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P U U N K 0 R J U U T E K N I I K K A A 

N E U V 0 S T 0 L I I T 0 S S A 

Puunkorjuu suoritetaan melkein yksino
maan runko- tai puumeneteZmäUä. Tava
ralajimenetel.mää sovelletaan lähinnä 
vuoristoseuduilla, joissa metsäkuljetus 
suoritetaan erilaisilla köysiratar>at
kaisuilla. Runkomenetelmässä puut kar
sitaan alustavasti metsässä tai auto
tien taikka kapearaideradan varressa 
sijaitsevalla yl.ävarastolla. Talvella 
karsinta tapahtuu yl.ävar>astoUa . Jälki
karsinta ja katkonta eri tavaral.ajeiksi 
suoritetaan tavallisesti rautatien tai 
uittoväyl.än varressa olevalla alavar>as
tolla, joissakin tapauksissa jo yl.äva
rastolla. Puumenetelmässä, jonka osuus 
on noin 20 %, karsinta ja katkonta ta-

HAKKUU 

pahtuvat al.avarastolla. Kar>sinnan ja 
katkonnan keskittämisellä var>astoille 
tähdä.tään mm. koneeUistamismahdoUi
suuksien parantamiseen ja puun mahdol
Usirrman tarkkaan hyväksikäyttötJn. Run
goista valmistetaan useita eri tavar>a
lajeja ja latvat, tyveykset sekä kar
sinnan tapahtuessa alavar>astolla mytJs 
oksat ja neulaset pyritään käytttllroän 
hyväksi. Nykyiset korjuumenetelmät on 
uusimpia moni toimikonemenete l.miä lukuun 
ottamatta pääosin kehitetty l950-luvul
la ja l960-luvun alkupuolella. TtJiden 
koneellistamiseen ja koneiden kehittä
miseen on kiinnitetty suurta huomiota. 

Puut kaadetaan polttomoottorikäyttöisillä sahoilla, jotka on varustettu sellaisilla 
kädens i joilla , että kaatomies voi työskennellä pystyas ennossa . Ne soveltuvat myös 
runkojen katkontaan , mutta eivät karsintaan . Yle i s in on meilläkin kokeiltu Dru~ba-4 -
saha . Uudempi ja tehokkaampi on Ural - saha . Molemmat sahat ovat verraten painavia, 
paino 12 ... 13 kg . Uusinta kehitystä edustaa meillä käytössä olevia sahoja vastaava 
8 ... 9 kg :n painoinen polttomoottorisaha . Sähkösahoja käytetään nykyään alavarastol 
la runkojen katkonnassa . Kaatomiehen varusteisiin kuuluu moottori sahasta voimansa 
saava hydraulinen noin 4 kg :n painoinen kaatokiila . Sen avulla voidaan nopeuttaa 
kaatoa ja kaataa puut haluttuun suuntaan. Sen on todettu lisäävän tuotosta jopa 
40 %. 

Kaadon täydellinen koneelli st aminen on ollut ohjelmassa jo useita vuosia ja tätä 
tarkoitusta varten on rakennettu s ekä kokeiltu monia erilaisia koneratkaisuja . N"åis 
tä on mainittava kaksi sarjava lmis t usvaiheessa olevaa konetta, V'IM- 4 ja Djatel (Met 
sätehon katsaus 12/ 1968 j a 19/1971) . V'lll!- 4-kaato - juontokone on tarkoitettu avohak 
kui den puunkorjuuseen . Siinä on ketjuteräinen kaatol aite vasemmalla sivulla ja puu 
kaadetaan puristuspankon ·alas lasketulle hydrauliselle nostovarrelle, jolla se nos-
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Kuva 1. Kaato-Juontokone DJatel -2 Kuva 2. I.aahustraktori TIYI'-55 edustaa uusinta tYYPpiä 
perinteellisistä telatraktoreista . (Kuva saatu Neuvos 

toliitosta) 

tetaan pankolle. Koneen tuotokseksi työvuorossa on saatu 50 ..• 60 k - m3 rungon kes 
kikoon ollessa 0 . 4 k -rrV. Latviassa kehitetyn Djatel -kaato - juontokoneen pienempi 
vielä kokeiluvaiheessa oleva maataloustraktoriperustainen malli, Djatel-1, on tarkoi 
tettu yksinomaan harvennushakkuisiin . Suurempi malli , Djatel - 2 , on tarkoitettu avo
hakkuisiin ja ylispuuhakkuisiin, joissa halutaan suojata alikasvosta ja taimistoa , 
mutta se soveltuu myös harvennushakkuisiin . Tämä malli on sarjavalmistuksessa . Sen 
ketjusahatyyppinen kaatolaite on 10.5 m pitkän hydraulisen puomin päässä. Kaatosa 
hauksen jälkeen puu siirretään pystyasennossa koneen takaosassa olevalle puristus
pankolle. Kun pankko on täysi , nippu, noin 4 k-rrV, pudotetaan maahan, josta se kul
jetetaan juontotraktorilla ylävarastolle . Koneen tuotos on avohakkuualueella ollut 
50 ... 60 k-m3/työvuoro . Peruskoneena on telaketjualustainen juontotraktori. Djatel 
koneiden kehittelyn yhteydessä on kokeiltu myös kaatolaitetta , johon pieniä puita 
voidaan varastoida pystyasentoon ja siirtää ne samalla kertaa pankolle . Muut ko 
keillut konetyypit ovat vielä kokeiluvaiheessa . Kaatokoneiden merkitys on tänä 
päivänä verraten vähäinen . 

Karsinta metsässä ja ylävarastolla suoritetaan melkein yksinomaan , 90- prosenttises
ti, kirveellä . Tähän työhön on kehitetty polttomoottorikäyttöinen saha , joka sovel 
tuu myös latvan katkaisemiseen. Metsäpäässä suoritettavan karsinnan koneellistami 
seksi on rakennettu siirrettäviä karsimakonei ta . Näistä mainittako n mm . verraten 
yleinen ns. nippukarsija , jossa juontotraktori vetää nipun yksinkertaisen karsinta 
laitteen läpi , ja toinen , jossa puut s yötetään yksitellen hydraulisell a nosturilla 
karsintalaitteeseen. Tämän jälkeen kuljettimella liikkuva vintturikäyttöinen tart 
tumaelin vetää puun karsintalaitteen läpi. 

KUIJETUS YLÄVARASTOLIE 

Metsäkuljetuksista suoritetaan 90 % telaketjutraktoreilla. Yleisi mmät mallit ovat 
olleet TDT-40 ja TDT-75. Uusimpia ovat TDT- 55, jota on kokeiltu myös meillä, ja 'IT-
4-malli t, jotka ovat syrjäyttämässä ensiksi mainitut mallit . Telakoneiden kuorman 
koko on olosuhteiden mukaan yleensä 6 .•. 8 k - m3 . Neuvostoliitossa on pohdittu pal 
jon kysymystä tela vaiko pyörä. Tela on tähän asti ollut käytännöllisesti katsoen 
yksinva 1 tias. 

Pyörätraktoreita kohtaan tunnetaan ennen kaikkea niiden telakoneita suuremman ajo
nopeuden vuoksi suurta kiinnostusta ja kehitteillä on ainakin kolme runko - ohjattua 
metsätraktoria (Metsätehon katsaus 11/1966 ja 12/1968) . Runko-ohjattuja pyora
traktorei ta on kokeiltu metsästä yl ävarastolle - juonnon lisäksi myös runkojen ja pui
den kuljetuksessa metsästä suoraan alavarastolle, jolloin kuljetusmatka saattaa olla 
useita kilometrejä. Kuorma on tällöin kuljetettu joko laahuskuormana tai traktori 
on varustettu perävaunulla . Juonto on tähän asti suoritettu ns . vaijerijuontona. 
Vaijereiden kiinnityksen suorittaa joko traktorin apumies tai kaatomies. Kuormauk -
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Kuva 3. Hydraulisella kuonnaimella ja pu
ristuspankolla varustettu telatraktori TB-1 
tul ee korvaamaan perinteellisen vaijeri -

juonndn 

Kuva 4 . Puoliperävaunulla varustettu raskas puutavara-auto KrAZ 
ja runkojen sekä puiden kuonraukseen tarkoitettu itsensä yli lruor 

maava haarukkakuormaaja . Valok . Metsäteho 

sen keventämiseksi ja nopeuttamiseksi on kokeiltu puominosturilla ja puristuspan
kolla varustettuja traktoreita. Tämäntyyppiset telatraktorit ovat parhaillaan tu
lossa markkinoille (Metsätehon katsaus 12/1968) ja pyörätraktoreiden sarjavalmis
tus alkaa vuonna 1973 . 

TÖIDEN JÄRJESTELY 

Hakkuun ja metsäkuljetuksen suorittavat työntekijät muodostavat ns . prikaatin , jo
hon kuuluu menete lmästä riippuen 3-6 jäsentä . Prikaati t yöskentelee urakkapalkal
la . Sille on annettu normi , jonka ylittämisestä maksetaan erityislisää . Peruspal 
ka t on laskettu Keski -Venäj än olosuhteita silmällä pitäen ja syr jäi sillä alueilla 
niihin tulee erityislisää. Itä-Karjalassa tämä lisä on 15 %. Siperiassa palkkata 
so on 1. 4-kertainen Euroopan puolen palkkatasoon verrattuna. Prikaatilla on mahdol
lisuus saada lisäpalkkioita myös koneiden , polttoaineiden ja varaosien säästämises
tä . Prikaatin ansio jaetaan suhteessa karsija 100, traktorin apumies 110 sekä kaa 
taja ja traktorin kuljettaja , joista jompikumpi on prikaatin johtaja , 130 . Prikaa
tin päi vätuotos on olosuhteiden mukaan 50 ... 80 k -m3. PUun mittaus , jonka mukaan 
metsätyöntekij öiden palkat maks etaan , suoritetaan alavarastolla. Pitkälle koneellis 
tetuissa menetelmissä, joissa käytetään mm . kaatokonetta , työryhmän kokoonpano ja 
palkkaus poikkeavat edellä selostetusta . 

Työpäivän pituus on arkipäivisin 7 tuntia . Työntekijät asuvat metsät yömieskylissä, 
joista heidät päivittäin kuljetetaan t yöpaikalle ja takaisin . Työturvallisuuteen 
ja ergonomisiin näko"kohtiin kiinnitetään suurta huomiota . 

Hakkuu - ja juontoprikaatin tehtäviin on kuulunut runkojen kuormaus ylävarastolla 
autoon tai rautatievaunuun . Tämä on aikaisemmin tapahtunut juontotraktorista voi 
mansa saavia vintturiratkaisuja käyttäen siten, että runkcrtai puunippu , noin 20 k - m3, 
on vedetty tai nostettu jatkokuljetuksen suor i ttavaan ajoneuvoon. Viime vuosina on 
otettu käyttöön teloilla va rustettuja haarukkakuormaajia , jotka nostavat kuorman it
sensä yli. Näiden peruskone on sama kuin j uontotraktorin peruskone . Myös autokoh
taiset , toistaiseksi lähinnä mekaaniset , kuormaus l a itteet ovat yleistymässä . Näillä 
rungot vedetään sivuittain ajoneuvoon . 

KULJETUS ALAVARASTOLIE 

PUiden kuljetuksesta ylävarastolta alavarastolle suoritetaan yli 70 % autoilla, va 
jaa neljännes kapearaidejunilla ja loput lähinnä traktoreilla . Uusia kapearaidera 
toja ei enää rakenneta , mutta kylläkin normaaliraiteisia metsäratoja. Autokuljetuk-

3 



sien merkitys on viime aikoina voimakkaasti lisääntynyt . Tavallisin ajoneuvoyhdis
telmä koostuu 2-akselisesta vetoautosta ja 1-akselisesta puoliperävaunusta. Parhail
laan siirrytään raskaisiin 2- tai 3-akselisiin vetoautoihin ja telillä varustettui 
hin puoliperävaunuihin. Tyhjänäajon ajaksi perävaunu nostetaan auton päälle. Kevy
en auton moottorin teho on noin 100 hv ja sen kuorma perävaunun kanssa 8 ..• 11 t . 
Keskiraskas auto on varustettu 180 hv :n moottorilla ja se voi ottaa perävaunun kans
sa 15 .•. 17 t:n kuorman . . Raskaan auton vastaavat luvut ovat 240 hv ja 23 t. 

KEHITI'AMISNÄKYMÄT 

Vuonna 1971 alkaneen 5-vuotiskauden aikana on tarkoitus nopeuttaa tuntuvasti puun
korjuun kehittämistä ja lisätä koneiden käyttöä . Täydelliseen koneellistamiseen py
ritään kehittämällä uusia konetyyppejä ja parantamalla nykyisten koneiden suoritus
kykyä sekä toiminta varmuutta . Kehittelyn ja kokeilun kohteena on lukuisia koneita 
kaadosta alavarastokäsittelyyn asti . Työn tuottavuuden suunnitellaan nousevan 5-
vuotiskauden aikana puunkorjuussa noin 35 %. Runkomenetelmä tulee säilymään lähi 
vuosina valtamenetelmänä. Täysin koneelli stettu puumenetelmä yleistyy niin , että 
se olisi valtamenetelmä vuosikymmenen lopulla . Kaadon koneellistaminen tapahtuu 
edellä mainituilla V'IM-4- ja Dja tel - 2-koneilla . Näillä suoritettavan kaadon osuus 
tulee olemaan 10 % vuonna 1975 . Tavoitteena on, että hakkuun tuottavuus kohoaa 1 .5 
••• 2-kertaiseksi. Metsässä ja ylävarastolla suoritettavaa karsintaa pyritään ko 
neellistamaan niin, että moottorisaha - ja konekarsinnan osuus olisi 5- vuotiskauden 
lopussa 85 .•• 90 %. J uonnossa vinttureilla varustettujen traktoreiden ti lalle tule 
vat hydraulisella puomikuormaimella ja puristuspankolla varustetut suuret traktorit. 
Telatraktoreiden rinnalle otetaan käyttöön huomattavassa määrin pyörätraktoreita. 
Kaluston ja töiden muun kehittämisen ansiosta kuljetustuotosta arvioidaan voitavan 
nostaa 30 % vuoden 1970 tasosta. Autokuljetuksen merkitys lisääntyy ja raskaat 
ajoneuvoyhdistelmät tulevat syrjäyttämään kevyen ja keskiraskaan ka luston . 

Meitä kiinnostaa , voidaanko ja missä määrin neuvostoliittolaisia korjuumenetelmiä 
ja -koneita ottaa käyttöön Suomessa . Kor juumenetelmät on kehitetty sikäläistä 
suurmetsätaloutta varten. Näiden menetelmien käyttöön ottaminen sellaisinaan meil
lä edellyttäisi huomattavia olosuhteiden muutoksia . Toisaalta neuvostoliittolaiset 
koneet on kehitetty sikäläisiä menetelmiä silmällä pitäen, joten meille soveltuvien 
koneiden määrä on rajoitettu. Mikäli hakkuumiehet karsinta - ja katkontakoneiden 
yleistyessä joutuvat sµorittamaan yksinomaan kaatoa, neuvostoliittol aismallinen 
moottorisaha. , jota hakkuumies voi käyttää pystyasennossa, on varteen otettava työ 
väline. Varsinkin järeiden puiden kaadossa hydraulisesta kaatokiilasta olisi hyö
tyä. Metsäpyörätraktoreiden ja siirrettävien karsimakoneiden soveltuvuudesta ei 
niitä koskevien tietojen vähyyden vuoksi voida vielä tehdä päätelmiä . Eni.ten suo 
malaisia kiinnostava kone on tällä hetkellä Djatel-kaato-kasauskone , jota voidaan 
käyttää myös harvennusmetsissä sekä suojus- ja ylispuiden poistamisessa . Neuvos
toliittolaiset metsämiehet puolestaan ovat kiinnostuneita suomalaisista metsätyö
koneista . 

Aulis E . Hakkarainen 
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