiskanen on osittain :Metsätehon kanssa yhteis
toiminnassa suorittanut Vapon antamia tutki
muksia. 

Metsätehon palveluksessa ensin harjoittelijana 
ja myöhemmin uudestaan on ollut metsänhoitaja 
Raija Harmovaara, joka on ollut keräämässä ja 
käsittelemässä Ruokolahden tutkimustyömaan 
aineistoa. 

Edellä mainittujen metsänhoitajien lisäksi 
Metsätehon henkilökuntaan kuuluu neljä henkeä 
toimistoon ja tällä hetkellä 13 laskuapulaista, jot
ka ovat siis suorittamassa kertyneen aineiston kä
sittelyä. Maastossa suorittaa parhaillaan aineis
ton keruuta 4-5 henkeä. 

Koska kertynyt aineisto on suurimmalta osalta 
numeroita, käytetään aineiston käsittelyssä paljon 
laskukoneita ja erilaisia tilastQllisia ja tilastoma
tematiikan tarjoamia menetelmiä. Luotettavien 
tulosten saamiseksi on yleensä kerättävä laajoja 
aineistoja, joiden käsittely taas vie usein usko
mattoman paljon aikaa. Siksi ovat useiden tutki
musten tulokset pää seet julki uuteen va ta mel
koista myöhemmin kuin aineistot kerättiin. 

Kun nyt on saavutettu tottumu ta käsitte
lyssä ja muutenkin niin sanoakseni päästy sel
ville vesille, toivon, että Met ätebon suorittamat 
selvitykset entistä lyhyemmässä aja sa saadaan 
julkisuuteen ja palvelemaan metsätaloutemme ja 
siten koko kansantaloutemme etua. 

:METSÄTEHO. Purpose-Objectives-Results 
by J a a k k o V ö r y . 

In lhis arlicle lhe Manager of METSÄTEHO gives an 
account of lhe institution's management, tasks, and inves
ligation performed and under work. Inilially lhe invesli 
galions were inlended lo he of assistance in eslablishing 
fair wage slandards in foresl work, whereas lhe work now 
lo a greal exlen l aims al studying lhe ralionalisalion and 
work results, wilh parlicular view to lransports. The slaff 
of lhe burcau comprise , besides lhe manager, 4 foreslers 
on pcrmancnl staff, -! bureau officials and 13 counling 
clerks , and in addi ti on to lhem a greal many persons 
engaged iu collecling materia! in differenl parls of lhe 
country. The work re earch is carried oul lo a greal 
exlenl in lhe form of lime studies. Further, a greal deal 
of slatislical material is being collecled. When dealing 
with the materia!, sta tislical-mathemalical melhods also 
are used. The invcstigations by :\fET ÄTEHÖ are publish
ed under the name of •METSÄTEHO julkaisuja• (Pub
licalions by METSÄTEHO•) and in lhe form of short 
reporls. The publicalion , numbering 7 up lo lhe pre ent 
day, conlain summaries of lhe arlicles in lhe English 
Janguage. 



Kalle Putkisto: 

T elaketjutraktoreista ja niiden käyttö
mahdollisuuksista metsätaloudessa 

Räjähdysmoottorilla toimivat telaketjutraktorit 
ilmaantuivat näyttämölle ensimmäisen maail
mansodan a ikana. Nopeasti ne saivat Yhdysval
loissa ja Kanadassa samoin kuin Neuvostoliitossa
kin pysyvän jalansijan puutavaran kuljetuksissa. 
Näissä maissa on niiden käyttö vuosi vuodelta 
ja tkuvasti lisääntynyt. Nykyisin ajetaan läntisellä 
pallonpuoliskolla iraktoreilla puutavaraa sekä 
kesä- että talviaikana niin laajassa ·mittakaavassa, 
että hevonen on suurimmaksi osaksi syrjäytetty 
jopa aivan lyhyilläkin matkoilla. 

Ensimmäiset puutavaran telaketjutraktorikul
jetuskokeilut suoritettiin maassamme Perä-Poh
jolassa 19.20-luvulla. Aluksi saadut kokemukset 
olivat suhteellisen hyviä. Jotkut ennustelivat jo 
todellista kuljetustapojen vallankumousta. Pian 
kuitenkin todettiin, että oli oltu liian optimistisia, 
sillä metsätöittemme luonne on olennaisesti toi
senlainen kuin Amerikassa ja Neuvostoliitossa. 
Kun 30-luvun alussa kuorma-auto löi itsensä lo
pullisesti läpi , joutivat -traktorit käytännöllisesti 
katsoen täydellisesti syrjään metsätyömailtamme. 

Tekniikan nopean kehityksen ansiosta on kui
tenkin telaketjutraktoreiden rakenne jatkuvasti 
parantunut. Samanaikaisesti on niille keksitty 
yhä lukuisampia käyttömahdollisuuksia. - · Mo
net metsäammattimiehet ovat nykyisin kiinnittä
neet niihin huomionsa uudelleen, tällä kertaa ei 
ajatellen yksistään puutavaran koneellista maa
kuljetusta, vaan ennen kaikkea muita traktoreille 
soveltuvia, metsätaloudessa esiintyviä töitä. -
Seuraavassa on tarkoituksena luoda lyhyt kat
saus telaketjutraktoreiden rakenteeseen ja sellai
siin töihin, joissa niiden käyttöä myös meidän 
oloissamme voitaisiin ajatella. 

TELAKETJUTRAKTOREIDEN TEKNILLISES
TÄ RAKENTEESTA. 

Telaketjutraktoreita valmistetaan aivan pie
nestä, alle 1 tonnin painoisesta kääpiökoosta yli 
20-tonnisiin asti. Taulukkoon 1. on koottu eräitä 
teknillisiä tietoja joistakin metsätöihimme sopi
vista. (Samalla moottorilla varustettuja koneita 
valmistetaan sekä leveää että kapeaa mallia. 
Kaikki seuraavat tiedot koskevat leveitä malleja.) 

Taulukon tiedot ovat valmistajien antamia. 1) 

Kaikki mainitut mallit ovat diesel-moottoreilla 
varustettuja ja käyttävät siis polttoaineenaan kaa
suöljyä. Samoja malleja rakennetaan myös pet
roolimoottoreilla, multa niiden käyttö tulee kal
liimmaksi petraolin ja kaasuöljyn nykyisen hin
tasuhteen vallitessa. Käynnistys suoritetaan 
useimtnissa telaketjutrakloreissa bensiinikäyttöi
sellä apumoottorilla. 

Polttoainekulutus on suhteellisen pieni. Siitä 
antavat jonkinlaisen kuvan Nebraskan yliopiston 
maatalousteknillisen osaston toimesta vuosina 
1937- 1940 suoritetut kokeet2) , joissa eri merkki
sille iraktoreille saatiin 10 tunnin keskiarvoina, 
kuormituksen ollessa vetokoukussa 75 °/o mah
dollisesta hu.ippukuormituksesta, seuraavassa tau 
lukossa esitettyjä arvoja. 

Taulukko 2. 

II 
Vaihde 1 

Polttoa inekulutus 
Traktori 

li lr./t. 1 Hv-t/lHr. l g/Hv-t. 

Caterpillar 
II 1 

D 2 .. ... .... 2 7. 11 2.73 306 
D 4 .... . .... 2 8.63 3.10 269 

Allis Chalmers 
HD 7 ..... 2 15.19 2.99 280 
HD 10 • 0 • • • 2 21.34 3.06 273 

~ -. 

1 

International 
TD 6 . . ... 2 6.90 3.22 258 
TD 9 .. . .. 2 1 8.92 3.24 257 
TD 14 ..... 2 II 11.75 3.47 240 II 

Normaalisessa työajassa kulutus ei nouse tau
lukossa esiintyviin suuruusluokkiin. Jonkinlai
sena keskiarvona voitaneen pitää kaasuöljyä 
käyttävillä koneilla n. 215 g hevosvoimatunnissa 
vastaavan arvon ollessa petroolikäyttöisillä n . 
260 g hevosvoimatunnissa . (Kaasuöljy maksaa 
tällä h etkellä Helsingissä 15 :60/kg ja petrooli 
16: 70/kg. 

1) • Jämförande uppgifter för Bandtraklorer. • Allis 
Chalmers'in tiedonanto, Stockholm 1946. 

2 ) • Nebraska proYningsresultat, Bandlraktorer. • Allis 
Chalmers'in tiedonanto, Stockholm 1946. 



Tau lukko 1. 

~----------------~----------------------------------
Eräitä 

ominaisuuksia 

Paino Lavanomaisissa varus-
teissa, kg ................... . 

[aksimiteho vetokoukussa , hv. 

Maksimiteho hihnapyör.ässä, hv. 

J~aideväli, 11 

Suurin pit., 111 

Suul'in lcv., m 

Valmistaja ja malli 

Caterpillar 

n2 l n4 ln6 
1
.1 Allis Chalmers ILinternational 

IHD 5 IHD 7 IHD 10II TD 6 lTD 9 lTD 14 

3098 4640 7561 5100 61091 9~02 3315 4617
1 

7248 

25.R6 35.68 55.00 37.8 60.101 86.63 29.49 38.88 54.04 

31.99 41.17 65.00 47.4 71.081101.6~ 36.23 45.91 6·1.02 

50 60 

2.71 3.08 

1.67 1.98 

74 

3.79 

2.481 

60 

3.18 

1.98 

63 

3.25 

2.05 

74 

3.81 

2.3~ 

50 

2.64 

1.60 

60 

2.89 

UJO 

74 

3.40 

2.33 

Suurin kork ., 111 • • • • • • • • • • • • • • 1.46 1.54 1.84 1.53 1.75 1.97 1.48 1.60 1.87 

Mak imivetovoima ja nopeus 
normaalikierrosluvuilla 

1 uaihde eteen 
kg ...... .... ....... . ..... . 
km/t. ..................... . 

2 uaihde eteen 
kg ...... .............. ... . 
km/t. .... ... ............. . . 

3 uaiilde eleen 
kg ... .............. ..... . . 
km/ t. .... .. ........ .... .. . . 

4 uaihde eteen 
kg ....................... . 
km/ t. ..................... . 

5 uaihde eteen 
kg ................ . ...... . 
km/t. ..... ........... . .... . 

6 uaihde eteen 
kg ..... ....... . .......... . 
km/t. .. .... . ......... ..... . 

1 uaihde taakse 
km/t. ............. . ....... . 

2 uaihde taakse 
km/t. ..... ... ... .......... . 

3 vaihde taakse 
km/t. ........ .... ..... .... . 

4- vaihde taakse 
km/t. ..................... . 

Sylinlereitä, kpl. ... . ... . ..... . 

Tahtien lukumäärä ........... . 

Normaali kierrosluku/min . . ... 

2677 
2.73 

1i22 
4.02 

1392 
4.82 

1127 
5.79 

718 
8.20 

3.37 

4 

4 

1525 

3561 
2.73 

2635 
3.86 

2059 
4.82 

1574 
5.95 

1011 

1 

8691 

,..,1 

4 

4 

1400 

2.18 

1.55 

6486 
2.25 

4127j 

3.701 

2812 
5 14 

. 1 

18141 
7 . 0~ 

1202· 
9.33 

2.89 

4.51 

6.2] 

8.691 

140~ 
2.7~ 

2.17 

Kosketuspinta-ala maahan, m! . . 0.843 1.025 1.767 

Telaketjun lev., 11 
••••••• ••• •••• 12-20 13-24 16--24 

Paine, kg/cm! . . . . . . . . . . . . . . . . 0.37 1 0.442 0.42~ 

4535 
2.30 

2610 
3.90 

1880 
5.30 

5520 

2.961' 

3887 
4.10 

2797 
5.55 

15201 1510 
6.40 9.36 

3.2 

2 

2 

1800 

1.98 

? 

2.89 

4.50 

6.27 

8.69 

3 

2 

1500 

2.33 

1.70 

8619 
2.71 

7033 
3.31 

51801 4.31 

3568 
6.08 

28071 

7.431 

1885 

9.7011 

2.9911 

6.70 ! 

~ 

160( 

2.79 

3247 
2.41 

1 

22351 
3.54 

15271 

4.981 

1197 
6.11 

753 
8.69 

2.73 

1450 

4088 
2.41 

3010 
3.54 

1981 
5.14 

1610 
6.27 

1054 
8.52 

2.73 

4 

4 

1400 

2.15 

1.61 

6089 
2.41 

4374 
3.37 

35911 
4.02 

2577 
5.47 

1734 
7.72 

1326 
9.33 

2.41 

5.47 

4 

4 

1350 

2.64 

1.99 

? 1.383 1. 790 1 0. 7 56 1.063 1.623 

13 16--28,18-24 ,10-20 13-20 16-221 

? 0.4251 0.524 ~ 0.424 0.416 0.435 

9 



JO 

TELAT\ETJUTRAKTOREILLE SOVELTUVIA 
METSÄTALOUDEN TÖITÄ. 

Tie- ja varastoalueiden raivaaminen. 

Telaketjutruktoreista sovelluvai raskaat ja kes
kiraskaat mallit erinomaisen · hyvin sekä ympäri
vuoti ·ta liikennellä varten rakennellavien metsä
autoteiden että ainoastaan talviseen aikaan lii
kennöitävicn tilapäisautoteiden samoin kuin he
vosvarsiteiden sulan maan aikana tapahtuvaan 
raivaamiseen (kuva 1). riillä voidaan suorittaa 
myös kaikkea muuta mahdollista raivaamistyötä , 
c im. varastoalueiden puhdistamista kivistä, kan
noista, pensaista ja puista. 

Kuva 1 - 4.6 tonnin traktori raivaamassa autotietä. Etu
alalla näkyvä kivi poistettiin puskuria käyttäen . 

(• Caterpillar> D 4) 

P ehmeäs ä suomaastossa on työskentely erittäin 
vaikeata. Jos turvemaa jäätyy talvella ennen lu
men tuloa, on raivaaminen voitu tehdä parhaiten 
keväällä, kun maan pintakerros on jo sulana, 
mutta pohja on roudassa ja kannattaa vielä ko
neen. Turvemaita käsiteltäessä on hyvä käyttää 
normaalia leveämpiä telaketjuja. Edullisissa olo-
uhteissa päästään soilla keskiraskailla Irakto

reilla yhtä hyviin tai parempiinkin raivaustulok
siin kuin ra kailla, sillä puiaen juuristo ei ole yhtä 
tiuka sa ja syvällä kuin kangasmailla. 

Lisävarusteina raivaustöissä tarvitaan raivaus
puskuri ja vintturi. Suomailla toimittaessa on hy
vä, jos on käytettävissä lisäksi perässä vedettävä 
kantoharava. 

R a i v a u p u s k u r e i t a valmistetaan 
toimintaperiaatteen a puolesta kahta mallia, hyd
raulisia ja m ekaanisia. Ensiksi mainitut, jotka ovat 
koko joukon kalliimpia, eroavat jälkimmäisistä 
edukseen mm. siinä, että ne saadaan painetuksi 
traktorin kulkutasoa alemmaksi, jolloin n. puo
let koneen paino ta lepää puskurin varassa. Täs
tä on hyötyä ennen kaikkea leikkaus- ja penger-

KU\·a 2. - 6.1 ton nin traktori hydra ulises ti toimivine rai
vauspuskureineen. (•Allis Chalmers HD 7) 

rystöissä , multa myös pehmeällä turvemaalla , 
jos koneen etuo a alkaa painua. Työntämällä te
lapuita puskurin alle saadaan sen avulla jo sy
vällekin vajonnut koneen etuosa koholleen, ja 
vuorostaan työnnetyksi puita telaketjujen alle. 
Hydraulisia puskureita on kohtisuoraan kulku-
uuntaa vastaan a enneltavia, joita voidaan lii

kuttaa ainoastaan pystysuorassa suunnassa, sekä 
kohti uoraan että kummallekin puolelle vinoon 
asennettavia sekä ellaisia, joiden a enloa voi
daan työn aikana myös sivu uunna sa muuttaa 
(kuvat 2 ja 3). Eräiden puskureiden terälevyjen 
kaltevuuskulmaa voidaan myös säätää. Edellä 
olevat tiedot koskevat ns. suoria eli levypusku
reita. Raskaimmilla traktorityypeillä voidaan 
käyttää vaihtoehtoi esti hydrauli esti tomivia, 
lumiauroja muistuttavia kolmiopuskureita , ns. 
»metsäpiruja •, jotka ovat o oittautuneet kaikkein 
tehokkaimmiksi raivau töissä kivettömillä mail
la. Levypuskureiden eräi sä malleissa voidaan 
käyttää piikkejä, joiden varassa irroitetut kannot 
siirretään yrjään. Pelkkää kantojenirroitustyötä 

Ku,·a 3. - Hydrauljse ti toimivan puskurin asentoa voi
daan työn aikana muuttaa sekä pysty- että vaakasuorassa 
nunna a. Li äk i toinen reuna voidaan nostaa toista kor

keammalle. Kuva a olevan traktorin painosta lepää n. 
puolet puskurin varassa. (•lnlernational• TD 9) 



Kuva 4. - Traktoreiden Ii ävarusle isiin kuuluva kanloj~.? 
noslopuskuri. Ensim~läis.es ä vai.hee~~a ~~~110 ly~.~.netaan 
nurin ja toisessa se Hrottelaa.~l Ja sur.retaan ~yrJaan. Sa
maa työlli voidaan lehda myos lava lh elia ratvauspu~ku
rilla joskaan sen käyttö tähän tarkoitukseen ei o le a1van 

' yhtä tehokasta. (• Caterpillar>) 

varten on konstruoitu kärsämäi.,iä pu kureita 
(kuva 4). 

V j ri t l. u r i a voidaan pi.aä välltiimällö
mänä ei ainoastaan raivaamis- vaan myös mnLsa 
·traktoreilla suoritettavissa töi sä. Sillä voidaan 
nostaa kiviä ja kantoja. Sen vara a kiinni juut
tunut 'tai suosilmäkkeeseen painunut traktori voi 
päästä pinteestä. Vintlureita on myö monen mal" 
Iisia. f etsätöissämme riittänee yk irumpuinen 
(kuva 5). Teräsköyden sää tämisek i on köyden
jakaja uo iteltava. 

1iti:i raivaami löi sä aavulellaviin työlulok-
iin tulee, vaihtelevat ne tavatloma Li käy lellä

vä tä kalustosta, maaperän laadusta , puitten ja 
kantojen koosta, lahoami astee ta ja Liheyde tä, 
kivien koo ta ja tiheydes tä ekä kuljettajan laita
vuudesta riippuen. Jonkinlaisen kuvan a iasta an: 
tavat Pellonraivau Oy:ltä aadut ke kimääräiset 
luvut muutamilla eri raska illa Iraktoreilla 
8 tunni sa aavuleluisla Lyötuloksi La kantojen 

Kuva 5. - 7.5 lon~~in l~ak~?ril~ vinlluri, johon mahtuu n. 
6o-70 m 7/8 teraskoytta. (Caterpillar> D 6) 

11 

Liheyden olles a keskimäärin 12 kpl/aari (kan
not tuoreita) ja maaston olle sa jonkin verran ki
vistä. Luvut on esitetty seuraavassa taulukossa. 

Taulukko 3. 

Paino kg Kan tojen · läpimilla, luumaa 
tavannut-

Ku-kannokot IIMä-kannokot · kaisis a Trakloriu varusteissa 
6 1 9 1 12 6 1 9 1 12 merkki 

r lm. pus-
kuria ja Raivallu pinta-ala aaria/8 l vintl.) 

Caterpillar b 4 4640 1 13 11 8 -
_, 

-
• D 6 7561 1 39 33 26 33 26 20 
• D 7 10845 91 85 85 91 85 78 

1 
• D 8 15499 104 10-1 104 104 104 104 j 
• D 8 1 ) 15499 208 208 208 208 ' 208 208 

" t) • melsäpirua • käyllaen. 

Lukuihin . isällyy kantojen irroitlaminen ja siir
täminen syrjään raivausalueella, keskisuurien 
irtokivien siirtäminen, mälläiden tasaaminen ja 
vähäi~et maanleikkauslyöt. Huippululok ina ovat 
eräät pellonraiva u työhön o alli luneet lraklorin
kuljellajat ilmoittaneet raivanneen a keskivaikeis~ 
sa olosuhteissa >Caterpillar D 7:llä ~ 4 ha/8 t. ja 
~ D 8:lla» siitä ylikin. 

Met äteiden raivaami e a muodo tuvat työtu
lokset ke kimäärin jonkin verran paremmiksi 
kuin pellonraivauk e sa, sillä poistettavien kanto: 
jen ja kivien iirlomatka rai au alueen reunoille 
on lyhyempi. 

Toimistopäällikkö Hjelmström' in (Ruotsi) anlac 
mien tietojen mukaan on Domän lyrelsenin met
säautoteiden raivauksi a vuo ina 1943--46 saa· 
vutettu telaketjutraktoreita käyttämällä 8--4 7 °/o 
kustannusten äästö ke kiarvon olle sa 22 °/a, 
verratttma käsinraivauk een. Työvoiman säästö 
on ollut keskimäärin 65 °/o. Hänen mukaansa on 
~ Caterpillar D 7 >-tyyppi ellä traktorilla vakinai
sen metsäautotien raivaami työs ä työtulos kes
kimäärin 126 m · qjovuorossa. Domän tyrel enin 
tienrakennu työt ·uorilettiin vuokratraktoreilla. 

Pellonraivaus Oy:n antamista tulok i ta ilme' 
nee, että ra kaimmat mallit ovat raivaustyöhön 
:.oveliaimmat. Alle 6 tonnin painoi ia käytettäes_ä 
on suudmmat kannot amoin kuin maakivet ja 
yli 1 m 3 suurui et irlokivetkin yylä poi taa am
pumalla. Suurehkoja kiviä raivattae a on edullis
ta kaivåa pu kurilla kuoppia ja työntää kivet nii 
hin , mikäli maaperä en allii. 

Var inaisena raivau kautena voidaan pitää ai
noa taan itä aikaa vuode ta, jolloin maa on su~ 

lana. Pellonraivau Oy: sä Ia kelaan raivau ·
kauden pituudek i ke kimäärin 1000 työtuntia 
traktoria kohti ja eri raskaille Iraktoreille seu
raavat raivauspinta-ala t tänä aikana: . 



12 

Caterpillar D 4 . . . . . . . . . . n . 20 ha 
D 6 .. . . . . . . . . . . » 50 » 

) D 7 .. . . . . . . . . . . » 100 
» D 8 .. . . . . . . . . . . » 100 » 

) D 8 .. . . . . . . . . . . » 1751) » 

Viimeiset Ruotsin uutiset kertovat, että siel lä 
on raivattu tielinjoja menestyksellises ti myös tal
vella. Tämä käy varmasti hyvin päinsä hiekkapc
räisillä kangasmailla. 

Teiden rakentamisen yhteydessä suoritettaYal 
1 e i k k a u s- j a p e n g c r r y s t y ö t voidaan 
tehdä huomattavasti halvemmin kustannuksin 
traktoreilla kuin miesvoimin. Mikäli maata jou
dutaan siirtämään pitkähköjä matkoja, on rai
vauspuskurin asemesta käytettävä erikoista maan-
iirtopuskuria (kuva 6) , joka eroaa edellisestä 
iinä, että terälevyn molemmissa reunoissa on 

maan sivuille vierimistä estävät levyt. Suuria 
leikkaus- ja pengerrystöitä varten on traktorei
hin saatavissa erilaisia hydraulisesti avautuvia ja 
sulkeutuvia maansiirtokauhoja, kaivuukoneita ja 
mam1siirtovaunuja. 

Metsätalviteiden pohjaaminen ja hoito. 

Mikäli syksyisin saadaan pakkasta ennen run
saita lumisateita, rontaantuu maa myös soilla 
hevo - ja autoliikennettä kestäviksi. Asia on toi
sin, jos lumi sataa sulaan maahan. Ennen kuin 
liikennettä voidaan aloittaa, on lumi tällöin saa
tava joko poi tetuksi tai tiivistetyksi, jotta maan 
lämpötila pääsisi laskemaan jäätymispisteen ala
puolelle. Näihin p o h j a a m i s t ö i h i n on tela
ketjutraktoreita käytetty menestyksellä. Telaket
jupaine on pieni vaihdellen normaaliketjuja käy
tettäe sä traktorin koosta riippuen 0.361-3.542 
kg/cm2 • Tästä johtuen koneella voidaan liikkua 
uhteelli en pehmeäHäkin alustalla. Vertailui1 

vuoksi mainittakoon, että miehen paino on noin 
0.3 kg/cm2 ja hevosen n. 1.4 kg/cm2• Kun suo
maalla kulkeva tie ajetaan traktorilla, painavat 
lelakeljut lumen tiiviiksi. Samanaikaisesti voidaan 
liika lumi työntää joko raivauspuskuria tai auraa 
käyttäen syrjään. Työ on patas suorittaa pakka-
ella, jotta maa ehtisi jäätyä ennen uuden lumen 

satami ta. Pehmeillä soilla, jotka eivät kestä 
traktorin painoa, on pohjaamistyö vaikeampaa. 
Tielinja on nimittäin tällöin teloitettava. Jos lunta 
011 paljon, on hyvä käyttää n. 3 m pituisia, keski
läpimitaltaan ainakin 10 cm vahvuisia po\kittais
puita, jotka asetetaan n. 1 m välimatkoille. Toinrn 
tapa on teloittaa pehmeimmät taipaleet joko en
nen lumen tuloa tai vähän lumen aikana pitkit-

1) •metsäpirua • käyttäen. 

Kuva 6. - Mekaanise Ii toimiva maan iirtopuskuri. jota 
käytetään tien rakennu töissä mm. leikkauksia ja penger-

ryksiä tehtäessä. (•Caterpillar> D 4) · 

täisjuoksuilla, jotka asetetaan siten, että niiden 
etäisyys toisistaan vastaa telaketjujen etäisyyttä. 
Kun tielinja on huolellisesti merkitty, voi trak
tori ajaa talvella näitä pitkin. Ensimmäinen kerta 
lienee varminta kulkea ilman puskuria, jotta pai
no olisi keveämpi. Vintturissa oleva teräsköysi 
pidetään avattuna siltä varalta, että kone alkaisi 
·ajota. Köysi saadaan silloin nopeasti kiinnitelyk-

si puihin ja traktori vedetyksi ylös. Apu uppoa
mistapauksissa on sitä tehokkaampaa, mitä no
peammin sitä on saatavissa. Tästä syystä on hyvä, 
jos kaiken varalta on mukana telapuukuormaa 
kuljettava hevonen sekä 3-4 mi~stä. Telapuidt>H 
saannin helpoittamiseksi on syytä suomailla jo 
Lielinjaa raivattaessa varastoida poistetut puut kc
l<oihin tien viereen. Samoja telapuita voidaan 
käyttää useaan kertaan. - Ensimmäinen ajokerta 
on aina vaikein. Esimerkkinä tästä mainittakoon , 
että eräällä Keski-Suomen talviautotienrakennus
työmaalla vaati kuluneena talvena 11 km levyisen 
jfiätymättömän nevan ylittäminen cnsimmäi<>ellä 
kerralla 4.6 tonnin traktorilla, jolla oli 13" tela
ketjut ja puskuri irroitettuna, 27 tuntia. Pohjavesi 
ulottui miltei koko matkalla suon pintaan asti. 
Lumen paksuus vaihteli 60-100 cm ja tielinja oli 
osittain polettu ja teloitettu poikittaispuilla. Mat
kan aikana traktori vajosi kolme kertaa, mutta 
pääsi joka kerran vintturinsa avulla omin voimin 
irti. Tien rakentajilla ei ollut aikaisempaa kok~
musta te.Iaketjutraktoreiden käytössä. Tästä syys
tä ei .Kaikkiin varokeinoihin oltu osattu varautua. 
- Paluuaika samalla matkalla oli ainoastaan 3 
ttmtia. Pakkanen oli nimittäin rakentanut jo sil
~oin tiiviiksi painuneen jäljen kuutavaksi {km·a 
7). 



• Kuva 7. - Traktorin avulla rak ennettua autotietä nevalla 
Lahti Oy:n työmaalla Kivijärvellä. Kinoksen päällä näky
vät puut ovat olleet tielinjalla teloina ajettaessa traktorilla 

ensimmäistä kertaa. 

Lumf~n tiivistämisessä voitalleen käyttää my1s 
j y r ä y s t ii . Pehmeimpien snopaikkojt:i• yli voi · 
daan jyrää vetää vintturin avulla, jolloin ei ole 
pelkoa koneen painumisesta. Jos jyrä on varus
tettu piikeillä, kovettuu jälki nopeammin. 

Varsinainen a u r a u s t y ö turvemaiden koh
dalla voidaan suorittaa vasta sitten, kun pohja 
on koko matkalla kantava . 

Telaketjutraktori on ylivoimaisesti tehokkain 
kaikkiin muihin aurausvälineisiin verrattuna. Sil
lä pystytään aukaisemaan käytännöllisesti katsoen 
miten paksussa lumipeitteessä oleva tie tahansa. 
Suhteellisen helposti sillä aukeaa autoliikenteelle 
sella inenkin auraamaton tie, jonka ajorata hevos
ajojen johdosta on kovettunut. 

Pohjois-Ruotsin m etsäyhtiöt ovat ryhtyneet 
käyttämään keveitä traktoreita myös hevosvarsi
teiden aukaisemiseen. Kokemukset ovat olleet 
järjestään myönteisiä. Tästä johtuen ne ovat 
hankkineet metsänhoitajapiiriä kohti keskimää
rin yhden telaketjutraktorin, joka siirretään joko 
kuorma-auton lavalla taikka erikoisreessä auton 
perässä tarpeen mukaan työmaalta toiselle. Täl
laiselle »aurauspartiolle» järjestetään johonkin 
t;yömaihin nähden keskeiseen paikkaan tukikoh
ta. Auraustyö tapahtuu auton ja traktorin yhteis
toimintana, siten että samanaikaisesti kuin trak
tori aukaisee pahimmin tukkeutuneita hevosvarsi
teitä, autoilla uoritetaan lähellä olevien auto- ja 
traktoriteiden keveämpää auraus ta. Tuiskuisim
pana aikana on eduk i, jos aurauspartion miehis
töön kuuluu kaksi traktorinkuljettajaa, taikka au
tonkuljettaja on perillä myös traktorin käytöstä. 
Tällöin on näet mahdollista saada auraaminen 
vuorot yöksi. 

Auråustyötä voidaan suorittaa lavallista r a i-

13 

Kuva 8. - Lumenpoistotyö käynnissä suolla autotalvitieltä 
Metsätehon Saarijärven kokeilutyömaalla. Kuvassa näkyvä 
puskuri ei käänny sivuasentoon, mistä johtuen lunta vyö-

ryy helposti sen yli takaisin tielle. (•Caterpillar> D 7) 

v a u s p u s kuri a käyttäen (kuvat 8 ja 9}. Täl
löin on vaatimuksena, että puskuri voidaan jokb 
asentaa tai kääntää kulkusuuntaan nähden vi
noon asentoon ja että puskurilevyn päät ovat avo-

Kuva 9. - Kuvassa 8 näkyvällä traktorilla kertaalleen 
käsiteltyä tielinjaa Metsätehon Saarijärven kokeilutyö
maalla. Lumen paksuus ajoradalla ennen ajoa keskim. 70 

cm ja sen jälkeen 10 cm. (•Caterpillar• D 7) 



14 

Kuva 10. - Traktorin aurausvarusleet. Sivuilla olevien le
,·ity siipien korkeutta voidaan työn aikana siiätää. Etuau
ran korkeus 125 cm, leveys 280 cm, suurin aurausleveys 

600 cm ja paino n. 3 .800 kg. (• Internationah TD 9) 

naiset. Mik~li lunta on runsaasti (yli 60 cm), vie
rii siitä o a takaisin tielle puskurilevyn yli. Levyn 
korkeutta on tällaisissa tapauksissa syytä lisätä 
hitsaamalla sen yläreunaan molempiin päihin 
kulma- tai U-raudasta haarukat, joiden väliin 
ladotaan 1.5- 2" lautoja. Lumenpoistotyössä laa
jahkoilla alueilla, kuten varastopaikoilla, on käy
tetty m a a n s i i r t o p u s k u r i a. Tämä ei 
vyörytä lunta yrjään, vaan kuljettaa sen edellään 
puhdistettavan alueen laitaan. 

Tärkein väline auraustyössä on l u m i aura. 
Amerikkalaiset traktoritehtaat ja traktoreiden 
Ii ävarusteiden tuottamiseen erikoistuneet teolli-
uuslaitokset valmistavat keskiraskaisiin ja ras

kaisiin telaketjutraktoreihin erittäin hyviä ja käy
tössä tehokkaiksi osoittautuneita, pääasiassa hyd
rauli e ti toimivia am·oja (kuvat 10 ja 11). Nii
den ivuilla on tavallise ti työn aikana korkeudel
taan äädettävi ä olevat levityssiivet Amerikka
laisten aurojen ainoana vikana on niiden korkea 
hinta. Ruotsalaiset nvat ryhtyneet valmistamaan 
omas a maa aan konstruktioltaan yksinkertai-
empia ja hinnaltaan halvempia, mutta sikäläisiä · 

lumiolosuhteita ajatellen kuitenkin riittävän te-

.. 

Kuva 11. -
lumiolo uhlei 
' iipi laskettu 

, 

4.6 tonnin traktori aukaisemassa vaikeissa 
a traktoritietä. Vasemmålla näkyvä levitys

alas, oikealla oleva ylhäällä. (•Caterpillar> 
D 4) 

Kuva 12. - Ruotsi a rakennettu traktoriaura, joka on 
o oittautunut hyväksi sekä uusien että tukkeutuneiden 
autoteiden aukaisemisessa lumipeitteen ollessa jopa yli 

1m. 

hokkaita lraktoriauroja. Tähän luulisi myös meil
lä olevan mahdollisuuksia (kuva 12). 

Pahasti hevosliikenteen kovettamia teitä ei 
voida keveillä eikä keskiraskailla iraktoreilla 
lumiauraa käyttäen aukaista, ellei jäätikköä en
sin revitä rikki. Tämänkaltaisia töitä varten on 
saatavi sa perässä vedettäviä repi j öitä. Mi
käli varusteisiin kuuluu hydraulisesti toimiva rai
vauspuskuri, on sellai ten käyttö kuitenkin tar
peetonta, sillä _pu kureilla saa murretuksi pahas
tikin jäätyneen kerroksen. 

Auraamisnopeus vaihtelee tien laadu ta, lumen 
paksuudesta ja laadusta, käytetystä kalustosta ja 
kuljettajasta riippuen melkoisesti. Pehmeätä pak-

Kuva 13. - Aurau partioon kuuluva 3.6 tonnin traktori au
kaisemassa lumipyryn tukkimaa hevosvarsitietä. Traktori 
siirretään joko kuorma-auton lavalla tai sitä varten val
mi lelu a reessä työmaalta toiselle. Kuljetuksessa käy
tettävä auto osallistuu myös tarpeen tullen auraus- ja 

lanaustöihin. {•Bolinder-Munktell •) 
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Traktori 

Caterpillar 
D 2 

Lanz 55 

Caterpillar 
D6 

Me Cormick 
TD 14 

1 
1 

Caterpillar 
D 7 

Pai- Käytetty 
no Aura kalusto 

ton. 

3,0 Tr.aura 1 tr. + aura 

5.0 Pyry liiA 1 Lr. + aura 
-,,-
--,,-
-,,-
-,,-
-,,-

7.0 La Plnnt 1 tr. + aura 
- ,,-
-,,-
-,,-
-,,--

7.0 La Plant 2 11·. + 1 repijä + · 
1 aura 

-,,-
-,,-

1 lr. + aura 
-,,-
-,,-

2 lr. + 1 repijä + 
1 aura 

1 tr. + aura 
2 lr. + aura 

, 
2 lr. + 1 r epijä + 

1 aura 

-·-
10.7 Haivausaura 1 tr. + aura 

" 

Taulukko 4 
Työsaavutukset 

Tien Lämpö-
Lumisuhteet lev. ti la km/pv km/1. m oc (= 8 t.) 

70 cm jäälynyttä lunta 2.5 - 20 0.25- 0.48 0.35 4.7 

30- 60 cm suojalunta 2.25 + 5 0.66 5.3 
50 • hevosliikent. tallaamaa lunta • - 18 0.31 2.5 
6() • • • • • - 3 0.33 2.6 
85 , lallaamatonla lunta • - 5 0.45 3.6 

100 • hevosliikent. tallaamaa lunta , - 3 0.33 2.G 
120 • lu iskuhinta • -5 0.05- 0.25 0.07 0.55 

60 cm hevosliikenteen tallaamaa 3.0 - 8 2.2 17.6 
70 • , .. 3.0 - 10 2.65 21 . 

80 • , • • - 22 1.0 8 
50 • • , 4.5 - 25 0.67- 1.0 0.75 6.6 

70-120 , • • . - 14 0.34 2.7 

30-40 cm hevosliikenteen koveltama 3.0 - 30 1.3- 2.25 1.85 ll. 15- 20 

40 • , • , - 16 1.75 14 
50 • • • . - 15- 30 1.00 8 
50 • • , ) - 0.10 5.6 
55 • tallaamatonta lunta • - 30 1.00 8 

60 • hevosliikenteen koveltama • --27 2.1 16.8 

80 • , • • -·30 1.25 7- 14 

100 • , > > - 10 1.3 10.4 

60 • hevosliik. kovaksi tali. (tie epätas .) -1.5 - 15 1.1 g 

70 > • • > • . . - 32 1.2 9.5 

70- 140 cm hevosliikent. kovaksi tali. • ·-10- 20 0.23 1.8 

80- 150 • • > > • - 15- 25 0.16 1.3 

50 cm h evosliikent. tallaamaa lunta 4.5 + 1 1.25 9 
90 • , > ~ > - 12 0.74 6 

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

Ul 
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Taulukko 5. 
Työtulos 

Tien Lämpö- Kes-Käytetty 
Traktori Aura Lumisuhteet leveys tila Kes- kim. kalusto 

Caterp. D 2 Tr.aura 1 tr: + aura 140 cm 
Lanz Pyry IIIA - ,,- 120 , 
Caterp. D 6 La Plant -,,- 120 , 

-,,- -,,- 130 , 
-,,- - ,,- 150 , 

Me Cormick -,.- -,,- 100 , 
TD 14 

" 
-,,- 110 , 

" 
-,,- 120- 200 , 

-,,- -,,- 110 , 

1 

-,,- 3 tr. + 2 a ur. 60 , 
-,,- -,,- 70 , 
-,,- -,,- 80 , 
-,,- -,,- 100 , 
-,,- - ,,- 120 , 

Levi tysaurauksessa saavutettiin samana taivena 
taulukos a 5 olevia tuloksia. 

Hevosvarsiteiden aukaisemisesta antanee jon
kinlaisen kuvan kevättalvella 1946 eräs Pohjois
Ruotsissa 3.6 tonnin Bolinder-Munktells telaket
jutraktorilla (kuva 13) suoritettu amaus, jonka 
ke kinopeudet ilmenevät seuraavas ta asetelmas
ta. 1) 

Tehtävän laatu Maasto Lumen paksuus Käytetty Nopeus 
cm vaihde km!t. 

Uuden tien 
aukaiseminen Suo 60 2.0-2.7 
Vanhan tien 
aukaiseminen ja Metsä 50-80 2 3.5 
levittäminen 
Vanhan tien 
a ukaiseminen ja Suo 40- 70 :-l 4.0-4.5 
levittäminen 
Vanhan tien 
aukai emin en ja Järvi 40 6.0 
levittäminen 

Noin 7.5 tonnin traktorilla pystytään raivaus
pu kuria käyttäen puhdistamaan yhdellä edesta
kai elia ajolla hevosliikenteen kovettama autotie. 
Sen ijaan 4.6 tonnin painoisella on suoritettava 
jo 3 ede takaista ajoa, siten että en immäinen 
matka tehdään ajaen tien ke keitä puskuri kohti-
uoraan a jo uuntaa vastaan asennettuna. Molem

milla muilla ajokerroilla aurataan ivut pitäen 
pu kuria vino a. 

Kuten mainittu, h evosvar iteiden traktoriau 
rauk een soveltuvat pm-hailen uhteellisen keveät 
mallit. Autoteillä maksimisuuruutena meikäläi
i sä olo uhtei a voitaneen pitää 10- 11 tonni-

1) Kantola, Mikko: Havaintoja metsäajotien traktori
aurauk e ta.Työtehotietoa n :o 2, 1948. 

k im. km/pv m oc 
km/t. (=8 t. ) 

pehm. lunta 2.5-3.25 - 30 3.1 25 
pakkasiu nta 2.2-3.0 - 8 3.0 24 
valli t 3.0-3.7 - 14 3.7 29.5 

, -,,- - 12 2.6 18 
, -,,- - 10 2.6 16 
, -,,- - 10 3.3 26.5 . -,,- - 18 2.2 17.5 
, -,,- - 22 1.5 12 
, 

" 
- 18 2.2 17.5 

, iUl-!.5 -8-25 5.1 41 
1 , 

" 
- 20 2 16 

, -,,- - 20 2 16 
, - ,,- - 1 2.5 20 
> - 1 3.5 28 

sia. Hyvin tullaan toimeen pienemmilläkin. Ruot
sa laisten lausuntojen mukaan sopivimmat koot 
ovat 3-5 tonnia. 

Ylei periaatteena on pidettävä, että tie aura
taan samaa välinettä käyttäen, jolla kuljetusktn 
suoritetaan. Tä tä johtuen traktoriaurausta on 
syytä käyttää ainoa taan kokonaan avaamatto
mien sekä pahoin umpeutuneiden auto- ja h evo -
teiden aurauk een. Jos näin menetellään, tullaan 
esim. hevo var iteillä huomattavasti keveäm
rnällä, korkeintaan 2 hevo ta vaativalla hoitoka
lustolla toimeen. 

Auto- ja traktoriteiden 1 a n a a m i s e s a 
j a v e i t t ä m i s e s s ä on telaketjutrakto
reiden käytöstä aa tu suotuisia kokemuksia. So
pivia Janamalleja ovat Ruotsista kotoisin oleva, 
yhdellä no teltavalla terällä varustettu, joka on 
kuluvana talvena Metsätehon suorittamissa ko-

Kuva 14. - Auto- ja traktoriteiden tasaamisessa käytettävä 
ruotsalai mallinen Jana, jonka terää voidaan takao as a 

näkyvien >käsivarsien> avulla nostaa ja laskea. 



Kuva 15. - 4.6 tonnin traktori suorillamassa tra ktoritien 
peruslanaus la. !~ana on 6- terä inen, miloi llaan 3 X 6 m ja 
suuremma n pa mon saavuttamiseksi rakennettu koivusta. 

(•Caterpi llar> D 4) 

keissa Saarijärvellä osoittautunut erittäin hvväksi 
(kuva 14), sekä tavallista maantielanaa m~listut
tava m alli (kuva 15). 

Traktorivetoisen vesilaa tikon tilavuus voi olla 
7- 16 m3 . - Kun on kysymys näin suurista vesi
määris tä, on laat ikko viisain ta täyttää mooltori
pumpulla, joka saa voimansa joko trilklorista tai 
erilli sestä polttomoottorista. Sopivien pumppujen 
teho on n. 700-800 litrlmin . - Lanaus- ja vesi
tysnopeudet vaihtelevat 4-9 km/t. traktorin ja 
lanan taikka vesilaatikon laadusta ja tiestä riip
puen. 

Puutavaran kuormaaminen. 

Yhdysvalloissa ja Kanadassa käytetään telaket
jutraktoreitn runsaasti myös t u k k i c n k e
raami see n j a kuorm aa mi seen 
joko traktorirekiin , kuorma-autoihin tai rauta tie
vaunuihin . Kerääminen tapahtuu siten , että pöl
ky t hina taan vin tturin avulla (kuva 16) . Kuor
maaminen esim. autoon suoritetaan seuraavasti. 
Traktori sijoitetaan a utoon nähden vä li va raston 
vasta kkaiselle puolelle. Sopivaan puuhun samalle 
P';'Olelle kiinnitetään Jokipyörä n. 3.5 m korkeu 
delle. \ intlurin teräsköys i johdetaan · kulkemaan 
sen kantta . (Kanadassa käytetään kuorman ·sito
mispäästä ·kaksihaara is ta köyttä .) Väli\'araston 
puolelle a utoa a etetaan jolut, jonka jälkc~ n kuor
maaminen voi a lkaa. Samalla kerralla voidaan 
hina ta useita tukkeja. Pölkkyjen vierittäminen 
auton lähelle jää vähäiseksi, sillä vi ntturilla voi
daan vetää pölkkyjä terä köyden pituudesta riip
pu~~ ain_a 6q_~7Q m etrin päästä. Kl i!1_ni jä_äty
neetkin pölkyt irtaantuvat helposti . I~un veto ta
pahtuu korkealta, on kitka joluja vasten melkoi
sesti p ienempi kuin jos terä köysi johdettaisiin 
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' .....---..~ ,. 
1\uva 11>. - Vin tturin avul!a •tapahtu\'aa puutavaran kerää
mistä Amerikassa. Vintturilla \"Oi myös suorittaa ra ivausta. 

(•Caterpilla r> D 6) 

suoraan auton yli . - Minimitekijäksi tämäntapai-' 
sessa kuormaamisessa muodostuu teräskÖyden
vetäminen uuden kuormattavan >taakan » luo. -
Jotta autojen seisonta-aika olisi mahdollisimman 
lyhyt, voidaan suurelle välivarastolle rakentaa 
kuorma uslava, jolle tukit hinataan valmiiksi au
ton ollf ssa matkalla päätevarastolle. Lavalta kä
sin käy uuden kuorman tekeminen vierittämällä 
erittäin nopeasti. 

Allekirjoitlaneella ei ole käytettävissä numero
aineis toa tämäntapaisen kuormaamisen ajanme
nekistä. Varmaa kuitenkin on että se jouduttaa 
työ tä ja keventää kuormausmiehistön rasitusta 
verrattuna köysien avulla tapahtuvaan kuor
maukseen. Edellä esitetyn kaltainen traktorikuor
maus on edullisempi tavallista, räjähdysmoollo
rista voimansa saavaa vintturikuormausla, syys
tä että kone saadaan vaivatta si irretyksi kuor
mauspaikalta toiselle. 

P i n o t a v a r a n k u o r m a u k s e n ko
neellis taminen on viime aikoihin asti ollut teknik
Jwkunnalle vaikeimmin ratkaistavia kysymyk
siä. Yksi pölkky muodostaa nimittäin liian pienen 

Kuva 17. - Traktori pinotavaran kuormauslailleineen. 
Laite toimii hydraulisesti ja sen maksiminostokyky ker
ralla on keskili~pimilallaan 8" ja pituudeltaan 4' pinola
\'a raa 2.7 p-m 3 JU vastaavan millaista, läpimitaltaan 4" pi-

nolavaraa 1.8 p-m3• (•Allis Chalmers•) · 
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Km·a 18. - P inota,·aran kuo rma usla ite y läasen nossa. 
Pölkyt s iirre tiiiin joko traktorirckiin , kuorm a-a uton la\'a l

le tai raut a ti c,·au nuuJI. (• fnt ern a tionnl• } 

yksikön , kun taas nipun tekeminen vaatii run 
saas ti li sä työ tä. Viimeisen maalimansodan aikana 
saatiin Yhdysvall oissa tämä kysymys ratkai stuk
s i iten, että tela ketjutra klo reihin rakennelluihin 
maanka ivuukoneisiin s ijoit e ttiin kauhan asemes 
ta eräänl a i et ~ kä s iva rre t ~ , jotka ottavat puuta 
pino ta samaan tapaa n kuin ihminen ottaessaan 
kl ap isy lyksellis tä (kuvat 17 ja 18). äitä la itte ita 
voidaan käyttää ainoastaan ns. jous ittomissa 
traktoreis a. Niillä voidaan kuormata pino ta va
raa tra ktorirekiin , kuorma-autoih in tai rautatie
vaunuihin. Valmistajan , Drott-tehlaan antami en 
ti e tojen mukaan lailleella tapahtuva kuormaami
nen va taa teholtaan 25 mieh en käsinkuormaa
mista ja työssä tarvita a n ain·oastaan yk i mi es. 
:\Iaks iminos tokyky on kerralla keskiläpimitaltaan 
8" ja pituudeltaan -!'' pinotavaraa 2.7 p-m3 ja \':l S
taa van millais ta, läpi111italtaan 4" pinotavaraa 
1.8 p-m3. Tämän mallis ten kuormauslailteiden 
käytö tä ei tois ta i ek i maa amme ole koke
mu ta . 

Puutovaran kuljetus. 

Amerika a j u o n n e t a a n sekä tukkt'jn 
e ttä poltto- ja pa peripuurankoja kesäa ikana ai 
van ylei e ti trakto reilla . Tätä varten on kon tru 
o.itu joko telaketjuilla (s uomailla ) taikka pyörillä 
(ko\lalla maalla) kulkevia erikoisva unuja , n s 
~ ulkyja », jotka kytketään Iraktorin perään (ku
va 19) . Ainoastaan pölkkyjen toi e t päät ovat 
kann a tuk elin to is ten laaha tessa maata . Pa peri 
ja polltopuurangat vedetään nipuissa. Tämä m e
netehnä lu kin sop in ee meillä käy tettäväksi , s illä 
alu met ä vaurioituu. Tämänlapai een juonta-

m1sccn sopivat Iraktorit ova t y leensä keskira · ~ 

kaita tai ras kaita . Huolsalaiscl vuoro ·taan ovat 
kokeillee t keve itä , alle 5 tonnin koneit a sa maa n 
työhön kuljeltaen ainoastaan muuta maa pölkkyä 
kerrallaan multapohdinta muistuttavas a, rauta
peilistä r akennetussa laitteessa ta i ky tkien pölkyt 
kettin gillä suoraan koneen perään . H eidän 
lausuntonsa mukaan juontaminen ke äa ikan a 
ja talvella kin vähän lumen a ika na käy pi enill ä, 
alle 2 to. painaviilakin Ira ktoreill a h yvin päin
sä, e llei m aas to o le erikoi en ki vis tä . ~Iikäli lr:lk 
lo rill a on tava llis ta pitemmät lelat , m enes tyy lyö 
kohlalaisen pak ·ulumi enakin ta lvena. 

Ajanm enekistä traktorilla suo ritettavassa juon
tokuljelukse sa verrattuna h evosell a ta pahtuvaa n 
juontoiyöhön a ntanee jonkintai en kuvan eräs 
Ruo ts issa kuluneena ta lvena suoritettu koe. 
jossa a ika tra ktori a käytelläee ä k eskim. 135 
metrin juontomalkalla oli n. 0.085 min . 1 j3 
kohti vastaavan ajan o lles a h evo elia 0.10 
- 0.1 5 min. Tuntuu luonnolli elta, e tt ä se, mikä 
metsä töissä kannattaa naapurillamme, on a in a
kin kok eilem isen a n ·oista meillä. Esim. van eri
koivujen kasaamista pienikokois ill a telnke lju 
lraktoreill a luuli i voilavan suori it aa m enes tyk 
selli ses ti. 

Varsinaiseen puutavaran k u 1 j e l u k e en 
ei lelakeljulra ktori y leen ä ole teknilli e Li eikii 
taloudellises ti e rikoi en oveli a . Ruotsalaist en 
kok emu sten mukaan vähintiliin 3 tonn in pa in o i
. et, kumipyörill ä varus tetut. 25 km ta i suurem
man tuntinopeuden aavu ltnva t, 30- 50 h evo ·
voimai et pyörätraktorit ovat tä h ä n ta rkoi luk een 
parempi a. (E im . Bolinder- ~Iunktell - ja \ o lvo
pyörä lra ktorit) . Ih a nteelli ena Lraklorina puuta 
varan kuljeluk een pidetään Ruol i a nelipyö
diveloi Ia pyörätrakloria, jo a yhdis tyy tavalli 
sen pyörätraktorin nopeu ja liikkuvai uu t la 
ketjutrakto rin ajokelpoi uuteen ja uureen veto-

];:unt 1\J. - Tukkien ke äkuljc tu ·ta .-\merika :1 . Kuo rman 
s uuruu i6 j3• i\fenctelmii tu kin opii meillä kiiytettii,·iik i. 

(• Caterpillar> D 7) 



kykyyn. J oka tapa uksessa eräillä a jomatkoill a 
(n. 5-15 km) tra ktorikuljetus on ·ekä hevos
etlä autokuljetus ta edullisempi, ja on olosuhteita, 
joissa juuri telaketjutraktori on pa ras mahdolli 
nen. Pitemmillä ma tkoilla on auto luonnollises ti 
suuremman nopeutensa vuoksi ylivoima inen sekä 
pyörä- että telaketjutraktoriin verrattuna . 

Yleensä traktorikuljetuksen etuin a autonkulje
tukseen verra ttun a vo idaan pitää seuraavi a kahta 
seikkaa : 

1. Kuorm aus tapahtuu rekiin , jolloin kuor
mauskorkeus on n . 1 m ma talampi. Tämä merkit
see n . 45 °/o säästöä kuormausajassa. 

2. Työmaan organisaatio on yksinkerta isempi. 
Ku ormaus ja purk~minen voidaan jä rjes tää ko
konaan erilli senä miehistöllä tapahtuvaksi. Täl
löin ei ajomies ten ta rvitse Iakkaama lla siirtyä 
työs tä toise n . Toiseksi koneen ei on ta-aja t muo
dostuvat huoma ttavasti lyhyemmiksi, sillä trak 
tori kuljettaa täys inä i iä reki ä pää tevaras tolle, 
jonne jä ttää ne purettavaksi, ja ottaa sieltä mu
kaan tyhjä t ree t väliva ras tolle vietäväk i. Tänä 
aik ana on uudet ree t ennäle lty kuorm ata valmiik
si, jo ten traktori pääsee vä littömäs ti lähtemään 
tnkaisin vaihd ettu aan tyhjä t rekensä täys iin . 

Telaketjutraklorin etuin a pyö rät ra idoriin ver
ra ttun a kuljetuksissa Yoidaan vuoro !aa n pitää 
suurempaa ve tokykyä ja enn en ka ikkea sitä, ellä 
Li enrakennuskus tannukset jäävät p ienemmik i. 
Kun pyÖ rätrakt ori vaa lii uunnilleen a maa luok 
kaa olevan Ii en kuin kuorm a-a utokin, tul ee tela
ketjutraktori toimeen paljon huonommissa olo
suhtei sa. Tiiviit, leveä t telaketjut kovettava t tien 
pinnan ja pitävät sen kunnossa . Täten sii tela
kr tjutra kt ori käylä nnöllisrs ti kal oen ra ken taa 

Kuva 20. - Pellon ra iva1,1s Oy:n käyttämä traktorireki 
i\!etsii.hall in non Si ni envaaran työmaalla Liek an hoito
nlueessn. Yht ee n rek ipariin voidaan kuormntn 20- 25 p-m3 

paperipuu ta. 

'' l !:J 

Ku va 21. - Pylväspuiden kuljetu ta 4.6 to pa in ois~ll a 
trak torilla Me tsähall innon iniseJn-~aran työmaalla Liek 
sa n hoi toalueessa. Tie kulkee korpijuottia pitkin. Mainit-

tavia tietö itä ei oltu tehty. 

a jon yhteydessä it e itsell een tien. Lisäksi sillä on 
parempi kyky selviy tyä epätasa isessa maastossa 
ja vas tamäissä . 

Lumi suus va ikuttaa suunn illeen samall a tavoin 
sekä pyörä traktori - että autokuljetukseen. Run 
saslumisilla alueill a on telaketjut raktorill a edut 
puolrl laa n. Kovaksi auratuill a teil lä ova t uoja
säät use in eduks i pyör~i tra klo ri- a moin kuin au
tokuljetuksillekin , multa vahi ngok i tela ketju 
trnklorikuljeluksill e. Pehmei ll ä lumiteillä on ti 
lann e pä in vas ta inen . Keväi in aa lelakeljutrak
lori lopettaa ajonsa muutamaa pä ivää ai kaisem
min kuin pyö rä lrak tori, s illä telaketjut vahin goit
tava t jossa in määrin omaa tietään. Toisaalla sillä 
pys tyy a jamaan huonoll akin ää llä muiden ajo
neuvojen saadessa seis tä . 

Suurin va rjopuoli kul jetu La aja tt llen on lela
ketjutraktorien pien i nopeus (n. 7-10 kmlt). 

P uutava ran kuljetukseen soveltuva t parhaiten 
keski raskaa t ja keveät malli t. 7.5 tonnia paina
vampaa konett a tu ski n k annatina käy tt ää tähän 
ta rk oitukseen. 

Kerra ll a kuljetell ava puu tava ramäärä va ihte
lee tien laadu La ja kunnos ta r iippuen. Hyvällä 
ti ellä , jossa ei ole sanotlava ti va tama ita, vo i
daa n kuljettaa pa rhaas a tapauk e a 1200 j3 

kahtee n parirekeen kuormattuna. No rm aalimää
ränå on kuitenkin p idellävä n. 800 j3. 1) J o 1-2 °/o 
vas ta inen alentaa kuorman kokoa. 2) -! 0/o :n nou-
ua vo idaa n p itää uuri mpana a llitlunn. Lyhyi-

t) Pu tk isto, Kalle: Puutavaran kulje tu Ien tehostamis
mahdoll isuuksis ta. Metsätyöntutkimuk et II. Metsätehon 
ju lkaisuja n :o 2. Helsinki 194 i. 

~) Houhu , Aame: Puula\'aran ajo ta traktorilla. Metsä
taloudell inen Aikaka uslehti n :o 7--8. Hei inki 1946. 



20 

1\uva 22. - Ruolsala isma ll iset trak loripa rireet, joissa on 3-
niveliset kaadelta ,·a t sin1pyh·~iiit ja jousitettu veto lanko. 
Taustalla näky,·iit rinteeseen rakennetut kuormauspenkit. 

den, jy rkkien mäkien y li selviytyy traktori par
haiten vetä mällä ree t vinlluriaan käy ttäen. 

Eri mallis is ta trakt o rir e i s tä saadut 
kokemukset ovat jonkin verran ristiriitaisia. 
Amerikkalaiset rakentava t sekä elu- e ltä takareen 
yhtä suuriks i ja jala ksr t 5- 6" levyisiks i. Koko 
kons truktio on raskas. Pellonraivaus Oy. on 
käy lläny t tämäntapais ta kalus toa ja pitä ii s itii 
ennen kaikkea su uren jalasleveyd en vuoksi h y
vi.inä (kuvat 20 ja 21). Ruotsala iset sen sijaan 
pitävät parhaimpina suhteellisen keveitä rckiil , 
joissa e tureki on lyhyt ja takareki pitkä. ( e 
muis tuttava t maliiltaan ruo tsala is ta, h evosk ulj P
tuks issa käy te ttävää tukkirekeä.) Jalasleveys on 
tavallisesti ainoastaan 3.5- -!.0". Jalasväli pyri 
tää n tekemää n a inakin 30 cm suuremmaksi kuin 
suurir. telaketjuleveys, jo tta telak e tjut eivät sär
ki si raidetta. Tästä johtuen se on 150- 180 cm 
riippuen trakto rin koosta. Pankkona käyte tään 

Kuva 24: - 4.6 tonnin traktori puutavaran kuljetuksessa. 
Kuljetusmatkan pituu 4 km. Ajokertojen Jukumäärä vuo
rokaudessa (22 t. ) 8. Kerralla kuljetettu puutavaramäärä 
1 100 j~. Kuormatun rekijonon paino 31.250 kg. Keskimää-
rä inen polttoainekulutus 4.6 litr./t. ( •Caterpillar> D 4) 

Ku,·a 23. - Ruol alaisten halkojen kuljetu]; scssa kiiyllämii 
traklorireki. Veto tangon rakenne yksinkertaisempi kuin 
l;m·assa 22 niiky,·iissii reessii, si llä se on ta rk oitettu kiinni
le ttä ,·iiks i edell ii kulkevaan rekeen. Kuorman suuruus 11 . 

18 p-m3 . 

useimmiten kuo rma-auton tukkipa nkkoa, joka on 
varuslellu 3-nivclisillä kaadr ttavilla s ivupy lväillä. 
Niiden normaalileveys on 210 cm (kuva t 22 ja 
23) . 

Taval lis immin ky tketään ke rralla trakto rin 
pcr~iän 2 rekipa ria. Edulli is a o lo. uhteissa voi
daan käyttää 3 :kin (kuva 2-!). Ajokertojen 
lukumäärä päivässä vaihtelee a jo matk a n p ituu
den mukaan. 10- 12 km matkalla suorite taan 

yhdessä vuorossa 2 ajokertaa. 
Kuo rmauksella on traktorikuljetus ten kannat

tavuudes a ava inasema . Sen koneeliis tuminen on 
paljon vaikeampi kuin autokuljetuksissa. T ästä 
syys tä on välttämätöntä ra kentaa aina kuor
mauspenkit , mikä li välivara ton maasto sen suin
kin sallii. 

Tela ketjutra ktorikulje tuks ia vo ita neen m eillä 
ajatella o lo uhle i sa, joi a m etsä o n h arvaa ja 
teiden rakenta mi een ja hoitoon ei ka nnata uh
ra ta suuria kustannuksia , taikka kuljetuk issa 
vedenjakajan y li. 

M uila m etsätaloudessa esiintyviii telrtketju
traktoreille soveltuvia töitii. 

Ruo ts issa on käy te tty teinketju traktoreita ui 1-
t o v ä y 1 i e n p e r k a a m i s e a. Kone s ijo i
te taan ra nna lle ja vin tturia käy ttäen ved ctää n 
kive t syrjään. 

Kämpänra kennus työm ailla voidaan traktoria 
Id iy Ltää v oi m a k o n e e n a k e n t t ä i r k 
k e 1 i l 1 e. Ma hdollises ti voi'ta isiin kons truoida 
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jonkinlaiseen rekeen sijoitettu kentläsirkkeli ,. luonnollises ti käy telläväksi ainoastaa n tasais illa. 
jonka traktori voisi hinata työmaille perässään. 

P i n o t a v a r a n v e t e e n v i e r i t y s
t ä voitaneen ajatella suoritettavaksi työntä
mällä puut rannalta raivauspuskurilla varuste
tulla traktorilla. 

P u u t a v a r a n n o s l o a on suoritettu 
vintturia käyttäen. 

Amerikasta ja Ruots is ta saapuneet tiedot ker
tovat, e ttä kevyet telaketjutraktorit soveltuvat 
erinomaisen hyvin m a a n p i n n a n r e pi m i-

e e n k y 1 v ö ä varten. Näihin töihin on 
konstruoitu useita eri mallisia traktorivetois ia 
laitteita. Metsänhoitaja Collin' in mukaan eräissä 
Jämllannissa v. 1946 suoritetuissa kokeissa kulot
tamattomalla hakkuualueella pienikokoinen » lai
kutuslaahustimella» varustettu traktori käsitteli 
n . 2 ha alan 8 tunnissa, kun taasen iso traktori , 
jonka perässä oli 2 rinnakkaislaahustinta, ehti 
valmistaa 4 ha. Tällä alueella tuli maan pinhan 
rikkominen traktoria käyttäen 25- 50 °/o haivem
maksi, koneen koosta riippuen, vastaavaan mies
Yoimin tehtyyn työhön verrattuna. 1) Koneellinen 
maanpinnan rikkominen tulee lähinnä kysymyk 
seen suurilla hakkuualueilla . 

Edelleen Amerikasta kerro taan , että siellä ta i
mitarhatyöt ·aina koulutt amis ta myöten on ko
neellis tetlu 1 raktoriveto isilla laitteilla tapahtu
viksi. Myös puu n tai m i e n i s t u t ta m i
s e s s a m e t sää n käy tetään traktoris ta 
voimansa saavia Iaitlei la (kuva 25). Tällaisella 
koneella , joka kää ntää ja pehmiltää maan, is tut
taa taimen ekä painaa maan Lii viik i juurien 
y mpäriltä, pys tyy 2 mies tä istutta maan 12000-
15000 tainta päivässä tai alueen , jonka pinta-ala 
on 6- 8 ha. Kustannukset ova t noin puolet kä
s inis tultamiskus tannuksis ta. 2) Laite soveltuu 

1) Collin, (;: Traktorin käylöslå maanpinnan rikkomis
lyössti. l\le lsiilc hli n :o 15- 16. Hels inki 1948. 

~) Scharlau, ~[al s: Glimlar från etl skogsmöle i l\fissi
sippi. S\'enska Skogsdrtlsföreningens Tidskrift Nr 4. 
. · lockho lm IU47. 

Traktorin 
hinta 

Malli mk 

Ca terpilla r D 2 620.000: -
- ,,- D 4 820.000: -
- ,,- D 6 1.260.000: -

.-\llis Cha lmers II D ;j .. 76:i.OOO: -
- ,,- HD 7 .. 1.150.000: -
-,,- 110 10 t. :iOO.OOO: -

lnternalional TD 6 .. ()20.000: -
- ,,- TD 9 .... 800.000: -
- ,,- TD H 1.170.000 : -

kivctlömillä nwilla. On toistaiseksi tunt ematon
ta , onko tällaisella menetelmällä käyt tömahdolli
suuksia maa~samme. 

Viime vuosina ovat a merikkala iset r_vhtyneet 
valmi~tamaan kumipää llysteisiä telaketjuja. ~li

käli ne kes tävä t, luulis i niiden olevan juuri m et
sii nhoidollisissa tö issä käytettäville trakloreille 
soveliaita, s illä metsälle a iheutuvat vahingot jäis i
vät pienemmik ·i. 

Metsäpalojen sa ttuessa voidaan telakcljutrak
toreilla r aivata p a 1 o kujia m aatulen le
viämisen es tämiseksi. 

Telaketjutrak toreih in on saa tav i~sa sekä pcllo
ellä maantieojien kaivamiseen soveltuvia o j a n
k a i \' u uk o n e i ta. Ei luulisi olevan ka ik
kien mahdollisuuksien ulkopuolella saada telaket
jutraktoreista apua myös so id e n m e t sä o j i
t u k s i s s a. Valtaviemärit voisi a jatella ka i
vettav iksi tava llisella traklorikäyllöis~llä kai
vuukoncella, mata lilla ja vähäkivis illä sekä vähä
liekoisilla soilla pienemmät ojat taasen em. vedet
lävää ojankuivuukonetta muistutlavilla la itteilla . 
Pehmeillä paikoilla voisi a jatella traktorin pi
tä mis tä paikoillaan ja kaivuulaitteen vetämistä 
vintturin avulla. Vintlurilla voisi poistaa myös 
ojista kiviä. kan toja ja liekoja. 

Jos tra kto reita ryhdytään käyttämään maa -
sammc suuremmassa millakaavas a metsätalou
den tö issä, voitaneen olla varmoja iitä, et tä niille 
keksitään yhä uusia käy! tömuoloja. 

TELAKETJUTRAI\.TOHEIDE KÄYTÖN K S
TA.NN KSfSTA. 

Telaketjutraktoreiden hinna t vaihteleva t mal
lien raskauden ja rakenteen mukaan. Seuraa- . 
vaan asetelmaan on kerätty joidenkin mallien 
sekä niiden lisävarus teiden hintoja. 1} 

äin ollen s ii esim. Caterpillar D 6:n hinta 

' ) Hinnat Irak iareiden läkii lä islen edustajien an tamia . 
S iloumuksclla Suomen sa tamissa. 

Vin llurin Raiv.pusk. Yhl. 
hinta hinta mk 
mk mk 

164.000 : - 784.000: -
19G.OOO : - 240.000 : - 1.2:>6.000: -
25-LOOO : - :186.000: - 1.\100.000:-
170.000: - 240.000: - 1.17:>.000: -
225.000 : - 300.000:- 1.675.000: -
260.000: - 34ii.OOO: - 2.105.000: -
184.000: - 260.000: - 1.064.000:-
18-LOOO: - :320.000: - 1.30~.000 : -

2fi0.000 : - 110.000: ·- 1.840.000:-



vinllurein een ja raivau sp usk urein een on noin 
1.900.000: -. Telaketju traktoreiden k uol etus
ajasla ei allekirjoillaneella ole kiiytcl!äYissä tark
koja ti etoja. Se riippuu luonnollises ti eritliiin 
paljon kuljettajan pystyväisyydeslä , huollon laa
dusta sekä siitä, mihin töihin Iaitel la käy tetää n. 
Kuorma-autoille lasketaan tava lli ses ti 6.000 käy l
löt.untia ja pyörätraktoreille 10.000. Jos tclaket
jutraktoria käytetään pääasiallisesti raskaaseen 
raivaus työhön , lienee aika jonkin verran pienem
pi kuin kuorma-autoilla. l\Ietsätaloude sa trakt o
ria jouduttaneen käyttämään siksi runsaas ti ke
vyempiin töihin , kuten auraukseen jne., e ttä tus
kin tehtäneen suurta virhettä, jos kuoletusaikana 
pidetään 6000 käyttötuntia. Vuotta kohti voita
neen laskea n. 1000 käyllötunlia. Tällöin pää
oman korko ja kuoletu tekisivät n. 395:-/1. 

Huoltoon kuluu päivittäin aikaa n. 1 tunti , 
jonka lisäksi viikoittain on laskettava perusteelli
sempaa voitelua jne. kohti n. 4 tuntia. Kuljetta
jan palkka huoltoon käytelyltä ajalta on näin 
laskien n. 27:- käyttötuntia kohti , jos kuljetta
jan palkaksi laske taan 100 :-/t. 

Korjauskustannu sten määrä riippuu ratkaise
va ti kuljettajan tailavuudes ta (ajon suoritus ta
vasta ja päivilläisestä huollosta). Jos tähän las
ketaan kuluvan käyttötuntia kohti 100:-, luulisi 
sen riillävän. 

Pollto- ja voiteluainekustannukset tekevät kor

keintaan n. 120:- /t. 
Lisäksi on kus tannuksissa otettava vi elä huo

mioon traktorin siirrot työmaalta toise ll e. Arvioi
takaan tämän tulevan maksamaan 2000:- iirtoa 
kohti ja iirto tapahtuvaksi aina 50 käy ttötunnin 
jälkeen. Tällöin olisivat s iirtokus tannukset 
40:-/t. 

Työnjohto- ja hallintakuluja ei tämäntapai 
sessa laskelmassa tarvinne ottaa huomioon , sillä 
ama organi saa tio , joka muutenkin huol ehtii töi 

den suorittamises ta, huolehtii niistä traktoreita
kin käytettäessä. 

Edellisen perusteella saadaan seuraava yhdis
telmä ku tannuksi ta . 
Pääoman korko ja kuoletus . . . . . . . . . . 395: -
Huolto .. ....... . ....... . . ........ . 
Korjaukse t ... ............. .. ..... . 
Kuljettajan palkka ....... ... ... ... . . 
Poltto- ja voiteluaine .... .... . ...... . 
Siirrot työm aalta toi se lle . .... .. .... . 
Työn johto ja h a llinta .. ....... . .. . . 

27:-
100: -
100: -
120: -
40: -

Yhteensä ......... ... . mk/käy ttötunti 782: -
Huot ·alaiset laskevat ke kira skaall e telakelju

~rHklori IIe käy llölunnin kus tann u ksrk i 15 I' r = 

KuYa 2.). - Tra\ loriYe toinen puun tai mien isluluskone. 
Ta im e t ase telaa n viililtömäsli tak imma isen a uran ta a kse 
,·in oon va semmall e laimikimpun all e. Kauempa na oleva 
kyntöauraa mui stuttava lai te ra i,·aa karkeammat es tee t. 
Aurojen Yälissä oleva t levy t katkovat juuria ja muita sen 
tapaisia es teitä. l s tultaja istuu kauimpana vasemmalla, ja 
suoraan hii nen a llaan on 2 pyörää, joiden tarkoituksena 

on tiivistä ii maa taimien ympärillä. 

569 mk , joten a rvio itu käyttötunnin ku tannus ei 
todennäköisesti ole a inakaan liian pieni. Tällä 
hinnalla voidaan keskinkertaista maastovaikeutta 
cdu stavi ssa olosuhteissa raiva ta es im. 4 m levyis
tii talvi auto tien pohjaa n . 100 jm. 

MILLAlNE T LEE i\IE1SÄTALOUDEN TAR
PEITA VARTEN HANKITTAVA TELAKET.J -

TRAKTORI OLLA ? 

Kun tulee ky y myk een telaketjulraktorin 
hankkiminen metså talouden tö itä varten , on mal
lin va linna sa ra tkai eYaa, mitä töitä s illä pääasi
a llises ti on tarkoituk ena uorittaa. Kuten aikai
semmas ta on ilmennyt. on eri ra kailla koneilla 
erllai ·et käyttömahdolli ·uud et. Monipuoli in 
käyttö on ke kira kailla , n . 4- 7.5 lonnis illa . Tätä 
kevyempiä malleja voidaan käy tt ää ainoa taan 
e rikois tehtäviin . Haskaimm at mallit taasen edus
taYat s iks i uurla pääoman s ijoilu ta , että niiden 
kuol ettaminen pelkii. tään metsä ta louden tehtävis
sä voi tuottaa Yaik euk ia. Ke kiraskaiden puolesta 

1\m·a 26. - Trak torien eri m a lli ia telaketjuk enkiii. 1. 
normaalikenkiin kiinnitetyt jiiiihokit, 2- 3. normaalik e nnät 
(huo m. reiii t), 4. jiiiitikkö keugiit , 5. normaalik enkiin kiin
nit etyt levy t ti e ll ii a je lt ae ·sa (e ivät siirje ti en pintnå ). 

(• lnlcrna li onah) 



painaa vaakalaudalla myös niiden siirlämiskysy
mys lyömaalta toiselle. Kuljetus täytyy voida suo
rittaa autolla , sillä maanlieajoa ei telaketjutrakto
reilla voida ajatella muuta kuin a ivan lyhyillä 
ma tkoi lla pienen nopeuden vuoksi. Toiseksi tc
lat kaivavat tien pinnan kuoppaiseksi , jolloin au
toliikenne kärsii. 7.5-tonninen vaatii jo eri
koisraskaan kuorma-auton (esim. GMC) . Jos pai
no on tätä suurempi , ta rvitaan erikoiskuljetus
vaunu. 

Jonkinlaisena yhteenvetona voitaneen telaket
jutraktorille esittää seuraavat vaa timukset: 

1. Moottori sitkeävetoinen, mieluimmin »die
se!». 

2. Käynnistys helppo myös pakkasella. 
3. Helposti kuorma-auton lavalla tai reessä 

työmaalta toiselle siirretlävissä oleva (paino 
korkeintaan 7.5 tonnia). 

4. Talvikäyttöä silmällä pitäen telaketjuja var
ten piikkikengät (kuva 26) . 

5. Pehmeillä turvemailla liikkumista varten 
mahdollisimman leveät lelakeljut tai nor
maaliketjuissa reiät levennyslevyjen kiin
nittämistä varten. 

(i. Ai nakin seuraava t lisäva rusteel: hydrauli
scsti toimiva raivauspuskuri , joka voidaan 
joko asentaa lai kääntää vinoon asentoon, 
vin lturi sPkä lumiaura. Vinl!uria on voilava 
käytlää sa ma naikaises ti kuin puskuria. 
(\'aimansiirtokohlia kaksi.) 

7. \ 'arustellu mahdollisuuk illa voimanantoon 
erilaisi lle koneille. 

S. Mahdolli simma n pieni ja mahdollisimman 
suuri va ihde (kuljetusta silmällä pitäen). 
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Kuten edellä olevan katsauksen perusteella voi
daan todeta, on metsätaloudessa runsaasti ympäri 
vuoden töitä , joita voidaan koneellistaa ottamalla 
telakeljutraldorit käyttöön. Yksistään jo tällä het
kellä ajankohtaiseksi muodostunut sekä vakinais
ten että Lilapäisten metsäautoteiden rakentaminen 
antaa riittävästi aihetta traktorikaluston hank
kimiselle. 

On Ct•awlct· Tt·actors and Their Uscs in 
Fot·cst Managcmcnt 

by K a l l e P u 1 k i s 1 o. 

In lhis arlicle, a sho rl survey is gi,·en of thc most im
portant tcchnical quali lics o f the presenl crawlcr tractors. 
Aftcr that, lhose tasks within the F innish fores t ma nagc
ment a rc dea lt with which could be mccha nised by ulili
si ng crawlcr lraclors. Such tasks arc road building, clear- · 
ing o f s toragc place a reas, mainlenance of truck, trac
lor a nd horse r oads, such as ploughing, levelling a nd 
watcring for frcezing, load ing of logs a nd p iled wood into 
lrucks and sleighs, skidding and the actua l tra nsportation 
of limber, clearing of fl oating channels, supply ing of po
wcr for d ifferen! machines, such as circular saws, rolling 
of pilecl woocl into waler, lifting ashorc of timber, b reak
ing o f soi! fo r sowin g, clcaring of fire allcys in !he e,·enl 
o f foresl firc, a ncl digging of di!che . Fu r!hcr , a survey is 
given of !he prospects of utilising crawlcr lractors for 
mechanical planting of !rce seecl lin gs and for d raining of 
swnmps int o fo resl land: - Tn conneclion with each task 
informa li o n is supplicd on add iti onal eq uipmcnl r equired, 
ancl amounl of time needcd, as far as it has been obtain
ablc. - ln co nclus ion, calcula!ions a re presen ted on lhe 
l' XI'ensc~ conn ected with the use of crawlcr trnctors. The 
lraclo rs lo be procurecl for forestry use and thei r add iti o
na l equ i p~e1en ! will havc lo fill certain requirements of 
which a summa ry is allached . 
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Arno Tuo-vinen: 

Uusista niputustavoista 
Puutavaran nipulus ta on totullu pilämäiin y k

sinomaan kesäaikaan ja lisäksi vedessä suorilel
tavanD työnä . Näin ei kuitenkaan tarvitse aina 
olla asia, a inaki n mitä 2- 4 metrin pituisen pape
ripuun tai halkorankojen niputukseen tulee. J(u
lun eena talvena on niic l eri puolilla Hämettä ja 
Satakuntaa, pääasiassa Aktiebolage t J. \V. E n
qvist Osakeyhliössii. kokeiltu Ville Sorwn kek
simää »R e ki-S o r sa » (patentti n:o 8981l) -n i
mistä, maalla tai jäällii käytcttädä niputtajaa. 
1\oska a ia ansaitsee yleistiikin huomiota, f'site
tään euraavassa erä itä ko. lailleen käyttöä kos
kevia näkökohtia. 

1 IPUTUS MAALLA. 

:\faalla 11ipuluksessa Yoida :u1 käyltä}i useitakin 
menetelmiä. Tähän mennessä niistä on kokeiltu 
käytännössä pääasia sa seuraavaa tapaa. Niput
laminen to imite taan kuvassa 1 esitetyllä n i p u 
tu s k e h i k o 1 1 a, jonka muodostaa 2 toisiinsa 
kiinnilettyä, U-ra udas ta valmisteltua kehää. Ke
hikko asetetaan pinon viereen ja kehikon mo
lemmille ulkosivuille pa nnaan 2 pölkkyä, jotka 
e läväl kehikon va joamisen lumeen ja helpotta
vat nippujen poiskuljetu La. Pölkyt ladotaan ke
hikkoon pokaraa tms. apuna käyttäen mahdolli
si mman tiiviisti pitäen samalla huolta sii tä, että 
myö yläosan raot tulevat täyteen. Kun nippuke
hikko on täynnä, se sisältää 5- 7 p -m 3 puuta 
riippuen tavaralajin pituudesta ja kehikon suu
ruudesta. Nippulangat, jo tka on valmisteltu 5 
mm vahvuisesta rautalangasla, on katkottu mää
rätyn pitui iks i. Niiden toiseen päähän on kiinni
tetty yk inkerta inen lukkolaite. Kun lanka kier 
retään nipun y mpärille (tämä ta pahtuu tavalli -
esti jo ennen pölkkyjen lalomista) , tarvitsee ai

noastaan työntää vapaana oleva langan pää lu
ko a olevan, n. 6 mm läpimittaisen reiän lävitse 
ja kääntää langan pää ala pä in, niin lankojen si
tominE-n on valmi . Mitään kiristyslaitteita ei käy
tetä. Kun kangella kapautetaan kehikon yläpääs
sä olevaa lauka isulaitelta , kehikko hajoaa ylhääl
lä ja a lhaa lta kahteen osaan, jotka voidaan nos
taa pois uuden nipun tekopa ikalle. 

Kur. Aktiebolaget .J. W . Enqvi. t Osakeyhtiön 
Riekkoper}in t~·ii nwnlla Ruovedellä S('uratliin 
:\Ict ·ä tehon loi nH's ta 2-m puolipuhtaan paperi
p uun nipulla m isla, kului nipun tekoon (5 p-m3) 

aikaa keskimäärin n. 18 mm., eli 2 miehen yh
Leisa ikana n. 36 min. 

T~·öa ika jakaantui seu raavas ti: 

pinoaminen ...... .. .. . ... ... . 
lankojen sitominen ... .. .... . 
pö lkyt aluspuiksi .. ..... .. .. . 
IHukaisemi nen j:t kehystcn irroi-

t US .•....... • · · • · · · · · · · · • 

lumen ym. raiYaus ...... ... . 
muu työ .. .. ......... .. ... . . 
lepoaika .. .. . .... . .. .. . .. . . . 

50 °/o 
9 » 

3 » 

11 » 
13 » 

3 » 

11 » -------
Yht. 100 °/o 

Tämän mukaan 2-henkisen työryhmän työ
saavutus olisi 6 tunnissa 20 nippua eli 100 
p-1113 2-metristä, puolipuhdasta (ylivuotista) pa
peripuuta. Miesten työvauhti oli kuitenkin sik i 
hidas, että suuremmat päivätyösaavutuk:.et ova t 
todenr.äköisiä. Työpaikkoina oli ko. työmaalla 
makscllu 12 mk p-m3 :1tä eli 60 mk nipulta. 

i p p u j e n k u l j e t u r a n t a v a-
r a s t osta j ä ä l 1 e tapahtuu vintturilla ja 
raudoiletuilla jalak illa varu letulla eri k o i s
r e e 1 1 ä. Reen jalakset sovitetaan tukipölkky
jen vara sa olevan nipun a lle, vintturin teräsköy
den päässä oleva koukku kjjnnitetään nipu a 
oleviin rakoihin ja nippu vedetään reen jalas
ten päälle (kuva 2). Työs ä tarvitaan 2 mie tä 
ja hevonen. Nippu ajetaan jäälle ja ·iellä kiinni 
tys laite lattkaistaan kangella , jolloin h evo en ny
käi tessä nippu putoaa jäälle. 

J\un niput o livat 5 p-m3 :n suurui ia ja s iirto
matka va ihteli 50--'-150 m , kului Riekkoperän 
työmaall a Ruovedellä työryhmältä (2 miestä ja 
hevonen) aikaa nipun s iirtämiseen maalta jäälle 
9 min. 

Eri lyöva iheiden osalle aika jakaantui euraa
vasti: 

a jo tyhjänä jäältä maalle .. 16 °/o 1.35 min. 
kuormaus rekeen ..... ... 33 :t 2.80 ,. 
a jo kuormattuna maalta 

jäälle ... .. . . . . ..... . . 12 , 1.00 , 
laukaisu ja vierity reestä .. 13 ,. 1.10 :t 

tienteko •• 0 •••• ••• • ••••• 11 , 0.95 ,. 
muut työt ...... . .. ....... 6 ,. 0.50 ,. 
lepoaika •••• • •••• 0 •••••• 9 » 0.75 ,. 

Yht. 100 Ofo 8.45 min. 



Kuva 1. - Nip utus maalla käynnissä. Nipu tuskehik on 
y läosa lado taan täyteen. Huom. nipun a lla näkyvä tuki

pölkky. Yalok. Arno Tuovinen. 

Tämän- mukaan työsaavutus oli 42 .5 nippua eli 
212.5 p-m3 6 tunnissa. Jos niputusryhmiä on yht
aikaa toiminnassa 2 kpl. , on näiden yhteinen 
Lyösaavutus päivässä vähintään 40 nippua , joten 
1 ajolyöryhmä ehtii päivittäin ajaa ra nnalta jääl
le 2 niputlajaryhmän työ tul oksen. Ajomatkan pi
tuudella on tässä tapauksessa suhteelli sen pieni 
merkitys. 

Kun niputu s ja nippujen siirto toimitettiin yllä 
kuvatulla tavalla , olivat kustannukset ko. Ri ekko
perän työmaalla yhteensä 23 mk p-m3 :Itä. Nippu
jen siirto m aalta jäälle maksoi näet 11 mk p-m3 : 

Itä. J os samat puuerät oli s i niputettu tava lliseen 
tapaan kesäll ä vedessä, oli si yo. 23 m arkan si
jasta täy tyny t la skea kustannuksiksi veteenvieri
ty~- ja vedessä niputuspalkat sekä osaksi paperi
puupyräiden hinaukses ta niputuspaika lle a iheu
tuvat kustannukse t. Paikallisista olosuhteista riip
puen nämä kustannukset voivat hyvinkin suures ti 
vaihdella, joten ku stannuslaskelma on tehtävä 
kussakin tapauksessa erikseen . Sen sijaan m aalla 
niputu sta suorilettaessa kustannukset voidaan las
kea melko kiinteiksi . Ainoa epäva rme mpi tekijä 
laskelmia suori Lellaessa on toistaiseksi nippujen 
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Kuva 2. - Nippujcn s iirto maalta jää lle. Nippu vedetään 
vintlurilla varustettuun erikoisrekeen. Valok. Arno Tuovi

nen. 

hinam,kustannusten suuruus keväällä jäiden läh· 
dettyä. Lisäksi on otettava huomioon , etteivät 
puut joudu olemaan irtaallaan pyräässä ennen 
niputusta, joten uppoa mi sva h in got muodostuvat 
mahdolli simman pieniksi. Maalla niputettaessa 
nippujen koko on täsmälleen ti etyn suuruinen 
eikä niin kuin vedessä niputettaessa , jolloin_nippu
jen koko voi mones ti suures tikin vaihdella. Maal
la tehdyt niput näyttävä t m yös niin tiiviiltä ja 
lujarakent eis ilta , että olettaisi niiden kestävän hi
nauksen rasitukset. Kokemusperäisiä ti etoja tästä 
asiasta on kuitenkin saatavi ssa vasta ensi syk
synä. Maalla voidaan ajatella niputettavaksi kaik
kea pinotavaraa 2 ja 4 metrin väliltä. Pitkän tava
ran niputuksessa on kuitenkin käytettävä halkai
sijaltaan pi enempää nipuluskehikkoa kuin lyhy
elle tavaralle. Samaten käynee välttämättömäk i 
rakentaa eri kokoi sia rekiä eri pituiselle tavarall e, 
jos tätä menetelmää aiotaan soveltaa käytäntöön . 
Jos. niput säilytetään purkam attomina koko uitto
ajan , on selvää, että tavaran kuivuusas teella on 
suhteel lisen pieni merkitys maa lla niputtamis
mnhdollisuuksiin. Jo niput joudutaan purka
maan kesken uittok auden, ei voida niputtaa kuiu 



Kuva 3 - Maalla nipuleltua pino tavaran jiiiille s iirrclt~r n i"i 
(5.000 p-m3 ) . Ab. J. W. Enqvist Oy: n Riekko perä n lyö

maa, Ruovesi. Valok. Arno Tuovinen. 

täys in uimisk yk y istä tavaraa . Nipun suuruut ta ei 
h evin vo ida n ostaa y llä esite ttyä suuremmaksi, 
koska suuret niput r as ittava t liiaksi h evosta niitä 
maalta jäälle s iirre ttäessä j a uiva t vedessä liian 
syvä sä. Nippujen h a joamisva ara silloin m yös 
k asvaa. ippukehikkojen s ta ndardisoin ti vaatis i, 
että eri k ehikko uuruuksia olisi m ahdollisimman 
vä h ä n , mieluimmin vain kak s i. 2 m etrin ja 4 
metrin pituuks ille s iis ta rvittais iin omat niputta
ja nsa. T ä llöin nippukehikkojen ja reiden h ankin
ta kusta nnukset saat a is iin m ahdollis imman pi e
niks i. 

Maalla niputta rninen vo idaan to imittaa m yös 
edellisestä jonkin verran po ikkeava lla tavalla. 

Kuvi a 4 ja 5 on esitetty muuten samanlainen 
»Reki -Sor a », kuin edellä on kuva ttu. pa itsi e ttä 
täs ä ma llissa nipulta jaan kuuluu j a 1 a k s e t , 
joiden pituu on n. '2 .7 m. ippukehikko ja ja lak -

e t kuul~1 va t kiinteä ti yhteen k eh ikon tois ta puo
li koa lukuun otta ma tta. Kehikko ladotaan puita 
täy teen , langat s idotaan nipun y mpärille ja nip
J>~ reki jä tetää n odotta maa n h evosella tapahtu
vaa jäälle kuljetus ta . Sen jälkeen niputus työryh 
m ä· iirtyy täyttämää n to is ta nippurek eä. Sillä a i
k aa hevosmies pa laa jää ltä tyhjä n ipptm·ki mu
k an aan , irroittaa a i a t ja kiinnittää ne valmiiksi 
kuorma tluun nippurekeen . Kuorma n o tta minen 
tapahtuu s iis eriltä in yk sinkerta ise ti. Apumies
liikään ei ta rvitta ne. J ää llä h evosmies la ukaisee 
kangeli. avulla nippukehikon, jollo in kehikon ta
kao a nousee y lös ja pääs tää nipun p utoam aan 
jäälle. Täm ä ni pulus- ja s iirto m enettely on s iis h y
vin y k inkerta inen, mutta kalustoa ta rvitaan 
enemmä n. Vaikka tämän m ene telmän k äy töstä e i 
olekaa n o te ttu mitään a ikah ava inloja , näy tli.iä il 
mei. elt ii. eWi aja nmenekki on pienempi kuin en -

s in kuvattua m en etelmää k äytettäessä. J ääh än n yt 
luultavasti yksi mies, nimiltä in h evosmieh en apu
lainen po is. T yöpalka t jäänevä t ii pien emmiksi 
nippua kohden kuin erillis tä niputuskehikkoa ja 
rekeä k äytettäessä. Nippurekiä sen s ijaan ta rvi
taan enemmän . -J o tta niputuksen suoritta jilln o lisi 
aina tyhjä nippureki käy tettävissään , on nipp u
rekiä oltava yhtä h evosta (siis kahta ni putusryh 
lll ää ) kohden k a ikkiaan ehkä 6 k p l. Sen ijaan 
m itään erikoisrekiä ei ta rvita . Työn suunnitelma l
linen suo ritta minen edelly ttää kuitenkin läh eis tä 
yhteisioimintaa h evosmieh en ja niputusta uorit
tavien k esk en. 

Erikoistap auksissa vo idaan »Reki-Sorsan » 
kä yttöä a ja tella m yös kesä a ikaan . J os r a ntatör
m ä t ova t jy rkä t ja kivettömä t sek ä vesi syvää jo 
rannasta lä htien , voidaan nipulta minen s uoritta a 
jomma lla kummalla ni puttajam allilla ja vyöry t
tää niput ra nta törmää m yöten veteen . ippujen 
on n äet h avaittu suorite tuissa pienissä kokeissa 
k estävän vars in koviakin kolahduk ia . Tälla is ta 
niputu ta voidaan s uo rittaa m yös siinä tapa uk
sessa, että puutavara a jetaan autolla suoraan b i
turille. jossa niputta minen sitten suo ritetaan . 

NTPUT US JÄÄLLÄ. 

Niputus Yo idaan toimittaa m yö jäällä , jo llo in 
kus ta nnukset laskeva t huoma ttavasti . 1 iputu 
to imitetaan mieluimmin ni pp ur e ki i n (ku

va t 4 ja 5). Kun nippu o n va lmis, mieh et lauka i
sevat k ehikon ja pudottavat sen jäälle. Uuden 

nipun teko vo idaan itten a loittaa h eti am a lla 
laitteella. Niputuksen jä rje tä mi e ä jäällä ta pah 
tuva ks i on useita kin m ahdolli uuk ia. \ o idaan 
a ja tella , että niputettava tava ra p ino taan jäälle 

Lavalliseen tapaan (jonkin verra n h a rvempaan 
ku itenkin kuin m aalle) ja va ta ajon pää ly tt~rä 

ta i ehkä sen k e täe ä a loitetaan niputta mincn 
valmiiks i mita tuis ta pinois ta. Voidaan m yös h ar 
kita sella is ta m enetelmää. että kukin h evosmies 
jäävaras iolle a jettu aan niputtaa kuorma n a puut. 
Mikä li kuo rma ei nippua va rten ole riittä vä n 
suuri , hä n ottaa a ika i emmin aje tuis ta puis ta 
täydennystä. T ä ä tapauk e sa iis ää Ly ttä i. iin 
pinoamiselta ja työtulo saa ta i iin nip pujen lu
ktimää rä n perus teella . J oka i ta ujomiestä va rten 
ei nippurekeä kuitenkaan vo ida ajatella. vrta ll 
oli i 3- 4 a jomieh en tyyd y ttävi.\. käyttä m ään sa

m aa nippurek eä ja ovitellava työn ä sen mu
kaan. Kolm antena m ahdolli uutena voidaan a ja
tella, että a jomiehet pudott ava t kuo rma nsa röyk 
kiöön, ja kun k oko pal ta on jaettu , ni putus la suo-



Kuva 4.- H.eki- Sorsa m aa lla ja jiiä!Hi nipultamisla varten. 
Huom. ja lakset. Valok. E. J. Viitasa lo. 

r ittavat urakkamieh et tul eva t puut nipullamaan. 
Viimeksi mainitun m enetelmän käy ttömahdolli 
suudet lienevät kuitenkin varsin vähäi se t, sillä 
tavallisesti palstalla tul ee usea n pituista tm·araa 
ja eri puulaJeja. Jos on ky ymyksessä autoajo, 
kuorma pudotetaan kipillä jäälle, ja niputusryhmä 
toimittaa niputuksen erilli senä urakka työnä . Ni
puttajille on varattava keskey ty mä tön työmahdol
lisuus. Autoja on s ii s ajomatkan pituudesta riip
puen oltava niputu sryh mää kohden ainakin 2- 3. 
1 iputus on toimitett ava m ahdolli simm an pian , 
jotteivät puut peittyisi lumeen. 

Suorite}tiinpa jäällä niputu s mill ä tavo in ta

hansa, ku stannuksiksi jäävä t a inoastaan nipulus
palkat , jos la itteiden h ankinta -. korjaus- ja kuol e
tusku stannuksia ei tällä kert aa oteta huomi oon. 
Ku stannuksista jäävä t pois varastoalueen raivau s
ku tannukset (os ittain) ja n10kra , veteen vieritys
ja vedessä nipulus- sekä os itt a in m yös uppoa mi s
ja hinauskustannukse t. 1\fahdolli ses ti voidaa n 
m yös pinoamis- ja mitta uskus ta nnuksia 
tää. Edelleen on jää llä nipulta mi ses ta 
että nippulauttojen hinaukset vo idaa n 

pienen
se etu , 

a loitt aa 
heti jäiden lähdettyä . Täten ei hinauksia tarvitse 
suorittaa syysm y rskyjen a ikana , mikä pienen
tää hinauskustannuk sia . J ää ll e nipultamisen 
kustannukse t muodostuva t s ii s er ittä in pieniksi 
(12- 15 mk p-m3 :1tä). Jäällä niputtaminen edel
ly llää kuitenkin , että niputeltava pinotava ra on 
r ii ttävän kuivaa. Ei s ii s voitane ajatell a kuorel
lisen lai liian m yöhään edelli enä syksynä ku o
ritun paperipuun nipultami ta. Sen ijaan edel
li senä kesänä kuorittu a paperipuuta ta i rasiin 
kaadellu a halkora nkaa jo voidaan niputtaa. On 
myös oletlava huomioon. että niputtamisen jiil-
1\eenkin pinotavaran kuivqmi . mahdolli suudet 

Kun1 5. - Reki-Sorsan niputusk ehikk o hajo it ettun a 2 
osaa n nipun jäiille pudottamisen pääty ttyä. Valok. E. J . 

Viitasa lo. 

ovat aukealla jäällä verraten h yvä t nippujen ala
osia lukuun olta malta. Jos niput joudut aan kes
ken uittokauden purkamaan, on kuivumisastee
seen kuitenkin kiinnitett ävä suuri huomio. 

l\faalla ja jää llä niputtami sella on kuitenkin sa
ma t rajoitukset kuin yleensä nippukuljetuksella. 
!\!aan pohjois- ja länsiosissa sekä etelä rannikoll a 
ei ni ppukuljetukseen sop ivia väy li ä sanottavasti 
ole, jo ten ma a- ta i jääniputuksella tulisi olemaan 
merkitys tä pääasiassa va in maan keski- ja itä
os issa, järvia lu eelln. Ku stannusten aleneminen 
maalla ja etenkin jää ll ä niputusta käylelliiessä on 
monessa tapauksessa niin ilmeinen, ettei näiden 
m enetelmien herä ltämää mielenkiintoa voi ihme
tellä. Nykyhetkellä vallitsevan polttopuun puut
teen poi stajana voi näillä m enetelmillä myös olla 
oma m erkityksensä, kun h a lkorankaa voidaan ni
puissa kuljettaa ilman uppoamishukkaa enti stii 
suuremmassa mitassa. 

On New Methods of Bundling 

by A r n o T u o v i n e n. 

Successful exp crim ent s haYe heen mad e rccently in 
South -F inl a nd rcgarcling bundling of 2-melre pu lpwood 
in wintcr time at s torage places on !he ice and on !he 
sh o re. In thi s work !he bundlin g equipm ent im·cn ted a nd 
palcnted by ;\lr. Ville Sorsa, Iransport manage r, has been 
used. The equipmenl is called •Reki-Sorsa • (Sleigh -Sorsa) 
and Oper a ted by hand. 

\Vh cn hundling is donl' on tlw ice, !he pu lpwood is 
piled on a frame mad e of iron cha nn els and equipped 
wilh nmn ers (Fig. 1), bundling wires are f ixed and !he 
hundle dropped on !he ice (F ig's -! a nd 5) . A leam con 
s is ts of lwo m en, and their joinl achievemenl per day 
a m ounts lo a l leasl 100 cu.m. pil ed m easure. \Vith th is 
melh od there a re no expenses for rent ancl c!earing of a 
s torage place, for rollin g of logs into wat cr and bundling 
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in waler. The rcduced loss from sinking mak es the floating 

of Iong firewood logs, difficult lo floal olherwise, morc 
profitable. Towage of bund le rafls ca n he slarlcd immc

dialcly a fl e r lhe icc is broken up, and lh c bu11dl es made 

of cq ual sizc ( 5~7 cu.m. of pil cd meas ure.) 

Al a s loragc placc 011 lhc shorc lh e bundles ca 11 be 
marle i11 lhe same wa y, bul lhc Iransport o 1i lo the icc 
done i11 differenl ways. A co mp'c lc bu11d le ca n c ilher bc 

lefl on lhc fram c and lh e whol c fram e pu ll ed by horsc 0 11 

lo the ice or be dropped from the frame on to support

il1 g logs and pu ll ed by ha nd on lhe runn ers of a spccial 
winch sleigh (Fig. 2). The sleigh wilh lhe bundlc is pullcd 

by horse on lh c ice and lhe bund le dropped from thc 

load. For lhe hundling ilself lwo m cn arc needed, a11d 
lhcir work rcs ult remains slighlly inferior lo lhal achic

ved when bund ling is done on the ice. For Ira nsport of 

bundl cs from a s lorage p lace on thc s horc, 1 ho rse and 
1 lo 2 men a re needcd per lwo bundling leams. 
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Olli Mal~lwuell: 

Pinopuutavaran hakku-un 
palkka Perustelutkim uksista 

.\1e l5äl ehon lärk e im p in~i tutkimuskohteina 
ova t oil ec t pa lkkaperu stctulkimukse l. U ihlö
kohlnna on pidetty palkka pcru stelw mitea n mi e
linl öil (19-!li ). Sen loppuun on liite tty luettelo 
se llai sis ta se ikoi s ta , joiden ma inittu komit ea kat
-;;oo kaipa:wan peru s tee lii s in sel vit~'s l å. Tä lla is ia 
se ikkoja oval muttn mu assa halkoje.n h akkuu eri 
olosuht eissa ja sen suhd e muun pinopuutavara n 
tekoo n, mttun pinop uutava ran teko eri olos uh 
teissa ja pinopuutava ran teossa käytetyn , eri suu 
ruu-s lu okki en vä lisen työva ikeussa rja n ta rki s La
min en nimenomaan siinä mielessä, onko tämä 
lukusa rja samrr eri tava ra la jien teossa ja onko 
sen graa fisella kuvaa ja ll a minimipi5te, jos ta suu 
rempiin runkoihin mentäe~ sä käy rä alka isi jä l
leen nousta . äilä kysym yksiä on Metsäteho 
pyrkiny t selvitt ä mään, ja e rä iUi tutkimus tul oks ia 
vo iuaa nkin jo es iltäå. Verta ilevien a ika tutki 
mus ten avull a on tutkittu työaja n menekkiä eri
la ise n pyö reiin pinotava rnn ja koivuh alkojen 
teossa e rila isissa ·olos uht eissa. Etelä-Suom en 
osalla on tutkimus työ etupäås ä ollut k eskitet 
Lynä yhd~lle E nso-Gutzeit Osakeyhtiön työmaalle 
nuokolahdell a. 1 ä ilä tutkimuksia on tä sä tarkoi 
tu s käs itellä . 

E ri ta va ra la jien tek oa k esk enään verrattae sa 
on periaalleena pidetty, että eri h akkuumieh et 
a ina ova t joutuneet tekemää n jo ta in samaa ta
va raa, jo ten h eidä n työ tul ok sensa on saatu k es
kenä ~in verta ilukelpoisiks i. T utkittaessn eril a is
ten hakkuuolosuhteiden va ikutusta työa jan me
nekkiin on taas periaa ttee na ollut, e ttä sama 
mi es on tehn y t sa ma nla is ta tava raa eri olos uh
teissa. T utkimustulokse t ova l va lmiilla Iumetto
ma nn a ika na (syysolos uht ei. sa) suorite tui sta 
pinopuutava ran ha kkuutöis tä, j ::t ne käs ittävät 
1-, 2- ja -!-metri en ku o ritun kuu sipa peripuun , 
2- ja 4-melri en musta n kuu sipa peripuun. 2- ja 
-! -met risen ku ori tu n mä ntypa peri puun , 2-metri 
sen mustan m ä ntypaperipuun ja 1-metri ten koi
vuhalkojen Leo n. Ha lot on tehty pinoo n. muu 
tavara ris tikoll e. Verra ttaessa lyö ltd oksia eri ta
ya rala jien teossa on verta iluperu Ieena kä~· te tty 

kuorellis ta kiintokuutio ta rii ppuma tt a siitä, 
onko tavara mustaa vai kuorittua . P alkka-

peru s teko mit ea on ja ka nut run go t suu ruu -; luok · 
k i i n :-,e n muk aa n, m i Ien monta runk oa menee 
~· htee n ylimilatl omna n pinokuuti omelri in ku': l
kin ku o rimi sas te tt :1 o levaa !ava raa. ~l c tsä l e h on 

tutkimuks issa on kuit enkin mitta uk se n yk sin 
k erta isuud en ja ta rkkuuden vuoksi käy t e tt~· I"t lll 
koj en suuruusluokitt elussa rungon käy tt öosa n 
ku orelli sta kiintokuuti ota. Rungo n käyttöosalla 
tarkoitetaa n sitä osaa rungos ta, joka kull oinkin 
valmi ste taan k yse isek si tava rak si. Kunkin suu 
ruusluokan kohdalla on lask ettu , pa ljonk o me
nee aikaa 1 ku orellisen kiintokuutiometrin -val 
mis tam.iseen suuruusluokan keski a rvon k okoi 
sis ta rungoista. Tutkimuksen yhteydessä on 
käy te tty palkkaperustek omitean eh do tta maa nk 
sai suu slu okilu sta ja A r o n laatimaa kuorilu oki 
tu sla, lllikä käytä nn össä täys in va taa palkka
perus tekomitean ehdo ttamaa. 

Eri tava rala jien keskinä i essä verta ilu sa on 
perustava rana, johon muita verra taa n käyte ll y 
2-metris tä kuoritlua knusipaperipuuta . Kun työ
ajan menekki run gon käyttöosaa kohden 2-met
risen kuoritun kuusipaperipuun teossa merkitään 
kaikissa suuruusluokissa 100 :ksi ja lasketaan vas
taavat arvot kussakin suuruusluokassa muille ta
varala jeille, saadaan seuraavanlainen taulukko. 
Työn aikana sattuneita ke keytyk iä e i ole otettu 
huomioon . 

Taulukko 1 edellyttää kuusella III oksai 
suusluokkaa, mä nn yllä ja koivul\a II oksai
suusluokkaa sekä m olemmilla havupuilla TT 
kuoriluokkaa ja vas taa niin oll en keskinker taisia 
olosuhteita . Käyttöosan kuutio 0.125 k-m3 vas
taa jotakuinkin pnlkka perustek omitea n käy ttä
mää keski suuruusluokkaa 6 runkoa!p-m3 . J os 
tä llä pys tysarakk eell a olevia lukuja verrataa n 
palkkaperustekomitea n mi etinnön lask emistau 
lukoi s la saa taviin p-m 3 :n hakkuu palkkoihin niil 
lä ta varalaj eilla, jo tka ma initun komitea n mi e
tinnössä es iintyvä t, e i huo ma ta sanottavia e roja 
muuta kuin 2 m mustan paperipuun, nimen
omaan 2 m musta n n1.äntypaperipuun kohdall a, 
jonka teko Metsä te hon tutkimuksissa on saa tu 
uhteelli ses ti h elpomma ksi kuin palkkaperu ste

komitean mi e tinnössä. i\1uuten huomataa n, että 
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Taulukko 1. 
'Työajan menekkiä kun1:n·at s uhdelun1l teht iiessä eri tavaralajeja samankokoisista rungois ta. 

Käy ll öosa n kuutio, kuorellisla k-m3 

Tavaralaji 0.025 
1 

0.075 
1 

0.125 
1 

0.175 
1 

0.225 
1 

0.275 
1 

0.325 
1 

0.37.) 
1 

0.-125 
1 

o . .n:) 

•. Työajan mPnekkiii kuvaavat suhdeluvut tehläessii. eri tavaralajeja keskeniiiin 

2 m kuorittu kuusipaperip. 
. · 1 

100 100 
1 

100 

1 m kuorillu kuusipaperip. .. 108 11-1 116 

-1 m kuorittu kuusipaperip. . . 101 9(i 95 

2 m musta kuu ipaperip. .. .. 57 57 5i 

-1 m musta kuusipaperip. .. . . 60 5() 55 

2 m kuorittu månlypaperip .. . 108 106 102 

-l m kuorittu m tintyp!!perip ... 111 102 95 

1 
2 nt musta mii ntypaperip. .. H 

1 

-!5 -!6 

1 

1 Jll koivuhalot .. .. . ....... 7-l 81 86 

Lyöa jan m en ekin suhteet eri tavaralajeilla riip
puvat suuresti valmistellavien runkojen koosta. 

R u n k o j e n k o o n vaikutus työajan me
nekkiin tulee selvästi esille, kun 1 k-m3 :n valmis
tamiseen kuluva aika keskisuuruusluokan kokoi
sis ta rungoista merkitään 100 :ksi ja laskelaan 
muille suuruusluokille vastaavat arvot. S il lo in 
saadaan m yös vastaus palkkaperustekomitean 
esi ttämään ky ym ykseen, onko eri smtn.tusluok
k ien välinen työvaikeussarja sama er! kuorimis
a teilla ja tavaralajeilla. Taulukko 2 valaisee 
a iaa. 

Runkojen koon vaikutus työajan m enekkiin 
on siis jonkin verran erilainen eri tavaralajeilla. 
E t·ikoisesti koivuhalkojen tek oon ei runkojen 
koko vaikuta niin voimakkaasti ku in paperipuun 
tekoon. Kerätyn ainei ton puitteissa p ienenee 
lyöajan menekki kuutioyksikköä kohden koko 

1 

samankokois ista rungoista . 

100 100 100 100 100 100 100 

117 111\ 119 120 122 123 12+ 

93 92 92 91 91 90 90 

57 58 59 59 60 61 62 

5-1 ;);~ 53 53 53 53 53 

99 97 95 95 95 9-1 9-1 

!H 88 86 8-l 83 82 81 

-16 -~6 n -18 -18 -!9 

1 

.j!) 
1 

90 9-l 97 100 103 107 110 
1 

ajan suurempiin runkoihin päin. Niiden suu
ruusluokkien ra joissa, joissa paperipuun ja hal 
kojen hakkuu tavallisissa oloissa va iht elee, e i 
siis eri suuruusluokkien välisen työvaikeussarjan 
graafisella kuvaa jalla näytä ·olevan mi tään m ini
mipiste ttä, jos ta suurem piin runkoihin m en täes
sä työvaikeus jälleen alka isi nousta . Jos tavaraa 
tehtäisiin vielä suuremmista rungoista , kuin milii 
tutkimusaineisto si ä llää, näyttää 1-metris ten 
k oivuhalkojen teossa tällaisen minimipi s teen -
hakkuutöiden kannalta v'o is i anoa op iimipis teen 
- olemassaolo mahdolliselta. 

Yhdistämällä molemmat edellä esitetyt laulu
kot, ts. merkitsemällä 2-metrisen kuoriluu kuu
s ipaperipuun teko keskisuuruusluokan k okoisis
ta rungoista 100:ksi ja laskemalla ka ik ille la 
Yaralajeill e vastaavat arvot e ri suuruuslu0kissn 
saadaan ta ulukko 3, jota palkkaperusteita måä-

Taulukko 2. 
Työajan menekkiä kuvaavat suhdeluvut lehläessli samaa ta vara lajia eri kokoisista rungois ta. 

Kiiy ttöosa n kuutio kuoretlis ta k-m3 

Tavaralaji 0.025 
1 

0.075 
1 

0.1:!.) 0.175 
1 

0.225 
1 

0.275 0.~25 
1 

0.37;) O . .J2:'i 
1 

0.-1-7.) 

Työajan menekkiii kuvaavat suhdehn·u t teht iiessii amaa lavarnlajia 
e ri kokois ista rungoista. 

2 m kuorittu kuusipapedp. .. 197 119 100 !)1 85 80 7G 73 70 67 

1 m kuorHtu kuu ipapcrip. . . 185 11 7 100 !)2 86 82 79 i7 7-1 72 

~ m kuorittu kuusipaperip. .. 210 121 100 00 8:3 7S 7-l 70 6G 
1 

63 

2 m musta kuusipaperip. . . . . 197 119 100 !)2 86 83 80 77 75 73 

-1 m musta kuu ipapcrip. .. . . 216 121 100 90 82 78 
1 

73 70 67 6-1 

2 m kuorittu mäntypaperip . . . 207 12-l 100 88 80 75 70 67 6l (\1 

-l m kuorittu mänlypaperip . . . 230 128 JOO 87 79 73 1)~ 6-l 60 57 

2 m musta mäntypaperip . . ... 189 117 100 !)1 8() 82 80 77 75 72 

1 m koivuhalot . ......... . . 171 112 - 100 !)5 92 90 88 87 86 8.) 



rälläessä voidaan käyltää peruslaulukkvna. 
Työn a ikana sa llunecl kesk ey lykset eivät o le 
mukana. 

Alla oleva ta ulukko 3 edelly ttää s iis kuusella 
Ill oksa isuusluokkaa , männy ll ii ja kui vulla Ir 
oksaisuusluokkaa sekä mo lemmilla luwupuilla II 
kuoriluokkaa . J os oksa isuus- ja kuoriluokka 
po ikkeavat peruslaulukon eclelly tlämis t}i , on pe-
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0 k s a i s u u s 1 u o k a n vaikutus lyöajan 
menekkiin m äntypaperipuun ja kointhalkojen 
teossa näkyy taulukos ta 5. Pcruslaulukon edel
lyttämä oksaisuusluokka II on merkitty lOO:ks i. 
Tutkimusaineis ton puilteissa ei männyllä esiin
ty nyt V oksaisuusluokkaa la inkaan ja koivuha l
kojen teossa jä ivä t pois ekä IV että V oksa isuus
luokka. 

Taulukko 3. 

Työajan menekkiä kuvaavat s uhdeluvut tehtäessä eri tavar a lajeja eri kokois ista rungoista. 

J( iiy ttöosa n kuuti o, kuorellista k-m'1 

Tavaral rrji 
0.025 

1 
0.075 

1 
0.125 

1 

Työajan men ekkiä 

2 m kuorittu kuus ipaperip. . . 197 119 100 

1 m kuori IIu kuusipaperip. . . 2til 135 11 6 

4 111 kuo rittu kuus ipaperip. .. 199 ll5 \)i) 

2 m lllll ta kuusipaper ip. .... 112 68 57 

4 m mus ta kuusipape ri p. . . .. 119 1)7 55 

2 111 kuori tt u m ii n typapo•rip ... 212 127 102 

4 1n kuorittu m iintypaprr ip .. . 218 121 95 

1 
2 m musta miintypape rip ..... 86 5:1 ·16 

1 

1 m koivuhnlot •••• 0 ••••••• 145 96 llfi 

rust::wlukosta saataviin lukuihin suo ritc tlaY:t 
ko rjaus niiden suhdelukujen avulla , jotka klln 
kin tava ral a;j in teossa kuvaava t tyiiaja n menr k 
ldä eri oksaisuus- ja kuoriluokissa. Taulukosta -1 
käyvät ilmi työajan m enekkiä kuvaavat uhde
luvut eri o k s a i s u u s l u o k i s s a kuusi
paperipuun teossa. Perustaulukon edelly ttämä ok
saisuuslu okka 111 on m erkitty 100 .k<;i . KerfitYn 
n ine is ton puitteissa oli 1 oksa isuusluoka n k uu sin 
niin vähän, e tte i niiden perusteella voitu päiil r ll i.i 
mitää n . Sen vuoksi on 1 jn II ok~a i suu luokka 
kuusen kohdalla yhdis te tty. 

Taulukko 4. 

Eri oksnisuu luokkien lyöajan m e nek kiii kuvaa,·n l 

s uhdeluvu t kuusipaperipuun teossa. 

ll+ll Oksaisuusluokka 
T ll\·a ralaj i 

1 rrr 1 
1 ,. 

1 \' 

1 
2 111 kuo ri llt1 kuus ipa perip. !)6 100 10t1 111 

t 111 kuori IIu kuu s ipape ri p. \)fi 

1 

100 10;) 11 :l 

4 m kuoril tu kuus ipape rip. n!i 100 106 115 

2 m IllUSia kuusipnprrip. .. ~J3 100 110 125 

·l m musta kuusipaperip. .. ~)2 100 110 126 

0.175 
1 

0.225 
1 

0.275 
1 

0.325 
1 

0.375 
1 

0..!2;) 
1 

0..!75 

kuvaavat s uhde luvut te htiiessii e ri ta ,·ara lajeja 
e ri kokoisista rungoista. 

\) 1 85 80 76 73 70 67 -
106 100 95 92 8') 86 8J 

85 78 74 70 66 63 60 

52 49 47 -15 -II ·13 41 

50 -l5 43 40 :3n 37 35 

90 82 77 72 69 fi(i 63 

R:l 7;) (i9 64 GO 57 51 

42 3!) 3i 36 35 3! 33 
1 

82 
1 

79 78 76 75 H 74 
1 ·-

Taulukko 5. 

E ri oksa i tlllsluokkien lyöajan menekkiii kuvaavat suhde

luvut miintypa peripuun ja k o ivuhalkojen leossn. 

1-

Oksaisuusluokka 
Tavaralaji 

II III IY 

2m kuorittu m ii n t~· pa 1wrip. !17 100 103 106 

~ 111 ku ori !lu miintypapnip. \li JOO 103 107 

2 m musta miint~·paprrip. !)~ 100 105 llil 

m k oindwlol . . . . . . . . . . 98 100 10'2 
1• 

K u o r i 1 u o k a n poiketessa perustaulukon 
cdell ~· ttämästä suorit etaan , sitten kun oksaisuus
luoka n niheullama korjaus on tehty, peru tau
lukon lukuihin korjaus taulukon () avulla. Pe
rusla ulukon edelly ttä mä kuoriluokka li on mer
kitty lOO :ksi. 

Ku o riluokki e n suhdeluvut kuoritun 
mä ntypaperipuun teossa osoittavat melkein epäi
ly ttävän pien tä vaihtelua. Niiden uhtecn onkin 
tehtävä se varaus, e ttä kuo ritun mäntypaperi
puun teos ta kerätty a ineisto oli kuOt·iluokka
havain tojen kohdalta melko suppea. Li äk i 
mäntypals tat olivat erikoisen hyvää männikköä, 



Taulukko 6. 

Eri kuorih(ukkit'n lyöajan mcnckkiii kuntå,·a l s uh

dl'luvul kuurilun paperip:run l eu~sa. 

2 m kuori llu kuusipapcrip. 

1 111 kuo rillu kuus ipnper ip. 

-1 m kuorillu kuusipapNip .. . .. . . 

2 111 kuorillu miinly paperip. 

-1- m kuur illu miinl~' papc ri p . . ... 

1-r-~ r;o ri/;o l~ k t~ 11 

9 1 100 
1 

114 

!)2 100 112 

\)() 100 ll5 

95 100 ·103 

\),) 100 103 

joten on kyseena laista, tulisivalko a ikatutkijoi
den rrr kuoriluokkaan arvioimat puut huonom
massa le imikossa eni.iä lue tuiksi siihen Oksai· 
suus. ja kuoriluokkien määrä~iminenhån on aina 
subjektiivis ta , k oska se ainakin käyti:innössii. pe
rus tuu silmävaraiseen a rviointiin. Ei sen vuoksi 
ole ihme teWiv~i , että oksaisuus- ja kuoriluokkien 
suhdeluvut e ivä t suinkaan aina ole tasavii lio;;iä . 

Tutkimusaineistoa käsiteltäessä tehtiin se yl
lällävä hava into, e ttä mitäiin säännöllistä leimi 
kon tiheyden vaikutus ta Lyönjan mcnekkiin ei 
voitu havaita. Leimikon tiheys oli luokiteltu sen 
mukaan, miten monta pinokuuU ometriä h ehtaa
ria kohden oli leimattu . Metsäs ä olevi lle va
rastomuodostelmille e i ollut määrä tty mitäiin mi
nimikokoa. Harvassa leim.ikossa miehet tekivät 
pienempiä ris tikoita kuin tiheässä ja näyttivät 
siten väittävän pölkkyjen pitempien siirtelymat
kojen muuten aiheuttaman Lyöaja n lisäyksen. 
Asian selvittämisek i suo ritelliin e rikois tulkimus 

2-metrisen kuoritun kuusipaperipuun teos ta ni
menomaan leimikon tiheyllä silmällä pitäen. 
Sama mies sai tehdäkseen kaksi tiheytensä puo
les ta huomattavas ti e rilais ta pal staa. T iheiis tä 
l ~imikos ta kerty i tavaraa 3~ .3 p-m3/ha ja har
va ta 15.1 p-m3/ha. Ristikoilie oli määrätty mi-

tarpeen rasl<nnssa lyiissii , multa harvassa leimi 
kossa sen sijaan mi ehen asennoitumisen työhön 
oll essa mahdollisen piem•mlnii11 ansion pC. lossa 
»kiireinen » ja liikkumisnopeudcnkin s iitä syystä 

suurempi eiv~it si irt ymisel koidu levok i, vaan 
niihin kuluu energiaa niin p:~ljon, eWi työ tnhli 
vars ina isten teholyövai heiden yhteydessä ji.iä hi 
l:u.t mnwks i kuin tihcä . .,;sii leimikossn. Loppu
tulos oli , että Lyöajan menekin suhde tiheässä 
ja h arvassa leimikossa samankokoista runkoa 
kohden oli k eo;;kimäå rin lOO:IU(i. ·Ero on siis sa n
~en pieni . Tälloin on kuitenkin vielä runkojen 
koko huomioon ot tama lla . T iheässä leimikossa 
oli runkojen keskikuutio huomattavasti suurem
.Pi kuin harvassa. Kun runkojen koko otetaan 
huomioon, saadaa u työajan menekin suh teek si 
100 :123. Oikeudenmukaisen palkan olisi sii 

kuutioyksikköä kohden harvassa leimikossa pi
täny t olla 20 1'/o suurempi kuin tiheässä, mutta 
ero ei paljoal<aan johdu leimikkojen tiheys
e ros ta , vaan siitä, e ttä rungot olivat harvassa 

leimikossa k eskimäiirin pienempiä kuin tiheässä. 
Tästä jo käy ilmi , e tl~i leimattu pi noku utiometri 
n'läärä/ha on huono leimikon tiheyden kuvaaja. 
Jos sano taan, et t ~i jossakin leimikossa on leimat

tu esimerkiksi Yain 10 p-m3/ha, e i ensink~iän tie
detä, johtuuko leimatun määrän pienuus runko
jen pienuude ta vai siitä , e ttä leimatluja run
koja, mahdollise ti suuriakin, on perin harvassa, 
eivä tkä nämä kaksi vaihtoehtoa varmaankaan 
vaikuta sama ll a lavalla työajan menekkiin. Pino
puutavaran hakkuissakin olisi leimikon tiheysluo
kittelun lähdettävä le ima itu jen runkojen ke ki
näise lä välimatkasta, t . siitä, montako run
k oa/ha on leimattu. Jos tihey tutkimu le imi 
koissa määritellään tä ltä kannalta, oli tiheässä 
lei mikossa le imattu 3 72 runkoa/ha ja harvassa 
247 runkoa/ hn. Tältä pohjalla lähtien ei tutki 
musleimikkojen tiheysero olekaan uiin suuri 

nimilwko, vähintäin 20 pölkkyä ris tikossa. Ail-a- - kuin hehtaaria kohden leimatun pinoku utiome t-
tutkimusaineistoa käs itelläessä huoma tliin. e ttä 
hakkuumies joko tie to isesti tai vaistomaises ti oli 
poikkeuksetta harntssa lcimikossa liikkunut ri
peämmin kuin tiheässä, multa Yarsi<raisiin teho
työvaiheisiin hii n oli ha rvas a Ieimikossa käyt
tänyt samankokoista runkoa kohden Plle lnmän 

aikaa kuin tiheässä, vnikka hakkuuolosuhteet 
olivat harvassa leimikossa tiheyttä lukuun otta
matta jonkin verran edullisemmat kuin tih eässä 
leimikossa. Ilmeises ti hakkuumies tiheässä lei
mikos a siirtyessään erityises ti kiire ttä piti:imättä 
rungolta Loiselle saa sen pienen levon, mikä on 

rimäärän perusteella a rvostell en, Se on kuiten
kin m elkoinen. Ottaen huomioon, että leimikko
jen tihe~'serosta johtuva työajan menekin suhde 
oli keskimäärin vain 100:106 ja ell ei käylännös ä 
yleensä -m äärätä mitään minimikokon ri: tikoill e, 
niin kuin tä sä oli tehty, voidaan päätellä, eltä 
leimikon tiheys, sikäli kuin se Yaihtelee kohtuul 
lisissa rajoissa, vaikuttaa p inopuuta,·nran hak

kuissa työajan menekkiin melko vähän. Kun tie-

eletään, 
kohden 

e ttä runkojcn lukumäärän hehtaaria 
la kiessa 400: tä 100:aan, teoreellise Li 

laskellu runkojen keskimääräinen välimalka 



kasvaa vain 5 metristä 10 metriin, ja että siirty
miset rungolta toiselle, pölkkyjen siirtelyt ja la
tominen, joihin leimattujen puiden välimatka 
suoranaisesti vaikuttaa, muodostavat vain n. 20 
0/o koko työstä, voidaan tämä hyvin ymmärtää. 
Samansuuntaiseen tulokseen on tultu myös 
Ruotsissa. Leimikon tiheyllä ei kuitenkaan ko
ko:n.aan voitane jättää huomioon ottamatta. Niin 
~llen olisi suoritettava laajempaan aineistoon pe
rustuva tutkimus leirnikon tiheyden vaikutuk
sesta työajan menekkiin käyttäen hehtaaria koh
den leimattujen runkojen lukumäärästä lähtevää 
tiheysluokitlelua. 

Jotta suoritettujen palkkaperustetutkimusten 
tuloksia voitaisiin soveltaa käytäntöön, olisi erit
täin tärkeätä, että metsätyön johtajat koulutet
taisiin arvioimaan palkkaperusteita varten tar
vittavat tiedot hakkuupalstoilla. Mitä tulee run
kojen keskikuutioon, on muistettava, että edellä 
esitetyt taulukot perustuvat runkojen käyttöosan 
keskikuutioon, ja itä lienee vaikea suoralta kä
deltä arvioida. Leimikon todellinen keskikuutio 
on kuilenkin helposti arvioitavissa e~>im. Tapion 
taskukirjan avulla. Tästä päästään Vuoris
ton kuusipaperipuun tekoa koskevan tutki
muksen mukaan käyttöosan keskikuutioon 
(Vuoriston hyötykuutio) vähentämällä todellises
ta keskikuuliosta 0.015 k-m3 (0.525 j3). Keski
määräinen oksaisuus- ja kuoriluokka on totutta
va arvioimaan silmävaraisesti. Leimattujen run·· 
kojen lukumäärä/ha voidaan helposti arvioida 
esirn.. .ylimetsänhoitaja A. Lindroosin esittä-
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män yksinkertaisen koealamenetelmän avulla, 
joka on selitetty Metsätehon julkaisussa n:o 9. 
Hakkuupalstat olisi valmiiksi rajoitettava ja 
palkkaperusteita yarten tarvittavat tiedot arvioi. 
tava ennen töiden alkua. 

1 ässä esitetyt tutkimustulokset on ~aatu seu
raamalla hakkuutöitä yhdellä työmaalla. Niin ol
len ne pitävät tarkasti paikkansa vain niiden 
miesten suhteen, joihin tutkimus kohdistui . .Jos 
olisi ollut kyseessä päivätyösaavutusten ja abso
luuttisten työtulosten selvittäminen, ei tuloksilla 
olisi paljoakaan arvoa. Tarkoituksena on kuiten
kin ollut ainoastaan selvittää työajan menekin 
suhteet eri tavaralajien teossa ja eri olosuhteissa. 
Siinä mielessä lienee tuloksilla yleistä käyttö
arvoa. 

On Investigations into Wage Calculation 
Bases in Cutting of Cordwood 

by 0 l l i M a k k o n e n. 

The article deals in brief with the results of investig
ations carried out up to now by METSÄTEHO _into cut
tings of cordwood in the South of Finland. Relative fi
gures illustrating the working times required for prepa
ring different qualities of wood from stems of equal size 
are shown in tables allached lo the article. Further, these 
lwo tables are combined into one in which !he prepara
tion of 2-metre half-clean spruce pulp~vood fro111 sterns 
corresponding to average size class is denot ed with 100, 
and corresponding . figures are calculated for olher quali
lies and sizes. The influence of the class of branchiness 
and the class of bark, as well as that of the density of the 
lrces markcd for felling, on the lenght of the working-lirne 
is dealt wilh separately. 
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Aulis E. ·Hakkarainen: 

Maan raulaanlumisesta tilapäistalvi
autoteiden rakentamisen kannalta 

Autojen rakenteen parantuessa ja tienrakennus
tekniikan kehittyessä autojen käyttö on puutava
ran kuljetuksissa tullut maassamme varsin huo
mattavaksi tekijäksi. Hevoskuljetuksia ja epäva·r
moja sekä usein hankalia ja kalliita purouillojn 
on pyritty korvaamaan entistä enemmän auto
kuljetuksill~. Tällöin on tullut ajankohtaiseksi ti 
lnpäislen, tavallisesti sulan maan aikana raivat
tujen, vain talvisin liikennöitävien metsäautatei
den rakentaminen. Koska tällaisen tien kanto- ja 
kestokyky etenkin turvemailla riippuu ratkaise
vasti maanpinnan jäätymisestä: l. routaantumi
sesta, on tarpeellista tuntea, mitkä tekijät vaikut
tavat rontaantumiseen ja miten sitä . voidaan näi
den teiden rakentamista silmällä pitäen edistää. 
1aanpinnan jäätymistä käsittelevä kirjallisuus ei 

anna tähän kysymykseen suoranaista vastausta, 
sillä ko. kirjallisuudessa käsitellään raulaanlu
mista vahingollisena ilmiönä, kun taas tilapäistal
viautoteiden rakentajan kannalta se on ensiarvoi
sen tärkeää. Elleivät luonnonaJosuhteet maas
sarllilne olisi sellaiset, että maan ylimmät pinta
kerrokset jäätyvät kylmänä vuodenaikana, olisi 
lilapäistalviauloteiden rakentaminen, varsinkin 
turvemailla, teknillisesti hankalaa ja taloudelli-
e ti kannattamatonta. 

Maanpinnan jäätymistä meikäläisissä oloissa 
selvitelleistä tutkijoista mainittakoon Keränen ja 
Kokkonen. Näistä edellinen on tutkinut maan pin
taosien lämpötilan muutoksia, roudan paksuutta 
ja en fysikaalisia ominaisuuksia. Jälkimmäinen 
on tutkimuksissaan selvittänyt erittäin havainnol
lisesti roudan rakennetta eri olosuhteissa. Ulko
laisesta alan kirjallisuudesta mainittakoon ennen 
kaikkea ruotsalaisen Beskowin julkaisut, joissa 
on käsitelty roudan muodostumista ja routimisil
miötä maanteiden ja rautateiden kannalta. 

MAAN ROUTAANTUMINEN. 

Kylmänä vuodenaikana maanpinnalta avaruu
teen tapahtuvan lämmönsäteilyn johdosta maan 
pintakerrokset jäähtyvät, niin että ylimmissä pin
takerroksissa oleva vesi jäätyy. Roudalla tarkoi
tetaan maata, joka on kovettunut siinä olevan ve
den jäätyessä. 

Tarkasteltaessa jiiätynyttä maakerrosta havai
taan, ellei routa ole kaikkialla samanlaista. Rou
ta voi esiintyä joko maanpinnalla olevana rous- · 
Ieena lai maan isässä varsinaisena maaroulana. 
Rouslc on muodostunut pystysuorista, yhteenkas
vaneista jääsälöistä, joiden päällä on aina ohut, 
korkeintaan 2 mm paksu maakerros. Roustella 
voi esiintyä keväällä ja syksyllä kosteissa , knsvi
peilteellömissä n1ineraalimaissa, joskin hienora
kcisissa maissa se useinkin puutluu tai on hyvin 
ohut. Koska roustekerrosta siis esiintyy vain mai
nittuina vuodenaikoina, ei sillä ole suurtakaan 
inerkilystä tilapäistalviautoteiden kannalla. 

Lämmönsäteilyn jatkuessa maanpinn:;tlta alkaa 
vähitellen syntyä varsinaista routaa, jolloin rous

. teen muodostuminen lakkaa. Kokkonen jakaa 
roudan seuraavasti: 

1. on teloinen, 
2. massiivinen, 
3. kerrallinen. 

Routaa voi esiintyä kaiki sa maalajeissa. Onle
loinen muoto tavataan etupäässä vain Iöyhäraken
teisi sa mais a. i\Iaan rakenne ja vesipitoisuus 
määräävät, syntyykö massiivista vai kerralli ta 
routaa. Kullekin maalujille ominai en vesipitoi
suuden vallitessa ve i jäätyy maahiukkasten ym
pärille, jolloin syntyy massiivis ta routaa. Jos vet
tä on runsaammin kuin tämä määrä, muodo tuu 
kerrallista routaa. Beskow puolestaan ryhmitte
lee roudan seuraava Li : 

1. homogeeninen, 
2. heterogeeninen. 

Maan vesipitoisuus, rae uuruus, maan kuormi
tus sekä jäätymi nopeus määräävät, minkälaista 
routaa muodostuu. Savimaa sa jääkerrok et ovat 
verraten paksuja, ja niitä on harvassa: Maan 
muuttuessa karkeammaksi ne tulevat ohuemmik
si ja epäselvemmiksi, kunnes raesuuruuden ol
lessa 0.06--0.1 mm jääkerroksia ei enää esiinny, 
vaan maa jäätyy homogeenisesti. Koska tilapäis
talviautoteiden kannalta on tärkeintä koko jääty
nyt maakerros, ei em. routalajeihin tässä yhtey
dessä puututa yksityiskohtaisesti. 



ROUDAN MUODOSTUMISEEN JA SEN SYVYY
TEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT. 

Luontaiset: 
Maanpinnan lämpötila riippuu ilman lämpöti

lasta, maanpinnalle tulevasta säteilystä ja siitä, 
missä määrin maanpinnalta tapahtuu lämmönsä
teilyä avaruuteen. Ilman lämpötilalla 
on luonnollisestikin ratkaiseva merkitys roudan 
muodostumiseen. Ilman kylmetessä myös maan
pinnan lämpötila laskee avaruuteen · tapahtuneen 
lämmönsäteilyn vuoksi . Maanpinnan lämpötilan 
laskiessa 0 ° C :een maassa oleva vesi alkaa jäätyä. 
Ensin jäätyy maaonteloissa oleva vesi. Maassa 
oleva adsorptio- ja kapillaarinen vesi jäätyy vasta 
0° C:n alapuo lella. Beskowin mukaan jäätymis
piste voi olla aitosavessa -10° C:n alapuolella. 
Paitsi alhaisesta ilman lämpötilasta routakerrok
sen syvyys riippuu myös siitä, kuinka kauan pak
kasia jatkuu. Keräsen mukaan ankar~ina talvina 
roudan syvyys on kesk.imäärin 60 °/o suurempi 
kuin normaalivuosina. Vuoden keskilämpötila 
vaikultaa routaan sikäli , että mitä enemmän maa
han on varastoitunut lämpöä, sitä vähäisempää 
on roudan muodostuminen. 

M a a n o m i n a i s u u k s i s t a ovat rou
dan muodostumisen kannalta tärkeimmät maan 
lämpökapasiteetti ja lämmönjohlokyky. Maahan 
varastoitunut lämpömäärä ja sen jobluminen sy
vemmistä maakeiToksista pintakerroksiin estää 
roudan muodostumisen niin kauan kuin lämmön
virtausta tapahtuu alhaalta ylöspäin. Yleensä 
maan lämmönjohtokyvyn paraneminen edistää 
roudan muodostumista, sillä lämmönjohtokyvyn 
olles a hyvä maan pin takerroksel jäähtyvät no
peimmin. Se riippuu lähinnä maan ilma- ja ve
sipitoisuudesta. Tämä joh.tuu eri aineiden erilai
sesta lämmönjohtokyvystä; ilman lämmönjohto
kyky on 0.000057, veden 0.0015, jään 0.00!'>4 ja 
kiinteiden maaosasten 0.0005-0.006 cal/cm2/sek. 
lämpötilaeron ollessa cm:n matkalla 1 °C. Kiin
teät maahiukkaset johtavat lämpöä verraten huo
nosti, ilma vielä huonommin, jää ja vesi parhai
ten. Huokostilavuuden pieneneminen ja kosteu
den lisääntyminen siis yleen ä suurentavat läm
mönjohtokykyä. Eri maalajei La karkean hiekka
maan lämmönjohtokyky on suurin, avi- ja turve
maan pienin. 

Mitä suurempi maan lämpökapasiteetti on, sitä 
hitaammin maa jäähtyy. Lämpökapasiteetti riip
puu maan vesipitoisuudesta. Maan vesipitoisuu
den lisääntyessä, jolloin amalla maassa oleva il
mamäärä vähenee, lämpökapa iteetti suurenee. 
Tämä saa selityksel).sä, kun tarkastellaan eri ai-
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neiden ominaislämpöä l. lämpökapasiteettia. Kiin
teiden maahiukkasten lämpökapasiteetti on taval
lisesti 0.5-0.6, veden 1.0 ja ilman 0.000237 
caJ/kg. Kuivan humuksen lämpökapasiteetti on 
0.148, saven 0.240 ja hiekan 0.302 cal/cm3 (11-lit
scherlich, s. 33), mutta maan ollessa märkää tä
mä suhde on päinvastainen. Vesipitoisuuden ol
lessa em. maalajeilla noin 50 Ofo lämpökapasitee
tit ovat jokseenkin yhtä suuret, mutta vesipitoi
suuden kasvaessa humuksen lämpökapasiteetti 
tulee suurimmaksi ja hiekan pienimmäksi, esim. 
vesipitoisuuden ollessa 80 °/o vastaavat arvot 0\:at 
0.751, 0.706 ja 0.634 cal/cm3 (Mitscherlich, s. 33). 
Kiinteiden maahiukkasten lämpökapasiteetti on 
yleensä sitä pienempi mitä suurempi niiden omi
naispaino on, mutta tämä ero ei ole varsin suuri, 
jos lämpökapasiteetti lasketaan tilavuutta koh
den. 

E r i m a a l a a d u t vaikuttavat roudan muo
dostumiseen erilaisen lämmönjohtokykynsä ja 
lämpökapasiteettinsa mukaisesti. Koska humus 
luovuttaa lämpöä huonoimmin ja hiekkamaa par
haiten, lämpötilan vaihtelut ovat siis pienimmät 
ja hitaimmat turvemaalla, suurimmat ja nopeim
mat hiekkamaalla. Syksyisin ja talvisin hiekka
maa on kylmempi kuin humus- ja savimaa, mutta 
keväällä ja kesällä lämpimämpi. Kun otetaan vie
lä huomioon maalaatujen erilainen lämmönjohto
kyky, on elvää, että roudan syvyys on turvemail
la pienempi kuin kivennäismailla. Kivennäis
mailla roudan syvyys ka vaa raesuuruuden kas
vaessa. 

l(aileron mukaan roudan syvyys on karkeissa 
kivennäismaissa suurempi kuin hienojakoisissa 
maissa. Turvemailla roudan vahvuus on noin 
puolet kivennäismaiden routakerroksen paksuu
desta. Hän esittää seuraavat, roudan syvyyttä eri 
maalajeilla kuvaavat suhteelliset arvot: 

Moreeni, sora Hieta ja Turve 

Maanviljelysi••sinööripiirien 
ja kuntien rakennusmes-
tareiden keräämän aineis-
!on perusteella .. . . . . .. 

Maanviljelysseuroilta saa-
dun aineiston perusteella 

Simola (1929) • •••• 0 ••••• 

Keränen (1923) ...... . ... 

ja hiekka savi 

100 89 52 

100 85 44 
100 87 53 
100 70 61 

Kolme ylintä riviä perustuvat uoranai iin mit
tauksiin, mutta Keräsen havainnot pohjautuvat 
osittain mittauksiin ja osittain arviointeihin. 

Koska lumen lämmönjohtokyky on pieni, I u
m i p e i t c eristää maan kylmän ilman vaikutuk
selta. Esim. kuluneena taJvena sulan aikana sata-
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nut lumike~;ros aiheutti, että maa pysyi pakkasis
ta huolimatta monin paikoin sulana, tai routa
kerros jäi hyvin ohueksi. Lumipeitteen suojaava 
vaikutus riippuu lumikerroksen paksuudesta ja 
lumen tiheydestä. 

1{ a s v i 11 i suu s estää huomattavasti roudan 
muodostumista. Simolan mukaan saadaan kas
villisuuden vaikutusta kuvaavat k~skimääräiset 
roudan muodostumista osoittavat suhdeluvut: 

nurmi . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
kynnös. . . . . . . . . . . . . . . 123 
metsä . . . . . . . . . . . . . . . . 51 

Kaiteran mukaan tiheässä metsässä roudan 
syvyys on keskimäärin 60 Ofo läheisellä pellolla 
mitatusta · roudan syvyydestä. Sammalpeilteen 
suojaava vaikutus on usein suurempi kuin ruoho
peitleen. 

Maan rontaantumiseen vaikuttavista luo n
t a i s i s t a t e k i j ö i s t ä mainittakoon vielä 
syyssateet, maaston kaltevuus, ilmansuunta ja 
maantieteellinen asema. Syyssateista riippuu rat
kaisevasti maan vesipitoisuus talvella. Etelärin
teet ovat lämpimämpiä kuin pohjoisrinteet. Maan
tieteellinen asema vaikuttaa lähinnä ilman läm
pötilaan ja ilman kosteuspitoisuuteen. Kaitera on 
haudankaivajilta keräämänsä aineiston perusteel
la havainnut, että talvella 1947 routakerros oli 
Etelä-Suomes a suhteellisesti vahvempi kuin 
Keski-Suomessa ja Pohjanmaalla. 

Ihmisen toimenpiteet, jotka vaikuttavat maan 
routaantumiseen: 

Tiellä tapahtuva liikenne tiivistää maata ja 
edistää siten roudan tunkeutumista syvemmälle. 
Var in tehokkaasti edistävät maan routaantu
mi ta lumipeitteen poistaminen ja lumen tiivistä
minen. Leikkauksissa, ojissa ja penkereissä ron
taantumista tapahtuu myös sivulta päin. 

UUTIA HA VAINTOAINEISTOA. 

l\1 et s ä tehon toimesta suoritettiin Saarijär
vellä talvella 194 7-48 havaintoja roudan muo
dostumisesta tilapäistalviautotiellä. Täten pyrit
tiin saamaan selvyyttä maan routaantumisesta ja 
iihen vaikuttavista tekijöistä. 

Ko. autotien pohja raivattiin ,ja tasoitettiin 
syksyllä ennen pakkasia. Joulukuussa poljettiin 
lumi 4 m leveydeltä pehmeillä nevapaikoilla ja 
tammikuussa aloitettiin tien raivaus telaketju
traktoreilla. Tällöin aurattiin tienpohja n. 4 m 
levyiseksi ja turvemailta poistettiin raivauspus
kurilla mättäät ja kannot. 
- Jotta saataisiin käsitys erilaisten maalaatujen 

Ja kasvillisuuden vaikutuksesta roudan muodos
tumiseen, sijoitettiin havaintopaikat eri tilusla
jeille, joilla suoritettiin havaintoja ilman lämpö
liianmuutosten yhteydessä ja niiden jälkeen. Mit
tauspaikat ilmenevät seuraavasta asetelmasta: 

N:u Tiluslaji Pohjaveden Erikoistoimen-
korkeus piteet 

Pello 10-40 • Kynnetly syksyllä 

11 VK 10-40 ) 

(varsin. korpi) 

m KN 0-40 ) Lumi poljetlu 

(kalvakka neva ) joulukuussa 

tV MT >50 ) 

(muslikkatyyppi) 

V IR 15--30 ) 

(isovarpuinen räme} 

VI IR ojitettu 30- 60 ) 

Mittauspaikoista MT ja VK olivat metsäisiä, 
n1olemmilla IR :illä kasvoi harvassa pieniä, kitu
kasvuisia mäntyjä. 

Havaintoja tehtiin ilman lämpötilan päivittäi
sestä kehityksestä, lumipeitteen vahvuudesta, 
maanpinnan lämpötilasta, maan lämpötilasta 10 
ja 50 cm syvyydellä ja jäätyneen maaosan pak
suude la. Havainnot uoritettiin tien keskeltä ja 
1. 5 sekä 10 m etäisyydeltä en reunasta. Lisäksi 
mitattiin maan lämpötila ja roudan syvyys nel
jältä KN:lla olevalta, 10 X 10 m uuruiselta koe
alalta. Koealojen laatu ilmenee seuraavasta ase
telmasta: 

1. Maa pidettiin jatkuvasti lumesta paljaana. 
2. Lumikerros poljettiin. Satanut lumi pois

tettiin. 
3. Käsiteltiin kuten edellinen, mutta pinta ri

kottiin lumenpinnasta lukien 60 cm yvyi
illä rei'illä, joiden etäisyys toisistaan oli 

30 cm. 
4. Kuten edellinen, mutta reikien syvyys 20 

cm lumenpinna la lukien. 

Koealoilla tehtyjen havaintojen perusteella oli 
tarkoitus selvittää erilai ten toimenpiteiden vai
kutusta roudan muodostumiseen. Koeala 2 vastaa 
olosuhteita, joi a lumikerros on tiivistetty jyrää
mällä. Koealat 3 ja 4 olosuhteita, jolloin tie on 
käsitelty erikoisella piikeillä varustetulla jyrällä, 
ns. piikkijyrällä. 

Kulunut talvi oli roudan muodostumisen kan
nalta epäedullinen. Kesä ja syksy olivat vähäsa
teisia, joten maan pintakerrokset olivat tavallista 
kuivempia. Syksyllä maanpinnalle muodostui en
nen pakkasia lumikerros, joka esti maan ron
taantumista. Kesällä ja syksyllä ilman lämpötila 



oli hiukan normaalia !<orkeampi. Joulu-, tammi
ja helmikuu olivat normaalia kylmempiä. Maalis
kuussa ilman lämpötila olin. 2° C normaalia läm
pimämpi. 

Taulukosta 1 selviää roudan muodostuminen 
eri mittauskohdilla. Koska tien sivulta mitatut 
roudan syvyys- ja lumen paksuushavainnot mit
tauskohdittain vaihtelivat vähän, on taulukkoon 
laskettu vain keskiarvot näistä mittauksista. · 
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Tien sivulta suoritetut mittaukset ku-
vastavat ko. paikkojen luontaista routaantumista. 
Se on ollut voimakkain VK:Ila ja KN:llä. Kovilla 
mailla MT :Ilä, pellolla ja VK :lla roudan syvyys 
on ollut keskimäärin n. 45-65 °/o suurempi kuin 
IR :llä, KN :lla roudan muodostumiseen lienee vai
kuttanut pohjaveden korkeus. 

1 1 m a n l ä m p ö t i 1 a n vaikutuksesta rou
dan muodostumiseen on vaikea tehdä johtopää
töksiä yhtenä talvena suoritettujen havaintojen 
parusfeella. Mainittakoon, että paikkakuntalaisten 
mittausten mukaan roudan syvyys oli nyt enem
män kuin puolta pienempi kuin edellisenä tai-
vena. 

Ilman lämpötilavaihteluiden vaikutusta tarkas
teltaessa kiintyy huomio 3-7. 3. vallinneen suo
jan jälkeen aukeilla paikoilla tien keskellä ha
vai ltavaan roudan sulamiseen (mittaukset suori
tettiin 11. 3.). Sulaminen on ollut voimakkainta 
pellolla, jossa kasvipeite ja lumi eivät ole estäneet 
lämmön johtumista maahan. MT:llä roudan sy
vyys on päinvastoin kasvanut. Metsä on estänyt 
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johtunee, kuten eräät muillakin mittauspaikoilla 
aineistossa havaittavat epäsäännöllisyydet, siitä, 
etteivät mittauskohdat olleet aivan samanlaisia, 
vaikka ne pyrittiin ottamaan suunnilleen samoil
ta paikoilta. Tien sivulla routakerroksen ohene
mista havaitaan suojasään jälkeen paikoin jo 6.3. 
Syynä si~hen , ettei routa ole samanaikaisesti sula-
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nut tien keskellä , lienee tienpinnan vesittäminen 
26. 2.-1. 3. ja liikenteen kovettama lumikerros. 

Lumipeitteen rontaantumista 
estävä vaikutus ilmenee selvimmin verrattaessa 
mittauskohdittain tien keskeltä ja sivulta mitattu-
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ja roudan syvyyksiä. Lumipeitteen vaikulusta 
roudan muodostumiseen tien keskellä kuvaa seu
raava piirros, johon on merkitty eri luokkien 
ke kimääräiset roudan syvyydet ja lumikerroksen 
paksuudet erikseen kovilla mailla ja turvemailla. 

Piirros 1. 
Keskimääräinen rouda n syvyys ja lumen paksuus tien 

keskellä 
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Lumikerroksen ohetessa roudan syvyys kasvaa 
suoraviivaisesti. Erot suorissa johtunevat siitä, 
että metsä (VK: lla ja l\JT :llä) ehkäisee lämmön 
säteilyä maasta ilmaan. Lumipeitteen oheneminen 
ja tiivistyminen suojan aikana on edistänyt huo
mattavasti rontaantumista myös tien sivussa. 

Tien keskeltä suoritetut mittaukset kuvastavat 
lähinnä i h m i s e n t o i m e n p i t e i d en vaiku
lusta routantumiseen. äistä toimenpiteistä ovat 
tärkeimmät lumipeitteen poistaminen ja lumen 
tiivistäminen. Esim. ensimmäisen trakloriaurauk-
en jälkeen 8- 17. 1. havaitaan roudan syvyyden 

kasvaneen kaikilla havaintopaikoilla . Osaltaan 
tähän on vaikuttanut myös alhainen ilman läm
pötila. MT:llä ja IR:llä ei varsinaista aurausta 
suoritettu , vaan traktori ajoi edestakaisin pus
kuri ylhäällä. Vaikka mittaukset suoritettiinkin 
Li en keskeltä, jossa lumikerros ei ole sanottavasti 
ohentunut, roudan syvyys on siitä huolimatta 
ka vanut. Lämmönsäteilyä on tapahtunut raiteit
len kohdalla siksi voimakkaasti, että maa on 
jäähtynyt myös tien keskellä. Roudan syvyys oli 
turvemailla liikenteen alettua raiteen kohdalla 
5-10 °/o suurempi kuin tien keskellä. Samoin toi-
en traktoriaurauksen jälkeen 3. 2. havaitaan 

routakerroksen kasvaneen tien keskellä. Tien si
vulla mitatuissa roudan syvyyshavainnoissa ei 
huomata vastaava sa määrin muutoksia. Myös 
autoauraus on edistänyt rontaantumista huomat
tava ti , kuten 3. 2. pellolla ja VK :lla suoritetut 
mittauk et osoittavat. 

Autoajon alkaessa 24. 2. roudan syvyys on 
eräillä mittauskohdilla kasvanut. Jatkuva autolii 
kenne tiivistää lumikerrosla, jolloin lumen läm
mönjohtokyky kasvaa. 

Ajon päättyessä jo 18. 3 .. ei valitettavasti saa tu 
aineistoa roudan kehityksestä sinä aikana, kun 
Li enpinta alkaa pettää. Mainittakoon, että 3-7. 3. 
va llinneen suojan aikana tienpinta petti ojitetulla 
IR:llä. Roudan syvyys raiteen kohdalla vaihteli 
rikkoutuneella paikalla 15-20 em:iin. Nevoilla 
lienpinta murtui paikoin kohdilla, joissa routa
kerroksen paksuus oli 20-25 cm. 

Havainnollisemman kuvan saamiseksi routaan
lumisen edistymisestä ja siihen vaikuttavista teki
jöistä es itetään seuraavassa piirroksessa ilman 
sekä maan lämpötilan, lumikerroksen paksuuden 
ja roudan syvyyden päivittäinen kehitys ojitta
mattomalla IR :llä. 

Piirros 2. 
Päivittäinen ilman keskilämpötila, lämpötila maassa tien 
keskell ä, roudan syvyys tien keskellä ja sivussa sekii lu

men paksuus tien ke kellä. 
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r. 1. Ilma n lämpötila. 
2. Lämpötila maan pinnassa. 
3. -,- 10 cm syvyydessä 
4. - , - 30 cm syvyydessä. 

I l. 1. Houdan syvyys tien keskellä. 
2. Houdan syvyys tien sivussa. 
3. Lumen ke kim. paksuu tien keskellä. 

Piirrokse ta käy ilmi ilman lämpötilan vaihte
luiden vaikutus roudan yvyyleen tien ke kellä. 
Tien sivulla mitatui a a rvoissa ilman lämpötilan 
vaihteluiden vaikutus ei ilmene yhtä selvästi , 
paitsi 3-7. 3. vallinneen suojan jälkeen. Tien 
sivuilla m aa on tällöin lämmennyt paksummasla 
lumipeittee ta huolimatta nopeammin ja enem
män kuin tien keskellä. Lumikerroksen paksuutta 



kuvaava murtoviiva osoittaa lumipeitteen vaiku
tusta roudan muodostumiseen tien keskellä. 

Ilman lämpötilanvaihteluiden vaikutusta ei juuri 
havaita maan pinnalta ja maan sisästä mitatuissa 
lämpötilanmittauksissa. Lumipeitteen ohentuessa 
lämpötila maassa on laskenut. Huomiota herät
tää, että 3- 7. 3. vallinneen suojan johdosta maan 
lämpötila on noussut 6. 3., mutta roudan sula
mista ei vielä tällöin havaittu. Vasta 11. 3. suori
tetuissa mittauksissa havaitaan roudan sulaneen, 
vaikka ilman ja maan lämpötilat ovat "Ia kcneel. 

Koe a 1 o i II a suoritetut havainnot: 

Piirros 3. 
Roudan syvyyden päivittäinen kehitys koealoilla ja päi

vitliiinen ilman keskilämpötila. 
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rr. 1. 

2. 
3. 
4. 
5. 

Päivilläinen roudan syvyys koealalla n :o 1 
• 2 
• 3 
• 4 

Päi vill ä inen keskimääräinen lumen paksuus 
koealoilla n :o 2, 3 ja 4 

Routaanluminen on ollut kaikkein voimakkain
tn koealalla n:o 1. Muilla koealoilla rou
dan syvyys on lumikerroksen vuoksi jäänyt 
huomattavasti pienemmäksi. Kuten piirroksesta 
näkyy, 4- 11. 2. vallinnut pakkaskausi on edistä
nyt rontaantumista huomattavasti koealalla n:o 

Asetelma 1. Keskiarvo . .. . ......... . 
Ääriarvot ............... .' 
Havaintojen Jukum . .. ... . 

39 

1. 30. 1.-2. 2. ja 3-7: 3. lämpötilan ollessa +0° 
yläpuolella havaitaan koealalla n:o 1 roudan sula
mista. Myös muilla koealoilla routa on sulanut, 
mutta ei aivan yhtä paljon kuin koealalla n:o 1. 
Lumikerros on siis suojannut maan pintakerrok
set tilapäisiltä ilman lämpölilanvaihteluilta. Rou
dan sulaminen koealalla n :o 1 on 11. 3. ollut 67 °/o 
suurempi kuin tien keskellä ojittamaltomalla 
IR:llä. Lumipeitteen oheneminen ja lumen tiivis
lyminen 3 - 7. 3. vallinneen suojan aikana on 
sitävastoin edistänyt huomattavasti routaantumis
ta koealoilla n :o 2, 3 ja 4. Koska roudan syvyys 
koealoilla n :o 3 ja 4. ei ole ollut suurempi kuin 
koealalla n :o 2, ei erikoisen piikeillä varustetun 
jyrän käyttäminen sileän jyrän asemesta lunta tii
vistettäessä roudan muodostumisen kannalta 
liene välttämätöntä. Koealojen ulkopuolella suo
ritettujen mittausten mukaan keskimääräinen 
roudan syvyys oli n. 71 Ofo pienempi kuin koe
alalla n :o 1 ja n. 27 Ofo pienempi kuin muilla koe
aloilla. Koealoilla n :o 3 ja 4 mittaukset suoritet
tiin reikien kohdalta sekä 7 1/2 ja 15 cm etäisyy
deltä rei'istä. Koealojen n:o 3 ja 4 keskimääräiset 
roudan syvyydet selviävät asetelmasta 1. 

Roudan syvyys on ollut suurin reikien kohdal
la, vaikkakaan suuria eroja ei muihin arvoihin 
verralluna ole. Piirros n :o 3 on piirretty pienim
pien arvojen mukaan, sii 15 cm etäisyydeltä mi
tallujen roudan syvyyshavaintojen perusteella. 

Labora toriokokeena määrättiin KN :!ta ja mo
lemmilta IR:iltä otettujen maanäytteiden taivu
tus-, veto- ja puristuslujuudet jäätyneessä tilassa, 
Kokeiden tulokset selviävät asetelmasta 2. 

Taivutus-, veto- ja puristuslujuudet ovat kol
men kokeen keskiarvoja. Vesipitoi uusprosentit 
on laskettu kostean aineen paino ta. Vaikka ai
neisto onkin pieni, havaitaan luvuista lujuusarvo
jen kasvaneen huomattavasti vesipitoisuuden li
sääntyessä. Tämä viitam~ee siihen, että mitä kos-

Reiån 
kohdalta 

10.8 
1- 21 
14 

N:o 3 

7Yz cm 15 cm 
etäisyydeltä 

8.9 8.8 
2- 20 2-21 

14 14 

KN 

Reiän 
kohdalta 

10.2 
2.5-20 

11 

IR 
kg/cm2 vesip. kg/cm2 vesip. 

N:o 4 

7% cm 15 cm 
etäisyydeltä 

8.9 8.7 
2.5-19 2.5-18 

11 1i 

IR ojitettu 
kg/cm2 vesip. 

Asetelma 2. Puristuslujuus kg/cm2 • ••• • •• • 0. 84 80.8 67 85.3 59 74.1 
-,,- •••• 0 ••• •• 94 86.6 109 89.9 72.5 87.1 

Taivutus-vetolujuus km/cm2 ••••• 32 80.8 25 85.3 17 74.1 
-,,- 58.5 85.7 49.5 89.6 44.5 85.6 



teampå"å maa on, sitä kantavampaa routakerros 
on.-

YHDISTELMÄ. 

1. Ilman lämpötilan laskiessa routaantuminen 
voimistuu. Lämpötilan vaikutus on voimakkain 
aukeilla paikoilla. 

2. Mitä paksumpi lumikerros on, sitä heikom
paa on roudan muodostuminen. Huonona läm
mönjohtajana lumi ehkäisee roudan sulamista 
suojan aikana. Lumen tiivistyessä lämmönjohto
kyky paranee. 

3. Kivennäismaat routaantuvat syvemmälle 
kuin turvemaat Kosteuspitoisuuden lisääntyessä 
roudan syvyys kasvaa. 

4. Pintakasvillisuus hidastaa maan routaantu
mi ta usein hyvin tehokkaasti. 

5. Metsä estää roudan muodostumista siksi 
voimakkaasti, että se voi osittain kumota muiden 
tekijöiden vaikutusta. 

6. Liikenteen tiivistäessä maan pintakerroksia 
luontainen routaantumiskyky paranee. 

7. Toimenpiteet, joilla roudan muodostumista 
voidaan edistää. 

Lumi on tärkein rontaantumista estävä tekijä, 
jonka vaikutusta voidaan halvimmin ja helpoim
min vähentää. Turvemailla on edullista aurata 
Lienpohja mahdollisimman aikaisin syksyllä. Lu
men tiivistäminen polkemalla tai jyräämällä edis
tää myös roudan muodostumista, joskaan ei niin 
tehokkaasti kuin auraaminen. Roudan sulami
nen suojan aikana viittaa kuitenkin siihen, ettei 
ole suotavaa poistaa lumipeitellä kokonaan. Ko
villa mailla lumipeitteen auraaminen tai tiivistä
minen ei ole yhtä välttämätöntä rontaantumisen 
kannalta kuin turve1nailla. 

Heikosti routaanlnvilla turvemailla pintatur
peen poistaminen Lielinjalta edistää roudan 
muodostumista. 

Tienpinnan vesittäminen lujittaa osaltaan tien 

. · 

kantokykyä ja estää roudan sulamista suojasään 
aikana. Kalleutensa vuoksi tämä toimenpide tullee 
kysymykseen vain poikkeustapauksissa. 

Koska aineiston käsittely on kesken, julkais
taan ko. tutkimuksen tarkat tulokset Metsätehon 
tulevissa julkaisuissa. 
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On Soil Iee and the Building of Temporary 
Winter Truck Roads 

by A u l i s E . H a k k a r a i n e n . 

To start with, the article deals with soi! ice in general, 
scen in the light of earlier investigations, and the factors 
conlributing to it, after which a report is given on obscr
vations made in Winter 1947-48 regarding freezing of 
temporary winter truck roads. Such observations were 
made on thc formation of soi! icc in the mielelle of the 
road and in natural conditions on thc s idcs of the road. 
Furlher, the depth of the soi! ice was measured on ex
pcrimcntal areas treatcd in differcnt ways. By laboratory 
tests thc resistance to bending, tensi le s trength and com
pressivc strength of soi! samples in frozen condition ta
ken from peatland were determined. The results reveal 
distinctly how snow cover prevents the formation of soi! 
ice . 
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Artto· Tuol'Jinen:· ...... 

'• .. 

Kuorimishukan suuruudesta 
P.ohjois-Suomessa 

Haukintakustannus laskelmia tehtäessä joudu
taa n usein måäräämään, kuinka monta puolipuh
l:,laksi kuorillua p-m3 kuorellisena pinotu ta pa
peripuuerästä todella saadaan . Pohjoi -Suon1essa 
on oletettu kuorellisen pinokuutiomäärån laske
van sekä kuu,s~na . että män1;1yllä 14.2 °/o, kun sa
mat pinot kuoritaan puolipuhtaiksi, eli että kuo
rimishukka on 14.2 °/o kuorellisesta pinokuutio
määrästä (Saari, E., ]{eltikangas, V . ja Vuoti, E. 
t939) . .,Varsinaisia tut~imuksia tämän seikan sel
~ittämiseksi ei ole toimitettu. Kun Poh}ois-Suo
messa ilmeni epäilyä Jllainitun kuorimishukkalu
vun · luotettavuudesta, suoritettiin M e t s ä t e
h o n toimesta keväällä 1947 asiaa koskevia tut
kimuksia Aktiebolaget Kemi Osakeyhtiön ja Veit
s i.Ju<;> to Osakeyhtiön työmailla , joiden sijainti käy 
ilmi piirroksesta. 

Tutkimus toimitelliin siten , että ennen varas to
kuorintaa mitaL~iin ko. työmailla 2-m kuorellisia 
l<uttsi:. ja mä.ntypaperipuupinoja, joiden kappale
määrä myö luettiin. Pinoi . a olevat pölkyl kuo
ritliin puolipuhlaiksi ja samalla eroteltiin pois 
paperipuuksi kelpaamaLiomat pölkyt. Kuoritut 
pölkyt ladottiin pinoon ja mitattiin uudestaan pi
nojen kuutiomäärä ja luettiin kappalemäärä. Ero
Leitujen pölkkyjen kappalemäärä laskelliin ja nii
den pinomitaksi muunneLLu kuutiomäärä vähen
nettiin kuorellise ta kuutiomäärästä. ä in saadun 
kuorellisen ja puolipuhtaaksi kuoritun pinokuu
tiomäärän erotus prosentteina kuorellises ta pino
kuuliosta ilmaisee kuorimishukan suuruuden. 

KUUSIPAPERIPUU. 

Kuusipaperipuun kuoriruishukan selvittämi
seksi koollu a ineisto käsitti kaikkiaan 1 10 pinoa. 
joiden kuorellinen pinokuutiomäärä oli 3132.5 
p-m3 (paperipuuks i kelpaamatLomaL pölkyt ero
Lellu poi. ). Puolipuhtaaksi kuorilluina samojen 
pinojen kuutiomäärä oli a inoa taan 2641.0 p-m3 

joten erotu. 491.5 p-m3 oli 15.69 °/o kuorellisesta 
p-m3 määrästä. Yksi tyisen Lyömaan kuorimis
hukkaluvun suurin poikkeama koko a ineis ton 
ke kia rvosta on ollut n. 14 Ofo. Saatu kuorimishu
kan keskiarvo 15.69 Ofo poikkeaa 11 varsin huo-
mattavas ti nykyään käytetystä . , : 

\1ÄNTYPAPERIPUU. 

· Mäntypaperipuuaineistoa oli 306 pinoa ja 
5884.7 kuorellis ta p-m3. Puolipuhtaaksi kuo ritlu
na samojen pinojen kuutiomäärä ol i 50-10.1 p-m3 , 

joten erotus 844.6 p-m3 oli 14.35 °/o kuorellisesta 
p-m3 määrästä. Yksityisen Lyömaan kuorimishuk
kaluvun suurin poikkeama koko aineiston keski
arvoon verrattuna on männylläkin ollut n. 14 °/o. 
Saatu kuorimishukan keskiarvo 1-1.35 °/o on iis 
a inoastaan hivenen suurempi kuin nykyisin käy
tetty 14.2 Ofo . . 

MISTÄ EROT AIHEUT V AT? 

Tutkimuksen yhteydessä ei tos in toimitettu sel
laisia erikoisselvittelyjä, jo tka toisivat vala is tusta 
asiaan, multa aikaisempiin tutkimuksi in vedoten 

Tutkimuslyömaiden sijninli . 
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voidaan kuitenkin tehdä joitakin johtopäätöksiä. 
Valtakunnan metsien ensimmäisen arvion mu
kaan (Ilvessalo 1927) kuusen kuoriprosentti on 
Pohjois-Suomessa selvästi suurempi kuin män
nyn, kun verrataan toisiinsa rinnankorkeusläpi
mitaltaan yhtä vahvoja puita. Valtakunnan met
sien toisen arvion mukaan (Ilvessalo 194-2) Tor
nion-Muonionjoen ja Kemijoen vesistöalueilla, 
joilta tämä tutkimusaineisto on pääasiassa koottu, 
kuusen kuoriprosentti on männyn vastaavaa lu
kua suurempi. Lisäksi huonokasvuisilla metsä
mailla kuoriprosentti on huomattavasti suurempi 
kuin kasvullisilla metsämailla. Pohjois-Suo
messa on kuusta valtakunnan metsien en
simmäisen ja toisen arvioimiseiJ. välisenä aikana 
hakattu suhteellisesti voimakkaammin kuin män
tyä (Ilvessalo 1942), joten kuusta on varmaan 
täytynyt hakata huomattavat erät h'uonokasvuisil
ta melsämailta. Koska kuusipaperipuun kysyntä 
on nykyisinkin Pohjois-Suomessa voimakasta, 
joudutaan kuusta hakkaamaan huonoilta kasvu
paikoilta, joissa kuoriprosentti on suuri, varmaan 
suhteellise ti enemmän kuin mäntyä. Täten tu
lee myös kuusen suuri kuorimishukkaprosenlti 
ymmärrettäväksi. 

Nykyisin on tukkien latvuksista valmistetulla 
ns. Iatvuspaperipuulla suhteellisen vähäinen 
osuus keväisin varastopaikoilla kuorittavasta pa-

peripuumäärästä. Täten varastoilla oleva kuusi
paperipuu on huomattavasti mäntyä oksaisempaa, 
koska kuusen rungon alaosa ei puhdistu oksis
laan. Kuorellisissa paperipuissa karsinta on tun
netusti toimitettu siksi heikosti, että oksikkaan 
kuusipaperipuun pinotiheys Jaanee jossakin 
määrin mäntypaperipuun pinotiheyttä huonom
maksi. Tämäkin selittää osaltaan kuusipaperi
puun kuorimishukan suuruutta. 

On Losses in Bark Peeling in Northern 
Finland 

by A r n o T u o v i n e n. 

In lhe spring of 1947 METSÅTEHO carried out invest
igulions into losses in bark peeling of 2-melre spruce and 
pine pulpwood on 11 working sites in Northern Finland. 
The piles ~vere measured wilh the bark on, and the logs 
were barked into half-clean, after which the piles were 
measured again. The difference of the quantities in cubic 
melres of piled measure between unbarked and partially 
barked limber, expressed in percentage of the quantily of 
unbarked in cubic metres of piled measure, indicale$ the 
quantity of barking waste. 

The following figures were obtained for barking wasle: 
- spruce pulpwood 15.69 °/e 
- pine pulpwood 14.35 °/o 
The big quantit.y of barking waste for spruce pulpwood 

is in the first place due to the poor habilats of spruce 
(high percentage of bark) and its branchiness. 

Helsinki 19-!8. Kirjapaino Oy. SANA 
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