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HEVOSAJOIHIN TARKOITETUN POLANNETIEN 

RAKENTAMINEN 

Viime talvena kokeiltiin Kajaani 
Oy :n toimesta hevosajoihin tarkoi
tetun polannetien valmistamista 
niin kevein laittein, että työn voi 
suorittaa yhdellä hevosella. 

Tie jyrättiin erikoisrakenteisella 
jyrällä, jossa on luovuttu tavan
omaisesta umpinaisesta raken
teesta. . 15 cm korkeat puiset, 
kiilamaiset lamellit on kiinnitetty 
akseliin kiinteästi asennettuihin 
vanteisiin pulteilla. Jyrän suurin 
läpimitta on 110 cm ja pituus 140 
cm sekä paino n. 200 kg käytet
täessä 16 lamellia. Kehys painaa 
n. 70 kg. Tä llä rakenteella on se 
etu, että jyrä painuu syvälle huoli
matta verraten kevyestä painos
taan. 

Lanaukseen käytettiin etureen 
pankkoon kiinnitettävää kevyttä, 
piikkihammasterällä varustettua 
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lanaa, jonka työskentelysyvyys on 
säädettävissä lanan kannatinsuk
sia nostamalla tai laskemalla. 

Polannetie tehtiin maaliskuun 
alussa n. 65 cm hankeen jyrää
mällä kerran edestakaisin. La
nauksen jälkeen toimitetussa mit
tauksessa todettiin hangen painu
neen n . 45 O/c, mikä on katsottava 
erittäin hyväksi tulokseksi, kun 
otetaan huomioon kokeen myö
häisestä ajankohdasta johtuva lu
men tiiviys. Tietä lanattiin päivit
täin liikenteen alkuaikoina, mutta 
myöhemmin voitiin lanauskertoja 
harventaa. 

Saavutettujen kokemusten va
lossa voidaan pitää uskottavana, 
että raskaan aurauskaluston käy
töstä voidaan luopua hevosajoissa 
ja siirtyä halvoiksi havaittuihin 
polanneteihin. 

Pentti Pylvänen 
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TÄYSTELAKETJUILLA VARUSTETTU MAATALOUS

PYÖRÄTRAKTORI 

Pyrkimyksenä parantaa ns. puo
litelaketjuilla varustetun pyörä
traktorin maastokelpoisuutta eten
kin syvässä ja pehmeässä lumessa 
ruotsalaisen SDA :n koneasema on 
parin viime vuoden aikana raken
tanut ja suorittanut käyttökokeilu
ja pyörätraktorin molempien pyö
rien ympäri asennetuilla telaket
j uilla. Seuraavassa esitetään tä
hänastisia tuloksia, jotka perustu
vat lähinnä Ferguson- pyörätrak
torilla saatuihin kokemuksiin. 

Rakenne 

Rakenneperiaatteellisesti täys
telaketjutraktori eroaa puolitela
ketjutraktorista seuraavissa suh
teissa: 

1. Kun täystelaketjurakenteessa 
telaketju kulkee molempien pyö
rien ympäri, traktorin etupyörät 
on lukittava kiinteään asentoon. 

2. Etupyöräohjauksen eliminoi
tuessa ohjauksen on tapahduttava 
telaketjun jarrutuksella. 

Täystelaketj uilla varustettua 
pyörätraktoria rakennettaessa on 
lähdetty siitä, että traktorin alku
peräistä rakennetta muutetaan 
mahdollisimman vähän, jotta pyö
rätraktorin muuttaminen täystela
ketjuajoneuvoksi ja päinvastoin 
tapahtuisi mahdollisimman no
peasti ja halvalla. am on paa
dytty seuraavassa esitettyyn yleis
rakenteeseen. 

Traktorin etu- ja taka-akselien 
väliin on asennettu poikkileik
kaukseltaan neliömäiset putket, 
jotka liittyvät akseleihin nivelty 
västi tehden täten traktorin liik-

keet joustaviksi. K ehysputkiin on 
asennettu akselitapit etu- ja väli 
pyörän muodostamaa telipyörästöä 
varten. Telaketjuille saadaan ha
luttu jännitys siirtämällä telipyö
riä ruuvien ja jousien avulla . Jar
rutusohjausta varten alkuperäisen 
traktorin mekaaninen ohjausjär
jestelmä on korvattu sekä etu
että takapyöriin vaikuttavilla , 
hydraulisilla käsivivuilla hoidetta
villa jarruilla. Vetokyvyn paran
tamiseksi traktori on varustettu 
lisävaihdelaatikolla, joka alentaa 
varsinaisen vaihdelaatikon nopeu
det suhteessa 1 :2. 

Asennus 

Telaketjuvarusteiden asennusta 
varten alkuperäisen traktorin etu
pyörät akseliinkiinnitysvarustei
neen sekä mekaaniset jarrulaitteet 
ja ohjauspyörä poistetaan ja asen
netaan uudet laitteet. Asennukseen 
kuluu kahdelta mieheltä 1 . . . 3 
päivää ja se vaatii verstaskalustoa. 

Kuva 5. Töystela ketjuilla va rustettu 
Ferguson·pyörö tra ktori. 
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Omi_naisuudet 

Tavalliseen 
verrattuna ns. 
tori poikkeaa 
seuraavasti: 

telaketj utraktoriin 
täystelaketj u trak
ominaisu uksil taan 

1. Täystelaketjutraktori on jous
tavaliikkeisempi, joten sen ajokin 
on helpompaa. 

2. Se pystyy ajamaan suurem
malla nopeudella, jopa 25 km h 
saakka. 

3. Sen kestävyys on samanveroi
nen tai suurempi johtuen siitä, 
että ketjuissa on vain harvoja 
liikkuvia elimiä. 

4. Sen ohjattavuus on huo
nompi. 

Ns. lumitraktoriin (amfibiotrak
tori ) verrattuna täystelaketju
traktori poikkeaa seuraavissa suh
teissa : 

1. Täystelaketj utraktorin aj o
nopeus on pienempi . 

2. Sen kestävyys on suurempi. 
3. Korin puuttumisesta johtuen 

sen ajomukavuus on pienempi. 
4. Sen ohjattavuus on huo

nompi. 
5. Kuormaustilaa ei ole itse 

traktorissa. 

Käyttömahdollisuudet 

Täystelaketjuilla varustettua 
traktoria voidaan käyttää samoi
hin tehtäviin kuin puolitelaketju
traktoriakin. Tärkeimmät käyttö
alat ovat seuraavat: 

1. J äätymättömien soiden pol 
keminen routaantumisen edistä 
miseksi. 

2. Lumipolanteen muodostami
nen . Suoritetut kokeet ovat osoit
taneet traktorin hyvän m aastokel 
poisuuden syvässä ja pehmeässä
kin lumessa. Kokeessa käytetyssä 

Kuva. 6 . Täysteloketjuilla varustetun 
pyörätraktorin telipyörästön yksityis

kohtainen rakenne. 

105 cm syvyisessä lumessa trak
tori pystyi liikkumaan matalim
malla vaihteella 1 :8 suuruisissa 
nousuissa. Täystelaketjutraktoril
la polj ettu tie saa puolitelaketj11-
traktorikuljetukseen sopivan k<:s
tävyyden. 

3. Teiden auraaminen. Sopivaa 
auramallia ei toistaiseksi ole suun
niteltu. 

4. Puutavaran talvikuljetus. Se 
voi tapahtua traktorin hyvän 
maastokelpoisuuden takia suoraan 
hakkuupaikalta. Erik Jisesti näissä 
kuljetuksissa tulee traktorin laaja 
nopeusalue oikE·.1ksiinsa. Tarvitta 
vien rekien tulee clla hyvin lu
messa kantavia ja korke<!!la maa
varalla varustettuja. 

5. Puutavaran kesäkuljetus. 
Suuri ajonopeus ja leveiden ket-
1u1en hyvä kantokyky tekevät 
mahdolliseksi täystelaketjutrak
torin tehokkaan käytön myös 
juontotyössä huonosti kantavas
sakin sulassa maastossa. 



6. Käyttö maanpinnan valmis
tuskoneiden vetokoneena. Sitä ei 
ole vielä kokeiltu, mutta traktori 
lienee tässä suhteessa verrattavissa 
pieniin telaketj u traktoreihin. 

7. K äyttö yleisiin huoltokulje
tuksiin muuten vaikeakulkuisessa 
maastossa. 

Hinta 

Tähän mennessä täystelaketju
rakennetta on kokeiltu Ruotsissa 
vain Ferguson- traktoriin. Tätä 
varten tarkoitetut telaketjuvarus· 
teet maksavat Ruotsissa n. 7000 
kruunua, lisävaihdelaatikko n. 
1500 kruunua ja vahvistetut taka
akselit, mikäli niitä tarvitaan, n. 
1500 kruunua. 

AMERIKKALAINEN TRAKTORI
PUOMINOSTURI 

International Paper Co. on kehit
tänyt halvan ja käytännöllisen, pyö
rätraktoriin asennetun puominosturi
rakenteen. Nosturin jalusta on tuettu 
pulttiliitoksin traktorin t aka- akseliin 
ja a jajan suojakehikon välityksellä 
traktorin alakoppaan. Voima siirre
tään traktorin voimanottoakselista 
ketjuvälityksellä vintturiin, jolle 
mahtuu 100 jalkaa teräsköyttä. Kyt
kin on joko kynsi- tai kartiokytkin
tyyppiä. Ketjuilla tuettu puomi on 
lukittavissa 24" läpimittaiseen kään
töpöytään. Nosturin valmista ja on 
The Twin City Welding Company of 
West Monroe, Louisiana. 

Traktorinosturia on käytetty joko 
vain paperipuupölkkyjen kasaamis
työhön metsässä, jolloin työryhmän 
on muodostanut traktorinkuljet aja 
ja apulainen, t ai myös pölkkyjen 
kuormaamiseen suoraan kuorma-ajo
neuvoon. Tehokkaimmaksi väitetään 
menetelmää, jossa vain raskaimmat 
pölkyt k äsitellään traktorinosturilla 
ja pienemmät k äsin . 

6-

Kuva 7 . Töystelaketjuilla varustettu 
pyörötraktori liikkuu joustavasti 

maastossa. 

r 

r 

Kuva 8. A merikkala inen lnternotio· f 
nai Pa per Co :n kehittämä traktori 

puominosturi. 

Traktorinosturin käytöstä katso
taan saa avan seuraavia etuja: 

- miestyöajan menekki pienenee, 
- työntekijöitten ruumiillisten 

vammojen määrä ja niiden vaa
timat kustannukset vähenevät, 
metsätyö tulee työntekijöille 
m iellyttävämmäksi. 
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HELIKOPTERIN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET 

METSÄTALOUDESSA 

Helikopterin käyttö metsä-
niin kuin muunkin talouden pal
veluksessa on vasta alkuvaihees
saan , joten ei vielä tarkalleen tie 
detä, mitä mahdollisuuksia se 
y leistyttyään pystyy ehkä tarjoa
maan . Toistaiseksi pitkäaikaisim
ma t, käytännön mittakaavassa 
metsä talouden alalla suoritetut 
helikop terin käyttökokemukset 
ovat saatavissa K anadasta, missä 
metsätalouden laajaperäisyydestä 
johtuen lieneekin parhaimmat 
edellytykset myös helikopterin ta 
loudelliselle käytölle. Seuraava 
esitys perustuukin kanadalaisiin 
kokemuksiin. 

Helikopteri tyypit 

Metsätalouden käytössä on Ka
nadassa lähinnä kaksi helikopteri
tyyppiä, p ienempi Bell - merkkinen 
ja suurempi Sikorsky S 55 - merk
kinen kone. 

Bell-helikopteri on varustettu 
joko suksilla, pyörillä tai kelluk
keilla. Sen kuormanottokyky on 
205 kg tai kaksi henkilöä ja yhtä
mittainen lentomatka 240 km. 
Sen käyttö on rajoittunut yleensä 
vain metsänarvioimistehtäviin, 
rakennettavien tiealueiden tar
kasteluun ja jossakin mää rin myös 
pienempiin kuljetustehtäviin . 

Suuremman Sikorsky S 55 - ko
neen kuormanottokyky on 450 kg 
ta i 10 henkilöä ja yhtämittainen 
len tomatka 550 km. Lyhyemmillä 
kuljetusmatkoilla siihen voidaan 
kuormata jopa 700 kg. Sen käyttö
mahdoll isuudet ovat jo monipuoli-

semmat kuin pienemmän Bell - ko
neen, varsinkin koska sitä voidaan 
menestyksellisesti käyttää suureh 
koihinkin kuljetustehtäviin. Kun 
tämä kone void_aan varustaa myös 
vintturilla, on se sopiva apu- ja 
pelastustyöhön. 

Taloudellisu us 

Edellä mainittujen kahden heli 
kopterin käytön ta loudellisuus toi 
siinsa verrattuina riippuu niiden 
käytön määrästä. J os käyttöä on 
paljon, tulee Sikorsky S 55 huo
mattavasti edullisemmaksi. J oka 
tapauksessa helikopterin käyttö 
tulee kalliiksi. Niinpä Sikorsky 
S 55 :n kiinteät kustannukset ovat 
n. 120.000 dollaria/vuosi ja muut
tuvat kustannukset 35 dollaria 
lentotunti. Jos lentotuntimäärä 
olisi 700 tuntia, vuosi, olisivat kus 
tannukset 250 dollaria ']en totun ti 
eli virallisen kurssin mukaan mar
koiksi muutettuna 57.750:- len
totunti. Kustannukset tuntuvat 
siis suurilta , mutta hyvin suunni
tellussa käytössä helikopteri on 
kuitenkin kannattava. 

Käy ttöala t 

1. Tulipaloj en, etenkin metsä
palojen sammutustyössä helikop
teri, etenkin Sikorsky S 55, on so
piva kulkuväline. Tämä johtuu 
sii tä , että sillä voidaan nopeasti 
kuljettaa palopumput ja letkut ja 
esim. Sikorsky - koneella 8 mies
tä käsittävä palomiehistö tiettö
millekin paloalueille ja useinkin 
sammuttaa palo heti alkuunsa. 



Itse paloalueella varsinkin 
suurpalotapauksissa - on mie
histön siirtäminen paikasta toi
seen useinkin ratkaisevaa. Näin 
helikopteria käyt!ämällä voite
taan suuren sammutusjoukon pal
kat, metsän uudistamiskustannuk
set sekä palaneen puuston arvo. 

2. Metsänarvioimistehtäviin te 
kee helikopterin, varsinkin pienen 
Bell- koneen, käteväksi sen hyvä 
liikkuvuus ja kyky pysähtyä il 
massa ja laskeutua pienelle alu
eelle. 

3. Uusien teitten suunnittelu lä
hinnä tiealueen tarkastelumielessä 
tapahtuu h elikopteria käyttäen 
varmasti ja nopeasti. 

4. Tavarankuljetukseen, esim. 
yleiseen huoltokuljetukseen, heli 
kopterit sopivat etenkin alueilla, 
missä muut kuljetustavat tuskin 
tulevat kysymykseen. Niillä pys
tytään siirtämään tunnissa 15 ton
nin kuorma mailin ( = 1609 m) 

Ruotsissa on rakennettu oheisen 
kuvan näköinen traktorivetoinen 
s u 1kyke1 k k a . J alakset on tehty 
halkaistusta teräsputkesta täyttämäl
lä se liukupinnaksi tulevalla koivu
puulla. Kiintopa nkko on sijoitettu 
jalaksiin niveltyvästi kiinn itettyjen 
lehtijouslen varaa n. Liikkuva pankko 
on joko sileä ta i piikeilt ä v arustettu 
ja 30 cm pituisilla sivu pylvä illä va
rustettu. K elkan etupäässä on taakse
pä in ka llistuva, putkirakente inen ja 
ta ittopyörällä v arustettu m asto. 

Sulky kelkkarakenteella on pyr itty 
lähinn ä keventämään puiden kuor
mausta kelkkaa n. Ter äsköyttä käyt
täen tämä ta pahtuu jopa 25 m etäi 
syydeltä . Traktorivintturin k äyttö 
tekee myös mahdolliseksi kul jetuk 
sen pahoissakin paikoissa. 
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matka ja vastaavasti tunnissa ton
nin kuorma 30 mailia. Tavaran 
koko ja muoto eivät myöskään 
aseta esteitä kuljetukselle, koska 
kollit voidaan kiinnittää helikop
terin alle. 

5. Erilaisissa onnettomuusta
pauksissa helikopterit ovat sopi
via avunanto- ja pelastustyöhön. 

6. Hyönteis- ja kasvimyrkkyjen 
ruiskuttaminen ilmasta käsin h eli
kopteria käyttäen on myös teho
kasta. 

7. Helikopteria voidaan edulli 
sesti käyttää myös matalalta ta
pahtuvaan ilmakuvakartoitukseen. 

8. Muista useinkin tilapäisluon
toisista helikopterin käyttötavoista 
mainittakoon sen käyttö tukki
lauttojen ja puomien hinaukseen 
sekä tukkiruuhkien purkamiseen 
siten, että helikopterista lasketaan 
mies · ruuhkalle, jonka selviydyt
tyä hänet taas nostetaan konee
seen. 

Kuva 9. Eräs ruotsalainen sulky
kelkkorokenne. 
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KOIVUP APERIPUJDEN VALMISTUS 

Metsätehon toimesta on suori
tettu aikatutkimus sekä aisattujen 
että puolipu htaiden 2-metristen 
koivupaperipuiden valmistuksesta. 

Aisattujen koivupaperipuiden te
koa tutkittaessa oli vertailukoh
teena 2- metristen kuorimattomien 
kuusipaperipuiden valmistus. Lat
vasta 10 cm ohuempiin koivupa
peripuupölkkyihin tehtiin kaksi 
aisausta, 10 . .. 15 cm paksuisiin 
kolme ja 15 cm paksumpiin neljä. 
Mutkia ja pehmeää lahoa ei sal
littu. Minimiläpimitta oli 8 cm. 
Tutkimus osoitti, että tällaisten 
koivupaperipuiden valmistus vaati 
juoksumetriä kohden 34 O/o enem
män aikaa kuin kuorimattomien 

RAUT ATIEV AUNUIHIN KUOR
MAUKSEEN tarkoitettu norjalainen 
lsachsenin kuormauslaite on tänä ke
sänä lopullisesti valmistunut. Laite 
on periaatteellisesti samanlainen 
kuin pitkälle puutavaralle tarkoitettu 
lsachsenin autoonkuormauslaite. Se 
sijoitetaan rautatievaunun ulkopuo
lelle, ja kaksirumpuisen vintturin 
käyttämät teräsköydet kulkevat sen 
pylväiden taittopyörien kautta vau
nun poikki. Pölkyt hinataan vaunuun 
joluja pitkin. 

Laitteen rakenne: Kulmaraudasta 
tehty runko, joka on pituudeltaan 
3.5 m, leveydeltään 0.8 m ja korkeu
deltaan 1.0 m, on tuettu vaunuun ja 
kiskoihin. Rungon kummassakin 
päässä olevat tukipylväät ovat 3.5 m 
korkuiset maasta laskien. iiden 
päissä olevat taittopyörät ovat laake
roidut kaikkiin suuntiin liikkuviksi. 
13 ... 14 hv sähkö- tai polttomootto-

kuusipaperipuiden valmistus. Tä
mä edellyttää, että koivupaperi
puiksi kelpaamattomat rungonosat 
tehdään samalla kertaa haloiksi. 
Jos hylätyt rungonosat jätetään 
metsään, on työ hakkuumiehelle 
epäedullisempaa ja vastaava pro
senttiluku on 45. 

Puolipuhtaiden koivupaperipui
den laatuvaatimukset olivat sa
mantapaiset kuin yleensä puoli
puhtaan tavaran. Minimiläpimitta 
oli 10 cm. Koivupaperipuiden teko 
vaati juoksumetriä kohden 15 O/o 
enemmän aikaa kuin vastaavan
laisten mäntypaperipuiden teko. 
Hylättyjä rungonosia ei tällöin 
tehty haloiksi. 

0 . M. 

rin käyttämän vintturin rummut ovat 
hydraulisesti erikseen ohjattavia. 
Kummallakin rummulla on 10 mm 
teräsköyttä 60 m ja sen vetonopeus 
on 70 m/min. ja vetovoima 2.000 kg. 
Laitteen paino moottoreineen on n. 
1.000 kg. 

Laitteen ja vaunujen lyhyet siirrot 
suoritetaan pienellä käsivintturilla, 
kun taas pitempiä siirtoja varten 
la ite on varustettu pyöräakselilla. 
Kuormausteho riippuu ensi sijassa 
työntekijäin tottumuksesta ja kuor
mauspaikkaolosuhteista. Keskimää
räisissä olosuhteissa ja kolmen mie
hen työryhmää käyttäen kuormaus-
ehoksi lasketaan 120 m~ päivässä. 

Lait een käytön suurimpana etuna 
voidaan pitää mahdollisuutta kuor
mata jopa 55 m etäisyydeltä, siis ta
pauksissa, joissa puita ei voida heti 
kuormata, vaan ne on ensin varas
toitava rautatieasemalle. 
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KONEITA NEUVOSTOLIITON 

Kuva 10. Polttomoottorisaha "Ystävä" 
on Neuvostoliiton uusin 10.5 kg pai
noinen moottorisaha. Se on osoittau
tunut aikaisemmin käytettyjä sähkö
moottorisahoja käytännöllisemmäksi. 

Kuva 11. Moottorisaha "Ystävä " 
kaato · asennossa. 

Kuva 12. Söhkökäyttöinen karsimis 
ja raivauspyörösaha. 

Kuva 13. Puukaasutinkäyttöinen met
sätraktori KT-12, jota käytetään puu 
tavaran juontoon ja alkukuljetukseen . 

Kuva 14. Raivaustraktori. 

Kuva 15. Vankka metsäojitusaura, 
minkä vetämiseen käytetään kahta 

keskikokoista telaketjutraktoria. 
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METSÄTALOUDESSA 

Kuva 16. Tuhantorjuntakone, mm. 
hyönteismyrkkyjen levittämiseen. 

Kuva 17. Muuan kultivaattori. 

Kuva 18. Siementen puhdistuslaite. 

Kuva 19. Maanpinnan muokkaaja. 

Kuva 20. Metsänistutuskone. 

Kuva 21. Eräiden kylvökoneiden 
pienoismalleja. 

Valok. J. Vöry 
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RANKOJEN VARASTOKATKONTA 2-MIEHEN 
MOOTTORISAHALl A 

Metsäteho suoritti keväällä 1954 
lyhyen tutkimuksen 2- miehen 
moottorisahan käytöstä varastolla 
4 ... 10 m kuusirankojen katkon
taan 2-metrisiksi. Katkontaryh
m än muodosti kaksi miestä, jotka 
suorittivat katkonnan 15 ... 30 
rankaa käsittävinä, kolmen erilli 
sen katkontapukin varaan ladot
tuina rankanippuina. Tutkimuksen 
mukaan keskimääräinen miestyö
maa- aj an rakenne ja menekki oli 
seuraava: 

Pää työaika 
Rankanipun teko 

Miestyöaika 
min.fkuorell. 

k-m~ O/o 
25.5 
10.l 

6.68 
Sahaus ........... . 2.66 
Pölkkyjen pinoon-

heitto . . . . . . . . . . . . 8.26 
Apu työaika 

;: 

Rankojen laottaminen 1 
Pukkien siirtäminen 
Katkaisukohtien mer-

kitseminen 
1 

l. 97 
Sahauksen valmistelu 
Siirtyminen sahaus

kohdast a toiseen 

..... 
FJ o 1--'"-\-.....--~
l 
~ 
~60>--.,+---+--~......+-.-.--. 
'l 
.; 

~50f-"1+-'H-----+--.,....~~-~ 
1 

31.4 

7.5 

Sahan käynnistys ja 
pysäytys sekä 
huolto ............ 0.19 0.7 

Keskeytykset 
Hukka-aika ........ 1.00 3.8 
Lepoaika . ......... 5.52 21.0 

Työmaa-aika .. ... . . . 26.28 100.0 

K eskimääräistä miestyömaa- ajan 
menekkiä vastaava työtulos oli 
siis 3.13 kuorell. p-m3/miestyö
maatunti. Keskimääräinen poltto·
aineen (bensiinin) kulutus oli 0.09 
ltr/kuorell. k-m3 ja voiteluaineen 
kulutus 0.01 ltrikuorell. k - m3. 

Tutkimuksen perusteella voitiin 
tehdä seuraavat päätoteamukset: 

- Työmaa-ajan menekki riip 
puu suuresti rankojen ja ranka
nippujen koosta. Käytännön olo
suhteita varten sopivin rankani
pun koko lienee n . 1.5 kuorell. 
k-ms. 

- Suurin osa varastokatkon
nan työmaa- ajasta kului rankojen 
ja pölkkyjen siirtotyöhön, joten 

r to rrro~:t:::::::t==:t~~:-11 ~ 1 

Kuva 22. 
Tutkimuksen mu 
kaan miestyöojan 
menekin riippu
vuus ronkojen jo 
ronkonip pujen 
koosta kotkottoes
so varastolla 2-
miehen moottori 
saha lla 4 · · · 10 m 
ronkoja 2 -metri 
siksi . 

- ~ 
~Jo~~~~+..--:===t====+-~-T-~-t--=~~.t:-v..-,. 

-~ 
~ 

~20[-"jf-t-_!Lf~.....;~~~~~~;;;;;;;~;;;;;;;;;:i:;;;:t-t----i 
"" 

14•• 0.0I 012 a16 Q70 0.l 021 

!?""J"" lc""lc• , lt.-,.,' - fi~e •/. iotr.'" · "' 
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UUDENTYYPPINEN MOOTTORISAHA ILMESTYNYT 

Wright Power Saw and Tool 
Corp., USA, on tänä kesänä 
laskenut kauppaan ns. vetotyyp 
piä olevan polttomoottorisahan. Se 
poikkeaa nykyään yleisistä ketju
sahoista lähinnä suoran, tukile 
vynsä uurteissa edestakaisin liik 
kuvan teränsä puolesta. Tällä ra 
kenteella katsQtaan saatavan seu
raavia etuja: 

- Vinon hammasmuotonsa ta
kia terä leikkaa vain käyttäjästä 
poispäin, joten tapa turmanvaara 
on ketjusahan käyttöön verrattu
na pienempi. Turvallisuutta lisää 
vielä liipasin, jonka vapauttami
nen pysäyttää sahan heti. 

- Terän vaihto ja terotus ta
pahtuvat nopeasti eikä haritusta 
tarvita. 

- Sahausrako on tavallista ka
peampi, vain 4.8 mm. 

Muista sahan teknillisistä omi 
naisuuksista mainittakoon seuraa
vaa : 

- Moottori on kaksois-sylinteri
nen 2- tahtikone. 

- K äynnistin on automaattinen 
vetokäynnistin. 

Kuva 23. Wright-moottorisaha. 

- Kaasutin on kaikissa asen
noissa toimiva painekaasutin, jo
ten sahaussuunnan muuttaminen 
tapahtuu vain sahaa kääntämällä. 

- Säädin rajoittaa moottorin 
pyörimisnopeuden 4800 k /min, jo
ten moottorin ryntäämisvaaraa ei 
ole. 

- Terän iskuluku on 9600 is
kua min. 

- Koneen paino on· n. 12.5 kg 
ilman polttoainetta. 

Wright- sahaa edustaa m eillä 
AB Julius Tallberg OY ja hin
naksi ilmoitetaan mk 98.000:- . 

varastokatkontaa edelleen kehi - moottorisahalla on 2 . . . 3 kertaa 
tettäessä päähuomio on kiinnitet
tävä siirtotyön nopeuttamiseen 
esim. mekaanisia laitteita käyttä
mällä. 

- Varastokatkonta 2-miehen 

käsityökaluilla suoritettavaa kat
kontaa nopeampaa ja moottorisa
han käytön joustavuudesta joh
tuen usein sirkkelisahan käyttöä 
edullisempaa. 
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KUUSEN ISTUTUSETÄISYYDEN VAIKUTUS PUUN TUOT
TOON JA LAATUUN 

Vv. 1905- 1909 istutti kamariherra 
Leopold Lpvenskiold mailleen Skie
nin lähelle Norjassa kuusta viittä 
erilaista istutusväliä käyttäen. Istu
tukset t apahtuivat hyvälle maalle 40 
m merenpinnan yläpuolelle, joten tu
lokset vastannevat likipitäen Etelä
Suomen rannikkoseudun olosuhteita. 

Norjan metsäntutkimuslaitos on seu
rannut kehitystä koealoilla ja jul
kaissut äskettäin pääosan tuloksista. 
Hakkuumäärät ja jäl jellä olevan 
puuston määrä sekä vastaavat tiedot 
järeiden (rinnankorkeudelta vähin
tään 20 cm) puiden osalta käyvät 
ilmi seuraavasta taulukosta. 

Ha kkuumäärä, m3 /ha Puusto v. 1 9~9. 
---

htutusvä li, m Ikä. v. Kokonaisha kk uu 
--

19-IO 1943 1946 1949 

1.25 X J.40 44 12~ :i5 39 69 
1.40 X 1.65 44 126 16 62 51 
2.0 X 2.0 I 48 95 7 44 65 

.. II 48 135 8 20 58 
3.0 x 3.0 45 29 36 - 87 
3.5 X 3.5 47 10 24 1 22 

Harvennuspuuta on kertynyt eni
ten kahdelta tiheimpään istutetulta 
koealalta (yli 250 m3,ha ), mutta ha
kattu puusto on ollut niin pieniko
koista, että hakkuiden kannattavuus 
jäisi a inakin meidän oloissamme suh
teellisen heikoksi. Näiden koealojen 
jälj elle jäänyt puusto on selvästi pie-

PUUTAVARAN HANKINTA
TEK NIIKKA 50 VUODE 
KULUTTUA 

Amerikkalaisen Forest Products 
Research Societyn presidentti Mr. 
L. J . Carr esitti Sierra-Cascaden 
puutavarakongressissa seuraavassa 
esitetyn näkemyksen puutavaran 
hankintatekniikasrn ja puun mekaa
nisesta jalostuksesta v. 2004. 

Hakkuumiehen työvälineenä 50 
vuoden kuluttua ei enää ole saha 
eikä kirves vaan pistoruisku. Sillä 
ruiskutetaan kasvaviin puihin r adio
aktiivisia aineita, jotka kuivattavat 
puut sekä värjäävät ne halutun vä
risiksi, joten vältytään valmiiden 
tuotteiden kuivaamiselta ja maalaa
miselta kokonaan. 

Puutavaran kuljetukseen käyte
tään vinttureilla varustettuja jätti-

Yht.1 1940 

m' /ha 
Järeä puusto 

Kailr.· Järeä 
1943 1916 \ 94Q Yht. ki1an puusto 

272 - - 7 27 34 354 243 
255 17 - 24 24 65 319 245 
2 11 37 2 25 48 112 393 3R5 
221 57 2 13 44 116 3~4 324 
152 26 20 - 84 130 427 414 
57 8 22 - 21 51 427 416 

nempi kuin muilla koealoilla ja yhä
kin runsaasti pientä puuta sisältävä. 
2 m istutusväliä käytettäessä on saa
tu melkein yhtä suuri harvennushak
kuutulos (2 11 ... 221 m3/ha) , mut
ta runsaasti puolet on jo järeää puu
ta. J äljelle jäänyt puusto on selvästi 
suurempi ja järeämpi kuin edelli-

läishelikoptereita, jotka nostavat 
rungot juurineen maasta ja kuljet
tavat kokonaisina • puutehtaisiin•. 
Koukkujen ilmasta tapahtuvaa kiin
nittämistä runkoihin ohjataan tele
visiolla. Helikoptcreitten käytöstä on 
monia etuja, mm. vältytään teitten 
rakentamiselta ja hoidolta sekä 
pääs ään syvimpäänkin rotkoon ja 
jyrkimmällekin vuorenrinteelle, jois
ta hankinta nykyisin on mahdotonta. 
Taimis otuhot ja ympäröivien pui
den vahingoittumiset estyvät myös 
tyystin. Kuorman purkaminen heli
koptereista on järjestetty myös niin, 
että tehtaiden sisäiset kuljetukset 
supistuvat minimiinsä. 

Sahalaitokset nykyisessä muodos
saan ovat hävinneet v. 2004. Kun ne 
nykyään ovat keskittyneet melkein 
yksinomaan sahaustoimintaan, oval 
ne v . 2004 vain eräänä osastona kai-

( 



- 15 -

sillä koealoilla. K äytettäessä 2 m is
tutusvälin koealalla voimakasta alku
harvennusta ( II ) on saatu heikompi 
tulos kuin lievemmällä harvennuk
sella, ainakin mitä jäljelle jääneen 
puuston järeyteen t ulee. 3 m istutus
väliä käytettäessä on saatu järeää 
puuta vieläkin enemmän, joskin ko
konaishakkuumäärä on jonkin ver
ran pudonnut, mutta jäljelle jääny t 
puusto on suurempi ja järeämpi kuin 
edellisissä tapauksissa. Valitettavasti 
tämä koeala ei ole kuitenkaan täysin 
vertailukelpoinen, sillä se sij a itsee 
paremmalla maaperällä kuin toiset. 

1 

Oksa prosentti 
Istutusväli , m 

1940 19;1 

l .25 x l .40 0.21 0.19 
1.40 X 1.65 0.47 0.24 
2.0 )< 2.0 0.75 0.26 

1 

3.0 X 3.0 (0.63) 0.34 
3.5 x 3.5 0.96 0.34 

Tulosten julkaisemisen jälkeen on 
Norjassa alettu suuntautua pitempien 
istutusvälien käyttöön, mikä luon-

kenlaisia puunjaloste ita valmistavissa 
• puutehta issa., Joissa jalostetaan 
kaikki puun osat. Havupuiden neu
lasista valmistetaan erila isia öljyjä . 
Oksista uutetaan ensin t ärpätt iä yms. 
uutte ita, sitten kuidut käytetään kui
lu- ja kovalevy~uotteiden valmis
tukseen, samoin juuriosa. Lopulta 
runko- osa kuoritaan nykyisen mal
lisilla kuorimakoneilla ja kuor i käy-
etään metsien lan noitusaineeksi. 

Ennen rungon paloittelua analysoi 
daan puun sisäiset ominaisuudet 
röntgensä te illä ja ulkoiset ominai
suudet televisiolla m ahdollisimman 
taloudellisen sahaustuloksen saam i
seksi. Itse paloitteluun ei enää käy
tetä sahaa, vaan voimakasta läm pö
sädettä, joka leikkaa puun sahanpu
rua synnyttämä~tä. Höylätavaran 
valmistuksessa käytetään ylikuumia 
lämpösäteitä. 

Tärkeän osaston •puu teh taassa • 
muodostaa puutalo-osasto, missä vai-

1 

3,5 m istutusvälin k äyttö on antanut 
suurimman puuvaraston, mutta har
vennushakkausmäärät ovat vaatimat
tomat. On vahinko, ettei aineistoon 
sisälly vertailukelpoisia koealoja 2 
ja 3,5 m väliltä, esim. 2,5 m, sillä 
nykyisessä muodossaan sarja jää auki 
keskeltä liiaksi. 

Eri koealojen puiden laadussa on 
ollut alkuaan hyvin suuret erot, mut
ta metsiköiden sulkeutuessa ne ovat 
vähitellen pienentyneet, kuten näkyy 
seuraavista luvuista, joissa esitetään 
oksaprosentin, kuivatilavuuspainon ja 
kapenemisen muutokset. 

Kuivatil. paino, 1 Kapecemioen . cm/jm kg/m' _ ---
194-0 1951 1930 1940 1951 

404 415 1.12 1.03 0.98 
398 423 1.3~ 1.15 1.02 
379 419 1.42 1.13 1.04 

(353) 385 1.61 1.32 1.13 
32 1 3~4 1.70 1.46 l.2fi 

nollisesti merkitsee myös uudistus
kustannusten laskua . 

A. T. 

mistetaan pitkälle kehitettyjä r aken
nuselementtejä. Puristetun puun, ko
valevy jen j a tulenkestävien puura
kenteiden käyttö r akennustekniikas
sa on lisääntynyt nykyisest ä t avat
tomast i. 

Puiden kasvunopeus on 50 vuo
den kuluttua voitu nostaa kolmin
kertaiseksi nyky isestä, joten puun
tuoton kiertoaika laskee 20 . .. 30 
vuoteen. Puun tuotto tulee tällöin 
myös ylittämään puun tarpeen, vaik
ka kulutus kasvaakin kolminker tai
seksi nykyisestä. Puun saantia lisää 
v ielä se, että metsäpalot sekä hyön
teis- ja tuulivahingot on voitu 50 
vuoden kuluttua estää melkein ko
konaan tutkan , helikopterin ja kemi
kaalien avulla. 

Kongressin asiantuntij a t pitivät 
Mr. Carrin esi ttämien a jatusten to
teutumista täysin m ahdollisina, vie
läpä suurelta osalta lähimpien 20 
vuoden kuluessa. 
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GORWOOD, UUSI ENGLANTILAINEN PAPERI- JA 

KAIVOSPUIDEN KUORIMAKONE 

Gorwood- kuorimakone on kuo
rintaperiaatteeltaan painekuori
makone. Paine välitetään kuorit
tavaan puuhun kolmella erikois
rakenteisella telarullalla, joita pit
kin puut pyörien siirtyvät. Ko
neessa ei siis ole mitään veitsiä tai 
kuttereita. Kone on tarkoitettu lä
hinnä 1 ... 7 jalan pituisi1le ja 
2 . .. 8" paksuisille puille. Syöttö
nopeus ja paine ovat säädettävissä. 
Kuori poistetaan puhaltimella. 
Voimantarve on n . 10 hv. Säätöä 
ja valvontaa varten koneen luona 
jatkuvasti työskentelevä syöttäjä 
on välttämätön. Kuorintatehoksi 
ilmoitetaan 4 . .. 5" puita kuorit
taessa 150 kj /h. Kuorintajäljen 
suhteen valmistaja ilmoittaa, että 
koneella kuorittu tavara kelpaa 
kaivospuuksikin. K oneita toimite-

Kuva 25 . 
Trakto ri käy t tö i se n 
Va lo -kuo rimak o 
n e en yhteyteen 
ra kennetul la tasa 
pa inokatka i su sirk
keli sohal la suorite
taan ronkojen ko t
konta ennen kuo r i
mi~ta . Ka tko mis
kuorimistyö ryhmä n 
suuruus on tässä 3 
miestä. 

Kuva 24. Gorwood-kuorimakone. 

taan joko kiinteäkäyttöisinä tai 
siirrettävinä. Siirrettävän paino 
dieselmoottoreineen on n. 1.8 ton
nia. Konetta edustaa meillä Metsä
ja Uittoväline Oy. 

0. TC.; 6U ('\ nlf""S 
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