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1. Ajo vaihtuvilla reillä
( Gavrukovin

Puutavaran ajon ratkaisee Karjalassa pääpiirteissään 
hevonen. Tämän voi jokainen tarkistaa laskemalla sen, 
kuinka paljon ajetaan hevosilla ja kuinka paljon autoilla 
ja traktoreilla.

Karelles-trusti on 20/XII—34 mennessä ajanut hevos
voimalla 4.990.000 kkm eli 96,2 pros. ja mektyiisoidulla 
vetovoimalla 189.000 kkm eli 3,8 pros.

Puutavaran ajotehtävän vuosittain lisääntyminen 
hevosten puuttumisen ja mekaanisen ajovoiman alalla 
olevien vaikeuksien olosuhteissa tekee ajosuunnitelman 
täyttämisen verrattain jännittyneeksi.

Tästä käy selväksi se, että puutavaran ajon menes
tyminen riippuu hevosen ratsionaalisesta käyttämisestä.

Ajotöiden ratsionalisoiminen on viime aikojen 
kuluessa tapahtunut pääasiassa parempien teiden (jää
teiden ja kasteluteiden) rakentamisen tietä, mikä teki 
mahdolliseksi kuormalastin suurentamisen. Tätä ei voitu 
kaikkialla saavuttaa, erikoisesti lyhyillä matkoilla, jossa 
kaatotöiden suorituksen mukaan pitää usein siirtää 
tietäkin. Tämän vuoksi teiden parantamiseen suunnattu 
ratsionalisolnti ei koskenut näitä osia ja puutavaraa 
ajettiin tällaisissa tapauksissa lumiteillä*

Puutavaran yleinen määrä, joka Karelles-trusti n 
alalla ajetaan pitkin lumiteitä, muodostaa 1.900.000 kkm 
eli 40,3 pros. yleissummasta.

Karjalan metsäkoeaseman v.v. 1932-—33 näillä teillä 
suorittamat laajat tutkimukset (117 tukipistettä) osoit
tivat, että virheellisen hakkuun ja järjestymättömän 
ajon vuoksi hevosen kuormauksen yhteydessä ajetaan 
metsässä syvässä lumessa kahlaten puulta puulle. Melkein
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jokaisen ajokierroksen yhteydessä joudutaan tekemään 
uusi tie. Tämän tuloksena haaskattiin keskimäärin 
1,4 kkm suuruisen kuorman kuormaukseen 48 minuuttia 
ja sen purkaukseen pirssillä 8 minuuttia, yhteensä 56 
minuuttia.

Lyhyillä matkoilla tekee hevonen useampia ajokier- 
roksia päivässä ja jokainen kierros tuo uuden 56 minuu
tin seisokin. Tässä näiden seisokkien taulukko:

Tv ö op er ats io i den 
nimitys

!

Ajomatka kilometreissä

0,5 1 ]'0 | 1,6 J 2,0 1 2,5i j 3,0 1 4 1 6
Yhteen ajokierrokseea käytettävä aika 

hevosta kohden min.

Hevosen hyödyllinen työ . . . 13 26 39 52 65 78 t04 130
Seisokki kuormauksen japurkauksen yhteydessä....... 56 56 56 56 56 56 56 56

Yhteensä................. 69 82 95 108 121 134 160 186

Seisokkiprosentti....... 80 67 58 51 45 42 35 30
Metsätyöläisten ja talousmiesten ratsionalisoiva aja

tus ei ole tietenkään sivuuttanut heille näin epäedul
lista hevostyöpäivän käyttöä.

Niin työläisten kuin myöskin johdon taholta on ryh
dytty useihin toimenpiteihin, jotka ovat suunnatut 
tämän sallimattoman suuren seisokin supistamiseen.

Niinpä asetettiin metsässä kuormauksen joudutta
mista varten ajajan avuksi kuormaajat ja pirssille pur
kauksen jouduttamista varten purkajat; muodostettiin 
ketjuprikaadeja, jotka, ollen kiinnostettuja ei vain hak- 
kuuseen, mutta myöskin ajoon, kaatavat metsää siten, 
että sitä on helpompi ajaa. Kuorman köysillä sitomisen 
asemesta asetettiin tukipuut, mikä antoi mahdollisuuden 
selviytyä nopeammin kuormauksesta.

Nämä toimenpiteet kuitenkin vain supistivat seisok
keja, mutta eivät luoneet edellytyksiä hevosen keskey
tymättömälle työlle, sillä sen tuli edelleenkin odottaa
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metsässä kuormauksen yhteydessä, vaikkakaan ei enää 
niin pitkää aikaa..

Kuten tiedämme ratkaisi hevosen keskeytymättömän 
työn tehtävän v. 1931 ensimmäisen kerran Petrovskin 
metsäteollisuuspiirin ajaja tov. Gavrukov vuorokomplek- 
siajon tietä, kohottaen hevosen työntuottavaisuutta 
tavalliseen verraten melkein kolminkertaisesti.

Gavrukovin metoodin olemus. Gavrukovin metoodi 
on kakslkompleksista ajoa vaihtuvilla reillä. Sen ole
mus on siinä, että ajossa olevalle hevoselle kiinnitetään 
toinen reki- 
kompleksi li
sää (tästä 
johtuu kaksi- 
kompleksisen 
tavan nimi
tys).

Tämä li- 
säreki komp
leksi asete
taan metsään 
eriteltyjen 
puutavara- 
kasojen luok
se. Sillä ai
kaa kun he
vonen kuljet
taa täyden
reen pirssille ja palaa takaisin, suorittavat erikoisesti 
tätä varten asetetut kuormaajat näiden rekien, kuor
mauksen. Kun hevonen palaa takaisin hakkuupalstalle, 
irroitetaan tyhjä reki ja hevonen siirretään täysinäisen 
kuorman eteen.

Kuormattu reki kytketään kiinni vetovälineihin ja 
hevonen kulkee takaisin pirssille.

Pirssillä kuljetetaan kuormassa olevat eri lajit eri 
taapeleihin. Tällä tavalla poistuu metsässä hevosen 
seisokki kuormauksen yhteydessä, joka aikaisemmin 
käsitti jokaista ajokierrosta kohden 48 minuuttia.

Olisi kuitenkin väärin ajatella, että Gavrukovin 
metoodia voidaan toteuttaa vain sillä, että hevoset va-

1. Pankkoreki.
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riistetään lisärekikompleksilla ja kuormaukseen asetetaan 
erikoiset lisähenkilöt. Tämä ei riitä. Uudella tavalla 
ei ole järjestettävä vain kuormausta, mutta myöskin 
puutavaran ajo ja kaato.

1) Sitä varten että kuormaajat voisivat metsässä 
tyhjän reen kuormata täyteen yhdellä paikalla pitää 
edeltäpäin suorittaa puutavaran kasaus.

Tämä toimenpide saavutetaan — ketjukaadon toteut
tamisen kautta.

Ankarassa ketjujärjestyksessä, latvat yhteen suun
taan kaadetut puut tekevät helpoksi valmistettujen 
lajien kasauksen, oikeiden rivien — puuta varakasien 
luomisen tien viereen.

Tämän lisäksi jäävät oksat ja latvat kaadettujen 
puiden karsimisen jälkeen hakkuupalstalle säännöllisiin 
riveihin, eivätkä tämän vuoksi häiritse kuorman siirtä
mistä hakkuupalstalta.

Ketjukaato tekee mahdolliseksi hevosen liikkumisen 
oikein' ja hyödyllisesti järjestämisen hakkuupalstalla. 
Pirssiltä palatessaan tallaa hevonen viereisen ketjutien 
ja kun ajo on ensimmäisellä ketjulla lopetettu, niin 
viereisellä ketjulla, jolla ei ole vielä suoritettu ajoa, 
muodostuu jo tallattu tie.

2) Palstalta pitää hevosen saada täysi kuorma, 
muussa tapauksessa kuormaa täytettäessä muodostuu 
seisokkeja. Sitä varten, että tällainen tilanne saavu
tettaisiin,. pitää ketjua ''vedettäessä” huomioida seudun 
maaston pinnanmuodostuma, karttaen nousuja kuormien 
kuljetusmatkalla.

3) Sitä varten, että hevonen voitaisi nopeasti vapaut
taa tyhjästä reestä ja valjastaa se kuormatun reen eteen, 
kiinnitetään aisojen päihin renkaat ja rekeen jalasten 
yläpuolelle niin sanottu haka (piirustus N:o 1).

Näin järjesti kaksikompleksisen ajometoodinsa ajuri 
Qavrukov, joka omaksui kanadalais-amerikalaisilta työ
läisiltä metsän ketjukaadon. vn#,

Kaksikompleksinen ajo poistaa hevosen seisokin met
sässä, mutta ei sitä poista pirssillä puutavarakuormaa 
purettaessa.

Jotta voitaisi välttää tämä seisokki, johon kuluu kes
kimäärin 7—8 pros. hevosen työajasta, voidaan Gavruko-
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vin metoodia edelleen kehittäen järjestää kolmikomplek- 
slnen ajo vuororeillä.

Sen olemus on siinä, että reki* vaihdetaan sekä met
sässä että pirssillä, jossa hevonen kuormatun reen kanssa 
saavuttua vapautetaan siitä ja valjastetaan pirssillä ole
van tyhjän reen eteen, t.s. otetaan käytäntöön kolmas 
rekikompleksi. Erikoiset työläiset — purkajat — suo
rittavat pirssillä kuorman purkauksen.

Pirssillä on kuorma purettava yhteen taapeliin ja 
koska taapeliin puretaan jokin määrätty puutavaralaji 
(tukit, ratapölkyt, halot j. n. e.), niin myöskin metsässä 
on kuorma kuormattava jollakin määrätyllä lajilla.

Koska puutavara metsässä kuormataan rekeen yhdellä 
paikalla, niin ennen kuormausta on suoritettava taape- 
lien muodostaminen samanlaisesta puutavarasta.

Yksinkertaisella kasauksella, joka suoritetaan ketju- 
kaatojärjestyksessä, ei tätä voida saavuttaa, tarvitaan 
ajoa — puutavaran hevosten avulla kasaamista tien 
varteen.

Näin ollen on kolmikompleksiseen ajoon valmistaudut
taessa asetettava hevonen puutavaran vedättämiseen 
hevostien varteen.

Tutustuessamme vuoro-kompleksiajon olemukseen, 
pitää meidän tuntea se, minkälaisissa luonnonsuhteissa 
(puutavaran paljous ha kohden ja seudun maasto) tätä 
ajometoodia voidaan käyttää.

Noudatettaessa kaksikompleksista tapaa (kuten ylem
pänä on osoitettu) on reelle annettava yhdellä paikalla 
normaalikuormitus ( 2 kkm kts. alempaa).
” On luonnollista, että mitä pienempi on metsän kasvu, 

sen vaikeampi on työläisten kasata puutavaraa yhteen 
paikkaan.

Kokemus on osoittanut, että kaksikompleksista metoo
dia voi sekahakkuissa toteuttaa menestyksellisesti sil
loin jos puutavaravarasto muodostaa ha kohden 100 kkm 
ja enemmän. Tällaisen varaston ollessa riittää ketjun 
leveydeksi 20— 25 metriäkin sitä varten, että kasaamis- 
järjestyksessä, johon metsätyöläiset käyttävät 7— 17 
pros. työpäivästään, saataisiin reen kuormaukseen vält
tämättömät 2 kkm.
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Valintakaadossa, jolloin kaadettaviksi tulevat mel
kein kaikki kasvavat puut, lukuunottamatta ohuita 
puita, ja jolloin hakkuuketjun leveyden ollessa 25—30 
metriä voimme pitkin tienvartta keskittää tarvittavan 
puutavaramäärän, on luonnollista, että vuoro-kompleksi- 
ajon toteuttaminen on täysin mahdollinen.

Hehtaarilta valittavan puutavaramäärän vähetessä 
käy tarvittavan puutavaramäärän kasaaminen yhdeltä 
paikalta yhä vaikeammaksi ja lopulta, jolloin valinta- 
kaatojärjestyksessä otetaan pieniä puutavaramääriä, 
esim. spesiaalitukkeja, tarvekaluko!vua j.n.e., on vuoro- 
kompieksisen ajon suoritus ilman suurta ennakkoajoa 
mahdoton.

On myöskin pidettävä silmällä sitä, että valinta- 
kaatoa suoritettaessa vaikeuttaa kasausta se, että hak- 
kuupalstalle jäävät hakkaamatta ohuet puut.

Ratkaiseva osuus vuoro-kompleksisen ajon järjestä
misessä on myöskin seudun maastolla. Kuten edeilä on 
osoitettu, ei pirssille johtavalla tiellä saa olla mäkiä 
kaksi kompleksista ajotapaa käytettäessä, muussa 
tapauksessa on hevosen pehmeällä tiellä vaikea vetää 
normaalisesti kuormattua rekeä (2 kkm).

Me voimme kuitenkin aina käyttää seudun ylänkö- 
paikkoja ajolle edullisesti suunnittelemalla edeltäkäsin 
niin hakkuupalstan perustien kuin myöskin sen vierei
set ajotiet. Tämä työ on suoritettava aina vuoro- 
kompieksisen ajon edellä. On parempi jos tiestä teh
dään pitempi, kunhan se tulee vain sellaiselle maastolle, 
jossa on vähän mäkiä, kuin että se tehtäisi lyhkäisem- 
mäksi mutta mäkiseksi.

Silloin kun meillä on riittävä puutavaravarasto heh
taaria kohden ja seudun maastoa käytetään ajolle 
eduksi, kun ketjukaato on oikein järjestetty, hevoset 
turvattu lisärekikomplekseilla, jotka on varustettu lait
teilla aisojen kiinnittämistä ja irroittamista varten, 
kun on asetettu kuormaukseen erikoiset henkilöt, jotka 
kolmikompleksisen ajon yhteydessä ovat suorittaneet 
metsässä puutavaran kasauicsen lajittain ja kun on 
asetettu pirssille erikoiset työläiset, niin sillä me olemme 
luoneet mahdollisuudet ajon menestyksellistä suoritta
mista varten vaihtoreillä.
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Missä on meidän ennen kaikkea juurrutettava vuoro- 
kompleksista ajoa? Edellä olemme osoittaneet, että 
kaikkein huonoimmalla kannalla on ajon ratsionalisointi 
lumiteillä, joita pitkin me vielä v. 1934 ajoimme 40 pros. 
koko puutavarasta. Toiseksi laitamme me lumiteitä 
lyhyille matkoille, jossa vuoro-kompleksia jo on kaik
kein edullisin käyttää (katso alempaa); tämän vuoksi 
onkin meidän tätä tapaa juurrutettava ennen kaikkea 
lumiteillä.

Minkälaisen työn tuottavaisuuden vuoro-kompleksi- 
ajo tuottaa sitten lumiteillä?

Kuten tunnettua, muodostuu työn tuottavaisuus hevo
sen päivänmittaan suorittamien matkojen luvun kerto
misesta kuorman kuormituksella.

Määrittelemme nämä kaksi suuretta.
1. Kuorman kuormitus. Tavallisen ajotavan valli

tessa joutuu hevonen kokoamaan metsässä minne kul
loinkin sattuu heiteltyjä tukkeja, liikkuen kunnosta- 
mattomalla tiellä, joka" ei anna mahdollisuutta normaa
liseen kuormitukseen. Tämän vuoksi kuorma keski
määrin olikin 1,4 kkm.

Yuoro-kompleksison metoodin vallitessa suoritetaan 
reen kuormaus yhdellä paikalla ja ajo tapahtuu kun
nostetulla tiellä, mikä tekee mahdolliseksi hevosen nor
maalisen kuormittamisen.

Kymmenessä vuoro-kompieksiajotapaa noudattavassa 
prikaadissa suoritetut tutkimukset ovat osoittaneet, että 
keskinkertaisen kolhoosilaisten hevosen keskinkertainen 
kuormitus, vaihdellen 1,8—2,9 välillä, käsittää 2 kkm. 
Jos tiellä ei ole nousuja, saa hevonen hyvin liikkeelle 
2 kkmrllä kuormatun reen ja kuljettaa sen kovalle tielle.

2. Toisena tekijänä, mikä määrittelee työn tuotta
vaisuuden, on niiden matkojen luku, jotka hevonen 
kykenee päivässä suorittamaan.

Yuoro-kompleksisessa ajossa muodostuu hevosen yksi 
matka seuraavista eri osista:

1) Meno kuorman kanssa pirssille.
2) Pirssillä kuorman purkaminen ja puutavaran 

kuljetus taapeleihin (kolmikompleksisessa ajossa hevo
sen valjastaminen tyhjän reen eteen).

3) Ajaminen tyhjällä reellä.
10



4) Hevosen siirtäminen tyhjän reen edestä täysi
näisen reen eteen ja tyhjän reen ilmoittaminen ja täy
sinäisen kiinnittäminen.

Hevosen näihin neljään tehtävään käyttämän ajan 
summa muodostaa yhden matkan kokonaisajan.

Mekanisoimisen ja energetiikan tieteellisen Tutki
musinstituutin Karjalan osaston (KNTIME’n) v. 1984 
suorittamat kokeet ovat antaneet mahdollisuuden todeta 
seuraavaa:

1. Lumitiellä ja keskinkertaisen kuormituksen ollessa 
2 kkm tekee kulkunopeus täysinäisen reen kanssa 4,5 
kilometrin matkalla yhden tunnin eli 15 minuuttia kilo
metrillä.

2. Tyhjiltään kulkemisen nopeus on tavallisesti sama 
kuin täysinäisellä reellä ajamisen nopeus (tämä on luon
teenomaista vuoro-kompleksiajossa, sillä hevosen on 
annettava koko matkan kulkea rauhallisesti, että se 
lepäisi kuorman kuljetuksen edellä).

3. Hevosen tyhjän reen edestä täysinäisen reen eteen 
siirtämisaika metsässä ja täysinäisen reen edestä tyhjän 
reen eteen siirtämisen 'aika pirssillä (irroittamalla tyh
jän reen ja kiinnittämällä täysinäisen) vaihtelee 1,5—2,5 
minuutin välillä ja käsittää keskimäärin 2 minuuttia.

4. Kaksikompleksisessa ajossa vaatii puutavarakuor- 
man purkaminen ja kuljetus pirssillä (kolmeen paik
kaan) keskimäärin 5 minuuttia 1 kkm kohden ja 10 
minuuttia 2 kkm .käsittävää kuormaa kohden.

5. Kaksikompleksisessa ajossa tähteeksi jääneiden 
yksityisten tukkien kokoamiseksi on kuormaa aika- 
ajoin lisättävä. Tämä työ vaatii yhtä matkaa kohden 
keskimäärin 3 minuuttia.

6. Hevosen pysähdyttäminen sen luonnollisia tar
peita varten (juottaminen j.n.e.) käsittää noin 4 pros. 
hevosen työpäivästä.

Edelläesitettyjen laskelmien mukaan on vuoro-komp- 
leksiajoon siirretyille hevosille, jotka ajavat lumiteillä, 
laadittu työnormit eri matkoille:
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Sitä, että taulukossa esitetyt työnormit ovat täysin 
saavutettavissa, todistaa vuoro-kompleksiajoon siirretty
jen hevosten seuraava todellinen työ.

TAULUKKO «Ns 2
Ynoro-kom pleksiajoon siirretty jen  prikaatien  todellinen 

työntnottavaisnus
(kaksikompleksinen ajotapa):

Prikaadiennim itys Työpaikka

Aj
om

atk
a

Ta
rk

ka
ilu

-
pä

ivi
ä

Ke
sk

in 
k. 

työ
n- 

tuo
t. 

pä
ivä

ssä
M

atk
oje

n
luk

um
ää

rä
Ke

sk
ink

ert
. 

ku
orm

itu
s k

km
.

Huomautus

1. Jakovlevin Petrovskin metsä- Tauluteollisuuspiirin 0 ,6 2 28,3 15 1,9 kossaLintujärven esitetytpun kti tiedot onkoottu2. Fofanovin Petrovskin metsä- v. 1934teollisuuspiirin 0,7 5 27,5 14 1,95 helmi-Tsherengan maalis-punkti kuussa
3. Jakovlevin Petrovskin metsä-teollisuuspiirin 1,3 5 2 0 ,1 10 2 ,0Utukovskinpunkti
4. Novoshi- Petrovskin metsä-lovin teollisuuspiirin 1,5 4 18,0 1 0 1,8Tsherenganpunkti
5. Ustinovin Petrovskin metsä-teollisuuspiirin 1,7 15 15 7 2,14Lintujärvenpunkti 1

Taulukoissa esitetyt tiedot osoittavat havainnolli
sesti sen, että:1) 0,5—1 kilometrin matkalla kaksikompleksiseen ajoon siirretyt hevoset tuottavat kolme kertaa enemmän kuin tavallisessa yksikompleksisessa ajossa, 2 kilometrin ja sitä pidemmällä matkalla suunnilleen 2 kertaa enemmän.
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2) Kolmikompleksisessa ajossa on työntuotta vaisuus 
'A —1 kilometrin matkalla suunnilleen-4 kertaa korkeam
pi, 1,5—2,5 kilometrin matkalla suunnilleen 3 kertaa 
korkeampi ja 2—5 kilometrin matkalla suunnilleen 2 
kertaa korkeampi kuin tavallisessa ajossa.

3) Kaksikompleksiseen ajoon verrattuna on kolmi- 
kompleksinen ajo tuottoisampi 3 kilometriin saakka (kts. 
taulukkoa A1» 1). Pidemmillä matkoilla ovat kummatkin 
ajotavat samanveroisia.

Edellä olemme osoittaneet, että milloin hehtaarilla 
on riittävä puutavaramäärä kolmikompleksista ajoa var
ten, pitää puutavaraa kuljettaa edeltäpäin hevosilla 
kasoihin ja kaksikompleksisessa ajossa tarvitaan vain 
kasausta.

Sitä varten, että voitaisiin lopullisesti nähdä, onko 
ktilmikompleksinen ajo edullinen lumiteillä, meidän on 
laskettava minkälainen on lopullinen työntuottavaisuus 
ihmistyöpäivää ja hevostyöpäivää kohden ja verrattava 
sitä tavalliseen ajotapaan.

Tätä varten on meidän tiedettävä kaikkien ajoon 
liittyviin töihin osallistuvien työläisten työn tuottavai- 
suus.

Tutkimus on antanut seuraavia tuloksia:
1) Sellaisen työläisen työn tuottavaisuus, jolla on 

kuormauksessa kokemusta, muodostaa 20 kkm ihmistyö- 
päivää kohden (pankkorekien tai tavallisten rekien 
kuormaus).

2) Purettaessa tukkikuormia tai muuta puutavaraa 
pirssille 2—3 kertaa, muodostaa työn tuottavaisuus 
henkilöä kohden 60 kkm päivässä.

3) Kun hevoset on varustettu veto välineillä: jumppari- 
reillä (kts. piirustusta) ja vetohaoilla muodostaa keskin
kertainen työn tuottavaisuus vedossa keskimäärin 70
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metrin (0-100 m) matkalla ihmistyöpäivää ja hevos- 
työpäivää kohden 28 kkm.

Omaten nämä osoittimet ja tuntien hevosten työn 
tuottavaisuuden ajossa on helppo määritellä vuoro-komp- 
leksiseen ajoon siirrettyjen hevosten ja ihmisten työn 
tuottavaisuus.

Keskinkertainen työn tuottavaisuus ihmistyöpäivää 
ja hevostyöpäivää kohden, ottamalla tässä huomioon 
myöskin ihmiset, jotka työskentelevät kuormauksessa 
ja purkauksessa ja ihmiset ja hevoset, jotka työskente
levät ajossa, on seuraava:

TAULUKKO M  3
A j o m a tJ< a k i lo m e t r e i s s ä

A j o t a p a
0,5 j 1,0 1,5 2,0 2'6 ! 3,0 4,0 5,0

Työn tuottavaisuus ihmis- ja hevostyöpäivää 
kohden

2-kompleksisessa ajossa . 11,20 10,0 8,7 7,5 7,1 5,8 5,6 4,6
30,0 20,0 15,2 12,0 10,0 8,8 8,0 6,0

>3-kompleksisessa ajossa . 8,0 7,3 6,3 5,6 5,3 4,5 4,0 3,5
16,0 14,0 11.4 9,3 8,6 7,1 6,7 5,0

Tavallisessa ajossa Karel- lesin v. 1934 normien mu* k a a n ..................................... 9,90 7,92 6,93 6,16 5,50 5,06 4,18 3,41
9,9* 7,92 6,93,6,16 5,50 5,06 4,18 3,41

Näinollen on työn tuottavaisuus hevostyöpäivää koh
den kaksikompleksisessa ajossa lumiteiilä 3—2 kertaa 
korkeampi kuin tavallisessa ajossa.

2) Työn tuottavaisuus on ihmistyöpäivää kohden 
kaksikompleksisessa ajossa korkeampi kuin tavallisessa, 
mutta kolmikompleksisessa ajossa jonkun verran alempi.

Näistä tiedoista voimme me tehdä sellaisen johtopää
töksen, että:

1) Kaadon ja ajon tapahtuessa samaan aikaan on lumi- 
teillä kaikissa tapauksissa siirryttävä kaksikompleksiseen 
ajotapaan.

2) Jos puutavaran kaatoa ei suoriteta samaan aikaan
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ajon kanssa (kesähakkuut), niin on puutavara vedettävä 
perusteiden varrelle lajittain ja talvisään alkaessa suo
ritettava kolmikoinpleksista ajoa 3 kilometriin asti ja 
pidemmällä matkalla kaksikompleksista ajoa.

3) Jääteillä, joissa puutavaran tienvarteen kuljetta
minen on välttämätön tehtävä, on kaikissa tapauksissa 
järkiperäistä kolmikompleksiseen ajotapaan siirtyminen.

2. Työ- ja  vetovoim an järjestäm in en  ja  työn  
tek n iik k a  ajossa v a ih tu v illa  re illä

Ratkaistuamme kysymyksen missä tapauksessa on 
järkiperäisintä käyttää tätä tai tuota ajotapaa vaihtu
villa reillä, on meidän laadittava prikaadin kaikkein

4. Tukkireen kuorraausmetoodi.
edullisin kokoonpano ja tiedettävä, miten ihmiset on 
sijoitettava voimansa ja ammattitaitonsa puolesta.

1) Kuormaukseen, joka on kaikkein raskainta työtä 
ja vaatii työläiseltä kykyä, kuormaustekniikan tunte
musta, puutavaran aikanaan valmistamista kuormausta 
varten, on asetettava fyysillisesti voimakkaita, koke
neita kuormaajia (tai kokeneiden kuormaajien hyvin 
instrukteeraamia työläisiä).

Kuormaajan osalle lankeaa vuoro-kompleksisen ajon 
työprosessissa vastuunalainen osa. Aikanaan ja oikein 
suoritettu kuormaus turvaa hevosen keskeytymättömän 
työn.

Tästä huolimatta on kuormaajaa tähän asti pidetty 
aputyöläisenä ja on tähän työhön usein asetettu sellai
sia työläisiä, jotka eivät lainkaan ole vastanneet heille 
asetettuja vaatimuksia, jonka johdosta he muodostuivat 
ajajille rasitukseksi.
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Kuormaukseen asetetaan tavallisesti 2—3 henkilöä.
Kaikkein ratsionalisimpana kuormaustapana on pidet

tävä "ripustamista”. Tätä tapaa noudatettaessa asete
taan rekeen kaksi tukkia ja sidotaan ne köydellä lujasti 
kiinni (kts. piirustusta N:o 4). Hyvin kiinniköytettyjen 
tukkien ensimmäiselle riville asetetaan vapaasti kolmas 
paksu tukki. Nämä kolme tukkia muodostavat kuorman 
perustan. Kolmannen tukin yli vedetään kiinnitysköy- 
den ja kahden kangen avulla neljäs, viides j.n e. tukki. 
Tämän tuloksena syntyy leveä ja tukeva kuorma. Ta
vallisesti työskentelee 3 työläistä: kaksi työskentelee 
kangella ja yksi köydellä. Kuorman kuormaamista ja 
sitomista varten tarvitaan kaksi köyttä, joista kumpikin 
on 20—25 metrin pituinen.

Kuormaajien työn tuottavaisuus on keskimäärin 
20 kkm ihmistyöpäivää kohden eli 2 kkm 24 minuutissa.

2) Kolmikompleksisessa ajossa asetetaan pirssille 
erikoiset purkajat, jotka ovat myöskin fyysillisesti voi
makkaita miehiä, mutta vähemmän kokeneita kuin 
kuormaavat, sillä puutavaran sijoittelu pirssille ei kuulu 
heidän tehtäviinsä (se on kympin tehtävä) ja puutavaran 
kasauksen yksinkertaisten teknillisten vaatimusten 
omaksuminen ei ole vaikeata.

Jos tukit ladotaan 2—3 riviin, muodostaa purkajan 
työn tuottavaisuus keskimäärin 60 kkm '8 tunnissa eli 
1* kkm 8 min.

Tavallisesti suorittaa purkaustyön kaksi työläistä.

3. Itse  ajo
3) Kaksikompleksisessa ajossa suorittaa ajon ja pur

kauksen tavallisesti sama henkilö, mutta tämä työ voi
daan jaotellakin, riippuen se työläisten kokemuksesta 
ja ajossa olevien hevosten lukumäärästä.

a) Jos prikaadissa on ajossa 2 hevosta, asetetaan 
pirssille kokeneempi purkaja, jonka tehtävänä on kuor
man purkaminen pirssillä ja tyhjän reen ajaminen seu- 
raavaa ajajaa vastaan. Purkaja ottaa vastaan metsästä 
tulevan hevosen ja tyhjiltään kulkeva hevonen luovute
taan ajajan huostaan. Tässä tapauksessa voi ajajana 
olla vähemmän ammattitaitoinen työläinen.
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b) Jos prikaadissa on 3 hevosta tai enemmän, saattaa 
työn jaottelu työläisten kesken mennä vielä pidemmälle.

Kaikkein vaikeimpana osana kaksikompleksisessa 
ajossa on kuorman kuljetus palstalta kovalle tielle, tällä 
matkalla joutuu ajaja Välttämättömissä tapauksissa itse 
auttamaan hevosta, hänen on osattava hyvin ohjata 
hevosta, tunnettava hyvin "hevosen oikut”, tarpeen vaa
tiessa huudettava sille j.n.e. Tämän vuoksi on tälle 
osalle asetettava kokenut ja fyysillisesti voimakas ajaja. 
Hänen tehtäviinsä kuuluu kuorman vieminen kovalle 
tielle ja sen kuljettaminen seuraavaa ajajaa vastaan, 
jolle hän täysinäistä kuormaa vetävän hevosen luovuttaa 
ja ottaa häneltä vastaan tyhjiltään kulkevan hevosen 
ja palaa takaisin hakkuupalstalle.

Toinen ajaja, joka on ottanut vastaan täysinäistä 
kuormaa vetävän hevosen, ohjaa sen purkajalle asti ja 
ottaa häneltä vastaan pirssiltä palaavan hevosen.

Hänen osalleen lankeaa helpompi ja vähimmän vas
tuunalainen työ. Tässä voidaan käyttää vähemmän 
ammattitaitoista työvoimaa.

Ajon tällainen järjestäminen tekee mahdolliseksi työ
läisten sijoittelun heidän voimiensa ja ammattitaidon 
mukaan.

Kolmikompleksisessa ajossa kaikki työt eroitetaan 
tarkasti toisistaan. Sitä noudatettaessa on seurattava, 
että työläiset täyttävät teknillisesti oikein tehtävänsä, 
koska kaikki työrenkaat ovat toisistaan kiinteästi riip
puvaisia. Erikoisen tärkeänä renkaana esiintyy puuta
varan tien varteen ajaminen. On ehdottomasti seurat
tava sitä, että ajo tapahtuisi lajittain ja tienvarteen 
ajetut tukit kaadettaisiin pitkin tien vartta, eikä enem
pää kuin yksi kuorma yhteen paikkaan. Tienvarteen 
ajamiseen on asetettava voimakkaimmat hevoset, sillä 
tämä työ on hyvin raskasta. Pieniä puutavaralajeja 
on mukavinta ajaa ”Jumppari”-reillä (kts. piirustusta 
— 3) ja tukkeja reillä.

e) Kuormaus suoritetaan samassa järjestyksessä kuin 
kaksikompleksisessa ajossa.

d) Tiellä ajoon voidaan asettaa vähemmän ammatti
taitoisia työläisiä, sillä heidän osalleen lankeaa helppo 
työ (palstalta pirssille ajaminen ja päinvastoin).
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-t. P rikaadin  kokoonpano ajettaessa  v a ih ta v illa  reillä
Nyt me jo tiedämme minne on minkäkinlainen ajotapa 

järjestettävä ja minkälaiset ihmiset ja hevoset on eri 
työosille asetettava. Siksi on meidän laadittava luon
nos prikaadin kaikkein edullisimmasta kokoonpanosta.

Tuntien työläisten ja hevosten työn tuotta vaisuuden 
eri työprosesseissa, sekä huomioiden edellä esitetyn 
itse työn järjestämisestä, havaitsemme, että kaikkein 
sopivimpana prikaadin kokoonpanon muotona kaksi- 
kompleksisessa ajossa on:

TAULUKKO JSe 4.

A jom atka H evosten
lukum äärä

a jo ssa

T yö lä isten  lukum äärä

Kuormaa j ia Purkajia  j A m m attitai
to is ia  a ja j ia

A m m attitaidottomia
a ja jia Y hteensä

0,5 4 6 1 1 2 101,0 4 4 1 1 2 81,5 3 2 1 1 1 52.0 4 2 1 1 2 6
2,5 4 2 1 1 2 63,0 6  # 2 1 1 4 84 6 2 1 1 4 85 0 2 1 1 4 8

Kolmikompleksisessa ajossa liittyy tähän se työ- 
läisryhmä hevosineen, joka suorittaa puutavaran ajon 
tien varteen.

Ottaen huomioon tämän seikan voidaan kolmikom
pleksisessa ajossa olevan prikaadin palkka laskea seu- 
raavien koeffisienttien mukaan, jotka määrittelevät 
ihmisten ja hevosten osallistumismäärän kaikkiin ajoon 
liittyviin töihin, riippuen ajossa olevien hevosten luku
määrästä. Tässä nämä koeffisientit.

TAULUKKO M 5
T yöoperatsio

A jom atka
0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

A jo .................................. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0Kuormaus . . . . . 2,1 1,40 0,95 0,70 0,60 0,50Purkam inen................... 0,80 0,47 0,31 0,24 0,20 0,27Tien varteen ajo . . . . 0.70 1,0 0,68 0,50 0,43 0,36
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Esimerkin vuoksi esitämme seuraavan laskelman:Ajomatka 1,5 kilometriä; ajossa olevien hevosten lukumäärä 5.A jo ................... 1X5 =  5 hevosta. 5 työläistä.Kuormaus . . . .  0,95 X  5 =  4,75, pyöreissä
luvuissa 5 työläistä.

Purkaminen . . . 0,31 X  5 1 , 5 5 ,  pyöreissä lu
vuissa 2 työl.Tien varteen ajo. 0,68 X  5 =  3,4, pyöreissä luvuissa 3 työläistä ja 3 hevosta.

Kaikkiaan on prikaadissa 8 hevosta ja 15 työläistä; 
päivittäinen työn tuottavaisuus 5 X  19=95 kkm.Hevostyöpäivälle lankeaa 95 : 8=11,1 kkm.Ihmistyöpäivälle lankeaa 95 : 15=6,3 kkm.Huomautus taulukkoihin: Kummassakin taulukossa on eri työoperatsioissa laskettu seuraava työn tuottavaisuus:1) Kuormauksessa metsässä 20 kkm ihmistyöpäivää kohden.

2) Purkamisessa pirssillä 60 kkm ihistyöpäivää kohden.
3) Itse ajossa (taulukon JM» 1 tiedot).
4) Tienvarteen ajamisessa 28 kkm ihmistyöpäivää 

ja hevostyöpäivää kohden.

5. P a lsta n  järjestäm in en  ja  m etsän kaato
Metsän kaadon järjestäminen on vaihtuvilla reillä suoritettavan ajon perusehto.
Jos me alamme kaataa metsää ilman minkäänlaista järjestystä, niin järjestettiinpä meille minkälainen prikaadi tahansa, sijoittipa työvoiman miten tahansa, emme ainoastaan ole saavuttamatta työn tuottavaisuu- den kohoamista, vaan voimmepa saada alemmankin työn tuottavaisuuden kuin tavallisessa ajossa.
Tämän vuoksi on meidän ensi työksi järjestettävä 

metsän kaato, suoritettava se ketjusysteemissä. Tätä 
varten on ennen kaadon alkua tarkoin tiedettävä, mistä 
perustie tulee kulkemaan. Siitä sitten keskimäärin 
noin 20—25 metrin välimatkojen päähän toisistaan
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Kaatamaton metsä Vyömäinen puu- tavaran vetotie
______ . Latvat yhtäällepäinI i kaadettuja puita UfejK» i Metsänkaadon” ------- 1 jätteitä

Erilaisten lajittelujen puutavarakasoj a "~p~~j Metsään jätetytI reet
5. Kaaviokuva työn suorituksen järjestämisestä kaatopalstalla kaksikompleksista ajoa varten.

(kaksikolmpleksisessa ajossa) on raivattava ketjutiet 
(niiden suunta tuiee järjestää tarkasti seudun maaston 
ylänteiden mukaan). Tärkeätä on se, että nousuja ei 
tule kuormien kuljetusmatkalle. Hakkuupalstan kaava
kuva kaksikompleksista ajoa varten on esitetty piirus-
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tuksessa Jn» 5. Kaato alkaa taka-alalta ja lähestyy 
vähitellen tietä.

Puut kaadetaan latvat samalle suunnalle (piirustus 
«Ns a) ja lankeavat latvat ketjun takaosaan. Kaatami
sen jälkeen karsitaan heti oksat pois.

Oksat ja risut heitetään ketjun laidoille ja karsitut 
puut asetetaan keskiketjulle silmälläpitäen sitä, että 
ketjun keskelle jäisi hevosta ja rekeä varten läpikulku- 
tie.' Pankkoreillä ajettaessa pitää tämän tien leveyden 
olla 2,5 metriä.

Kaksikompleksisessa ajossa alkaa ajo silloin kun 2—3 
henkilöä käsittävälle kuormaajaryhmälle on turvattu 
vähintäin l (parempi 2) ketju.

Ajo aletaan ketjun takaosasta. Ensin tehdään kuor
mat pienempiä ja niiden kokoa lisätään sitten perus
tien varressa, mutta tien kovettuessa ketjulla seurauk
sena ajosta tehdään täysi kuorma itse hakkuupalstalla.

Palstalle tyhjän reen kanssa takaisin palatessaan 
kulkee hevonen viereistä ketjua myöten, joten ajon 
päättyessä ensimmäisellä ketjulla on viereisellä ketjulla 
jo tallattu tie.

Ketjun pituudella ei kaksikompleksisessa ajossa ole 
suurtakaan merkitystä. Se voi vaihdella melko paljon
kin, sillä tärkeintä on ennenkaikkea se, että sen kulku
suunta on oikein valittu. *

Kolmikompleksisessa ajossa on hakkuupalstat järjes
tettävä vähän toiseen tapaan.

Hakkuu palstalle ei tällöin järjestetä yhtä tietä kuten 
kaksikompleksisessa ajossa, vaan useampia, jotka pals
tan päätekohdassa sulautuvat yhdeksi pirssille johta
vaksi tieksi (piirustus JMs 6).

Näiden perusteiden välinen ero muodostaa kaksi 
kertaa perustien varteen johtavan matkan pituuden 
eli suunnilleen 140—200 metriä (seudun maastosta riip
puen).

Näihin perusteihin yhdistetään 10—15 metrin levyi
set ketjut. Niillä tapahtuu kaato siten kuin edellä on 
kerrottu. Ketjun pituus on sama kuin perustien varteen 
johtavan matkan pisin pituus (70—100 metriä).

Ketjun kapeus vähentää kasaustyötä.

2 2



\f0flFh Metsänkaadon jätteitä ES Kaatamaton metsä Vhdenlajisia puu- tavarakasoja
Latvat yhtäällepäin kaa
dettuja puita ' Metsään jätetty reki «P r r j<30 O

pvn»
Erilaisten lajittelujen puutavarakasoja

6. Kaaviokuva työn suorituksen järjestämisestä kaatopalstalla kolmikompleksista ajoa varten.



Ketjuilta ajavat hevoset puutavaraa — ensivuorossa 
tukkia — ratapölkkyjä ja toisessa vuorossa pieniä puu
tavaralajeja perustien varteen.

Perusteistä voidaan tehdä jääteitä, joka tekee mah
dolliseksi kuorman suuruuden lisäämisen ja ajon muo
dostamisen tällä tiellä tuottoisemmaksi.

Joka tapauksessa on kolmikoinpleksista ajoa järjestettäessä pyrittävä perusteiden ratsionalisointiin.'
6. Minkälaista etua on vaihtavilla reillä suoritettavaan 

ajoon siirtymisestä!

Jotta voisitte saada vaihtuvilla reillä suoritettavan 
ajon etuisuuden hyväksikäytettyä, järjestäkää kaikki 
mahdollisimman lyhyet ajomatkat vaihtuvilla reillä 
suoritettavaksi. Ne" saa ottaa aina 5 kilometriin saakka.

Laskekaa ajettavaksi kuuluva puutavafamäärä ja 
ajomatka.

Esitämme seuraavan esimerkin:
Karellesin tietojen mukaisesti pitää Kontupohjan 

metsäteollisuuspiirin lumiteillä 1,5 kilometrin matkalla 
ajaa 106824 kkm. V. 1934 normien mukaisesti tarvit
taisiin tämän puutavaran ajamiseen hevostyöpäiviä ja 
ihmistyöpäiviä 106824 : 6,93 =  15455 ja sesongin 1Ö0 
päivässä 154 hevosta ja 154 ajajaa.

Kaikkein tuloksellisinta olisi lumiteillä käyttää kaksikompleksista ajoa.
Sitä käyttäen tarvittaisi (kts. taulukkoa 3):
106824 : 15,2=7028 hevostyöpäivää.
106824 : 8,7=12287 ihmistyöpäivää.
Ja 100 työpäivässä 70 hevosta ja 123 työläistä, t.s. 

työvoiman tarve supistuisi 20,2 pros. ja hevosvoiman 
54,6 pros.

Rekiä tarvittaisi seuraavasti:
2 X  =  140 kompleksia, 9,1 pros. vähemmän 

kuin tavallisessa ajossa.
Nyt olemme laskeneet sen, kuinka paljon rahaa, 

leipää ja kauraa saa vuoro-kompleksiajoon siirtynyt 
prikaadi.
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TAULUKKO eNc 7.

Matka
kilomet

reissä

Tavallinen ajo 2-kompleksinen ajo Eroavaisuus % % taval
liseen ajoon verrattuna

Rahaa 
! henki
löä koh- 

j  den

Leipää 1 henki
löä koh

den

Kauraa
hevosta
kohden

Rahaa 1 henki
löä koh

den

Leipää 1 henki
löä koh

den

Kauraa
hevosta
kohden

Rahaa 1 henki
löä koh

den

Leipää 
l henki
löä koh

den

Kauraa 
hevos

ta koh
den

0,5 8,71 800 5000 1156 912 15650 32,7 14,0 213,0
1,0 ! 8,76 800 5000 1110 1016 12660 26,8 27,0 153,21,5 1 8,69 800 5000 1149 1008 11015 32,2 26,0 120,32,0 1! 8,80 800 5000 1330 1016 10000 51,2 27,0 100,02,5 !! 8,75 800 5000 1153 1032 9000 31,8 29,0 80,03,0 8,65 800 5000 1141 1040 8800 31,9 30,0 76,04,0 8,82 800 5000 1254 1064 8650 42,0 33,0 73,05,0 8,73 300 5000 1270 1152 8500 45,5 44,0 70,0
Tätä taulukkoa tarkastellessamme huomaamme, että 

vuoro-kompleksiajoon siirtyessään kohottavat työläiset 
työpalkkaansa keskimäärin 32 pros. ja leipänormiaan 
25 pros. Matkasta riippuen saa hevonen kauraa 213—70 
pros. enemmän kuin tavallisesti.

Kaikki tämä osoittaa kuinka edullinen vuoro- 
kompleksiajoon siirtyminen on ei vain talousmiehille, 
mutta myöskin työläisille.

Talousmiehet ja ajajat voivat kuitenkin lopuksi aset
taa kysymyksen:

Miten tulee jaksamaan hevonen, joka siirretään vuoro- 
kompleksiajoon?

Voimme tähän vastata, että vuoro-kompleksisessa 
ajossa me saatamme hevosen työskentelemään yhtämit
taisesti, mutta emme silti sitä uuvuta loppuun.

Petrovskin metsäteollisuuspiirin Lintujärven punk- 
tilla suoritettu hevosten tarkastus ja ajajien haastat
telu on osoittanut, että hevoset, jotka olivat olleet vuoro- 
kompleksisessa ajossa kaksi kuukautta, olivat hyvässä 
kunnossa ja ajajien kertoman mukaan eivät olleet laih
tuneet, vaan päinvastoin tulleet entistä lihavammiksi 
(lisätyt ruoka-annokset).

Meillä on kokonainen joukko esimerkkejä, esim. Vilga: 
ajoa suoritetaan parihevosten reillä kolmikompleksista 
ajotapaa noudattaen, kuorman (kahden hevosen) suu
ruuden ollessa 11—12 kkm. Työsesongin päätyttyä eivät 
hevoset ole sen huonommassa kunnossa kuin syksylläkään.
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Sitä varten, että hevosta ei vuoro-kompleksisessa 
ajossa rasitettaisi liikaa, on tunnettava yksi sääntö: 
hevosta ei saa hoputtaa silloin kun se palaa pirssiltä 
hakkuupalstalle, vaan on sille annettava mahdollisuus 
kulkea vapaasti käyden.

Näin ollen voimme me kaikesta edellä esitetystä tehdä 
seuraavat johtopäätökset:

1) Kuormauksen ja purkamisen yhteydessä olleen sei
sokin poistamisen johdosta kohottavat vuoro-kompleksi- 
ajoon siirretyt hevoset työn tuottavaisuuttaan tavalliseen 
yksikompleksiseen ajoon verrattuna 2—3 kertaisesti.

2) Vuoro-kompleksiseen ajoon siirtymiseksi on enna
kolta suoritettava työtä hakkuupalstan valmistamiseksi, 
jakaen palstan kaatoketjuihin ja suorittaen kasauksen.

3) Vuoro-kompleksista ajoa' on edullisinta käyttää 
sekahakkuissa, jolloin puutavaravarasto muodostaa 100 
kkm ja yli.

4) Lumiteillä, joilla samanaikaisesti suoritetaan kaatoa 
ja ajoa, on aina siirryttävä kaksikompleksiseen ajotapaan, 
jos hehtaaria kohden on riittävä puutavaramäärä.

5) Kun välttämä!tömyyden pakosta (syyshakkuu) jou
dutaan suorittamaan puutavaran ajo tien varteen, on se 
suoritettava lajittain ja rekikelin alettua järjestettävä:

a) kaksikompleksinen ajo (rekien vaihto metsässä) 
yli 3 kilometrin matkalla.

b) 3 kilometrin matkalle asti kolmikompleksinen ajo.
6) Jääteillä ja kasteluteillä on edullisinta siirtyä 

kompleksiseen ajoon, suorittaen ennakolta puutavaran 
tien varteen ajamisen.

7) Keskinkertaisen matkan ollessa 1,5—2,0 kilomet
riä, tuottaa vuoro-kompleksinen ajo säästöä työvoimassa 
20 pros. hevosissa 55 pros. ja reissä 9 pros.

8) Lumiteillä kohoaa työläisten palkka kaksikomp- 
leksisessa ajossa keskimäärin 32 pros. ja hevonen saa 
kauraa keskimäärin 100 pros. enemmän (210—70 pros. 
riippuen ajomatkasta).

9) Vuoro-kompleksinen ajo — erikoisesti kolmikom
pleksinen — tekee mahdolliseksi työläisten sijoittelemisen 
voiman ja ammattitaidon mukaan ja heikkovoimaisen 
ja ammattitaidottoman työvoiman ajotöihin vetämisen.

N.



SISÄLTÖLUETTELO. Sivu JY®
Ajo vaihtuvilla r e i l l ä ............................................................  . . 3Työ-ja vetovoiman järjestäminen ja työn tekniikka ajossa vaihtuvilla reillä .......................................................................................... 16Itse a j o ..................  17Prikaadin kokoonpano ajettaessa vaihtuvilla r e i l l ä .............................. 19Palstan järjestäminen ja metsän k a a t o .................................................20Minkälaista etua on vaihtuvilla reillä suoritettavaan ajoon siirtymisestä .................................................................................................24





. - f & r 3 r '

(D; (oöT



Hinta 25 kop.

rOCyflAPCTBEHHOE H3flATEJlbCTB0 «KMPbfl». 
nETP03ABfl̂ CH, 1935 r. v


