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Muutoksia moottoriajoneuvoveroa 

koskeviin säännöksiin 

Heinäkuun 1. p :nä 1965 astuivat 
voimaan laki moottoriajoneuvoveros
ta annetun lain muuttamisesta (Suo
men asetuskokoelma n:o 352 / 1965) 
ja asetus sen täytäntöönpanosta ja 
soveltamisesta annetun asetuksen 
muuttamisesta (Suomen asetusko
koelma n:o 353/ 1965). Moottoriajo
neuvoverolaki ja sen pohjalla annettu 
asetus ovat voimassa vuoden 1965 
loppuun saakka. Valtiovarainminis
teriö on antanut yksityiskohtaiset tul
kintaohjeet uusien säännö ten ovel
tamisesta. Tärkeimmät muutokset 
ennen 1. 7. 1965 voima sa ollei iin 
säännöksiin verrattuina ovat , että 
esinekohtainen var inainen ajoneu
vovero ko kee myös muuta polttoai
netta kuin bensiiniä ja moottoripet
rolia käyttämään tarkoitettuja trak-
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toreita ja että pyörätraktoreissa se
kä moottorityökoneissa saadaan tie
tyin edellytyksin käyttää verotonta 
polttoainetta, polttoöljyä. 

Moottoriajoneuvorekisteriin mer
kittävästä dieselöljyä tai sähköä käyt
tämään tarkoitetusta tahi puukaasua 
tai ne tekaasua käyttävästä trakto
rista joudutaan maksamaan varsi
nai ta ajoneuvoveroa. Tätä veroa on 
vuoden alusta lukien maksettu mai
nittuja polttoaineita ekä moottori
petrolia käyttämään tarkoitetuista ja 
käyttävistä autoi ta ja moottoripyö
ri tä. Veroa ei kanneta bensiiniä tai 
moottoripetrolia käyttämään tarkoi
tetui ta traktoreista eikä sellaisista 
traktoreista tai muista moottoriajo
neuvoi ta, joita ei tieliikennelainsää
dännön mukaan tarvitse rekisteröidä . 
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Yleiseltä liikenteeltä suljetuilla teh
dasalueilla käytettävät rekisteröimät
tömät traktorit ovat siten verovapai 
ta. Moottorityökoneet, moottorikäyt
töiset laitteet ja auton alustalle ra
kennetut työkoneet, esimerkiksi kuor
mauslaitteen voimanlähteenä käytet
tävät autot, ovat vapaat mainitusta 
verosta. Dieselmoottorilla varustetus
ta traktorista vero on suoritettava 
riippumatta siitä, käytetäänkö polt
toaineena dieselöljyä vaiko veroton
ta polttoöljyä . Traktorin vuotuinen 
varsinainen ajoneuvovero on 3,60 
mk kultakin oman painon sadan ki
lon määrältä tai sen osalta, kuitenkin 
vähintään 60 mk/v. Niistä traktoreis
ta, jotka ovat olleet rekisterissä 1. 7. 
65 tai joiden rekisteri-ilmoitus on 
sanottuna ajankohtana ollut läänin
hallituksessa käsiteltävänä, vero on 
puolet koko vuoden verosta. Trakto
rista, joka merkitään moottoriajoneu
vorekisteriin 1. 7. 65 jälkeen, mak
setaan veroa niin monta kahdestoista
osaa koko vuoden verosta kuin ve
rovuodesta on jäljellä kuukausia re
kisteriinmerkitsemiskuukausi mukaan 
luettuna . Jos moottoriajoneuvon laa
tua on verovuoden aikana muutettu, 
suoritetaan siitä muuttamisen jäi-
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keisestä katsastuksesta tai, jos sen 
toimittaminen on laiminlyöty, muu
toksen suorittamisesta lukien uuden 
laatunsa mukainen ajoneuvovero, 
jolloin aikaisemmin maksettu vero 
on kuitenkin otettava huomioon. 

Valtiovarainministeriön ohjeiden 
mukaan dieselöljyä käyttämään tar
koitetuksi moottoriajoneuvoksi kat
sotaan jokainen ajoneuvo, jonka 
moottorin käyttövoimaksi on ennen 
lain voimaantuloa rekisteriin merkit
ty dieselöljy, kaasuöljy tai nafta tahi 
lain voimaantulon jälkeen merkitään 
katsastuskirjaan kaasuöljy tai diesel
öljy. Moottoripetrolia käyttämään 
tarkoitetuksi ajoneuvoksi katsotaan 
vain sellainen ajoneuvo, joka sen 
valmistajan toimesta on alun perin 
varustettu petrolikäyttöön tarkoite
tulla moottorilla ja jonka tyyppikat
sastustodistus on varustettu tätä 
osoittavalla merkinnällä. Jos alun pe
rin bensiini- tai dieselkäyttöiseen 
moottoriajoneuvoon asennetaan tyyp
pikat a tuk en toimittamisen jälkeen 
petrolikäyttöön tarkoitettu moottori , 
on petrolin käyttö ajoneuvossa jäl
jempänä selostettavan lisäveron 
alaista. 

Reki teröidystä bensiiniä , diesel-
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öljyä tai moottoripetrolia käyttämään 
tarkoitetusta moottoriajoneuvosta, 
jossa osaksi tai kokonaan käytetään 
sen varsinaista polttoainetta lievem
min verotettua polttoainetta, esimer
kiksi bensiiniajoneuvossa petrolia 
tai lentokonebensiiniä, tai jossa käy
tetään verotonta polttoainetta , esi
merkiksi polttoöljyä, on varsinaisen 
ajoneuvoveron lisäksi suoritettava 
erikoinen lisävero. Tämä vero on 
maksettava myös rekisteröimättömäs
tä ajoneuvosta ja ri ippumatta siitä, 
miten ja missä ajoneuvoa käytetään. 
Nä in ollen ajoneuvon käyttäminen 
yleiseltä liikenteeltä suljetuilla alueil
la ei vapauta sitä lisäverosta. Lisäve
ron alaisen polttoaineen käyttöön 
katsotaan ryhdytyn, milloin ajoneu
von polttoainejärjestelmään kuulu
vassa säiliössä on tällaista polttoai
netta. Tämän määräyksen tarkoituk
sena on estää sellaisen kaksitankki
järjestelmän käyttäminen, jossa polt
toaineen laatua voitaisiin viran 
omaisten erehdyttämiseksi helposti 
vaihtaa. Lisävero on niistä moottori
ajoneuvoista, joista on suoritettava 
varsinaista ajoneuvoveroa tai joista 
tämä vero voidaan laskea, ajoneuvo
vero kymmenkertaisena, kuitenkin 
vähintään 3 000 mk/v. Muista moot
toriajoneuvoista maksetaan Ii äveroa 

) 3 000 mk/v. Jos lisäveron mak ami
nen laiminlyödään ja ajoneuvo sa 
todetaan käytetyn verotonta poltto
ainetta , Ii äveron määrää voidaan ko
rottaa, enintään kolminkertaiseksi. 

Lisäverosta vapaiden ajoneuvojen 
määrää on tuntuvasti lisätty vuoden 
alkupuolella voimassa olleeseen la
kiin verrattuna . Verovapauden perus
tana ovat ajoneuvon laatu , varusteet, 
käyttötapa ja -tarkoitus sekä osittain 
käyttöpaikka. Lisäverosta ovat vapaat 
moottorikäyttöiset laitteet, moottori-

työkoneet ja auton alustalle raken
netut työkoneet sekä moottorityöko
neiksi varustetut traktorit, milloin 
niitä ei käytetä muihin kuljetuksiin 
kuin niiden käyttötarkoituksista joh
tuviin kuljetuksiin itse työpaikalla 
tai niiden omien poltto- ja voitelu
aineiden kuljettamiseen tahi ne siir
tyvät työpaikalta toiselle. Lisäveros
ta ovat edelleen vapaat pyörätrakto
rit, milloin niitä käytetään maa- ja 
metsätaloudessa, ei kuitenkaan sil
loin , kun niitä perävaunulla tai pe
räreellä varustettuna käytetään maan
ja huoneenrakennustoiminnassa käy
tettävän maa- ja kiviaineen kuljetta
miseen taikka yleisellä tiellä tai ka
dulla puutavaran kuljettamiseen lu
kuun ottamatta tien tai kadun ylitys
tä tahi omaan maa- ja metsätalouteen 
käytettävän polttopuun kuljettamista. 
Veroa ei myöskään tarvitse maksaa 
moottorireestä eikä moottoripolku
pyörästä. 

Lisäverosta vapautettuja moottori
käyttöi iä laitteita ovat moottoriajo
neuvoasetuksen mukaan tiekoneet, 
rautaisin pyörin tai rautaisin tela
ketjuin varustetut traktorit, leikkuu
puimurit ja kävellen ohjattaviksi tar
koitetut, konevoimalla kulkevat työ
koneet ja laitteet. Moottorityökonei
ta taa ovat oman voimakoneen avulla 
liikkuvat työkoneet tai laitteet, joiden 
uurin rakenteellinen kulkunopeus 

ylittää 10 km/ t. Tällaisia ovat mm . 
trukit , mobilinosturit ja pyöräkuor
maajat, jotka yleensä on rekisteröity 
työkoneina. Erikoisautona rekisteröi
dy sä , kuormauslaitteen voimakonee
na toimiva a auto sa saadaan käyt
tää verotonta polttoainetta tarvitse
matta mak aa autosta lisäveroa. Val
tiovarainministeriön ohjeiden mu
kaan työkoneeksi varustettuna trak
torina pidetään sellaista traktoria, jo-
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hon on asennettu esimerkiksi kaivin-, 
kuormaus- tai nostolaite tahi pusku
tai lumiaura. Traktori käsitellään 
työkoneena myös silloin, kun se on 
kompressorin, kuorimakoneen tai 
pumpun voimakoneena tahi se vetää 
tai käyttää täryjyrää. Traktori voi 
olla rekisteröity työkoneeksi, mutta 
tällainen rekisteröiminen ei ole vält
tämätön, jotta traktori voisi olla va
paa lisäverosta. Epäselvissä tapauk
sissa katsastusmies ratkaisee, onko 
jokin ajoneuvo katsottava lisäverosta 
vapaaksi työkoneeksi vai ei. Minis
teriön ohjeissa on korostettu sitä, et
tä lisäverosta vapautuksen edellytyk
senä on, että mainittuja laitteita ja 
työkoneita käytetään vain niiden 
käyttötarkoituksesta johtuviin töihin 
tai niistä johtuviin kuljetuksiin itse 
työpaikalla. Lisäksi niissä saadaan 
käyttää verotonta polttoainetta tar
vitsematta maksaa lisäveroa kulje
tettaessa omaa poltto- ja voiteluai
netta sekä siirryttäessä työpaikalta 
toiselle . Kun työkoneeseen tai työko
neeksi varustettuun traktoriin kyt
ketään perävaunu ja siinä kuljete
taan muuta tavaraa kuin ajoneuvon 
omaa poltto- ja voiteluainetta, ajo
neuvo katsotaan kuljetusvälineeksi. 
Jos esimerkiksi kuormaajalla ja perä
vaunulla varustettu traktori kuljettaa 
itse kuormaamansa aineen , traktori 
on lisäveron alainen , ellei kuljetus 
liity maa- ja metsätalouteen. 

Kuljetustehtävissä käytettävien 
pyörätraktoreiden verovapaus riippuu 
siitä, liittyykö kuljetus maa- ja met
sätalouteen. Ellei lisäveroa makseta, 
verollista polttoainetta on käytettävä 
aina kuljetuspaikasta riippumatta, 
kun perävaunulla tai -reellä varu te
tulla traktorilla kuljetetaan maan- ja 
huoneenrakennustoiminnassa käytet
tävää maa- ja kiviainetta, ts. traktori 

on maansiirtokuljetuksissa. Maanra
kennustoiminnaksi katsotaan kaikki 
maanrakentaminen, esimerkiksi tei
den , siltojen, patojen ja rakennusten 
pohjien tekeminen. Poikkeuksen 
muodostaa maan viljelysominaisuuk-
ien parantamiseksi suoritettava mu

dan , saven, tms. kuljettaminen, jon
ka katsotaan kuuluvan maatalouden 
kuljetuksiin. Ministeriön ohjeiden 
mukaan huoneenrakennustoiminnassa 
on muun kuin maa- ja kiviaineen kul
jettaminen traktoriperävaunulla sal
littua verotonta polttoainetta käyt
täen , jos kuljetuksen voidaan katsoa 
liittyvän maa- ja metsätalouteen ja 
jos se tapahtuu yleisten teiden ulko
puolella. Sementtiä, tiiliä ja ojaput
kia ei katsota kiviaineiksi. Pyörä
traktori , joka suorittaa maa- ja 
metsätalouteen kuuluvia kuljetuksia, 
on vapaa lisäverosta silloin, kun kul
jetus tapahtuu yksityisellä tiellä tai 
alueella. Jos puutavaraa kuljetetaan 
traktoriperävaunulla tai -reellä ylei
sellä tiellä tai alueella, polttoaineen 
on oltava verollista tai muutoin on 
maksettava lisäveroa. Yleisen tien tai 
kadun ylittäminen on luvallista myös 
verottomalla polttoaineella. Omaan 
talouteen tulevan polttopuun kulje
tu muodo taa poikkeuksen . Sitä saa 
kuljettaa ylei elläkin tiellä verotonta 
polttoainetta käyttäen . Vieraille ajet
tava polttopuu on kuljetettava ve
rolli elia polttoaineella, mikäli kulje
tu tapahtuu perävaunulla tai -reellä 
ja mikäli joudutaan liikkumaan ylei
sellä tiellä. Ministeriön ohjeiden mu
kaan metsätalouteen katsotaan kuulu
van metsän ka vatuk een ja käyttöön 
kohdi tuva elinkeinon harjoittami
nen. Siihen ei kuitenkaan lueta puun 
teollista jalostustoimintaa ja siihen 
liittyviä kuljetuksia . äin ollen teol
lisuuslaitoksilla kuljetuksia suoritta-
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Kokeiluja polyeteen imuovista valmistetulla 

nippusiteellä 

Kuluvana kesänä on tullut mark
kinoille uusi nippusidetyypp( Uit
tomiesten piirissä on jo kauan oltu 
tietoisia nykyisten nippusiteiden suu-

) rista käsittelyvaikeuksista ja on toi
vottu jotain uutta ja parempaa . 

Uusi polyeteenimuovista erikoista 
harvaa punontatapaa käyttäen val
mistettu n ippuside on parhaillaan 
laajoissa käytännön kokeissa eri puo
lilla maatamme. Polyeteeniraaka
aineen tuntuva hinnanaleneminen 
kahden viime vuoden aikana on teh
nyt mahdolliseksi nippusiteen val
mistamisen tästä raaka-aineesta. Ko
keilut valmistavalla tehtaalla ovat ol
leet käynnissä 4 vuotta. 

vista pyörätraktoreista on, huolimatta 
siitä , että kuljetukset tapahtuvat 
muulta liikenteeltä suljetulla alueel
la, maksettava lisävero, jos niissä 
aiotaan käyttää verotonta polttoainet
ta . Puutavaralla tarkoitetaan pyöreä-

) tä , halkaistua, veistettyä ja sahattua 
puutavaraa. Lastulevyt eivät ole täs
sä mielessä puutavaraa. 

Milloin traktorin polttoainesäi
liöön joudutaan vaihtamaan verot
toman polttoöljyn til alle verolli sta 
polttoainetta , veroton polttoaine on 
poistettava säi liöstä mahdollisimman 
tarkkaan , sillä pienikin polttoöljy
määrä vo i tunnistamiskokeissa osoit
taa sä iliössä olleen tätä ainetta. Polt
toainesäiliö on tämän vuoksi syytä 
varustaa erityisell ä tyhjennyshanalla . 

Teknilliset tiedot 

Siteen halkaisija on 10 mm. Sen 
pakkasenkestävyys on - 70 ° C. Omi
naispaino on 0.94 ja metripaino 34 
g. Siteen murtolujuus on n. 1 000 
kg . Sidettä valmistetaan haluttaessa 
3 ja 50 mm :n väliltä kaikkia pak
suuksia ja monia eri värejä. Hinta 
on tällä hetkellä 12 ,50 mk/kg . 

Käyttöko kem uksia 

Käyttäjien piirissä on vallalla toi
veikas optimismi polyeteeninippusi
teen suhteen . Metsätehon keräämien 
tietojen perusteella näyttää siltä , et-

Lain mukaan poliisiviranomaisella on 
oikeus suorittaa sellaisia polttones
teen säi lytystilojen ja moottoriajo
neuvojen tarkastuksia , jotka ovat 
tarpeen moottoriajoneuvossa käy
tettävän polttonesteen laadun selvit
tämiseksi. 

Muutetun moottoriajoneuvolain ja 
en pohjalla annetun asetuksen mää

räykset eivät ole yksiseli tteisiä. Val
tiovarainministeriön antamista oh
jeista huolimatta niiden tulkinnassa 
saattaa syntyä väärinkäsityksiä ja ri s
tiriitaisuuksia. Toivottava on , että 
uusi laki , jonka valmisteluihin ryhdy
tään piakkoin , oli si tässä suhteessa 
täydelli sempi. 

A. E. H. 
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tä tiettyjä vaikeuksia on esiintynyt 
joidenkin käyttäjien kokeilu issa pu
dotettaessa nippuja veteen pudotus
laitureilta. Vaikeuksia on esiintynyt 
varsinkin laitureissa , joissa on puis
ten aluspuiden päällä lattaraudasta 
tehdyt ohuehkot teräväreunaiset 
juoksut. Useasti juoksut on kiin
nite '. ty pulteilla aluspuihin . i
pun pudotessa nousevat muutamat 
pultit juoksun tason yläpuolelle . 
Jos nippuside sattuu juoksun koh
dalle nipun pudotessa , voi tästä 
olla seurauksena siteen katkeami
nen. Purkamislaitureilla, joissa on 
lattaraudan tilalla hieman tylsytet
ty kulmarauta, ei vaikeuksia ole 
sanottavasti esiintynyt. On edelleen 
eduksi , jos pudotuslailurissa ei ole 
juoksuja lii an tiheässä. Silloin voi
daan nippu pudottaa siten, että si 
teet eivät koske juoksuihin ollenkaan. 
Rautatiekiskoista rakennetut pudo
tuslaiturit eivät liioin ole aiheutta
neet normaaleja suurempia vaikeuk
sia. Lisäksi on huomattava, että pu
dotuslaiturin jyrkkyydellä saattaa ol
la vaikutuksensa polyeteeninippusi
teen kestävyyteen. Jyrkässä laituris
sa syn tyvä suuri putousnopeus saat
taa aiheuttaa n"ippusiteen sulamisen , 
mikäli ide osuu juoksun kohdalle. 
On myös esitetty ajatus , että raken
tamalla pudotuslaituri sellaiseksi, et
tä pudotuskettingit ottavat kiinni pu
dotuslaiturin pintaan ja kantavat tä
ten nipun koko painon , voidaan e -
täti varsinaisten nippusiteiden joutu
minen rasitukselle alttiiksi. 

Saatujen tietojen mukaan on uit
toväylillä nippuja uitettae sa sattu
nut joitakin siteiden katkeamisia 

mutta toistaiseksi ei voida sanoa , 
onko tämä ollut normaalia runsaam
paa. Uiton aikana on tapahtunut jon
kin verran siteen venymistä. 

Ehkä eniten huomiota polyeteeni
siteen tultua markkinoille on herät
tänyt sen sitomistapa. ipun sito
minen käy kätevästi , eikä mitään 
erikoistyökaluja tarvita. Siteen au
kaisussa on joissakin paikoissa esiin
tynyt vaikeuksia. On jouduttu tur
vautumaan jopa siteen katkaisemi
seen. Vaikeudet siteen aukaisussa 
johtuvat useimmiten ilmeisesti siitä , 
että tehtaan antamia ohjeita ei ole 
täsmällisesti noudatettu, vaan on teh
ty varmuuden vuoksi hieman liian 
luja liitos. Toisaalta voidaan sanoa, 
että vaikka side jouduttaisiinkin kat
kaisemaan, voidaan tämä tehdä siten , 
että side lyhenee vain 5 cm ker
rallaan. Tämä ei estä siteen käyttöä 
uudelleen. Jos side joudutaan katkai
semaan ke keitä voidaan se liittää 
yhteen amalla tavalla kuin sidettä 
nipun ympärille sidottaes a. Lyhene
minen on nyt 20 cm. Seuraavalla 
käyttökerralla on siteessä kaksi au
kaisukohtaa . joi ta toinen todennä
köi esti attuu nipun pinnalle . 

Polyeteeninippu iteen uurimmat 
edut ovat en käytön ja kä ittelyn 
vaivattomuu . Se ei painu pohjaan 
ja itä ei tarvit e oikoa . Se on help
po kuljettaa vaikka äkkitavarana 
henkilöauto a. Kun siteitä on saa
tavana eri väri iä , voidaan ne hel
po ti tunni taa omi tajittain. 

Polyeteeninippu idettä valmistaa 
P. G . Holm Oy, Killinkoski. 

] . E. 
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Moottorisahauksen konekustannuksista 

Metsäntutkimuslaitoksessa on sel
vitetty moottorisahalla suoritetun 
hakkuutyön konekustannuksia Suo
messa vv. 1962 - 63 sekä niiden ke
hitystä vv. 1951 - 63. Saatuja kone
kustannuksia on verrattu hakkuu
työssä moottorisahalla saavutettui
hin päiväansioihin. Perusaineisto ke
rättiin otantamenetelmällä maamme 
metsätyöntekijöiltä . Tutkimus on esi
tetty Metsäntutkimuslaitoksen julkai
sussa 59.4, ja sen päätulokset ovat 
seuraavat. 

Moottorisahauksen konekustan-
nuksista vv. 1962- 63 voitiin tode
ta seuraavaa. 

1. Konekustannusten (käyttö- ja 
pääomakustannusten summan) yleis
keskiarvoiksi koko tutkimusajalta 
saatiin 3,92 mk hakkuutyössä moot
torisahalla suoritettua miestyöpäivää 
ja 4,31 mk moottorisahan käyttö
pa1vaa kohti. Käyttökustannukset 
olivat vastaavasti 2,01 mk ja 2,21 
mk sekä pääomakustannukset 1,91 
mk ja 2,10 mk. 

Tärkeimpien laskentaperusteiden 
keskiarvot olivat: moottorisahan vuo 
tuinen käyttömäärä 113 päivää, ko
konaiskäyttöikä 3.5 vuotta, keskihin
ta noin 780 mk ja romuarvo 69 mk. 

) Miesten keskimääräisen brutto-
päiväansion ollessa 19,60 mk olivat 
miespäiväkohtaiset konekustannukset 
siten keskimäärin 20.0 % vastaavas
ta bruttoansiosta. 

2. Päivittäiset käyttökustannukset 
olivat keskimäärin pienimmät niillä 
miehi llä , jotka olivat tehneet 100 ... 
200 päivää moottorisahatöitä vuo
dessa. Päivittäiset pääomakustannuk-
et olivat si tä pienemmät, mitä 

useampia päiviä vuosittain sahattiin. 
Päivittäiset konekustannukset olivat 

pienimmillään 175 . .. 200 moottori
sahauspäivän vuotuismäärällä . Brut
topäiväansiot kasvoivat moottorisa
hauspäivien vuotuismäärän lisään
tyessä. Konekustannusten osuus vas
taavasta bruttoansiosta pieneni moot
torisahauspäivien vuotuismäärän 
kasvaessa noin 150 päivään saakka, 
sen jälkeen osuus oli likimain sama 
eli noin 16 % . 

3. Päivittäiset käyttökustannuk
set , joiden määrä ja rakenne vaihteli
vat vuodenajasta, puutavaralajista ja 
työvoiman määrästä johtuen erittäin 
voimakkaasti, olivat Pohjois-Suomes 
sa merkitsevästi korkeammat kuin 
Keski- ja Itä -Suomessa. Lisäksi 
näytti todennäköiseltä, että Pohjois
Suomessa konekustannukset ja brut
toansiot olisivat olleet päivää kohti 
jossain määrin korkeammat ja kone
kustannusten osuus bruttoansiosta 
pienempi kuin muussa osassa Suo
mea. 

Moottorisahauksen konekustan-
nusten kehityksestä vv. 1951 - 63 
voitiin todeta seuraavaa. 

1. imellisten , käyntituntikoh-
taisten konekustannusten kehitys
suunta oli vv. 1951-59 nouseva ja 
en jälkeen lievä ti laskeva. Vuodesta 

1951 vuoteen 1963 kustannusten 
nousu oli kaikilla hakkuumiehillä 
noin 21 % ja ammattimaisilla hak
kuumiehillä noin 28 % . 

2. Reaalisten, elinkustannusin-
<leksillä mitattujen konekustannusten 
kehitys oli vv. 1951-55 lievästi 
nou eva, mutta sen jälkeen selvästi 
Ja keva. Vuodesta 1951 vuoteen 
1963 ku tannu ten Ja ku oli kaikil
la hakkuumiehillä noin 25 % ja am
mattimaisilla hakkuumiehillä noin 
21 %. 
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Kokeilu ja runkojuontomenetelmän soveltamiseksi 

harvennusleimikoissa 

Runko-ohjatut traktorit ovat vii
me aikoina yleistyneet puutavaran 
kuljetuksessa. Niiden käyttö on ra
joittunut kuitenkin lähinnä vain 
avohakkuiden yhteyteen. Koska kal
liiden traktoreiden taloudellisuus 
edellyttää mahdollisimman tehokasta 
ja monipuolista käyttöä, runko-ohja
tuilla traktoreilla olisi pystyttävä 
kuljettamaan puutavaraa myös har
vennusleimikoissa. Tämä taas vaa
tii hakkuumenetelmien kehittämistä 
tarkoitukseen soveltuviksi. 

Ensimmäisen yrityksen harven
nushakkuiden runkojuonnon koneis
tamiseksi metsätraktoreita käyttäen 
Ruotsissa teki Mo och Domsjö AB 
vuonna 1961. Harvennusleimikkoon 
hakattiin 12 m :n välein 4 m leveät 
kaistaleet. Kaistaleiden välistä puus
toa ei käsitelty lainkaan, joten kysy
myksessä oli oikeastaan kaistaleavo
hakkuu. Puiden juontaminen tapah
tui näin syntyneitä palstateitä pitkin. 

Kesällä 1963 ryhdyttiin Wifsta
varf AB :n toimesta Stugunin hoito
alueella kehittämään em. menetel
mää. Kaistaleiden, ts . tiereittien, le
veys, joita pitkin traktori li ikkui, oli 
aluksi 5 m, mutta myöhemmin 3 .5 m. 

3. Kun konekustannusten kehi
tystä ammattimaisilla hakkuumiehillä 
verrattiin metsähallinnon vakinaisten 
hakkuumiesten moottorisahalla saa
vuttamaan bruttoansion kehitykseen 
vv. 1953-62, todettiin konekustan-

Kaistaleiden väliset palstat käsitel
tiin normaaliin tapaan harventaen. 
Kaato suoritettiin suuntaamalla run
got vinosti pienessä, mieluimmin al
le 45 ° :n kulmassa palsta teitä kohti. 
Tavoitteena oli tällöin , että latvat 
ulottuisivat palstatielle asti. P alsta
teiden välimatkaksi tulisi näin ollen 
puiden pituus kertaa f 2. Puut kar
sittiin moottorisahalla. Karsimisen 
laatuun ei kiinnitetty erityisempää 
huomiota . Juonta tapahtui latva 
edellä. Koska juontaminen voidaan 
suorittaa, vaikka latvat eivät ulottui
sikaan palstatielle asti, tuli palsta
teiden välimatkaksi käytännössä n. 
kaksi kertaa puiden pituus eli 25 m. 
Palstoilla ei suoritettu leimausta, 
vaan hakkuumies valitsi poistettavat 
puut saamiensa ohjeiden mukaan . 

Menetelmä tekee mahdolliseksi 
runko-ohjattujen traktoreiden käy
tön harvennushakkuissa. Tavanomai
seen palstatien varteen hakkuuseen ja 
palstatieltä tapahtuvaan juontoon 
verrattuna uusi menetelmä osoittau
tuu taloudellisesti edulliseksi lähinnä 
hakkuuvaiheessa. Juontokustannuk
set ovat uudessa menetelmässä melko 
suuret, ja mikäli ne tulevat palsta-

nusten osuuden bruttoansiosta pie
nentyneen tänä aikana noin puoleen 
eli 31 % :sta 16 % :iin . Aineiston 
pienuuden takia tätä tulosta voidaan 
pitää vain suuntaa osoittavana. 

J. S. 



-9-

tien varteen tehdyn tavaran kuutio
jalkaa kohti laskettuja juontokustan
nuksia pienemmiksi , johtuu se lähin
nä runkojen keskikoosta. Hakkuun 
ja juonnon yhteen laskettujen kustan
nuksien osalta uusi menetelmä osoit
tautuu selvästi edullisemmaksi kuin 
tavanomainen menetelmä. Kosk? kä 
sityön kustannusosuuden odotetaan 
nousevan nopeammin kuin konetyön , 
voidaan uuden menetelmän otaksua 
tulevan tulevaisuudessa vieläkin 

J edullisemmaksi. 
Menetelmän etuna on myös, että 

palstateiden ollessa jo valmiina on 
leimikossa helppo suorittaa toistu
vasti harvennuksia. Runsaslumisina 
talvina , jolloin voidaan odottaa pal
jon puita jäävän metsään , saadaan 
hakkuun ja ajon sopivalla niveltämi
sellä metsään jäävien puiden määrä 
laskemaan minimiinsä. Mikäli joita
kin runkoja jää metsään, on ne help
po noutaa numeroitujen palstateiden 
mukaan ajaen. P alstateiden pituus 
vaihtelee autotieverkon tiheyden mu
kaan . Runko-ohjattujen traktoreiden 
ollessa kyseessä on käytetty lähes 
kilometrin pituisia palstateitä. Etui
hin kuuluu myös, että harvennet
tua puustoa voidaan myöhemmin 
esimerkiks i lannoittaa yhdistämällä 
juonnossa käytettyjen koneiden pe-

) rään lannoitteenlevittäjä. 
Menetelmän haittapuolista voi

daan mainita tiereittien aiheuttamat 
kasvutappiot, jos käytetään liian le
veitä palsta teitä. Onhan tunnettua , 
että vasta kun ylitetään tietty pal ta
tieleveys, aiheutuu kasvutappioita. 
Tottumaton hakkuumie saattaa usein 
kaataa puita, joiden pitäisi jäädä 
kasvamaan. On kuitenkin todettu , 
että koulutuksella voidaan asia pa
rantaa suhteellisen lyhyessä ajassa. 
Merkittävimmät lienevät kuitenkin 

juonnon aikana syntyvät runkojen 
vioittumat ja juuristovahingot. Juon
nossa vioittuu melko runsaasti kasva
tettavia puita, minkä vuoksi niitä 
joudutaan usein kaatamaan. Myös 
juuristoihin syntyy puristus - ja han
kautumavahinkoja, joita kuitenkaan 
esimerkiksi routaantuneessa maassa 
ei voida pitää kovin merkittävinä. 
Ylipäänsä on muistettava että me
netelmä on siksi uusi, että sen kai
kista eduista ja haitoista ei olla vie
lä täysin selvillä. 

Vastaavanlaista harvennusmenetel
mää on Neuvostoliitossa sovellettu 
jo ainakin vuodesta 1958 lähtien. 
Mm. Ts IIME suoritti v. 1961 ko
keiluja Krestetskin ja Oleninin alu
eilla. Juontotien leveys näissä kokeis
sa oli 4 m ja teiden väli ensinmaini
tulla alueella 50 m ja jälkimmäisellä 
40 m. Juontokoneina käytettiin trak
toreita TDT-40 ja TDT-60. Kokeissa 
todettiin , että harvennushakkuissa 
voidaan käyttää samoja juontokonei 
ta kuin avohakkuualueilla. Kasvatet
tavalle puustolle aiheutuneet vahin
got olivat näissä kokeissa yllättävän 
pienet. 

Myös Suomessa on kokeiltu Met
sätehon toimesta vastaavanlaista me
netelmää juontovinttureilla Rauma
Repola Oy:n Multian työmaalla ke
väällä 1963 . Palstateiden etäisyys 
vaihteli 10 m :stä 20 m :iin. Erotuk
sena muualla käytetystä menetelmäs
tä oli palstoilla suoritettu leimaus. 
Huomattavimpana haittana tässä ta
pauksessa, jossa vintturi sijaitsi 
juontouran päässä ja rungot näin ol
len joutuivat kääntyilemään enemmän 
kuin traktorijuonnossa , olivat pysty
puille aiheutuneet runsaat vahingot. 

R. S. 
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Uusi keskuskuorimo Billeruds AB:lle 

Billeruds AB :n tehtailla Ruotsissa 
Gruvössa on äskettäin käynnistetty 
uusi keskuskuorimo, jonka erikoisuu
tena on se, että puut tuodaan sinne 
metsästä suoraan lajittelemattomina. 
Sama autokuorma voi siis sisältää eri 
puutavaralajeja mielivaltaisissa suh
teissa. Erikoista tässä keskuskuori
mossa on, että siinä pystytään lajit
telemaan eri tavaralajit kuorintaa ja 
edelleenkäsittelyä varten. Keskuskuo
rimo on maksanut n . 20 milj . Rkr ja 
se palvelee sekä Gruvön että Slotts
bron tehtaita. 

Kyseisen keskuskuorimon eduista 
mainittakoon mm., että puut voidaan 
kuljettaa suoraan tehtaalle ilman vä
likäsittelyjä aikaisempaa huomatta
vasti laajemmalta alueelta. Kallis ja 
vaivalloinen metsäkuorinta ja koneil
la suoritettu hankala varastokuorinta 
teiden varsilla, rautatieasemilla ja 
uittoreitin varrella voivat jäädä pois 
aivan kaukaisimpia alueita lukuun 
ottamatta. 

Metsätöiden koneellistamisessa on 
erotettavissa kaksi toisistaan poik
keavaa linjaa. TC?isessa pyritään tuo
maan tehtaalle mahdollisimman pit
källe jalostettu tuote. Esimerkiksi 
voidaan rakentaa kone, joka metsässä 
tekee valmista kuivatettua haketta 
pystypuista. Toinen linja on se, jossa 
tehtaalle tuodaan mahdollisimman 
vähän käsitelty raaka-aine. Tällöin 
voidaan tuoda kokonaiset rungot ok
sineen jalostuslaitokselle. 

Ensimmäinen vaihtoehto soveltuu 
parhaiten metsätaloudessa, jossa yh
den omistajan laajoista metsäalueis
ta otetaan puuta vain selluloosan 
raaka-aineeksi. Etäisyyden metsästä 
tehtaalle tulee myös olla mieluimmin 
pitkä. 

Toinen päälinja sopii taas olosuh
teisiin, joissa metsät ovat omistus
suhteiden pieniin osiin silpomia ja 
joissa teollisuus käyttää puuta eri 
tarkoituksiin asettaen raaka-aineelle 
määrättyjä vaatimuksia. 

Billeruds AB on lähtenyt sovel
tamaan jälkimmäistä vaihtoehtoa. 
Laskelmien mukaan saavutetaan kes
kuskuorimojärjestelyllä niin paljon 
hyötyä , että kuoren, veden ja ilman 
kuljettamisesta aiheutuneet lisäkus
tannukset eivät nouse tälle tasolle. 
Järjestelmän etuisuus alkaa metsästä, 
sillä hakkuukustannukset halpene
vat ja leimikon tiheys nousee huo
mattavasti , kun kaikki tavaralajit 
voidaan hakata samaan muodostel
maan. Edelleen halpenee lähikulje
tus, kun säästytään useilta eri va
jaakuormilla ajoilta. Sama koskee 
tietysti kaukokuljetustakin mm . hel
pottuneen kuormauksen johdosta. 
Myös työnjohto- ja mittauskulut pie
nenevät. 

Vaikeuksia on esiintynyt puutava
ran ostojen järjestelyissä. Pyrkimyk
senä on päästä nykyisestä " vähittäis
kaupasta" hoitoalueissa " tukkukaup
paan" tehtailla. 

Puut tulevat keskuskuorimolle 
pääasiassa autoilla ja rautateitse. 
Vähäinen määrä saapuu myös uitta
malla . 185 m pitkä siltanosturi hoi
taa puiden va taanoton. osturin 
alla on n . 7 000 p-m3 :n puskuriva
rasto. Siltana turi laskee puut kol
melle hajoituspöydälle, joista jokai
nen on 4 m leveä ja 20 m pitkä. Pöy
dällä on kolmiosainen ketjukuljetin 
sekä yksi porras yöttäjä. Kuljetti
men pää ä on lajittelulaitos, jossa 
puut lajitellaan kolmelle rullakuljet
timelle. Lehtipuut kuoritaan taskuis-



) 

-11-

Ruotsalaisia metsänviljelykoneita 

Kylvö ja istutus ovat metsänvilje
lytöitä , jotka vaativat paljon työvoi
maa ja kustannuksia. Ruotsissa py
ritään parhaillaan koneellistamaan 
näitä töitä. Voidaan kuitenkin to
deta , että kylvötöiden koneellistami
nen on huomattavasti helpompaa 
kuin istutuksen koneellistaminen. 
Siementen käsittely ei vaadi niin 
suurta täsmällisyyttä ja tarkkuutta 
kuin taimien käsittely. 

Talvella 1962-63 kehitti Ro
bertsfors AB yksinkertaisen kylvö
koneen. Kylvökone oli kiinnitetty 
kaksoislaikkurin perään. Näin saa
tiin maanpinnan valmistus ja kylvö 
suoritetuiksi samalla kertaa . Koneel
la suoritettu koe antoi erittäin hy
vän tuloksen ja siksi päätettiin saa
tujen kokemusten perusteella jatkaa 
sen kehittämistä. Koneen konstruk
tiolle asetettiin seuraavat vaatimuk
set. Siementen määrän piti olla sää
dettävissä itävyyden mukaan samoin 
kuin niiden putoamispaikan laikul 
le. Kone ei saanut vahingoittaa sie
meniä ja sen toiminnan piti olla 
äädettävissä kuljettajan paikalta. 

Koneessa oli oltava hälytysjärjestel-

sa , joihin siltanosturi ne nippuina 
nostaa. Kuusi ja mänty menevät kuo
rimarumpuihin , joissa ne kuoritaan 
täysin kuivina. Mäntyrummun kapa
siteetti on 110 k-m3/t ja kuusirum
mun 90 k-m3/t. Rummun jälkeen 
joutuvat puut hakkureihin. Tasaus
taskun jälkeen puhalletaan kuusiha
ke ulkovarastoon , jossa e vara toi
daan 2 .. . 3 kuukautta ka a a. Ha
ke käytetään 1 600 m:n pää ä ole
va a Slottsbron tehtaa a. Hakkeen 

mä toiminnan kontrolloimiseksi. 
RBA :n konepajan konstruoima uusi 
konernalli täyttää nämä vaatimukset, 
ja sille onkin haettu patentti. 

Vuonna 1964 kokeiltiin kylvöko
netta RBA:n sekä Mo och Dornsjö 
AB:n toimesta. RBA:n kokeissa saa
tiin tunnin kylvöalaksi 0 .56 ha. Kyl
vön onnistumista tutkittiin inventoi
malla kylvöruudut syksyllä . Tyhjien 
ruutujen osuus konekylvössä oli jok
seenkin sama kuin vertailun vuoksi 
samalle alueelle suoritetussa käsin
kylvössä. MoDo:n kokeissa todettiin 
konekylvössä jonkin verran enemmän 
tyhjiä ruutuja kuin käsinkylvössä, 
mutta ottaen huomioon taimien mää
rän kaikissa ruuduissa voitiin kone
kylvön katsoa onnistuneen yhtä hy
vin kuin käsinkylvön. Konekylvön 
kokonaiskustannuksiksi Suomen ra
haksi muutettuna saatiin n . 70 mk/ha 
ja käsinkylvön n . 190 mk /ha, joten 
kustannusten aleneminen konekyl
vöön siirryttäessä on erittäin suuri. 
Työvoiman tarve on alentunut vielä
kin tuntuvammin, 4 miestyöpäivästä/ 
ha 1/3 miestyöpäivään/ha. 

Istutustöiden nopeuttamiseksi ja 

kuljetus sinne tapahtuu puhaltamalla. 
Lopuksi on syytä vielä todeta , että 

tällainen kuorimojärjestely nopeuttaa 
puun kulkua metsästä käyttöpaikalle 
alentaen täten korkomenoja, mutta 
lyhyt vara tointiaika nostaa myös 
ma asaantoa , mikä seikka aivan 
liian u ein unohdetaan säilytettäessä 
puuta vuosikaupalla erilaisissa varas
toi sa . 

J. E. 
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helpottamiseksi on Mo och Domsjö 
AB:n toimesta suunniteltu laikkurin 
perään asennettu istutuskuopan kai
vaja. Laitteen rakentamisen suoritti 
Robertsfors AB :n konepaja. Laikku
rin perään on hylsyn välityksellä 
kiinnitetty vapaasti liikkuva haaruk
ka. Tähän haarukkaan on akseloitu 
painava umpinainen pyörä, jonka 
kehällä on neljä kartion muotoista 
kiilaa. Pyörän kulkiessa laikkurin 
perässä painavat kiilat istutuskuop
pia valmiiksi möyhennettyyn mine
raalimaahan. lstutuskuoppia syntyy 
puolen metrin välein, jolloin istuttaja 
voi pidentää tai lyhentää taimiväliä 
tarpeen mukaan. 

Kokeissa on todettu kuopankaiva
jan pienentävän laikkurin tuotosta 
keskimäärin 10 % :lla, mikä osittain 
johtuu traktorinkuljettajan tottumat
tomuudesta sekä pienistä kokeilu
alueista, joilla massiivinen kuopan
kaivaja hidastaa käännöksiä. lstu
tuskuopista 55 % :lla voitiin istutus 
suorittaa ilman apuvälineitä, mutta 

45 % :lla tarvittiin kuokkaa kuopan 
parantamiseksi. Viidellä tottuneella 
istuttajalla suoritetussa kokeessa to
dettiin, että kuopankaivajaa käytet
täessä tuotos oli 93 % suurempi 
kuin istutettaessa täysin käsittele
mättömään maahan sekä 38 % suu
rempi kuin istutettaessa valmiiksi 
laikutettuun maahan. Vuonna 1964 
suoritetut istutukset inventoitiin sa
man vuoden syksyllä, jolloin todet
tiin, että koneella tehtyihin kuop
piin istutetut taimet olivat menes
tyneet yhtä hyvin kuin käsin tehtyi
hin kuoppiin istutetut. 

lstutuskuopan kaivajan käyttö 
laikkurin yhteydes ä lisää maanpin
nan valmistuskustannuksia n. 6,30 
mk/ha Suomen rahaksi muutettuna. 
lstutuskustannukset alenevat kuiten
kin n. 1.3 p taimelta joten istutettu
jen taimien määrästä riippuen saa
vutetaan istutuksessa 25 ... 38 mk :n 
säästö hehtaaria kohti. 

R. S. 
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