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Esipuhe
Väestön yleisen lukutaitoisuuden toteuttamisen kai

kinpuolinen jouduttaminen, koko teknillisen opetuksen 
mitä kiireisin kohottaminen ja  entistä voimakkaampi 
aineellinen tuki valtion taholta tieteen kehitykselle 
SNTL:ssa, siinä ne lähitehtävät, jotka muodostavat 
oleellisen osan yleisestä tehtävästä, sosialismin rakenta
misesta maassamme. N K P(b) :n X V II konferenssin pää
töslauselmasta.

Vuodesta vuoteen lisääntyvät pääomasijoitukset metsä
teollisuuteen, hakkuun ja ajon perusprosessien siirtäminen 
koneellistuttamisen raiteille sekä m tsä- ja puuteollisuuden 
alalla työskentelevien tuotantolaitosten varustaminen uusim- 
milla koneilla ja laitteilla, samalla kun on välttämätöntä mah
dollisimman täydellisesti ja järkiperäisesti käyttää vanhojakin 
koneita, asettaa kaikille metsä- ja puuteollisuuden alalla työs
kenteleville, pääinsinööristä sekatyöläiseen asti, entistä suurem
pia vaatimuksia heidän tuotannollisiin tottumuksiinsa, teknilli
siin tietoihinsa ja taitoonsa nähden työskennellä vissillä työ
paikalla.

Puuteollisuuden alalla toimivissa tehtaissa työskentelee 
kuluvana vuonna noin 180 tuhatta työläistä, näistä paperi
teollisuudessa 37 tuhatta, puu-kemiallisessa teollisuudessa 
3 tuhatta sekä saha- ja puunjalostusteollisuudessa 140 tuhatta 
henkeä.

Sitäpaitsi tulee hakkuu- ja uittotrustien v. 1932 järjestää 
vakinaisia kaadereita metsätöitä ja uittoja varten 200 tuhkatta 
henkeä. Metsätöiden ja uittojen ollessa kuumimmillaan vede
tään metsäteollisuuteen noin 1.000.000 kollektiivisten talouk
sien jäsentä ja yksityistalonpoikaa.
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Metsä- ja puuteollisuuden kansankomissariaatin teknilli
sellä propagandaosastolla ja paikallisilla teknillisillä propa- 
gandaelimillä on valtava tehtävä aseistaa kaikki nämä vaki
naisten ja väliaikaisten työntekijäin joukot sellaisilla teknilli
sillä ja yleispoliittisilla tiedoilla, jotka, rikastuttaen heidän 
kulttuurista ja teknillistä tasoaan, turvaavat mahdollisimman 
parhaat osoittajat työn tuottoisuuden, tuotteiden laadun, 
tuotantokustannusten alentamisen ym. alalla.

Metsä- ja puuteollisuuden kansankomissariaatin teknillisen 
propagandaosaston yhdessä Metsä- ja puutyöntekijäin ammat
tiliiton insinööriteknillisen jaoston keskusbyron kera laati
man teknillisen minimin, jonka valmistamiseen ovat osallis
tuneet monet metsä- ja puuteollisuuden alalla työskentelevät 
spesialistit ja jossa aktiivista osaa on näytellyt Moskovan 
metsäteknillinen instituutti, tulee auttaa metsä- ja puuteolli
suuden alalla työskenteleviä työntekijöitä toteuttamaan puo
lueen asettamia tehtäviä tekniikan omaksumiseen nähden laa
jojen työläiskerrosten taholta. '

Laajojen, ammattitaitoa vailla olevien työläiskerrosten, 
etupäässä metsätöissä, uitoissa ja ensiasteisessa puunjalostuk
sessa työskentelevien, tutustuessa teknilliseen minimiin, tulee 
N K P(b) :n K K :n  ohjeita vastaavasti pitää johtona seuraavia 
perusnäkökohtia: voittaa pikkuporvarillinen ja maalaisbarbaa- 
risuus, kasvattaa sosialistista suhtautumista koneisiin, työ
kaluihin ja laitteisiin, juurruttaa ajatusta sosialistisesta rekons
truoinnista, käsittäen tekniikan, talouden ja proletariaatin 
luokkatehtävien välisen yhteyden, perehtyä kunkin tuotanto
prosessin tekniikkaan ja tutustua kehittyneimmän tekniikan 
perussaavutuksiin.

Ammattitaitoisiin työläisiin nähden on välttämätöntä jär
jestää maan teknillisen rekonstruointiin tehtävien ja tämän 
rekonstruoinnin sosialistisen ajatuksen täydellisen käsittämi
sen pohjalla nopea ammattitaidon kohottaminen kullakin tuo
tantoalalla, samalla yleensä laajentaen teknillistä näköpiiriä.

Valtava metoodisten ohjelmien tarve eri aloilla toimivia 
kerhoja varten, ohjelmien, jotka ovat sovelletut eri ammatti
aloihin, vaatii ehdottomasti kiireisesti julkaisemaan ensimmäi
set neljä osaa tuotannollista karakteristiikkaa.
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Julkaisemalla teknilliset minimit i)  metsätalouden ja met
sänhoidon, 2) metsänhakkuiden ja puutavaran kuljetuksen, 
3) uittojen ja uittoteiden kunnostamisen sekä 4) saha- ja 
faneeriteollisuuden alalla aloitamme kirjasarjan, joka käsittää 
teknillisen minimin metsäteollisuuden kaikkia haaroja varten. 
Seuraavana tehtävänä on se, että näiden tuotannollisten 
karakteristiikkojen perusteella laaditaan ja julaistaan oppi
kirjoja ja muita opetusvälineitä teknillisen minimin omaksu
mista varten.

Laaditut ja julaistut teknilliset minimit useita metsä- ja 
puuteollisuushaaroja varten sekä teknillisen minimin valmista
minen painokuntoon toisia haaroja varten on voimakas ase 
menestyksellisessä taistelussa tekniikan valtaamisen ja sellais
ten kaaderien valmistamisen puolesta, jotka vastaavat nykyi
siä sekä vastaisia koneita ja laitteita.

Teknillisen propagandan alalla työskentelevien elinten, 
insinööriteknillisten jaostojen byroiden, keksijäsolujen ja insi- 
nööriteknillisten työntekijäin tulee viipymättä, puolue-, nuo
risoliitto- ja ammatillisten järjestöjen aktiivisella myötävaiku
tuksella, sosialistisen kilpailun ja iskuruuden pohjalla, ryhtyä 
järjestämään kerhoja teknillisen minimin omaksumista varten 
ja varustamaan nämä kerhot huoneustoilla, ohjaajilla ja ope
tusvälineillä.

Teknillisten minimien julkaiseminen on askel eteenpäin 
tekniikan valtaamisen alalla metsä- ja puuteollisuudessa. Sen 
sijaan, että yksityiset trustit, tuotantolaitokset ja teknilliset 
korkeakoulut käsityöläismäisesti laatisivat ohjelmansa, karak- 
teristiikkansa yms., saattavat kaikki työntekijät siirtyä, ja 
heidän tulee siirtyä, yhtenäisten, tieteellisesti laadittujen tek
nillisten minimien pohjalla käytännölliseen työhön teknillis
ten tietojen juurruttamiksi sekä sen yhteyden selvittämiseksi, 
mikä vallitsee tekniikan ja talouden sekä proletariaatin luokka- 
tehtävien välillä.

Mitä tarmokkaimmin ja johdonmukaisemmin teknillisen 
propagandan alalla työskentelevät työntekijät, kerhojen ohjaa
jat, sekä puolue-, nuorisoliitto-, ammatilliset ja yhteiskunnalli
set järjestöt taistelevat sen puolesta, että koko työläis- ja
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toimitsijajoukot hankkivat itselleen teknillisiä tietoja, sitä 
pikemmin tulee realisoiduksi X V II puoluekonferenssin päätös 
siitä, että "teknillisiä kaadereita koskevan kysymyksen rat
kaisu on tärkeimpiä seikkoja kulttuurivallankumousta ja 
sosialismin menestyksellistä rakentamista tarkoittavien tehtä
vien bolshevistisessa toteuttamisessa.

I. Kramnik.

i
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Metsä- ja puuteollisuudessa työskentelevien ammattitaitoisten työläisten teknillistä minimiä koskeviin tuotannollisiin karakteristiikkoihin liittyvä selityskirjelmä

Tämän tuotannollisen karakteristiikkojen kokoelman jul
kaiseminen on toimenpide, jonka tarkoituksena on realisoida 
tov. Stalinin ohje työväenluokan oman tuotannollis-teknillisen 
intelligenssin luomisesta. Tämä kokoelma on tarkoitettu ole
maan johtavana ohjeena metsä- ja puunjalostusteollisuuden 
työläiskaaderien ammattitaidon ja teknillisen tason kohotta
mista tarkoittavien kurssien järjestäjille ja opettajille. Mutta 
näiden karakteristiikkojen käyttäminen käytännössä antaa 
maksimaalisen poliittisen ja tuotannollisen tuloksen vain sillä 
ehdolla, että ensi sijassa opettajat omaksuvat metodologian 
alkeet proletaaristen kaaderien valmistuksen alalla, että teh
dään itselle selväksi, mikä merkitys on teknillisen minimin 
toteuttamisella joukkojen keskuudessa ja mitä menetelmiä 
käyttäen tämä on suoritettava. Eri seuduilla työskentelevien 
työntekijäin auttaminen tässä suhteessa, siinä näiden tuotan
nollisten karakteristiikkojen ja tämän selityskirjelmän lähin 
tehtävä.

Tieteen ja tekniikan valtaaminen on perusrengas sosialis
tisen rakennustyön valtavien tehtävien toteuttamisen alalla. 
"Meille on enään jäänyt —  sanoo tov. Stalin —  vähän teh
tävää: tutkia tekniikkaa, vallata tiede, ja kun me tämän 
teemme, tulee meille sellainen vauhti, jommoisesta emme tällä 
hetkellä uskalla edes haaveksiakaan” .

Välttämättömänä ehtona siis sosialistisen rakennustyömme 
kasvuvauhdin jouduttamisessa on proletaaristen teknillisten 
kaaderien luominen ennen kaikkea kohottamalla nykyisten 
voimien ammattitaitoa ja teknillistä tasoa.

Tällöin ei tule unohtaa sitä, että "työväenluokkaan on
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yhdistynyt ja edelleenkin yhdistyy huomattavat nuorisokaa- 
derit, jotka eivät ole läpäisseet kapitalistisen tehtaan eikä 
kansalaissodan koulua. Tämä nuori väki tuo useasti muka
naan tottumuksia, katsantokantoja ja pyrkimyksiä, jotka ovat 
ominaisia proletariaatin pikkuporvarilliselle ympäristölle” . 
Siksi on perustehtävänä antaa maalle, ei yleensä vain tek
nillisiä kaadereita, vaan sellaisia työläisspesialistien kaadereita^ 
jotka täydellisesti vastaavat elämämme ja sosialistisen raken
nustyön yhä monimutkaisemmiksi käyviä vaatimuksia.

Millaisia työläisiä meidän tulee opettaa ja kasvattaa? Mil
laista työläistyyppiä tarvitsee sosialistinen rakennustyö?

Oltaessa kapitalismin ympäröimänä, hävitettävien kapita
lististen ainesten tehdessä ankaraa vastarintaa, tulee SN TL:n 
työläisen omata erikoinen luokkavalppaus, hänen tulee olla 
poliittisesti tietoinen taistelija sosialismin puolesta. Yksistään 
käytännölliset tottumukset, yksistään ahtaasti teknilliset tie
dot eivät riitä. Kapitalismin vallitessa ei työläiseltä vaadita 
mitään muuta kuin ahtaasti käytännöllisiä tottumuksia ja tie
toja, hänen tarvitsee vain kyetä hyvin suorittamaan velvolli
suutensa ja nurkumatta hankkimaan voittoa riistäjälle.

Näin ei ole asianlaita meillä proletariaatin diktatuurin val
litessa.

Työläinen on SNTL:ssä ennen kaikkea sosialistiseen 
rakennustyöhön osallistuja. Tuotannossa hän on järjestäjä. 
Se osa, jota hän tuotannon järjestäjänä näyttelee, ei koske 
vain yksityisiä tuotantoprosesseja, vaan tuotantoa kokonaisuu
dessaan. Juuri siksi, että meidän työläisemme tuntee oi evänsä 
isäntä, taistelee hän tekniikan parantamisen, tuotannon ratsio- 
nalisoinnin ja vauhdin jouduttamisen puolesta. Hän taistelee 
puutteellisuuksia ja epäjärjestysilmiöitä vastaan, sosialistisen 
kilpailun ja iskuruuden pohjalla hän aktiivisesti perehtyy 
uusiin koneisiin ja uusiin teknillisiin saavutuksiin. Lyhyesti 
sanoen, meidän työläisemme ei ole vain yksinkertainen tuo
tannollisten tehtävien ja operatioiden suorittaja, vaan, kuten 
ylempänä mainitsimme, tuotannon järjestäjä ja aktiivisesti 
siihen osallistuva, aktiivinen taistelija sosialismin puolesta.

Selvää on, että meidän työläisellemme täytyy antaa sel
laista teknillistä opetusta, joka antaa hänelle mahdollisuuden
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käytännöllisten tottumusten ja erikoistietojen rinnalla saada 
yhteiskunnallista ja poliittista kasvatusta ja sen ohessa laajen
taa yleistä ja teknillistä näköpiiriään. Vain tällä ehdolla me 
valmistamme työläisen, joka kykenee taistelemaan puolueen 
päälinjan puolesta, joka kykenee omaksumaan tieteen ja tek
niikan uudet saavutukset, mitkä ovat otetut sosialistisen 
rakennustyön palvelukseen.

Ryhdymme nyt tarkastelemaan niitä välittömiä tehtäviä 
mitä on ammattitaitoisten työvoimakaaderien kasvattamisen 
alalla metsä- ja puuteollisuuden tarpeeksi.

Tiedämme, että Metsä- ja puuteollisuuden kansankomissa- 
riaatin ohjeet toisen viisivuotiskauden suunnitelmien laatimi
sessa metsä- ja puuteollisuudessa antavat ratkaisevan merki
tyksen metsässä koneelliselle kuljetukselle ja parannetun tie- 
tyypin ottamiselle käytäntöön, metsässä tapahtuvan muok
kauksen perusprosessien täydelliselle koneellistuttamiselle, 
pääpiirteissään kaikkien uittoprosessien koneellistuttamiselle* 
puunjalostusteollisuuden jalostettujen tuotteiden kohottami
selle 60 '%  :iin valmiita tuotteita ja yksityisiä detaljeja sekä 
paperiteollisuuden tuotannon lisäämiselle kolminkertaiseksi.

Koneellistetun prosessin puuttuminen aina viime aikoihin 
asti metsässä sekä pääpiirteissään käsityöläismäinen työmetoodi 
puunjalostuksen alalla ovat luoneet olosuhteet, joiden valli
tessa ammattitaitoiset kaaderit metsä- ja puuteollisuudessa 
ovat todelliseen tarpeeseen verrattuna kokonaan riittämättö
mät.

Siksi täytyy puolueen K K  :n päätöksillä toukokuun 25 
päivältä v. 1931 ja heinäkuun 5 päivältä v. 1931 tuotannollis- 
teknillisen propagandan järjestämisestä olla erikoisen laaja 
vaikutusala metsä- ja puuteollisuudessa.

Aktuaalisimpia tuotannollis-teknillisen propagandan muo
toja ovat teknillisen minimin alalla toimivat kerhot.

Mitä on teknillinen minimi? Se on se minimaalinen määrä 
teknillisiä tietoja, mitä työläinen tarvitsee voidakseen tietoi
sesti ja oikein täyttää teknilliset tehtävät sillä konkreettisella 
työpaikalla, jossa hän työskentelee. Sen ohessa täytyy tek
nillisen minimin taata se, että jokainen työläinen käsittää 
kaikki ne poliittiset ja taloudelliset tehtävät, mitkä hänellä
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ovat edessään, SN TL:n koko työväenluokan tehtäviä silmällä
pitäen, työosastossa, tehtaassa ja metsäteollisuuspiirissä.

Monia teknillistä ja tuotannollista laatua olevia toimen
piteitä ei voida täydellisesti toteuttaa sen johdosta, että työ
läiseltä puuttuu välttämättömiä tietoja ja taitoa maksimaali
sessa määrässä käyttää koneistoa. Tuotannon johtometoodit 
yksityisen työläisen työpaikalla eivät aina vastaa monimutkai
siin koneisiin tai erikoislaskelmiin sisältyvien vakavien tuotan
nollisten mahdollisuuksien käyttämistä.

Siksi riippuu tuotannollisen työn menestys työläiseen näh
den, jolta hyvin usein puuttuu vakituista teknillistä ohjausta, 
siitä, missä määrin hän on ammattinsa alalla omaksunut 
perustavaa laatua olevat teknilliset tiedot.

Se, että jokainen työläinen täyttää teknilliseen minimiin 
sisältyvän oppi- ja tuotantosuunnitelman, muodostaa eroitta- 
mattoman osan taistelusta tuotantolaitoksen tuotanto- ja 
finanssisuunnitelman, koko kansantaloussuunnitelman täyttä
misen puolesta.

Esitetty teknillinen minimi on tarkoitettu konkreettisessa 
työssä olevalle työläiselle. Teknillisen minimin ohjelmaan on 
kullakin erikois- ja ammattialalla otettu vain kaikkein ylei
simmät teknilliset tiedot, jotka ovat välttämättömät teoreetti
sen perustan luomiseksi niille käytännöllisille tottumuksille ja 
taidoille, mitä ammattitaitoisella työläisellä tällä työpaikalla oft.

Tästä johtuu, että teknillisen minimin tarkoituksena ei 
ollenkaan ole välittömästi valmistaa uusia kaadereita taikka 
valmistaa näitä uusille ammattialoille, vaan on se vain keino, 
jonka avulla kohotetaan työläisen ammattitaitoa opettamalla 
hänelle perustietoja teoriasta ankaran käytännöllisesti sovel
lettuina hänen jokapäiväiseen työhönsä koneen, raamisahan ja 
traktorin ääressä, hakkuupalstalla, tiellä jne.

Teknillisessä minimissä on otettu huomioon metsä- ja 
puunjalostusteollisuuden erikoisuudet, mitkä vaativat sen jär
jestämistä siten, että täydellisesti operatioittain perehdytään 
teknologisiin prosesseihin yksityisen työläisen työpaikalla ja 
maksimaalisesti käytetään koneellistuttamista, tekniikan saa
vutuksia ja kalenterisuunnittelua sekä todenteolla ulotetaan 
itsekannattavaisuus kunkin työläisen työpaikalle asti.
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Kaikki se, mitä ylempänä on sanottu, riittääkin määrit
telemään tuotannollisen karakteristiikan tyyppikaavan kutakin 
erikoisalaa varten:

1. Työpaikka.
2. Työväline.
3. Tuotannolliset tehtävät ja tuotantoprosessin karakte- 

ristiikka.
4. Teknillisten tietojen määrä ja tuotannolliset tottumuk

set.
5. Teknillinen minimi.
Oppituntien kokonaismäärä eri ammateissa on erilainen 

riippuen eri alojen vaikeudesta ja niillä työskentelevien työ
läisten ammattitaidon asteesta. Tämä tuntimäärä vaihtelee 
2o:stä 60 reen. Kukin teknillinen minimi on oleellisesti jaettu 
kolmeen jaksoon: 1) yhteiskunnallis-poliittiseen, 2) yleissivis
tykselliseen ja yleisteknilliseen sekä 3) erikoiseen. Poliittinen 
jakso on yhteinen kaikille tähän sisältyvien ammattialojen 
erikoistyöläisille, mistä johtuu, ettei sitä ole otettu jokaiseen 
yksityiseen karakteristiikkaan, vaan on se esitetty erillisenä, 
ja edellytetään siihen käytettäväksi 8 oppituntia. Tämä jakso 
on suunniteltu sellaiseksi, että se turvaa yhteyden tekniikan 
valtaamisen välttämättömyyden metsä- ja puuteollisuudessa 
sekä toisen viisivuotiskauden yleisten poliittisten tehtävien 
välillä. »-Yleissivistyksellinen ja yleisteknillinen jakso ovat ote
tut siinä laajuudessa, kuin on välttämätöntä erikoisjakson tut
kimiselle ja itse tuotantoprosessin omaksumiselle (esim. käsi
tys kulmista sahanasettajalle, käsitys kahtiahalkaisijoista vii- 
toittajalle jne.). Erikoisjakson tarkoituksena on teoreettisesti 
perustella tuotantoprosessia. Kukin jakso on kompleksiperi- 
aatteen mukaan jaettu vastaaviin osastoihin, joissa on esi
tetty lyhyt teemaluettelo ja mainittu kunkin osaston tunti
määrä.

Kunkin osaston suunnitelman täyttäminen tulee järjestää 
siten, että käsitellyt ja omaksutut teoreettiset tiedot kohta 
kuvastuisivat työläisen suorittamissa tuotannollisissa tehtä
vissä. Teknillisen minimin opetussuunnitelma kuvastaa hei
kosti valmistuneen opiskelijan vähä vähältä tapahtuvaa kehi-
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tystä. Kunkin osaston alussa annetaan lyhyitä teoreettisluon- 
töisia tietoja, joissa selostetaan kosketeltavan kysymyksen 
olemusta ja luonnetta, minkä jälkeen käsittelyä jatketaan 
välittömästi tuotannossa, etupäässä käytännöllisluontoisten teh
tävien ja esimerkkien muodossa kulloinkin kysymyksessä ole
van työpaikan työehdot huomioonottaen.

Teknilliseen minimiin sisältyvien teemojen selostamisen 
opettajan taholta täytyy turvata sen: i)  että työläinen tutus
tuu tuotannollis-teknoloogiseen prosessiin ja tuotannon järjes
tämiseen, uusimpien, ilman huomattavia pääomasijoituksia 
mahdollisten teknillisten menetelmien ja työtapojen perus
teella ; 2) että saavutetaan taito määritellä ne teknilliset ja 
järjestölliset ehdot, joista tuotteiden määrä ja laatu riippuu, 
sekä taito käyttää hyväksi ja luoda tällaiset ehdot, ja 3) että 
kasvaa sosialistinen suhde tuotantoon ja juurtuvat sosialisti
set työnjärjestelymuodot.

Opetustoiminnan teknillisen minimin alalla toimivissa ker
hoissa tulee olla mahdollisimman aktiivista. Yleistajuinen 
luento, monipuolinen keskustelu, seminaari (ainehiston käsit
tely kerhon ohjaajan välittömästi osallistuessa), retkeilyt, siinä 
perusmenetelmät teknillistä minimiä koskevaa kurssia suo
ritettaessa.

Tämä seikka ratkaisee asiallisesti myöskin kysymyksen 
opetuspaikasta. Teknillisen minimin alalla työskentelevien ker
hojen toimintapaikkana tulee olla etupäässä tuotanrfon, sen 
työpaikan, missä työläinen työskentelee, tehtaan laboratoorion. 
Tämän ohessa on sangen oleellisena puolena opetusmetoodia 
koskevien tehtävien tyydyttävän ratkaisun alalla opetuksen 
havainnollisuus, mikä tekee heikosti valmistautuneelle opis
keli jalfe mahdolliseksi mahdollisimman nopeasti ja helposti 
perehtyä opetettavaan aineeseen (taikalyhtykuvat, mallit, dia
grammat, valokuvat ym.).

Kunkin teknillisen minimin lopussa oleva kirjallisuusluet
telo on valtavalta enemmistöltään tarkoitettu ohjaajalle eikä 
opiskeleville. Kansantajuisen teknillisen kirjallisuuden nykyi
nen niukkuus ja täydellisten luettelojen puuttuminen siitä 
estää esittämästä tyhjentävää luetteloa oppikirjoista työläi
sille itselleen. Kerhon ohjaajan tulee toistaiseksi, kunnes
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ilmestyy tarpeellisia oppikirjoja, itse osoittaa tässä kysymyk
sessä mahdollisimman suurta aatteellisuutta täydentämällä luet
teloa ehkä käytettävissä olevilla paikallisilla julkaisuilla, mo
nistamalla luentojensa konsepteja jne. Kirjallisuutta käytet
täessä tulee ohjaajan aina tarkkaan mainita, mikä kustakin 
oppikirjasta on tarpeen opiskelijalle, rajoittumatta vain oppi
kirjan nimen mainitsemiseen, koska tämä vaikeuttaa opiskeli
jan toimintaa ja vaikuttaa kielteisesti tämän edistykseen. 
Kirjallisuutta suositeltaessa tulee kiinnittää opiskelijain huo
miota vieraitten, ideoloogisesti vihamielisten teoriain arvos
teluun.

Kerhoryhmien kokoonpanon tulee tapahtua tarkkaan yksi
löllisesti, silmälläpitäen opiskelevien yleistietoja, työstaashia, 
työaikaa ym. seikkoja, niin että ryhmä tulee mahdollisimman 
tasaiseksi.

Opettajien valitseminen kerhoihin ei tule rajoittua yksin
omaan tuotantolaitoksen insinööriteknilliseen henkilökuntaan. 
Teknillisen minimin täyttämiseen tulee laajassa mitassa vetää 
mukaan tieteellisiä työntekijöitä, ylioppilaita, työnjohtajia, 
hyvän ammattitaidon omaavia työläisiä sekä puolue- ja am
matillisten järjestöjen toimihenkilöitä. Tällöin on toivotta
vaa, että turvataan erikoisjohto ohjelman eri osille. Ottaen 
kuitenkin huomioon tuotantomme, varsinkin metsä- ja uitto
töiden, tavattoman hajallisuuden alueellisesti, saatetaan jär
jestää myöskin yksi kerhon ohjaaja, ainakin yleissivistyksel
lisessä, yleisteknillisessä ja erikoisjaksoissa. Teknillisen pro
pagandan johtajien tehtaissa ja metsäteollisuuspiireissä tulee 
tarkkaan individualisoida kerhoj en kokoonpano sekä ottaa selvä 
opettajahenkilökunnasta, suhtautuen erikoisen huomaavaisesti 
jokaisen niistä käyttämiseen.

Aika teknillisen minimin täyttämiselle on, oppituntien mää
rästä riippuen, edellytetty yhdestä kolmeen ja puoleen kuu
kauteen, jolloin opiskelu tapahtuisi kerran viidessä päivässä 
2— 4 tuntia kerrallaan. Jotta työläisten valmistautuminen 
tapahtuisi todella asiallisesti ja vakavasti, on välttämätöntä 
joka laitoksessa ottaa käytäntöön kiinteä opiskelupäivä, mikä 
saatetaan sopusointuun kaikkien paikallisten yhteiskunnallisten 
järjestöjen työohjelman kanssa.
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Kun opiskelijain yleissivistyksellinen taso on alhainen (las
kennossa), saattaa suunnitelman täyttämisen alalla syntyä vai
keuksia. Tälle henkilöryhmälle on tarkoituksenmukaista jär
jestää 20— 30 oppituntia käsittävä alkuvalmennuskerho mate
matiikassa, ollen tämän kerhon opetussuunnitelmaan otettava 
sellaiset matematiikan perusosat, jotka ovat välttämättömät 
erikoisjakson ohjelman käsittämiseksi.

Kai#ki nämä opiskelun järjestämistä koskevat huomau
tukset koskevat joukkoammatteja. Mutta teknillisen minimin 
tulee käsittää myöskin sellaiset ammatit, joitten alalla eri 
tuotantolaitoksissa työskentelee vain joitakin yksityisiä hen
kilöitä, ja siksi tulee tällaisten henkilöiden teknillisen mini
min suoritus järjestää siten, että nämä henkilöt kiinnitetään 
persoonallisesti yksityisiin insinööriteknillisiin ja tieteellisiin 
työntekijöihin taikka muihin ohjaajiin, kunkin ennakkoval- 
mennuksesta riippuen. Tässä tapauksessa täytyy teknillisen 
minimin suorituksen tapahtua neuvonnan ja itsetoiminnan 
muodossa.

Kokoelmaan sisältyvät tuotannolliset karakteristiikat eivät 
käsitä eri metsä- ja puuteollisuusalojen kaikkia ammatteja. 
Niihin erikoisaloihin, joille karakteristiikat ovat laaditut, 
sisältyvät tärkeimmät johtavat ja tärkeimmät joukkoamma- 
tit.

Täytyy myöskin panna merkille, että me emme tässä anna 
tyhjentävää teknillistä minimiä kaikille työläisille, jotka eroa
vat toisistaan ammatin, työskentelemänsä ajan, poliittisen ja 
sivistystason sekä tuotannollisten tottumustensa ja taitonsa 
puolesta. Kaikille juuri tuotantoon vedetyille työläisille, jotka 
työskentelevät pääasiassa sellaisten töiden alalla, mitkä eivät 
vaadi ammattitaitoa taikka vain puolittain vaativat sitä, on 
tarpeen toinen tyyppi teknillistä minimiä, joka tutustuttaa 
yleensä tuotantoon ja välittömästi suuntautuu käytännöllis
ten tottumusten ja käytännöllisen taidon saamiseen.

Teknillisen minimin juurruttamisen talouspoliittinen tär
keys vaatii maksimaalista huomiota tähän työhön kaikkien 
yhteiskunnallisten neuvostovoimien taholta.

Tehdashallinijen tulee luoda kaikki mahdolliset aineelli
set edellytykset tämän tehtävän toteuttamiselle. Tehdaskomi-
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teain tulee asettua johtamaan työläisjoukkojen pyrkimystä 
omaksumaan tekniikka. Puoluejärj estot ovat velvolliset varus
tamaan teknillisen minimin toteuttamisen poliittisella ja ideo- 
loogisella johdolla.

Koko työväen kollektiivin aktiivisella osallistumisella tek
nillisen lukutaidottomuuden hävittämiseen me turvaamme koko 
metsä- ja puuteollisuuden tuotantosuunnitelman täyttämisen.

” B o l s h e v i i k k i e n  t u l e e  o m a k s u a  t e k n i i k 
k a ” ( S t a l i n ) .
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Teknillisen minimin poliittinen osasto

I : n e n  o p i n t o t i l a i s u u s .  4 t u n t i a .

A. 1 :sen viisivuotissuunnitelman ratkaisevan vuoden
yhteenvedot ja päättävän vuoden tehtävät sekä 2: sen 

viisivuotissuunnitelman päämäärät.
a) Yhteenvedot SN TL :n teollisuuden työskentelystä 

v. 1931.
b) Vuoden 1932 kansantaloussuunnitelman tärkeimmät 

tehtävät teollisuuden ja maatalouden alalla. Taistelu laadun, 
työn oikean järjestelyn, sen tuottoisuuden kohottamisen ja 
tuotantokustannusten alentamisen puolesta. Tuotannon rat- 
sionalisointi.

c) Toisen viisivuotissuunnitelman peruspäämäärästä: koko 
kansantalouden teknillinen rekonstruointi, Euroopan "saavut
taminen” ja sivuuttaminen” teknillisessä ja taloudellisessa suh
teessa; luokattoman yhteiskunnan rakentaminen (kapitalistis
ten ainesten hävittäminen ja kapitalismin jätteiden poistami
nen taloudesta ja ihmisten tietoisuudesta), työtätekevien jouk
kojen hyvinvoinnin huomattava kohottaminen ja huomattavan 
parannuksen aikaansaaminen niiden oloissa sekä kulttuuritar
peiden tyydyttämisessä.

d) Taistelun ja voiton perusehdot (tov. Stalinin 6 ehtoa).

2 : n e n  o p i n t o t i l a i s u u s .  2. t u n t i a .

B. Metsä- ja puuteollisuuden tehtävät v. 1932. Tuotanto
laitosten teknillinen tuotanto- ja finanssisuunnitelma.
a) Metsä- ja puuteollisuuden merkitys SN TL:n kansan

taloudessa. Yhteenvedot metsä- ja puuteollisuuden työskente
lystä v. 1931 sekä ohjelma sen kehittämiselle v. 1932. Uudet 
tvömetoodit.
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b) Mitä on teknillinen tuotanto- ja 
Laitoksen teknillinen tuotanto- ja finanss 
massaoleva kollektiivinen sopimus.

3 :s  o p i n t o t i l a i s u u s .  2

[ma?
‘voi-

C. Tekniikan omaksuminen rekonstruoinlikauden ratkai-
sevana tehtävänä.

a) Kaaderikysymys on keskeinen kysymys sosialistisessa 
rakennustyössä. Välttämättömyys luoda työväenluokalle ”oma 
tuotannollis-teknillinen intelligenssi".

b) Tavaton tieteen ja tekniikan kukoistus "meillä” , kult
tuurin luhistuminen ja lahoaminen, tieteen ja tekniikan mätä- 
neminen "heillä” . Joukkoluontoinen työläisten teknillinen opis
kelu SNTL:ssa. Teknillisen minimin merkitys.

c) Työläisen näyttelemä osa SNTLissa: työläinen on ensi 
sijassa tuotannon järjestäjä, ohjaaja, joka tuntee olevansa 
isäntä, vastuunalainen sosialismin rakentamisesta Neuvosto- 
maassa. Sosialistisen kilpailun ja iskuruuden erikoinen mer
kitys. Brigaadimetoodin ja itsekannattavaisuuden, voimien 
oikean sijoittelun ja täytäntöönpanon tarkistuksen merkitys.

i : s t ä o p i s k e l u t i l a i s u u t t a  v a r t e n :

a) Tov. Ordshonikidsen ja Molotovin selostukset X V II 
puoluekonferenssissa ja näiden selostusten johdosta hyväk- 
sytyt päätöslauselmat.

b) Tov. Stalinin puhe talousmiesten neuvottelussa heinä
kuun 23 päivänä v. 1931.

2: st a o p i s k e l u t i l a i s u u t t a  v a r t e n :
a) Metsä- ja puuteollisuuden kansankomissaarin tov. Lo- 

bovin puhe X V II puoluekonferenssissa.
b) Metsä- ja puuteollisuuden kehitystiet toisella viisivuo

tiskaudella (kansankomissaari tov. Lobovin selostus I :sessä

Kirjallisuutta.
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yleisliittolaisessa metsä- ja puuteollisuuden rekonstruointia 
käsitelleessä konferenssissa ja päätöslauselma selostuksen joh
dosta).

' ■: * "  .
3 : t t a  o p i s k e l u t i l a i s u u t t a  v a r t e n :

a) Tov. Stalinin puhe teollisuuden alalla työskentelevien 
i :ssä konferenssissa helmikuun 4 päivänä v. 1931.

b) N KP(b) :n K K :n päätös elokuun 5 päivältä v. 1931 
teknillisestä propagandasta.

 ̂ c) NALKN rn päätös iskurien teknillisestä opiskelusta,, 
”Trud”-lehdessä maaliskuun 24 päivänä v. 1931.

d) Insinööriteknillisten työntekijäin yleisliittolaisen liitto
jen välisen byroon puhemiehistön päätös insinööriteknillisten 
jaostojen osallistumisesta iskurien joukkoluontoisen teknillisen 
opiskelun järjestämiseen, lehdessä "Inshenernyi trud” Nro 9 
v. 1931.

o
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Tuotannollinen karakteristiikka »metsätyönjohtajaa” varten

5
I. Työpaikka.

Hakkuupalsta, lanssi ja hakkuuaseman konttori.

II. Työaseet.

Erikoisia työaseita ei ole

III. Tuotannolliset tehtävät ja tuotantoprosessin karak
teristiikka.

Metsätyönjohtaja (kymppi) on metsätöiden järjestäjä ja 
johtaja hänen hoidettavakseen annetulla työpaikalla, ollen hän 
vastuunalainen suunnitelmatehtävän täyttämisestä kaikkiin 
osoittajiin nähden.

Hän tarkastaa ja vastaanottaa hakattavat alat, toimittaa 
niiden arvioinnin teknillisiä seikkoja ja liikenäkökohtia sil
mälläpitäen (takseerauksen) ottaen huomioon, miten paljon 
on mahdollista saada eri puutavaralajeja, toimittaa alueiden 
arvioinnin työn suorituksen vaikeutta ja työnormeja silmällä
pitäen, laatii suunnitelman hakkuille, jakaa hakkuualueen 
palstoihin, jakaa brigaadit ja vetovoiman eri palstojen kesken. 
Ohjaa brigaadien työtä brigadiirien kautta. Pitää silmällä 
sitä, että työaseet ovat kunnossa ja että niitä käytetään 
oikealla tavalla, sekä antaa ohjeet niiden käyttämisestä ja 
hoidosta, mm. pitää silmällä niiden teroittamista ja kunnos
tamista sekä uusien, parannettujen työkalujen ottamista käy
täntöön. Pitää silmällä eri brigaadien työn laatua sekä sitä, 
että brigaadit noudattavat niitä hakkuusääntöjä, jotka turvaa
vat metsänkasvun; ohjaa puutavaran sijoitusta tanssipaikoilla, 
varastopaikkojen suunnittelua ja kuntoonpanoa kasauspaikoilla
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ja lansseilla; kontrolloi työkuria brigaadeissa, pitää työluet- 
teloita brigaadeista, antaa brigadiireille työmääräykset, pitää 
luetteloa brigaadin töistä brigadiirin antamien tietojen perus
teella; ottaa työt vastaan metsässä ja varastopaikoilta, laskien 
valmistetun puutavaran kuutiomäärän, sekä lähettää työn 
tulokset laskukonttoriin; esittää tiedot yksityisten brigaadien 
ja koko hakkuualueen suorittamasta työstä; turvaa hakkuu- 
alueen työläisten sosiaalisten ja elinolotarpeiden tyydyttämi
sen.

IV. Tietomäärä ja tuotannolliset tottumukset.
Metsätyönjohtajalta tulee olla perustiedot metsänhoidosta 

ja puun teknologiasta, hänen tulee tuntea yleisliittolaiset stan- 
dartit, erikoiset teknilliset vaatimukset muihin puutavaralajei
hin nähden, katkaisumenetelmät ja -säännöt sekä eri puuta
varalajien ensiasteisen muokkauksen, metsänkäytön, tuotannon 
järjestämisen ja sen sosialistiset muodot, käytännössä olevat 
työvälineet ja niiden käytön, hakkuiden ja ensiasteisen kulje
tuksen koneellistuttamisen perustiet, työnsuo j elusta koske
vat säännöt ja sisäiset järjestyssäännöt. Hänen tulee tuntea 
puutavaran vastaanottoa, niiden luettelointia sekä tilinpitoa 
koskevat säännöt.

Työnjohtajan tulee osatä suorittaa metsän silmämääräisen 
arvioinnin teollisuustarkoituksia varten, nopeasti ja oikein 
määritellä raakkitavaran puutavarassa sekä päättää tarkoituk
senmukaisesta menetelmästä jätepuiden käsittelyn alalla, osata 
orientautua hakkuualueella ja varastopaikalta, kyetä nopeasti 
järjestämään työt ja päättämään brigaadien asettelusta.

Hänen tulee osata oikein käsitellä työaseita, suorittaa 
niiden kunnostamisen ja teroituksen sekä käsitellä kuutiotau- 
1 ukkoja.

V. Teknillinen minimi.

Opiskelu edellytetty 24 oppitunniksi, siitä poliittinen osa 
8 tunniksi.
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i. M e t s ä n h o i t o .
a) Peruskäsitteet metsästä. 2 tuntia. Metsä yhtenäisenä 

elimistönä. Metsikkökäsite. Eri puulajien bioloogiset erikoi
suudet, metsän sairaudet ja viholliset sekä näiden leviäminen. 
Vikapuiden merkitys, metsäalueiden täyttyminen vikapuilla. 
Kypsät ja yli-ikäiset metsiköt. Metsikköjen vaihtelevaisuus 
(kokoomus, boniteetti). Hakkuiden riippuvaisuus jälleenkas- 
vusta, metsänuudistusmenetelmät. Metsikköjen lisäkasvu ja 
puumäärä.

b) Puu ja sen rakenne. 4 tuntia. Puun osat ja niiden 
merkitys käytön kannalta. Puun rakenne, sen mekaaniset ja 
teknilliset ominaisuudet. Puun rakenteen erikoisuudet eri 
puulajeilla ja niiden teknolooginen karakteristiikka. Puun 
kasvu ja sen riippuvaisuus ulkonaisista olosuhteista (maaperä, 
sijainti toisten puiden keskuudessa jne.).

Puun kasvun kehittymisen valloitus puun teknillisiin omi
naisuuksiin ja sen käyttö teollisuudessa. Puun varastossapito.

2. M e t s ä n k ä y t t ö .
/

a) Hakkuualueiden eroittaminen. 4 tuntia. Tutustuminen11 
yksinkertaisimpiin mittalaitteisiin mallipuiden mittaamiseksi 
ja alueen rajojen määrittelemiseksi. Puumäärän laskeminen 
mallipuiden perusteella ja linja-arviointimenetelmät. Teolli- 
suustakseeraus. Hakkuualueiden eroittaminen keskitettyjä 
hakkuita varten. Plakkuiden riippuvaisuus kuljetusteistä. Hak
kuualojen määrääminen metsikköjen tilasta riippuen.

b) Hakkuulajit, joita käytetään sosialistisessa teollisuu
dessa. 2 tuntia. Hakkuiden keskittäminen ja tämän keski
tyksen edellytykset. Kesä- ja talvihakkuut.

c)  Peruskäsitteet puutavaran käsittelyn teknologian alalla.
2 tuntia. Halki- ja poikkileikkaus. Hammastus eri leikkaus- 
lajeja varten. Hampaiden muoto. Puutavaran hakkuu ja ase
tus pinoihin. Kuoriminen kirveellä ja kuorimisraudalla. 
Puutavaran kuivaaminen ja sen merkitys sekä riippuvaisuus 
pinoamistavasta.

d) Työaseet. 2 tuntia. Käsityökalut. Hakkuukirveet
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(muoto, metalli, paino). Eri kirvesmuodot: kotimaiset, kana
dalaiset ja suomalaiset. Eri töissä käytettävät kirvestyypit. 
Sahat: justeerisahat, jännesahat, yksinkertaiset yhden hengen 
sahat ja vieterisahat ” Compis” . Niiden hoito ja käyttösään
nöt. Viilat, niiden muoto ja laatu. Apuvälineet: kuorimis- 
raudat, kiilat, kaatoneuvot, petkeleet. Työvälineiden hoito, 
teroitus ja työskentely.

3. T a v a r a o p p i .  4 t u n t i a .

a) Sahatukit vientiä ja kotimaisia markkinoita varten. 
Rakennushifret. Niiden mitat ja asteikko. Kysytyimmät mitat. 
Eri sahatukkilajien ja rakennustarsien standartit. Niiden mer
kitys teollisuudessa.

b) Pyöreän ja veistetyn puutavaran erikoislajit. Vienti- 
piirut, Hollannin pelkat, lennätinpylväät, sleepersit ym. 
Faneeri- ja tulitikkupuut. Lennätinpylväät, ratapölkyt, niiden 
tyypit, ratapölkkyjen mitat ja tekotavat. Kaikkien näiden 
puutavaralajien teknilliset ehdot.

c) Pieni arvopuu ja jätteet. Paperipuut ja kaivospölkyt. 
Teknilliset ehdot vientitavaraan ja kotimaiseen tavaraan näh
den. Hakkuuajat.

d) Puun viat eri puutavaralajeissa ja raakkaus. Laho, 
maannousema, laho oksa, oksat. Yleinen oksaisuus, härkin- 
oksat, "poikaoksat” . Sallittavien oksien suuruus. Sinistymi- 
nen ja sen estäminen. Kierous ym. viat.

e) Hakkuiden koneellistuttaminen. 2 tuntia. Hakkuiden 
koneellistuttaneen merkitys sosialistisen talouden vallitessa. 
Moottorisahat, niiden erikoisuudet ja niiden työn luonne.

f) Eri puutavaralajien teko varastopaikalla. 2 tuntia. 
Ratapölkkyjen valmistus: veistäminen erikoisella työvälineellä. 
Ratapölkky sahat. Paperipuiden ja kai vospölkkyj en valmistus, 
pitkänä vedetyn puutavaran katkaiseminen käsisahalla ja tasa- 
painokatkaisusahalla. Kuoriminen kirveellä ja kuorimisrau- 
dalla. Kuorimiskoneet. Rosterin ja Sasonovin koneet. Puun- 
hukka kuorittaessa. Valmistettujen paperipuiden ‘ja kaivos- 
pölkkyjen mittaaminen pinomitoissa. Muuttaminen kiintomi- 
toista pinomittoihin.
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g) Työskentely  varastopaikalla valm istettaessa puutavaraa 
kokonaisina runkoina. 2 tuntia. Runkojen asetus varastopai
kalla, valmistetun puutavaran sijoitus, sähkövoiman ja bent- 
siinimoottorilla käyvien sahojen käyttäminen runkoja katkot
taessa varastopaikalla.

h) P uutavaran kasaus ja  k u lje tu s metsässä. 2 tuntia. 
Kasaaminen hevosilla talvella ja kesällä (derrick, reki, puri- 
laat). Koneellinen kasaus ja menetelmät siinä. Traktori, tela, 
puolittain riippuva menetelmä.

i) Tiela jit. 2 tuntia. Kesätiet, talvitiet, kaikkina vuoden
aikoina käytettävät tiet. Jäätiet, lumitiet ja parrutiet, joilla 
käytetään hevosvoimaa. Liikenteen määrä tiellä ja sen mer
kitys yleisessä tuptantoprosessissa. Eri lajit koneellistutettuja 
teitä. Jäätiet, puiset kiskotiet, parrutiet, joilla käytetään veto
voimana traktoreja ja automobiilejä, yksikiskoiset ilmatiet ja 
kapearaiteiset tiet, joissa käytetään höyryvetureja.

4. T u o t a n n o n  j a  t y ö n  j ä r j e s t e l y  m e t s ä t ö i s s ä .

a) M etsä töiden suunnittelu. 2. tuntia. Metsäteollisuuden 
yleinen työsuunnitelma: tuotannollinen tehtävä, työvoima, työn 
tuottoisuus, tuotantokustannukset. Tehtävän määritteleminen 
-eri hakkuualueille. Suunnitelman ulottaminen kuhunkin hak- 
kuualueeseen, hakkuupalstat ja brigaadit. Operatiivinen suun
nittelu hakkuualueella ja -palstalla.

d) M etsä töiden teknillinen suunnittelu. 2 tuntia. Hakkuu- 
alueen rajojen suojeleminen. Omavaltainen hakkaus ja pui
den vahingoittaminen. Siemenpuiden jättäminen paljaaksi 
hakkuuta käytettäessä. Vikapuiden poistaminen. Työ hakkuu- 
alueella keskitettyjä hakkuita käytettäessä. Hakkuut valinta 
hakkuita käytettäessä (leimattaessa). Hakkuualueen puhdis
taminen.

c) So sia listiset työm uodot. 6 tuntia. Tov. Stalinin 6 ehtoa. 
Brigaadi sosialistisen työn järjestelyn perusmetoodina metsä
töissä. Ne periaatteet, joille brigaadit rakentuvat: työn jako 
sekä henkilövastuuttomuuden ja tasapalkkaisuuden poistami
nen. Brigaadilajit: funktsionaaliset ja kompleksibrigaadit.
Tehtävien jakaminen näiden brigaadien sisällä. Työvoiman
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asettelu brigaadin sisällä. Itsekannattava brigaadi. Yleisbri- 
gaadi. Työn luettelointi brigaadeissa. Työansion jako. Vaki
naisten kaaderien luominen metsään.

Kulttuuri- ja elinolojen merkitys töiden menestykselle. 
Työnsuojelustekniikkaa koskevat säännöt kaadettaessa, ajet
taessa ja muokattaessa puutavaraa, koneellistutettuja ja käsi- 
työmenetelmiä käytettäessä.

5. T ö i d e n  l u e t t e l o i n t i  j a  t i l i n p i t o .  4 t u n t i a .

Vastaanottosäännöt. Vastaanoton ajoittaisuus metsässä ja 
varastopaikalla. Juokseva töiden tarkastelu ja niiden ennakko- 
luettelointi. Luettelointi töiden loputtua hakkuupalstoilla ja 
tulosten vertaaminen ennakkoarviointiin. Työ- ja vetovoima. 
Työpalkka. Poissaolot työstä. Työn tuottoisuus. Työsuunni
telman täyttämisen tarkastaminen. Tilityksen teko ja esittä
minen.

Kirjallisuutta.

I lo n o e  B . H .  O c h o b b i  J iecH oro  xo3H Ö C TB a.
Hajiemoe, 2 K h 3h b , C T p o e m ie  n  n o p o K H  /te p e B a .  
rpoccMau h  HlmeuHumep, T e x H O J io r im  /je p e B a .  
B ulhos, T e x H H ^ e c K H e  CBOHCTBa A p eB ec H H H .
E ouko, KaK npaBHJibHO nocTaBHTt» pa3paöoTKy Jieca. 
Bouko, CnyTHHK êcHTHHKa.
Jleöedee, K a K  npaBHJibHO n ocT a B H T b  p a s ^ e jn c y  a p e -  

B e c H o ro  GTBOJia Ha K p y r jib ie  c o p r a M e H T ti .
B n o e jie e , O t x o ä h  Ha jie c o ä a r o T O B K a x  h  h x  n c n o j i b -

30 B aH n e.
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Tuotannollinen karakteristiikka .»metsätyö -̂ brigadiiria” varten

I. Työpaikka.
Hakkuupalsta, varastopaikka.

II. Työaseet.
Kirves, saha, mittasakset.

III. Tuotannolliset tehtävät ja tuotantoprosessin karak
teristiikka.

Metsätyöbrigadiiri on metsätöiden järjestäjä ja ohjaaja 
brigaadille annetulla hakkuupaikalla ja vastaa siitä, että bri- 
gaadi täyttää tuotannolliset tehtävänsä.

Hän vastaanottaa työnjohtajalta hakkuupalstan ja hakkuu- 
tehtävän, järjestää brigaadin, rakentaa brigaadin työn itse- 
kannattavaisuuden pohjalle ja ohjaa sitä. Brigadiiri jakaa 
tehtävät brigaadin jäsenten kesken, huolehtien siitä, että jokai
sella jäsenellä on täysi kuormitus, antaa ohjeita, pitää silmällä 
sitä, että kaataminen, karsiminen ja katkominen toimitetaan, 
oikein, että runko tulee täydellisesti käytetyksi, että brigaadi 
noudattaa hakkuusääntöjä, työnsuojelustekniikkaa koskevia 
sääntöjä ja yleensä kaikkia työn laatua koskevia säännöksiä..

Brigadiiri laatii ja antaa työnjohtajalle työkalu- ja am- 
mattivaatetilaukset, jakaa ne työläisten kesken ja antaa bri
gaadin jäsenille ohjeet siitä* miten näiden tulee käyttää ja 
hoitaa työkaluja ja ammattivaatetusta. Hän laatii, koko bri
gaadin ollessa mukana, vastasuunnitelman, huolehtii siitäf että. 
sosialistinen kilpailu ja iskuruus ovat käytännössä, pitää sil
mällä sitä, että yksityiset työläiset täyttävät sitoumuksensa, 
luetteloi brigaadin työt, esittäen tiedot työnjohtajalle, pitää
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silmällä sitä, että hinnoittelu on oikea, ilmoittaa hinnoista 
brigaadille ja tarkistaa, että kunkin työläisen ansio ja työ
palkka tulee oikein lasketuksi.

IV. Tietomäärä ja tuotannolliset tottumukset.
Metsätyöbrigadiirilla tulee olla yleistiedot metsästä ja 

puusta, kasauksesta ja puutavaran kuljetuksesta. Hänen tulee 
olla selvillä perusseikoista metsä- ja lanssitöiden alalla, eri 
puutavaralajeista, niiden teknillisistä ehdoista, tuotannon jär
jestämisestä metsätöiden alalla, työaseista, niiden hoidosta ja 
kunnostamisesta.

Hänen tulee olla selvillä brigaadityömetoodista ja sen 
käyttämisestä metsätöissä sekä töiden vastaanottosäännöistä, 
hänen tulee osata pitää kirjaa brigaadin asioista. Hänen tulee 
olla selvillä tilanteesta tuotannossa ja kyetä määrittelemään 
suoritettavien töiden perusseikat, suorittamaan puutavaran 
lajittelun sekä omata tottumuksia brigaadin työn organisato
risen ja teknillisen johdon alalla metsässä ja varastopaikoilla.

V. Teknillinen minimi.
Edellytetty 53 oppitunniksi, siitä 8 tuntia poliittiseen osaan.

1. P e r u s t i e d o t  p u u n  t e k n o l o g i a n  a l a l t a .

Perustiedot metsästä. Tiedot metsiköstä, sen kokoomuk
sesta, * eri puulajien vuorovaikutuksesta, kasvuehdoista. Met- 
sänuudistuminen ja metsänhoito. Vikapuiden merkitys met
sän elämässä. Täysikasvuinen ja yli-ikäinen metsä. Metsik
köjen lisäkasvu ja puumäärä.

Puun osat. Puun sisäinen rakenne. Perustiedot teknillistä 
laatua‘koskevista seikoista, jotka vaikuttavat metsätöiden suo
rittamiseen.

Puussa esiintyvät viat. Erilainen laho, kääpä, maannousu 
ym., laho oksa jne.
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Oksaisuus ja tämän vian eri muodot. Sinistyminen, sen 
kehittyminen ja estäminen. Kierous, visaisuus ym. viat (3 
tuntia).

2. T u o t a n t o p r o s e s s i .  30 t u n t i a .

a) Eri hakkuumetoodit. Paljaaksihakkuu ja muut hakkuu- 
lajit, niiden edellytykset ja suoritus. Keskitetty hakkuu, sen 
laatu ja erikoisuudet. Metsänuudistumista koskevat kysymykset 
ja niiden yhteys metsänkäytön kanssa.

b) Eri valmistusmuodot. Puutavaran valmistus suoraan 
hakkuupalstalla, mikä on tavallinen työmenetelmä. Runko- 
hakkuut, jolloin rungot katkotaan varastopaikoilla. Tämän 
menetelmän tarjoamat edut ja edellytykset sen käyttämiselle. 
Työn tuottoisuus näitä menetelmiä käytettäessä. Puutavaran 
hakkuu eri vuodenaikoina. Kesähakkuiden erikoisuudet ja sitä 
koskevat säännöt. Rungon katkaisumerkinnät. Kasaaminen.

c) Yleiset säännöt työstä varastopaikalla. Kasojen sijain
tia ja puutavaran asettamista niihin koskevat säännöt. Puu
tavaran sijoituksen riippuvaisuus* vaatimuksista lastauksen ja 
kuljetuksen alalla. Tilan käyttö varastopaikalla. Puutavaran 
sijoitus lajeittain ennen ja jälkeen muokkauksen.

d) Puutavaran muokkaus. Hirsien, paperipuiden, kaivos- 
pölkkyjen ja polttopuiden valmistus käsin. Paperipuiden kuo
riminen. Ratapölkkyjen teko ja veistäminen. Puunhukka kuo
rittaessa ja muuten muokattaessa. Kuusen kuoren käyttämi
nen ja kuorimista koskevat säännöt. Työnormit eri töissä.

e) Puutavaran kasaus. Hakkuun ja kasauksen välinen 
yhteys. Kuljetustiet, jotka vaativat kasausta. Puutavaran sijoi
tus hakkuupalstalla toimitettaessa kasausta ja sitä ilman. 
Kasauksen tarpeellisuus hakattaessa runkoja ja säännöt nii
den hakkuusta tämän johdosta.

f) Puutavaran kuljetuslajit. Talviajo ja talvitielajit (jää
tiet hevosia ja traktoreita varten). Puutavaran kuljetus vuo
det ympäriinsä: automobiiliparrutiet, ilmaradat. Niiden nor
maalinen toimintapiiri, tavaraliikenne ja yhteys puutavaran 
hakkuun kanssa.

g) Työaseet: tavallisesti käytännössä olevan kirveen
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karakteristiikka. Sen puutteellisuudet. Parannetut kirvestyy- 
pit. Suomalaiset ja kanadalaiset kirveet sekä näiden muun- 
nokset. Näiden kirveiden erikoisuudet (paino, muoto, terä, 
varsi). Työläisen työn tuottoisuuden kohottaminen. Kirveen 
hoito, sen teroitus ja säilyttäminen.

Tavallista tyyppiä olevat sahat (slatoustilaiset ja ” Metal- 
list”-tehtaan), niiden puutteellisuudet (hampaan muoto, terä ja 
metalli). Parannetut sahatyypit. Jännesahat ja niiden käyttöä 
niillä työskentelyä koskevat säännöt.

Erikoishampaiset sahat (kanadalaiset), kahden miehen ja 
yhden miehen. Niiden tuottoisuus tavallista tyyppiä olevaan 
justeerisahaan verrattuna. Yhden miehen vieterisahat (Com- 
pis) ja puukkosahat. Sahojen hoito ja laitteet niiden teroit
tamiseksi ja kunnostamiseksi: tasoitta jät, viilat, jako raudat ja 
j akomitat. T  eroitussäännöt.

Kuorimispetkeleet: ruotsalainen (Ideal) ja kotimainen
(Maksimovin), niiden kuvaaminen ja karakteristiikka. Niillä 
työskentelyä ja niiden hoitoa koskevat säännöt, niiden teroi
tus ja säilytys. Työn tuottoisuus ja työn laatu. Kuorimisrau- 
dat paperipuiden kuorimista varten puhtaiksi varastopaikoilla. 
Tukkihaat tukkien kääntämistä varten.x Kiila sahausraon pitä
mistä varten avoimena. Työntöneuvot puiden kaatamista var
ten ja niiden käyttö.

h) Eri puutavaralajit ja teknilliset vaatimukset niihin 
nähden.

Suuri ja keskisuuri arvopuutavara. Sahatukit vientiä Var
ten, niiden mitat ja teknilliset vaatimukset, lajittelusäännöt, 
sahatukit ja rakennushirret kotimaisia markkinoita varten 
sekä teknilliset vaatimukset niihin nähden.

Suuren, pyöreän puutavaran erikoislajit. Vientipiirut, Hol
lannin pelkat, lennätinpylväät. Teknilliset vaatimukset niihin 
nähden. Faneeripuut ja haapapuut tulitikkujen valmistamista 
varten. Mitat ja teknilliset vaatimukset, erikoisten puutavara- 
lajien valmistusta ja lajittelua koskevat säännöt.

Pienet arvopuulajit. Paperipuut, kaivospölkyt ja pitkä, 
pieni puutavara, niiden mitat ja teknilliset vaatimukset. Pape
ripuut vientiä ja kotimaisia markkinoita varten. Tavalliset 
mitat ja teknilliset vaatimukset, lajittelusäännöt. Vientikaivos-
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pölkyt, niiden mitat ja teknilliset vaatimukset sekä lajittelu. 
Kaivospölkyt kotimaisia markkinoita varten, niiden mitat ja 
teknilliset vaatimukset.

Roundwood vientiä varten, mitat ja teknilliset vaatimuk
set.

Veistetty ja halottu puutavara. Vientiratapölkyt ja slee- 
persit, niiden mitat, lajit, teknilliset vaatimukset ja lajittelu. 
Tarpeelliset mitat pölkyille, joista niitä valmistetaan, yksi- 
mittaisille ja kaksimittaisille; ratapölkkytyypit, niiden mitat 
ja mikä määrä erilaista tavaraa saadaan pölkyistä. Vaihde- 
ratapölkkykäsite.

Yleistiedot halaistuista kimmistä ja viallisten leikkeleiden 
käyttämisestä astiain tekoon.

3. T y ö n  ' j ä r j e s t e l y ,  l u e t t e l o i n t i  j a  t i l i n p i t o .
1 2  t u n t i a .

a) Yleistiedot tuotannon järjestelystä. Käsitteet: teknilli
nen suunnitelma, vastasuunnitelma; suunnitelman perusainek
set, töiden kalenterimääräajat, päivittäiset tehtävät.

Käsitys työn oikeasta järjestelystä, työvoiman sijoittelusta, 
eri työprosessien keskinäinen yhteys, eri työläisten kuormi
tuksen täydellisyys. Työnsuojelustekniikka.

b) Työajan luettelointi, ajan jakaminen hyödylliseen ja 
hyödyttömään, seisokit, niiden syyt ja näiden syiden poista
minen.

Perusteet työnormien asettamiselle. Lisäykset lepoa ja 
sellaisia työajan menetyksiä varten, jotka eivät ole vältettä
vissä. Hinnoittelun laatiminen teknillisen normiroinnin avulla. 
Teknillinen normirointi tienä työn tuottoisuuden kohottamiseen 
ja työmenetelmien parantamiseen.

c) Yleistiedot ja brigaadityömetoodien arvostelua. Bri- 
gaadityömetoodin syntyminen. Brigaadityötä koskevat yleiset 
säännöt, työnjako ja siinä vallitsevat periaatteet. Väärät 
käsitykset brigaadeista, niiden muuttaminen artelleiksi. Bri- 
gaadityön edut. Suotuisat tulokset tästä metoodista. Vertai
levia tietoja työn tuottoisuudesta brigaadimetoodia käytet
täessä. Erilaisen ammattitaidon omaavien työläisten käyttä-
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minen, työaseiden spesialisointi ym. tekijät, jotka kohottavat 
työn tuottoisuutta. Taloudellinen itsekannattavaisuus brigaa- 
dissa ja sen muodot.

d) Brigadilajit. Kompleksibrigaadin rakenne ja järjestys, 
sen erikoispiirteet, kompleksibrigaadin brigadiirin velvollisuu
det. Kompleksibrigaadin osallistuminen yleiseen tuotantopro
sessiin. Esimerkkejä brigaadien kokoonpanosta tavallisissa 
oloissa sekä velvollisuuksien ja työn jako sen jäsenten kesken. 
Työn ja työansion luettelointi kompleksibrigaadissa. Hinnoit
telu ja työansion jako siinä yksityisten työntekijäin kesken.

Funktsionaalisen brigaadin järjestäminen ja sen karakteris- 
tiikka. Velvollisuuksien jakaminen funktsionaalisen brigaadin 
jäsenten kesken, brigadiirin velvollisuudet. Työn yleinen kulku 
funktsionaalista brigaadia käytettäessä. Funktsionaalisten bri
gaadien tyypillinen kokoonpano eri oloissa. Palkanmaksu- 
menetelmä brigaadin sisällä.

Funktsionaalisen brigaadin yksityisten työläisten ja koko 
brigaadin työn luettelointi. Hinnoittelut ja työläisten ansioi
den määrittely funktsionaalisessa brigaadissa. Yleisarvostelu 
tästä brigaadityypistä kompleksibrigaadiin verrattuna.

Yleisbrigaadi brigaadityömetoodin korkeimpana muotona. 
Yleisbrigaadin erikoispiirteet sekä sen perusansiot ja tarkoi
tukset.

Työt, jotka tavallisesti kuuluvat yleisbrigaadille, työn alku
ja loppuvaiheet. Peruspiirteet tässä suhteessa ja mahdolliset 
vaihtoehdot. Yleisbrigaadin kokoonpano. Koko brigaadin ja 
sen eri jäsenten velvollisuudet. Yleisbrigaadin brigaadiirin vel
vollisuudet.

Itsekannattavaisuus yleisbrigaadissa. Yksityisten työläisten 
työn ja koko brigaadin suorittaman työmäärän luettelointi. 
Brigaadin yksityisten jäsenten työansion määrittely ja vas- 
tasuunnitelma.

e) Työn vastaanotto ja brigadiirin tilinpito.
Yleiset säännöt puutavaran vastaanotosta. Puutavaran ja 

pinojen mittausta koskevat säännöt. Pitkän puutavaran kiin
teän puumäärän määrittely. Yleinen tutustuminen kuutiotau- 
lukkoihin. Vastaanottokirjat ja niiden käyttäminen. , Työn
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luettelointi eri operatioissa ja mittaustyölajit. Kappalepuu- 
tavaran tilavuus.

Yhteenvedot työn kulusta, niiden muoto ja laatimistapa. 
Tietojen valmistaminen ja antaminen työnjohtajalle brigaadin 
työn luetteloinnin alalta työansion laskemiseksi. Brigaadin 
työansiota koskevan laskelman tarkistus. Tavarakirjanpito 
brigaadissa. Brigadiirin tilitystoiminta brigaadin sisällä.

Kirjallisuutta.

H a jiem o e, JK n 3m > h  C T p o e m ie  jte p e B a .
F p o c c M a u  h  U lm e u H u m e p , T e x i i o j i o r i m  ^ e p e iia .  

A u y m m ,  P a 3 p a ö o T K a  jie c a .
CupoM HtnHUKoe, K a n  npaBHJibHO p a 3 A e jia T b  c p y ö j i e H -  

h  h  e jte p e B b a .
U o e a cu M i^ e e , K o h h h ö  T p a K T o p , J iea , /x o p o ra .

U lM e jie e  h  J^ anu u ieecK uu , M exaH xi3au ,H a  j i e c o 3 a r o -
TOBOK.

A A b ö p e x m , JlecopyÖOBHbifi HHCTpyMenT.
3 u m u h  h  lle m p o e , Y x o r  3 a  H H CTpyM eH TaM H .
O pem uH , IlH J ia  „K o M n H C “ .
fiKijöioK, I iH C ip y M e H T H  h  o p y ^ n a  a a  .J iecoaaroT O B K ax. 
S y ö a eu n , 3 a  x o p o n ie e  K anecT B O  n u c T p y M e n T a .
E a y d e p , J Ieco3aroT O B K H  h  JiecH bie copTH M eH Tbi. 
E o u k o , K a it  npaBHJibHO n ocT aB H T b  p a sp a ö o T a H H U Ä  

j ie c .
E In e ep co H ,CnpaBOHHHK n o  J ie c o B K c n o p T y . 

T e x H H n e c K H e  y c jio B H H , C eB J iec a , C e B 3 a n jie c r ip o M a  n a  
IipOH3BOACTBe.

31



Tuotannollinen karakteristiikka »kaatajaa”varten

Hakkuupalsta.

I. Työpaikka.

II. Työaseet.
Eri tyyppiä olevia sahoja, kirves, kiila, välineet sahojen 

ja  kirveiden teroittamista ja kunnostamista varten.

III. Tuotannolliset tehtävät ja tuotantoprosessin karak
teristiikka.

Kaataja on kaatoprosessin tosiasiallinen suorittaja ja vas
taa sen teknillisten vaatimusten täyttämisestä sekä sahan 
oikeasta käytöstä.

Hän suorittaa puun kaatamisen asianomaisessa järjestyk
sessä, tekee kirveellä viisteen, sahaa puun poikki, kaataa puun 
haluttuun suuntaan, tasottaa tyven ja pudottaa sen alas. 
Pudottaa alas puut, jotka ovat jääneet muiden puiden varaan. 
Ploitaa kirvestä ja sahaa sekä toimittaa niiden teroituksen ym. 
kunnostamisen.

V -

IV. Tietomäärä ja tuotannolliset tottumukset.
Kaatajan tulee olla selvillä yleisestä tuotantoprosessista 

metsätöissä ja kaadon merkityksestä siinä, brigaadityömetoo- 
dista sekä brigaadin yksityisten jäsenten velvollisuuksista.

Hänen tulee olla selvillä työskentelystä sahalla ja kirveellä 
sekä työnsuojelusta koskevista säännöistä.

Hänen tulee olla selvillä yleisistä olosuhteista puun kasvun 
alalla metsässä, tuntea puun perusviat, omata tottumusta viis-
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teen hakkaamisessa ja puun kaatamisessa, omata tiedot sahaa- 
misesta, tuntea työaseiden hoitosäännöt, olla selvillä koneellis- 
tuttamisen tarkoituksista sosialistisessa metsäteollisuudessa 
sekä osata käyttää tärkeimpiä apulaitteita.

V. Teknillinen minimi.
Edellytetty 24 oppitunniksi, siitä 8 tuntia poliittiseen osaan.

1. P e r u s t i e d o t  p u u n  t e k n o l o g i a s t a .  2 t u n t i a .

Yleiset käsitykset metsästä ja niistä olosuhteista, missä 
yksityiset puut siellä kasvavat. Eri latvusmuodot ja rungon 
kaltevuus, niiden vaikutus kaatoon. Puun perusominaisuudet, 
sen halkea vaisuus.

Peruskäsitteet leikkauksesta poikkisuunnassa syitä vastaan.
Kasvavien puiden perusviat: näkyvä laho, sydänlaho,

kääpä ym. Rungon kaarevuus. Poikaoksat. H uolejnat ym. 
Viat, mitä puut saavat niitä väärin kaadettaessa.

2. K a a t a m i s p r o s e s s i .

a) M etsä nha kkuu ja  sen m uodot. 6 tuntia. Metsänhak- 
kuuprosessin yleinen karakteristiikka ja sen muodot. Metsän
hakkuu toimittamalla katkaisu hakkuupalstalla ja hakkuu 
runkoja katkaisematta. Näiden menetelmien eroavaisuudet ja 
karakteristiikka kaadon kannalta. Eroavaisuudet metsänhak- 
kuun alalla eri vuodenaikoina. Kaato eri vuodenaikoina. 
Kaadon vaikutus hakkuuprosessin yleiseen kulkuun ja sen 
muihin operatioihin; yleiskäsitteet hakattavasta puutavarasta.

b) Viisteen hakkaamista koskevat säännöt, viisteen kor
keus ja sen suunta. Viisteen syvyys ja siihen vaikuttavat sei
kat, oikeat hakkuumenetelmät viistettä tehtäessä. Puun kaa- 
tamissuunta eri työmenetelmiä käytettäessä. Kaato yhteen 
suuntaan, riippuvaisuus vetoteistä. Puun kaato juurineen.

c) Teknilliset säännöt puun katkaisemiseen nähden sahalla 
juuresta. Leikkauksen korkeustaso viisteeseen nähden, leik- 
kauspinta, sahan liikkuminen leikkauksessa viisteeseen näh-
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den. Väärä sahaus ja sen seuraukset. Väärän viisteen korjaa
minen. Puristus. Kiilan ja työntölaitteiden käyttäminen puun 
kaatamisessa. Puun taipuminen. Puun jääminen muiden sei
sovien puiden varaan. Sen pudottamista koskevat säännöt ja 
menetelmät.

d) Sahausmenetelmät kaadettaessa puuta erilaisilla 
sahoilla. Työläisten asema puuhun verrattuna, sahauksen alku. 
Työläisten käsien asema eri sahoja käytettäessä. Saharn liikku
misnopeus, työläisten käsien liikkumislaajuus, sahaan kohdis
tuva paino, työläisten ponnistusten suunta eri sahoja käy
tettäessä.

r $

3. T y ö v ä l i n e e t  j a  n i i d e n  h o i t o .

a) Kirves, sen tehtävä, kirveen perusmuodot. Tavallisen 
kirvestyypin (yleistyypin) karakteristiikka. Sen puutteellisuu
det. Kanadalaiset ja suomalaiset kirveet, niiden erikoispiir
teet. Standartimetsäkirves (viisteen hakkaamista varten). Sen 
mitat, paino, muodot, varrestaminen, varsi. Arvostelu tuotan
non kannalta ja työn tuottoisuus. Kirveen käsittely, hoito 
ja käyttö työssä sekä teroitus. Kiila, sen muodot ja käyttö.

b) Puunkaatosahat. Tavalliset kahden hengen justeeri- 
sahat (slatoustilaiset ja ”Metallist” -tehtaan). Niiden karakte- 
ristiikka, mitat, laatu ja arvostelu tuotannon kannalta. Näi
den sahojen puutteellisuudet. Erikoishampaiset sahat (ame- 
rikalaiset), eri hampaiden muoto ja tarkoitus (leikata ja 
puhdistaa), sahanterä ja sen ohentaminen selästä. Sahojen 
kädensijat: irroitettavat ja kääntyvät. Yhden hengen puukko- 
sahat. Niiden tyypit, mitat, erikoisuudet ja käyttö. Tätä tyyp
piä olevien sahojen hampaat ja terä. Jännesahat, niiden 
kuvaus ja eri menetelmät jänteen rakenteeseen nähden. Jän- 
nesahojen käyttö puun kaadossa. Yhden hengen ” Compis” - 
saha. Sen rakenteen yleispiirteet ja erikoisuudet. ”Compisi
sähän terän karakteristiikka.

c) Sahojen käyttöä työssä koskevat säännöt, niiden hoito 
työn jälkeen, niiden säilytys. Kuinka useasti niitä tulee teroittaa. 
Eri lajia olevien sahojen kunnostamista koskevat säännöt ja 
menetelmät. Sahojen puhdistavan hampaan hoito. Eri järjes-
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J.

telmää olevien sahojen hari tus, harituksen suuruus. Välineet 
sahojen kunnostamista varten: eri mallia olevat haritusrau- 
dat, haritusmitta, viilat, niiden muoto, laatu ja karakteris- 
tiikka. Yksinkertaisen teroituspenkin rakenne.

d) Puun kaadon koneellistuttaminen. Moottorisaha (mal
lina Pinko, Stil), sen perusosat, periaate, jolle työskentely 
rakentuu. Sahaketju ja sen rakenne. Sähkösaha. Moottori
sahojen työskentelyä koskevat yleiset säännöt, niiden tehok
kuus. Nykyisten moottorisahajärjestelmien puutteellisuudet. 
Moottorisahan merkitys metsätöitä kehitettäessä. 6 tuntia.

4. T y ö n  j ä r j e s t e l y .  2 t u n t i a .

Brigaadimetoodi sosialistisen työn perusmuotona. Työn 
tuottoisuuden kasvu brigaadimetoodia käytettäessä. Funktsio- 
naalinen, kompleksi- ja yleisbrigaadi. Malleja brigaadien 
rakenteesta metsätöissä. Kaatajien lukumäärä eri brigaadeissa. 
Kaatajan velvollisuudet brigaadissa. Hänen yhteytensä mui
den työläisten kanssa. Kaatajan johtava osuus brigaadissa. 
Brigaadin normaalinen sijainti hakkuupalstalla. Suoritetun 
työn luettelointi ja ansion jako.

Yleiset säännöt työnsuojelustekniikan alalta kaatajille ja 
brigaadin muille jäsenille. Muiden työläisten etäisyys kaata
jasta. Vaara puun kaatuessa (tyven heitto sivulle, tyven heitto 
taaksepäin ym .); oksien aiheuttama vaara puun kaatuessa. 
Kaatoleikkauksen päättäminen. Sahaan kohdistuva vaara 
puun kaatuessa väärin. Kaatajan velvollisuudet työnsuojelus
tekniikan alalla.

Kirjallisuutta.

Hcuiemoe, 2Kii3Hb, CTpoemie h  nopoKH AepeBa. 
Komjiod, JIeco3aroTOBKH.
3umuh, KaK co;i;epmaTb jiecopyöoHHHii HHCTpyMeHT 

b nopĤ Ke.
3umuh h Ilempoe, Yxoa 3a HHCTpyMeHTaMH Ha jieco-

3aroTOBKax.
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SyöoeuH, 3a xopomee KanecTBO JiecopyÖOHHHX h h -  
CTpyM eHTOB.

OpeviKUH, riH Jia Kosinne h KaK eio paöoTaTb. 2-e mji. 
niAiejiee h ffameecnuu, MexaHH3annH jiec03ar0T0B0K 
Cejiueauos, OpraHHaanaa Tpy^a Ha jieco3aroTOBKax. 
Cbb. Kp. K a 6 . napTpaöoTH, Jieeo3aroTOBKH TpeTtero 

ro^a nHTHJieTKH.
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Tuotannollinen karakteristiikka »kaatajaa koneellistutetussa kaadossa” varten

I. Työpaikka.
Moottorisahan kahvassa hakkuupalstalla.

II. Työaseet.
Moottorisaha ja välineet sen korjausta varten.

III. Tuotannolliset tehtävät ja tuotantoprosessin karak
teristiikka.

Kaataja koneellistutetussa kaadossa (moottorisahan avulla) 
on koneellisen kaatoprosessin todellinen suorittaja ja vastaa 
sen teknillisten vaatimusten täyttämiseltä, sahan oikeasta käy
töstä ja työnsuoj elusta koskevien teknillisten vaatimusten nou
dattamisesta.

Hän suorittaa kaadon asianomaisessa järjestyksessä, hak- 
kaa viisteen ja katkaisee puun moottorisahalla, säännöstelee 
ketjun toiminnan, kaataa puun tarpeelliselle suunnalle, pudot
taa alas puun, joka on jäänyt toisten puiden nojaan, säilyttää 
sahan hoidossa tarvittavia työvälineitä sekä auttaa moottorin 
hoitajaa korjattaessa sahaa metsässä.

IV. Tietomäärä ja tuotannolliset tottumukset.
Kaatajan tulee olla selvillä yleisestä työprosessista metsä

töissä, kaadon merkityksestä siinä, brigaadityömetoodistp. sekä 
brigaadin yksityisten jäsenten velvollisuuksista.

Hänen tulee tuntea moottorisahalla työskentelemistä kos
kevat säännöt, olla selvillä sahan voimakoneen työstä ja poltto
aineen käsittelystä, omata tiedot katkaisusta, ketjun käsitte-
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lystä ja hoidosta sekä tuntea työnsuojelustekniikkaa koskevat 
säännöt.

Hänen tulee tuntea yleiset seikat puun kasvuun nähden 
metsässä sekä puussa esiintyvät perusviat. Sitä paitsi tulee 
hänellä olla tottumusta viisteen hakkaamisessa, kaadossa ja 
alkeellisimmissa sahankorjaustöissä.

V. Teknillinen minimi
Edellytetty 25 oppitunniksi, siitä 8 tuntia poliittiseen osaan.

1. P e r u s t i e d o t  p u u n  t e k n o l o g i a s t a .
2 t u n t i a .

v Yleiskäsitteet metsästä ja yksityisten puiden kasvusta. Eri
laiset latvusmuodot ja rungon kaltevuus sekä niiden vaiku
tus kaadossa. Puun perusominaisuudet, sen halkeavaisuus.

Peruskäsitteet leikkaamisesta poikkisuunnassa syitä1 vas
taan.

Kasvavien puiden perusviat: näkyvä laho, sydänlaho, kääpä 
ym. Rungon kaarevuus. Poikaoksat, huolemat ym. Viat, mitä 
puihin tulee niitä väärin kaadettaessa.

**

2. K  a a t a m i s p r o s e s s i. H a k k u u t  j a  n i i d e n  
m u o d o t .  6 t u n t i a .

a) Hakkuuprosessin yleinen karakteristiikka ja sen muo
dot. Hakkuu toimittamalla katkaisu hakkuupalstalla ja hak
kuu runkoja katkaisematta. Näiden menetelmien eroavaisuu
det ja karakteristiikka kaadon kannalta. Eroavaisuudet met- 
sänhakkuun kannalta eri vuodenaikoina. Kaadon vaikutus 
hakkuuprosessin yleiseen kulkuun ja sen muihin operatsioihin; 
yleiskäsitteet hakattavasta puutavarasta.

b) Viisteen hakkaamista koskevat säännöt, viisteen kor
keus ja sen suunta. Viisteen syvyys ja siihen vaikuttavat sei
kat, oikeat hakkuumenetelmät viistettä tehtäessä. Puun kaata- 
missuunta eri työmenetelmiä käytettäessä. Kaato yhteen suun
taan, riippuvaisuus vetoteistä. Puun kaato juurineen.
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c) Teknilliset säännöt puun katkaisemiseen nähden 
sahalla juuresta. Leikkauksen korkeustaso viisteeseen näh
den, ieikkauspinta, sahan liikkuminen leikkauksessa viisteeseen 
nähden. Väärä sahaus ja sen seuraukset. Väärän leikkauk
sen korjaaminen. Puristus. Kiilan ja työntölaitteiden käyttä
minen puuta kaadettaessa. Puun taipuminen. Puun jääminen' 
mtnden seisovien puiden varaan. Sen pudottamista koskevat 
säännöt ja menetelmät.

d) Sahausmenetelmät kaadettaessa puuta erilaisilla 
sahoilla. Työläisten asema puuhun verrattuna, sahauksen alku. 
Työläisten käsien asema eri sahoja käytettäessä. Sahan liik
kumisnopeus, työläisten käsien liikkumislaajuus, sahaan koh
distuva paino, työläisten ponnistusten suunta., eri sahoja käy
tettäessä.

T y ö s k e n t e l y  m o o t t o r i s a h a l l a .  2 t u n t i a .

a Yleiset säännöt työstä moottorisahalla. Sen käyntiin- 
pano, kädensijaa pitelevän työläisen velvollisuudet. Sahan 
asema puuhun nähden sahauksen alkaessa. Ketjun kiristä
minen. Merkit ketjun olosta liian höllällä taikka liian kireällä, 
sen vahingollisuus. Kädensijaa pitelevän työläisen velvolli
suudet sahattaessa: sahan kiskon silmälläpito, sahan siirtä
minen, työnsä alistaminen moottorin käyttäjän työn alaiseksi 
ja tämän merkkien tarkkaaminen, huolehtiminen siitä, että 
leikkaus’ tulee oikea, ja puun aseman silmälläpitäminen. Sahan 
poistaminen raosta ja sen siirtäminen.

b) 2 tuntia. Teknilliset säännöt sahan käsittelyyn ja 
sillä työskentelyyn nähden. Kädensijan asema sahaa käyntiin- 
pantaessa, ketjun höllentäminen moottorin pysähtyessä. Käsien 
asema kädensijan luona sahan työskennellessä. Ketjun voi
telu, säännöstely, siirtäminen raossa työn edistymisen mukaan 
ja raon oikeaa suuntaa silmälläpitäen. Koneellisen kaadon 
erikoisuudet työläisten turvallisuuden kannalta.

c) 2 tuntia. Yleiset seikat polttomoottoreihin nähden, nii
den perusosat, työskentelyperiaate. Moottorisahan osat ja nii
den tehtävät. Ketju, kisko, kiristyskädensija ja sen rakenne. 
Ketjun asettaminen ja poistaminen. Tutustuminen sahan kor-
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jaukseen sen mutterien ja muiden osien vaihtaminen. Tutus
tuminen tärkeimpiin korjauslaitteisiin. Polttoaine, voitelu.

d) 2 tuntia. Tuotannollinen karakteristiikka moottori
sahan työskentelystä. Sen ansiot; työn nopea suoritus, työn 
tuottoisuuden kohoaminen, tuotantoprosessin uudelleenjärjes
tely ja työn jako. Sahan puutteellisuudet: raskaus, arvokkaan 
polttoaineen käyttö ja kuljetus, laitteen monimutkaisuus ym. 
Keinot moottorisahan puutteellisuuksien poistamiseksi, keveän 
neuvostosahan konstruointi.

*

3. T y ö n  j ä r j e s t e l y .  2 t u n t i a .

Brigaadimetoodi sosialistisen työn perusmuotona. Työn 
tuottoisuuden kohoaminen brigaadimetoodia käytettäessä. Mitä 
ovat kompleksi-, funktsionaalinen ja yleisbrigaadi. Itsekannat- 
tavaisuus. Malleja brigaadien rakenteesta metsätöissä. Kaa
tajien lukumäärä eri brigaadeissa. Kaatajan velvollisuudet 
brigaadissa. Hänen yhteytensä muiden työläisten kanssa. 
Kaatajan johtava osuus brigaadissa. Brigaadin normaalinen 
sijainti hakkuupalstalla. Suoritetun työn luettelointi ja ansion 
jako.

Yleiset säännöt työnsuojelustekniikan alalta kaatajille ja 
brigaadin muille jäsenille. Muiden työläisten etäisyys kaa
tajasta. Vaara puun kaatuessa: (tyvenheitto sivulle, tyven 
heitto taaksepäin jne.) ; oksien aiheuttama vaara puun kaa
tuessa. Kaatoleikkauksen päättäminen. Sahaan kohdistuva 
vaara puun kaatuessa väärin. Kaatajan velvollisuudet työn
suojelustekniikan alalla.

Kirjallisuutta.

UlMejiee, h flaiueocKuu, MexanimitHH JiecoaaroTOBOK. 
KopijnoeMoTopirae iihjih.
IlenenKun, MoTopHhie iihjih.
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Tuotannollinen karakteristiikka '„karsijaa” varten

/

I. Työpaikka.

Hakkuupalsta.

II. Työaseet.
Kirves, tahko, kääntöhaka.

III. Tuotannolliset tehtävät ja tuotantoprosessin karak
teristiikka.

Karsi ja suorittaa oksien ja latvuksen poistamisen kaade
tusta puusta ja on vastuussa rungon puhtaudesta.

Hän katkoo kaadetun puun oksat ja latvuksen, siirtäen ne 
syrjään puusta ja tieltä, auttaa tarvittaessa merkkaajaa puun 
tarkastuksessa, merkitsee ilmeiset viat rungossa, hoitaa työ
kaluja, teroittaa ja säilyttää niitä, valmistaa kirvesvarren ja 
asettaa sen kirveeseen. Panee kuntoon tahkon.

IV. Tietomäärä ja tuotannolliset tottumukset.
Karsi jän tulee olla selvillä metsän luonteesta ja olosuh

teista, joissa puu kasvaa, sen perusvioista ja varsinkin sel
laisista vioista, jotka ovat yhteydessä oksien kanssa. Hänen 
tulee tuntea tuotantoprosessi metsätöissä, brigaadimetoodi ja 
brigaadin yksityisten jäsenten velvollisuudet, karsittaessa käy
tettävät työkalut, oikeat työmenetelmät ja teknilliset vaati
mukset karsintaan sekä kääntöhaan käyttöön nähden.

Hänen tulee osata määritellä peruspuulajit, suorittaa kar
siminen, käyttää ja hoitaa työkaluja, valmistaa kirvesvarsi ja 
asettaa se kirveeseen.
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V .  T e k n il l in e n  m in im i.

Edellytetty 24 oppitunniksi, siitä 8 tuntia poliittiseen osaan.

1. P e r u s t i e d o t  p u u n  t e k n o l o g i a s t a .
2 t u n t i a .

Yleiskäsitykset metsästä ja niistä oloista, missä yksityiset 
puut siellä kasvavat. Puun kuoren muodostuminen ja sen 
luonne eri puulajeilla. Puuaineen ominaisuudet oksan juu
ressa eri puilla (halkeavaisuus ym.).

Puun perusviat ja niiden alkuperä. Oksa tartuntakohtana; 
sairaan oksan kasvu; vian määritteleminen sairaan oksan jät
teiden perusteella. Viat, jotka ovat yhteydessä oksien kanssa: 
poikaoksa, laho oksa, pajun oksa ym. Yleistiedot puiden 
vioista. Kaarevuus, härkinoksaisuus, oksien koko ym.

2. T u o t a n t o p r o s e s s i .

a) M etsänhakkuui, niiden m uoto ja  karsim inen. Hakkuu- 
prosessin yleinen karakteristiikka ja sen kuvaus. Hakkuu 
katkaisemalla rungot hakkuupalstalla eri puutavaralajeiksi ja 
liakkuu runkoina. Kesä- ja talvihakkuut ja työehdot niissä.

Valmistettavan puutavaran karakteristiikka, yleiskäsitteet 
puutavaran mitoista, pienimmät puut, joista puutavaraa val
mistetaan, ja käyttämättä jäävät osat runkoa/

Karsi jäin sijoitus hakkuupalstalle. Etäisyys kaatajista, siir
tyminen puulta puulle. Koko puun käsittely yhden työnteki
jän toimesta. Teknilliset työmenetelmät. Työskentely kaksi
teräisellä kirveellä, oksien heittäminen sivuun, kanadalaisten 
työläisten työkokemus. Teknilliset vaatimukset karsimiseen 
nähden, oksien katkaiseminen rungon pintaa myöten, pahkojen 
veistäminen pois, terveytensä puolesta epäiltävien oksien koet
teleminen, välttämättömyys katkoa oksat ympäri rungon, huo
non karsimisen vahingolliset seuraukset veistettäessä ja las
tattaessa. Oksien katkominen eri puutavaralajeissa ja run
goissa (6 tuntia).

b) O k sien  p oiskorja us ja  niiden käyttöm enetelm ät. Oksat 
hakkuujätteinä, niiden määrä. Oksien poiskorjaus. Oksien
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polttaminen, polttamista koskevat säännöt, ajan kulutus tähän 
työhön. Oksien järkiperäinen käyttäminen. Yleinen arvostelu 
tällaisista menetelmistä hakkuupalstojen puhdistamisen alalla. 
Oksat polttoaineena, niiden keräys. Oksat raaka-aineena pala
van kaasun valmistamiseksi. Havujätteiden priketöinti, hiilen
poltto ja hiilen priketöinti (2 tuntia).

c) Työaseet oksin käsiteltäessä. Käytännössä olevat kir- 
veslajit, joita käytetään oksien karsimiseen. Yleiskirves ja 
sen käyttäminen. Suomalaiset ja kanadalaiset kirveet. Kaksi
teräinen kirves. Kirveen osat, niiden merkitys työssä ja 
karakteristiikka. Mainittujen kirveiden mitat, painot ja eri
koisuudet.

Suunnitelma uudeksi standartikirveeksi oksien karsimista 
varten, kaksi kirveskokoa. Ehdot, joita hyvän karsintakir- 
veen tulee vastata. Terä, sen muoto ja suippeneminen. Kir
veen hamara, varsiaukon muoto, kirveen yleinen muoto, kan
nan muoto. Kirvesvarsi, sen pituus ja muoto, siihen käy
tettävä puu. Istutuskulma. Metallin laatu. Kirveen hyvän 
laadun tuntomerkit.

Kirveen hoito metsässä ja työn päätyttyä. Käyttösäännöt 
työssä, tavallisimmat kirveen pilaantumistapaukset: lovien tulo 
kirveeseen, terän murtuminen, kannan murtuminen, halkeama 
hamarassa jne. Näiden ilmiöiden syyt ja niiden välttämistä 
koskevat säännöt. Kirveen säilytys parakissa. Kirveen teroi
tus. Teroituksen puhtaus. Tahko, sen laatu. Tahkolaittcen 
rakenne. Kovasin.

Kääntöhaka, sen käyttäminen eri puutavaralajeihin ja run
koihin nähden. Kääntöhakojen koot, niiden rakenne ja eri 
muodot. Kääntöhaan valmistaminen työhön metsässä. Kääntö- 
haan puukanki, sen valitseminen (4 tuntia).

3. T y ö n  j ä r j e s t e l y ,  l u e t t e l o i n t i  j a t i l i n p i t o .
4 t u n t i a .

Brigaadimetoodi sosialistisen työn perusmuotona metsä
töissä. Brigaadimetoodin luonne. Sen peruspiirteet: työn 
jako, palkanmaksuperiaatteet ym. Kompleksi-, funktsionaa- 
linen ja yleisbrigaadi. Brigaadimetoodin antama hyöty ja
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työläisen edut. Menestyksellisen työn edellytykset brigaadi- 
menetelmää käytettäessä.

Näytteitä brigaadin rakenteesta hakkuissa. Karsijan 
paikka brigaadissa. Hänen yhteytensä muiden työläisten 
kanssa. Normaalinen työläisten asettelu hakkuupalstalla. Kar
sijan työn luettelointi, työn tuottoisuus. Ansion, jako brigaa
dissa.

Kirjallisuutta.

Rajiemoe, 5Kh3hb, CTpoeHHe h nopoicn ,n,epeBa.
AnynuH, 3aroTOBKa Jieca.

3umuhh Ilempoe, Y xoa 3ä HHCTpyMeHTaMH Ha Jieco- 
paapaÖoTKax.

3umuh, Kait coAepjKaTL jiecopyöoHHHe HHCTpyMeHTH 
b nopa^Ke.

UlMejiea h ffameecKuu, MexaHHsaituH jieco3aroTOBOK.
3yöo6UH, 3a xopomee KaaecTBO jiecopyöoHHUX hhct- 

pyMeHTOB.
Cejimauoe, OpraHH3au,Ha TpyAa Ha JiecosaroTOBKax.
flKosjiee, Otxoah Ha Jieco3aroTOBKax h hx Hcnojib30- 

BaHHe.
CeB. Kp. KaÖHHeT napTpaöoTbi, Jieco3aroTOBKH 3-ro 

ro.ua naTHJieTKH.
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Tuotannollinen karakteristiikka „ katkaisu- merkitsijää” varten

I. Työpaikka.
Hakkuupalsta ja katkaisupaikka.

II. Työaseet.
Mittakeppi, metrinmitta, mittanauha, mittasakset, leikkain, 

kirves.

III. Tuotannolliset tehtävät ja tuotantoprosessin karak
teristiikka.

Katkaisumerkitsijä vastaa rungon täydellisestä käytöstä, 
standartien ja eri puutavaralajien teknillisten vaatimusten 
noudattamisesta sekä siitä, että ei tule raakkitavaraa eikä 
katkomisessa työskentelevien työläisten seisokkeja.

Hän suorittaa joko hakkuupalstalla taikka runkoja 
varastopaikalla katkottaessa merkinnät niiden katkaisemiseksi 
mahdollisimman edullisesti eri puutavaralajeiksi, ottaen täl
löin huomioon puussa esiintyvät viat. Hän pitää silmällä 
sitä, että puiden kaato ja katkaisu tapahtuu oikealla tavalla, 
että eri puutavaralajit valmistetaan huolellisesti ja että nou
datetaan työnsuojelusta koskevia teknillisiä sääntöjä.

 ̂ -•

IV. Tietomäärä ja tuotannolliset tottumukset.

Merkitsijän tulee olla selvillä puun tärkeimmistä tek
nillisistä ominaisuuksista, kasvavan ja hakatun puun vioista 
standarteista ja teknillisistä vaatimuksista sekä lajittelusään- 
nöistä kaikkiin puutavaralajeihin nähden (niin vientiä kuin
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kotimaisiakin markkinoita varten), brigaadimetoodista ja 
merkitsijän paikasta brigaadissa.

Hänen tulee osata silmämääräisesti arvioida hakatun puun 
mitat ja siitä saatavat puutavaralajit, tarkoituksenmukaisesti 
jakaa eri suuret rungot eri puutavaralajeiksi, käyttää työ
kaluja ja johtaa brigaadin työtä.

V. Teknillinen minimi.
*

Edellytetty 40 oppitunniksi, siitä 8 tuntia poliittiseen osaan.

1. P e r u s t i e d o t  p u u n  t e k n o l o g i a s t a .

a) Y leisk ä sity k set m etsästä ja  eri puiden kasvuehdoista. 
2 tuntia. Puun osat, puun rakenne, sen teknilliset perus
ominaisuudet. Rungon eri osien väliset eroavaisuudet puun 
teknillisten ominaisuuksien puolesta. Metsän laadun ja mui
den kasvuehtojen vaikutus puun teknillisiin ominaisuuksiin. 
Rungon muoto ja sen eroavaisuudet rungon katkaisun kan
nalta.

Puun käyttöalat kansantaloudessa. Standartien asettamat 
vaatimukset puuhun nähden.

b) P u u n  teknilliset viat. 6 tuntia. Kasvavan puun tek
nilliset ja mekaaniset viat. Niiden lajit ja syyt. Virheellisyy
det rungon kehityksessä: lyly, kaarevuus, mutkaisuus, huo- 
lemat ym. Kahtia haarautunut latvus, oksaisuus, poikaoksat 
yms. Vikojen määrittely kasvavassa puussa.

Kasvavan puun taudit. Laho: kääpä, maannousu ym. 
Niiden syntyminen, kehitys ja leveneminen rungossa. Ulko
naiset tuntomerkit, eri puulajien suhde eri sienikasveihin. 
Laho oksa ym. Pahkat ym. epäsäännöllisyydet puun kas
vussa.

Teknilliset viat hakatuissa rungoissa ja puutavarassa. Puun 
halkeaminen, sen syyt ja edellytykset. Puutavara, jossa ei 
halkeamaa saa olla, keinot niiden estämiseksi. Sisäiset hal
keamat puiden kaatuessa. Kasvannaiset, niiden syyt ja tais
telu niitä vastaan. Sarvijaakot.
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Hakatun puun ja puutavaran sairaudet ja viat. Sinistymä,. 
sen syyt, merkitys eri puutavaralajeissa, taistelu sitä vastaan. 
Halkeamien ja toukkien käytävien merkitys sinistymän kehi
tyksessä. Laho hakatussa puutavarassa. Vaarallisimmat muo
dot lahoa. Lahon säilyminen ja kehittyminen käytännössä 
olevassa puutavarassa.

2. T u o t a n t o p r o s e s s i .

a) Sa ha tukkien  teko. 4 tuntia. Tukit kotimaisia markki
noita varten. Standarti kotimaisille markkinoille meneville 
hirsille, niiden perusmitat. Teknilliset vaatimukset, poikkeuk
set perusmitoista. Viat, joita näissä puutavaralajeissa salli
taan ja ei sallita.

Vientitukit eri markkinoita varten. Vientitukkien mitat. 
Teknilliset vaatimukset. Vientitukkien viat ja missä määrin 
niitä sallitaan. Viat, joita ei ollenkaan sallita. Poikkeukset 
pituuteen nähden eri markkinoilla.

b) R a kennushirsien  teko. 2 tuntia. Kasvava puu. Raken- 
nushirsien teknilliset vaatimukset, viat, jotka siirtävät saha- 
tukin rakennuspuuksi, viat, joita rakennuspuissa ei sallita. 
Standarti.

Pystyyn kuivanut puu. Pystyyn kuivaneiden puiden käyt
täminen rakennustoiminnassa. Teknilliset vaatimukset tällai
seen puutavaraan nähden. Käyttömenetelmät.

c) R a tapölkkyjen  valm istus. 4 tuntia. Tavara kotimaan 
markkinoita varten: mitä runko-osia käytetään ratapölkyiksi, 
ratapölkyt, niiden mitat ja pölkkyjen mitat, joista ratapölk
kyjä tehdään. Pölkkyjen tekemistä ratapölkyiksi koskevat 
säännöt ja menetelmät. Sallitut mitan ylitykset' ja alitukset. 
Ratapölkkyjen tulo pölkyistä. Teknilliset vaatimukset rata
pölkyille ja pölkyille, joista ratapölkkyjä tehdään. Ratapölk
kyjen lajittelu. Vioittuneiden runko-osien käyttäminen. 
Vaihdepölkyt, niiden kömpiektit ja mitat. Siltapölkyt.

Vientiratapölkkytavara. Vientiratapölkyt, niiden mitat ja 
lajit. - Kaksoisratapölkyt. Pölkyt, joista tehdään vientirata- 
pölkkyjä. Sleepersit, niiden lajit ja mitat. Teknilliset vaa
timukset. Ratapölkyiksi käytettävät puulajit. Edullisimpien
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mittojen valmistamista koskevat menetelmät ja säännöt. Rata- 
pölkkyjen virheet ja niiden lajittelu.

d) P ien ten  puutavaralajien valm istus. 4 tuntia. Kotimai
sille markkinoille menevät. Riu’ut, missä niitä etupäässä val
mistetaan, mitat ja teknilliset vaatimukset sekä lajittelu. 
Paperipuut kotimaisia markkinoita varten, puulaji, mitat, tek
nilliset vaatimukset ja lajittelu.* Kaivospölkyt, niiden mitat, 
lajitelmat ja eri mittojen suhde, valmistaminen pitkinä. Tek
nilliset vaatimukset ja lajittelu.

Vientipaperipuut.
Mitat pitkinä, teknilliset vaatimukset valmistettaessa met

sässä. Paperipuun raaka-aine, mitä runko-osia käytetään 
vientipaperipuiksi, puulajit, lajittelusäännöt. Paperipuiden val
mistus pitkinä. Mitat, teknilliset vaatimukset, lajittelu.

Vientikaivospölkyt.
Mitat, lajitelma. Pituuden ja läpimitan riippuvaisuus toi

sistaan. Runkojen valmistus kaivospölkkyjen tekoa varten. 
Sallitut pituuden ylitykset. Teknilliset vaatimukset ja lajit
telu.

Roundwood.
Puulajit. Roundwoodin valmistus sivutuotteena ja niiden 

valmistuksen yhteys paperipuiden valmistuksen kanssa. Mitat 
valmiina ja pitkinä. Teknilliset vaatimukset ja lajittelu.

e) E rik o isla jit pyöreätä puutavaraa kotim aisia m arkki
noita varten. 2 tuntia. Faneeripölkyt ja tulitikkupuut. Len- 
nätinpylväät. Näiden puutavaralajien valmistamista, varas- 
tossapitoa ja luovutusta koskevat säännöt. Mitat, puulajit ja 
teknilliset vaatimukset, lajittelusäännöt ja perusviat.

f) E rik o isla jit pyöreätä vientipuutavaraa. 2 tuntia. Tuli
tikkupuut ja piirut, Hollannin pelkat, lennätinpylväät, vienti- 
parrut. Perustiedot niiden käytöstä, mitoista ja teknillisistä 
vaatimuksista.

g) P ien et, puolittain tarvepuun luontoiset puutavaralajit 
ja  polttopuut. 2 tuntia. Riut, vaunujen pystypuut, seipäät 
rautateiden lumisuojuksiin ym. Mitat, valmistusta koskevat 
säännöt, teknilliset vaatimukset.
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Polttopuiden valmistaminen pitkinä, mitat. Viat, jotka 
siirtävät arvopuun polttopuiden luokkaan. Standarti poltto
puille ja niiden lajittelu. Kuivaspolttopuiden teknilliset vaa
timukset.

3. M e r k i n t ä  j a  k ä y t e t t ä v ä t  t y ö v ä l i n e e t ,  
t y ö n  j ä r j e s t e l y .

a) M ittalaitteet ja  kuutiotaulukot. 2 tuntia. Metrimitat, 
jalkamitat vientiä varten, tiedot Hollannin mitoista, mitta
nauha, kokoonkäännettävä mitta, mittasakset läpimitan mit
taamiseksi, mittatanko ja sen jakaminen osiin.

Kuutiotaulukot, niiden lajit ja tarkoitukset. Olemassaole
vat taulukot ja niiden käyttäminen. Taulukkojen edut ja 
puutteellisuudet. Taulukkojen käyttö, eri puutavaralajien 
merkkaus.

b) M erkka a ja n  työn järjestäm inen. 2 tuntia. Merkkaa- 
jan työn järjestäminen. Brigaadimetoodi perustyömuotona 
metsätöissä. Merkkaajan paikka yleisessä työläisbrigaadissa. 
Töiden järjestys merkattaessa, rungon ennakkotarkastus, 
silmämääräinen saatavan puutavaran arviointi. Mittauksen 
tarkistus. Rungon viallisuuden ja erikoisuuksien ottaminen 
huomioon. Edullisimman kombinatsionin valitseminen saata
vaan puutavaraan nähden.

m
n Kirjallisuutta.
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Tuotannollinen karakteristiikka „rungon katkaisijaa” varten

I. Työpaikka.
Hakkuupalsta ja varastopaikka.

II. Tyoaseet.
Saha, kirves, viila, laitteet sahan teroittamista ja kunnosta

mista varten.
✓

III. Tuotannolliset tehtävät ja tuotantoprosessin karak
teristiikka.

Rungon katkaisija on täytäntöönpanijana rungon katkai
semisen alalla eri puutavaralajeiksi ja mitoiksi. Hän vastaa 
rungon katkaisemisesta teknillisten vaatimusten mukaisesti, 
katkaisee rungon, merkitsijän tekemien merkintöjen mukaan, 
eri puutavaralajeiksi, tasoittaa rungon tyven ja latvan, sahaa 
pois vialliset kohdat, sijoittaa eri puutavaralajit tarkastamista 
ja mittausta varten, suorittaa puutavaran alustavan tarkastuk
sen katkaisun jälestä sisäisten vikojen selvillesaamiseksi. Jos 
sellaisia esiintyy, kutsuu merkitsijän tekemään merkintää 
viasta. Hoitaa työkaluja, toimittaa niiden teroituksen ja kun
nostamisen.

IV. Tietomäärä ja tuotannolliset tottumukset.
Katkaisijan tulee tuntea puun rakenne, sen kasvuehdot, 

eri puulajien teknilliset peruseroavaisuudet, hänen tulee tuntea 
ja käsittää puun tärkeimmät viat, missä laajuudessa ne esiin
tyvät ja miten ne vaikuttavat puun katkaisemiseen, tuntea 
työehdot talvi- ja kesähakkuiden alalla, rungon katkaisun
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alalla hakkuupalstalla ja varastopaikalla sekä sen erikoisuudet, 
hänen tulee tuntea puutavaralajit ja niiden erikoisuudet kat
kaisun kannalta, tuotantoprosessit metsätöiden alalla, brigaadi- 
metoodi ja brigaadin yksityisten jäsenten velvollisuudet.

Hän on velvollinen tuntemaan käytettävät työaseet (sahan, 
kirveen ja viilan), niiden käyttämistä koskevat säännöt ja nii
den hoidon sekä työnsuojelusta koskevat säännöt.

V. Teknillinen minimi.
Edellytetty 24 oppitunniksi, siitä 8 tuntia poliittiseen osaan.

1. P e r u s t i e d o t  p u u n  t e k n o l o g i a s t a .
 ̂ 4 t u n t i a.

a) Yleistiedot puusta ja sen kasvuehdoista, puun rakenne, 
käsitys leikkaamisesta kohtisuoraan syitä vastaan. Eri puu
lajien teknilliset perusominaisuudet (kovuus ym.), puun tila 
talvella ja kesällä sahaamisen kannalta.

b) Puun viat, jotka vaikuttavat katkaisemiseen: onttous, 
oksat, kierous ym. Puun yleiset viat ja niiden ilmeneminen 
katkaistaessa: laho, sydänhalkeama ym., niiden tunnusmerkit 
ja karakteristiikka.

c) Peruspuutavaralajit ja niiden mitat. Saha- ja raken- 
nushirret, paperipuut ja kaivospölkyt, pitkä puutavara, rata- 
pölkkypölkyt jne. Yleiskäsitteet niiden valmistamisen alalla 
vallitsevista teknillisistä vaatimuksista. Seikat, jotka vaativat 
katkaisijan erikoista huomiota (suora leikkaus ym.). Yleiset 
vaatimukset katkaisuun nähden, ylimitta katkaisun ja justee- 
rauksen varalta. Yleiskäsitykset yleensä käyttämättä jäävästä 
rungon osasta, latvasta, rungon viallisuudesta ym.

2. T u o t a n t o p r o s e s s i .  M e t s ä t y ö t .  6 t u n t i a .

a) Metsätyöprosessin yleinen karakteristiikka ja sen 
kuvaaminen. Hakkuiden toimittaminen eri vuodenajoittain ja 
ympäri vuoden. Työn erikoisuudet eri vuodenaikoina. Hak
kuut katkaisemalla rungot hakkuupalstalla ja hakkuut run-

5 1



goittain, katkaisemalla ne varastopaikoilla. Katkaisijan työn 
erikoisuudet näissä olosuhteissa. Millä ehdoilla rungoittain 
hakkausta voidaan käyttää. Varastopaikalla tapahtuvan tuo
tantoprosessin kuvaaminen.

b) Yleiset säännöt katkaisemisesta metsässä ja eri ope- 
ratioiden järjestys: rungon tarkastus ja merkkien etsiminen, 
missä järjestyksessä runkoa seurataan, merkkien muuttami
nen, kun huomataan salassa ollut vika, puutavaran vierittä
minen mittaamista ja tarkastusta varten. Missä järjestyk
sessä työ eri' runkoihin nähden suoritetaan ottaen huomioon 
niiden sijainnin. Ajoteiden huomioonottaminen. Muutokset, 
mitä tehdään katkaisemiseen nähden varastopaikalla.

c) Puun asema katkaistaessa ja työssä syntyvät vaikeudet: 
puristus. Sen estäminen. Puun makaaminen liian lähellä 
maata, toisten puiden häiritseminen, työehtojen parantaminen 
varastopaikalla. Työajan aiheuttamat vaikeudet (pihkaisuus) 
ja taistelu niitä vastaan.

K a t k o t t a e s s a  k ä y t e t t ä v ä t  t y ö a s e e t .
4 t u n t i a .

c) Aputyökalut ja -laitteet; tasaaja, jakolaite. Näiden eri 
tyypit: yksinkertaiset ja säännöstäjien kera, jakopihdit. Viilat, 
niiden muoto ja laatu. Yksinkertainen penkki sahojen kunnos
tamista ja teroitusta varten. Mittalaite jaoituksen tarkastusta 
varten.

a) Slatoustilainen justeerisaha, sen kuvaaminen ja karak- 
teristiikka: terä, hammas, sen osat, kaarevuus, haritus jne. 
Teroitusta ja kunnostamista koskevat säännöt. Erikoisham- 
paiset kahden hengen sahat. Niiden kuvaus, hampaan karak- 
teristiikka, teroitusta koskevat säännöt. Selän oheneminen, 
amerikalaista tyyppiä olevat irroitettavat kädensijat.

b) Yhden hengen puukkosahat yksinkertaisine ja erikois- 
hampaineen. Näiden sahojen hoito ja niiden erikoisuudet. Nii
den käyttöehdot. Näiden sahojen eri tyypit, niiden karakte- 
ristiikka ja hoito.

d) Lisävälineet katkaisijaa varten: kirves, sen käyttö
katkaistaessa, tarvittava kirvestyyppi, yleiset säännöt kirveen
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hoitoon nähden ja sen teroitus. Kirveen valmistus ja sen 
käyttäminen katkaistaessa. Mitat.

e) Työkalujen kunnostamistekniikka. Sahan teroittami
sen ja sen kunnossapidon merkitys työn tuottoisuudelle. Sahan 
kunnostamisen järjestys ja sitä koskevat säännöt: suoritus- 
aika, missä järjestyksessä jako, teroitus ja jaoituksen tarkis
tus toimitetaan. Jaoituksen suuruus ja sen muuttuminen hak
kuiden aikaan nähden. Sahan teroituskulma ja sen muuttu
minen ilman lämpömäärän mukaan. Työnsuojelusta koskevat 
teknilliset säännöt.

3. T y ö n  j ä r j e s t e l y .  2 t u n t i a .

a) Brigaadimenetelmä sosialistisen työn perusmuotona 
metsätöissä. Kompleksi-, funktsionaalinen ja yleisbrigaadi. 
Brigaadityön tuntomerkit ja sen eroitus arttelityöstä. Sosia
listiset työmuodot.

b) Katkaisi jäin paikka brigaadissa. Yleinen kaavakuva 
työstä ja työläisten sijoitus hakkuupalstalle. Katkaisi jäin vel
vollisuudet. Katkaisi jäin määrä eri työaseita käytettäessä. 
Koko brigaadin ja katkaisi jäin työn tuottoisuus. Katkaisi jäin 
osuus työansiosta.

K i r ja l l i s u u t t a .

Anynuu, 3aroTOBKa Jieca.
UjiomnuKos, P a a p a ö o T K a  Jieca h  jiecH L ie  c o p t h m ö h t h .
Bpaydep, J Iec o 3K c n jio a T a u ,H H  h  JiecH Lie copT U M eH T H .
3umuh, KaK coftepmaTB jiecopyöoHHHe HHCTpyMenTH 

b  n o p tf jjK e .
3umuh h  Ilempoej Yxor 3a HHCTpyMOHTaMH 11a  Jie- 

copa3paöoTKax.
3yÖoeuH, 3 a  x o p o m e e  Ka^iecTBO HHCTpyMCHTOB tia  Jie- 

c o p a 3 p a ö o T K a x .
Opemnun, Ilnjia KoMrmc h KaK eto paöoTaTL, 2-e H3£.
IliMejiee h  Ĵ ameecKuu, M e x a H H 3 a u ,n a  «Jieco3aroTOBOK.
Cejiueanoe, O p r a H H 3 a ip m  Tpy,a;a H a J ieco3aroT O B K ax.
C e B . K p .  K a ö . n a p T p a ö o T H , J Ieco 3a ro T O B K ii 3 -r o  r o ^ a  

nHTHJieTKH.
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Tuotannollinen karakteristiikka „puutavaran kasaajalle hevosella”

I. Työpaikka.
Häkkuupalsta ja alkeisvarastopaikka.

II. Työvälineet.
Kärryt, reki, köysiä ja erikoislaitteita.

III. Tuotannolliset tehtävät ja tuotantoprosessin Karak
teristiikka.

Puutavaran kasaaja hevosella suorittaa puutavaran kuor- 
mausprosessin ja on vastuussa tehtävän laadullisesta ja mää
rällisestä täyttämisestä sekä oikeasta ja tarkoituksenmukai
sesta kasaamislaitteiden käyttämisestä ja hevosen hoidosta 
työn aikana.

Hän toimittaa puutavaran kuormaamisen kasaamislaitteille, 
kiinnittää puutavaran erikoisilla laitteilla: köysillä, ketjuilla, 
saksilla yms., vapauttaa puutavaran kasaamislaitteista ja ohjaa 
hevosta kasattaessa, kuljettaa kasaamislaitteet hevosella hak- 
kuupalstalle, hoitaa näitä laitteita ja pitää huolta niiden kun
nossapidosta, suorittaen yksinkertaisemman korjauksen.

IV. Tietomäärä ja tuotannolliset tottumukset.
Puutavaran kasaajan tulee olla selvillä perusmenetelmistä 

hakkuissa sekä kasaamisen niissä näyttelemästä osasta, hänen 
tulee tuntea yksinkertaisimmat kasauslaitteet, tarttumis- ja 
sitomismenetelmät, hevoskasausta talvella ja kesällä koskevat 
säännöt ja menetelmät, hänellä tulee olla käsitystä koneelli
sesta kasauksesta, tuntea brigaadityö kasauksessa ja kasauksen
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yhteys hakkuiden ja puutavaran kuljetuksen kanssa, säännöt 
puutavaran panemisesta kasoihin kuljetusteiden varsilla ole
villa varastopaikoilla.

Hänen tulee osata käsitellä kasauslaitteita, valjastaa ja 
hoitaa hevosta sekä toimittaa puutavaran latominen varas
tossa.

V, Teknillinen minimi.
Edellytetty 36 oppitunniksi, siitä 8 tuntia poliittiseen osaan.

1. M e t s ä t y ö t .  2 t u n t i a .

Tärkeimmät puutavaralajit.
Yleinen järjestys puutavaran valmistuksen alalla katkais

taessa se hakkuupalstalla. Tuotantoprosessin eri vaiheet. 
Kasaaminen ja missä tapauksissa sitä ei käytetä.

Hakkuun toimittaminen kokonaisin rungoin. Tämän hak
kuutavan erikoisuudet. Kesä- ja talvihakkuut ja niiden eri
koisuudet. Luettelo puutavaroista, joita valmistetaan hakkuu- 
palstalla. Niiden karakteristiikka kasaamisen kannalta (mitat, 
muodot, tilavuus). Niiden tavallinen sijainti hakkuupalstalla 
ennen kasaamista.

Missä oloissa käytetään kasausta, hakkuumenetelmä, etäi
syys jne. Kasaamisen perusmuodot: veto ja laahaus. Kasauk
sen merkitys käytettäessä ratsionalisoitua ja koneellistutettua 
puutavaran kuljetusta.

2. K a s a u s  j a  k a s a u s l a i t t e e t .

a) K asauslaitteet ja  ku ljetus. Reet, takareet, erikoisuudet, 
sitomiskeino. Kärryt. Pyörillä varustetut aluslaitteet, niiden 
rakenne ja karakteristiikka (lujuus, helppo liikuteltavuus). 
Muut mutkikkaammat laitteet. Erityyppiset kartiot.

Puutavaran sitomis- ja kiinnittämismenetelmät. Puutava
ran sitominen rekiin, köysien ja ketjujen käyttö. Sitominen 
purilaisiin. Sitominen kärryihin, puutavaran kiinnittäminen 
pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin. Sitomismenetelmät ja
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niiden käyttäminen. Metalliköysien ja ketjujen käyttäminen.
Apulaitteet ja niiden käyttäminen. Kartiot ja niiden 

rakenne. Saranalaitteet ja niiden kiskot. Koukut. Blokit. 
Kiinnittäminen silmukalla. Puutavaran vapauttaminen kiinni
tyksestä (4 tuntia).

b) Hevosen voima. Edullisimmat olosuhteet vetotyölle. 
Kuormastot: määrä ja kokoonpano. Syöttösäännöt. Syöttä
minen työn aikana. Hevosen tilan silmälläpito. Sen hoito. 
Perussairaudet ja niiden tunnusmerkit. Tallit metsässä. Hevos
ten lepo.

Talvi- ja kesävaljaat kasattaessa ja niiden eri lajit. Lan
kien sovittaminen. Vetohihnan ja länkien muiden osien jär
jestäminen. Eri valjastustapojen edut ja puutteellisuudet. 
Parivaljakot. Missä tapauksissa niitä käytetään ja niiden 
puutteellisuudet. Hevosen kengitys.

Hevosen suoritettavien kierrosten laskeminen eri mat
koilla sekä menetelmät talvi- ja kesäkasauksessa. Ajan kulu
tus seisomiseen varastopaikalla ja kuormattaessa. 1 hevosen 
työnormi eri puutavaralajierr alalla sekä eri matkoilla kesällä 
ja talvella (3 tuntia).

c) Talvikasaus ja  siinä käytettävät m enetelm ät. Kasaus
reillä. Reen kuormitus: hirsiä, muuta pitkää puutavaraa,
paperipuita, ratapölkkytavaraa. Kuormitus muita kasauslait- 
teita käytettäessä. Milloin mitäkin kasausmenetelmää käyte
tään. Kuormaustyöt, rekien ja muiden kasausvälineiden varus
taminen.

Kasaus laahaamalla. Milloin kasausta laahaamalla käy
tetään, sen välttämättömät edellytykset (etäisyys, puutavaran 
laatu). Eri laahaustavat. Laite varasto hakkuupalstalla. Puu
tavaran kulkeminen lumessa. Puutavaran kuormaaminen kar
tioihin (3 tuntia).

d) K esäkasa us ja  siinä käytettävät m enetelm ät. Yleiset 
työehdot kesäkasauksessa. Kasaus pyörien varassa. Eri kärry
jä muiden pyörien varassa liikkuvien ajoneuvojen lajit eri
laista puutavaraa kasattaessa. Erilaisen puutavaran kuormaus 
kesällä. Kuljetusmatka. Kärryjen kuormituksen suuruus.

Kasaus laahaamalla ja puolittain laahaamalla. Kasaus- 
lajit ja tällöin käytettävät apulaitteet. Etäisyys tätä kasaus-
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lajia käytettäessä. Kuormitus ja voima, mikä tarvitaan puu
tavaran kuljettamiseen. Puutavaran kulku maassa (2 tuntia).

e) K a sa u ksen  erikoism uodot. Kasaus vuorisella ja mäki
sellä seudulla. Sopivimmat kasauspaikat. Rännien teko. 
Yleiskäsitteet tukkien laskulaitteista. Kasaus suoperäisellä
maalla. Apulaitteet, aluspuut, siirrettävät tiet.

Runkojen kasaus. Erikoisuudet runkojen kasauksessa,,
koneellistuttamisen välttämättömyys, yleiskäsitteet koneellis- 
tutettua kasausta koskeviin menetelmiin nähden, sen käyttä
minen eri puutavaralajeihin ja runkoihin nähden (2 tuntia).

f) T y ö n  järjestely . Brigaadityö sosialistisena työmuotona.
Brigaadilajit: funktsionaaliset ja yleisbrigaadit.

Funktsionaalinen brigaadi kasattaessa. Hevosten määrä 
eri ajomatkoilla. Aputyöläiset puutavaran kuormaamista ja 
purkamista varten. Brigaadin kokoonpano talvi- ja kesä- 
kasauksessa.

Yleisbrigaadi. Kasaajan velvollisuudet yleisbrigaadissa. 
Työläisten lukumäärä yleisbrigaadissa olosuhteiden kasauk
sessa ollessa erilaiset. Työn hinnoittelu ja ansion jako.

Kasaajan työpäivän rakenne. Hänen seisDkkinsa ja toi
menpiteet niiden välttämiseksi. Työn luettelointimenetelmät, 
kappalekaupalla ja tilavuusmitalla. Työnsuojelusta koskevat 
säännöt (2 tuntia).

3. V a r a s t o t a l o u s .

a) Puutavaran pinoam inen ja  asetus kasattaessa. Varasto-
paikkojen suuruus ja sijainti. Pinojen korkeus, varastopaik
kojen syvyys. Tulo- ja menotiet. Varaston kuntoonpano.
Vakinaiset ja väliaikaiset varastot.

Puutavaran pinoaminen. Puutavaran lajittelu kasattaessa 
ja sen tarkoitus. Perusryhmät lajiteltaessa. Taapelien sijainti. 
Säännöt puutavaran pinoomisesta ensiasteisissa varastoissa. 
Runkojen asetus. Eroitus pinoamisen välillä kasattaessa laa- 
haamalla ja muuten (2 tuntia).

b) K a sa u ksen  ja  puutavaran k u lje tu k sen  välinen yhteys. 
Puutavaravarastojen normaalinen koko ja lähetys eri tietyyp-
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pejä käytettäessä. Hevosten jäätie ja parrutie, traktoritiet, 
ilmaradat ja kapearaiteiset radat. Kasaamisen tehokkuus.

Kasausmenetelmän riippuvaisuus tietyypistä. Kasauksen 
koneellistuttaminen käytettäessä teitä, joilla kuljetettava määrä 
on suuri. Kasaus käytettäessä* automobiilikuljetusta (2 tuntia).

K i r j a l l i s u u t t a .

AuyHuu, 3aroTOBKa jieca.
TexHHqecKne ycjioBHH Ha 3aroTOBKy h BHB03Ky Jieca.
CyxonyimiH TpaHcnopT Jieca, H3^/CeBJieca.
Katuun , Harpy3Ka n Btirpy3Ka Jieca.
npomancKuu, Jle/tBHtie /toporn c kohhoö Ttfroft.
Kyjiu6un} JlencHeBHe Aoporn.
JOpaco6y PaöoTa Ha Jioma^H Ha Jieco3aroTQBKax.

Teknillinen lisäminimi puutavaran kasaaj alle käytettäessä 
koneellista laitetta.

1. P e r u s k ä s i t t e e t  m e k a n i i k a s t a .  2 t u n t i a .

Voima, liike, vastustus, kitka, vivut, väkipyörät, vorokki, 
taljat, kiila.

2. P u u t a v a r a i n  k o n e e l l i n e n  k a s a u s .

a) K asausm enetelm ät ja  -välineet. Kasaus laahaamalla 
puoliksiriippuvassa ja riippuvassa asennossa. Kasaus trak
torien, telojen ym. laitteiden avulla (2 tuntia).

b) K o n eellisen  kasauksen käyttäm inen. Laitteen toiminta
piiri. Työjärjestys. Köysien siirto. Köysien, koukkujen ja 
saksien käyttö. Työn tuottoisuus eri aloilla. Brigaadin yksi
tyisten työläisten velvollisuudet. Työnsuojelusta koskeva tek
niikka ja säännöt koneellisessa kasauksessa (2 tuntia).

Kirjallisuutta.
IUoMopoG h flanujieocKuu, MexammijHH Jieco3aro-

TOBOK.
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Tuotannollinen karakteristiikka „kuorimis- laitteen brigadiiria” varten

I. Työpaikka.
Kuorimiskone, työpaikka puuvarastossa ja metsässä.

II. Työvälineet.
Kuorimiskoneet, kirves, kuorimisrauta, petkele, viilaa jän 

työkaluja.

III. Tuotannolliset tehtävät ja tuotantoprosessin karak
teristiikka.

Kuorimislaitteen brigadiiri järjestää kuorimiskoneessa työs
kentelevän brigaadin työn ja on vastuussa koneiston tilasta, 
sen työn normaalisesta kulusta, työvoiman oikeasta sijoitte
lusta ja sen oikeasta käytöstä. Hän vastaa työnjohtajalta 
itsekannattavaisuuden pohjalla saadun tehtävän määrällisestä 
ja laadullisesta täyttämisestä.

Brigadiiri johtaa brigaadin työtä, pitää silmällä koneiden 
tilaa ja käyttöä sekä koneenkäyttäjän johdolla suorittaa sen 
yksinkertaisimmat korjaukset. Hän järjestää ja johtaa bri- 
gaadfn vastasuunnitelman laatimista, pitää luetteloa brigaa
din sitoumusten täyttämisestä, koko brigaadin ja sen yksi
tyisten työläisten suorittamasta työstä, työkurista ja roku- 
leista, pitää luetteloa ja tiliä koneeseen kuuluvista teknillisistä 
laitteista ja huolehtii sen säilyttämisestä.

Hän tilaa tarvittavat työkalut, koneet ja ammattivaate- 
tuksen brigaadille sekä pitää silmällä niiden oikeata käyttöä.

IV. Tietomäärä ja tuotannolliset tottumukset.
Brigadiirilla tulee olla yleistiedot puusta sekä peruskäsit

teet puun teknologiasta ja niistä puutavaralajeista, mitkä kuo
ritaan, hänen tulee tuntea teknilliset vaatimukset kuhunkin
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kuorismislajiin nähden, omata tottumukset kuorimisen laa
dun ja lajittelun arvostelemiseksi, tuntea kuorimisen vaikutus- 
eri puutavaralajien laatuun sekä kuoritun tavaran säilytys- 
säännöt. Hänen tulee tuntea teknilliset vaatimukset kuoreen 
nähden, sen keräämistä ja säilyttämistä koskevat säännöt sekä 
kuoren ja puutavaran mittausta koskevat säännöt.

Brigadiirin tulee omata perustiedot mekaniikasta, voima- 
koneista, tuntea käsityöaseet, joilla suoritetaan kuorimista, 
tärkeimmät kuorimiskoneet, niiden käsittelyn ja hoidon, hä
nellä tulee olla yleistiedot raaka-aineen kulj etuksesta ja val
miista tavarasta varastossa. Hänen tulee tuntea tuotannon 
järjestämistä, brigaadimetoodia ja työnsuojelustekniikkaa kos
kevat yleiset säännöt.

Hänen tulee osata suorittaa koneiden yksinkertaisin kor
jaus sekä osata käytännöllisesti työskennellä niissä, osaten 
panna ne käyntiin, pysähdyttää ja hoitaa niitä, pitää luette
loa työstä ja tilityksiä brigaadissa sekä käsitellä kuutiotau- 
lukkoja.

V. Teknillinen minimi.
Edellytetty 50 oppitunniksi, siitä 8 tuntia poliittiseen 

osaan.

1. T e k n i l l i n e n  m a t e m a t i i k k a .

* L yhyitä  tietoja  m atem atiikasta. 8 tuntia. Kymmenmurto- 
luvut, kaikki neljä laskutapaa murtoluvuilla. Merkit, pro
senttilaskut, suhteet. Pinta-alojen ja tilavuuksien laskemista 
koskevat käsitteet.

2. P e r u s t i e d o t  m e k a n i i k a s t a  j a  k o n e o p i s t a .
4 t u n  t i a.

Työ- ja tehokäsitteet. Työn ainekset (voima ja matka). 
Teho, työ vississä ajassa. Työyksikkö. Vastustus. Vaikutus- 
koeffisientti. Koneen voimamäärä. Liikkeen siirtäminen. 
Kuorimiskoneen kinemaattinen kaava.
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Yleiskäsitykset voimakoneesta. Höyrykoneen työskentely. 
Lyhyet tiedot polttomoottorista. Perusosat. Koneen osat, ham
masrattaat, akselit, muhvit, laakerit ym.

3. P e r u s t i e d o t  p u u n  t e k n o l o g i a s t a .
24 t u n t i a .

a) Puu ja sen osat. Puun kasvu sekä puuaineen ja kuo
ren kasvu, sen rakenne. Niiden eroavaisuus puun eri osissa. 
Puun ja kuoren teknilliset ominaisuudet. Puun kasvuehtojen 
vaikutus puuaineen ja kuoren ominaisuuksiin.

b) Puun rakenne ja syiden asento. Teknoloogiset perus
prosessit. Puun leikkaaminen, pitkittäin ja poikittain, erilai
set hampaat näissä tapauksissa. Puun höyläys. Oikean höy- 
läämisen edellytykset. Kuoren poistaminen vetelemällä läik
kinä, kirveellä ja kuorimisraudalla. Puun kuivatus. Kuorimi
sen tarkoitus.

4. T u o t a n t o p r o s e s s i .

a) P uutavaralajit, jo tk a  vaativat kuorim ista, ja  kuorim i
sen  m ekaaniset ehdot. 4 tuntia. Epätäydellisesti kuorittavat 
puutavaralajit. Miksi eräitä puutavaralajeja ei saa kuoria. 
Piirut, pitkäksi jätetty puutavara, pienet tarvepuut. Osittaisen 
kuorimisen eli aisaamisen käyttäminen. Kuoriminen puoli- 
puhtaiksi. Sen karakteristiikka. Puutavaralajit, joihin näh-

.den sitä käytetään, hirret, kaivospölkyt ja osittain paperi- 
puut.

Puhtaaksi kuoriminen. Sen karakteristiikka, puutavaralajit, 
joihin nähden sitä käytetään. Teknilliset vaatimukset paperi- 
puiden puhtaaksi kuorimiseen nähden. Puutavaran säilytys 
puhtaaksi kuorimisen jälkeen: uitto ta varan ja uittamattoman.

b) K u orim isen  va ikutus eri puutavaralajien laatuun. 
2 tuntia. Kuoriminen suojelustoimenpiteenä sinistymistä vas
taan (puun kuivaaminen). Sinistyminen, sen seuraukset ja 
lajittelu. Kaarnakuoriaiset. Missä oloissa uhkaa hyökkäys- 
vaara niiden taholta, kaarnakuoriaisten hyökkäysten seurauk
set.
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Kuorimisen vahingolliset seuraukset. Puun halkeileminen 
kesähakkuissä ja tämän halkeilemisen määrä. Toimenpiteet 
taistelussa tätä vastaan ja lajittelu. Rungon pihkaisuus, ilman 
vaikutus ja likaantuminen.

c) K u o ren  kerääm inen ja  säilytys. 2 tuntia. Eri puulajien 
kuoren käyttäminen. Teknilliset vaatimukset parkituksessa 
käytettävään kuusenkuoreen nähden. Eri menetelmiä käy
tettäessä saadun kuoren teknilliset erikoisuudet. Kuoren 
kerääminen ja kuivaaminen varastopaikoilla eri kuorimis- 
menetelmiä käytettäessä, kuoren säilytystä koskevat säännöt 
ja menetelmät.

d) T ek n illiset vaatim ukset eri puutavaralajien kuorim isen  
alalla. 4 tuntia. Aisaaminen, milloin sitä käytetään ja sään
nöt, viirujen lukumäärä hirsissä, viirujen leveys, kuorimisen 
laatu.

Puhtaaksi kuoriminen. Puhtaaksi kuorimisen teknillinen 
karakteristiikka. Kuorimisen laatu ja raakkaussyyt siihen 
nähden. Uittopaperipuiden kuoriminen kahdesti. Puutavaran 
säilytys ja pinoaminen kuorimisen jälestä. Kuoriminen vii
luina, sen erikoisuudet. Sen käyttäminen puutavaraan näh
den talvella ja keväthakkuissa.

e) Raaka-aineen syöttö ja  valm iiden tuotteiden siirtäm inen  
pois. 2 tuntia. Työskentely kuorimispaikalla. Raaka-aineen 
syötön ja valmiiden tuotteiden poissiirtämisen sekä koneiden 
työkyvyn välinen yhteys. Syöttäminen ja poissiirtäminen 
käsin. Syöttöjärjestys eri koneissa. Tuotteiden poissiirtäminen 
käsin kuorittaessa, siirrettävissä koneissa. Menetelmät koneel
lisesti syötettäessä ja poiskorjättäessä. Transporteerit ja nii
den rakenne.

5. K u o r i m i s a s e e t  j a  - k o n e e t .

a) K äsityöaseet. 2 tuntia. Kirves ja mitä ominaisuuksia 
siltä kuorittaessa vaaditaan. Kirveellä suoritettavat lisätyöt. 
Kuorimisraudat puhtaaksi kuorimista varten. Niiden muo
dot, kuorimisraudan hoito, teroitusmenetelmä. Tukkihaka ja 
sen käyttäminen. Ruotsalainen kuorimispetkele. Sen teknil
linen karakteristiikka. Ruotsalainen petkele kääntökoukkui-
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neen. Maksimovin neuvostopetkele, sen karakteristiikka. Pet
kel eiden hoito. Työmenetelmät. Teroitus.

b) K u orim isk o n eet. 4 tuntia. Yleiskäsitteet kuorimis-
koneista. Konetyypit: poikittain, pitkittäin ja ruuvimaisesti 
työskentelevät koneet. Konetyypit, niiden arvostelu ja niiden 
suorittaman työn karakteristiikka. Koneiden teho, niiden 
voimakoneet ja niiden voimansiirtolaitteet. Laskelmat työ
kykyyn nähden.

Rosserin kone paperipuiden kuorimista varten. Koneen 
tyyppi. Sen rakenne ja käsittely työn aikana. Teho. Työ
kyky. Henkilökunta ja eri työläisten tehtävät. Missä oloissa 
konetta voidaan käyttää.

Sasonovin kone paperipuiden kuorimista varten. Koneen 
tyyppi. Koneen rakenne ja sen käsittely työn aikana. Teho. 
Teoreettinen ja käytännöllinen työkyky. Henkilökunta. Koneen 
puutteellisuudet ja sen parantaminen. Tutustuminen ”Opyt”- 
nimiseen koneeseen. Koneen käyttäminen teollisuudessa.

c) K o n eid en  hoito ja  niiden korjaus. 2 tuntia. Yleiset 
säännöt koneen hoidosta. Koneen hoito työn aikana. Koneen 
puhdistus, sen terien vaihto. Niiden teroitus. Eri osien voi
telu. Käyntiinpanoa ja pysähdyttämistä koskevat säännöt. 
Nopeuden säännöstely. Syöttösäännöt. Teknillistä silmällä
pitoa työn aikana koskevat säännöt.

Korjaus. Yleinen tutustuminen viilaa jän työkaluihin. 
Yksinkertaisimpien viilarintöiden suoritus. Mutterien teko,, 
pienten osien valmistaminen, juottaminen ym. Juoksevan kor
jauksen suoritus koneissa.

6. T u o t a n n o n  j a  t y ö n  j ä r j e s t e l y .  2 t u n t i a .

a) Brikaadityö sosialistisen työn perusmuotona. Brikaadi- 
työn karakteristiikka. Sen peruspiirteet: työn jako, työ- 
palkkaprinsiippi, ansion jakaminen brigaadissa jne. Esimerk
kejä brigaadin kokoonpanosta kuorimakoneissa. Voimien sijoi
tus brigaadissa. Brigadiirin ja yksityisten työläisten velvolli
suudet kuorimakoneessa. Brigaadin suunnitelma ja sen laati
minen. Työnsuojelustekniikkaa koskevat säännöt.
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7. B r i g a d i i r i n  l u e t t e l o i n t i  j a  t i l i n p i t o .
2 t u n t i a .

Koko brigaadin ja yksityisten työläisten suorittaman työn 
luettelointi. Puutavaran —  katkaistun ja pitkän —  mittausme
netelmät. Kiinteä- ja pinomitta. Häviöt. Luettelointiaine- 
histon antaminen työnjohtajalle. Työpalkkaa koskevien las
kelmien tarkastus. Tilinpito työkaluista sekä polttoaineesta 
ja muista tarveaineista. Brigadiirin tilinteko brigaadin 
sisällä. j

Kirjallisuutta.
Hajiemoe, 2KH3Hb, cTpoenHe h liopoiiit ApececEHH.
AcfiaHacbev, O H 3 H H e c K n e  h  M e xa H H n e cK H e CBOftcTBa

3aÖ0JI0HH0H ApeBecHHH.
fluiHOö, TexuiiuecKHe ctsoiicTBa ApeBecHHH.
rpoccMcm u UlmeuHumep, TexHOJiorHH Aepena.
Ce63anjiecnp oM , T e x t i i n e c K H e  H H C T pyK itim  H a r ip o H 3 -  

BOACTBe jieco3aroT O B O K .
T ex H H H e c K H e ycJiOBHa H a 3aroT O B K y h BHB03Ky jieca 

1931-32 r., H3A- CeBJieca.
llL n e jie e  h fla m e o c tc u u ,  MexaHH3au,HH J ie c 0 3 a r0 T 0 B 0 K .

3umuhh Jlempoe, Yxoa 3 a  HHCTpyMeHTaMH Ha Jieco- 
p a a p a ö o T K a x . ~  .5

Kom/ios, JIeco3aroTOBKii.
Syöoern, K onpeAeJieira» uoacJmmieHTOB nojiHOii Ape- 

P.eCHHU.

\
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Tuotannollinen karakteristiikka „kuorijaa”varten

I. Työpaikka.
Kuorimakone, työpaikka varastossa ja metsässä.

II. Työaseet.
Kirves, kuorimarauta, kuorimapetkele.

III. Tuotannolliset tehtävät ja tuotantoprosessin karak
teristiikka.

Kuori ja on kuorimisprosessin suorittaja ja vastaa tulok
sista kuorittavaan puutavaraan nähden laadullisesti ja määräl
lisesti sekä säästävästä ja oikeasta suhtautumisesta työaseisiin 
ja kuorimiskoneeseen. Kuoriminen tapahtuu joko käsiaseella 
taikka koneilla, jotka vastaavat käsiteltävää puutavaraa. 
Kuori ja hoitaa käsiaseita ja kuorimakonetta. Hän on mukana 
pieniä korjauksia suoritettaessa ja säilyttää työaseita.

IV. Tietomäärä ja tuotannolliset tottumukset.
Kuorijalla tulee olla yleistiedot puusta ja puun teknolo

giasta, hänen tulee tuntea kuorittavat puutavaralajit ja eri 
kuorimislajien suhteen vallitsevat teknilliset vaatimukset, tie
tää, mikä vaikutus kuorimisella on eri puutavaralajien laatuun, 
kuoritun tavaran varastossapitoa koskevat säännöt, parkitsemi
seen käytettävän kuoren keräämistä ja säilyttämistä koskevat 
säännöt, hänen tulee tuntea työaseet, joita käytetään käsin 
kuorittaessa, niiden hoitoa koskevat säännöt, omata yleistie
dot kuorimiskoneiden rakenteesta. Kuori jän tulee olla sel-
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villa brigaadimetoodista ja työnsuojelusta koskevista sään
nöistä.

Kuori jän tulee osata käsitellä käsiaseita, joita käytetään 
kuorimisessa, työskennellä kuorimakoneessa ja hoitaa niitä.

V. Teknillinen minimi.
Edellytetty 32 oppitunniksi, siitä 8 tuntia poliittiseen osaan.

1. P e r u s t i e d o t  p u u n  t e k n o l o g i a s t a .
2 t u n t i a .

Puun osat, puun kasvu sekä puuaineen ja kuoren kasvu. 
Puuaineen ja kuoren rakenne. Yleistiedot puun ja kuoren 
teknillisistä ominaisuuksista sekä kuorimisen ja höyläämisen 
teknologiasta.

2. T u o t a n t o p r o s e s s i .

a) K u oritta vat puutavaralajit. 2 tuntia. Puolipuhtaiksi 
kuorittavat puutavaralajit, aisattavat puutavaralajit, puu
tavaralajit, jotka vaativat puhtaaksi kuorimista. Puutavara- 
lajit, joihin nähden kuoriminen ei ole käytännössä. Kuori
misen tarkoitus eri puutavaralajeihin nähden.

b) K u orim isen  va ikutus puutavaraan. 2 tuntia. Kuorimi
nen suojelutoimenpiteenä. Puun kuivattaminen toimenpiteenä, 
joka suojelee sinistymistä vastaan. Sinistymisen seuraukset, 
lajittelu sinistymisen perusteella. Kaarnakuoriaiset, missä^ 
oloissa kaarnakuoriaiset uhkaavat, kaarnakuoriaisten aiheutta
mat vahingolliset seuraukset.

Kuorimisen aiheuttamat vahingolliset seuraukset. Puun 
halkeileminen kesällä kuorittaessa ja missä määrin tätä hal
keilemista tapahtuu. Taistelutoimenpiteet sitä vastaan. Mitkä, 
seikat aiheuttavat tavallista suuremman halkeilemisen. Missä 
puutavaralajeissa sallitaan halkeilemista ja missä ei Sallita. 
Pihkaisuus, ilman vaikutus ja rungon likaantuminen.

c) K u o ren  keräys ja  säilytys. 2 tuntia. Eri puulajien kuo
ren käyttö. Teknilliset vaatimukset parkitukseen käytettävään
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kuusen kuoreen nähden. Eri menetelmiä käyttäen saadun 
kuoren teknilliset erikoisuudet. Kuoren kerääminen ja kui
vattaminen eri kuorimismeneteimiä käytettäessä. Kuoren säi
lyttämistä koskevat säännöt.

d) T ek n illiset vaatim ukset kuorim isen alalla eri puutavara
la jeih in  nähden. 4 tuntia. Aisaaminen, sen edellytykset ja 
käyttämistä koskevat säännöt, viirujen lukumäärä hirsissä, 
viirujen leveys ja kuorimisen laatu.

Kuoriminen puolipuhtaaksi, sen karakteristiikka ja sen 
käyttämisen edellytykset. Kuorimisen laatu. Kuoriminen 
kesällä ja talvella. Pään kuoriminen. Kuoriminen kesällä 
jättämällä mäihäkerros.

Kuoriminen puhtaaksi. Puhtaaksi kuorimisen teknillinen 
karakteristiikka. Kuorimisen laatu ja raakkaussyyt siihen 
nähden. Uittopaperipuiden. kuoriminen kahdesti. Puutavaran 
säilyttäminen ja pinoaminen kuorimisen jälestä. Kuoriminen 
viiluina, sen erikoisuudet. Sen käyttäminen talvella ja keväällä 
hakattuun puutavaraan nähden.

3. K u o r i m i s t y ö a s e e t  j a  - k o n e e t .
a) K äsiaseet. 4 tuntia. Kirves ja sen karakteristiikka 

kuorimisaseena. Kirveen käyttöedellytykset. Kirveen teroitus. 
Kuorimisaseena käytettävän kirveen varsi. Työläisen työn 
tuottoisuus kirvestä käytettäessä.

Kuorimispetkele ” Ideal” (ruotsalainen), sen kuvaus ja 
teknillinen karakteristiikka. Työskentelyä koskevat säännöt. 
Hoito ja teroitus. Vaihdettavat osat. Työn tuottoisuus. Mak- 
simovin kuorimispetkele (neuvostoalkuperää), sen kuvaami
nen, erikoisuudet ja teknillinen karakteristiikka. Työsken
telyä koskevat säännöt hoito ja teroitus. Työn tuottoisuus.

Kuorimisraudat kuorimista varten puhtaaksi, niiden muo
dot ja työskentelyä koskevat säännöt. Lyhyen tavaran kuori- 
miskoneet puhtaaksi kuorimista varten. Kuorimisrautojen 
teroitus. Työn tuottoisuus.

Lisäaseet. Kääntöhaka, sen rakenne ja kuvaus. Kääntö- 
haan tavallinen käyttö. Kääntöhaan yhdistäminen petkelee-
seen. Laite kuorimista varten viiluittain.

/
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b) K uorim iskoneet. 4 tuntia. Yleistiedot kuorimiskoneista. 
Koneellisen kuorimisen peruslajit: pitkittäinen, poikittainen ja 
erikoismuoto. Voimakoneet ja voimansiirtolaitteet.

Resserin kone. Sen rakenne ja yleinen kuvaus. Työtek
niikka sillä työskenneltäessä. Käsittely- ja hoitosäännöt. 
Koneen työkyky ja sen henkilökunta. Työsuojeluksen perus
teet.

Sasonovin kone. Sen rakenne. Tutustuminen ” Opyt”- 
nimiseen koneeseen. Työtekniikka. Käsittely- ja hoitosään
nöt. Työnsuojelusta koskevat säännöt. Koneen työkyky ja sen 
henkilökunta.

4. T y ö n j ä r j e s t e l y .

Brigaadimetoodi sosialistisen työn perusmuotona. Brigaadi- 
työn karakteristiikka. Sen peruspiirteet. Työpalkkaa koske
vat periaatteet, ansion jako brigaadissa ym. Esimerkkejä bri- 
gaadin kokoonpanosta kuorimiskoneissa j"a työskenneltäessä 
käsiaseilla. Voimien asettelu brigaadissa ja yksityisten työ
läisten velvollisuudet. (

Kirjallisuutta.
Hajiemoe, 2Kh3iib, CTpoeHHe n nopoKH ,a;epeBLeB.
111 neepcoH, CnpaBOTiHHK no oKcnopTy Kpyrjioro Jieca. 
Ulueepcou, TexmmecKHe ycjiOBHn Ha jieco3aroTOBKy 

h BHB03Ky Jieca 1931 n 1932" r.r., H3CeBJieca.
3umuh 11 Ilempoe, Yxo£  3a HHCTpyMCHTaMH Ha Jieco- 

 ̂ aaroTOBKax.
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Tuotannollinen karakteristiikka «ratapölkky- sahan brigadiiria” varten

I. Työpaikka.
Ratapölkky saha. Työpaikka varastossa.

II. Työvälineet.
Ratapölkkysaha ja viilarin työkalut.

III. Tuotannolliset tehtävät ja tuotantoprosessin karak
teristiikka.

Ratapölkkysahan brigadiiri johtaa ratapölkkyjen valmistus
prosessia ja vastaa tehtävän täyttämisestä määrällisesti ja 
laadullisesti. Hän järjestää ja johtaa työläisten sijoitusta 
bngaadin sisällä, johtaa ratapölkkysahaa ja työaseiden käyt
töä, pitää silmällä sitä, että niitä hoidetaan oikein ja käyte
tään mahdollisimman tehokkaasti, pitää silmällä sitä, että 
koneen työ käy normaalisesti ja keskeytyksittä sekä täydellä 
kuormituksella, hän ohjaa työläisiä, miten tulee käsitellä 
konetta ja työkaluja, sekä laatii brigaadin kera vastasuunni- 
telman, pitäen silmällä sitä, että yksityiset työläiset täyttävät 
sitoumuksensa, pitää luetteloa valmistetuista tuotteista ja 
työntuottoisuudesta sekä laatii tilitysluettelot.

IV. Tietomäärä ja tuotannolliset tottumukset.
Brigadiirin tulee tuntea metsän luonne ja puun kasvu- 

ehdot, puun rakenteen ja ratapölkyiksi käytettävien eri puu
lajien teknillinen laatu sekä puun perusviat, varsinkin sellai
set, joilla on merkitystä ratapölkkyjen valmistuksessa.

Hänen tulee tuntea kotimaisille ja ulkomaisille markkinoille
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menevät ratapölkkylajit sekä teknilliset vaatimukset niiden 
valmistamiseen nähden.

Hänen tulee osata käsitellä konetta ja työaseita, tarkastaa ko
neet ennen työn alkamista, hajoittaa ja koota kone sekä suorit
taa sen yksinkertaisempi korjaus, olla selvillä varaston yleisestä 
työskentelystä ja sen sisäisestä kuljetuksesta, tietää, mikä on 
välttämätöntä, jotta koneistoa voitaisiin käyttää mahdollisim
man suuressa määrässä ja jotta koneesta saataisiin asian
omainen teknillinen ja taloudellinen tulos, hänen tulee omata 
järjestelykykyä ja -tottumusta johtaessaan brigaadin työtä, 
tuntea työnsuojelustekniikka sekä osata hoitaa luettelointia ja 
tilityksiä.

V. Teknillinen minimi.
Edellytetty 42 tunniksi, siitä 8 tuntia poliittiseen osaan.

1 . T e k n i l l i n e n  m a t e m a t i i k k a .  8 t u n t i a .
Kymmenmurtoluvut, neljä laskutapaa murtoluvuilla, merk

kien käyttö, prosenttilaskut ja verrannot. Yleiskäsitykset pin
tojen ja tilavuuksien mittaamisesta.

2. P e r u s t i e d o t  m e k a n i i k a s t a  j a  k o n e o p i s t a .
4 t u n t i a .

Mekaniikan peruslait. Voima ja sen mittaaminen. Voi
mien tasapaino. Vastustus. Mekaaninen työ. Hyötykoeffi- 
sientti. Yksinkertaiset koneet. Eri vipulajit, väkipyörä, tela, 

. kiila. Hammaspyörät, hihnasiirto. Kiertoliikkeessä esiintyvät 
peruskoneosat (akselit, valssit, vaarnat, laakerit, muhvit). 
Yleistiedot polttomoottoreista. Voimakoneiden polttoaine, 
kaasugeneraattorit. Voimakoneiden hoito.

- 3. P e r u s t i e d o t  p u u n  t e k n o l o g i a s t a .  2 t u n t i a .

Yleistiedot metsästä ja yksityisten puiden kasvusta siellä. 
Puun rakenne ja sen ominaisuudet, puun teknilliset ja mekaa
niset perusominaisuudet. Ratapölkkyihin käytettävä puu. Tek
nilliset vaatimukset ratapölkkyjen valmistamiseen ja muok-
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kaukseen nähden. Yli-ikäiset puut ratapölkkyraaka-aineena. 
Kasvavan puun viat, niiden synty ja vaikutus ratapölkkyjen 
valmistukseen. Yleistiedot *puun leikkaamisesta syiden suun
taan.

4. T u o t a n t o p r o s e s s i .  1 4  t u n t i a .

Metsätyöprosessin yleinen karakteristiikka ja sen kuvaa
minen. Yleistiedot eri puutavaralajeista ja niiden ryhmistä. 
Pyöreä puutavara, veistetty puutavara ym.

a) Ratapölkkyjen valmistusmenetelmät: sahaus ja veistä
minen. Yleistiedot ratapölkkysahoista. Ratapölkyt kotimaan 
markkinoita varten, niiden tyypit, kunkin tyypin mitat ja 
eroitukset toisista, ratapölkkyjen nimistö. Ratapölkkyjen 
osat (ylä- ja alasyrjä, sivut jne.), teknilliset vaatimukset nii
hin nähden (mittojen ylitykset ja alitukset, viat puissa, muo
dot ym.). Eri ratapölkky tyyppi en ja erikoisten pölkkyjen val
mistamista koskevat säännöt. Pölkkyjen perusmitat, niiden 
pinoaminen, varastossapito ja luettelointi. Ratapölkkyjen mit
taamista koskevat säännöt.

b) Ratapölkkysahan teknologiseen prosessiin tutustumi
nen. Kovat ja pehmeät puulajit, kovuusaste ja sen vaikutus työn 
tuottoisuuteen sahattaessa. Koneen asema varastopaikalla. Eri 
menetelmät syöttämisen ja poiskuljetuksen alalla. Laskelmat 
ratapölkkysahan työnsuoritukseen nähden. Koneellistutetun 
syötön eri lajit. Ratapölkkyjen varastossapitoa koskevat sään
nöt ja menetelmät.

c) Koneet ja työkalut. Turnerin ratapölkkysahan teknil
linen karakteristiikka. Koneen eri osat (syöttökoneisto, vaunu, 
kiskotie, sahanterä irroitettavine hampaineen ym.).

Koneen kokoonpano ja asetus. Perussäännöt ja -vaati
mukset. Koneen hajoitus, sen henkilökunta, konstruktooriset ja 
käyttöerikoisuudet, tarvittava voima, työkyky ja kustannukset.

Koneen hoito työn aikana, sahan kunnostus ja hampaiden 
vaihto, koneen puhdistus, sen yksityisten osien vaihto. Yleiset 
tiedot viilarintöistä ja tärkeimmistä viilarin työaseista, juok
seva ennakkokorjaus. Tavallisimmat syyt särkymiseen ja nii
den poistaminen.
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Yleiskäsitys koneen työkykyä koskevista laskelmista. Työ
kyvyn riippuvaisuus nopeudesta. Koneen käyttökoeffisientti.

Ratapölkkysahassa käytettävä saha. Sahan hampaat, nii
den muoto, haritus, irroitus ja teroitus. Sahan käyttömenetelmä.

5. T u o t a n n o n  j a  t y ö n  j ä r j e s t e l y .
6. t u n t i a .

Tuotannon oikea järjestely. Teknillisen ja vastasuunnitel- 
man merkitys. Kalenterisuunnittelu ja sen merkitys. Eri työ
prosessien keskinäinen yhteys. Oikea ja täydellinen kuormitus. 
Hyödyllisen ajan koeffisientti. Seisokit ja niiden syiden pois
taminen. Työn tuottoisuuden kohottamiskeinot ja työmene
telmien parantaminen. Brigaadimetoodi sosialistisen työn 
perusmuotona. Brigaadimetoodin karakteristiikka ja sen perus
piirteet: työn jako, palkanmaksuperiaate ym. Työn luetteloin
tia ja työn tuottoisuutta koskevat yleiset säännöt, brigaadin 
ansion jako ja työnsuojelusta koskevat säännöt. Koneiden 
karakteristiikka työläisten turvallisuuden kannalta ja suoja- 
laitteiden tarpeellisuus.

Koko brigaadin ja sen yksityisten työläisten suorittaman 
työn luettelointi. Brigaadien siirtäminen itsekannattavaisuuden 
pohjalle. Luettelointijärjestys itsekannattavaisuuden vallitessa. 
Työpalkkaa koskevien laskelmien tarkistus. Tilinpito työ- 
aseista, polttoaineesta ja muista tarveaineista. Tilitys talous- 
elimelle ja brigaadille.

Kirjallisuutta.
Afianacbee, <E>H3HnecKHe h MexaHHnecKHe CBOöCTBa

ÄpeBecHHH^
Jliunoe, TexHHqecKne CBoiteTBa ÄpeBeennH.
TpoccMau h UlmeuHumep, TexHOJiorna ^epeBa. 
JIlMeAee h RauieecKuu, MexammijHfl jiecopa3paöoTOK. 
Anynun, 3aroTOBKa Jieca.
Oadeee, BjieMeHTapHaa MexaHHKa. 
nieednuKoe, HHCTpyiojHH no paöoTe Ha iunajiope3HOM 

CTaHKe.
Aikakausjulkaisuja, „JleconpoMHniJieHHoe ÄeJio“, Jlec- 

HOe X03HÖCTB0“.
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Tuotannollinen karakteristiikka »puusahan ja pilkontakoneen brigadiiria” varten
5?

I. Työpaikka.
Puusaha ja pilkontakone, työpaikka varastossa taikka 

metsässä.

► II. Työvälineet.
Pilkontakoneet, sirkkelisahat. Kombinoidut puusahat ja 

pilkontakoneet. Viilarin työkalut.

III. Tuotannolliset tehtävät ja tuotantoprosessin karak
teristiikka.

Puusahan ja pilkontakoneen brigadiiri johtaa sahaus- ja 
pilkkomisprosessia ja vastaa tehtävän täyttämisestä määrälli
sesti ja laadullisesti.

Hän järjestää brigaadin, johtaa sen työtä sekä työläisten 
sijoitusta brigaadissa.

Hän pitää silmällä koneiden tilaa, koneen normaalista ja 
keskeytymätöntä käyntiä, turvaten sen täydellisen kuormi
tuksen. Hän vastaa työn laadusta ja työnsuojelustekniikan 
noudattamisesta. Hän antaa työläisille ohjeita siitä, miten 
koneita ja työkaluja on käsiteltävä, sekä suorittaa yksinker
taisemmat korjaukset. Hän laatii koko brigaadin kera vasta- 
suunnitelman ja pitää silmällä sitä, että jokainen työläinen 
täyttää sitoumuksensa. Hän pitää luetteloa suoritetusta työstä 
ja laatii luettelot.

IV. Tietomäärä ja tuotannolliset tottumukset.
Puusahan ja pilkontakoneen brigadiirilla tulee olla yleis

tiedot puusta, sen teknillisistä ja mekaanisista ominaisuuk
sista, lyhyet tiedot mekaniikasta, yleiskäsitykset voimakoneista
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sekä puusahoista ja pilkontakoneista ynnä näistä koneista yhdis
tettynä. Hänen tulee olla selvillä koneiden hoidosta, niiden 
juoksevasta korjauksesta ja työkalujen käsittelystä, kuljetus- 
laitteista, tuotannon järjestelystä ja työnsuojelustekniikasta. 
Hänen tulee tuntea teknilliset vaatimukset puiden valmistuk
sen ja niiden lajittelun alalla.

Hänellä tulee olla järjestelykykyä sekä tottumuksia työssä 
ja  brigaadin johdossa, hänen tulee osata työskennellä koneissa, 
niin puusahassa kuin pilkontakoneessakin (täydellinen käytän
nöllinen tottumus työssä näissä koneissa), hänen tulee olla sel
villä yleensä työstä varastossa ja kuljetuksesta varaston sisällä. 
Hänen tulee tuntea ja osata käsitellä kuutiotauluja.

V. Teknillinen minimi.
Edellytetty 46 oppitunniksi, siitä 8 tuntia poliittiseen osaan.

1. T e k n i l l i n e n  m a t e m a t i i k k a .

Su p p eat tiedot m atem atiikasta. 6 tuntia. Kymmenmurto- 
luvut, neljä laskutapaa murtoluvuilla, merkkien käyttö, pro
senttilaskut ja suhdeluvut. Yleistiedot pinta- ja kuutiomitoista.

2. P e r u s t i e d o t  m e k a n i i k a s t a  j a  k o n e o p i s t a .
4 t u n t i a .

Mekaniikan peruslait. Voima ja sen mittaaminen. Vastus
tus. Koneellinen työ. Yksinkertaiset koneet: vivut, väki
pyörä, tela, vorokki, kiila. Hammaspyörät, hihnasiirto. Koneen 
perusosat, jotka ovat mukana pyörimisliikkeessä (akselit, 
vaarnat, laakerit ja muhvit). Yleiskäsitykset voimakoneista. 
Yleiskäsitykset polttomoottoreista. Voimakoneiden polttoaine, 
eritoten kaasugeneraattorit. Voimakoneiden hoito.

3. P e r u s t i e d o t  p u u n  t e k n o l o g i a s t a .
2 t u n t i a .

Puun rakenne, sen teknilliset ja mekaaniset perusominah 
- osuudet. Puun kasvu. Puun kasvun vaikutus puuaineen laa

tuun. Rungon muoto. Metsänkäyttö. Puun yleinen merkitys
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kansantaloudessa, mm. polttoaineena. Polttopuiden käyttö
alat. Vaatimukset puihin nähden. Eri polttoainemuotojen 
karakteristiikka. Perustiedot leikkausteorian alalta. Puun 
sahaaminen pitkittäin ja poikittain, eri hammasmuodot, mitä 
vaaditaan, jotta sahaus tapahtuisi oikein. Sahauksen ja hal
kaisemisen välinen eroitus.

4. T u o t a n t o p r o s e s s i .

a) Tuotannon teknologia . 4 tuntia. Tutustuminen puusahan 
ja pilkontakoneen teknologiseen prosessiin (syöttö, pienennys 
koneissa sekä tuotteiden ja jätteiden korjaus pois). Eri mene
telmät hirsien mekaanisen syötön ja puiden poiskorjäämisen 
alalla (kuljetuslaitteet), niiden rakenne sekä laskelmat niiden 
suoritettavan työn määrästä. Kuljetuslaitteiden vaikutus konei
den työkykyyn.

Eri puulajien käyttäminen polttopuina. Teknilliset vaati
mukset puiden valmistuksen alalla. Puiden varastossapitoa 
koskevat säännöt ja menetelmät.

b) P uusahat ja  pilk ontuko ne et sekä työaseet. 4 tuntia. 
Puusirkkelit. Rakenteen peruskarakteristiikka, koko ja työs
kentely. Eri sahatyypit, edut ja puutteellisuudet. Kuvaus 
"Amerikan”, "Kirchner” , "Maskinverken” ym. koneiden työs
kentelystä. Kuljetuslaitteet näitä puusahoja varten.

Teknilliset ja taloudelliset perusosoittajat.
Puisella ja valurautaisella jalustalla varustetut pilkkomis- 

koneet (amerikalainen ja ruotsalainen "Kirchner” ). Pyörivät 
kirveet. Niiden eri osien kuvaus. Niiden tarkoitus. Teknil
liset ja ̂ taloudelliset perusosoittajat. Puun laadun vaikutus 
halkea vaisuuteen. Halkaisevan työaseen vaikutus. Kuljetus- 
laitteet pilkkomiskoneiden yhteydessä.

Kombinoitujen koneiden peruskarakteristiikka (koneet 
"Argos” , "Mashinostroitel” ). Tutustuminen puusahaan ja pilk- 
komiskoneeseen. Sen työteho. Puusahan ja pilkkomiskoneen 
voimakoneet ja niiden voimamäärä. Koneen taloudellinen 
tehokkuus. Voimakustannukset. Henkilökunta. Kul j etuslait- 
teet. Työnsuojelustekniikka.
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Koneiden oikea asetus ja niiden sijainti varastossa. Konei- 
den hoitoa työn aikana koskevat säännöt. Koneiden puhdistus, 
eri osien vaihtaminen, sahojen ja kirveiden teroitus. Voitelu. 
Yleistiedot viilaa jän työstä ja viilarin tärkeimmistä työkaluista. 
Useimmiten esiintyvät viat ja niiden korjaaminen.

c) Tuotannon ja  työn järjestely . 6 tuntia. Tuotannon 
oikea järjestely. Teknillisen suunnitelman sekä vastasuunni- 
telman ja kalenterisuunnittelun merkitys. Eri työprosessien 
välinen yhteys, työläisten oikea ja täysi kuormitus.
Hyödyllisen työajan koeffisientti. Seisokit, niiden syyt ja näi
den syiden poistaminen. Keinot työn tuottoisuuden kohottami
seksi ja työmenetelmien parantamiseksi. Brigaadimetoodi 
sosialistisen työn perusmuotona. Brigaadimetoodin karakteris- 
tiikka ja sen peruspiirteet: työn jako, palkanmaksuperiaatteet 
ym. Yleiset säännöt työn luetteloinnista, ansion jakamisesta 
brigaadissa ja työnsuojeluksesta: koneiden karakteristiikka 
työntekijää uhkaavan vaaran kannalta, suojalaitteiden tarpeel
lisuus.

Koko brigaadin ja yksityisten työläisten suorittaman työn 
luettelointi. Mittaustavat. Tilinpito työkaluista, polttoaineista 
ym. tarveaineista. Tilitys hallinnolle ja brigaa.dille.

Kirjallisuutta.
Aifianacbea, <E>H3HqecKiie h MexauiiuecKHe CBOHCTBa 

3a6ojiOHHofi ApeBecHHbi.
TLlume, TexHH^ecKHe CBOftcTBa /tpeBecHHbi. 
jVpoccMcm h UlmeuHumep, TexHOJiorua AepeBa. 
jUlMejiea h ffauteecKuu, MexaHH3au,HH jieco3aroTOBOE 
Anynun, 3aroTOBKa jieca.
Oadeeo, 3jieMeHTapHaa MexaHHKa.
Aikakausi julkaisuja „JIeconpoMbimjieHHoe Rejio“, 

„JIeCH0e X03HftCTB0“ H „JIeCHaH npOMflUIJieHHOCTb44.
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Tuotannollinen karakteristiikka „ratapölkyn- veistäjää” varten

I. Työpaikka.
Hakkuupalsta. Katkaisu- ja muokkausvarasto.

II. Työaseet.
Kirves, piilu, mittalaitteet.

III. Tuotannolliset tehtävät ja tuotantoprosessin karak
teristiikka.

Ratapölkynveistäjä suorittaa ratapölkky tavaran valmistuk
sen ja vastaa saatavan tavaran määrästä ja laadusta.

Hän merkitsee, miten pölkyt ovat katkaistavat. Hän veis
tää ratapölkkyjä kaatopaikalla ja varastossa, lajittelee ne nimi
tysten, lajien ja tyyppien mukaan sekä asettaa pölkyt pinoihin 
säilyttämistä varten.

Hän hoitaa työaseita, teroittaa ja säilyttää niitä.

IV. Tietomäärä ja tuotannolliset tottumukset.
Ratapölkynveistäjän tulee tuntea metsän luonne sekä olo

suhteet, joissa puu kasvaa, puun rakenne sekä ratapölkkyjen 
valmistukseen käytettävien eri puulajien teknilliset ominaisuu
det, puun perusviat, varsinkin sellaiset, jotka esiintyvät rata- 
pölkkyjen valmistukseen käytettävissä pölkyissä. Myöskin 
tulee hänen tuntea kaikki ratapölkkylajit, niin kotimaassa käy
tettävät kuin ulkomaillekin menevät, sekä teknilliset vaatimuk
set niihin nähden eri tyyppeihin jakamista ja lajittelua kos- 
kevine sääntöineen (varsinaiset ratapölkyt, siltapölkyt, vaihde-
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pölkyt, vientiratapölkyt, sleepersit), ratapölkkyjen saanti eri
suuruisista pölkyistä, ratapölkkyjen tilavuus ja jätteiden 
määrä, ratapölkkyjen tekoa koskevat säännöt, tässä käytettä
vät työaseet, omaten tottumuksia ratapölkkyjen veistossa ja 
tuntien erikoistyöaseiden oikean käytön. Hänen tulee tuntea 
ratapölkkyjen pinoamista ja niiden luettelointia koskevat sään
nöt sekä brigaadimetoodi ratapölkkyjä veistettäessä, hänen 
tulee tuntea säännöt, jotka koskevat pölkkyjen merkitsemistä 
eri ratapölkkylajeiksi, omata tottumusta tässä merkitsemisessä 
sekä pölkyissä esiintyvien vikojen havaitsemisessa, tuntea 
työnsuojelusta koskevat säännöt s^kä osata suorittaa työkalu
jen teroittaminen ja kunnostaminen.

V. Teknillinen minimi.
Edellytetty 26 oppitunniksi, siitä 8 tuntia poliittiseen osaan.

1. P e r u s t i e d o t ' p u u n  t e k n o l o g i a s t a .  2 t u n t i a .

Yleistiedot metsästä ja yksityisten puiden kasvuehdoista 
siellä. Puun rakenne: pintakerros, sydänpuu ja varsinainen 
sydän, niiden teknilliset perusominaisuudet ratapölkkyjen 
valmistuksen kannalta. Mitä puulajeja käytetään ratapölkky
jen valmistukseen. Kasvavan puun perusviat, niiden alkuperä 
ja vaikutus ratapölkkyjen valmistukseen. Kasvamasta lakan
neiden puiden käyttäminen ratapölkkyjen valmistukseen. Yleis
tiedot puun leikkaamisesta syitten suuntaan.

2. T u o t a n t o p r o s e s s i .

a) M etsätyöt. 10 tuntia. Metsätyöprosessin yleinen karak- 
teristiikka ja sen kuvaaminen. Tiedot puutavarasta ja puu- 
tavararyhmistä: pyöreä puutavara, veistetty puutavara ym.

Ratapölkkyjen valmistus metsässä veistämällä ne kaato
paikalla, tämän työmenetelmän puutteellisuudet ja syyt, miksi 
sitä käytetään poikkeustapauksissa. Työn järjestäminen val-
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niistettäessä ratapölkkyjä joukkomitassa hakkuualueella (väli
aikaisella varastopaikalla)..

Töiden järjestely purkaus- ja lastauspunkteilla olevilla 
varastopaikoilla. Halkaisusahan ja koneellisten laitteiden käyt
täminen. Yhteinen työskentely koneella ja käsin veistämällä.

b) Menetelmät ratapölkkyjä valmistettaessa: sahaus ja 
veistäminen. Yleistiedot ratapölkkysahoista. Kotimaan mark
kinoille menevät ratapölkyt, niiden tyypit, kunkin tyypin mitat 
ja niiden väliset erot, ratapölkkyjen nimistö. Ratapölkyn osat, 
teknilliset vaatimukset ratapölkkyihin nähden (mittojen ylityk
set, vajamittaisuus, puussa esiintyvät viat, ratapölkkyjen muoto 
ym.). Eri ratapölkkytyyppien valmistamista koskevat säännötä 
Raaka-aineena käytettävien pölkkyjen perusmitat, näiden pölk
kyjen pinous, säilytys ja tilinpito niistä (2 tuntia).

c) Muut ratapölkky tavaralajit kotimaisilla markkinoilla 
(vaihde- ja siltapölkyt ym.). Vaihdepölkky, niiden komplektien 
kokoonpano ja valmistus, vaihdepölkkyjen mitat, teknilliset 
vaatimukset niihin nähden ja lajittelu. Siltapölkyt, niiden 
mitat, teknilliset vaatimukset niihin nähden ja siltapölkkyjen 
valmistusta koskevat säännöt (2 tuntia).

d) Ulosvietävät ratapölkyt ja sleepersit, niiden mitat ja 
teknilliset vaatimukset niiden suhteen. Eri puulajien suhde 
ratapölkyissä. Ratapölkky- ja sleeperslajit sekä niiden valmis
tusta koskevat säännöt. Vientiratapölkkyjen ja sleepersien 
raaka-aineena käytettyjen pölkkyjen mitat. Vientiratapölkky
jen valmistuksessa käytettävät jaikamitat (2 tuntia).

e) Ratapölkkyjen raaka-aineena käytettävien pölkkyjen 
pinoominen.

Määritteleminen, mitä tyyppiä oleva ratapölkky kustakin 
pölkystä on valmistettava. Pölkyn halkaiseminen metsässä, 
työskenneltäessä. Pölkyn ylä- ja alapinnan veistäminen. Työ
läisen asento veistettäessä pölkkyyn verrattuna. Säännöt ja 
järjestys ratapölkkyjen ylä- ja alasyrjän veistämiseen näh
den, kirveen taikka piilun asento ratapölkkyyn nähden työtä 
tehtäessä. Veistäminen koko terällä, veistäminen yhdellä kul
malla. Vientipölkkyjen veistäminen käsin. Ratapölkkyjen mit
tausta koskevat säännöt (2 tuntia).
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3. R a t a p ö l k k y j ä  v e i s t e t t ä e s s ä  k ä y t e t t ä v ä t  
t y ö k a l u t .  2 t u n t i a .

a) Kirves, tavallista tyyppiä oleva ratapölkkykirves, (kir
vesmiehen), sen käyttäminen työssä. Ratapölkkykirveen muo
dot, terä, varsi. Teroitus- ja kunnostussäännöt: yksipuolinen 
ja kaksipuolinen teroitus. Halkaisukirves ja sillä työskentely 
valmistettaessa ratapölkkyjä käsin. Milloin ja millä edellytyk
sillä sitä käytetään. Halkaisukirveen kuvaus ja hoito. Kiilo
jen käyttö. Mittauslaitteet.

b) Halkaisusaha valmistettaessa ratapölkkyjä varastopai
kalla. Halkaisusahan hampaat, niiden muoto, haritus, takomi
nen ja teroitus. Halkaisusahan käyttäminen. Ylä- ja alasahu- 
rin työ. Halkaisusaiian ja sen hoidon tunteminen.

c) Piilu, sen muoto erityypeillä (riikalaisilla, ruotsalai
silla), terä, varsi, teroitus, paino. Käyttö työssä, hoitosäännöt.

Eri työkalutyyppien vertaileva karakteristiikka. Yleistiedot 
ratapölkky sahoista, niiden rakenteesta ja työskentelystä.

4. T y ö n  j ä r j e s t e l y .  4 t u n t i a .

a) Brigaadimetoodi sosialistisen työn perusmuotona met
sätöissä. Brigaadimetoodin karakteristiikka ja sen peruspiir
teet: työn jako, palkansuoritiisperiaatteet ym. Ratapölkyn- 
veistäjien osallistuminen yleisbrigaadiin. Kompleksi- ja 
funktsionaaliset brigaadit ratapölkynveistäjien keskuudessa, 
työn jako niissä. Yleiset säännöt työn luetteloinnista, työn 
tuottoisuus, ansion jako brigaadissa, työnsuojelusta sekä palo- 
suojelusta koskevat säännöt ratapölkkyjä veistettäessä.

Kirjallisuutta.
Hajiemod, 5 K h 3h b , C T p o e m ie  n  n o p o K ii  /te p e B a .
B pctydep, J leco B K cn jioa T aitH J i jiecHLix c o p t h m c h t o b . 

O  J iece .
IIjiomnuKoe, P a 3 p a ö o T K a  J ieca  n  J iecH H e n p o M H C jm .
Komjioe, J Ieco3aroT O B K H .

80



ffin eep co H , CnpaBOHHHK n o  o K c n o p T y  Kpyrjioro h Te- 
c a H o r o  neca.

TexHHnecKne ycjioBHfl Ha rnnajiH . H3̂ . HKIIO.
3umuh h Ilempoe, Y x o n 3a HHCTpyMeHTaMH Ha Jieco-

aaroTOBKax.
SyöoeuH , 3a xopomee icanecTBO JiecopyÖOHHux HHCTpy- 

MeHTOB.
3umuh, Kan coAepacaTb JiecopyöonHue HHCTpyMeHTH 

b nopâ Ke.
G ejiu ea u o e, O praH H 3an ;H H  T p y /ja  Ha J iecoa aro T O B K a x .
OnpeAejiemie K03(|)HmicHT0B nocTejiH rnnaji, h3a. 

-.TpaircnenaTii HKIIC“.
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Tuotannollinen karakteristiikka »halaistujen kimpien tekijää” varten

I. Työpaikka,
Hakkuupalsta ja varasto.

II. Tvöaseet.
Kirves.

III. Tuotannolliset tehtävät ja tuotantoprosessin karak
teristiikka.

Halaistujen kimpien tekijä suorittaa eri tyyppiä ja lajia 
olevien kimpien valmistusprosessin sekä vastaa saatavista kim- 
mistä määrällisesti ja laadullisesti.

Hän valitsee ja lajittelee pölkyt halaistujen kimpien valmis
tamista varten, suorittaa niiden halkaisemisen sekä eri tyyp
pejä ja lajeja olevien kimpien valmistuksen, ottaa selville 
kimmissä olevat vifheet, lajittelee kimmet, pinoo, laskee ja 
säilyttää kimpiä, huolehtii siitä, että työaseet ovat kunnossa, 
ja säilyttää niitä.

IV. Yleistiedot ja tuotannolliset tottumukset
Hänen tulee tuntea metsän luonne ja olosuhteet, joissa 

puut siinä kasvavat, puun rakenne ja kimpien valmistukseen 
käytettävien eri puulajien teknilliset ominaisuudet, sekä puussa 
esiintyvät perusviat, varsinkin sellaiset, joita esiintyy kimpien 
valmistukseen käytettävissä pölkyissä.

Hänen tulee tuntea myöskin kaikki kimpilajit, niin koti
maisilla markkinoilla esiintyvät kuin ulkomaillekin vietävät
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sekä teknilliset vaatimukset niihin nähden, hänen tulee olla 
selvillä oikeista työmenetelmistä, kimpien pinoamista ja varas- 
tossapitoa koskevista säännöistä, niiden luetteloinnista, hänen 
tulee tuntea brigaadimetoodi kimpien valmistuksen alalla sekä 
fyönsuoj elusta koskevat säännöt.

Hänen tulee osata valita ja lajitella pölkyt, joista kimpiä 
valmistetaan, käsitellä työaseita, hoitaa niitä sekä huomata 
kimmissä esiintyvät viat.

V. Teknillinen minimi.
Edellytetty 30 oppitunniksi, siitä 8 tuntia poliittiseen osaan.

1. P e r u s t i e d o t  p u u n  t e k n o l o g i a s t a .
8 t unt i a .

a) Perustiedot metsästä, missä olosuhteissa eri puut siellä 
kasvavat ja varsinkin sellaiset puulajit, joita käytetään hal
kaistujen kimpien valmistukseen (tammen, haavan). Yleistie
dot puun rakenteesta: vuosilustot, sydänsäteet, imusuonet. 
Puun ja kimpien valmistukseen käytettävien puulajien raken
teen erikoisuudet.

b) Kasvavan puun viat ja taudit, niiden vaikutus kimpien 
valmistamisessa, kierous, lyly, pahkat. Laho, sen synty ja lajit 
tammella ja haavalla. Viat hakatussa puutavarassa (halkea
mat, sinistymä, laho) niiden kehittyminen ja vaikutus kimpien 
valmistukseen.

c) Puun teknilliset perusominaisuudet: paino, kovuus, 
lujuus, vedenpitävyys, kimmoisuus, taipuvaisuus ym. Näiden 
ominaisuuksien merkitys kimpiä valmistettaessa. Tammen ja 
haavan erikoisuudet näiden ominaisuuksien suhteen.

d) Puun kolme leikkauspintaa, halkaiseminen säteen ja 
tangentin suunnassa. Se yhteyden rikkomisen luonne, mikä 
halaistaessa tapahtuu puussa. Kummankin halkaisulajin eri
koisuudet, näiden halkaisulajien käyttäminen kimpiä valmis
tettaessa.
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2. T u o t a n t o p r o s e s s i .

a) M etsä ty öt. i o  tuntia. Metsätyöprosessin yleinen 
karakteristiikka ja sen kuvaaminen. Pölkyt, joista valmiste
taan tammi- ja haapakimpejä, niiden hakkuuaika, kimpien val
mistukseen käytettävät osat runkoa, teknilliset vaatimukset, 
viat, pölkkyjen valinta- ja lajittelusäännöt. Sellaisten pölk
kyjen hakkaamista koskevat säännöt, joista valmistetaan 
vientipölkkyjä.

Työtekniikka kimpiä valmistettaessa. Pölkkyjen merkintä, 
halkaisujärjestys, lahojen kohtien eroittaminen pois, halkaisu- 
menetelmät, pölkkyjen asento, työläisen asento, kirveen asento. 
Kimmen veistäminen.

Kimpi pakkausvälineenä kiinteitä ja juoksevia aineita var
ten. Niihin kimpiin nähden asetettavat vaatimukset, joita 
käytetään astiain valmistukseen juoksevia aineita varten.

Kotimaan markkinoille menevät kimmet (tammi- ja haapa- 
kimmet), teknilliset vaatimukset niihin nähden: mitat, sallitta
vat mittojen ylitykset ja alitukset, lajit. Laita- ja pohjakim- 
pien suhde. Spesifikatiot. Eri mitat yhdessä partiassa. Kim- 
missä esiintyvät viat ja niiden lajittelusäännöt. Vientikimmet, 
niiden eri lajit, teknilliset vaatimukset, spesifikatiot, mitat ja 
lajittelusäännöt. Vientikimpien alustava muokkaus.

Silinterikimmet, kimpikoneet ja näiden kimpien käyttö. 
Sahatut kimmet, koneet niiden valmistamista varten ja näi
den kimpien käyttö, metsätyö jätteiden käyttäminen sahattujen 
kimpien raaka-aineena.

Valmiiden kimpien pinoaminen varastoon, kimpien varas- 
tossapitoa koskevat säännöt, kimpien pilaantuminen säilytet
täessä (home, mätäneminen, halkeileminen ja rniuu ilman vai
kutus). Tilinpito kimmistä kotimaisia markkinoita ja vientiä 
varten.

b) T yöka lut ja  m uut työvälineet. 2 tuntia. Kirves, sen 
muodot, paino, mitat, terä. Kirvesvarsi, sen muoto, kirvesvar
ren istutus, hoito, teroitus ja muu kunnostaminen. Halkaisu- 
kirveet pölkkyjen halkaisemista varten, niiden paino, muoto, 
kirvesvarren mitat, sen istuttaminen. Kiilat, moukarit. Työ
kalujen käsittelyä koskevat säännöt.

*
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c) T yön jä rjestely . 2 tuntia. Brigaadimetoodi ja sen
käyttäminen kimpiä valmistettaessa.^Voimien sijoitus brigaa- 
dissa. Työpalkkaa ja työn jakoa brigaadeissa koskevat peri
aatteet.

Yleiset säännöt työn luetteloinnista, työn tuottoisuus, ansion 
jakaminen brigaadissa, työnsuojelusta koskevat säännöt.

Kirjallisuutta.
Hajiemoe, 2Kh3hb, CTpoemie h nopoKii AepeBa. 
Uusinee, Haran Jiecnbie /tepeBbn (ayö, 6epe3a, ocmia). 
BojiKoe, Kojiothh Jiec, Mona.ua, Kopa. 
rpoccMau h UlmeuHumep, Ochobh TexHOJiornn re 

peää.
Komjioe,JIeco3aroTOBKH.
SImhoo, TexHnnecKHe CBOöCTBa HpeBecnnH.

Baydep, JlecoaKcnjioaTapnn h JiecHHe copthmohth. 
Be.jtu.jiuH, Pa3paöoTKa Jieca.
IIjiomuuKOtt, Pa3paöoTKa jieca h Jiecutie npoMHCJiu. 
niueepcoH, CnpaBonHHK no 9Kcnopiy Kpymoro n Te- 

canoro Jieca.
3umuh h Ilempoe, Yxoa 3a HHCTpyMOHTäMH Ha Jieco- 

3aroTOBKax.
HlmeuHöepz, JlecHbie itycTapHHe upoMHCJia.
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Tuotannollinen karakteristiikka »puutavaraa kuljettavan traktorin ohjaajaa” varten

I. Työpaikka.
Traktori, traktorivaja.

IL Työvälineet.
Vivut traktorin käyntiinpanoa ja ohjausta varten. Viilaa- 

jan työkalut.

IIL Tuotannolliset tehtävät ja tuotantoprosessin karak
teristiikka.

Traktorin ohjaaja käyttää välittömästi traktoria ja on vas
tuussa sen kunnosta.

Hän panee traktorin käyntiin, ohjaa sitä ja pysähdyttää 
sen, ottaa selville traktorissa esiintyvät viat ja poistaa ne, 
osallistuu traktorin juoksevaan, keskinkertaiseen ja perin
pohjaiseen korjaukseen.

Hän antaa ohjeita apulaiselleen ja pitää silmällä tämän 
työskentelyä, ei salli liian kuormituksen asettamista traktorille, 
pitää päiväkirjaa traktorin työstä ja noudattaa työnsuojalusta 
koskevia sääntöjä.

IV. Tietomäärä ja tuotannolliset tottumukset*
Traktorin ohjaajan tulee tuntea polttomoottorien työsken

tely, ne periaatteet, joille kaasuttajien työskentely perustuu, 
ja käytännössä olevat kaasuttajat, hänen tulee tuntea mag
neetti, dynamokoneiden työskentelyä koskevat periaatteet ja 
akkumulaattorien toiminta.
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Hänellä tulee olla yleistiedot "Kommunar”-, "Cletrac”- ja 
” Caterpiller”-traktoreista, hänen tulee tuntea traktorin ja sen 
eri osien voitelu, erikoiset (yksikiekkoiset ja monikiekkoiset) 
vaihdelaitteet, differentsiaalit, hänen tulee tuntea puutavaran 
kuljetustiet ja puutavaran kuljetuksen järjestäminen.

Hänen tulee osata itsenäisesti toimittaa varustaminen polt
toaineella, käyntiinpano, ohjaaminen ja pysäyttäminen, äänestä 
huomata, milloin traktori ei työskentele kuten pitäisi, osata 
käsitellä työaseita ja suorittaa yksinkertaisimpia korjauksia.

V. Teknillinen minimi.
Edellytetty 46 oppitunniksi, siitä 8 tuntia poliittiseen osaan.

x. P e r u s t i e d o t  m e k a n i i k a s t a  j a  k o n e o p i s t a .
4 t u n t i a .

a) Yleistiedot voimista ja niiden mittaamisesta. Vastustus. 
Mekaaninen työ. Yksinkertaiset koneet: vivut, väkipyörät, 
taljat, tela, vorokki, kiila. Siirtolaitteet: hihnasiirto, hammas- 
ratassiirto. Koneiden perusosat, jotka ovat mukana pyöri
misliikkeessä (akseli, vaarnat, laakerit y.m.).

Yleistiedot polttomoottoreista ja niiden työskentelystä. 
Voimakoneiden syöttö.
b) Traktorin  voim ansiirtolaitteet. 4 tuntia. Voimansiirto- 

laitteet. Voimansiirtolaitteiden osat. Kytkimet. Yksilevyiset kyt
kimet. Monilevyiset kytkimet. Kartiokytkimet. Differentsiaalit. 
Vaihtolaite. Lopullinen voimansiirto. Jarrut. Hihnapyö- 
rät.

c) T raktorin  kulussa olevat osat ja  m uut laitteet. 2 tuntia. 
Käyntiketjujen lukumäärä ja. sijainti. Niiden osat. Rakenteen 
yksityiskohdat. Ketjujen yhteys traktorin kehyksen kanssa ja 
keskenään.' Ohjauslaite. Traktorin kehys. Laakerit.

d) Traktorin  perusosat ja  silinterin  osat. 4 tuntia. Voima- 
kone. Polttomoottorin neljän silinterin työskentely. Silinteri. 
Venttiilit. Kampikoneisto. Jakokoneisto. Nostajat. Kampikam- 
mion jako.
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e) V oim akoneen syöttäm inen polttoaineella. 4 tuntia , 
Polttoaineen palaminen voimakoneissa. Polttoainelajit. Poltto
aineiden ominaisuudet. Voimakaasu (kaasugeneraattori). Käy
tännössä olevat kaasuttajat, niiden rakenne ja tarkoitus. Polt
toaineen syöttö sen oman painon avulla, paineen, harvennuk
sen avulla. Polttoaineen siivilöiminen ennen sen syöttämistä. 
Voimakoneesta tulevan ilman puhdistus. Säännöstelijä: sen 
rakenne ja tarkoitus. Polttoainesäiliöt.

f) K aa sun  jako. 2 tuntia. Kaasunjakajan osat, sen rakenne 
4- ja 6-silinterisissä moottoreissa. Työliikkeiden järjestys. 
Venttiilien avautumis- ja sulkeutumisaika.

g) S y ty ty s . 2 tuntia. Sähkövirran osat. Sähkövirran läh
teet. Mihin perustuu magneetti- ja akkumulaattorisytytys. 
Kynttilät. Sytytyskaava. Käyntiinpanolaitteet magneetissa.

h) Jäähdytys ja  voitelu. 2 tuntia. Jäähdytysmenetelmät. 
Jäähdytysjärjestelmän eri osat. Pumput ja radiaattorit. Voi
deltavat osat. Traktorin ja sen moottorin voitelu (paineella, 
pärskyttämällä, sekajärjestelmää käyttäen). Vaatimukset voi- 
teluöljyihin nähden ja niiden koetteleminen.

%

2. T r a k t o r i n  t y ö s k e n t e l y .

a) T yöskentely  traktorilla, 3 tuntia. Luettelo traktorin 
kuljetuksessa käytettävistä vivuista ja niiden tarkoitus. ”Kom- 
munar”-, ” Caterpiller” - ja ” Cletrac”-traktorien ohjaus- ja 
käyttöjärjestelmä. Traktorin valmistaminen käyntiinpanta- 
vaksi. Jäähdytysjärjestelmä. Polttoaineen kaato. Kaasutta
jan säännöstely. Syöttöjärjestelmän tarkistus. Sytytyksen 
säännöstely.

Käyntiinpano. Traktorin ohjaus ja hoito sen työskennel
lessä. Pysäyttäminen. Traktorin voitelu. Verstaat. Viilarin 
työkalut ja niiden käyttö. Polttoaineen ja voiteluaineen säily
tys. Työnsuojelussäännöt traktorilla työskenneltäessä.

b) Traktorissa esiintyvät viat ja  niiden poistam inen. 
3 tuntia. Traktorien työskentelyssä esiintyvien vikojen syyt. 
Traktorin tehon lasku. Epätäydellinen sytytys. Karsi. Vent
tiilien hiominen. Venttiilien säännöstely. Viat männässä ja
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renkaissa. Moottorin räminä. Laakerien sulaminen. Viat 
kaasuttajassa. Viat sytytyksessä. Viat jäähdytyksessä ja voi
telussa. Viat kytkennässä ja voimansiirrossa. Viilarin työ
kalut ja niiden käsittely.

c) Traktorin  käyttö metsässä. 2 tuntia. Puutavarankulje- 
tusteiden tunteminen ja traktorin näyttelemä osa. Puutavaran 
ajo. Eri tielajit ja traktorien työskentely niillä. Liikkeelle
lähtö. Liikkuminen. Yleistiedot noususta, käänteestä, laskusta. 
Traktorin efektiivinen ja vetoteho. Traktorin työskentely 
puutavaranajotiellä. Polttoaineen ja voiteluaineen kulutus. 
Yleistiedot liikennegrafiikista. Traktoristin oikeudet ja velvoL 
lisuudet.

Kirjallisuutta:
K a p n e e e , T p a K T o p  „ K a T e p n n jiJ ie p “ 6 0 .
Kpucmu, T p a K T o p  „K o M M y H a p “ , 4 0 .
floimo, T p a K T o p  „ K jie T p a K “ , 4 0 .
Ko2<m-Auöejib, CriyTHHK MOJiô oro TpaKTopucTa.
U ld M e , COBpCMGHHHH TpaK TO p.
HpycajiuMCKuu, T e K y i i p i ä  p ö m o h t  T paK T op  on..
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Tuotannollinen karakteristiikka „puutavaraa kuljettavan traktorin ohjaajan apulaista” varten

I. Työpaikka.
Traktori, traktorivaja.

II. Työvälineet.
Viilarin työkalut, välineet traktorin voitelemista sekä 

polttoaineen ja veden kaatamista varten, kytkinlaitteet.

III. Tuotannolliset tehtävät ja tuotantoprosessin karak
teristiikka.

Puutavaraa kuljettavan traktorin ohjaajan apulainen -suo
rittaa kaikki aputyöt, jotka ovat tarpeen traktorin normaali
sen työskentelyn turvaamiseksi, ja vastaa näiden töiden suo
rittamisesta aikanaan ja oikealla tavalla. Hän suorittaa trakto
rin voitelun, öljyn vaihdon, traktorin varustamisen poltto
aineella ja vedellä jne.

Hän huolehtii kytkemislaitteista, toimittaa traktorin kyt
kemisen junaan ja on mukana traktoria korjattaessa.

Traktorin ohjaajan johdolla hän suorittaa traktorin käyn- 
iiinpanon ja ohjaa sitä.

IV. Tietomäärä ja tuotannolliset tottumukset.
Traktorin ohjaajan apulaisen tulee tuntea traktorin perus

osat ja niiden tehtävät, sen työskentelyn, voitelun ja jäähdy
tyksen, vaihtolaitteen ja differentsiaalit, kytkinlaitteet, kaasu- 
generaattorit, niiden hoidon, hänellä tulee olla alkeistiedot tien 
profiilista ja työnsuojelusta koskevista säännöistä.

Hänen tulee osata panna traktori käyntiin, varustaa se
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polttoaineella ja vedellä, hänen tulee osata käsitellä kaasu- 
generaattoria ja kytkinlaitteita, hoitaa traktoria ja käsitellä 
tässä tarkoituksessa tarvittavia työkaluja.

V. Teknillinen minimi.
Edellytetty 32 oppitunniksi, siitä 8 tuntia poliittiseen osaan.

1. T r a k t o r i n  t y ö s k e n t e l y .

a) M oottori. 3 tuntia. 4- ja 6-silinterisen polttomoottorin 
työskentely. Silinterit. Venttiilit. Kampikoneisto. Jako- 
koneisto. Kampikammion jako. Moottorin ja mainittujen 
laitteiden työskentelyn alkeiskaava.

b) Traktorien  polttoaine. 3 tuntia. Polttoainelajit ja nii
den ominaisuudet. Voimakaasu (kaasugeneraattorit). Poltto
aineen laatu ja menetelmät sitä määriteltäessä. Yleinen kaava 
traktorin kokeilemisessa. Polttoaineen siivilöiminen ennen sen 
päästämistä moottoriin. Moottoriin päätettävän ilman puhdis
taminen. Polttoainesäiliöt, tilavuus ja mittaamismenetelmä.

c) K aa sun  ja ko ja  sytytys. 2 tuntia. Kaasunjaon yleis
kaava 4- ja 6-silinterisissä moottoreissa. Työliikkeiden järjes
tys. Yleiskäsitykset sähkövirran lähteistä. Magneetin ja akku- 
mulaattorin näyttelemä osa. Yksinkertainen kaava sytytyk
sestä. Kynttilät, niiden rakenne ja tehtävät. Käyntiinpano- 
laitteet magneetille. Liian aikainen taikka liian myöhäinen 
sytytys.

d) Jäähdytys ja  voitelu. 4 tuntia. Radiaattorit, niiden tar
koitus ja hoito. Traktorin jäähdytyssysteemin kaava. Pumput. 
Säännöt veden kaatamisesta ja jäähdytyssysteemin oikean 
työskentelyn silmälläpito. Voideltavat osat. Öljyt traktorien eri 
osien voitelemista varten, niiden eroavaisuudet ja laatu, niiden 
laadun määrittely. Kampikammioon, voimansiirtolaitteeseen, 
hammaspyöriin ja laakereihin käytettävä öljy. Traktorin yksi
tyisten osien voitelua jät. Yleinen traktorin ja sen moottorin 
voitelukaava (paineella, roiskuttamalla, sekalainen).

e) V a ihdekoneisto  ja  traktorin kulkevat osat. 2 tuntia. 
Yleiskäsitykset vaihdekoneistosta. Kytkentä. Vaihdelaite.
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Jarrut. Hihnapyörä. Vaihdekoneiston hoito. Ketjut, niiden 
tehtävä, lukumäärä ja sijainti. Ketjujen yhteys traktorin 
kehyksen kanssa. Ohjauslaitteen kaava. Laakerit ja niiden 
tarkoitus.

f) Puutavaraa kuljettavat traktorit. 4 tuntia. Yleinen 
kuvaus puutavaraa kuljettavista traktoreista ” Kommunar” , 
"Cletrac” ja "Caterpiller” . Niiden eroavaisuudet ja käyttö- 
ehdot. Poltto- ja voiteluainenormit yllämainituissa trakto
reissa. Viat ja niiden poistaminen. Traktorien hoito. Öljyn 
vaihtoa jät, puhdistus ja traktorin pitämistä * traktori vajassa 
koskevat säännöt. Työnsuojelustekniikka ja toimenpiteet palo
vaaraa vastaan. Traktorin mukana seuraavat työkalut ja nii
den käyttäminen. Yksinkertainen korjaus.

g) K aasugeneraattorit. 2 tuntia. Kaasugeneraattorien tar
koitus, niiden käyttöehdot ja niiden tarjoamat edut. Traktorin 
kaasugeneraattorin yleiskaava ja sen eri osien tehtävät (gene
raattori, jäähdyttäjä, puhdistaja ym.). Kaasun kulku gene
raattorista moottoriin. Generaattorin polttoaineen laatu. Kaasu- 
generaattorin työskentelyä koskevat säännöt ja sen hoito.

h) T ieto ja  puutavaran ku ljetuksesta. 2 tuntia. Yleistiedot 
puutavaran kuljetustavoista ja osasta, mitä traktori näyttelee 
metsässä. Erikoisuudet puutavaran kuljetuksessa traktoreilla 
kesällä ja talvella. Yleistiedot liikkuvasta kalustosta. Trakto
rin kytkeminen junaan. Vaatimukset kytkentään nähden.

* Junan lähtö liikkeelle ja liikkuminen.
Onnettomuudet. Traktorin ohjaajan osa, oikeudet ja vel

vollisuudet onnettomuustapauksissa.
i) T y ön  jä rjestely . 2 tuntia. Työn järjestely traktoribaa- 

seilla. Paria jo. Traktorin siirtäminen itsekannatta vaisuuden 
pohjalle. Vastasuunnitelma, sosialistinen kilpailu ja iskuruus 
korkeimpina sosialistisina työmuotoina.

Kirjallisuutta:
Rapneee, T p a K T o p  „K a T e p iiH J iJ ie p “ , GO.
Rpucmu, T p a K T o p  „K o M M y H a p “ , 5 0 .
JaTauno} TpaKTop „KjieTpaK“, 40.
Rosan n  AiiÖejib, C n yT H H K  M O J i o ^ o r o  T p a K T o p a c T a .
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Tuotannollinen karakteristiikka „metsä- teollisuuspiirin traktoribaasan seppää” varten

I. Työpaikka.
Baasan yhteydessä oleva paja.

II. Työvälineet.
Pajan ahjo ja pajatyökalut.

\

III. Tuotannolliset tehtävät ja tuotantoprosessin karak
teristiikka.

Traktoribaasan seppä suorittaa välittömästi kaikki traktori - 
baasassa tarvittavat sepäntyöt ja on vastuussa niiden suori
tuksen laadusta.

Hän suorittaa traktorin ja trakforilaitteiden mekanismien 
yksityisten osien takomisen mallien ja piirustusten mukaan, 
jättäen normaaliset ylimitat mekaanista muokkausta varten, 
hän suorittaa rauta- ja teräsosien hitsauksen, hän kiinnittää 
metalliosat puuosiin (rekiraudat, pyörien renkaat, pyörien put
ket), terästää kuluneiden kirveiden terät, karkaisee ne, takoo 
hevosenkenkiä ja kengittää hevosia.

IV. Tietomäärä ja tuotannolliset tottumukset.
Sepän tulee tuntea raudan, teräksen, valuraudan ja kupa

rin ominaisuudet, ahjojen kuuman liekin vaikutuksen niihin 
niin lämpö- kuin myöskin kemiallisessa suhteessa (hapettava 
ja pelkistävä liekki), kriitilliset sulamislämmöt raudalle, teräk
selle, valuraudalle ja kuparille sekä näiden aineiden kyky vis
sissä lämpömäärässä olla (taikinamaisessa) siirtymistilassa.
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Hänen tulee tietää, missä tarkoituksessa ja miten hitsat
taviin osiin ripoitetaan puhdasta hiekkaa, booraksia ym. kuo
naa synnyttäviä aineita, tuntea eri teräslajien, kuten halvim
pien, keskinkertaisten, työkalu- ja erikoisterästen, kriitilliset 
lämpömäärät (hehkuvan kappaleen värin perusteella) sekä 
kuumentamisen seuraukset kuin myöskin näiden seurausten 
korjaamisen, raudan ja rautaesineiden rikastuttamisen hiilellä, 
sementoimalla sarvipulverissa, puuhiilessä, verisuoloissa ym., 
teräs- ja valurautaesineiden hiilipitoisuuden vähentämisen, mil
loin niitä on mahdoton teknillisesti muovailla, sekä olla sel
villä valuraudan takomisesta.

Hänen tulee, takomiskokeita suorittamalla osata eroittaa 
rauta-, ja teräskadut, osata jäähdyttää taottuja rauta- ja 
teräsesineitä, antaen niiden jäähtyä nopeasti taikka hitaasti.

V. Teknillinen minimi.
Edellytetty 48 oppitunniksi, siitä 8 tuntia poliittiseen osaan.

1. T e k n i l l i n e n  m a t e m a t i i k k a .
a) L yhyitä  tietoja  aritm etiikasta. 6 tuntia. Kymmenmurto- 

luvut. Kaikki neljä laskutapaa murtoluvuilla. Merkkien käyttö.
, Prosenttilaskut. Suhteet. Metrimitat. Pinta-alojen ja tilavuuk
sien laskeminen.

b) Geom etria. 2 tuntia. Viivottimen ja harpin käyttö. Sel- 
vänotto yksinkertaisista piirustuksista ja malleista, mitat pii
rustuksissa, muokkausta varten jätetyn ylimitan merkitseminen 
piirustuksissa, tarkkuus, sovittelu.

2. T e k n i l l i n e n  f y s i i k k a .

a) F yysillistä  esinettä koskevat yleiset käsitteet. 4 tuntia. 
Kiinteät, nestemäiset ja kaasumaiset esineet. Kiinteysominai- 
suudet, esineiden laajentuminen lämmön vaikutuksesta ja 
päinvastoin. Eräiden metallien sulamislämpö: valuraudan, rau
dan, teräksen, kuparin.
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b) P alam inen . 2 tuntia. Palamisprosessi. Hiilen polttami
nen, hapetus ja pelkistysliekki, sen vaikutus metallin pintaan  ̂
Raudan ja teräksen väriä hehkuvana vastaavat lämpömäärät.-

3. M e t a l l i n  t e k n o l o g i a .

a) Y leistied ot valuraudasta, raudasta ja  teräksestä. 4 tun
tia. Lyhyt kuvaus valuraudan, raudan ja teräksen valmistuk
sesta sekä niiden mekaaniset ja teknilliset ominaisuudet,_hit- 
sautumiskyky, karkaisu, hapettuvaisuus hiilipitoisuudesta ja 
sekoituksista riippuen. Rikin ja fosforin vaikutus rautaan 
sekä menetelmät tällaista rautaa taottaessa. 'Raudan ominai
suuksien määritteleminen. Raudan ominaisuuksien määrittele
minen koetaonnan ja hitsauksen avulla. Eri rautalajien ulko
naiset viat.

b) R audan ja  teräksen kylm ä ja  kuum a muovaus. 6 tun
tia. Raudan katkaiseminen kylmänä. Sen metallimäärän mer
kitseminen, mikä tarvitaan takomalla valmistettavaan esinee
seen. Ahjon valmistaminen työhön. Ahjon kuumentaminen, 
puu- ja kivihiilellä. Mikä kivihiili soveltuu sepäntöihin? Miten 
tulee suorittaa kuumentaminen kivihiilellä? Raudan ja eräiden 
teräslajien hitsaus. Teräksen hitsaaminen rautaan. Taonta- 
tuotteiden jäähdyttäminen, rautaisten, teräksisten; terästakei- 
den pehmentäminen, karkaisu. Raudan sementöinti hiilellä,, 
yksinkertaisen muhveliuunin rakenne. Naftalla kuumennetta
vat ahjot, miten niissä kuumennetaan taottavia esineitä. Esi
neiden pehmentäminen. Valurauta- ja terästeosten hiilipitoi
suuden vähentäminen. Ketjujen ja hevosenkenkien valmistus .̂

4. T y ö k a l u t .
P a ja la itteet ja  -työkalut. 6 tuntia. Vakinainen pajan ahjor 

siirrettävät ahjot. Tomunimijä. Tomunimijän järjestäminen, 
savun ja kaasujen poistamiseksi.

Ventilaattori. Käsipalkeet. Alasimet. Sepän takoma- 
kalut, viilarinkalut.
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5* T y ö n  j ä r j e s t e l y j ä  t y ö n s u o j e 1 u s t e k n i i k k a
2 t u n t i a .

Brigaadimetoodi sosialistisen työn perusmuotona. Paja- 
fcrigaadien järjestäminen. Työn jakaminen. Tilit brigaadin 
sisällä ja työajan luettelointi. Työnsuojelustekniikkaa koske
vat säännöt.

-  K i r j a l l i s u u t t a :

Opjioe, LJeMCHTaijHH MeTajiJiHuecKHX H3AeJiiiH K.O.H. 
1 9 3 2  r .

Tpecouu, T ex H O J iorn H  M eTajuiO B , HTcpH, 1 9 3 2  r .  
A l k e i s k o u l u n  m a t e m a t i i k k a .
Alkeiskoulun fysiikka.
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Tuotannollinen karakteristiikka »metsä- teollisuuspiirin traktoribaasan viilaria” varten

I. Työpaikka.
Korjausverstas.

II. Työvälineet.
Viilarin työkalut.

III. Tuotannolliset tehtävät ja tuotantoprosessin karak
teristiikka.

Metsäteollisuuspiirin traktoribaasan viilari suorittaa välit
tömästi kaikki korjaustöiden yhteydessä olevat viilarintyöt ja 
vastaa niiden suorittamisesta oikein ja aikanaan. Hän suo
rittaa traktorin, sen konelaitteiden ja yksityisten osien 
tarkastuksen ja erilleenoton, määrittelee viat ja mistä ne ovat 
johtuneet, laatii teknillisen kuvauksen koneiden ja laitteiden 
tarkastuksesta, määrittelee, mitkä korjaukset ovat tarpeen ja 
niiden suoritusajan, tekee taottuihin ja valettuihin osiin mer
kinnät hiomisesta ja höyläämisestä, vastaanottaa muokatut 
osat hionnan ja höyläyksen jälkeen sekä myöskin pajasta ja 
valimosta, kun välttämättömät viilarintyöt ovat suoritetut, 
sovelluttaa koneen eri osat paikalleen, koettelee koneen osia 
ja laitteita, säännös telee koneiden väli vaihtojen ja voiman- 
siirtolaitosten työskentelyn.

IV. Tietomäärä ja tuotannolliset tottumukset.
Metsäteollisuuspiirin traktoribaasan viilarin tulee tuntea 

kaikkien viilarin työkalujen tarkoitus ja käyttö, omata tottu
musta leikkaavien työaseiden teroituksessa ja karkaisemisessa,
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omata yleistiedot höyryn työskentelystä yksinkertaisissa 
höyrykoneissa ja räjähdyskaasujen työskentelystä polttomoot
toreissa, osata panna höyrykone ja kaasumottori käyntiin ja 
pysähdyttää ne, tuntea voimakoneiden yksityisten osien nimet 
ja tarkoitukset.

V, Teknillinen minimi.
Edellytetty 48 oppitunniksi, siitä 8 tuntia poliittiseen osaan.

1. T e k n i l l i n e n  m a t e m a t i i k k a .

a) L y hy itä  tietoja  aritm etiikasta. 6 tuntia. Kymmenmurto- 
luvut. Kaikki neljä laskutapaa murtoluvuilla. Merkkien 
käyttö. Prosenttilaskut. Suhteet. Metrimitat. Pinta-alojen ja 
tilavuuksien laskeminen.

b) L yhyitä  tietoja  geom etriasta. 6 tuntia. Suorien, yhden
suuntaisten ja kohtisuorien viivojen sekä suorien kulmien 
piirtäminen, kulmien piirtäminen kulmamittarin avulla, viivo
jen ja kulmien jakaminen useampiin yhtä suuriin osiin. 
Ympyrän piirtäminen. Ympyrän kaaren ja ympyrän pinta- 
alan riippuvaisuus säteestä. Viivottimen ja harpin käyttämi
nen. Selvänotto yksinkertaisista piirustuksista ja malleista, 
mitat piirustuksissa, muokkauksen varalta jätettävien lisämit- 
tojen merkitseminen piirustuksiin, sovituksen tarkkuus.

2. T e k n i l l i n e n  f y s i i k k a  m e k a n i i k a n  
j a  k o n e o p i n  a l k e i n e e n .

a) L yhyitä  tietoja  fysiikasta. 2 tuntia. Fysikaalinen esine. 
Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt. Mittauslaitteet: mittanauha, 
mittakeppi, harppi, kulmamitta. Mittauksen tarkkuus. Paino- 
yksikkö. Ajan mittaaminen. Lämmön mittaaminen. Lämpö- 
varautumiskyky. Ominaispaino.

b) L yhyitä  tietoja  m ekaniikasta ja  koneopista. 16  tuntia. 
Käsitteet voimasta, nopeudesta, kiihtyväisyydestä. Tasainen 
ja vaihteleva liike. Kiertoliike. Nopeuden määritteleminen 
näissä liikkeissä. Esineen koon ja painon määritteleminen.
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painovoiman kiihtyminen. Yleistiedot voiman suorittamasta 
työstä.

Teho. Hevosvoima. Voimakoneiden tehon määrittely. 
Yksinkertaiset koneet: vivut, väkipyörä, vorokki, taljat, kiila, 
ruuvi. Periaate, jolle polttomoottorien toiminta rakentuu. 
Mekaaninen lämpökoeffisientti.

Traktorien voimakoneiden kuvaaminen ja niiden työn tar
kastelu. Niiden normaalisen työn pääehdot. Työssä esiintyvät 
epänormaalisuudet, niiden syyt (koneistosta, polttoaineesta, 
voitelusta ja sytytyksestä johtuvat).

Traktorien voimakoneiden hajoittaminen ja kokoominen.

3. M e t a l l i n  t e k n o l o g i a .

L y hy itä  tietoja  m etallista . . Metalli: valurauta, rauta ,teräs, 
kupari, tina, lyijy, niiden karakteristiikka ja ominaisuudet. 
Yleistiedot karkaisusta. Metallisekoitukset, valkometalli, 
pronssi, niiden karakteristiikka ja ominaisuudet.

Selostetaan eri osia käsiteltäessä.

4. T y ö k a l u t  j a  a p u a i n e e t .  2 t u n t i a .

Viilarin työkalujen muokkaus (korjaus, karkaisu ja 
teroitus). Voiteluaineet ja niihin kohdistuvat vaatimukset.

5. T y ö n  j ä r j e s t e l y .  2 t u n t i a .

Brigaadimetoodi sosialistisen työn perusmuotona. Korjaus
töiden järjestely: periaatteet työn jaon alalla, ansion jako 
brigaadin sisällä ja työaikaa koskevat laskelmat.

Työnsuoj elustekniikkaa koskevat säännöt.

Kirjallisuutta *
JleeuncoH, ManiHHOBeAeHne, ns#. THTH, 1931 r. 
HemuKo-BpaynmmeuHj Kypc cjiecapHoro Aejia, rHTH,* 

1932 r.
Mypauu, Ochobhhö npneMH MOHTama jtBiiraTejie#, 

THTH, 1931 r.
3 umuh7 KaK coAepmaTb cJiecapHtin HHCTpyMOHT b 

n o p ^ K e , JIOH 1932 r.
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Tuotannollinen karaktetistiikka „viitoittajaa”varten

I. Työpaikka.
Etsintäalue, tielinja.

II. Työvälineet.
Kulmamittari, ekkeri, mittanauha, askellaskija, mittakaava- 

viivoitin.

III. Tuotannolliset tehtävät ja tuotantoprosessin karak-
teristiikka.

Viitoittaja johtaa aikaisemmin punnittujen tielinjojen mit
tausta sekä viittakeppien asetusta ja on vastuussa viitoitus- 
työssä käytettävien laitteiden tarkistamisesta. Hän johtaa 
merkkien asettamista, käyrien merkitsemistä, työvälineiden 
tarkistusta: ekkerin, mittaketjun, mittanauhan, pitää viitoitus- 
kirjaa sekä suorittaa linjakartan piirtämisen kaikkine yksityis
kohtineen.

IV. Tietomäärä ja tuotannolliset tottumukset.
Viitoitta jän tulee olla selvillä viitoitustöiden suorittami

sesta, tuntea puulajit ja osata määritellä niiden iän, korkeu
den ja läpimitan; hänen tulee tuntea teknilliset vaatimukset 
maan pinnanmuodostuksessa esiintyviin epätasaisuuksiin näh
den, jotka vaativat halkaisijain merkitsemistä; kaikki käytän
nössä olevat merkinnät viitoitusseipäissä: säde, käännekulmat, 
käyrien pituus, tangentit, kulman kahtiajakajat ym .; viivamit- 
takaava ja mittakaavaviivottimen käyttö.

Hänen tulee osata silmämääräisesti määritellä maanpinnan 
poikkeukset vaakasuorasta suunnasta, vaakasuorat etäisyydet,
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merkitä ne viitoituskirjaan oikeassa mittakaavassa; hänen 
tulee osata silmämääräisesti määritellä mitattavan viivan leik- 
kauskulman joen, puron, rotkon, tien, polun, maa-alueiden •
rajojen, metsikön ym. kanssa; asettaa kulmamittari vaaka- ja 
pystysuoraan asentoon; saada selville kulmien aste- ja 
minuuttimäärät; käyttää taulukkoja käyrien määrittelemiseksi 
ja määritellä niitä tangentin ordinaatin avulla. Hänen tulee 
osata käyttää mittauslaitteita ja piirustaa lyijykynällä.

V. Teknillinen minimi.
Edellytetty 45 oppitunniksi, siitä 8 tuntia poliittiseen osaan

1. L y h y i t ä  t i e t o j a  m a t e m a t i i k a s t a .

a) A ritm etiikasta  ja  geom etriasta. 2 tuntia. Tavalliset ja 
kymmenmurtoluvut. Neljä laskutapaa murtoluvuilla. Laatu- 
luvut. Murtolukujen ja laatulukujen sovelluttaminen käytän
töön.

b) Y leistied o t geom etrisesta viivasta. 4 tuntia. Suorat 
viivat, murtoviivat, yhdensuuntaiset viivat, mittaukset. Viiva- 
ja numeromittakaava. Käytännölliset harjoitukset ja viivojen 
vetäminen mittakaavassa. Tasanneskuviot: kolmio, nelikul- 
rnio; yksinkertaisimmat monikulmiot: kuutio, parallellipipeedi, 
prisma, pyramiidi; alat ja tilavuudet.

Kehä, säde, kulma (asteet, minuutit, sekunnit), kahden 
suoran muodostama kulma, kulman kahtiajakaja, kaltevuus- 
kulma. Ympyrän tangentit, niiden suhde ŝäteisiin. Kaaren 
pituus kahden tangentin välillä ja tangenttien pituus. Jänteet. 
Ympyrän kaarten piirtäminen.

2. P u u t a v a r a n  k ui  j e t u s t i e t  ( p e r u s t i e d o t ) .

a) P uutavaran k u ljetu k sen  eri lajit. 6 tuntia. Maantiet, 
lumitiet, parrutiet hevoskuljetusta varten, traktori jäätiet, puu- 
raidetiet hevos- ja koneellista kuljetusta varten, kapearaitei
set tiet (vakinaiset ja siirrettävät), yksiraiteiset ilmaradat.

b) Tiesuunta. 3 tuntia. Tielinja. Suora, kiemurteleva.
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Pitkittäiset ja poikittaiset profiilit. Kaltevuudet: nousut, las
kut. Kaarten normaalinen ja minimaalinen säde.

Kaltevuudet sivuutus- ja kuormauspaikoilla, ylimalkaisia 
tietoja sivuutuspaikoista ja niiden välisistä etäisyyksistä.

3. V i i t o i t u k s e n  s u o r i t u s  j a  v i i t o i t u s  k i r j a n
p i t o .

a) M ittausainekset. 8 tuntia. Viivan pituuden mittaami
nen: kilometrit, viitat. Viitoitus linjojen käännöskohdissa. 
Työskentely mittanauhalla ja mittaketjulla. Pituuden määrit
teleminen silmämääräisesti. Vissin pituuden vertaaminen esi
neisiin. Viitoituskirja. Käytännössä olevat mittakaavat: 1/50, 
1/100, 1/500 jne. Tiesuunnan piirtäminen viitoituskirjaan. 
Luonnoksen piirtäminen. Kaikkien merkintöjen teko  ̂kirjaan.

Käyrien tekijäin etsiminen taulukoista. Niiden pituuden 
laskeminen käyrän säteen ja kääntökulman suuruudesta riip
puen. Käyrien merkitseminen koordinaattien ja tangenttien 
mukaan. Harjoittelua kentällä taulukkojen perusteella.

b) V iito itu ksessa  käytettävät m ittalaitteet. 4 tuntia. Yleis
tiedot yksinkertaisimmista kulmamittareista: ekkereistä, gonio- 
metreistä, tähtäimistä, kulmarummuista, kartioista. Välineiden 
tarkistus. Kääntöakselin pystysuora asento ja suoraviivaisuus. 
Työskentely instrumentillä. Viivan suhdekulman määrittele
minen mittaamalla korkeus ja asema.

4. P i t u u s p r o f i i l i  s e k ä  j y r k ä t  l a s k u t  
j a  n o u s u t .

a) Työ p itu us pr o f  Uliin nähden. 4 tuntia. Maan koko. 
Yleistiedot punnituksesta. Työskentely tähtäimillä. Maan pro
fiili, mustat ja punaiset merkit, penkereet. Mikä merkitys on 
nousujen ja laskujen huolellisella kuvaamisella? Maatöiden 
määrän riippuvaisuus penkereiden korkeudesta ja leikkausten 
syvyydestä. Yleistiedot maatöitä koskevista laskelmista.

Nousujen merkitys teiden liikenteessä, vastustus vaaka
suoralla tiellä ja nousukohdissa.

b) T yö jy rk k iin  nousuihin ja  laskuihin  nähden. 6 tuntia. 
Yleistiedot linjan pituuden vaakasuoran projektion kartalla ja
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sen pituuden maan pinnalla välisestä eroituksesta. Sallittavien 
virheitten ja epätarkkuuksien rajat. Linjan pituuden mittaami
nen maan pintaa myöten ja vaakasuoraa linjaa vesivaa’an ja 
mittatankojen avulla. Näitten mittojen merkitseminen viitoi- 
tuskirjaan. Näitten merkintöjen käyttäminen maan kalte
vuuksien määrittelemiseksi.

Poikkilinjo j en merkitseminen. Instrumentin (ekkerin, 
goniometrin) asetus. Poikkilinjan merkitseminen ilman 
instrumenttia, joko yhtä pitkien vinojen viivojen avulla, jotka 
ovat yhtä kaukana kohtisuorasta, taikka suorakulmaisen kol
mion sivuja koskevan teoreemin avulla. Viitoitusseipäiden 
asettaminen poikkilinjoille. Linjan piirtäminen ja sen luon
noksen piirtäminen tarpeellisessa mittakaavassa. Tietojen mer
kitseminen käännekulmista, säteestä ja käyrien pituudesta. 
Viittojen merkitseminen kartalle. Asemien, sivuutuskohtien 
ym. kilometrimäärän merkitseminen. Niiden käytännössä ole
vat merkintätavat. Harjoittelua kartan piirtämisessä lyijy
kynällä ristikkopaperille.
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Tuotannollinen karakteristiikka »traktori- ja hevosjääteiden tiemestaria” varten

I. Työpaikka.
Jäätie koko mitaltaan.

II. Työvälineet.
Lumireki, jyrä, lata, raiteenleikkaaja, lumenpuhdistaja, 

lumensulatuslaite, säiliö, kaavausreki, reki, lapio, luuta, mitta
nauha, tuiskusuojustimia, vesivaaka, luotilauta.

»  •

III.-Tuotannolliset tehtävät ja tuotantoprosessin karak
teristiikka.

Traktori- ja hevosjääteiden tiemestari järjestää ja johtaa 
tien rakennus-, kunnossapito- ja korjaustöitä, ollen vastuussa 
koko tien kunnosta.

Hän on mukana tietä rakennettaessa, johtaa ja ohjaa tien 
rakennus-, kunnossapito- ja korjaustöissä olevia työläisiä, 
jakaa korjaustyössä olevat työläiset tieosien kesken ja pitää 
silmällä sitä, että jokainen työläinen täyttää velvollisuutensa 
tien juoksevan korjauksen alalla. Hän johtaa tuiskusuojus- 
timien (erikoisten kilpien, kuusien ym.) asetusta ja muutta
mista, tien puhdistusta, hiekan, havujen ym. siroitusta ala
mäkiin ja tien valelemista vedellä. Hän antaa päivittäin töi
den johdolle selostukset tien tilasta ja päivän kuluessa suori
tetuista töistä, missä tarkoituksessa pitää kirjaa korjaustyö- 
läisten työstä. -

IV. Tietomäärä ja tuotannolliset tottumukset.
Tiemestarilla tulee olla yleistiedot etsintätöistä, tieraken

nustöistä ja niistä teknillisistä vaatimuksista, joita asetetaan* 
traktori- ja hevosjääteille (rekien kulkuleveys, raiteiden leveys
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ja syvyys, raiteiden ja laitojen jää tyrni spaksuus, millainen*, 
kaltevuus on sallittu kuormalla ja ilman kuormaa, käänteiden 
säteet ja käyrien pituus).

Hänen tulee tuntea, missä järjestyksessä suoritetaan näiden 
teiden rakentamis- ja korjaustöitä, tien kunnossapitoa kos
kevat säännöt ja korjaustyöt (raiteet, laidat, hevosen polku ja 
kohdat, joissa traktori liikkuu).

Hänen täytyy osata rakentaa yksinkertaisia keinotekoisia 
laitteita, työskennellä kaikilla tiekoneilla ja korjata niitä, jär
jestää taistelu lumikinoksia vastaan asettamalla suojalaitteita 
ja puhdistamalla tietä. Hänen tulee osata järjestää työläisten, 
työ iskutyöksi, vastaanottaa työt, suorittaa tilitykset ja laatia 
selostukset töiden johdolle.

V. Teknillinen minimi.
Edellytetty 44 oppitunniksi, siitä 8 tuntia poliittiseen osaan.

H e v o s -  j a  t r a k t o r i j ä ä t i e .
a) P eru stied ot traktori- ja  hevosjääteiden m erkityk

sestä ja  niiden suunnan tutkim isesta. 4 tuntia. Jääteiden mer
kitys puutavaraa kuljetettaessa, jääteiden rakentamisen talou
dellinen perustelu ja niiden kannatta vaisuus eri olosuhteissa.

Teiden teon välttämättömät edellytykset. Tietyypin valinta.. 
Tiesuunnan tutkimisen tarkoitukset ja tehtävät rakennettaessa 
traktori- ja hevos jääteitä. Alustavat ja lopulliset tutkimukset.. 
Linjan punnitus. Viitoituspäiväkirjan pito. Niveliröintityöt. 
Työskentely vesivaa’alla. Esteiden kiertäminen. Luonnollisten 
vedenjakajien seutu. Vesi varustelu. (Paikkojen valitseminen 
keinotekoisten laitteiden rakentamiselle. Keinotekoisten lait
teiden rakentaminen. Varastopaikat.

b) T ra ktori- ja  hevosjääteiden teknilliset ehdot. L u m i  
rakennusaineena. 10 tuntia. Tien kartta. Sen profiili. Nou
sut ja laskut. Normaalisten sekä suurinten nousujen ja las
kujen suuruus. Niiden sattuminen yhteen mutkien kanssa.. 
Mutkien säde. Mutkien linjoittaminen. Tien pituusprofiilL 
Profiilissa esiintyvät polvet. Varastopaikkojen määrääminen 
ja rakenne. Vesivarustuspunktien valinta ja kaivojen teko,

r  '
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pumppuasemat. Sillat ja puolatiet. Tyhjänäajotien valinta ja 
rakenne. Jääteiden tekeminen. Tien pohjan teko, Eri tie- 
lajien leveys. Teiden teko maa- ja lumipohjalle. Lumen poista
minen ja sen tiivistäminen. Raiteiden leikkaaminen. Valelu 
vedellä ja jäädyttäminen. Teiden teko vesistöjen kohdalle. 
Lumi rakennusaineena. Yleistiedot lumen muodostumisesta ja 
rakenteesta. Yleistiedot lumen kovuudesta ja tiiviydestä.

c) T ien  kunnossapito ja  korjau s sekä k u lje tu s  jääteillä.
6 tuntia. Tien kunnossapito sen jälkeen, kun se on luovutettu 
liikenteelle. Raiteiden valaminen ja kaavaaminen. Sivuutus- 
paikkojen järjestäminen varastopaikoille. Taistelu lumi- 
kinoksia vastaan. Traktorien, liikkuvan kaluston ja hevosten 
särkemien tieosien korjaaminen. Hiekan, oksien tai olkien 
sirottaminen laskupaikkoihin. Kaikkien raiteisiin muodostu
vien vikojen poistaminen, raiteiden puhdistaminen.

Hevosen ja- traktorin vetovoima, lyhytaikaisen lisäpon- 
nistuksen mahdollisuus, liikkeeseen kohdistuva -vastustus sen 
alkaessa (liikkeelle lähdettäessä) ja matkalla nousuissa ja 
mutkissa. Jarrutus laskuissa. Traktori- ja hevosrekien kuor
mituksen suuruus. Kuorman ominaispaine.

d) L iik k u v a  kalusto ja  sen hoito. 2 tuntia. Traktorirekien 
rakenne. Kulkeminen kumpaankin suuntaan. Hevosreet ja 
niiden rakenne. Eri rekimuotojen rakenteelliset erikoisuudet. 
Rekien paino ja kuljetuskyky. Liikkuvan kaluston ja tie- 
koneiden säilyttäminen työn aikana ja kesällä. Liikkuvan 
kaluston juokseva ja perinpohjainen korjaus.

e) Tiekoneet. 8 tuntia. Lumireki, sen rakenne ja työsken- ♦ 
tely sillä. Pieni ja iso jyrä. Lata. Niiden rakenne ja käyttö.

Raiteiden leikkaaja. Raiteiden leikkaaja traktori- ja hevos- 
jääteitä varten. Sen rakenne ja työskentely. Veitsen asetus 
ja  raiteiden leikkaus.

Lumenpuhdistaja. Rakenne ja työskentely. Sen näyttelemä 
osa jääteillä. Lumensulatuslaitos. Sen näyttelemä osa jää
teillä. Rakenne. Käyttö. Puutteellisuudet ja edut. Sen näyt
telemä osa vesivarustelun ollessa hankalan.

Säiliö. Sen rakenne. Käyttö. Veden estäminen jääty
mästä. Uuni. Irroitettavat vesikourut. Veden laskun sään-
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nöstely. Estäminen vuotamasta. Rakenne. Tarkoitus ja mil
loin käytetään.

f) T iekon eid en  ja  liikkuvan kaluston hoito. 2 tuntia. Säi
lytys kesällä ja talvella. Juoksevan ja perusteellisen korjauk
sen suorittaminen.

g) T yön  jä rjestely  ja  teknillinen norm irointi. 2 tuntia. 
Mikä merkitys on oikealla työn järjestelyllä ja korjaustyö- 
läisten jakamisella tieosittain. Työläisbrigaadien muodostami
nen. Suunnitelmallinen tehtävä. Työnormit, työpalkan mää
rät ja muodot. Sosialistisen kilpailun järjestäminen eri tie
osien ja teiden välille. Vastasuunnitelmat, eri työvuorojen 
vastasuunnitelmat. Itsekannattavaisuus. Työn tuottoisuuden 
kohottaminen ja työkustannusten alentaminen.

h) T öid en  luettelointi ja  tilitysten teko. 2 tuntia. Jokai
sen ja kaikkien tienkorjuutyöläisten työn luettelointi. Työ
palkan laskeminen. Työaseiden luettelointi. Tilitysten laati
minen työn johdon lähettämien kaavakkeiden mukaan. Tieto
jen laatiminen sosialistista kilpailua koskevien sopimusten tar
kastamista varten.

Kirjallisuutta.
Eycceu h ^o^^ypcKuu, PyKOBOACTBO no ycTpo&CTBy 

jie/tHHtix Aopor cn«naBHoro rana.
BemHUHKiiu, TpaKTopHaa BtJB03Ka JiecoMaTepuajiOB.
CöopHHK noA peAaKitHeft BeTnnuKHHa. CiieacHO—Jie- 

AflHHe Aoporn.
HHCTpyKn, ia HapKOMJieea 110 kohhlim h TpaKTopiiHM

jieAHHHM AoporaM
KpaTKoe pyKOBOACTBO no kohiio— JieAflHHM AoporaM, 

H3A. JIHHHJJ.
Kopojiee n Epeuanm, IIepeB03Ka öpeBeH Ha canax.
K(xmuhckuu, TpaKTopHLie nepeB03KH jieca.
Haeoeunun, 3 KcnjioaTan,HH TpaKTopHon jiöahhoö ao- 

porn.
UpomancKuu, JleAHHHe Aoporn c kohhoh Taroö.
Tpyfianoe, TpancnopT Jieca no rpynTOBHM n CHeacHtiM 

AoporaM.
0aöpuKaHm, PyKOBOACTBO no MexaHH3aT4HH 3HMHero 

TpaHcnopTa.
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Tuotannollinen karakteristiikka ^traktori- ja hevosjääteiden korjaustyöläisiä” varten

I. Työpaikka.
Osa jäätietä.

II. Työvälineet.
Lumiaura, jyrä, lata, muovailureki, raiteenleikkaaja, 

lumenpuhdistaja, lumensulattaja, reki, säiliö, luutia, lapio, 
tuiskusuo j ustimia.

*  * .

III. Tuotannolliset tehtävät ja tuotantoprosessin karak
teristiikka.

Korjaustyöläinen suorittaa välittömästi tieosansa korjauk
sen sekä sen hoito- ja kunnossapitotyöt, ollen vastuussa siitä, 
että tietä voidaan käyttää.

Hän suorittaa tien korjauksen ja puhdistuksen, lumen ja 
roskien poistamisen tieltä, raiteiden valamisen vedellä, hiekan, 
oksien taikka olkien sirottamisen suuriin alamäkiin sekä tuis- 
kusuojustinten asetuksen.

IV. Tietomäärä ja tuotannolliset tottumukset.
Jääteiden korjaustyöläisellä tulee olla yleistiedot hevos- ja 

traktori jääteiden rakentamisesta sekä teknillisistä vaatimuk
sista niihin nähden, hänen tulee tuntea teiden hoitoa koskevat 
säännöt, osata korjata tie, poistaen siitä jokapäiväiset juokse
vat puutteellisuudet, osata työskennellä tiekoneilla, korjata 
niitä ja käyttää työkaluja.
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V. Teknillinen minimi.
Edellytetty 22 oppitunniksi, siitä 8 tuntia poliittiseen osaan.

H e v o s -  j a  t r a k t o r i j ä ä t i e t .

a) P eru stied ot traktori- ja  hevos jääteiden rakentam isesta. 
2  tuntia. Jääteiden merkitys puutavaran kuljetuksessa. Niiden 
tehokkuus, edut ja puutteellisuudet. Välttämättömät edellytyk
set jääteiden rakentamiselle. Jäätietyypit. Tietyypin valitse
minen. Luonnollisten vesiviemärien vyöhyke. Vesivarustelu 
ja  varastopaikat.

b) A lkeellisim m a t teknilliset vaatim ukset jääteiden raken
tam iseen nähden. 2 tuntia. Tien suunta. Tien profiili. Nousut 
ja laskut. Normaalisten ja suurimpain sallittavien kaltevuuk
sien suuruus. Mutkien säteet, normaaliset ja pienimmät salli
tut. Eri tielajien leveys. Tien pohja. Teiden teko maa- ja 
sekapohjalle. Tien valitseminen tyhjänäajoa varten. Raitei
den leikkaaminen, rekien kulkuleveys. Raiteiden jäädyttäminen, 
jääkuoren paksuus. ^

c) T ien  kunnossapito ja  korjaus. 4 tuntia. Tien kunnossa
pito sen tultua luovutetuksi liikenteelle. Tien valelu ja muo
vailu. Taistelu lumikinoksia vastaan. Traktorin, hevosten 
taikka liikkuvan kaluston särkemän tieosan korjaaminen. Hie
kan, oksien taikka olkien siroitus suuriin alamäkiin. Kaikkien 
raiteisiin syntyvien vikojen poistaminen ja lian poistaminen 
tieltä.

d) L iik k u v a  kalusto, sen ja  tiekoneiden hoito. 2 tuntia. 
Traktorirekien rakenne. Kulkeminen kumpaankin suuntaan. 
Eri rekimallien rakenteelliset erikoisuudet. Rekien rakenne ja 
paino. Kuljetuskyky. Liikkuvan kaluston ja tiekoneiden säi
lyttämistä kesällä ja talvella koskevat säännöt. Juoksevien 
korjausten teko.

e) Tiekoneet. 4 tuntia. Lumiaura, sen rakenne. Kulkemi
nen kumpaankin suuntaan. Jyrä, pieni ja suuri, lata.* Niiden 
rakenne ja käyttö. Niiden tarkoitus ja merkitys jääteitä 
rakennettaessa ja käytettäessä.
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Raiteiden leikkaaja. Sen järjestelmä. Rakenne ja käyttö. 
Työskentely sillä. Veitsen asetus. Raiteiden leikkaus. Käyttö 
tietä liikennöitäessä. Lumenpuhdistaja. Niiden lajit, rakenne 
ja käyttö.

Lumensulattaja, rakenne ja käyttö. Menetelmät lunta sula
tettaessa. Edut ja puutteellisuudet. Sen näyttelemä osa jää
teillä ja vesivarustelun ollessa vaikean.

Säiliö, rakenne ja käyttö. Tilavuus. Veden jäätymisen 
estäminen. Irroitettavat kourut. Veden laskun säännöstely. 
Pölyttäjä jyrien rakenne. Muovailureet, niiden rakenne ja 
käyttö. Kaivot, niiden rakenne, pumppuasemat.

Kirjallisuutta.
KopoAee n Epeuum, IIepeB03Ka ÖpeBeH Ha caHnx.
K uuluhckuu, TpaKTopHbie nepeB03Kii Jieca.
IIpomancKuu, JleAHHbie Ttoporn c kohhoh Tnrofi.
Tpyfianoe, TpaHcnopT Jieca no rpyHTOBUM h CHencHtiM 

^oporaM.
BemnuHKUH, TpaKTopHaa nepeB03Ka Jieca.
CöopHHK nojj, peÄaKiiiHeft BeTnnmcnHa. CHencHLie jio- 

ÄHHHie jiecoB03Hbie moponi.
OafipuKanm, PyKOBÔ CTBO no MexaHH3au;HH 3HMHero 

TpancnopTa.
Eyccen n ^o^^ypcKuu. PyKOBO/tCTBO no ycTponcTBy jie- 

^hhhx Aopor cnjiaBHoro Tnna.
KpaTKoe pyKOBÔ CTBO no kohhhm jiZRamm AoporaM- 

H3a .
HHCTpyKn,nn HapKOMJieca no TpaKTOpHHM n kohhhm 

Jie&HHHM AoporaM.
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Tuotannollinen karakteristiikka »traktori- ja hevosjääteiden vanhinta työläistä” varten

I. Työpaikka.
Osa jäätietä.

II. Työvälineet.
Lumiaura, jyrä, lata, raiteenleikkaaja, lumenpuhdistaja,. 

lumensulattaja, säiliö, muovailureki, lapio, luuta, mittanauha, 
tuiskusuojustin.

III. Tuotannolliset tehtävät ja tuotantoprosessin karako
teristiikka.

Traktori- ja hevos jäätien vanhin tietyöläinen järjestää 
häneen kiinnitetyn tieosan korjaus- ja hoitotyöt. Hän huo
lehtii siitä, että hänen tieosansa on kunnossa, ja vastaa siitä. 
Hän johtaa ja ohjaa tien juoksevaa korjausta suorittavia työ
läisiä. Hän työskentelee välittömästi lumiauralla, suurella ja 
pienellä jyrällä, ladalla ynnä muilla tiekoneilla. Hän pitää 
luetteloa töistä ja antaa mestarille joka päivä tiedot suorite
tuista töistä.

IV. Tietomäärä ja tuotannolliset tottumukset.
Traktori- ja hevosjääteiden vanhimmalla työläisellä tulee- 

olla yleistiedot tiesuunnan etsinnästä ja niistä teknillisistä vaa
timuksista, mitkä kohdistuvat jääteihin, joilla kuljetetaan 
puutavaraa, hänen tulee tietää, missä järjestyksessä suorite
taan näiden teiden rakentaminen ja korjaus, hänen tulee tun
tea korjaustyöt ja tien kunnossapitoa koskevat säännöt.
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Hänen tulee osata työskennellä tie-koneilla, korjata niitä, 
käydä taistelua lumikinoksia vastaan, kyetä järjestämään työ
läisten työtä, luetteloimaan näiden työt ja laatimaan selostuk
set ' tiemestarille.

V. Teknillinen minimi.
Edellytetty 31 oppitunniksi, siitä 8 tuntia poliittiseen osaan.

H e v o s -  j a  t r a k t o r i j ä ä t i e  p u u t a v a r a n  k u l j e 
t u s t a  v a r t e n .

a) P eru stied ot jääteiden  m erkityksestä ja  niiden suunnan  
etsim isestä. 2 tuntia. Jääteiden merkitys puutavaran kulje
tuksessa, jääteiden rakentamisen taloudellinen perustelu ja 
niiden kannatta vaisuus eri oloissa. Olosuhteet, jotka ovat 
välttämättömät teihin nähden. Tiesuunnan etsinnän tarkoi
tukset ja tehtävät. Alustavat ja lopulliset etsinnät. Etsintö
jen suoritus.

b) T ek n illiset vaatim ukset jääteiden rakentam iseen näh
den ja  näiden teiden rakentam inen. 6 tuntia. Tien pohjapiir
ros. Profiili. Nousut ja laskut. Suurimpien sallittujen ja nor
maalisten kaltevuuksien suuruus. Mutkien säteet. Tiepohja. 
Tiet maa- ja sekalaisella pohjalla. Linjan veto ja sen aukai
seminen. Kantojennosto- ja maatyöt.

Tiepohjan .valmistaminen, esteiden sivuuttaminen. Vesi- 
varustus. Keinotekoiset laitteet. Lumen tiivistäminen ja liial
lisen lumen poistaminen. Raiteiden leikkaaminen. Jäädyttä
minen. Sillat ja niiden osat. Jäätiet silloilla ja vesistöissä.

c) K u lje tu s  jääteillä. 2 tuntia. Hevosen ja traktorin veto
voima, mahdollisuus lyhytaikaiseen tehon lisäämiseen. Liik
keeseen kohdistuva vastustus liikkeelle lähdettäessä ja mat
kalla, nousuissa ja mutkissa. Traktori- ja hevosrekien kuor
mituksen suuruus. Käsitykset kuorman ominaispaineesta.

d) T ien  kunnossapito ja  korjaus. 4 tuntia. Tien kunnos
sapito sen jälkeen, kun se on luovutettu liikenteelle. Raitei
den valelu ja muovailu. Laitojen tutkiminen. Sivuutuspaik-

112



kojen järjestäminen varastopaikoille. -Taistelu lumikinoksia 
vastaan. Traktorien, hevosten ja liikkuvan kaluston rikko
mien tieosien korjaaminen. Hiekan, oksien ja olkien siro tus 
laskupaikkoihin. Kaikkien raiteisiin muodostuvien puutteelli
suuksien poistaminen ja raiteiden puhdistaminen liasta.

e) L iik k u v a  kalusto ja  sen hoito. 2 tuntia. Traktorirekien 
rakenne. Kulkeminen kumpaankin suuntaan. Hevosreet. Nii
den rakenne. Eri rekimuotojen rakenteelliset erikoisuudet. 

Rekien paino ja kuljetuskyky. Liikkuvan kaluston ja tiekonei- 
den oikea säilytys. Säilytys kesällä. Juoksevan ja perinpoh
jaisen korjauksen suorittaminen.

f) T iekon eet ja  niiden hoito. 5 tuntia. Lumiaura, sen 
rakenne, työskentely sillä. Pieni ja iso jyrä. Lata. Niiden 
rakenne ja käyttö.

Raiteiden leikkaaja. Raiteiden leikkaaja traktori- ja hevos- 
jääteitä varten. Lumensulatuslaitos. Rakenne ja käyttö. Puut
teellisuudet ja edut. Sen näyttelemä osa jääteillä. Lumen- 
sulatuslaitoksen merkitys vesivarustelun ollessa vaikean.

♦ Säiliö. Sen rakenne. Tilavuus. Toimenpiteet veden jääty
mistä vastaan säiliössä. Uunit. Veden laskun säännöstely. 
Vuodon estäminen. Veden hajoittajien rakenne. Muovailu- 
reki. Rakenne. Tarkoitus ja milloin käytetään. Kaikkien näi
den laitteiden hoito ja korjaus.

g) T yön jä rjestely . L u ettelo in ti ja  tilinpito. .2  tuntia. 
Oikean työn järjestelyn ja korjaustyöläisten sijoituksen eri 
tieosille näyttelemä osa ja merkitys.

Sosialistisen kilpailun järjestäminen tieosien ja teiden kes
ken. Itsekannattavaisuus. Työvuorojen vastasuunnitelmat. 
Keinot työn tuottoisuuden kohottamiseksi, työpäivän tiivistä
miseksi ja työkustannusten alentamiseksi. Korjaustyöläisten 
työn luettelointi ja selostuksen laatiminen tiemestarille.

Kirjallisuutta.
K o p o jie e, n  E p e u m n , I Ie p e B 0 3 K a  ö p eB eH  Ha caH H X .
K a tu u u c K u u , T p a K T o p H b ie  n e p e B 0 3 K ii J ie c a .
H asoGui^uH , 3 K c r u io a T a H H tf TpaK T opH O ii jie/jHH O ft mo

p o n i .

- /
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\
IIpomaHCKuU, JIe£jmbie floporn c kohhoh Turot.

Tpycpanoe, T p a H c n o p T  J ieca  n o  rpyH T O B h m  h  C H eiK - 
hhm A o p o ra M .

CöopHHK non peaaKpneä BeTHHHKHHa, „CHea?HLie n 
jie^aHue noporn11.

Bem nuHKUH, T p a K T o p H a a  n e p e B 0 3 K a  J ie c a .
QaöpuKanm, PyKOBOÄCTBO no MexaHH3an,HH 3HMHero 

T p a n c n o p T a .
Byccep n IIodeypcKuu,PyKOBOACTBO no ycTpotCTb/

jieABHbix nopor cnjioinnoro Tnna.
K p a T K o e  pynoB O AC TB O  n o  k o h h h m  h  j i o ä h h h m  A o p o -  

ra M  1 9 3 2  r .
IlHCTpyKniHfl HapKOMJieca no TpaKTopHHM n kohhhm 

jien^HbiM AoporaM.
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Tuotannollinen karakteristiikka «parruteiden tiemestaria” varten

I. Työpaikka,
Puutavaran kuljetukseen käytettävä parrutie.

II. Työvälineet.
Luotilauta, vesivaaka, bussoli, goniometri, mittanauha, 

mittakeppi, kaavoja ja piirustusvälineitä.

III. Tuotannolliset tehtävät ja tuotantoprosessin karak
teristiikka.

Parruteiden tiemestari järjestää ja johtaa tien suunnan 
etsintää sekä tien rakentamista ja korjaamista, ollen vastuussa 
tien rakentamisesta, sen luovuttamisesta aikanaan liikennöi
täväksi ja kunnosta. Hän laatii rakennussuunnitelman, päät
tää, missä järjestyksessä työt ovat suoritettavat, jakaa tien 
osiin. Plän järjestää työn kussakin osassa ja johtaa sitä: 
sijoittaa työläiset, valmistaa työkalut ja muut työvälineet sekä 
neuvoo työläisille niiden käyttöä ja työn suoritusta. Hän 
pitää silmällä työn laatua, mm. sitä, että tarkkaan suunnitel
laan ja valmistetaan parrut, pölkyt ja niigelit, sekä asetetaan 
ne paikalleen teknillisiä vaatimuksia vastaavasti.

Hän pitää silmällä työkuria, antaa työmääräykset, vas
taanottaa työt ja pitää luetteloa sekä antaa selostukset töistä.

IV. Tietomäärä ja tuotannolliset tottumukset.
Hänellä tulee olla ylimalkaiset tiedot käytännössä olevista 

menetelmistä puutavaran kuljetuksen alalla sekä parruteiden 
merkityksestä, hänellä tulee olla perustiedot maanmittauksen 
alalta, alustavista ja lopullisista tien suunnan etsinnöistä,

1 1 5



hänen tulee osata käsitellä mittaustyökaluja, tuntea teknilliset 
vaatimukset tien ylärakenteen osien valmistamiseen nähden, 
tuntea sallitut kaltevuudet, säteet jne., tuntea parrutien 
rakenne, maatyöt ja keinotekoiset laitteet, kyetä määrittele
mään nousut ja laskut, osata suorittaa tien laittaminen ja 
korjaaminen, järjestää sosialistiset työmuodot ja määritellä 
työnormit, toimittaa töiden vastaanoton ja tilityksen sekä laa
tia selostukset töiden suorituksesta.

V. Teknillinen minimi.
Edellytetty 38 oppitunniksi, siitä 8 tuntia poliittiseen osaan.

1. T e k n i l l i n e n  m a t e m a t i i k k a .  L y h y i t ä  t i e 
t o j a  g e o m e t r i a s t a .  4 t u n t i a .

Yleistiedot suorasta viivasta, kulmista, geometrisista 
kuvioista ja kulmien mittaamisesta. Pintojen ja tilavuuksien 
mittaaminen. Harpin, mittakaavan, kulmamitan, luotilaudan, 
vesivaa’an, bussolin, lämpömittarin tarkoitus, taito käyttää 
niitä käytännöllisessä työssä. Kyky saada selvä yksinkertaisista 
piirustuksista.

2. Y l e i s t i e d o t  m a a n m i t t a u k s e s t a  j a  t i e n- 
s u u n n a n  e t s i n n ä s t ä .  2 t u n t i a .

Maanmittaus kulkulaitoksen alalla. Yleistiedot tiensuun- 
tien etsinnästä, alustavasta ja lopullisesta. Punnitus. Viitoi- 
tuspäiväkirja. Niveliröinti. Nousut ja laskut sekä niiden 
määrittely seudun mukaan. Käänteet (säde, kääntökulma).

3. P a r r u t i e .

a) P uutavaran k u lje tu s ja  parruteiden näyttelem ä osa. 
2 tuntia. Kuljetuksen merkitys metsäteollisuudessa. Käytän
nössä olevat puutavarankuljetustiet. Lyhyt karakteristiikka
(teknillinen ja taloudellinen). Yleistiedot laskelmista, puu-
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tavaran kuljetuksen efektiivisyydestä. Parruteiden näyttelemä 
osa puutavaran kuljetuksessa. Käyttöehdot, edut ja puutteel
lisuudet.

b) T ek n illiset vaatim ukset parruteihin nähden ja  raken
nussuunnitelm ien laatiminen. 4 tuntia. Sallittavat nousut, kal
tevuudet ja käänteiden säteet. Maaperä. Pinta- ja pohja
vedet. Tasoitus. Parrujen, pölkkyjen, niigelien ja laitaparru- 
jen mitat. Teknilliset vaatimukset niihin nähden. Pölkkyjen 
väliset etäisyydet. Parrujen yhdistäminen. Laajentaminen. 
Koroitukset. Välikaaret. Lyhennetyt parrut.

c) P arruteiden  rakenne, maatyöt ja  kein otekoiset laitokset. 
4 tuntia. Tien alus- ja päällysrakenne. Tien avaaminen. Met
sän hakkaaminen pois. Kantojen poistaminen. Kantojen 
poistamisen ja maatöiden perusmuodot. Viimemainittujen 
jako. Maaperän ominaisuudet. Möyhentäminen. Eri maan- 
laatujen sekoittaminen. Tien tasoitus. Maatöiden laskemi
nen. Parruteiden teko suomaille: havu- taikka risupohja, 
puolapohja. Keinotekoiset laitteet, puukourujen ja putkien 
teko. Paikan valitseminen siltojen rakentamiseksi ja niiden 
rakenne. Parruteiden rakentamisessa käytettävät työkalut ja 
laitteet. Puutavaran —  pölkkyjen, niigelien ja parrujen —  
valmistus. Ylärakenteen asetus. Vaihteet. Maapohjan tiivis
täminen raiteiden välistä. Parrutien valmistaminen jäädytettä
väksi. Parrujen jäädyttäminen.

d) L iik k u v a  kalusto. 2 tuntia. Yleiskäsitteet liikkeeseen 
kohdistuvasta vastustuksesta parru- ja jääteillä. Vastustuksen 
riippuvaisuus tien ja liikkuvan kaluston tilasta. Parruteillä 
käytettävät kärryt ja reet. Niiden perusosat, tarkoitus ja 
kantokyky. Hevosen vetoteho. Mahdollisuus lyhytaikaiseen 
yliponnistukseen liikkeelle lähdettäessä ja matkalla. Lisävas- 
tustukset nousuissa ja käänteissä.

e) P arruteiden  käyttö. 4 tuntia. Parrutien käytön järjes
täminen. Tielinjan kunnossapito. Puhdistus. Perusvaatimuk
set tien oikeaan kunnossapitoon nähden. Tien korjaus. Pölk- 
kyjen* parrujen, niigelien vaihto, taistelu lumikinoksia vastaan. 
Tien pitäminen kunnossa talvella ja sen korjaus. Parrutien 
hoito. ~
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4. T y ö n  j ä r j e s t e l y .  T i l i n p i t o .

a) T y ön  jä rjestely  ja  teknillinen norm irointi. 4 tuntia. 
Työn tuottoisuus. Sosialistiset työmuodot. Yleiset periaat
teet brigaadien järjestämiseen nähden ja tämän työnjärjes- 
telymuodon etuisuudet: työn jako, ammattitaitoisten työläis
ten mahdollisimman paras käyttäminen, työkalujen järjestä
minen, työn tuottoisuuden kohottaminen. Kilpailu brigaadien 
välillä ja brigaadien sisällä. Henkilövastuuttomuuden poista
minen brigaadimetoodia käytettäessä. Itsekannattavat brigaa- 
dit. Miten brigaadit tulee järjestää ja niiden kokoonpano. 
Eri vuorojen vastasuunniteimat korkeimman työnjärjestely- 
muodon osoittajina.

b) työn suojelustekn iikka. K u lttu u ri-  ja  elinolot. 2 tuntia. 
Työnsuojelustekniikka metsätöissä. Työnsuojelusta koskevat 
säännöt teitä rakennettaessa j a xvarsinkin tierakennustöitä 
koneellistutettaessa. Työläisten kulttuuri- ja elinolotarpeiden 
palveleminen. Vakinaisten työläiskaaderien kiinnittäminen. 
Tiemestarin näyttelemä osa tällä alalla ja hänen apunsa työ
läisille näiden ammattitaidon kohottamisessa.

c) T öid en  vastaanotto ja  luettelointi sekä tilinpito. 2 tun
tia. Töiden vastaanottamista koskevat säännöt: vastaanotto- 
kirjat, teitä varten valmistettujen tarpeiden lajittelu, tien 
puuosien teko ym. Työkalut vastaanotettaessa. Työn juokseva 
tarkistus ja sen ennakkoluettelointi. Päivittäinen, dekaadit- 
tainen ja kuukausittainen selostus töistä. Luetteloinnin alai
set seikat: työ- ja hevosvoima, suoritettu työ, rokulit. Kus
tannukset eri työlajeista. Tilitysmuoto ja kaavakkeet. Työ
suunnitelman täyttämisen tarkistus.

Kirjallisuutta.
HHCTpyKijHfl Coio3JiecMexaHH3aij;HH no nocTpoHKC 

jiemHeBHX Aopor.
Tpy0auo8, JleC0B03HLie Aoporn uacTb II. 
Aikakausjulkaisuja „JIeconpoMtmiJieHHoe AeJio,“ „JIec- 

H oe xo3hhctbo“ j a  „JIecHaa npoMHin JieHHOCTb“.
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Tuotannollinen karakteristiikka »parrutien vanhinta työläistä” varten

I. Työpaikka.
Osa parrutietä.

II. Työvälineet.
Luotilauta, vesivaaka, mittanauha, vasara, kirves, lapio, 

saha, säiliö, lumensulatuslaitos, lumenpuhdistaja.

III. Tuotannolliset tehtävät ja tuotantoprosessin karak
teristiikka.

Vanhin tietyöläinen järjestää ja välittömästi suorittaa tien 
korjausta, ollen hän vastuussa siitä, että tie hänen haltuunsa 
annetulla osalla on kunnossa.

Hän pitää silmällä sitä, että korjaustyöläiset täyttävät vel
vollisuutensa tien juoksevan korjauksen alalla, ja johtaa näi
den työtä, pitää luetteloa korjaustyöläisten työstä ja esittää 
tiemestarille tiedot kunakin päivänä suoritetuista töistä.

IV. Tietomäärä ja tuotannolliset tottumukset.
Hänellä tulee olla yleistiedot tiesuunnan etsimisen merki

tyksestä ja parruteiden rakentamisesta, niiden tyypeistä ja 
teknillisistä vaatimuksista niiden rakentamiseen nähden sekä 
näiden teiden käyttämisestä, hänen tulee tuntea liikkuva 
kalusto, tiekoneet, niiden korjaus ja säilyttäminen, osata suo
rittaa tien korjaus talvella ja kesällä sekä olla selvillä sosia
listisesta työn järjestelystä, luetteloinnista ja tilinpidosta.
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V. Teknillinen minimi.
Edellytetään 28 oppitunniksi, siitä 8 tuntia poliittiseen 

osaan.

P a r r u t i e.

a) Y leistied ot parruteiden m erkityksestä ja  niiden su u n 
nan etsim isestä. 2 tuntia. Karakteristiikka ja niiden näytte
lemä osa. Parruteiden edut ja puutteellisuudet puutavaran kul
jetuksessa. Milloin parruteitä käytetään. Parruteiden käyt
täminen talvella ja kesällä. Niiden tehokkuus. Tiesuunnan 
etsimisen tarkoitus ja tehtävät. Alustavat ja lopulliset etsinnät.

Linjan veto, viitoituspäiväkirjan pito. Työskentely vesi- 
vaa’an avulla. Esteiden kiertäminen. Luonnollisten vesivie- 
märien vyöhyke.

b) P arruteiden  rakentam inen ja  rakenne. 6 tuntia. Tie- 
suunta. Tien profiili. Normaalisen ja korkeimman sallitun kal
tevuuden suuruus. Niiden yhtyminen käänteeseen. Kääntei
den säteet, normaaliset ja pienimmät sallitut. Linjan aukai
seminen käänteissä. Varastopaikkojen määrääminen ja jär
jestäminen. Paalusillat. Tie tyhjänäajoa varten. Tiepohja, 
sen leveys, linjan avaaminen ja kantojen poistaminen. Raitei
den leveys. Maatyöt, tielinjan tasoitus, ojien ja ylikulkupaik- 
kojen laittaminen. Päällysrakenne. Vaihteet. Parrutien jää
dyttäminen. Kaivojen teko.

Parrutietyypit ja niiden rakenne. Hevos- ja traktoriparru- 
tiet. Ulkolaitaiset, sisälaitaiset ja kaksilaitaiset. Uraalilainen 
tie, sen erikoisuudet. Tietyypit. Kaukaisen idän ja Severo- 
lesin parrutiet (insin. Glebovskin). ”E>essonka” , sen erikoisuu
det. Traktoriparrutie, sen rakenne ja erikoisuudet.

c) L iik k u v a  kalusto ja  tiekoneet, niiden säilytys ja  kor
jaus. 4 tuntia. Kärryt, tavalliset, talonpoikaismalliset. Erikoi
nen liikkuva kalusto parruteitä varten, kesällä ja talvella. 
Tiekoneet. Säiliö, sen rakenne ja käyttö. Lumenpuhdistaja, 
rakenne ja käyttö. Lumensulatuslaitos, rakenne ja käyttö. 
Liikkuvan kaluston ja tiekoneiden juokseva ja perinpohjainen 
korjaus. Niiden säilytys kesällä ja talvella.
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d) T ien  kunnossapito ja  korjaus, kesällä ja  talvella. 4 tun
tia. Tien kunnossapito sen tultua luovutetuksi liikennöitäväksi. 
Kesäkorjaus. Hiekan ja risujen sirottaminen hevosen polulle. 
Pölkkyjen kohottaminen ja vaihto. Parrujen puhdistus. Nii
den veistäminen ja vaihtaminen. Niigelien kohottaminen ja 
vaihtaminen. Laitojen korjaus. Tiepohjan korjaaminen, 
veden johtaminen pois. Vastaantulokohtien korjaus. Tien kor
jaus ja kunnossapito talvella. Raiteiden puhdistaminen jäästä 
ja roskista. Raiteiden jäädyttäminen. Taistelu lumikinoksia 
vastaan.

e) K u lje tu s  parru- ja  jäädytetyllä tiellä. 2 tuntia. Hevo
sen vetovoima. Yliponnistusten mahdollisuus lyhyenä aikana. 
Liikenteeseen kohdistuva vastustus liikkeelle lähdettäessä ja 
matkalla. Vastustuksen lisääntyminen nousuissa ja mutkissa.

f) T yön  jä rjestely  ja  suoritetun työn luettelointi. 2 tuntia. 
Oikean työn järjestelyn ja korjaustyöläisten sijoittelun tie- 
osittain näyttelemä osa. Sosialistisen kilpailun järjestäminen 
eri teiden, tieosien ja yksityisten työläisten välille. Keinot 
työn tuottoisuuden kohottamiseksi, työpäivän tiivistämiseksi ja  
työkustannusten alentamiseksi. Korjaustyöläisten suoritta
man työn luettelointi ja selostusten laatiminen tiemestarille, 
Brigaadimetoodit ja itsekannattavaisuu?

Kirjallisuutta.

Kpuotcun, Ropomme ^ejio. 
flyöauep, opomHoe a ĵiow.
Tpyfiauoe, CyxonyTHHH TpancnopT Jieca. PejibcoBtxe

ÄoporH.
OpuadcKuii, YcTpofiCTBO n co êpsKaHiie rpyHTOBtix 

Ä opor.
KamuncKuUy TpaKTopHBie nepeB03KH jieca. 
npoHCKuu, JleAHHbie Äoporn c kohuoh TJiroö. 
Kyjiuöun, JlemHeBbie moponi.
0aöpuKaum, PyK0B0£CTB0 no MCxaHH3an,nn 3HMHera 

TpaHcnopTa n JiecHaa npoMbinuieHHOCTB N2 1, 3—4 ,H,o- 
poHOBa n A^aHacneBa.
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Tuotannollinen karakteristiikka „parrutien korjaustyöläistä” varten

I, Työpaikka.
i — 1,5 kilometrin pituinen osa parrutietä.

II. Työvälineet.
Kirves, saha, lapio, vasara, luuta, säiliö, lumensulatuslai- 

tos, lumenpuhdistaja.

III. Tuotannolliset tehtävät ja tuotantoprosessin karak
teristiikka.

Parrutien korjaustyöläinen suorittaa korjaukset hänen 
hoitoonsa asetetulla tieosalla, ollen vastuussa korjausten laa
dusta $ekä siitä, että korjaukset tapahtuvat aikanaan.

Hän suorittaa tien korjauksen: pölkkyjen ja parrujen 
vaihdon, niigelien kiristämisen ja vaihtamisen, polun ja tie
pohjan korjaamisen sekä sivuutuskohtien korjuun.

Hän johtaa pois veden, puhdistaa parrut, jäädyttää ne 
talvella ja asettaa tuiskusuojustimet.

IV. Tietomäärä ja tuotannolliset tottumukset.
Hänellä tulee olla yleistiedot parruteiden rakentamisesta, 

hänen tulee tuntea teknilliset vaatimukset parruteiden raken
tamiseen ja korjaukseen nähden, osata suorittaa parruteiden 
jäädyttäminen talvisaikaan, tuntea tien kunnossapitoa ja hoi
toa koskevat säännöt ja osata suorittaa sen korjaaminen.

V. Teknillinen minimi.
Edellytetty 25 oppitunniksi, siitä 8 tuntia poliittiseen 

osaan. /
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P a r r u t i e.

a) Y leistied o t parruteistä ja  niiden rakentam isesta. 2 tun
tia. Parruteiden näyttelemä osa ja niiden paikka puutavaran 
kuljetuksessa. Parruteiden efektiivisyys. Parruteiden karak- 
teristiikka. -Niiden käyttö. Parruteiden käyttö eri vuoden
aikoina. Parrutietyypit: varsinaiset parrutiet, kourumaiset 
tiet ja niiden rakenne. Eri laitamuodot. Parruteiden kun
nossapito talvella. Vesivarustelu, kaivot.

b) T ekn illiset ehdot parruteiden rakentam isessa. 6 tuntia. 
Tiesuunta, profiili, kaltevuudet, normaaliset ja suurimmat sal
litut. Kaarteiden säteet, normaaliset ja pienimmät sallitut. 
Kaarteiden teko. Varastopaikat. Paalusillat. Tyhjänä kuljet
taessa käytettävä tie. Tielinja. Sen leveys. Tielinjan avaa
minen ja kantojen poistaminen. Raiteiden leveys. Maatyöt, 
tiepohjan valaminen. Ojien ja ylikulkupaikkojen teko. Par
rujen, pölkkyjen ym. valmistus. Päällysrakenne. Vaihteet.

c) L iik k u v a  kalusto ja  tiekoneet. N iid en  korjaus ja  säi
lytys. 3 tuntia. Kärryt, tavalliset, talonpoikaistyyppiset. Eri
koinen liikkuva kalusto parruteitä varten: talvella ja kesällä. 
Sen rakenne. Tiekoneet. Säiliö, lumenpuhdistaja ja lumen- 
sulattaja. Niiden rakenne ja käyttö. Liikkuvan kaluston ja 
tiekoneiden juokseva ja perin juurinen korjaus. Niiden säily
tys talvella ja kesällä.

d) T ien  kunnossapito ja  korjaus. 4 tuntia. Tien kunnossa
pito sen tultua luovutetuksi liikennöitäväksi. Korjaus kesällä. 
Hiekan ja havujen siroitus hevosen polulle. Pölkkyjen kohot
taminen ja vaihto. Parrujen puhdistus, niiden veistäminen ja 
vaihtaminen. Niigelien korjaus ja vaihtaminen. Laitojen kor
jaus. Tielinjan korjaaminen. Talvikorjaus ja tien kunnossa
pito. Puhdistaminen lumesta ja roskasta. Raiteiden jäädyt
täminen., Taistelu lumikinoksia vastaan.

e) T y ön  jä rjestely . 2 tuntia. Normit työajan kuluttami
sen alalla vissien töiden suorittamiseen. Itsekannattavaisuus. 
Brigaadimetoodi. Eri työvuorojen vastasuunnitelmat. Sosia
lististen työmetoodien järjestäminen. Sosialistinen kilpailu ja 
iskuruus.
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Kirjallisuutta.m--
KpUHUH, ^OpOJKHOe A6JI0. 
ffyöeAup, ôpoacHoe Ae.no.
Ryjiuöim, JleacHCBHe Aoporn.
TpytfxxHoe, CyxonyTimii TpaHcnopT. PeJibcoBHe Aoporn. 
OpuadcKuu, yCTpolicTBO h coAepacaHHe rpyHTOBux 

Aopor.
Hhchcuhckuu, TpaicTopHne nepoB03KH jieca. 
OaöpuKanm, PyKOBOACTBO no MexaHH3an;HH 3iiMHero 

TpaHcnopTa.
Aikakauslehti „JIecHoe xo3bhctbo h jiecHaa npoMHin- 

JieHHOCTb Ns 1, 3, 4, CTaTBH ^opoxoBa n Ara<|)OHOBa. 
JJpomaHCKuii, JleAflHHe Aaponi c kohhoh Turot.
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Tuotannollinen karakteristiikka „yksikiskoisten teiden tiemestaria” varten

I. Työpaikka.
Käytännössä oleva yksikiskoinen tie.

II. Työvälineet.
Metrimitta, mittanauha ja luotilauta.

III. Tuotannolliset tehtävät ja tuotantoprosessin karak
teristiikka.

Yksikiskoisten teiden tiemestari järjestää ja johtaa tien 
ja rakennusten korjausta, ollen vastuussa koko tien ja tie- 
rakennusten kunnosta.

Hän pitää huolta siitä, että ylärakenne, estakaadit, leik
kaukset ym. laitteet pääteillä ja asemateillä ovat kunnossa.

Hän varustaa korjaustyöt työvoimalla, tarveaineilla ja työ
kaluilla, laatii ylimalkaiset tarveaine- ja rahatilaukset, korjaus
töiden suunnitelman ja tarpeelliset luonnokset.

IV. Tietomäärä ja tuotannolliset tottumukset.
Yksikiskoisten teiden tiemestarin tulee olla selvillä kir

vesmiehen töistä estakaadien ja rakennusten rakentamisen 
alalla, paalujen junttaamisesta, pulttien, sinkiläin ynnä mui
den vahvistusten asettamisesta, maatöistä maaleikkauksissa 
ym., tien ylärakenteen teosta, hänellä tulee olla perustiedot 
perustan, puun, metallin. vastustuksesta ja niiden mahdolli
simman edullisesta käyttämisestä ulkonaiseen kuormitukseen
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nähden. Hänen tulee tuntea, mitä periaatteita noudattaen 
yksikiskoiset tiet työskentelevät, sekä eri estakaadijärjestel
mien edut ja puutteellisuudet.

Myöskin tulee hänen tuntea vaunujen rakenne, kaikkien 
suojelusmerkkien tarkoitus ja käyttötavat, yksikiskoisten riip- 
puteiden rakentaminen ja käyttö sekä osoittajat vertaamisen 
suorittamiseksi muiden puutavarankuljetusmuotojen kanssa.

Hänen tulee osata määritellä tierakennusten vaatimien kor
jausten laatu, laskea, miten paljon korjaukseen tarvitaan 
aineita ja työvoimaa sekä varoja, laatia teknillinen tuotanto
ja rahoitussuunnitelma töille, ymmärtää yksinkertaisimpia 
piirustuksia (estakaadien, teiden, rakennusten) ja osata piir
tää yksinkertaisimpia luonnoksia, kirjoittaa urakkatyömää- 
räyksiä, laatia vastaanottoakteja ja finanssiasiakirjoja sekä 
teknillisiä selostuksia töistä, tuntea työnsuojelustekniikka 
rakennustöissä sekä näiden töiden järjestäminen. -

V, Teknillinen minimi.
Edellytetty 52 oppitunniksi, siitä 8 tuntia poliittiseen 

osaan.

1. T e k n i l l i n e n  m a t e m a t i i k k a .

P eru stied ot geom etriasta. 2 tuntia. Käsitys geometrisesta 
viivasta. Suorat viivat, murtoviivat, yhdensuuntaiset viivat. 
Niiden mittaus. Viiva- ja numeromittakaava. Käytännölliset 
työt viivojen piirtämisen alalla määrätyssä mittakaavassa. 
Tasanneskuviot: kolmio, nelikulmio, monikulmio; niiden pinta- 
alat. Yksinkertaisimmat monisärmikkäät: kuutio, parallelli- 
pipeedi, prisma, pyramiidi, niiden tilavuudet.

Ympyrän kaari, säde, kulma (asteet, minuutit, sekunnit) ; 
kahden suoran välinen kulma, kulman kahtiajakaja. Kalte
vuuskulma, korkeuden suhde asemaan. Ympyrän tangentit. 
Niiden suhde säteisiin. Kahden tangentin välisen kaaren pituus 
ja tangenttien pituus. Jänteet. Ympyröiden piirtäminen.
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2. T u o t a n n o l l i s e t  l a s k e l m a t  j a  p i i r u s t a m i 
ne n.  6 t u n t i a.

Yleistiedot aineiden vastustuksesta. Perustaan kohdistuva 
paine, paalujen uppoamisen pysähtyminen. Venyminen, kutis
tuminen, poikittainen ja pitkittäinen taipuminen. Estakaadi- 
elementtien poikkileikkauksen ja estakaadin kiinnityslaittei- 
den riippuvaisuus siihen kohdistuvista ponnistuksista.

Selvän otto piirustuksista, yksinkertaisimpien luonnosten 
piirtäminen. Eri upotusten, siteiden, paalujen, tukien, liitosten 
ym. tehtävien tarkastelu.

Luetteloiden laatiminen tarveaineista, työvoimasta, koneis
tosta, työkaluista, tarpeellisista rahavaroista, työsuunnitelman 
laatiminen. Teknillinen ja rahoitussuunnitelma. Luettelojen 
pito. Töiden vastaanotto, niiden mittaaminen.

Työselostusten teko. Työmääräysten kirjoittaminen. Nor
meista sopiminen.

Työpäiväkirjan pito.

3. L i i k k u v a n  k a l u s t o n ,  e s t a k a a d i e n  j a  t i e n
k o n s t r u o i n t i  j a  r a k e n n u s t e n  a i n e k s e t .

a) P eru stied ot ilmateistä. 2 tuntia. Köysi ti et ja kiinteät 
tiet. Kiinteät yksikiskoiset ja kaksikiskoiset tiet. Köysiveto. 
Hevosveto. Periaatteet, joille perustuu estakaadien kon
struointi ilman sivukiinnittimiä kiskosta riippuvan liikkuvan 
kaluston korkeudelle.

Erikoisvaatimukset estakaadien lujuuteen nähden. Sivu- 
iskut liikenteen aikana. Korentokonstruktiota olevat vaunut. 
Dikanskin, Volhovskiri, Andrejevin ja Golovinin järjestelmää 
olevat vaunut.

b) T iesuunta ja  sen profiili. 4 tuntia. Suorat, mutkaiset, 
kääntökulmat, nousut, laskut, kaltevuudet. Lyhyet teknilliset 
ehdot suunnitteluun, rakentamiseen ja liikennöimiseen näh
den: estakaadien korkeus maasta, hirsien pienimmät mitat, 
estakaadien konstruktion riippuvaisuus perustan laadusta, suu-
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riministä nousuista ja laskuista sekä kaarteiden pienimmät 
säteet matkalla ja asemilla, kaarteet ja kaltevuudet sivuutus- 
kohdissa, kaarteiden pienimmät sallittavat säteet pääteillä, 
asemilla ja sivuutuskohdissa; korkeus joen ja tien yläpuo
lella; kaavat paalujen laskemiseen nähden, rakennusten lähei
syys. Vaunujen määrä junassa; voimakoneen työkyky; suu
rimmat mahdolliset nopeudet, liikenteen järjestäminen. Suo- 
jelusmerkit, niiden käyttäminen. Kaarteiden teko ordinaatti- 
ja  tangenttimetoodien avulla. Kaarteiden tarkistaminen ken
tällä.

c) E stakaadien konstruointi ja  niiden yksityiskohdat. V a ih 
teet ja  niiden rakenne, i o  tuntia. Tuet, suljetut paalut, tuki
paalut, jatketut paalut, parrujen varassa olevat tuet; kaari- 
rakenteet : yksikaariset aluspalkkien varassa, kaksikaariset, 
kolmiotukiset, trapetsoiditukiset ym. Tuet vinoine sivuaiuksi- 
neen; tuet pitkittäisine alustukineen. Eri rakenteiden etujen 
ja puutteellisuuksien tarkastelu.

Tukien ja estakaadien konstruktioiden yksityiskohdat: kaa
ret, aluspalkit, pitkittäiset ja sivualustuet, vinot paalut, niiden 
mitat. Estakaadin eri ainesten upottaminen ja niiden kiinni- 
tyslaitteet: pultit, sinkilät, niiden mitat. Upotusten ja yhdis
tysten piirtäminen.

Vaihteet ja niiden rakenne: Dikanskin, Volhovskin ja 
Andrejevin vaihdelaitteet. Eri konstruktioiden edut ja puut
teellisuudet. Kääntökulmiot. Asemateiden kehittäminen. Tie- 
ja asemarakennukset. Niiden mitat, määrät, tasoitus asemalla 
ja pysäkillä. Kuormaus ja purkaminen.

d) R a kennusten  ainekset. 4 tuntia. Rakennusten ainekset, 
perusta, seinät, väliseinät, lattiat, välikatot, lattia- ja kattopal- 
kit, kattotuolit, ulkokatto, ikkunat, ovet, muurit. Asemaraken
nus, asuinrakennukset, vaunuvaja, verstaat, polttoainevarastot.

Kustannukset estakaadien rakentamisesta ja maaleikkauk
sista sekä radan kiskottamisesta. Kustannukset rakennuksista 
ja liikkuvasta kalustosta. Kuoletusten suuruus. Kuljetuskus
tannukset : henkilökunnan palkat, polttoaine, voitelu ym.
Kokonaiskustannukset 1 kuutiometrin kuljetuksesta.
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4. T  ö  i d e n, s uo r i t u s. 1 2 t u n t i a .

a) Paalutustöiden suoritus: käsijunttaus ja koneellinen 
junttaus, juntan tekeminen, paalujen valmistaminen. Paalu
jen upottaminen, juntan siirtäminen. Maatöiden suoritus. 
Työt leikkauksissa, viemäriojien tekeminen. Poistetun maan 
sijoitus. Puutöiden suoritus. Paalujen teko, muun puutava
ran valmistaminen. Upotusten rakenne, pukkien rakenne, 
estakaadin kaikkien osien asetus. Vahvistusrautojen kiinnit
täminen. Puutavaran valmistaminen seiniin, palkeiksi, katto- 
tuoleihin. Seinien hakkaaminen varaukselle ym. Palkkien ja 
kattotuolien asetus. Täytelattian asetus, lattian teko, välisei
nien, ovien, karmien ym. teko.

b) Kiskojen asetus välttämättömine räkoineen. Kiinni- 
tysnaulojen naulaaminen, alustojen asetus, pulttien kiinnittä
minen. Kiskojen profiili. Toimenpiteet kulmien muodostu
mista vastaan. Työnormit.

c) Työläisten käyttämät työkalut ja korjausmenetelmät. 
Hakut, lapiot, kottikärryt, justeeri- ja jännesahat, kirveet, 
viilat, taltat, porat. Erilaiset ruuviavaimet. Kiskonaulavasara. 
Suorien tieosien suoristaminen ja kaarteisten tieosien korjaa
minen. Apupaalujen lyöminen peruspaalujen rinnalle. Esta
kaadin osien vaihtaminen. Kiskojen vaihto, kiskonaulojen 
naulaaminen sekä pulttien ja sinkiläin vaihto.

5. T y ö n  j ä r j e s t e l y ,  l u e t t e l o i n t i  j a  t i l i n p i t o .
4  t u n t i a .

Brigaadimetoodi sosialistisen työn perusmuotona. Brigaadi- 
metoodin karakteristiikka. Sen peruspiirteet. Työn jako, 
palkanmaksuperiaatteet ym. Brigaadimetoodin edut ja työ
läisten edut. Edellytykset menestykselliselle työlle brigaadi- 
metoodia noudattaen. Työnsuojelustekniikkaa koskevien vaati
musten noudattaminen.

Kirjallisuutta:
Iiu c e jie e ,  O jieM e H T a p n a n  r e o n e T p a a .
HopMH n jiO T H H ^bH X  p a ö o T , KSji. HHOPCA Ha 1932 r.
IiopMH CBaöH bix paöoT, H3fl. HHOPCA Ha 1932 r.
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rycee A. M. ILnoTHEOiHHe paÖOTH.
Eennee C. A. 3eMJiaHHe paÖOTH.
KypdiOMoe, CBaöHtie paÖOTH.
CnpaBOHHHK no# pê aKU,He{i KpHHHHa. flopom h 

MOCTBI.
JfeMudoe B. 27. H3HC#aHHS h npoeKTiipoBaHHH oa- 

H opejibcoBH X Htejie3HHx A opor.
Aikakauslehti „Top<|mHoe aejio “Ms 6, 1929 r., ct. Th- 

xoipcoro.
Aikakauslehti „.JIeconpoMHiujieHHoe ,nejio“, Ms 4, 

1930 r., ct. AH p̂eeBa, Ms 4—5, 1931 r. ct. ct. Thxou;- 
Koro h roH30Jia.

Tpy&auoe, CyxonyTHuii TpaHcnopT Jieca, BtinycK II.
Vopöanee, ConpoTHBJieHiie MaTepnajiOB.
Myxapmoe, ConpoTHBJieHue MaTepnajiOB.
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Tuotannollinen karakteristiikka „yksikiskoisten teiden vanhempaa korjaustyöläistä” varten

I. Työpaikka.
Kappale yksikiskoista ilmarataa.

II. Työvälineet.
Metrimitta, mittanauha, luotilauta, mittatanko, ruuvi- 

avaimia.

III. Tuotannolliset tehtävät ja tuotantoprosessin karak
teristiikka.

Yksikiskoisten teiden vanhempi korjaustyöläinen on vas
tuussa pää- ja asemateiden kunnosta, välttämättömien kor
jausten suorittamisessa ja töiden järjestämisestä.

Hänen tulee järjestelmällisesti pitää silmällä astakaadin 
}därakenteen, leikkausten ja viemärien tilaa pääteillä ja asema- 
teillä, ilmoittaen huomaamistaan puutteellisuuksista tiemesta
rille, säilyttää tiekalustoa ja työkaluja, pitää työluetteloa ja 
välittömästi osallistua tarpeellisten korjausten suorittamiseen 
sekä töiden järjestelyyn.

IV. Tietomäärä ja tuotannolliset tottumukset.
Hänen tulee tuntea maatyöt leikkausten teossa, viemärien 

laittamisessa jne., puutöiden suoritus estakaadien teon alalla, 
pulttien ja sinkiläin asetuksen, tien kiskotuksen, työ- ja 
liikenneperiaatteet yksikiskoisilla ilmaradoilla, eri estakaadi- 
järjestelmien edut ja puutteellisuudet sekä suojelusmerkkien 
tarkoituksen ja käyttötavat.

Hänen tulee kyetä linjaa myöten kulkiessaan huomaamaan 
kaikki tien viat niin suunnassa kuin profiilissakin, löytää näi-
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den vikojen syyt ja tietää, miten nämä viat ovat korjatta
vissa; hänen tulee osata tähtäimillä silmämääräisesti punnita 
ja korjata tien kaarteet ja suorat osat, korjata paalut, saada 
selvä yksinkertaisista piirustuksista ja laatia luonnokset pult
tien ja muiden takeiden valmistamista varten, tehdä ja aset
taa aluspukkeja.

Hänen tulee osata laskea, mikä määrä tarvitaan aineita 
ja työvoimaa tien korjaamiseen, sijoittaa korjaukseen tarvit
tava työvoima, pitää luetteloa töistä, mitata tehdyt työt ja 
pitää päiväkirjaa sekä laatia luettelot tarveaineiden kulutuk
sesta ja käytettävissä olevista määristä.

V. Teknillinen minimi.
Edellytetty 38 oppitunniksi, siitä 8 tuntia poliittiseen 

osaan.

1. L y h y e t  t i e d o t  a r i t m e t i i k a s t a  j a  g e o m e t 
r i a s t a .  6 t u n t i a .

Tavalliset ja kymmenmurtoluvuf. Neljä laskutapaa murto
luvuilla. Laatuluvut.

Käsitys geometrisesta viivasta. Suorat viivat, muftoviivat 
ja yhdensuuntaiset viivat. Mittaukset. Viiva- ja numero- 
mittakaava. Viivojen piirtäminen mittakaavassa. Tasannes- 
kuviot: kolmio, nelikulmio, monikulmio; niiden pinta-alat.

Yksinkertaisimmat monisärmiöt: kuutio, parallellipipeedi, 
prisma, pyramiidi; niiden tilavuudet. Ympyrän piiri, säde, 
kulma, asteet, 'minuutit, sekunnit. Tangentit, jänteet.

2. K o r j a u s  j a  t i e t y ö t .

a) Estakaadin ja  tien konstruktiointi. 12 tuntia. Yleis
tiedot kiinteistä ilmateistä. Köysiveto, liikkuvat voimakoneet: 
moottoriveturit, hevosveto. Erikoisvaatimukset estakaadien 
lujuuteen nähden. Sivuiskut liikenteen aikana. Tiesuunta ja tien 
profiili. Suorat, käyrät, kääntökulmat. Nousut, laskut, kalte
vuudet. Erilaiset estakaadikonstruktiot: Tuet, suljetut paalut, 
tukipaalut, jatketut tuet parrujen varassa. Kaarirakenteet:
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yksikaariset aluspalkkien varassa, kaksikaariset, kolmiotukiset, 
trapetsoiditukiset ym. Tuet vinoine sivualuksineen. Eri raken
teiden edut ja puutteellisuudet.

Konstruktioiden, tukien ja estakaadien eri osat.
Vaihteet ja niiden rakenne: Dikanskin, Volhovskin ja 

Andrejevin vaihteet Eri konstruktioiden edut ja puutteelli
suudet. Kääntökolmiot. Asemateiden kehittäminen.

Estakaadin rakennuskustannukset.
b) T öid en  suoritus. 12  tuntia. Maatöiden suoritus: maan 

poistaminen, kuljetus kottikärryillä. Leikkausten suoritus, vie
märien teko. Poistetun maan sijoitus. Puutöiden teko. Tar
vittavan puutavaran valmistus.

Työläisten käyttämät työkalut.
Kor j ausmenetelmät.
Selvän otto piirustuksista, yksinkertaisimpien luonnosten 

piirustaminen.
Luettelojen laatiminen tarvittavista aineista, työvoimasta, 

koneistosta, työkaluista sekä rahavaroista. Työsuunnitelma. 
Sosialististen työmuotojen järjestäminen töissä. Luettelojen 
pito. Töiden vastaanotto ja mittaus. Selostusten laatiminen 
töistä. Työpäiväkirjan pito.

Kirjallisuutta.
Ilonoo, KpynenbKUH, K cuihuh} MaTeMäTiiKa ajih <L3Y 

nHToro ro/ta.
Rucejiee, 3jieMeHTapHaa reoMeTpun.
HopMH iuiothhhbhx paöoT, H3A. HHOPCA Ha 1932 r . 
Fycee A . TI. IIjiothhhhlic paöorra.
BaKHee G. A .  3eMJiHHue paöoTH.
Roponi h mocth. CnpaBÔ HHK noA peA. KpHHHHa.
J^eMUdoe B . n .  Il3HCKaHHH H npOCKTHpOBaHHH OAHO-
JI6C0BBIX 5Kejie3Hbix Aopor.

Tpycpanoe, CyxonyTHHii TpaHcnopT Jieca, b 2.
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Tuotannollinen karakteristiikka „leveä- ja kapearaiteisen puutavaran kuljetusradan tiemestaria” varten

I. Työpaikka
Leveä- tai kapearaiteinen puutavarankuljetusrata.

II. Työvälineet.
Luotilauta, vesivaaka, avattava universaalinen malli, mal

leja, mittanauha, laite kiskojen kaltevuuden mittaamiseksi, 
kulmamittain, dresiina.

III. Tuotannolliset tehtävät ja tuotantoprosessin karak
teristiikka.

Leveä- ja kapearaiteisen puutavarankuljetusradan tiemes
tari järjestää ja johtaa tienkorjaustöitä koko hänen huoleh- 
dittavakseen annetulla rataosalla ja on vastuussa tien kun
nosta sekä korjauksen suorittamisesta aikanaan ja korjausten 
laadusta.

Hän jakaa radan eri osiin luovuttaen ne vanhimpien työ
läisten haltuun ja jakaa suunnitelmatehtävät eri rataosien 
kesken, antaa vanhimmille korjaustyÖläisille ohjeet siitä, miten 
rata tulee pitää kunnossa ja korjata, pitäen silmällä, miten 
nämä täyttävät velvollisuutensa, hän pitää silmällä keino
tekoisia laitteita, ratamerkkejä, vaihteita ja johtaa niiden kor
jausta, ryhtyy varovaisuustoimenpiteisiin lumituiskujen 
varalta, antaa työkalut ja tarveaineet vanhimmille korjaus- 
työläisille, pitää luetteloa tarveaineiden kulutuksesta ja kon
trolloi sitä, että niiden kulutus tapahtuu oikealla tavalla. Hän 
laatii luettelot tarvittavista työvälineistä, antaa tiedot suori
tetuista töistä ja järjestää työn brigaadeissa.
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IV. Tietomäärä ja tuotannolliset tottumukset.
Tiemestarin tulee olla selvillä puutavaraa kuljettavien rato

jen tiesuunnan etsinnästä, niiden rakentamisesta, perustasta 
ja rakennusaineista, teknillisistä vaatimuksista tässä suhteessa, 
maatöistä ja keinotekoisten laitteiden rakentamisesta, teiden 
kunnossapitoa ja korjausta koskevista säännöistä sekä luette
loinnista ja tilinpidosta.

Hänen tulee hyvin tuntea sosialistista työtä koskevat peri
aatteet, kyetä järjestämään brigaadeja, turvaten työn korkean 
tuottoisuuden sosialistisen kilpailun ja iskuruuden pohjalla.

Hänen tulee osata valmistaa tien alusrakenne, saada selvä 
yksinkertaisista piirustuksista, käyttää taulukkoja ja vanhim
pien tienkorjaustyöläisten työvälineitä.

V. Teknillinen minimi.
Edellytetty 53 oppitunniksi, siitä 8 tuntia poliittiseen 

osaan.

1. T e k n i l l i n e n  m a t e m a t i i k k a .

A lk eistied o t deskriptiivisestä geometriasta. 4 tuntia. Vii
voitin, kolmikulmio, kulmamittari. Mittakaava. Geometriset 
kuviot. Viivat. Pinta-alat. Tilavuudet. Pinnat. Käsitykset 
piirustuksista. Alkuperäiset. Kopiot. Sinikopiot. Yksinker
taisimmat piirustukset. Pohjapiirros. Sivulta katsottuna. 
Läpileikkaus. Tien alus- ja päällysrakenteen kuvaaminen. 
Selvänotto yksinkertaisista piirustuksista.

Metrimitat. Käyrien teko (taulukot). Taulukot, jotka 
osoittavat maatöiden tilavuutta, maavallien ja leikkausten. 
Viitoituskirjan malleja. Pienin sallittu etäisyys raiteiden ja 
rakennusten välillä.

2. P e r u s t i e d o t  t i e s u u n n a n  e t s i n n ä s t ä  j a  
r a k e n t a m i s e s t a .  2 t u n t i a .

Puutavaraa kuljettavien ratojen merkitys puutavaran kul
jetuksessa. Taloudelliset tutkimukset ja laskelmat puutava
ranko jetusratoj en rakentamiseen nähden. Liikenteen määrä.
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Kuljetuskustannusten halventaminen. Valmistautuminen laaja
peräiseen liikenteeseen. Tietyypin valitseminen tavaraliiken
teen määrästä riippuen (leveä-, kapearaiteinen). Tiesuunnan 
valinta. Selityskirjelmän laatiminen. Kenttäpäiväkirjat ja 
profiilit.

3. K a p e a -  j a  l e v e ä r a i t e i s t e n  p u u t a v a r a  r a t o 
j e n  r a k e n t a m i n e n  j a  k o r j a u s .

a) T ek n illiset vaatim ukset rautateiden rakentam iseen näh
den. 2 tuntia. Haararadan suunta. Sen liittyminen rautatie
verkkoon ja liikennöintijärjestys. Kuljetuskyky ja korjaus
välineet. Suurimmat kaltevuudet ja kaarteiden pienimmät 
säteet. Pysähdys- ja risteytymispaikkojen sijainti. Rauta
tielle eroitetun kaistaleen leveys asemien välillä ja asemilla 
sekä vesijohtoa varten eroitettu alue. Ratapohjan, ra tavailin 
ja leikkauksen leveys. Rinteiden lujittaminen, jyrkkyys. Rata- 
vallin kohoaminen lumi- ja hiekkakinosten tason yläpuolelle. 
Keinotekoiset laitteet. Toisten ratojen leikkaaminen, gaba- 
riitti, tien päällysrakenne. Tiemerkit. Tierakennukset. Vesi- 
varustelu. Yhteysvälineet.

b) T ien  alusrakenne. P eru sta  ja  rakennusaineet, a tuntia. 
Tiesuunta, pitkittäisprofiili. Ratavallin normaaliset poikittais- 
profiilit. Vallit ja leikkaukset (niiden rakenne). Ratavallin 
leveys ylhäältä, raiteiden leveys. Ratavallin reunojen jyrk
kyys. Viemärit. Ratapenkereen reunojen lujittaminen. Nii
den rakenne. Gabariitti. Rautatielle eroitfetun alueen rajat. 
Laskeutumat, vieremät, siirrot, vedenuurtamat. Maaperä: 
hiekka, hiekansekainen, savi, savensekainen, multamaa, sora, 
mukulakivinen. Rakennusaineet: sora, puu jne.

c) Tienpäällysrakenne ja  rakennusaineet. 4 tuntia. Alus- 
penger. Aluspenkereen leveys ja paksuus. Aluspenkereessä 
olevan täyteaineen määrä 7 kilometrillä. Ratapölkyt. Rata- 
pölkkylajit ja niiden viat. Ratapölkkyjen säilytys. Impregnee- 
rattujen ja impregneeraamattomien ratapölkkyjen ikä. Rata- 
pölkkyjen sijainti suorissa kohdissa ja mutkissa. Ratapölk
kyjen lukumäärä 1 kilometrillä. Ratapölkkyjen kuluminen. 
Kiskot, kiskotyypit. Kiskojen kiinnityslaitteet: naulat, ruuvit,
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alustat, litteät, kiilamaiset päällysraudat, pultit, yhdistysrau- 
dat. Kiskojen asetus vaakasuorassa kohdassa, kaarteissa. 
Vaihteet. Merkit. Kiskon kohottaminen ja raiteen leventämi
nen kaarteissa.

d) K ein oteko isten  laitteiden rakentam inen. 4 tuntia. Yleis
käsitteet. Puusillat. Arkkujen väli. Rakennuskorkeus. Sillan 
leveys, kaidelaitteet. Sillankannattimet. Eri siltalajeja. Arkku
ja kehyskannattimet. Puukourut tavallista, voimakasta ja 
syvempää tyyppiä. Puutorvet kolmiomaiset ja trapetsoidiset.

e) T ien  kunnossapito ja  korjaus. K evätkorjaus. 2 tuntia. 
Lumen sulamisen ja kevätvesien aiheuttamien vikojen korjaa
minen. Pullistumat, talvella asetettujen aluspuiden poistami
nen. Höltyneiden ratapölkkyjen kiristäminen hiekalla. Rata- 
pölkkyjen vaihto. Muiden vikojen korjaaminen. Tien ojen
taminen.

K esäkorjaus. 7 tuntia. Täydellinen ja osittainen ratapölk
kyjen vaihto. Veistoksen teko oikealla tavalla. Uusien rata- 
pölkkyjen leimaaminen. Tien ojentaminen. Tien täydellinen 
korjaaminen. Yksityisten, sattumalta vikaantuneiden kiskojen 
vaihto. Kaikkien kiskojen vaihto. Mutkistuneiden kiskojen 
ojentaminen käsilaitteilla. Kiinnityslaitteiden täydellinen vaih
taminen. Vaihdepölkkyjen vaihto. Vaihteiden vaihto, ris- 
teyskappalten vaihto, siltapölkkyjen vaihto. Tien peittäminen 
sepelillä. Ratavallin kunnossapito. Raiteen kohottaminen 
käänteissä. Tien leventäminen käänteissä. Tien kunnossapito 
sivuutuskohdissa. Kaarteiden saattaminen oikeaan asuun 
tasossa.

Talvikorjaus. 5 tuntia. Tien päällysrakenteen kunnossapito. 
Tien suojeleminen lumikinoksilta. Tuiskusuojusten asetus: 
leikkausten ja keinotekoisten laitteiden suojeleminen lumi- 
kinoksilta. Tuiskusuojusten muuttaminen. Niiden tukeminen. 
Nollakohtien kunnossapito. Lumisateen aiheuttamat kinok
set. Tien puhdistaminen kinoksista. Päätien, asemaraiteiden 
ja ylimenokohtien puhdistaminen. Lumen poistaminen öisin.

Pullistumien korjaaminen: juokseva korjaus, veden johta
minen pois, aluspuiden kiinnittäminen. Aluspuiden tarvitta-
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van paksuuden määritteleminen. Varovaisuustoimenpiteet ja 
työskentely tällaisella tiellä. Merkit, jotka osoittavat pullis
tumia. Niiden perinpohjainen korjaus. Siltojen ja kaartei
den kohdalla olevien pullistumien korjaus. Päiväkirja havain
noista pullistumiin nähden.

f) K ein o teko isten  laitteiden silm älläpito, i  tunti. Aika, 
minkä sillat, kourut ja putket pysyvät kunnossa, ja niiden 
hoito. Niiden pilaantuminen ja uudistaminen. Toimenpiteet 
junien estämiseksi suistumasta kiskoilta silloissa. Siltojen suo
jeleminen tulipalolta. Lumen puhdistaminen keinotekoisten 
laitteiden luota. Valmistautuminen jäänlähdön varalta. Vesi- 
varustelu.

g) T yöka lut ja  koneet. 4 tuntia. Kottikärryt, sanko, tela, 
väki vipu, vorokki, väkipyörä, dresiina. Niiden rakenne ja 
työskentelyehdot. Lapio, käsi juntta. Mittatanko. Luotilauta. 
Vesivaaka. Tähtäin, rautaseiväs, kanko, sorkkarauta, pieni ja 
iso moukari, kaksipuolinen hakku, vasara, ruuviavain, rans
kalainen kirves, hohtimet, meisseli, käsikone kiskojen katkai
semista varten, kokoonpantava universaalinen kaava, kaavoja, 
mittanauha, alusta (ulkopuolisen kiskon korkeuden määritte
lemistä varten), laite kiskon kaltevuuden mittaamiseksi, kul
mamitat, koukut kiskojen kantamilta varten, kaavat ratapölk
kyjen veistämistä varten.

4. T y ö n  j ä r j e s t e l y  j a  t e k n i l l i n e n  n o r m i -  
r o i n t i. 3 t u n t i a .

Työn oikean järjestelyn näyttelemä osa ja merkitys. Van
himpien työläisten sijoitus eri tieosille. Suunnitelmalliset 
työtehtävät. Vastasuunnitelmat. Kilpailun ja iskuruuden jär
jestäminen. Brigaadimetoodi rakennustyössä.

Eri töiden suorittamiseen vaadittava aika. Paikkanormit. 
Keinot työn tuottoisuuden lisäämiseksi ja työkustannusten 
alentamiseksi. Brigaadien siirtäminen itsekannattavaisuuden 
pohjalle. Eri vuorojen vastasuunnitelmat. Parhaitten iskurien 
esittäminen palkittaviksi.
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L u e t t e l o i n t i  j a  t i l i n p i t o .  3 t u n t i a .

Jokaisen korjaustyöläisen työn luettelointi vanhimman työ
läisen kautta. Työpalkan laskeminen. Luettelon pito työ
kaluista ja tarveaineista sekä näiden aineiden kulutuksesta. 
Selostusten laatiminen tien kunnosta ja päivittäin suoritetuista 
korjauksista. Sosialistista kilpailua koskevien osoittajien tar
kastus.

Kirjallisuutta.
dmejibzapdm,yaKOKOJieiiHue >Kejie3HHe moponi.
ffyöejiup,JJopojKitoe Aejio.

Jleodun, HsHCKamie h ripoeKTiipoBamie.
Jlaodun, Hpa,KTHTiecKoe pyKOBOjtCTBO }Kejie3HHX

Aopor.
BejieMoecKuu, CripaBOHnaji KtiHra ,hjm ;topojKHHX 

M a c T e p o B .
JlmötiMoe,HacTaBJieHHe k npoii3BÔ CTBy BeceuHHX. 

JieTHHX H 3HMHHX paÖOT.
JhoöuMoe,TTyuiiiiH Ha 5Kejie3Hnx ;toporax 11 Mepur iix 

ycTpaHeHHfl.
Kponomoe,Mocth h 'rpyöu.

CnpaBOHIIHK II3HCKaHHfl 5KeJie3HHX ^opor.
..TpancnopT1 (cöopHHK).
JKejie3HOAopo3KHaa 3Hu,HKJione,o,H.H.
ficmiKeeivi, 3eMJiHHHe paöoTbi.

OnnemeuM,Bepxuee CTpoeHae nym.
OnnemeuM,JJepeBtiHHHe ninajra Ha pyccKHX 3fce:ie3- 

hhx p;oporax.
Alkeiskoulun matematiikka.
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Tuotannollinen karakteristiikka »leveä- ja kapearaiteisten haararatojen vanhinta korjaustyöläistä” varten

I. Työpaikka.
Huolehdittavaksi annettu puutavarankuljetusradan osa.

II. Työvälineet.
Tela, vorokki, väkipyörä, pumppu, väkivipu, iuotilauta, 

mitta tanko ja, vesi vaaka, tähtäin, käsilaite kiskojen katkaise
mista varten, kokoonpantava universaalinen kaava, kaavoja, 
mittanauha, kulmamittain ym.

III. Tuotannolliset tehtävät ja tuotantoprosessin karak
teristiikka.

Leveä- ja kapearaiteisten haararatojen vanhin korjaus- 
työläinen järjestää ja johtaa radankorjaustöitä ja on vas
tuussa tieosansa tilasta, korjaustehtävien suorittamisesta aika
naan ja kunnollisesti. Hän jakaa tieosansa tietyöläisten kesken 
eri osiin, pitää silmällä keinotekoisia laitteita, ratamerkkejä. 
jakaa työaseet ja tarveaineet korjaustyöläisille, tarkastaa nii
den käyttöä, jakaa suunnitelmallisesti työt tietyöläisten kes
ken, tarkastaa suoritetun työn laadun, pitää luetteloa työssä- 
käyneistä, laatii ja antaa ratamestarille päivittäiset ja dekaa- 
dittaiset tiedot hänen rataosallaan suoritetuista töistä. Jär
jestää työn brigaadityön pohjalla ja johtaa radankorjuutyö- 
läisten työtä.
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IV. Tietomäärä ja tuotannolliset tottumukset.
Vanhimmalla korjaustyöläisellä tulee olla perustiedot rata- 

suunnan etsinnästä, radan rakentamisesta ja korjauksesta, 
hänen tulee tuntea rautateille asetettavat teknilliset vaatimuk
set, radan alusrakennetta koskevat aiheellisimmat säännöt, 
tuntea perusta ja rakennusaineet, maatöiden suoritus (vallit 
ja leikkaukset), osata laskea pinta-aloja ja tilavuuksia, 
tuntea keinotekoisten laitteiden silmälläpitoa koskevat säännöt 
sekä töiden luettelointijärjestys ja selostusten laatiminen suo
ritetusta työstä.

Hänen tulee osata toimittaa ratapölkkyjen asetus ja kis- 
koittaminen, saada selvä kaavamaisista piirustuksista, osata 
käyttää korjaustyössä käytettäviä työaseita, järjestää työ ja 
johtaa korjaustöitä rataosallaan.

V. Teknillinen minimi.
Edellytetty 43 oppitunniksi, siitä 8 tuntia poliittiseen osaan.

1. T e k n i l l i n e n  m a t e m a t i i k k a .  6 t u n t i a .

a) Neljä laskutapaa aritmetiikan alalla. Murtoluvut. P ro-' 
senttilaskut. Pintojen mittaus. Metrimitat.

b) Viivoitin, kolmio, kulmamitta, mittakaava, Geometri
nen viiva, kuvio, niiden pinta-ala ja tilavuus. Yleistiedot pii
rustuksista: alkuperäinen, sinikopio, maatöiden määrää osoit
tavat taulukot. Käyrien teko. Radan alus- ja päällysraken
teiden kuvaamista koskevat säännöt. Kaavallisten piirustus
ten käsittäminen. Gabariitti.

2. L e v e ä r a i t e i s e t  ja.  k a p e a r a i t e i s e t  h a a r a -
r a d a t .

a) Y leistied o t ratasuunnan etsinnästä ja  radan rakenta
m isesta. 2 tuntia. Rautateiden merkitys puutavaran kuljetuk
sessa. Yleistiedot ratasuunnan etsinnästä. Kuljetettava tavara
määrä. Kuljetuskustannusten halventaminen. Tietyypit kulje-
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tettavasta tavaramäärästä riippuen (leveä- ja kapearaiteiset). 
Tiesuunnan valinta. Selityskirjelmän laatiminen. Yleistiedot 
kenttäpäiväkirjoista ja profiileista.

d) T ek n illiset ehdot rautatien rakentam iseen nähden. J 
tuntia. Yleistiedot puutavara varastojen rakentamista koske
vista teknillisistä ehdoista. Kuljetuskyky. Yleistiedot nou
suista ja laskuista. Suurimmat sallitut nousut ja laskut. Mut
kikkaat tieosat. Kaarteiden pienimmät säteet. Rautatielle 
eroitettu alue, maavallin leveys. Maavallit, maaleikkaukset 
ym. Keinotekoiset laitteet. Risteäminen muiden ratojen 
kanssa. Gabariitti. Ratamerkit, vesivarustelu, yhteysvälineet.

c) Radan alusrakenne, perusta ja  rakennusaineet. 5 tuntia. 
Tiesuunta (tieosan yksityiskohdat), pitkittäisprofiili, ratavallin 
normaaliset poikittaisprofiilit, maavallit, leikkaukset ja niiden 
rakenne. Ratavallin leveys yläosastaan. Raiteiden leveys. 
Ratavallin reunojen jyrkkyys. Niiden rakenne. Tukiseinät, 
vallin reunojen lujittaminen. Gabariitti. Rautatiealueen rajat. 
Laskelmat, maanvieremät, maansiirtymiset, vedenuurrot. Maa
perä: hiekka, hiekansekainen, savi, savensekainen, multa, sora, 
mukulakivet. Rakennusaineet: sora, puuristikot ym.

d) R adan päällysrakenne ja  rakennusaineet. 2 tuntia. 
Täyteaine. Täyteainekerros. Täyteainekerroksen leveys ja 
paksuus. Täyteaineen määrä 1 kilometrillä. Ratapölkyt, nii
den lajit, säilytys, impregnointi, kuluminen. Ratapölkkyjen 
asento suorilla ja käyrillä tieosilla. Ratapölkkyjen lukumäärä 
1 kilometrillä. Kiskot, kiskotyypit. Kiskojen kiinnityslaitteet. 
Kiskojen asetus vaakasuoralla tieosalla ja käänteissä. Vaih
teet. Ratamerkit. Kiskon kohottaminen ja raiteen leventämi
nen kierroksissa.

e) K ein o te k o ise t laitteet ja  niiden silm älläpito. 2 tuntia. 
Niiden tarkoitus ja merkitys. Erilaiset sillat. Puukourut, 
yksinkertaiset, vahvempaa ja syvempää tyyppiä. Puuputket, 
kolmikulmaiset ja trapetsoidiset. Keinotekoisten laitteiden 
pilaantuminen ja niiden uudistaminen. Toimenpiteet junien 
estämiseksi joutumasta pois kiskoilta silloissa. Toimenpiteet 
tulipaloja vastaan. Lumen puhdistus. Valmistautuminen jään 
lähdön varalta. Vesivarustelu.
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f) T ien  kunnossapito ja  korjaus. K evätkorjaus. 3 tuntia. 
Lumen sulamisen ja kevätvesien aiheuttamien vaurioiden 
poistaminen. Pullistuneiden paikkojen laskeutuminen. Alus
tojen poistaminen. Laskeutuneiden ratapölkkyjen kohottami
nen täytemaan avulla. Ratapölkkyjen vaihto. Muodostunei
den epätasaisuuksien tasoittaminen. Radan oikaiseminen.

K esäkorjaus. 4 tuntia. Osittainen ja täydellinen ratapölk
kyjen vaihto. Radan oikaiseminen. Tien peittäminen koko
naan uudelleen. Laskeutumien ja kaikenlaisten muiden epä
tasaisuuksien korjaaminen. Kiskojen saumaus. Kiskojen 
osittainen ja täydellinen vaihtaminen. Taipuneiden kiskojen 
cjentam’nen käsiprässin avulla. Kiinnityslaitteiden, vaihtei
den, haarakappaleiden ja siltapölkkyjen vaihtaminen. Tien 
päällystäminen sepelillä- Ratavallin kunnossapito. Kiskon 
kohottaminen käänteissä. Raiteen leventäminen käänteessä.

Talvikorjaus. 3 tuntia. Radan päällysrakenteen kunnossa
pito. Radan suojeleminen kinoksilta. Tuiskusuojusten ase
tus. Maaleikkausten suojeleminen kinoksilta. Keinotekoisten 
laitteiden suojeleminen. Tuiskusuojusten muuttaminen. Nii
den tukeminen. Nollakohdat. Lumisateen aiheuttamat kinok
set. Radan puhdistaminen. Pullistumat, juokseva korjaus, 
veden johtaminen niistä pois, aluspuiden kiinnittäminen. Alus
tojen paksuuden määritteleminen. Pullistumien laskeutuminen. 
Varovaisuustoimenpiteet näissä kohdissa ja työskentely nii
den kohdalla. Pullistumien merkitseminen. Pullistumien kor
jaaminen silloilla ja käännekohdissa. Radan perinpohjainen 
korjaus. Päiväkirja havainnoista pullistumiin nähden.

g ) T yöka lut ja  koneet. 4 tuntia. Tela, vorokki, väkipyörä, 
pumppu, väkivipu, luotilauta, mittatanko, vesivaaka, tähtäin, 
käsikone kiskojen katkomista varten, kokoonpantava univer
saalinen kaava, kaavoja, mittanauha, alusta ulkokiskon kohot
tamisen määrittelemiseksi, laite kiskojen kaltevuuden määrit
telemiseksi, kulmamitta, malleja ratapölkkyjen veistämistä var
ten, koukkuja kiskojen siirtämistä varten. Meisseli, hohtimet, 
ranskalainen kirves, moukari, ruuviavain, vasara, suuri moukari, 
kaksipuolinen hakku, sorkkarauta, kankorautaseiväs, r tähtäin,
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käsi juntta, lapio, sanko, kottikärryt. Milloin käytetään. 
Rakenne ja korjaus.

h) T yön  jä rjeste ly , lu ettelo in ti j a  tilinteko . j  tuntia. Työn 
oikean järjestelyn merkitys. Radankorjuutyöläisten jakaminen 
eri' tieosille. Suunnitelmatehtävät työläisille. Vastasuunnitel- 
mat. Sosialistinen kilpailu ja iskuruus. Eri töiden suoritta
miseen tarvittava aika. Hinnoittelunormit. Keinot työn tuot
toisuuden kohottamiseksi ja työkustannusten alentamiseksi. 
Itsekannattavaisuus. Kunkin korjaustyöläisen työn luette
lointi. Työpalkan laskeminen. Luetteloiden laatiminen. Työ- 
aseiden ja tarveaineiden luettelointi. Tietojen laatiminen rata- 
mestaria varten suoritetusta työstä radan kunnossapitämiseksi 
ja korjaamiseksi.

Kirjallisuutta.
Qmejibzapdm, y 3 KOkoji6hhh6 sköji. moponi.
JHyoejiup, ^opoatHoe ^ejio.
SieoduH, ripaKTH^ecKoe pyKOBOACTBO mejie3HO^o-

pojRHoro MacTepa.
BejieMOöCKuu, CnpaBOHHan KHtira ,h;jih .nppomHHX Ma-

CTepoB.
JLoöumos, RoccTaHOBJiemie npon3BO,n;cTBa Becemmx, 

JieTH iX H 3HMHHX paÖOT.
JltoöuMoe, IlyHHHH Ha 5Kejie3Hux roporax h Mepn k 

ycTpaHeHHio hx.
JJjamKeouH, 3eMJiHHHe paöora.
OnnemeuM, BepxHee CTpoeHne nyra.
OnnemeuM, /JepeBHHHMe rnnajiH Ha pyccKHX ace- 

jie3Hux ztoporax.
Alkeiskoulun matematiikka
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Tuotannollinen karakteristiikka „leveä- ja 
kapearaiteisten haararatojen korjaustyöläistä”varten

I. Työpaikka,
Leveä- taikka kapearaiteisen puutavarankuljetusradan osa.

II. Työvälineet.
Kottikärryt, sanko, lapio, käsi juntta, tähtäin, rautaseiväs, 

kanko, moukari, vasara, ruuviavain, sorkkarauta, kaksipuoli
nen hakku, suuri moukari, ranskalainen kirves, hohtimet, 
meisseli, koukkuja kiskojen siirtämistä varten, kaavoja rata- 
pölkkyjen veistämistä varten.

III. Tuotannolliset tehtävät ja tuotantoprosessin karak
teristiikka.

Leveä- ja kapearaiteisen haararadan korjaustyöläinen on 
vastuussa rataosansa kunnosta ja tarpeellisen juoksevan korjauk
sen suorittamisesta tällä rataosalla vanhimman korjaustyöläi- 
sen johdolla, hän säilyttää työvälineitä ja pitää silmällä kalus
ton säästäväistä käyttöä.

IV. Tietomäärä ja tuotannolliset tottumukset.
Leveä- ja kapearaiteisen haararadan korjaustyöläisellä 

tulee olla alkeiskäsitykset ratasuunnan etsinnästä, tiedot radan 
alus- ja päällysrakenteesta, yleistiedot geometrisistä kuvioista 
ja mittauksista, hänen tulee osata käsitellä työaseitaan, tuntea 
radan korjausta koskevat säännöt ja omata käsitys keinotekoi
sista laitteista.
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V. Teknillinen minimi.
Edellytetty 33 oppitunniksi, siitä 8 tuntia poliittiseen osaan.

1. T e k n i l l i n e n  m a t e m a t i i k k a .  6 t u n t i a .

Neljä laskutapaa aritmetiikassa. Murtoluvut. Prosentit. 
Pintamitat. Metrimitat. Viivoitin. Kolmio. Kulmamitta. Mitta
kaava.

2. L e v e ä r a i t e i s e t  j a  k a p e a r a i t e i s e t  
h a a r a r a d a t .

a) Y leistied ot ratasuunnan etsinnästä, suunnitelm ien teosta  
ja  rautateiden rakentam isesta. 2 tuntia. Puutavararatojen 
karakteristiikka puutavaran kuljetuksen alalla. Ratatyypin 
valitseminen liikenteen määrästä riippuen. Yleistiedot nou
suista ja laskuista, kaarteiden säteistä ja niiden pienimmistä 
rajoista. Ra ta vallit. Maaleikkaukset. Veden johtaminen pois 
tieltä.

d) Radan alusrakenne. P erusta  ja  rakennusaineet. 3 tun
tia. Tiesuunta, pitkittäisprofiili, ratavallin normaaliset poikit
taiset profiilit. Maavallit ja maaleikkaukset. Niiden rakenne. 
Ratavallin leveys ylhäältä. Raideleveys, ratavallin reunojen 
jyrkkyys. Viemärit, alasjohtavat kanavat. Gabariitti. Perusta: 
hiekka, hiekansekainen, savi, sora ym. Rakennusaineet: Puu, 
ristikot, risut.

c) "R a da n  päällysrakenne. 2 tuntia. Täytemaa. Täytemaa- 
kerroksen leveys ja paksuus. Täytemaan määrä 1 kilomet
rillä. Ratapölkyt, niiden säilytys, impregnointi, kuluminen. 
Ratapölkkyjen asento suorilla tieosilla ja kaarteissa. Ratapölk
kyjen lukumäärä 1 kilometrillä. Kiskot ja niiden kiinni tyslait- 
teet. Kiinnitystarpeiden tarvis 1 kilometriä kohden kiskotyy- 
pistä riippuen. Kiskojen asetus, vaihteet. Tiemerkit.

d) A lk eistied o t kein otekoisista  laitteista. 1 tunti. Tutus
tuminen rautateillä käytettäviin keinotekoisiin laitteisiin, nii
den tarkoitus. Niiden hoitoa ja  silmälläpitoa koskevat sään
nöt.
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e) Radan kunnossapito ja  korjaus. K evä tkorja u kset. 2 
tuntia. Lumen sulamisen ja kevätvesien aiheuttamien vau
rioiden korjaaminen. Pullistumat ja taistelu niitä vastaan. 
Alustojen poistaminen. Täytemaan sullominen ratapölkkyjen 
alle. Osan ratapölkyistä vaihtaminen. Radan ojentaminen.

K esäkorjaukset. 4 tuntia. Ratapölkkyjen, kiskojen ja 
kiinnityslaitteiden osittainen ja täydellinen vaihtaminen. Radan 
päällystäminen ym. korjaukset. Välien pidentäminen. Sau
mausten tarkistus. Vaihteiden, haarakappaleiden ja siltapölk- 
kyjen vaihto. Ratavallin kunnossapito. Kiskon kohottaminen 
ja raiteen leventäminen kaarteissa.

Ta lvikorjaukset. 2 tuntia. Radan päällysrakenteen kun
nossapito. Taistelu lumikinoksia vastaan. Tuiskusuojustimet ja 
niiden muuttaminen. Pullistumat. Juokseva korjaus. Alus
tojen paksuuden määrittely. Pullistumien merkitseminen.

f) T y öka lu t. 2 tuntia. Kottikärryt, sanko, lapio, käsi- 
juntta, tähtäin, kanko, moukari, vasara, ruuviavain, ranska
lainen kirves, hohtimet, meisseli, koukkuja kiskojen siirtä

j i s t ä  varten, kaavoja ratapölkkyjen veistämistä varten. Nii
den käyttö korjaustöissä.

g) Työn jä rjestely . 1  tunti. Työn oikean järjestelyn mer
kitys. Suunnitelma. Suunnitelman täyttäminen. Vastasuunni- 
telma. Sosialistiset työmetoodit. Iskuruus, sosialistinen kil
pailu. Brigaadimetoodi.

Kirjallisuutta.
Alkeiskoulun m atematiikka.

TLzoduHy IIp a K T H u ec K o e  pyKOBO£CTBO /jjih 5KeJie3HO,zi;o- 
p o m H o r o  M a c T ep a .

BejieMoecKuu, CnpaBOHHan KHHra rjih. /topoJKimx Ma-
C T ep oB .

CnpaBOUHHK H3HCKaTejia mejie3Hux ftopor. 
fla iu K eeu H , 3eMJiHHoe iiojiotho.
O n n e m e u M , B e p x H e e  C T poeH u e n y m
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