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Ruotsihan on korkeamman elintason maa kuin Suomi . Tästä on automaat

tisesti seurauksena heijastuksia myös metsätalouden harjoittamdseen. Kor

keasta palkkatasosta ja toisaalta rajoitetusta työvoimamäärästä johtuu, 

että Ruotsissa saavutetaan kustannustason minimi esimerkiksi puutavaran 

hankinnassa korkeammalla koneellistamisen asteella kuin Suomessa. Tämä 

on tietysti meidän suomalaisten kannalta varsin onnellista, sillä voimme 

ottaa oppia Ruotsissa tehdyistä ratkaisuista ja soveltaa parhaita niistä 

omiin toimintoihimme, sillä kustannusten ja työvoiman kehitys Suomessa 

tulee kaiken todennäköisyyden mukaan noudattamaan samoja linjoja . 
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I h m i s t y ö pääoma 

Palkkatason noustessa olisi seurauksena kustannusten nousu ellei työ

tä kyettäisi suorittamaan vähäisemmällä ihmistyöpanoksella . Avuksi ote

taan töiden paremman järjestelyn ja turhien vaiheiden välttämisen ohella 

lisääntyvä pääoman käyttö korvaamaan ihmisen lihasvoimin suorittamaa 

työtä . Ruotsissa on j o edetty tällä linjalla huomattavan pitkälle . Jot

ta pääoman käytöllä voitaisiin saavuttaa täysi hyöty , on usein suoritet

tava suuriakin muutoksia itse työn järjestelyissä . Mitä enemmän pääomaa 

sidotaan j onkin työn suorittamiseen, sitä enemmän tätä työtä täytyy olla , 

jotta yksikköä kohti laskettu taloudellinen tulos olisi edullinen . Tämän 

peruavaatimuksen soveltaminen puutavaran hankintatoimintaan ei ole kaikis

sa tapauksissa suinkaan helppoa . Metsänomistuksen hajanaisuuden aihe

uttamat vaikeudet ovat yleisesti tunnettuja esitettyä taustaa vasten aja

tellen. Ruotsissa tapahtuneesta kehityksestä voi vetää sen johtopäätök

sen, että on ollut pakko puuttua tähänkin pulmaan, joka meidän maassamme 

tulee lähiaikoina esille vielä korostetummin. Ratkaisuna on Ruotsissa 

ollut vapaaehtoinen yhteistoiminta edellytysten luomiseksi kustannustason 

kurissapitämiselle . Uskon, että tämä hajanaisen maanomistuksen aiheutta

ma este on poistettavissa meilläkin järkevän pääomankäytön tieltä . 

Pääoma - k äsittely-yksikön k 0 k 0 

Metsätalouden harjoittaminen on monessa suhteessa pääosiltaan käs it

telyä ja kuljettamista; varsinaisen jalostuksen osuus kokonaiskustan

nuksista on suhteellisen pieni. Kun pidämme mielessämme pääoman käytön 

asettaman perusvaatimuksen tehtävän työn määrälle, on kerralla käsitel

tävän yksikön koolla ratkaiseva merkitys pääoman käytön taloudellisuudel

le . Tämä tosiasia aiheuttaa seurausilmiöitä, joiden vaikutuksia on erit

täin vaikea eliminoida . Seurauksena on mm . , mikäli jätämme omistussuh

teet huomioon ottamatta, että pohjoisten alueiden pienipuiset ja harvat 
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metsät sekä toisaalta pientä puuta tuottavat harvennushakkuut joutuvat 

tulevaisuudessa lisääntyvän pääomankäytön johdosta nopeutuvassa tahdis

sa suurenevan hankintakustannuspaineen alaisiksi. Kaikkein vaikeimpaan 

asemaan joutuvat luonnollisesti pohjoisten pi enipuueteisten metsien har

vennushakkuu t . 

Tulevaisuudessa voidaan siis edelleen puhua pienen puun ongelmasta. 

Ruotsissa on väläytelty tässä yhteydessä jopa koko pohjo i sen Norlannin 

rauhoittamista metsätaloudelta kannattamattomana . 

T e k n i 1 1 i s e t r a t k a i s u t 

On tiettyjä keinoja , joilla voidaan osittain vähentää edellä esitet

tyjen tekijöiden vaikutusta, mutta pienen puuston käsittely jää kuiten

kin kalliimmaksi kuin eteläisempien alueiden suuren puuston käsittely. 

Kaato 

Yleisesti tunnettu suunnattu kaato on Ruotsissa jatkuvasti tehostu

nut . Suunnatulla kaadolla pyritään luomaan edellytyksiä suurempiin kä

sittely- yksiköihin pääsemiselle . Kaventamalla palstateiden ja juonto

urien välejä on suunnatun kaadon vaikutusta työtä säästävänä ja tehos

tavana tekijänä lisätty. Tämä koskee sekä katkotun tavaran palstatien

varteen hakkuuta että runkojuontoa varten kaatamista latva edellä vi

nottain juontosuunnan mukaan . Latva edellä juontaminen on tehokasta, 

koska kuorman keräämisaika vähenee huomattavasti verrattuna tyvi edellä 

juontamiseen suunnatulla kaadolla tapahtuneen runkojen esikasauksen an

siosta . Palstateiden tai juontourien väli on yleisesti vain 15 ••• 20 m. 

On kuitenkin osoittautunut, että varsinkin pienipuustoisilla alueilla 

ei Suunnatulla kaadolla saavuteta riittävän suurta työtehon nousua , 

vaan hankintakustannusten kurissa pitämiseksi joudutaan käyttämään mui

ta keinoja . 
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~åyttää siltä, että 1970- luvulla otetaan käyttöön menetelmiä, joi ssa 

kaato yhdistetään runkojen kokoamiseen nipuiksi . Tällä pyritään luo

maan edellytyksiä tehokkuuden lisäämiselle myös kaatoa seuraavassa met

säkuljetusvaiheessa. Pyrkimyksenä on, että kaataja- niputtajakoneet ra

kennetaan siten, että niitä voitaisiin käyttää myös harvennushakkuissa . 

Koneellinen esikasaus 

Koska metsäkuljetuksissa kuormaus- ja purkamisaika yhteensä on vä

hintään 50 % koko työajasta, on näiden töiden tehostaminen esimerki ksi 

koneiden moottoritehoa nostamalla erittäin vaikeaa . Ihmisen suorittama 

esikasaus tulee kalliiksi ja täten vähenee tulevaisuudessa, joten kuor

maustehtävästä tulee entistä vaikeampi ja epätaloudellisempi . Mitä suu

rempitehoisiksi traktorit tulevat, sitä tärkeämmäksi tulee niiden ta

louden kannalta kuormaus- ja purkamisajan suhteellisen osuuden vähentä

minen. Tämä koskee niin runko- kuin katkotunkin tavaran kuljetusta . 

Koneellinen esikasaus runkojuontaa varten on ollut käynnissä jo jon

kin aikaa Ruotsissa. Työtä on tehty pääasiassa telakuormaajien avulla . 

Nyt on kuitenkin kehitetty tähän tarkoitukseen sopiva pyörillä liikku

va runko- ohjattu runkojen esikasaustraktori, joka kahden erillisesti 

hallittavan hydraulitoimisen käsivartensa avulla suorittaa tätä työtä , 

Runkokasa hirtetään suoraan vintturin pää~aijerilla kokonaisena . Tämän 

toimenpiteen vaatima aika on lyhyt, joten nyt traktorin moottoriteho ja 

muu suorituskyky pääsee vaikuttamaan täydellä teholla ja myös sen kul

jetettavana oleva kuorma on riittävän suuri vastatakseen koneen suori

tuskykyä . Purkamiseen käytetty aika on samoin vähäinen . 

Kokeilut esikasauksen suorittamiseksi myös katkotun tavaran juontoa 

varten ovat käynnissä, ja pyrkimyksenä ainakin ensi vaiheessa on kone, 

joka valmistaisi kaadetuista karsimattomista rungoista valmiita tava

ralajeja ja niputtaisi ne palstatielle juontoa varten. 
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Kuva 1. Jotta juontatyön tuotosta varsinkin pieni
puustoisissa metsissä voitaisiin nostaa, joudutaan 
tulevaisuudessa erottamaan kuorman kokoaminen omak
Si työvaiheeksi . Kuvassa runko jen esikasaukseen 
tarkoitettu erikoistraktori, j onka teho riittää 
kahta noin 100 hv :n runkojuontatraktoria varten, 

- Kaikki kuvat valok . Metsäteho. 

Fig , 1. Collection of the load will in the future 
have to be a separate work phase in order to in
crease the skidding output , especially in forests 
With small-sized wood . The picture showe a special 
tractor for the pres tacking of stems . It has capac
icity enough te handle two c . 100 HP tree-length 

skidding tractors .- All photos by etsä teho. 

Kuva 3. Mitä kalliimmiksi ja suuremmiksi metsässä 
käytettävät koneet tulevat , sitä suurempi merkitys 
tuotoksel le on kerralla käsitel t ävän yksikön koruJa. 
Pienen kasan kuormaaminen vaatii lähes saman ajan 

kuin suurenkin kasan kuormaaminen. 

Fig . 3. The more expensive and larger the maohine 
Used i .n the foreet, t he greater will be the effect 
of unit size on the output . The loading of a small 
etaok takes nearly as long as loading a large stack. 

Kuva 2 , Esikasatut rungot hirtetään nippuina juon
tatraktorin vinttureiden pääköyteen, Juontatrakto
rin teho nousee menetelmässä yli kaksinkertaiseksi . 

Fig. 2 , The pre-stacked stems are suspended in 
bundles in the main rope of the skidding tractor 
winchee , The method more than doublee the output of 

the skidding tractor . 

Kuva 4• Suurten metsäkoneiden täystyöllistäminen 
vaa tii paljon suunnittelua ja järjestelyjä, mutta 
toisaalta oikein käytettyinä ne myös a ntavat par-

haan t aloudellisen tuloksen. 

Fig. 4• 
chines 

The 
oalls 

but when used 

full utilisation of large foreet ma
for muoh planning and organieation, 
oorrectly they give the best eoonomio 

reeult. 
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Kuva 5. Yksi koneiden taloudellisen käytön suurim
pia etuja on se, että ne useinkin pakottavat jär
jestämään työt uudelleen, siten että kaikki turhat 
vaiheet voidaan välttää. Jatkuva, keskeytyksetön, 
tasainen puuvirta kannolta tehtaalle antaa halvim-

mat yks ikkökus tannuks et. 

Fig. 5· One of the greatest advantages of the eoo
nomio use of maohines is that they often neoessi
tate re-organisation of the work projeot to obviate 
the unneoessary phases. A oontinuous, uninterrupted, 
even stream of timber from the stump to the mill 

gives the lowest per-unit oosts. 

Kuva 7. Kaikkien metsässä liikkuvien eri työvai
heita suorittavien koneiden vaikeutena ovat toi
saalta erittäin vaihtelevat ja usein ahtaat olosuh
teet ja toisaalta se seikka, ettei pinta-alayksik
köä kohti tulevaan materiaalikoostumaan voida pal-

joakaan vaikuttaa. 

Fig . 7. The diffioulties for all maohines whioh 
move in the forest performing the different phases 
of work are the highly varying and often oramped 
oonditions and the faot that nothing muoh oan be 
done to influenoe the acoumulation of material per 

unit of area. 

Kuva 6. Mitä pienempiä käsiteltävät yksiköt ovat, 
sitä aikaisemmin kannattaa pyrkiä massakäsittelyyn. 
Kuvassa ratkaisu, j ossa tehdään haketta palstatiel
lä ensimmäisen harvennushakkuun pienistä rungoista. 
Vaikeutena on kuitenkin saada riittävä kapasiteetti 
lähinnä syöttövaiheeseen, koska kerralla käsiteltä-

vät yksiköt ovat niin pieniä . 

Fig. 6. The smaller the units to be handled, the 
earlier is it worth while starting with mass han
dling. The photo shows a solutien in whioh ohips 
are made on the strip road from small stems ob
tained from the first thinning. The diffioulty is, 
however, to obtain suffioient oapaoity for the 
feeding phase in partioular beoause the units to be 

handled at a time are so small. 

Kuva 8 . Mikäli metsästä tulevien tavaralajien mää
rää voitaisiin vähentää ta i ne hakattaisiin ja kul
jetettaisiin laj ittelemattomina samalla kertaa,voi
taisiin kustannuksia alkukuljetusvaiheiden osalta 
alentaa. Lajittelu täytyisi suorittaa myöhemmin jos
sakin kahden kuljetusvaiheen saumakohdassa tai mah
dollisesti jopa tehtaalla,mikäli kaikki tavaralajit 

voitaisiin käyttää samassa paikassa. 

Fig . 8 . If the timber assortments that come from 
the forest oould be reduce~or if they oould be out 
and transported unsorted at the same time, it would 
be possible to lower oosts for the early phaees of 
transport . Sorting should be done later, somewhere 
in the stage where two transport phases meet or 
possihly even at t he mill 1f all the kinds of timber 

oan be utilised in the same plaoe . 
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Juonto 

Metsäkuljetuskaluston rakentaminen siten, että se toisaalta pystyisi 

parhaimmalla tavalla selviytymään maaston asettamista vaikeuksista ja 

toisaalta olisi mahdollisimman vähän altis erikokoisten puiden ja puu

kasojan vaikutukselle tuotokseen, on vaikeaa. Kuormauslaitteiden edsl

leen kehittämisellä ei voida enää kovinkaan paljon eliminoida pienene

vän kasankoen tai pienten runkojen traktorin suorituskykyä rajoittavaa 

vaikutusta. Tätenkin päädytään siis samaan vaatimukseen, jonka aiheut

ti jo traktorin moottoritehon nostaminen, nimittäin kuormattavien yk

siköiden koon suurentamiseen. Kun esitetyt pulmat on ratkaistu, tullee 

enää kysymykseen traktorin suorituskyvyn nostaminen keskinopeutta li~ 

säämällä. Tämän seikan ottaminen jo tänään huomioon uusia metsäkulje

tusajoneuvoja suunniteltaessa on erittäin tärkeää. Käytettävissä ole

vat keinot liittyvät lähinnä nykyistä paremman moottoritehon hyväksi

käytön, ajoneuvon maastovakavuuden ja samalla ennen kaikkea kuljettajan 

ajomukavuuden lisäämiseen. 

Puutavaran v a 1 m i s t a m i n e n 

Pieniläpimittaisten runkojen ja lyhyiden runkojen pulma liittyy yh

tä paljon puutavaran valmistukseen kuin kuljetukseen. Valmistuksen 

osalta on kysymyksessä periaatteessa vielä suurempi ongelma kuin kul

jetuksessa, sillä rahallisesti valmistuksen osuus on kaikkein suurin 

yhtenäinen kustannuserä kaikki puutavaran hankinnan erilliset vaiheet 

huomioon ottaen. 

Hankintakustannuksiltaan tulee pieni puu myös valmistuksen osalta 

jatkuvasti suhteellisesti kallistumaan, mutta kehitystä voidaan hidas

taa ottamalla käyttöön ratkaisuja, joissa mahdollisimman aikaisessa 

vaiheessa suoritatulla massakäsittelyllä pyritään estämään kustannus

ten nousu. 
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Hakkeen valmistus 

Eräänä ratkaisuna on esi~etty ja jo käytännössä kokeiltu sulfaatti

hakkeen valmistamista harvennushakkuista tulevasta massapuusta suoraan 

palstalla liikkuvalla hakkurilla . Toistaiseksi hakkeen valmistaminen 

on tapahtunut moottorisahalla kaadetuista rungoista hakettamalla ne ok

sineen, kuorineen ja neulasineen. Kokeiluja suorittavan tehtaan tahol

ta on ilmoitettu, että 5 %:n sekoitus tällaista haketta raaka- aineen 

joukossa ei aiheuta mitään ylimäär äisiä kustannuksia tehdaspuolella . On 

myös kokeiltu sulfaattimassan keittämistä puhtaasta esitetyn kaltai ses

ta hakkeesta , ja kemikaalioiden lisätarpeesta aiheutunut kustannusten 

nousu on ollut metsässä saavutettuja kustannussäästöjä pienempi . Ko

keet ovat kuitenkin toistaiseksi olleet alustavia, mutta tulokset ovat 

silti siinä määrin rohkaisevi a , että on syytä olettaa esitetynlaisen 

hankintatavan puolustavan paikkaansa eräänä tulevaisuuden ratkaisuna 

lähinnä pieniä puunkokoja ajatellen. 

Nosturit 

Vaikeimpia pulmia tällaisissa ratkaisuissa on pienten runkojen syö

tön järjestäminen. Toistaiseksi markkinoilla olevien hydraulikäyt

töisten nostureiden mahdollisuudet riittävän tehokkaaseen työskente~ 

esimerkiksi harvennusmetsissä ahtailla palstateillä ovat rajoitetut kah

dessakin mielessä. Ensinnäkin ko . nosturit ovat hallintamahdollisuuk

sien kannalta raskaita ja paljon tilaa vieviä . Toiseksi nostureiden 

työskentelynopeus ei ole riittävä takaamaan taloudellista syöttövauh

tia , kun kysymyksessä ovat pienet kappalekoot . Ihanneratkaisuna kan

gastelee kevyt ja riittävän ulottuvuuden omaava teleskooppinosturi, mut

ta sen valmistukseen liittyvät vaikeudet ovat toistaiseksi olleet lii

an suuret, vaikkakin eräitä toiveita herätt äviä r a tkaisuja on pian tu

lossa markkinoille . 

Karsinta 

Karsintavaihe on valmistuks en r askain ja kallein os a . Tähänas tisis

sa käytännön mittaan ehtineissä koneellisissa karsintaratkaisuissa on 
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puut pyritty kokoamaan samaan paikkaan, jotta täten luotaisiin edelly

tykset massakäsittelylle ja halvoille yksikkökustannuksille. Tämä on 

tietenkin mekanisoinnin perusvaatimusten kannalta ainoa oikea tapa . On 

kuitenkin tiettyjä muita mahdollisuuksia, nimittäin pyrkiä yhdistämään 

karsinta johonkin muuhun pakolliseen työvaiheeseen kuten esimerkiksi 

esiniputukseen tai palstalla tapahtuvaan puutavaralajien valmistukseen. 

Edellistä ratkaisua edustaa karsimakone Skruven, joka on suunniteltu 

liikkumaan palstateitä pitkin ja karsimaan ja samalla kasaamaan hak

kuumiehen kaatamat ja valmiiksi katkomat rungot. Koneen taloudelliset 

mahdollisuudet liittyvät jälleen varsinkin pienten metsien osalta riit

tävän nopean syötön järjestämiseen. Nykyisillä ratkaisuilla ei tähän 

ole vielä mahdollisuuksia . Itse karsimakone tarjoaa mielenkiintoisen 

mahdollisuuden pienten läpimittojen taloudelliseen käsittelyyn . Konee

seen voidaan nimittäin syöttää yhtäaikaa useita pölkkyjä, jolloin pien

ten mittojen vaikutus tulee osittain eliminoiduksi jo karsimavaiheessa. 

Hyvin lähellä on ajatus sijoittaa kyseinen karsintalaite johonkin kes

kuskäsittelypaikkaan ja järjestää syöttö tapahtumaan poikittaiskuljet

timella, jolloin läpimitan vaikutus voidaan osittain eliminoida . 

Lajittelu 

On vielä olemassa eräs mahdollisuus pyrittäessä alentamaan pienten 

runkojen ja harvojen metsien kalliita ulosottokustannuksia. Ruotsin met

sähallituksen kokeilukeskuksessa Naggenissa on pyritty kehittämäänkuor

ma- auton päälle rakennettu laite, jonka avulla voitaisiin lajitella val-

miit tavaralajit samasta kuormasta erilleen . Ajatus perustuu 

että mikäli teko-, juonto- ja lähikuljetusvaiheissa voidaan 

siihen , 

pitää eri 

tavaralajit yhdessä, saadaan aikaan riittäviä puukertymiä suhteellisen 

harvoistakin leimikoista , ja tällä tavalla saadaan yksikköä kohti las

ketut kustannukset halpenemaan . Lajittelulaitos on tarkoitus sijoittaa 

esimerkiksi rautatieasemille, joilla uudelleenkuormaus joudutaan joka 

tapauksessa suorittamaan . Varsin mielenkiintoisena mahdollisuutena voi

daan ajatella järjestää lajittelu tapahtuvaksi siten, että kukin tava

ralaji eroteliaan toisista erilaisen pituuden perusteella. Eri pituuk-
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siin perustuva lajittelulaitos voidaan rakentaa huomattavasti tehok

kaammaksi kuin muut tunnetut lajittelujärjestelmät. 

Y h t e e n v e t o 

Mikäli maamme olosuhteita ajatellaan esitettyä taustaa vasten, tul

laan pakostakin siihen johtopäätökseen, ettei tilanne hankintakustannus

ten alentamisen kannalta ole täällä tällä hetkellä kehuttava. Koska kui

tenkin kilpailemme kansainvälisillä markkinoilla puunjalostusteollisuu

temme tuotteilla, on meidän tulevaisuudessa käytettävä vähintään yhtä 

tehokkaita menetelmiä raaka-aineen hankinnassa kuin kilpailijamme. Ai

noana mahdollisuutenamme on eliminoida hajanaisen maanomistuksen järke

välle töiden suunnittelulle ja toteuttamiselle aiheuttamat esteet mie

luimmin vapaaehtoisella yhteistoiminnalla maanomistajien ja teollisuuden 

kesken, ja samalla meidän on uhrattava huomattavasti enemmän ponniste

luja tehokkaiden menetelmien kehittämiseksi. 
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By Jaakko Ebeling 

SUMMARY 

Sweden is a country with a higher standard of living than Finland. 

The cost level is therefore kept at a minimum there through a higher 

degree of mechanisation than in Finland. As the development in wages 

and the labour force will in all probability follow similar lines we can 

learn from the solutions adopted in that country. 

If we aim at maintaining a certain level of logging costs in spite of 

steadily rising wage costs, capital expenditure must be increased pro

gressively to replace human labour. The increasing use of capital will 

bring the northern forests with small- sized growing stock as well as 

stands all over the country marked for thinning which yield small-sized 

wood under relatively increasing cost pressure in the future. This bul

letin deals with certain technical solutions for countering this devel

opment, but it is extremely difficult to eliminate its effect in the 

long-term view. A feature common to these solutions is the tendency to 

change over to mass-handling in as early a phase as possible . The larger 

the units to be handled and the greater the available accumulation of 

material per unit of area, the better the per-unit costs will be . 




