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ALKUSANAT. 

Lähinnä Metsätehon jäsenyhtiöiden johdon taholta on lau
suttu toivomuksia saada lyhyitä, keskitettyjä katsauksia Metsä
tehon suorittamien tutkimusten tuloksista sekä uutisluontoisia 
tietoja metsätöiden rationalisoinnin alalta niin koti- kuin ulko
mailtakin. Käsillä oleva julkaisu pyrkii palvelemaan tätä tar
koitusta. Samanlaisia suppeita katsauksia aiotaan julkaista 
muutamia kertoja vuodessa. Kukin sisältää uutisluontoisen 
aineiston ohella selostuksen vain parin tutkimuksen tai kokei
lun päätuloksista kerrallaan. Metsäteho toivoo, että se näillä 
katsauksilla voisi täydentää aikaisempaa julkaisutoimintaansa, 
joka käsittää tutkimustulosten yksityiskohtaisia selostuksia 
sarjassa "Metsätehon julkaisuja" sekä lyhyempiä, useasti tek
nillisiä tietoja sisältäviä "Metsätehon tiedoituksia". Mikäli 
nämä katsaukset osoittautuvat tarkoituksenmukaisiksi, tämän 
luontoista tiedoitustoimintaa jäsenille tullaan jatkamaan ja te
hostamaan. 

Jarl Lindfors. 
Metsätehotoimikunnan puheenjohtaj a. 

Joulukuussa 1951 
• 
\ 
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Kuljetusnäkökohtien huomioon ottaminen 

pinotavarahakkuitten j ärj estel yssä 

Valtaosa pinotavarasta on maassamme hakattu lumettoma
na vuodenaikana. Eri tavaralajit on varastoitu hajalleen hak
kuualueelle sijoitettuihin pinoihin tai ristikoihin odottamaan 
ajokauden alkua. 

Viime hakkuukautena ryhdyttiin Kainuussa kokeilemaan 
kesähakkuussa uutta järjestelyä, jossa pyritään ottamaan kul
jetusnäkökohdat huomioon. Se poikkeaa tavanomaisesta siten, 
että palstatiet suunnitellaan ja merkitään maastoon työnjoh
don toimesta jo ennen hakkuiden alkamista, tienpohjat raivau
tetaan hakkuumiehillä hakkuun yhteydessä ja tavara teetetään 
palstateiden varsille. 

Metsätehon suorittamien orientoivien tutkimusten tulokset 
osoittavat uudella järjestelyllä saavutettavan tuntuvia etuja 
entiseen verrattuna. 

Palstateiden raivaaminen ja pidentynyt pinoamis- ja risti
koimismatka lisäsivät tutkimustyömaan oloissa hakkuun ja 
miestyöajan menekkiä keskimäärin vain 3 %. (Keskimääräi
sen pinoamis- ja ristikoimismatkan piteneminen oli vain hie
man yli 2 m.) Näinkin vaatimattomalla työn lisäyksellä saa
vutettiin ajon aikana ajon perusmaksuun sisältyvissä töissä 
(palstalla ja varastolla tapahtuvassa toiminnassa) keskimäärin 
42 % miestyöajan ja 25 % hevostyöajan säästö kuutioyksikköä 
kohden laskettuna. 

Jos otetaan huomioon sekä hakkuun että ajon perusmak-

PYöRÄTRAKTOREITA MYÖS KASAUKSEEN 

JA KULJETUKSEEN VALIVARASTOLLE 

Viimeksi kuluneena ajokautena suoritettiin Upplannissa Lindhol
menin koneaseman toimesta mielenkiintoinen kokeilu pyörätraktorien 
käyttämiseksi sekä varsinaiseen kasaukseen että kuljetukseen väli
varastolle. Pyörätraktorin , tässä kokeessa David Brownin, varustuk
siin kuului takaosaan sijoitettu vintturi, jossa oli n. 60 metrin mittai
nen vetoköysi sekä laahaussakset, jotka estivät tukkia tarttumasta 
kantoihin ja puihin. Vintturi sai voimansa traktorin moottorista vaih
delaatikon välityksellä ja vintturin koneeseen oli lisäksi asennettu 
ylimääräinen vaihdelaatikko, jonka ansiosta vintturin kierrosnopeutta 
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Kuva 1. - Jos hakkuu on 
ollut vohnakas, muodos
tuu palstateiden varsille 
ristikkorivejä varsin ti
heään, ja ristikot ovat li
säksi suuria. - Valok. 

Metsä teho. 

suun sisältyvien töiden miestyöajan menekki, oli säästö hak
kuutyön lisääntymisestä huolimatta n . 6 %. 

Syynä uuden menetelmän edullisuuteen on pidettävä seu
r aavia seikkoja: 

1. Tieverkko tulee tarkoituksenmukaisesti sijoitetuksi maas
toon. 

2. Palstateitä tarvitaan suhteellisesti vähemmän. (Tutkimu::;
työmaalla oli uudella menetelmällä hakatuilla palstoilla n . 
40 .. . 45 % vähemmän palstateitä kuin vanhalla menetel
mällä hakatuilla palstoilla.) 

3. Palstateiden raivaaminen ennen lumen tuloa on helpompaa 
ja vähentää tietyöt ajon aikana miltei olemattomiksi. (Tie
töitten vaatima työaika väheni tutkimustyömaalla melkein 
puoleen.) 

voitiin säätää moottorin käydessä koko ajan samoilla kierroksilla. 
Varsinaisen vedätyksen väiivarastolle suoritti 4-pyörävetoinen MAN 
Ackerdiesel-traktori matalaa erikoisrakenteista rekeä käyttäen. Kuor
mat olivat n. 125 .. . 150 j3 suuruiset. Tukkien kasaus tapahtui keskin
kertaisissa maasto-olosuhteissa lumipeitteen vahvuuden ollessa n. 0.5 
m. Työhön käytettiin kahta miestä, toinen kiinnitti laahaussakset tuk
kiin ja toinen hoiti traktoria vinttureineen. K okemukset osoittivat, 
että pyörätraktorin kiinnijäämistä ei ole mainittavammin pelättävä, 
koska tilanne on helposti autettavissaa vintturilla. 
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4. Hakkuumiehet ottavat jo puita kaataessaan huomioon kul
jetuksen vaatimukset, koska ovat tietoisia teitten sijainnista. 

5. Pinot ja ristikot tulevat suuremmiksi. (Tutkimustyömaalla 
n . 80 % suurempia kuin vanhaa menetelmää käytettäessä.) 

6. Ajo joudutaan suorittamaan keskimäärin paremmilla pals
tateillä. (P-m 3 kohden lasketusta ajomatkasta suoritettiin 
vanhalla menetelmällä hakatuilla palstoilla umpihangessa 
lähes 17 % ja yli kolme kertaa ajetulla tiellä vain 41 %. 
Vastaavat luvut uuden menetelmän mukaisilla palstoilla 
olivat .11 ja 58 %.) 

7. Kuormantekoetäisyys on lyhyempi, ja siitä sekä pinojen ja 
ristikoitten suuremmasta koosta johtuen ·kuormausaika on 
pienempi. (Kuormausetäisyys uudella menetelmällä lyheni 
melkein kolmannekseen ja kuormauksen tehotyöaika n. 40 
%:lla.) 

8. Paremmista palstateistä johtuen voidaan ajaa ·suuremmilla 
kuormilla, ja hevostapaturmavaara on pienempi. 

On lisäksi otettava huomioon, että uusi menetelmä on 
omiaan säästämään pystyyn jäävää metsää ja johtaa vähitellen 
vakituisen tieverkon syntymiseen, mikä helpottaa kaikkea 
liikkumista metsässä sekä vaikuttaa tasaavasti hankintatyön
johtajien työmäärään. 

Uuden menetelmän soveltaminen on sikäli kiitollista ratio

nalisointia, ettei se vaadi investointeja ja että se soveltuu käy
tettäväksi sekä suurilla että pienillä työmailla, niin yhtiöiden 
ja valtion kuin yksityistenkin työmailla Mikäli pääasiassa 
vain hakkuutyövoimasta ilmenee jatkuvaa puutetta, se saat
taa. muodostua uuden menetelmän leviämistä hidastavaksi te
kijäksi. 

METSATEHO on kuluvana syksynä tutkinut palkkaperusteitten 
selvittämiseksi 1-metristen koivuhalkojen ja 2-metristen aisattujen 
koivurankojen teon työajan m enekin suhdetta. Tutkimus suoritettiin 
Hyrynsalmel!a. 

Lisäksi on entisiin tutkimuksiin liittyvänä ryhdytty tarkistustut
kimuksiin kuoritun ja kuorimattoman k uusi- ja mäntypaperipuun teon 
työajan menekistä eri puolilla maatamme. Tutkimukset on suoritettu 
Kainuussa ja Länsi-Suomessa. 
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Kokemuksia puutavaran kuljetuksesta pyörä

traktoreilla 

Pyörätraktorien käyttö puutavaran kuljetukseen on ollut 
viime vuosina vilkkaan mielenkiinnon kohteena. Kysymystä 
on selvitetty tutkimuksilla, joiden tuloksista esitetään seuraa
vassa pääpiirteitä. 

Suoritettuihin kokeiluihin osallistui 15 eri merkkistä trak
toria. Ajomatka vaihteli 6 . . . 10 km. Käytetyt reet olivat kaikki 
ns. puolirekimallia. Ajettava puutavaramäärä sisälsi sahatuk
keJa, vaneritukkeja, ainespinotavaraa ja halkoja. 

Ajotuloksista mainittakoon seuraavaa. 
Kuorellisten sahatukkien kuljetuksessa raskaimpien trak

torien vetämät keskikuormat olivat n. 330 j3 ja keveimpien n. 
245 j3. Suurimmat kuormat olivat yleensä n. 50 j3 keskikuor
mia suuremmat. Kuivan pinotavaran ajossa taas keskimääräi
nen kuorma oli vastaaavasti n. 22 p-m 3 pienempien traktorien 
suoriutuessa n. 16 p-m3 keskikuormin. Suurimmat kuormat 
olivat 3 ... 7 p-m 3 keskikuormia suurempia. Ajokertojen luku 
päivässä vaihteli 2 .. . 3. 

Traktorien nopeudella näyttää olevan huomattava vaiku
tus kuljetustehoon. Uusimmat nopeavaihteiset traktorit täyt
tävät vaatimukset tässä suhteessa, kun taas hidaskulkuiset hel
posti aiheuttavat häiriöitä nopeiden traktorien liikenteelle. 

Traktorien varustamista paripyörillä pidetään välttämättö
mänä useammastakin syystä. - Kuorman irtiotto on helpompi , 
kun pyörät eivät kaivaudu niin helposti. Tien kunto säilyy 
parempana. Renkaat kestävät kauemmin, sillä ne eivät ole 
konstruoidut kestämään puolirekikuorman aiheuttamaa lisä
rasitusta. 

Vetokoukun kiinnitys olisi niinikään järjestettävä puoli
rekikuormitukseen sopivalle paikalle, välittömästi taka-akselin 
alle. 

Traktorireissä todettiin paljon parantamisen varaa. Raken
netta olisi yleensä lujitettava. Vedon tulisi tapahtua traktoriin 
kiinnitettyjen ristihilojen välityksellä, jolloin reki pääsee liik
kumaan lavaan nähden määrätyissä rajoissa. Jalasten tulisi 
olla keskipitkiä, melko leveitä ja joustavia. Kuljetusten tehos-
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Kuva 2. - Käytettäessä pyörätraktoreita puutavaran kuljetukseen on 
traktorin lisävarusteista usein paljon hyötyä. Kuvassa nähdään puoli
reen fai perävaunun traktoriinkytkinlaite, jonka välityksellä osa kuor
man painosta jakautuu traktorin takapyörille. Tällä kytkinlaitteella 
on pyritty samaan tulokseen kuin jos vetokoukun kiinnitys olisi taka-

akselin alla. Kytkinlaite on ruotsalainen ns. Nove-draget. 

tamiseksi olisi päästävä vähintään kaksoisajoon, olosuhteiden 
salliessa mieluimmin kolmiajoon. 

( Kuormausvaraston suunnittelussa tulevat kysymykseen 
pääpiirtein samat seikat kuin autokuljetuksessa, joskin lisä
näkökohtia on otettava huomioon. 

Pyörätraktoriliikenne asettaa tielle jotenkin samat vaati
mukset kuin autoliikenne, joten tien perustamisessa ja hoidos
sa pätevät suunnilleen samat menettelytavat kuin autotalvitien 
vastaavissa työvaiheissa. Jos kaikilla tietä liikennöivillä trak
toreilla olisi paripyörät, voitaisiin perustamis- ja hoitotöiden 
perusteellisuudesta ilmeisesti tinkiä huomattavasti. Pyörätrak
toriliikenteen asettamista erikoisvaatimuksista mainittakoon 
seuraavaa: 
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- Nousut rajoittavat traktorikuorman suuruutta. Pitkiä, 
yli 4 % nousuja olisi vältettävä. 

- Traktorin jarrutusteho alamäissä on vähäinen, jonka 
vuoksi pahoja alamäkiä olisi vältettävä. Jo tien suunnittelussa 
olisi pyrittävä käyttämään hyväksi tasaisia, riittävän vetisiä 
soita vielä suuremmalla syyllä kuin autoteitä suunniteltaessa. 

- Viertävät paikat ovat jatkuvana haittana hoitovaiheen 
aikana. 

·- · Sivuutuspaikkoihin olisi kiinnitettävä erikoinen huomio 
ennen kaikkea liikkeellelähtö- ja peruuttamisvaikeuksien 
vuoksi. Riittävän tiheässä olevilla ja hyvin kunnostetuilla si
vuutuspaikoilla on siten ratkaiseva merkitys liikenteen kitkat
tomalle sujumiselle. 

·- Aukaisuauraus on paras suorittaa puskurilla varustetulla 
telaketjutraktorilla, jolloin jälki on mahdollisimman hyvä. 
Mikäli lunta on vähän ja maa routaantunut, voidaan tulla 
toimeen kärkiauralla varustetulla pyörätraktorilla. 

Välittömästi aukaisun yhteydessä on suoritettava ensim
mäinen lanaus. Mikäli tiellä on liikenteen kannalta epäedulli-

Ifova 3. - Pyörätraktorien käyttökelpoisuutta kuljetnstehtävissä voi
daan lisätä vintturin avulla. Yksinkertaisempi ja myös halvempi rat
kaisu on traktorin perään asennettu vintturi, mutta milloin traktoria 
käytetään puolirekien vetoon, on traktorin etuosaan asennettu vintturi 

käytön kannalta edullisempi. 
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sia paikkoja ja käytettävissä on moottoroitu vesityskalusto, 
muodostunee tällaisten tienkohtien vesitys edullisemmaksi 
kuin jatkuvat, työläät hoitotoimenpiteet. 

- Varsinaista liikennettä tiellä ei pidä aloittaa ennen kuin 
pohja on riittävästi routaantunut ja tien pinta kovettunut. 
Tätä edistävät parhaiten lanaaminen ja liikennöiminen pie
nillä pohjapuukuormilla. 

- Hoitotoimenpiteiden suorittamiseen pyörätraktori sovel
tuu hyvin. Tärkein väline on lana. Erikoisen tehokas on ham
mastetulla terällä varustettu ns. piikkilana. Tuiskulumen au
raukseen käytetaän kärkiauraa, jonka on pyörätraktoria varten 
oltava normaalikokoisen auton auraa kapeampi. 

Olosuhteet purkausvarastolla ovat niin vaihtelevia, että 
yleispätevien ohjeiden antaminen niiden järjestelyssä on vai-
keata. Tärkeintä on, että otetaan huomioon traktorien liik
keellelähtö-, peruuttamis- ja kääntövaikeudet, niin että liiken
ne saadaan käymään kitkattomasti ja ilman hukka-aikoja. 

Kuljetusmaksut olivat ko. kokeiluissa suunnilleen samaa 
tasoa kuin Kainuussa käytetyt suositeltavat autokuljetuksen 
maksuohjeet edellyttävät. Yksityiset traktorit ajoivat urakka
palkalla, jolloin kuormaus ja purkaus sekä niihin tarvittavan 
miehistön palkkaus kuuluivat traktorin omistajalle. Yhtiön 
traktorien ajajilla oli pohjapalkkana päiväpalkka, jonka lisäksi 
he saivat "piiskarahaa" ajetun puumäärän perusteella. Alku
aikoina ajokokemuksen puuttuessa ja tien ollessa verraten hei-

Ulkomaalaisissa ammattilehdissä on myös silloin tällöin esitetty 
eräitä kokemuksia sikäläisissä olosuhteissa tapahtuneista pyörätrak
tori-rekikuljetuksista, mutta varsinaisia tutkimuksia ja niiden. tulos
ten esittelyä ei ole esiintynyt. Niinpä kanadalainen ammattilehti Pulp 
and Paper Magazine of Canada on esittänyt eräitä kokemuksia sika · 
läisistä oloista. Vuoden 1949 talvi oli poikkeuksellisen leuto, mistä oli 
seurauksena, että moottoritalviteiden pohja ei päässy t kunnolla r ou
taantumaan. Tällöin osoittautui, että kuljetuksia, jotka menivät pää
osiltaan suomaiden yli, ei voitu saada suoritetuiksi autokuljetuksina. 
jolloin olisi ollut pakko tyytyä vajaisi in kuormiin, vaan oli turvaudut
tava pyörätraktori-rekikuljetuksiin, jolloin voitiin ottaa täysiä kuor 
mia. Vuonna 1950 tilanne oli kokonaan toinen, sillä sääsuhteet olivat 
erittäin edulliset. Tällöin autokuljetus oli osoittautunut pyörätraktori
kuljetusta edullisemmaksi. Ajomatkat näillä työmailla vaihtelivat 
~ .. 8 km. 
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kossa kunnossa traktorin omistajien ansiot jäivät vaatimatto
miksi, mutta ajon edistyessä ne paranivat huomattavasti. 

Edellä esitetyt kokemukset, jotka ovat peräisin A. Ahlström 
Osakeyhtiön Sukevan pyörätraktorityömaalta, osoittavat, että 
pyörätraktoreita voidaan menestyksellisesti käyttää puutava
ran kuljetukseen . Rajoituksina näyttävät olevan ajomatka ja 
tien laatu. Pyötätraktoreille sopivat matkat lienevät 6 . . . 20 
km vaiheilla. Lisäksi näyttää todennäköiseltä, että vain sellaiset 
moottoritalvitiet, joilla ei ole mainittavia nousuja, tulevat tois
taiseksi kysymykseen. Pyörätraktorit kehittynevät kilpailu
kykyisiksi lähinnä autojen kanssa, jolloin pyörätraktorien 
käyttöä puoltavat lähinnä seuraavat seikat: 

- Olemassa oleva, riittävää käyttöä vailla oleva traktori
kanta, joka suhteellisen vähäisin lisäkustannuksin voidaan va
rustaa puutavaranajoon soveltuvaksi. 

- Mahdollisuus tehostaa ajoa järjestämällä kaksois- tai 
kolmiajo. 

- Pieni kuormauskorkeus. 
- Suhteellisen halpa polttoaine. 
On selvää, että lähivuosina pyörätraktorityömailla tulee 

esiintymään runsaasti taidon ja kokemuksen puutteesta joh
tu via vaikeuksia, mutta niitä ei olisi säikähdettävä, vaan pyrit
tävä kehittämään tätä kuljetusmuotoa järjestämällä työtilai
suuksia pyörätraktorien omistajille silloin kun olosuhteet ovat 
sopivat. 

KVMITELAKETJUT P YöRATRAKTORIIN 

Pyörätraktorien maastokelpoisuuteen on ryhdytty kiinnittämään 
yhä enemmän huomiota. J o useamman vuoden aikana ovat kanada
laiset varustaneet pyörätraktoreita Bombardier-kumitelaketjuilla ja 
siten suoriutuneet kuljetuksista huonoissakin maasto- ja lumiolosuh
teissa . Viimeksi kuluneena vuotena on ryhdytty suorittamaan kokeita 
myös pohj oismaissa, ennen kaikkea Nona5sa ja Ruotsissa. Kokeilut 
ovat kautta linjan antaneet positiivisia tuloksia. Norjalaiset ovat ko
keissaan y leensä vaihtaneet traktorien etupyörät suksiin perustellen 
toimenpidettä sillä, että traktorin ohjattavuus paranee juuri vaikeissa 
lumiolosuhteissa . Norjalaisten suorittamien tutkimusten tuloksista 
saataneen lähiaikoina lisätietoja. Kanadalaisten kokemukset osoitta
vat, että tällaiset kumitelaketjuilla varustetut pyörä traktorit pysty
vät n . 40 . .. 50 % suurempiin vetosuorituksiin kuin tavallisin kumiren-
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Lumi- ja jääteiden käytön välisestä suh teesta 

Metsäteho on kolmena talvikautena kerännyt jäsenyhtiöil
tään tietoja lumi- ja jäädytettyjen hevosvarsiteiden rakentami
sesta ja hoidosta. 

Aineiston mukaan jäätie vaatii 2 ... 3 kertaa niin paljon työtä 
kuin lumitie. Työmenekki riippuu ratkaisevasti ilmastollisista 
tekijöistä, paikallisista olosuhteista ja käytetyistä työvälineistä. 

Lumi- ja jääteiden kannattavuuden vertailemiseksi las
kettiin hoidetun lumitien ja raiteellisen jäätien keskimääräis
ten tiekustannusten sekä voimassa olleiden taksojen perusteel
la teoreettiset hevoskuljetuskustannukset eri ajomatkoilla eri 
suuruisia puutavaramääriä ajettaessa seuraavin olettamuksin : 

- Ajokausi on sekä lumi- että jäätietyömailla yhtä pitkä. 
Ajettava puutavaramäärä on molemmilla työmailla yhtä 
suuri, mutta lumitietyömaalla on hevosia tavaran ajossa 
kaksi kertaa niin paljon kuin jäätietyömaalla. 

Seuraavasta asetelmasta nähdään, kuinka suuri ajettavan 
puutavaramäärän tulee suoritetun kustannusvertailun mukaan 
olla eri ajomatkoilla, ennen kuin kannattaa rakentaa jäätie: 

Ajomatka, km Ajettava puutavaramäärä vähintään 

2 .. . 3 8 500 p-m3 200 000 j 3 
3 ... 4 5 400 

" 
100 000 

" 
4 ... 5 4 000 

" 
80 000 

" 5 ... 6 3 000 
" 

65 000 
" 

kain varustetut traktorit. Ruotsissa SDA:n kokeiluasemalla Lyck se
lessä suoritetuissa kokeissa kumitelaketjuilla varustetut kevyet pyö
rä traktorit ovat pystyneet samoihin vetosuorituksiin kuin 4-pyörä
veto iset raskaammat traktorit. 

Maahamme tulee lähiaikoina ensimmäiset kumitelaparit lähinnä 
tutustumista ja kokeilua varten. Nämä kumitelaketjut, joita on jo 
aikaisemmin käsitelty Metsätehon tiedoituksessa n :o 60, soveltuvat 
ainakin toistaiseksi vain F erguson- ja Ford -traktoreihin. Niiden hinta 
tulee ennakkoarvion mukaan olemaan n . 1/ 5 traktorin hinnasta . 
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Paperipuiden lahoaminen J3 sinistyminen 

Hakkuun jälkeen paperipuita joudutaan säilyttämään met
sässä hyvinkin pitkiä aikoja, jolloin ne ovat pilaantumiselle 
erittäin alttiita. Suoritettujen tutkimusten perusteella voidaan 
pilaantumisen ilmiöstä esittää seuraavia näkökohtia. 

Sinistymiseltä välttyminen on käytännöllisesti katsoen mah
clotonta, joskin sitä voidaan huomattavassa määrin vähen
tää, jos puut kuivuvat tehokkaasti kevään aikana. Mänty 
sinistyy pahemmin kuin kuusi. 
Varastolahon saastuttamien pölkkyjen lukumäärä nousee 
60 ... 80 % koko kappaleluvusta, jos hakkuu ja kuorinta on 
suoritettu ennen ·edellisen vuoden elokuuta. Jos varastoi
misaikaa on korkeintaan vuosi, kuusi ja mänty ovat yhtä
läisiä, mutta jos aika pitenee, männyt ovat kaikki lahon 
tartuttamia. Syksyllä hakatuista paperipuista 20 ... 50 'J';, saa 
lahoa seuraavan vuoden toukokuuhun mennessä. 
Kuusipaperipuissa esiintyvä laho ei ole levinnyt kovin laa
jalle. Sitä oli tutkimuksen mukaan kuutiomäärästä lasket
tuna enimmillään 1.6 %. Kesä- ja heinäkuun hakkuut olivat 
epäedullisimmat. 
Mäntypaperipuun lahomäärät ovat samaa luokkaa kuin 
kuusella, jos varastoimisaika on korkeintaan vuoden pitui
nen. Sen jälkeen männyn lahokestävyys näyttää jyrkästi 
heikkenevän. Niinpä kahden talven ja yhden kesän varas
toinnin jälkeen lahoa oli 6.7 % kuutiomäärästä. 
Maata koskettaneiden aluspölkkyjen lahoprosentti oli 2 .. . ::l
kertainen hyvin varastoituihin verrattuna. 
Keskipölkyt säilyvät parhaiten. Pitkään varastoidut pääl
lyspölkyt lahoavat voimakkaasti. 
Lahovahingot ovat yleensä har vassa ristikossa vähäisem
mät kuin tiheässä. Ainoastaan sateisena loppukesänä ja 
syksynä asia näyttää olevan päinvastoin. 
J os pintapuu on leveälustoista pölkky kuivuu huonosti ja 
lahoaa voimakkaasti. 
Laho esiintyy voimakkaimpana pölkkyjen päissä. 
Vaikkakin varastolahon vaikutus ei liene niin suuri sellu-

loosan, hiokkeeen jne. valmistuksessa, kuin aikaisemmin on 
otaksuttu, erityisesti männyn lahovahingot voivat silti epäedul
lisissa olosuhteissa nousta suuriksi. Lahovikoihin on syytä koh
distaa huomiota erityisesti silloin, kun paperipuut joudutaan 
kuljettamaan irtouitossa pitkiä matkoja sillä lahot puut uppoa
vat paljon helpommin kuin terveet. 
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