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NEUVOSTOLIITON PUUNKORJUUN KEHITYSENNUSTE 
VUOTEEN 2000 

Neuvostoliiton puunkorjuussa tulee l.ähi
vuosikyrrmeninä olemaan ominaista koneelli
l i stuminen, uusien koneiden yleistyminen 
ja tytJn tuottavuuden voimakas nousu. 

PuumeneteZmän osuus korjuussa lisääntyy ja 
valtamenetelmänä nyt oleva runkomeneteZmä 
vastaavasti Vähenee . Karsinta keskitetään 
lisääntyvässä metärin alavarastolle . Ko
neeUisten karsintameneteZmien osuuden en
nustetaan lisääntyVän noin 80 %:iin vuo
teen 2000 mennessä. Kuljetuksessa järeät 
telatraktorit tulevat kevyempien sijaan ja 
pytJrätraktoreiden kiiytttJ yleistyy. 

TytJn tuottavuuden ennustetaan nousevan 
tällä vuosikyrrmenell.ä nykyisestä noin l . 7-
kertaiseksi ja vuoteen 2000 mennessä 2.3 
... 4-kertaiseksi. 

Puunkorjuun keskustutkimuslai tos TsNIIME 
on l aatinut ennusteen euvostoliiton puun
korjuun kehityksestä vuoteen 2000 asti.l 
Valmi stumisen jälkeen ennuste annettiin 
ulkopuolisten asiantuntijoiden arvostelta 
vaksi. Asi antuntijoiden kanta ennustee
seen oli useimmiten hyvin myönteinen, jos
kin eriäviäkin mielipiteitä esitettiin . 

METSÄKULJETUSKALUSTON KEHITYS 

Metsäkuljetuksessa kannolta ylävarastolle 
väistyvät vanhat telatraktorityypit TDT- 40 

ja TDT-75 vähitellen uusi en tehokkaampien 
koneiden tieltä (kuva 1) . mi lalle tulevat 
etupäässä hydraulisella kuormaimella a 
puri stuspankolla varustetut TDT-55 ja 'IT-4 
sekä kaato- juontokonc V'IM- 4 (kuva 2) ja 
kaato-kasauskone LP-2 (Djatel-2) . Suuriin 
te l atraktorei hin kuuluva T- 130 sen si ->an 
säilyttää suurin piirtein nykyisen osuut en
sa . Juontot raktorin 'IT- teho nostetaan 
150 hv :aan , ja sen käyttö keski ttyy Uralin, 
Siperian ja Kauko- Idän järei s iin ja keski 
kokoisiin puustoihin . TDT-55 :n teho koro
tetaan 90 hv :aan, ja sitä käytetään etu
päässä Euroopan puolei s i ssa pienipuustoi 
sissa metsi ssä. Kaato- juontokonetta V'll4- 4 
ja kaato-kasauskonetta LP- 2 tullaan käyt
tämään eri puolilla maata sellaisissa met
sissä, joissa puut eivät ole kovin suuria • 
Kantavilla mailla pyörätraktoreiden käyttö 
lisääntyy. Tällöin tulevat kysymykseen 
runko- ohjaustraktorit K-703 ja T- 57 . 

KARSINNAN KONEELLISTAMINEN 

Tiirkeimpiä puunkorjuun koneellistamiseen 
liittyviä kysymyksi ä on karsinnan koneel 
listaminen, jonka kehitysennuste on esitet
ty kuvassa 3 (s . 3) . Ihmistyönä suoritet 
tavan karsinnan, jolla tarkoitetaan kir
veellä sekä bensiini - ja sähkömooti:;;1risa
hailla suoritettavaa karsintaa , ennu~tetaan 

jyrkästi vähenevän. S'?n osuus oli vuoru1a 
1970 96 % ja sen uskotaan ol.:van vuonna 1980 

1 K. I . Voronitsin - v.s . Brei ter, Opit expertnoi otsenki prognosov 
razvitija lesozagotovok do 2000 goda . Lesnaja Promyslennost 1/ 1973 . 
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Kuva 2 . Kaa to- juontokone VIN- 4 , Jonka käyttö 
lisääntyy voim.."tkkaasti puunkorjuussa . Val ok . 
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Kuva 1 . Metsäkuljetuskaluston kehitys
ennuste . Telatraktorei den Tl'-4 ja TIYI'-55 
kohdalla katkoviivan alapuolella on esi
tetty hyåraulisell..o. kuormaimella ja pu
ristus pankoll.a varustettujen konei den 
osuus ja yläpuolella vinttureilla varus
tettujen koneiden osuus . 

41 ... 47 % ja vuonna 2000 17 ... 21 %. Tämä 
johtuu lähinnä kirveskarsinnan vähenemises
tä . Moottori sahoilla suoritettava karsin
ta lisääntyy ennusteen mukaan tuntuvasti 
vielä vuoteen 198o mennessä, jonka jälkeen 
se hi eman vähenee ennustejakson loppuun 
mennessä. Ihrnistyönä suoritettava karsin
ta säilyttää huomattavan merkityksen kui 
tenkin vain ylävarastoilla . 

Koneellistaminen tulee huomattavasti muut 
tamaan karsintatyön luonnetta . Koneellis 
ten karsintamenetelm:'cen osuuden ennuste 
taan nousevan vuoteen 2000 mennessä 79 ... 
83 %:iin . Erityisen tärkeän aseman saavat 
tällöin alavarastoilla toimi vat puoliauto
maa ttiset yksin puin käsittelevät karsin
talinjat PSL {kuva 4) ja nippukarsintalai
tokset MSG . Varsinkin viimeksi rnaini ttu
jen, autokuorman kerrallaan karsivien kar-
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Kuva ) . Karsi:in:i.."l lto~ellistamsen 
kehitysennuste. 
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Kuva 4 . Puoliautomaattinen karsintalinja PSL-2 ala
varastolla. Syöttö tapahtuu yksin puin hydraulisel
la kouralla. Karkea karsinta kaarevilla terillä j a 

hienokarsinta telamatolla . Valok . Vietsäteho 

sintalaitosten, ennustetaan saavan vuoteen 
2000 mennessä suuren merkityksen . Samoin 
kokonaisia traktori.kuormia kerrallaan met 
sässä ta i ylävarastolla karsivien karsin
talai tteiden L0- 25 ja L0-39 (kuva 5) käyt 
t ö tulee l i sääntymään . 

Metsässä tai ylävarastolla yksin puin kar
sintaa suorittavi en konei den käyttö lisään
tyy vuoteen 1980 saakka ja ne säilyttävät 
merkittävän asemansa edelleen ennuste jak
son loppuun asti. Tällaisia koneita ovat 
telatraktoria lustainen S-1- 2 ja Logma , joka 
a inoana ulkomaalaisperäisenä koneena on 
mainittu ennusteessa . 

PUUNKORJUUMENETELMÄT 

Puumenete lmä, jossa puut kuljetetaan kar
simattomina alavarastolle , tulee valtaa-
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Kuva 5. Karsimakone L0-39, joka on asennettu tela
traktoriin . Kone on tarkoitettu traktorilaahuskuormi
en karsintaan kesä- ja talviolosuhteissa . Karsinta 
suoritetaan vetämällä kuorma laitteen lävitse yläva
rastolle juonnettaessa . Valok . Lesnaja Pr0C1Yslennost 

maan alaa ja sen osuuden ennustetaan kas 
va van nykyisestä noin 10 %: sta 21. .. 28 %:11n 
vuoteen 198o ja 44 .•. 63 %: iin vuoteen 2000 
mennessä (kuva 6) . Runkomcnetelmä, jossa 
rungot karsi taan metsässä tai ylävarastol
l a ja va lmistetaan tavaralajeiksi alava
rastolla ja jonka osuus nyt on noin 75 %, 
tulee vastaavasti vähenemään . Tavaralaji 
menete lmä, jossa kuljetus a l avarastolle 
tapahtuu tavaralajeina , käsittää nyt va 
jaat 10 % ja tulee ennusteen mukaan hie
man pienenemään . Hakemenetelmän osuus on 
nyt joi taki n prosentteja ja se tulee vas
taavasti lisääntymään . 

TUOTTAVUUDEN KEHITYS 

Ennusteen mukaan t yön tuottavuus metsäta
lousalueilla puunkorjuussa , joka käsittää 
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Kuva 6. Puunkorjuum netel.Clien ehi
tysennuste . 
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kaikk i toimenpiteet metsässä, y l ävarastol 
la ja a lavarastolla as iaan kuuluvine apu
töi neen , kohoaa vuoteen 1980 mennessä 850 
... 870 ;;i3 : iin/ vuosi j_a vuoteen _2000 men
nessä 1 160 ... 2 000 nY : iin/ vuos i yhtä t yön 
teki jää kohti. Kokeilumetsäta lousa l ueilla 
tuotos nousee vuoteen 2000 mennessä 3 000 
. .. 5 000 m3 : iin/ vuosi yhtä työntekijää 
kohti . Mainittakoon, että vuonna 1970 
puunkor juun tuotos oli 502 m3 työnteki j ää 
kohti . Ulkopuolisista a s i antuntijoista 
64 %katsoi tuottavuusennusteen olevan täy
sin mahdollinen, 40 ~ os i ttain mahdollinen 
ja 22 % piti esitetty j ä lukuja liian suu 
rina. 

Tärke i mpinä tekijöinä työn tuottavuuden 
li säämiseksi as i antuntijat pitivät puuta -
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varan mittauksen yksinkertaistamista siir
tymällä esimerkiksi painomittaukseen, ka r 
sinnan l aatuvaati musten helpottamista j a 
puunkorjuussa sekä eri yrityksissä va l 
mi s t ettavien tavaralajien vähentämistä . 
'!'ärkeänä pidettiin myös talviolosuhtei den 
entistä parempaa hyväksikäyttöä lisäämällä 
puutavaran kuljetusta a lavarastoille ta l 
viteitä rakentama l la . 

Pääosa asi antuntijoista hyväksyi ennusteen , 
jonka mukaan tuleva i suuden puunkor juuyri 
tyksen per ustyyppinä olisi yri tys , j oka 
suorittaa hakkuutoi mi.nnan lisäksi myös muut 
metsätaloustyöt sekä puutavaran ja hakkuu
ja käsittelytähteiden jalostamisen . 

Raimo Savolainen 

FORECAST OF TiiE DEVELOPt"fNT OF Tl t-4BER HARVESTI NG 
IN THE SOVIET Ll'HOO UP TO 2000 

Ba seC. on a deve lopment prognosis made by Ts IIME, the centra l researc institute of timber 
harvesting i n the Sovi et Union . 
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