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T i i v i s t e 1 m ä 

VK 16 on jatkuvasyöttöinen, joko kiinteä tai traktorilla siir
rettävä reikäroottorikuorimakone. Sen kuorintaeliminä on 4 - 8 
pääasiassa hankaavaa, osaksi leikkaavaa terää. Syöttölaitteena 
ovat vaaka-asentoiset, erikoiskierteiset syöttö- ja ohjaustelapa
rit. Syöttönopeus on 25 ••• 60 m/min. Kone soveltuu 2! ••• 14" pak
suille ja yli 1.2 m pitkille puille. Koneen hinta kiinteänä säh
kövarusteinaan on n. 18.300:- ja siirrettävänä n. 20.000:-. VK 
16 -kuorimakoneita on nykyään käytössä kaikkialla maapallolla, yh
teensä lähes 400 kpl ( 1964) . 

Metsäteho suoritti vv. 1962-63 tutkimuksia siirrettävän VK 16 
-kuorimakoneen käytöstä koivupaperipuiden kuorintaan Enso-Gutzeit 
Osakeyhtiön, Haarlan Selluloosayhtiön, Oy Kaukas Ab:n ja Yhtyneet 
Paperitehtaat Osakeyhtiön työmailla. Vertailua varten koneilla 
kuorittiin myös havupaperipuita. Tutkimusaineisto käsitti kaikki
aan 2 461 p-m3. 

Keskimääräinen työmaa-ajan rakenne ja menekki on esitetty tau
lukoissa 1 ja 2 (ss. 10-11 ja 12-13). Syöttönopeus, joka pysyy puun 
paksuudesta riippumatta samana, oli eri työmailla 17 ••• 34 m/min. 
Eri työmaiden kuorintatuotokset on esitetty taulukossa 3 (s. 15). 
Keskimääräinen kuorintatuotos oli koivupa~eripuiden osalta 12.0 
p-m3/h ja havupaperipuiden osalta 11.2 p-mj/h. Käyttötilastojen 
mukaan keskimääräinen tuQtos on ollut havu- ja koivupaperipuiden 
kuorinnassa 80 ••• 150 p-mj/8 h, havupaperipuilla yleensä enemmän 
kuin koivupaperipuilla. Vastaava työryhmä on ollut 2 - 4 miestä. 

Kuorintatuotokseen vaikuttavat eniten seuraavat tekijät: puu
tavaran paksuus ja pituus sekä laatu, vuodenaika, varastointi, va
rastojen koko ja välimatka, työn organisaatio, miesten ammattitai
to ym. Tuotoksen riippuvuus puutavaran paksuudesta nähdään kuvas
sa 13 (s . 17). Tuotoksen alenemisen riippuvuus pinojen koosta ja 
välimatkasta kuorimakonetta pinolta toiselle siirrettäessä nähdään 
kuvassa 14 (s . 22). Tuotoksen alenemisen r~~ppuvuus varastojen 
koosta ja välimatkasta kuorimakonetta varastolta toiselle siirret
täessä on esitetty kuvassa 15 (s. 24). 

Kuorinnan laatu sulana kautena oli sekä koivu- että havupaperi
puilla hyvä, mutta kovalla pakkasella yleensä huonompi. Tällöin
kin on mahdollista päästä tyydyttävään laatuun sopivia teriä käyt
tämällä. 

Siirrettävän VK 16 -kuorimakoneen kuorintakustannusten yrittä
jänvoittoineen on laskettu käyttötie~ojen perusteella olevan sulal~ 
le havupaperipuulle 2:40/kuorell.p-m ja koivupaperipuulle 2:70/ 
kuorell . p-m3 . Kustannusten riippuvuus vuosittain kuorittavista 
puumääristä on esitetty kuvassa 16 (s. 31). Käsin suoritetun väli
varastokuorinnan kustannusten sosiaalikuluineen ollessa havu- j a 
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koivupaperipuilla 4:-••• 5:-/kuorell.p-m3 todetaan paperipuiden vä. 
livarastokuorinnan VK 16 -koneella olevan huomattavasti taloudel-
lisempaa. .. 

Siirrettävät VK 16 -kuorimakoneet ovat jo nykyään vaki i ntuneet 
Suomessa paperipuiden välivarastokuorinnan peruskorteiksi ja sopi
viksi koneiksi myös ammattimaisten urakoitsijoideh käyttöön. Myös 
ulkomailla, kaikissa ma~nosissa, VK 16 •kuo~imakone on hyvien omi-

I ~~;suuksiensa ja kilpailukykyisen hankåntahintansa takia saavutta- 1 

l______t huomattavaa menestystä! ______j 
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Nopeasyöttöiset ja automaattisesti kuorivat, siirrettävät reikä

roottorikuorimakoneet ovat yleisesti vakiintumassa havupaperipuiden 

välivarastokuorinnan peruskoneiksi. Reikäroottorikoneita edustaa 

myös suomalainen VK 16 -kuorimakone. Näitä koneita on nykyään sekä 

kiinteinä että siirrettävinä käytössä Suomessa jo yli 200, muualla 

Euroopassa n. 150 ja muissa maanosissa n. 25. Siirrettävän VK 16 

-koneen käyttömahdollisuuksien selvittämiseksi myös koivupaperipui

den välivarastokuorintaan suoritettiin Metsätehon toimesta vv. 1962 

ja 1963 tutkimuksia Enso-Gutzeit Osakeyhtiön, Haarlan Selluloosayh

tiön, Oy Kaukas Ab:n ja Yhtyneet Paperitehtaat Osakeyhtiön työmail

la. Vertailua varten kuorittiin samoilla työmailla myös havupape?i

puita. Tutkimus liittyy Metsätehon Pienpuualan Toimikunnan rahoitta

mana suorittamaan, koivu- ja ohutpaperipuiden koneellista kuorintaa 

koskevaan tutkimussarjaan. 

V K 1 6 - k u o r i m a k o n e e n rakenne 

VK 16 on noin 1.6 tonnin painoinen, 

torikuorimakone. Kuorintalaitteena on 

kaan 4 - 8 kpl noin 500:n kierroksen 

jatkuvasyöttöinen reikäraot

puiden kuorintavaikeuden mu

minuuttinopeudella pyörivään 

roottoriin kiinnitett,yjä, säädettävästi jousikuormitettuöa teri3, jois

ta 4 on ainahankaavaa ja loput ovat joko hankaavia tai leikkaavia. 

Terien jousikuormituksen säätä tapahtuu siirtämällä erilliseen mas

saan kohdistuvalla keskipakoisvoimalla roottorin liikkuvaa kehää. 

Syöttölaitteen muodostavat molemmin puolin roottoria toimivat, puita 

pyörittämättä syöttävät, vaaka-asentoiset ja erikoiskierteiset syöttö

telaparit. Puiden ohjautumista varten koneessa on lisäksi ohjauste

laparit. Syöttönopeus on 25 ••• 60 m/min. Kuorijäte poistuu koneesta 

roottorin siipien heittämänä kuorimakoneen taakse. Kone soveltuu 2! 

••• 14" paksuille ja yli 1.2 m pitkille puille. 2! ••• 10" paksujen pui

den kuorinta on mahdollista jo 1-metrisenkin tavaran ollessa kysymyk-
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sessä. Voimantarve on 20 hv. Koneen kiinteä malli on sähkömoottori

käyttöinen. Joko yksittäis- tai paripyörien varaan asennetun siirret

tävän koneen voimanlähteenä on pyörätraktori. Koneen syöttö- ja vas

taanottopuolella on sitä siirrettäessä nostettavat ja laskettavat syöt

tövarret syöttöpöytineen. Syöttöpuolella on lisäksi hydraulisesti toi

mivat puiden nostovarret kannatinrullineen. Kuorinta tapahtuu trakto

rin kulkusuuntaan katsottuna oikealta vasemmalle. 

VK 16 -kuorimakone soveltuu paitsi paperipuille ja vastaaville myös 

pylväille ja ohuehkoille sahatukeille. 

T u t k i m u s a i n e i s t o 

Tutkimusaineisto kerättiin toukokuussa 1962 ja maalis-kesäkuussa 

1963 Enossa, Kangasniemellä, Kannonkoskella, Koskenpäässä ja Leivonmä

ellä. Kuorittava puutavara oli pääasiassa edellisenä hakkuukautena 

hankittua 2, 2.4, 4 ja 4.8 m koivupaperipuuta sekä 2, 3 ja 4 m kuu

si- ja mäntypaperipuuta. Ulkoilman lämpötilan vaihdellessa eri työ

mailla rajoissa -27 °C ••• +20 °C jouduttiin osa puista kuorimaan 

pakkasella, osa sulana aikana. Kuorintaolosuhteet poikkesivat toisis

taan myös varastopaikkojen laadun, pinojen korkeuden, tavaran koon ja 

laadun, työryhmän koon, pölkkyjen siirtelytavan ym. tekijöiden puoles

ta. Työt tehtiin urakkapalkalla. 

Tutkimus käsitti kaikkiaan 2 461 p-m3, josta oli koivupaperipuuta 

1 982 p-m3 ja kuusi- ja mäntypaperipuuta 479 p-m3• 

T u t k i m u s t u l o k s e t 

Työmaa-ajan keskimääräinen rakenne ja menekki 

Työmaa-ajan keskimääräinen rakenne ja menekki pinon pui tt ei ssa eri 

työmailla ja kaikkiaan on esitetty taulukoissa 1 ja 2 (ss. 10-11 ja 

12-13). Samoissa taulukoissa on esitetty myös eri työmailla vallinneet 



Kuva 1. Siirrettävän VK 16 -kuorimakoneen läpileikkaus, jossa 
1. ja 4. syöttötelat, 2. ja 5. ohjaustelat ja 3. roottori kuorinta

terineen. 
Fig. 1. Cross section of a mobile VK 16 barker. 1. and 4. the 
feed rolls, 2. and 5. the guide rolls and 3. the ring with barking 

tools. 

Kuva 3. 2 rn koivupaperipuiden kuorintaa siirrettävällä VK 16 
-koneella pinosta ristikkoon. Työryhmä 3 miestä. Valok. 

Metsäteho. 
Fig. 3. Barking of 2-m. birch pulpwood by a mobile VK 16 
from a pile into a crosswise stack. The working team consists 

of 3 men. - Photo Metsäteho. 

Kuva 5. VK 16 -koneella kuorittua koivupaperipuuta, vasem
malla kovalla pakkasella, oikealla sulana aikana. - Valok. 

Metsäteho. 
Fig. 5. Birch pulpwood barked by a VK 16. Left, barked in very 
cold weather; right, barked during the period of unfrozen soil. 

- Photo Metsäteho. 
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Kuva 2. 2 m koivupaperipuiden kuorintaa siirrettävällä VK 16 
-koneella pinosta pinoon. Työryhmä 2 miestä. - Valok. Työ

väline Oy. 
Fig. 2. Barking of 2-m. birch pulpwood by a mobile VK 16 from 
one pile to another. The working team consists of 2 men. -

Photo T yöväline Oy. 

Kuva 4. 2 m kuusipaperipuiden kuorintaa siirrettävällä VK 16 
-koneella pinosta heittopinoon. Työryhmä 2 miestä. Kuvassa 
pölkkyjen siirtelyä koneeseen hydraulisilla nostovarsilla. - Valok. 

Metsä teho. 
Fig. 4. Barking of 2-m. spruce pulpwood by a mobile VK 16 
from a pile into an unadjusted pile. The working team consists 
of 2 men. The picture shows the feeding of bolts into the barker 

by hydraulic lifting arms. - Photo Metsäteho. 

Kuva 6. VK 16 -koneella talvella kuorittua kuusipaperipuuta. 
Valok. Metsäteho. 

Fig. 6. Spruce pulpwood barked by a VK 16 in the winter. 
Photo M etsäteho. 
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Kuva 7. Varastoinoin järjestely 2 m paperipuita siirrettävällä 
YK 16 -koneella pinosta pinoon kuorittaessa. Normaalitapauksessa 
kuorimakoneen työleveys on n. 2.5 m. Työryhmä tavallisesti 3 

miestä, joista 2 syöttö- ja 1 vastaanottopuolella. 
Fig. 7. Organisation of the storage for barking 2-m. pulpwood 
by a V K 16 moving from pile to pile. The working width of the 
barker is normally about 2.5 m. The working team usually consists 

of 3 men, 2 for feeding and 1 on the reception side. 

Kuva 9. Ruotsissa rakennettu YK 16 -kuorintaristeilijä, jossa 
kuorimakone ja HlAB-kahmainnosturi on asennettu traktorin 
perävaunuun. Kuoriota tapahtuu traktorin pituussuuntaan niin, 
että pölkkyjen syöttölava on traktorin puolella. - Valok. AB 

Skogsbruksmaskiner. 
Fig. 9. A VK 16 movable barking plant, made in Sweden, in 
which the barker and HIAB grab crane are mounted on the 
tractor trailer. Barking is performed along the length of the 
tractor and the bolt feeding platform is to the side of the tractor. 

- Photo AB Skogsbruksmaskiner. 

Kuva 11. Suomalainen Auvisen kuorintaristeilijä, jonka traktori
perävaunun etuosassa on HIAB 172 -kahmainnosturi ja perä
vaunun takaosassa poikittain YK 16 -kuorimakone. Kuorittavat 
pölkyt siirretään nosturilla pinosta kuorimakoneen syöttölavalle, 
jolta syöttäjä vierittää ne syöttöteloille. Kuoritut pölkyt putoavat 
vastaanottopuolella suoraan kuorituo tavaran pinoon tai ne nos-

tetaan ristikkoon. - Valok. Metsäteho. 
Fig. 11. The FinTJish movable barking plant Auvinen which in
corporates a HIAB 172 grab crane in the fore part of the tractor 
trailer and a V K 16 barker placed crosswise at the back of the 
trailer. The bolts to be barked are hoisted by crane from the 
pile onto the feeding platform of the barking machine from which 
the feeder rolls them onto the feeding rolls. The barked bolts 
drop on the receiving side direct into the barked timber pile or 

are lifted into a crosswise stack. - Photo Metsäteho. 

n . 5 m --~~ 2 m -------7 

Kuva 8. Jos kuorituo pinon varastointi joudutaan tilanpuutteen 
takia aloittamaan samalta linjalta kuin kuorellisen pinon, on 
kuorimakoneen työleveys n. 5 m. Työryhmä sama kuin normaali-

tapauksessakin. 
Fig. 8. lf for lack of space it is necessary to store a barked pile 
on the same Iine as the unbarked pile, the working width of the 
barker is about 5 m. The working team is the same as in the 

normal case. 

Kuva 10. YK 16 -kuorintaristeilijä. Kuorittujen pölkkyjen vas
taanottotaskusta pölkyt nostetaan kahmainnosturilla nippuina 

entisille pinoaluspuille. - Valok. AB Skogsbruksmaskiner. 
Fig. 10. VK 16 movable barking plant. The bolts are raised from 
the reception pocket for barked bolts by grab crane in bundles 
onto the old pile-foundation logs. - Photo AB Skogsbruks-

maskiner. 

Kuva 12. 2 m koivupaperipuiden kuorintaa Auvisen kuorinta
risteilijällä pinosta ristikkoon. Työryhmä 4 miestä. Heittopinoon 
kuorittaessa työryhmä 3 miestä. Käyttökokemusten mukaan ris
teilijän kuoriotatuotos on ollut n. 25 % korkeampi kuin tavan
omaisella menetelmällä. Toisaalta risteilijän tehokas käyttö edel
lyttää suuria ja riittävän tilavia varastoja. Lisäksi työ on keven-

tynyt oleellisesti. - Valok. Metsäteho. 
Fig. 12. Barking of 2-m. birch pulpwood by an A uvinen movable 
barking plant from pile onto crosswise stack. The working team 
consists of 4 men. When barking onto an unadjusted pile the 
working team consists of 3 men. ln practice the plant's barking 
result has been c. 25 per cent higher than with the customary 
method. On the other hand, the effective use of the barking plant 
calls for large and sufficiently spacious storage areas. The work 

is also considerably lighter. - Photo Metsäteho. 
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olosuhteet. Tietyn työmaan puitteissa ~n yleiset ajat laskettu aineis

ton suppeuden vuoksi samoiksi sekä havu- että koivupaperipuiden osalta. 

Kuorinta-aika sisältää sekä varsinaisen kuorinta-ajan että pölkky

jä syötettäessä syntyvät tavanomaiset väliajat. Varsinainen kuorinta

aika riippuu syöttönopeudesta, joka VK 16 -tyyppisellä koneella kuo

rittaessa pysyy likimain samana puun läpimitasta riippumatta. Se mää

räytyy kuorittavan tavaran ja kuorinnan laadun sekä työnjärjestelyn 

vaatimusten mukaan. 

puita kuorittaessa 

17 ·'"'· ·•34.0 m/min. 

Tutkimuksen aikana syöttönopeus oli koivupaperi-

20.0 ••• 28.6 m/min ja havupaperipuita kuorittaessa 

Nopeus oli siten eri puutavaralajeilla samaa luok-

kaa. Suurempikin syöttönopeus olisi kuoriutumisen puolesta ollut usein 

mahdollinen. 

Pinon järjestely sisältää myös pinon pää- ja aluspuiden teon ym. 

KuoriiDakonetta siirrettiin pinon viertä pitkin 0.5 ••• 2 m:n välein. 

Koneen siirtoon pinolla kuluva aika sisältä~ vain varsinaisen siirron 

osuuden, kun sen sijaan koneen siirron aputöihin kuluva aika sisältää 

kaikki kiinteät siirtoajat. 

Koneiden huoltoajasta kului keskimäärin polttoaineen ja öljyn täy

dennykseen 22 %, koneiden voit eluun 25 %, kuorintaterien teroitukseen 

ja vaihtoon 49 % ja muuhun 4 %. Terien vaihdot sisälsivät osaksi vie

lä kokeiluja. 

Koneiden korjausajasta oli kuorintateristä aiheutunutta 34 %, 
syöttötaloista 37 %, voimansiirtoelimistä 16 %, hydraulisista nosto

varsista 2 % ja muista syist·ä 11 %. 

Puun tai kuoren irrottaminen teristä aiheutui puun t ai kuoren juut

tumisesta teriin, mihin taas olivat syynä joko ylisuuret tai liian mut

kaiset puut, puiden katkeilemiset tms. 

Hukkatyöajasta kului liian paksujen tai muuten sopimattomien puiden 

käsittelyyn 15 %, koneiden juuttumiseen maastoesteisiin 16 %, muiden 

tiellä kulkeneiden ajoneuvojen väistämis een 32 % ja eri syistä johtu

neese8n odotukseen 37 %. 
Taulukkojan 1 ja 2 mukaan sekä koivu- että havupaperipuiden kuorin

nan työmaa-ajasta kului kuorintaan 40.7 ••• 73.3 %, pinon järjestelyyn 

ja laotukseen sekä kuoren levitykseen, lumi- ja tietöihin sekä työn 
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Taulukko 

Työmaa-ajan keskimääräinen :rakenne ja menekki kuorellista p-m3 kohti 
Enossa, Kannonkoskella, Kangas-

The average composition 1of working-site time and its expenditure per 
wi th a VK 16 in Eno, Kangas-

T y B v a f h e 

Phase of Work 

l<ua-lnta - Barking 
Pinon järjestely - Adjustfng the pile 
Pinon laotus - Oischargfng the pile 
Kucr-en levitys - Spreading the bark 
Lumi- ja tietyöt - Snow & road jobs 
TyHn suunnittelu - Planning of the work 
Koneen siirto pinolla - Moving the machine at the pile 
Koneen siirron ~utyöt - By- jobs of the moving 
Koneen huolto - Machine maintenance 
Koneen korjaus - Machine repairs 

t . . Oetaching the wood or bark 
Puun t. kuoren trro t. ter1stä - from the barking knives 
Hukkatyö - Unproductive work 
Lepo - Rest 

Ty6alaa--afka - Working..sfte tfme 

Kuorint;raika - Barking time 
llaan lämpötila, °C - Temperature, °C 
V~rastopaikkojen laatu - Quallty of storage sftes 
Kuorell. pfnojen korkeus, m -3 Height of unbarked ~iles, m. 
Pölkkyjen koko, ja/kuorell.p.m _ B?lt size, runn1ng m./ 

p1led cu.m. lncl. bark 

P!Jlkkyjen siirtelytapa - Method of moving the bolts 

Ty!!ryhmä, 11iehiä - Team, men 
Miesten ikä, v - Age of men, years 
Miesten tytlkmto - Abilfty of men 
Miesten VK..kuorfntakokemus, kk . - VK-experience of men, months 
Käyttötraktori - T ractor used 
Syöttönopeua, m/mtn - Feeding speed, m./min. 
Kuorfutumisaste, % 3- Barking degree, % 
Puutavaramäärä, P-rn - Pulpwood total, piled cu.m. 

.-

{ 

Eno 

ko ' ko 
2 m birch 1 ~ m birch 

. ~ 3 ~ 3 . 11110 P-ffi 
% 

mtn/p.m 
% mi'l./piled in.~iled . 

cu.m. cu.m. 

3.44 !Jl..7 2.82 9t.7 
0.18 2.8 0.18 3.5 
- - - -

0.01 0.1 0.03 ().6 

- - - -
0.09 1.4 0.07 1.4 
0.07 1.1 0.04 0.8 
0.67 10.3 0.38 7 .. 4 
0.17 2.6 0.1,. 2.6 
0.79 12.1 0.62 12.1 

- - - -
0.28 4.3 0.22 4.3 
0.82 12.6 0.65 12.6 

6.52 100.0 5.15 100.0 - - - -
Olosuhteet 

toukok.- Hay toukok. - May 
+9 ••• •18 ·9 ••• •18 

huono - bad huono ~ bad 
1.47 1.34-

42.1 46.6 
nostovarsilla pi- nostovarsilla 
nosta ristikkoon plnosi:a ptnoon 
~ hoisting arms bY hoistir19 arms 

om J?ile onto from plle 
crossw1 se stack to pt e 

3 tai/or 4 ,. 
18 ••• 40 18 ••• 40 

hyvä - good hyvä - good 
0 ••• 4 0 ••• 4 

Fordsen !'lajor Fordsen Ma jor 
20.5 20.0 

90 ••• 96 00 ••• 95 
133 93 
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- Table 1 

kuorittaessa 2, 2.4, 4 ja 4.8 m koivupaperipuita VK 16 -kuorimakoneella 
niemellä, Leivonmäellä ja Koskenpäässä. 

uribarked piled cu.m. wben barking 2-, 2.4-, 4- and 4.8-m. birch pulpwood 
niemi, Leivonmäki, and Koskenpää. 

Ty1!maa-afka - Workfng-Site Tfme 

Kannonkoski Kcrlgasniemi II Koskenpää Leivonmäki Keski111äärin 
Average 

ko 
2 111 birch 

3 
mln/p-m 
min./pilai % 

cu.m. 

3.19 
o.os 
0.01 
0.10 
0.38 
o.oo 
o.os 
0.28 
0.40 
0.40 
o.os 
0.28 
0.32 

5.63 

56.6 
0.9 
0.2 
1.8 
6.7 
1.5 
0.9 
5.0 
7.1 
7.1 
1.5 
5.0 
5.7 

100.0 

1 
ko 

Vt rt birch 

3 
1 mln/p-m 
min/piled % 

cu.m. 

2.58 
0.14 

0.02 
0.02 
0.03 
0.07 
0.36 
o.oo 
0.15 
0.38 
0.07 
0.60 

4.51 

57.2 
3.1 

0.5 
0.5 
0.6 
1.5 
a.o 
2.0 
3.2 
8.5 
1.6 

13.3 

100.0 

- C o n d f t i o n s 

11aa 11 sk. - H<f'Ch 
-27 ••• -10 
tvyd~ttävä 

satistactory 
1.97 
71.1 

käsin risti-
kesta _pinoon 

by hand frot a 
crosswtse stock 
tnto a pile 

3 
17 ••• ~2 

hyvä - good 
i ... .\ 

Nuffleld ~~ H-F 
28.6 

85 ••• 00 
566 

toukok. - May 
g: +15 

tyydvttävä 
sat1sfactory 

1.34 
38.6 

nostovarsilla pl
nosta rist!kkoon 
bv hoisth~g arRS 
irorD ~ile onto 
crossw1se stack 

4 
19 ••• 32 

hyvä - good 
2 ••• 4 

Val1110t 361 
23 .. 0 
95 

:M 

ko 
4•8 m birch 

ko 
2 m birch 

3t 
mln/p-m 1 

min~iled % 
cu.m. 

3' 
min/p-11 1 

min.,Piled 1 % 
cu.m. 

1 

1 2.16 57 .. 5 
3.7 , 1 0~14 

0.04 
0.02 
0.02 
0.05 
0.25 
o.os 
0.12 
0.32 
0.06 
O.:ll 

3.76 

1.1 
0.5 
0.6 
1.3 
6.7 
2.0 
3.2 
8~5 
1.6 

13.3 

100.0 i --! 

toukok. - May 

2: ·15 
tvvdvtt"" .. 

sat 1 sfacl~y 
1.40 
45.9 

nostovarsilla pii 
nosta ristikkooo 
bv r.oisting arms 
from pile onto 
crosswise stock 

1 3 tal/or 4 
19 ••• 32 

hyvä - good 
2 ••• 4 

Valmet 361 
23.0 
95 
32 

2.09 

0.01 
0.09 

0,03 
0.04 
0.17 
o.os 
0.03 
0.03 
0.04 
0.27 

2.85 

73.3 

0.3 
3.1 

1.0 
1.4 
6.0 
2.0 
1.0 
1.0 
1.3 
9.6 

100.0 

kesäk. - Juna 
n. 20 c. • 

t yd ttävä 
sa~1sfactory 

1.:ll 

44.6 
käsin ploosta 
heittopinoon 

by h~d fro11 
plle to <VI lll
adjusted pile 

3 
21 ••• 26 

hyvä - good 
8 

Massey-Ferguson 
24.5 
98 

315 

ko 
2 m birch 

m1n p-m . 1 31 
mln.~iled % 

cu.m. 

2.85 
0.01 

0,01 

0.01 
0.08 
0.39 
0.23 
0.61 
1.29 
o.os 
1.47 

7.00 

li1.7 
0.1 

0.1 

0.1 
1.2 
5.6 
3.3 
8.8 

18.4 
0.7 

21.0 

100.0 

toukok. - May 
g: ·15 

huono - bad 
1.:ll 

45.3 
nostovcrsilla hait
topinosta pinoon 
~om ho ~~~3sfer 
pile to a pile 

4 
18 ... 35 

hyvä - good 

kaikki koivupuu 
birch total 

. 1 3 
1 

mln p-111 
minJ,fled 

cu.m. · 

2.73 
o.o8 

0.05 
o.oa 
0.05 
0.00 
0 .. 34 
0.17 
0.32 
0.39 
0.13 
0.62 

% 

54.4 
1.6 

1.0 
1.6 
0.9 
1.2 
6.8 
3.4 
6.4 
7.7 
2.6 

12.4 

100.0 

maa 1 i sk .-kesäk. 
Harch - JtA1e 

-27 •••• 20 
huono - tyydytt. 

bad - satistactory 
1.34 ... 1.97 
38.6 •.• 71.1 

ploosta pinoon 
t. rfstlkkoon 
fr:om olle to p11e or cross-
wfse stack 

t ... 4 1 
F~dson Sl4Jer H 

22.0 

3 tal/or 4 
17 ··~42 

hyvä - good 
o ••• s 

95 

299 1, 

20.0 ••• 28.6 
85 ••• 98 

1982 
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Taulukko 

Työmaa-aj a.n keskimääräinen rakenne ja. menekki kuorellista p-m3 kohti 
koneella Enossa, Kannonkoskella, 

The average compoaition of working-site time and its expenditure per 
pulpwood. wi th a. VK 16 in Eno, Kannon-

Tyi:!vafhe 

P h a s 9 0 f W o r k 

Kuorfnta - Ba-ktng 
Pinon järjestely - Adjustlng the pfle 
Pinon laoius - Dfschargfng the pile 
Kuoren levitys - Spreading the bark 
lllllli- ja tietyöt - Snow & road jobs 
Työn suunnittelu - Plannfng of the work 
Koneen siirio pfnolla - Hovingthe machJne at the pllo 
Koneen si lrron aputylft - By-jobs of the moving 
Koneen huolto - Kachfne maintenance 
Koneen korjaus - Hachfne repafrs 

ll=ltaching the wood or bark Puun t. kuoren irrottaminen teristä - from the barking knfves 
Hukkatyö - Unproductfve work 
Lepo - ~est 

Ty<!maa-aika - Working-site tlme 

Kuorinta-atka - Barktng time 
0 0 

11m lä~lltfla, C - Temperattre, C 

Varastopail«ojen laatu - Qualfty of storage sftes 

Kuorell. pinojen korkeus, 111 - Hefght of tllbarked piies, 111. 

Pölkkyjen koko, jm/kuorell.p-m3 _ Bolt size, rtllning m./ 
piled cu.m. fncl. bark 

Pölkky}en siirtelytapa - P.ethod of 110vtng the bolts 

T yör'yba:l, 11f eh tll - T e<a, men 
Miesten ikä, v - k)e of ~en, years 
Miesten työkiilto - Abflity of men 
lUesten VK-kuorintakokeiiUS, kk - VK-experfence of men, mooths 
Käytilitraktori - Tractor used 
Sy!Jttönopeus, m/mtn - Feeding speed, a./~fn. 
l<uorhrtuaisaste, % 3- Barking degree, % 
Puutavaramäärä, p-m - Pulpwood total, piled cu.m. 

r 
< 
l 

1 
1 

Eno 

4m ku 
spruce 

. 1 3 mJOP-111 
% min./piled 

cu.m. 

2.64 54.1 
0.18 3.7 
- -

0.03 0.6 
- -

0.07 1.4 
0.04 0.8 
0.38 7.8 
0.13 2.6 
0.59 12.1 

- -
0.21 4.3 
0.61 12.6 

4.88 100.0 - --

toukok.- May 

•9 ••• •18 

hoono - bad 
1.26 

38.0 
nostovarsilla pf-
nost~ rlstikkoon 
~Y oisfing ~ 
rom pi e ~n ~ crossw1 se s ac 

4 
18 ••• /j() 

hyvä - good 
0 ••• 4 

Fordson Hajor 
17.0 

00 ••• 95 
38 

l Kannonkosk f 
1 

13 & 4 II ku ja tlä 
~ru:emdplrs 
3 . 

mfn/P-m 
% mln./pfled 

cu.111. 
l 

3.1J1 r:fJ.7 
0.05 0.9 
0.01 0.2 
0.15 2.7 
0.38 7.1 
0.08 1.5 
0.04 0.7 
0.21 3.8 
0.38 7.1 
0.38 7.1 
0.00 1.5 
0.27 5J) 

0.31 5.7 

5.41 100.0 - -
1 

0 1 o s u h t e e t -
1 

caa 1 t sk. ~ 113-ch 

-27 .... -10 
t~yttävä 

sat sfactory 
1.45 

00.5 
käsin pinosta 

pinoon 
by lmd from 
pile to pile 

3 
17 ••• 41 

hyvä - good 
t ... 4 

Nufffeld 
25.0 
00 
20 
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- Table 2 

kuorittaessa 2, 3 ja 4 m kuusi- ja mäntypaperipuita VK 16 -kuorima
Kangasniemellä ja Leivonmäellä. 

unbarked piled cu.m. wb.en barkirg 2-, 3- and 4-m. spruce and pine 
koski, Kangasniemi, and Leivonmäki. 

Ty!Smaa-aika - Worklng-Sfte Tlme 

Kangasn!EIIllf 1 

2 11 ku Ja 111:! 

spruce and pine ' 

min/p.i 
rain./piled % 

cu.111. 

3.05 

0.07 
0.39 
0.07 
0.12 
o.oo 
0.52 
0.17 
0.36 
0.02 
0.10 
1.11 

6.04 

1.2 
6.5 
1.2 
2.0 
1.0 
8.6 
2.8 
5.9 
0.3 
1.7 

18.4 

100.0 

C o n d i t 1 o n s 

huhtik.- ~rfl 

-15 ••• .0 
tyydyttävä 

satisfactory 
1.73 

ffi.1 
nostovars il1 a 
pf~~~t~ pinoon 

by ~1stfng1anns 
tgm pYiee 

3 
18 ••• 33 

hyvä - good 
t ... 1 

Fordsan Powcr Major 
22.0 

91t 
373 

Kangasniemi II 

2 m ruä 
pfne 

3 . 
mln/p..m 

min./piled 
cu.m. 

3.67 
0.14 

0.02 
0.02 
0.04 
0.08 
0.40 
0.12 
0.20 
0.52 
0.10 
0.81 

6.12 

60.0 
2.3 

0.3 
0.3 
0.6 
1.3 
6.6 
z.o 
3.2 
8.5 
1.6 

13.3 

100.0 

toukok.- May 

n. •15 
c. 

huono - bad 

1.60 
43.5 

nostovarsilla pi
~~st~ .rlstikkoon 
':ff.om 0~H!09on~ 
crosswlse stack 

3 
19 ••• 32 

hyvä - good 
2 ••• ~ 

Valmet 361 
23.0 

99 
4 

4 mä 
111 • p1ne 

min/P-m3 ! 
min./piled 

cu.m. 

3.24 
0.14 

0.04 
0.02 
0.03 
0.05 
0.25 
0.11 
0.17 
0.45 
0.08 
0.70 

5.28 

61.4 
2.6 

0.8 
0.4 
0.6 
0,9 
4.7 
2.0 
3.2 
8.5 
1.6 

13.3 

100.0 

toukok. - May 
n. •15 
c. 

huono - bad 

1.!:0 

46.4 
nostovarsilla p!
nost~ ristikkoon 
~ hoi~fing ~s 
cr~s~~~~ee s~c~ 

3 
19 ••• 32 

hyvä - 900d 
2 ••• 4 

Valmet 361 
23.0 

99 
18 

leivonmäkf 

3 m mä 
plna 

• l 3 mw1p-m 
min./piled % 

cu.m. 

2.15 
0.01 

0.01 

0.01 
0.00 
0.27 
0.17 
0.46 
0~96 
0.04 
1.10 

41.1 
0.1 

0.1 

0.1 
1.2 
5.2 
3.3 
8.8 

18.4 
0.7 

21.0 

5.24 100.0 

toukok. - May 
n. ·15 
c. 

huono - bad 
1.40 

61t.5 
nostovarsilla hcit
topinosta pinoon 
~ 111hois~~~ 
pi?e ro ~ pTYe 

4 
18 ••• 35 

hyvä - 9QOd 
t ... 4 

Fordsan &4!er Major 
34.0 
95 
26 

II 
Keskimäärin 

Averat}e 

kaikki havUQU!.I 
softwood tota 1 

min/P-m3 

min./plled % 
cu.m. 

2.85 
0.08 
0.02 
0.11 
0.09 
0.07 
o.os 
0.34 
0.19 
0.39 
0.30 
0.14 
0.75 

5.38 

53.0 
1.5 
O.lt 
2.0 
1.7 
1.2 
0.9 
6.3 
3.6 
7.3 
5.6 
2.6 

13.9 

100.0 

maalisk.-toukok. 
March - May 
-27 ••• ·15 1 

huono - tyydyH. 
bad- satisfactory 

1.26 .•• 1. 73 
38.0 ••• 64.5 

ploosta pinoon 
t. ristlkkoon 
from pile to 
Pi Ie or cross
Wlse stack 

3 tai/cr 4 
17 ... 42 

hyvä - good 
0 ••• 4 

17 .0 ••• 34.0 
90 ... 99 

479 
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suunnitteluun 0,3 ••• 12.4 %, koneen siirtoon 4.5 ••• 11.4 %, koneen huol

toon ja korjaukseen 3.0 •• ,14.7 %, puiden tai kuoren irrottamiseen te

ristä 0,,.18.4 %, hukkatyöhön 0.1 ••• 5,0 % ja lepoon 5.7 ••• 21,0 %. 
Työmaa-ajasta kaikilla työmailla koivu- ja havupaperipuiden osalta ku

lui keskimäärin kuorintaan 53,0 •• ,54,4 %, pinon järjestelyyn ja lao

tukseen sekä kuoren levitykseen, lumi- ja tietöihin sekä työn suunnit

teluun 5.1 ••• 6,8 %, koneen siirtoon 7.2 ••• 8.0 %, koneen huoltoon ja 

korjaukseen 9.8 ••• 10,9 %, puiden tai kuoren irrottamiseen teristä 5.6 

••• 7.7 %, hukkatyöhön 2,6% ja lepoon 12.4 ••• 13.9 %. 

Työmaa-ajan menekit olivat eri työmailla koivupaperipuiden osalta 

2,85 ••• 7.00 min/p-m3 eli keskimäärin 5.02 min/p-m3, Havupaperipuiden 

osalta ne olivat 4.88 ••• 6.12 min/p-m3 eli keskimäärin 5.38 min/p-m3• 

Työmaa-ajan menekit olivat siten havu- ja koivupaperipuiden osalta sa

maa suuruusluokkaa, Erilaisista olosuhteista, mm, pölkkyjen erilai

sesta koosta johtuen niitä ei kuitenkaan voida sellais inaan vertailla 

keskenään. 

Keskimääräinen kuorintatuotos 

Keskimääräinen kuorintatuotos kuorellisina pinokuutiometreinä tun

nissa on esitetty taulukossa 3 kuorinta-aikana, tehollisena työaikana 

ja työmaa-aikana. Tehollisella työajalla tarkoitetaan työmaa-aikaa 

vähennettynä lepo- ja hukkatyöajalla, Se siis sisältää myös koneen 

huolto- ja korjausajat, 

Taulukon mukaan keskimääräinen tuotos oli eri työmailla koivupape

ripuiden osalta kuorinta-aikana 16.9 ••• 28.7 p-m3/h eli keskimäärin 

22.0 p-m3/h, tehollisena työaikana 10.9 ••• 23.6 p-m3/h eli keskimää

rin 14.1 p-m3/h ja työmaa-aikana 8.6 •• , 21 .1 p-m3/h eli keskimäärin 

12.0 p-m3/h, Havupaperipuiden osalta vastaavat luvut olivat kuorinta

aikana 16.3 ••• 27.9 p-m3/h eli keskimäärin 21.1 p-m3/h, tahallisena 

työaikana 11.5 ••• 14.8 p-m3/h eli keskimäärin 13.4 p-m3/h ja työmaa

aikana 9.8 ••• 12.3 p-m3/h eli keskimäärin 11.2 p-m3jh, Olosuhteiden 

erilaisuuden vuoksi eri puutavaralajien tuotaksia ei voida sellaisi

naan vertailla keskenään keskimääräisten tulosten perusteella. Voidaan 

vain yleisesti todeta, että tuotokset ovat olleet samaa luokkaa. 
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Taulukko - Table 3 

Keskimääräinen kuorintatuotos, kuorell.p-m3/h, 2, 2.4, 4 ja 4 .8 m koivupaperipuita 
sekä 2, 3 ja 4 m havupaperipuita Enossa, Kangasniemellä, Kannonkoskella, Kosken

päässä ja Leivonmäellä kuorittaessa. 

The average barking output, piled cu.m. incl. bark/h., when barking 2-, 2.4-, 4- and 
4.8-m. birch pulpwood and 2-, 3- and 4-m. softwood pulpwood in Eno, Kangasniemi, 

Kannonkoski, Koskenpää, and Leivonmäki. 

3 1 
Output, piled cu.m. incl. bark/h. Tuotos, kuorell.p-m /h -Tuotoslaji 

~ 

Kind of Output 
Eno Kannonkosk i Kangasniemi 1 Kangasniemi II Koskenpää Leivonmäki 

--,-· 

KOI VUPAPERIPUIJT 2 m 4 ill 2 111 2.4 m 4.8 m 2 m 2 m . -- -- -Birch Pulpwood - - -
Tuotos kuori nta-a i kana 17.4 21.3 16.9 - 23.3 27.8 28.7 21.1 Output in the barking time 

II tehollisena työaikana 
11.1 14.0 11.9 - 15.6 18.8 23.6 10.9 in the productive working time 

II työmaa-aikana 
9.2 11.7 10.7 - 13.3 16.0 21 .1 8.6 in the working-site time 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
HAVUPAPERIPUUT 

4 m 3 & 4 m 2 m 2m 4 m - 3 m Softwood Pulpwood -- -- - - - -
Tuotos kuorinta-aikana 22.7 19.5 Output in the barking time 19.7 16.3 18.5 - 27,9 

II tehollisena työaikana 
14.8 12.4 12.4 11.5 13.3 - 14.6 in the productive working time 

II työmaa-aik2fla 
12.3 11.1 9.9 9.8 11 .4 - 11.5 in the worklng-site time 

1 

Keskimäärin 
Average 

2 - 4.B m 

22 .0 

V1 

14.1 

12.0 

-------

2 - 4 m ---

21 .1 

13.4 

11 .2 

---
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Kahdeksan tunnin työpäivää kohti laskettu kuorintatuotos oli koivu

paperipuiden osalta 69 ••• 169 p-m3 eli keskimäärin 96 p-m3 ja havupape

ripuiden os alta 78 ••• 98 p-m3 eli keskimäärin 90 p-m3• Eri tahoilta 

saatujen käyttötietojen mukaan käytännöllinen tuotos on 2 m koivu- ja 

havupaperipuiden kuorinnassa ollut yleensä 80 ••• 150 p-m3/8 h eli kes

kimäärin n. 100 p-m3/8 h. Vastaava työryhmän suuruus on ollut taval

lisimmin 3 miestä. Käytännössä tuotokset ovat siten olleet likimain 

samaa luokkaa kuin tässäkin tutkimuksessa saadut. 

Kuorintatuotoksen riippuvuus eri tekijöistä 

Kuorintatuotokseen vaikuttavat monet tekijät, joista tärkeimmät 

ovat puutavaran paksuus, pituus, laji ja l aatu, vuodenaika, varastoin

ti, varastojen koko ja välimatka, työn organisaatio, miesten ammatti

taito, koneiden käyttövarmuus ja kestävyys sekä huoltojärjestelyt. 

1. Puutavaran paksuus 

Tutkimuksen mukaisen, työmaa-aikaa vas taavan kuorintatuotoksen riip

puvuus puutavaran paksuudesta 2 m koivupaperipuita kuorittaessa näh

dään kuvassa 13. Siitä todetaan, että pinomittainen kuorintatuotos 

riippuu suuresti kuorittavien pölkkyjen paksuudesta. Niinpä pölkyn 

paksuuden ollessa keskeltä kuoren päältä 9 cm tuotos oli 7.8 p-m3/h, 

sen ollessa 11 cm tuotos oli 9. 6 p-m3/h, 13 cm 11.4 p-m3/h, 15 cm 

13. 3 p- m3 /h ja paksuuden ollessa 17 cm tuotos oli 1.5 . 1 p-m3 /h . Tuo

toksen riippuvuus puun paksuudesta oli 4 m koivu- ja havupaperipuiden 

osalta samansuuntainen kuin 2 m koivupaperipuidenkin osalta. 

Pölkkyjen syöttönop euden pysyessä reikäroottorityyppisellä kuorima

koneella kuorittaessa puun paksuudesta riippumatta likimain samana 

puun pituusyksikköä kohti l askettu kuorinta-aika riippuu paitsi syöt

tönopeuden suuruudesta ennen kaikkea eripaksuisten pölkkyjen käsitte

lyvaikeudesta niitä siirreltäessä . Syöttönopeuden suuruus vaikuttaa 

kuorinta-aikaan siten, että alhaisella syöttönopeudella pölkkyjen pak

suudesta johtuvat kuorinta-aikojen vaihtelut ovat vähäisemmät kuin suu-

remmalla syöttönopeudella kuorittaessa. Eripaksuisten pölkkyjen siir-

telynopeuden vaihtelu riippuu siirtelytavasta. Koneellisessa siirte-
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Kuva 13. Kuorint atuotoksen ja kuorintakust annusten riippuvuus 
pölkyn kuorellisesta keskiläpimitasta siirrettävällä VK 16 

-koneel l a 2 m koivupaperipuita kuorittaessa. 

Fig. 13. Dependence of barking costs and output on the middle 
diameter of the log outside b ark when barking 2- rn. birch pulp

wood with a mobile VK 16. 
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lyssä tämä vaihtelu on vähäisempää kuin käsinsiirtelyssä. Ohuempien 

pölkkyjen siirtely on nopeampaa kuin paksumpien. Pölkkyjen paksuuden 

suurentuessa niiden siirtely vähitellen hidastuu niin paljon, että tuo

tos alkaa laskea. Korkein tuotos saavutetaan pölkkyjä käsin siirrel

täessä ohuemmilla puilla kuin niitä koneellisesti siirreltäessä. Ai

neiston suppeuden takia näitä korkeimpia tuotaksia ei kuitenkaan voitu 

laskea. Ne saavutetaan joka tapauksessa vasta keskimääräiskokoja huo

mattavasti paksumpia puita käsiteltäessä. 

Pinomittaisen kuorintatuotoksen riippuvuus pölkkyjen paksuudesta 

johtuu kuitenkin pääosiltaan pinotilavuuden sisältämästä kappalemäärä

vaihtelusta. 

2. Puutavaran pituus 

Taulukosta 3 nähdään, että pinomittainen kuorintatuotos on tutki

musten mukaan pllut 4 m pölkyillä havupaperipuiden osalta 16 % ja koi

vupaperipuiden osalta 20 ••• 27% suurempi kuin 2m pölkyillä. Tämä joh

tuu ennen kaikkea pinotiheyserosta, mutta jossain määrin rrwös siitä, 

että pitempiä pölkkyjä kuorittaessa syntyvät syötön väliajat ovat ly

hyempiä kuin lyhyempiä puita kuorittaessa syntyvät. Syötön väliaikojen 

keskimääräinen osuus kuorinta-ajasta oli 3, 4 ja 4.8 m tavaralla 20 %, 

mutta 2 ja 2.4 m tavaralla 29 %. Syöttönopeuden suurentuessa syötön 

väliaikojen osuus kasvaa lyhyillä pölkyillä enemmän kuin pitkillä pöl

kyillä. 

Kuorimakoneen pinolla siirtoon kuluu pitkää tavaraa kuorittaessa vä

hemmän aikaa kuin lyhyttä tavaraa kuorittaessa, kuorijätteen levityk

seen taas päinvastoin. 

3. Puun laji ja laatu 

Kuorintatuotos eri puulajeja kuorittaessa riippuu paitsi puun tila

vuuspainosta myös puun ja kuoren laadusta sekä kuorinnan laatuvaati

muksista. Koivupuun ollessa havupuuta painavampaa on koivupaperipui

den käsittelykin raskaampaa ja hitaampaa kuin havupaperipuiden. Tästä 

syystä ovat koivupaperipuita kuorittaessa syntyvät syötön väliajat pi

temmät k~in havupaperipuita kuorittaes.s~ syntyvät. Puun ja kuoren laa-
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tuerosta johtuen koivupaperipuita on samanlaiseen kuoriutumisasteeseen 

pääsemiseksi kuorittava pienemmällä syöttönopeudella kuin havupaperi

puita. Syöttönopeuksiin ja niiden eroihin vaikuttavat ratkaisevasti 

myös kuorintaterien laatu ja kunto. Kuusi- ja mäntypaperipuiden kuo

rintaan soveltuvat yleensä samat syöttönopeudet~ Kovalla pakkasella 

mäntypaperipuita voidaan tosin niiden kuoren haurauden vuoksi kuoria 

nopeamminkin kuin kuusipaperipuita. Tutkimustyömailla sekä koivu- et

tä havupaperipuiden syöttönopeudet olivat likimain samat. Tämä joh

tui mm. siitä, että havupaperipuita kuorittiin köivupaperipuiden kuo

rinnan väliaikoina verrattain pieniä määriä. Tällöin työntekijät ei

vät useinkaan viitsineet suurentaa syöttönopeutta havupaperipuille. 

Tästä syystä myös kuorinnan laatu oli havupaperipuilla parempi kuin 

koivupaperipuilla. 

Puun mutkaisuudesta, lenkoudesta, koroisuudesta tai oksaisuudesta 

sekä kuoresta johtuva erilainen laatu aikaansaa myös sen, että kuori

makoneen häiriöt ja niistä aiheutuvat koneen korjausajat sekä teriin 

juuttuneen kuoren ja puun irrottamiseen kuluvat ajat ovat koivupaperi

puilla suuremmat kuin havupaperipuilla. Eroon vaikuttaa etenkin koi

vupaperipuiden suuri mutkaisuus . Koska aineisto oli ko. ajankäyttö

eron selvittämiseksi liian supp ea , koivu- ja havupaperipuille käytet

tiin laskelmissa samoja lukuja. 

Myös kuoren vesipitoisuuden ja jäätymisasteen aiheuttama laatuero 

vaikuttaa kuorintatuotokseen. Niinpä tuore kuori on yleensä helpompi 

ja nopeampi poistaa kuin liian kuiva kuori. Käytännössä päästään kui

tenkin usein samaan tuotokseen erilaisen kuorinnan laadun kustannuksel

la. Sula kuori on samoin nopeampi poistaa kuin liiaksi jäätynyt . Vii

meksi mainitun osalta pyritään kuitenkin useimmiten suureen tuotokseen 

huonomman kuorinnan laadun kustannuksella . Tämän takia suoritetuissa 

tutkimuksissa ei saatu selvästi esille tuotoseroa kuoreltaan erilaatui

sia puita kuorittaessa. 

Pinomittaisia kuorintatuotoksia vertailtaessa on otettava huomioon 

myös havupaperipuiden koivupaperipuita suurempi pinotiheys. Puutavaran 

pituuden muuttuessa pinotiheyskin muuttuu koivupaperipuilla huomatta

vasti voimakkaammin kuin havupaperipuilla. Niinpä puiden pituuden muut 

tuessa 2 m:stä 4 m:iin pinotiheyden muutos on havupaperipuilla 6 %, 
mutta koivupaperipuilla 16 %. 



Tutkimusten mukaan pinomittaiset kuorintatuotokset olivat koivupape

ripuilla keskimäärin 7 % suuremmat kuin havupaperipuilla. Koska ero on 

pienempi kuin pinotiheyden erilaisuudesta johtuva ero, olisi kiintomit

tainen tuotos koivupaperipuilla pienempi kuin havupaperipuilla. 

4. Vuodenaika 

Koska työnjärjestelyjen takia ei ollut mahdollista tehdä vertailevia 

tutkimuksia eri vuodenaikoina suoritettavasta kuorinnasta samaa työryh

mää käyttäen, ei myöskään voida tarkalleen laskea tai arvioida sulan ja 

pakkaskauden tuotosten suhdetta. Joka tapauksessa tuotos on talvikuo

rinnoissa alhaisempi kuin sulan ajan kuorinnoissa, mikä johtuu pait

si pienemmästä syöttönopeudesta myös erilaisista lumi- ja tietöistä se

kä hieman suurentunsista korjaus- ja huoltotöistä. Toisaalta tuotosta 

usein alentaa sulan kautena, etenkin keväällä, varasto alueen upottavuus 

tai muuten huono kantavuus. Taulukon 3 mukaan tutkimustyömailla koval

la pakkasella ja sulan kautena suoritettujen koivupaperipuiden kuorin

tojen välinen tuotosero oli keskimäärin 10 ••• 20 %. Erilaisten olosuh-

teiden vuoksi eroa ei kuitenkaan voida pitää luotettavana. Vertailua 

vaikeuttaa myös se, että kuorinnan laatu, etenkin koivupaperipuita kuo

rittaessa, oli kovalla pakkasella huonompi kuin sulan kautena. 

5. Varastointi 

Korkeaa kuorintatuotosta silmällä pitäen varastopaikan pitäisi olla 

laadultaan mahdollisimman tasainen ja kovapohjainen sekä kasvavista 

puista, kivistä, kannoista ym. esteistä vapaa. Kaltevasaa maastossa 

kuorimakoneen olisi liikuttava vastamäkeen, jolloin kuorittu puutavara 

siirtyy alamäkeen. Kuorimakoneen vetokoneena olevan traktorin pitää 

pystyä liikkumaan pitkin pinon viertä ja käyttämään vapaasti nostolai

tettaan. Tätä varten pinojen on oltava koneen puoleisilta sivuiltaan 

hyvin tasattuja ja vahvoille aluspuille ladottuja. 

Varaston järjestely riippuu oleellisimmin pinojen koosta ja sijoi

tuksesta. Edullisimpia ovat tietenkin yhdensuuntaiset, samaa laatua 

olevat pitkät ja yhtenäiset pinot. Lyhyitä pinoja kuorittaessa kuori

makonetta joudutaan tietenkin siirtämään pinolta toiselle useammin kuin 

pitkiä pinoja kuorittaessa. Kuorintatuotoksen a l enemis en riippuvuus 
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pinojen koosta ja välimatkasta nähdään kuvasta 14 . Perustuotoksena on 

pidetty vain pinolla tapahtuvaa koneen siirtelyä edellyttävää tuotosta. 

Kuvasta nähdään, että pinon koon ollessa a lle 20 ••• 30 p- m3 tuotos ale

nee erittäin voimakkaasti. Tutkimustyömailla pinojen keskimääräinen 

koko oli n. 36 p-m3 ja niiden keskimääräinen välimatka n. 35 m. Kuvan 

perusteella voidaankin päätellä, että kovin pienten, ts. lyhyiden pi

nojen kuorinta alentaa tuotosta huomattavasti. 

Pinon korkeus vaikuttaa kuorint a tuotokseen sikäli, että matalampia 

pinoja kuorittaessa kuorimakonetta joudutaan siirtämään useammin kuin 

korkeampia pinoja kuorittaessa. Tois aalta liian matalia tai liian kor

keita pinoja kuorittaessa pölkkyjen siirtelykäsittelyt vaikeutuvat. Pa

ras kuoriotatuotos saavutetaan näin ollen tiettyä puutavaranpituuttaja 

varastointitapaa edellyttävällä optimikorkeudella, joka voi vaihdella 

suhteellisen laajoissa rajoissa tuotokseen mainittavammin vaikuttamat

ta. Niinpä 2 m paperipuita pinosta pinoon kuorittaessa optimikorkeus 

on 1.5 ••• 2.0 m eli keskimäärin 1.1 m ja 4 m paperipuita kuorittaessa 

vastaavasti 1.0 ••• 1.5 m eli keskimäärin 1.2 m. Pinon korkeuden valin

taan käytännössä vaikuttavat kuorinnan vaatimusten ohella myös varas

totilan hyväksikäyttö, mittaus ja kuormaus ym. tekijät. 

Pinot on sijoitettava varas tolle s ekä kuorinnan että jatkokuljetuk

sen vaatimusten mukaisesti. Tällöin on otet tava huomioon, että kuo

rinta tapahtuu oikealta vasemmalle ja että sekä kuorimakoneen liikku

minen pitkin pinoa että kuoritun tavaran varastointi vaativat tietyn 

toimintaleveyden, joka riippuu sekä puutavaran pituudesta että varas

tointitavasta. Kuorimakoneen vaatima työleveys sivusuuntaan on joko n. 

2.5 m tai n. 5 m riippuen lähinnä Varastotilasta taaksepäin. Niinpä 

normaalitapauksessa, jolloin kuoritun pinon varastointi voidaan aloit

taa 2 ••• 3 m kuorellisesta pinosta taaksepäin, kuorimakoneen vaatima 

työleveys on n. 2.5 m. Jos sen sijaan kuoritun pinon varastointi jou

dutaan maaston tai muiden syiden takia aloittamaan samalta linjalta 

kuin kuorellisen pinon, on koneen vaatima työleveys n. 5 m. Sen li

säksi on varattava tilaa puutavaran pituutta vastaavan pinon leveydel

tä. 2-metristä tavaraa kuorittaessa vaaditaan työskentelytilaa siten 

normaalitapauksessa n. 4 .5 m, sitä vaikeammassa tapauksessa n. 1 m. 

Ristikoitaessa kuoritulle tavaralle on varattava enemmän varastotilaa 

kuin vain pinottaessa. Pinojen sijoitus j a kuorimakoneen vaatima liik

kuma-ala on esitetty kuvissa 1 ja 8 (s. B)n 
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Kuva 14 . Kuorintatuotoksen a lenemisen riippuvuus pinojen koosta ja välimatkasta VK 16 
-kuorimakonetta pinolta toiselle siirrettäessä 2 m koivupaperipuita kuoritt aessa. 

Fig. 14. Correlation between the deerease in output and the pile size and distance when 
the VK 16 barker is moved from one pile to another when b arking 2-m. birch pulpwood . 
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Varaston laadulla ja sen järjestelyllä on ilmeisesti suurempi vai

kutus tuotokseen kuin varaston sijainnista riippuvalla varastoaluetyy

pillä. Varastoalueet ovat tyypiltään joko yhtenäisiä, laajoja varas

toalueita, auto- tai uittotienvarsivarastoja tahi hajallaan olevia pie

nehköjä varastoja. Olosuhteiden erittäin voimakkaan vaihtelun takia 

varaston laadun ja varastojärjestelyjen vaikutusta kuorintatuotokseen 

on kuitenkin erittäin vaikea perusteellisesti selvittää. 

6. Varastojen koko ja välimatka 

Varastojen koon ja välimatkan vaikutus kuorintatuotokseen riippuu 

kuorimakoneen siirtelyyn varastolta toiselle kuluvasta ajasta. Koska 

varastolta toiselle siirryttäessä kuoriiDakoneen syöttö- ja vastaanotto

varret joudutaan nostamaan ylös ajokuntoon ja vastaavasti uudella va

rastolla laskemaan alas työkuntoon, kuluu näihin toimiin enemmän kiin

teätä aikaa kuin vain samalla varastolla pinolta toiselle siirryttäes

sä. Varsinainen siirtonopeus oli tutkimuksen mukaan metsätiellä 6 km/ 

h ja maantiellä 18 km/h. 

Kuorintatuotoksen alenemisen riippuvuus varastojen koosta ja väli

matkasta on esitetty tutkimusten mukaisena kuvassa 15. Perustuotokse

na on pidetty yhden pinon sisältämän varaston keskimääräistä kuorinta

tuotosta. Kuvasta nähdään, että varastojen ollessa yhden päivän kuo

rintaa vastaavia ja niiden välimatkojen 2 ••• 5 km kuorintatuotos alenee 

5 •.• 8% suuriin, useita tuhansia pinokuutiometrejä käsittäviin varas-

toihin verrattuna. Varastojen pienentyessä alle yhden päivän kuorin-

tatarpeen kuorintatuotos alkaa aleta yhä voimakkaammin. 

Työmaiden sijoittumisella, miesten majoituksella ym. tekijöillä on 

usein suurempi vaikutus kokonaistuotokseen kuin varastojen koolla ja 

välimatkoilla, joten yhtenäis- tai hajavarastoinnin kannattavuus on lo

pullisesti ratkaistava yksityistapauksittain kaikki kustannustekijät 

huomioon ottaen. 

1. Työn organisaatio 

Työn organisaatio, lähinnä työryhmän suuruus ja sijoitus sekä työ

tapa vaikuttavat oleellisesti kuorintatuotokseen. 
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Kuva 15. Kuorintatuotoksen alenemisen riippuvuus varastojen koosta ja välimatkasta VK 16 
-kuorimakonetta varastolta toiselle siirrettäessä 2 m koivupaperipuita kuorittaessa. 

Fig. 15. Correlation between the deerease in output and the storage size and distance when 
the VK 16 barker is moved from one storage to another when barking 2-m. birch pulpwood. 
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Työryhmän suuruus on 2 - 4, tavallisimmin 3 miestä. Näistä 1 - 2 

miestä toimii koneen syöttöpuolella ja 1 - 2 miestä sen vastaanottopuo

lella olosuhteista riippuen. Työryhmän suuruuteen ja sijoitukseen vai

kuttavat ratkaisevimmin miesten kunto ja ammattitaito, puutavaran pi

tuus sekä puutavaran varastointi- j a siirtelytapa. Niinpä t aitavat ja 

vahvat miehet pääsevät hyviin tuotoksiin pienemmällä työryhmällä kuin 

heikommat miehet . Toisaalta yleensä mitä enemmän miehiä, sitä suu-

rempi tuotos. Pitkää, esimerkiksi 4 m:n tavaraa kuorittaessa kuuluu 

työryhmään useimmiten 4 miestä, mutta lyhyempää, esimerkiksi 2 m:n ta

varaa kuorittaessa us ein vain 2 tai 3 miestä. Tästäkin syystä 3 m:n 

pituus saattaisi olla sopivin. Mittauskelpoiseen pinoon tai ristikel

le kuorittaessa tarvitaan yleensä 1 mies enemmän kuin heittopinoon kuo

rittaessa. Pölkkyjen siirtely kuorellisesta pinosta koneelle tapahtuu 

tavallisimmin hydraulisesti toimivilla nostovarsilla. Lyhyen ja ohuen 

tavaran ollessa kysymyksessä käsinsiirtely on osoittautunut nostovar

silla siirtelyä nopeammaksi, mutta myös miesvoimille raskaammaksi. ~ön 

jouduttamiseksi ja keventämiseksi s ekä työryhmän pienentämiseksi on 

viime aikoina pyritty yhä enemmän siirtymään puutavaran koneelliseen 

siirtelyyn lähinnä erillisiä hydraulisia kahmainnostureita ja haarukka

kuormaajia käyttöön ottamalla. 

8. Kuorimakoneiden käyttökelpoisuus 

Kuorimakoneiden käyttökelpoisuudella, ts. kestävyydellä ja käyttö

varmuudella ym. tekijöillä on oleellinen vaikutus kuorintatuotokseen 

mm. näistä riippuvista käyttökeskeytyksistä johtuen. Konehäiriökeskey

tykset riippuvat puutavaran lajista ja laadusta. Niinpä keskimäärin 

verrattain mutkaisia koivupaperipuita kuorittaessa kuorimakone, eten

kin sen kuorintalaite, rasittuu huomattavasti enemmän kuin melko suo

ria havupaperipuita kuorittaessa. Samoin liian jäätyneitä tai liian 

kuivia puita kuorittaessa konerasitukset ovat mm. suuremman teräpai

neen vuoksi huomattavasti suuremmat kuin sulia tai tuoreita puita kuo

rittaessa. 

Tutkimuksissa koneen huollon ja korjausten aiheuttamat keskeytykset 

olivat verrattain suuret, mihin olivat syynä sekä kuorijoiden vähäi

nen ammattitaito että koneiden käytön alkuvaiheissa esiintyneet eri 
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viat. Molemmissa tekijöissä on tapahtunut ajan mittaan parannusta, jo-

ten nämä keskeytykset ovat ilmeisesti jatkuvasti pienentyneet. Kone-

häiriöiden aiheuttamien keskeytysten laskeminen erilaisille tavarala

jeille ja -laaduille edellyttäisi niin laajoja tilastotietoja, ettei 

sellaisten hankkiminen tämän selvityksen yhteydessä ollut mahdollista. 

Tästä syystä tuotoslaskelmissa käytettiin kaikille puutavaralajeille 

ja -laaduille samoja keskimääräisiä konehäiriökeskeytyslukuja. 

9. KuoriiDakoneiden huollon järjestely 

Kuorimakoneiden hyvin hoidetulla huoliolla ja korjaustoiminnalla 

voidaan niiden keskeytysaikoja huomattavasti vähentää. Tämä vaikuttaa 

tietenkin välillisesti sekä kuorintatuotokseen että -kustannuksiin. 

10. Kuorintamiesten ammattitaito 

Kuorintamiesten, varsinkin koneenhoitajan, ammattitaidolla ja koke

muksella on suuri vaikutus paitsi kuorinnan laatuun ja koneen hoitoon 

myös kuorintatuotokseen. Ammattitaitoa vaatii etenkin tietylle puuta

varalajille ja -laadulle soveltuvien kuorintaterien oikea valinta ja 

kunnostus. Myös huonolaatuisten puiden käsittely vaatii enemmän ammat

titaitoa kuin hyvälaatuisten puiden käsittely. Kokemuksen ja ammatti

taidon merkityksen laskeminen edellyttää laajempia tilastoja kuin tä

män tutkimuksen yhteydessä on ollut mahdollista hankkia. 

K u o r i n n a n 1 a a t u j a 

k u o r i m i s h u k k a 

Kuorinnan laatua arvosteltiin arvioimalla silmävaraisesti kuoriutu

misaste sadanneksina kuorivaipasta. Taulukoissa 1 ja 2 (ss. 10-11 ja 

12-13) esitetyistä kuoriutumisasteluvuista nähdään, että kuorinnan laa

tu oli yleensä hyvää. Se oli parasta tuoreita ja sulia, suoria puita 

kuorittaessa. Sen sijaan kuivakuoristen tai jäätyneiden tahi muodol

taan viallisten, kuten mutkaisten, l ankojen, kareisten, koloisten, ok

saisten tai epäpyöreiden puiden kuorinnan laatu oli edellisiä jonkin 
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verran huonompaa. Oksaisuuden vaikutusta voidaan tosin vähentää kar

sinnan laatua parantamalla. Havupuiden kuorinnan laatu oli yleensä kes

kimäärin koivupaperipuiden kuorinnan laatua parempaa. 

Kuorinnan laatu riippuu monista tekijöistä, kuten syöttönopeudesta, 

kuorintateräpaineesta, terien luvusta, l eveydestä , mt,_odosta. ja teroi

tuksesta, leikkuuterien käytöstä ym. Kaikki nämä on säädettävä kul

loinkin vallitsevia keskimääräisiä kuorintaolosuhteita vastaaviksi. 

Näin ollen kuorinnan laatu jää käytännössä ratkaisevimmin riippuvaksi 

kuorintamiesten kyvystä ja halusta valita ja kunnostaa terät vallitse

vien kuorintaolosuhteiden vaatimiksi. Tämä tulee esille etenkin ko

valla pakkasella ja koivua kuorittaessa. 

Puunhukka oli silmävaraisen arvion mukaan sekä havu- että koivupape

ripuiden kuorinnassa käytännöllisesti katsoen olematon. Vain vaikeasti 

kuorittavia puita korkealla kuorintapaineella kuorittaessa saattaa ~n

tyä hieman puunhukkaa, joka on kuitenkin vaikeasti arvioitavissa . Toi

saalta oikeilla teräpaineilla ja kunnostustoimenpiteillä puunhUkkaavoi

daan näissäkin t apauksissa vähentää~ 

Pinomittaista kuorimishukkaa ei voitu laskea, koska puut kuorittiin 

joko heitto- t a i ristikkopinoon eikä mittauskelpoiseen pinoon. Koska 

pinomittainen kuorimishukka riippuu oleellisesti paitsi kuorinnan laa

dusta myös karsinnan l aadusta, pitäisi luotettavaa kuorimishukan sel

vitystä v arten kerätä verrattain laaja, myös karsinnan laatua edustava 

aineisto, johon tämän tutkimuksen yhteydessä ei ollut tilaisuutta. 

Kuten muilla reikäroottorikuorimakoneilla suoritetut tutkimuksetkin 

osoittavat, pinomittainen kuorimishukka on ilmeisesti käsinkuorinnan 

luokkaa tai hieman pienempi. 

K u o r i n t a k u s t a n n u k s e t 

Kuorintakustannukset siirrettävää VK 16 -kuorimakonetta käytettäes

sä on laskettu useilta käyttäjiltä kerättyjen tietojen perusteella su

lan kauden kuorinnasta heittopinoon 2-metrisille, keskimääräistä kokoa 
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oleville havu- ja koivupaperipuille. Kustannuslaskelmat, jotka on esi

tetty kuorellista p-m3:iä kohti, on tehty seuraavin perustein. 

Työpalkat ovat olleet 2m havupaperipuiden kuorinnassa -:80 ••• 1:20 

eli keskimäärin 1:-/kuorell.p-m3• Vastaavat kustannukset 2m koivu

paperipuiden osalta ovat keskimäärin 1:10/kuorell.p-m3• Sosiaalikulu

jen osuus on 20% palkoista. Työpalkat sisältävät myös koneen siirte

lyyn varastolta toiselle kuluvat työkustannukset. 

Voima- ja vetokoneena toimivan pyörätraktorin kaasuöljynkulutus on 

ollut 1.9 ••• 2.5 1/h. Traktorin konekustannukset polttoaineineen mutta 

ilman työpalkkoja ovat -:40/kuorell.p-m3 vastaten 4:-••• 6:- markan ko

netuntikustannuksia. 

Kuorimakoneen kuoletus ja korko perustuvat 5 vuoden kuoletusikään, 

jolloin kuoritaan kaikkiaan 80 000 p-m3• Korkosadanneksena on 8. 

Siirrettävän VK 16 -koneen hankintahinta suojattuine nivelakseleineen 

on (1964) 20 205:-. 

Esitettyä kuoletusikää vastaavat kuorimakoneen korjaus- ja kunnos

sapitokustannukset ovat havupaperipuilla -:35/kuorell.p-m3 ja koivu

paperipuilla -:55/kuorell.p-m3• Ne ovat siis koivupaperipuiden osal

ta huomattavasti havupaperipuiden vastaavia kustannuksia korkeammat 

johtuen kuorimakoneen, etenkin terien suuremmasta rasituksesta ja sii

tä aiheutuvasta nopeammasta särkymisestä ja kunnostustarpeesta. 

Koska käytännössä noudatettava konekuorintataksa on nykyään 2 m ha

vupaperipuiden kuorinnassa n. 2:40/kuorell.p-m3 ja 2 m koivupaperi

puiden n. 2:70/kuorell.p-m3, jää yrittäjänvoitoksi -:15/kuorell.p-m3. 

Kuorintataksa on Suomen etelä- ja pohjoispuoliskossa likimain sama. 

Kuorintakustannusten erittely edellä olevin perustein on esitetty 

taulukossa 4. 

Miesten ansiot ilman sosiaalietuja ja yrittäjänvoittoa olisivat 

taulukon 4 j a edellä olevan mukaan n. 35:-/miespäivä. 

Kuoritun tavaran ristikoinnista maksettu taksalisä on ollut -:20 ••• 

-:50/kuorell.p-m3• 

Kun varastolla käsin puolipuhtaaksi kuorinnan taksat sosiaalikului

neen ovat 2m havu- ja koivupaperipuilla nykyään 4:-••• 5:-;kuorell.p-m3, 

todetaan, että konekuorinta on huomattavas ti taloudellisempaa. 
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Taulukko Table 4 

2 m sulien havu- ja koivupaperipuiden kuorintakustannukset 
heittopinoon kuorittaessa. 

Barking costs for unfrozen 2-m. softwood and birch pulpwood 
when barking i.nto an unadjusted pile. 

Kuorintakusta1nukset, mk/kuorell.p-m 3 

Kustannus 1 aj t Barking costs, marks/piled cu.m. incl. bark 

Specification i 
2 koivupaperipuu 1, • 

2 m .~avupaper1puu 
~oftwood pulpwood m birch pulpwood 

KrnEKUSTmNUKSET 
Machine Costs 

Traktori -:40 -:40 Tractor 

Kuorfmakoneen korjaus ja kunnossapito 
-:35 -:55 Barking machine maintenance and repair 

Kuorimakoneen kuoletus ja korko 
-:30 -:30 Barking machine amortization and interest 

Yhteensä 1:05 1:25 Total 
- - -- -- ----- - - - - - ---- - - -- ------ - - - - - - - - - -- ----- . -- - . --

PALKKAKUSTANNUKSET 
Wage Costs 

Työpalkat 
1:- 1:10 

Wages 

Sosiaalikulut -:20 -:20 
Social costs 

Yhteensä 1:20 1:30 
Total 

r----------------------------- - - - -- ----- - -- - - - - - --- - ---
YRtnÄJMVOJTTO 

-:15 -:15 Profii 

KOKO.A 1 SKUST mN UKSH 2:40 

1 

2:70 
Total Costs - -

1 
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Talvikuorinnoissa, etenkin kovalla pakkasella, kuorintakustannukset 

ovat edellisiä suuremmat pienemmän kuorintatuotoksen ja suurentuneiden 

korjaus- ja kunnossapitokustannusten vuoksi. 

Kuorintakustannusten riippuvuus kuorittavan tavaran keskikoosta on 

esitetty kuvassa 13 (s. 17). Siitä todetaan, että kuorintakustannukset 

pienenevät tavaran koon kasvaessa. Tällä seikalla on kuitenkin käy

tännössä verrattain vähäinen merkitys, koska kuorittavan tavaran kes

kikoko vaihtelee melko vähän. Paljon suurempi vaikutus kust annuksiin 

on sen sijaan koneen vuotuisella käyttöajalla, ts. vuosittain kuorit

tavalla puumäärällä. Tämä nähdään myös kuvassa 16, jossa on esitetty 

2 m havu- ja koivupaperipuiden kuorintakustannusten riippuvuus vuosit

tain kuorittavasta puumäärästä. Vertailuperusteina on käytetty 5 vuo

den kuoletusaikaa, 8 %:n korkokantaa ja taulukossa 4 esitettyjä, 16 000 

p-m3:n vuotuista kuorintaa vastaavia käyttökustannuksia. 

Kuvasta 16 nähdään, että vuosittain kuorittavan puumäärän ylittäes-
3 sä 5 ooo ••• 10 000 p-m puumäärästä riippuvien kuorimakoneen pääomakus-

tannusten vaikutus kokonaiskustannuksiin on verrattain vähäinen. Jos 

sen sijaan vuosittain kuorittava puumäärä on alle n. 5 000 p-m3, kus

tannukset alkavat jyrkästi nousta. Kuvan mukaan kuorinta VK 16 -ko

neella on varastolla käsin suoritettua kuorintaa kannattavampaa aina 

2 ooo ••• 3 000 p-m3:n vuotuiseen kuorintaan saakka. 

L o p p u p ä ä t e 1 m i ä 

VK 16 -kuorimakonetta, joka on meillä nykyään vakiintunut havupape

ripuiden välivarastokuorintaan jatkuvasti siirrettävänä, traktorikäyt

töisenä koneena, on alettu menestyksellä käyttää siirrettävänä koneena 

myös koivupaperipuiden kuorintaan. Yleisesti voidaankin nykyään tode

ta, että koivupaperipuiden kuorinta VK 16 -koneella on sekä tuotoksel

taan että kuoriutumisasteeltaan verrattavissa havupaperipuiden kuorin

taan, joskin koivun kuorinta edellyttää miehiltä suurempaa taitoa ja 

on kustannuksiltaan kalliimpaa kuin havupuiden kuorinta. 

Tässä esitetyt tutkimustulokset ovat vain suuntaa antavia, koska 

aineistoa kerättäessä pääosa kuorintamiehistä oli vielä yleensä tot-
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tumattomia konekuorintaan, koska koneissa oli vielä alkuvaiheesta joh

tuvia, kestävyyttä tai käyttövarmuutta koskevia heikkouksia ja koska 

varastoja ei ollut suunniteltu konekuorintaa varten. Tutkimuksen jäl

keen miesten kokemus ja ammattitaito ovat kasvaneet, koneiden käyttö

kelpoisuus on parantunut ja työn organisaatiota on kehitetty. Lisäksi 

suurin osa siirrettävistä kuorimakoneista kuuluu nykyään kuorintaura

koitsijoille, kun ne aikaisemmin kuuluivat pääasiallisesti puutavaran 

hankkijoille. Koneiden käyttöä on myös voitu usein tehostaa siirtymäl

lä 2-vuorotyöhön. Kaikki nämä tekijät ovat vaikuttaneet edullisesti 

kuoriiDakoneiden käytön taloudellisuuteen. 

Kuten edellä on jo mainittu, kuorintatuotokseen ja -kustannuksiin 

vaikuttavat monet tekijät, kuten puutavaran paksuus, pituus ja laatu, 

työn organisaatio, varastoinnin järjestely, varastojen suuruus ja vä

limatka, miesten ammattitaito ym. Kuorintaolosuhteiden vaihtelevuu

den ja etenkin työn jatkuvan kehittymisen takia eri tekijöiden vaiku

tuksen tarkka selvittäminen edellyttäisi niin laajoja vertailevia ja 

yhä uusia tutkimusaineistoja, ettei sellaisten kerääminen tämän tutki

muksen yhteydessä ollut mahdollista. 

Havu- ja koivupaperipuiden käsinkuorinnan kalleuden vuoksi on meil

lä tähän mennessä siirrytty suuressa määrin siirrettävillä kuorimako

neilla suoritettavaan välivarastokuorintaan. Sama kehitys tulee jat

kumaan ja lähivuosina siirrytäänkin yksinomaan koneelliseen kuorintaan. 

Siirrettävistä kuorimakoneista VK 16 -kone on esittänyt meillä ylivoi

maisesti ratkaisevinta osaa, ja sen käyttö tulee yhä laajenemaan. Työn 

keventämistä ja nopeuttamista silmällä pitäen puutavaran siirtelytyötä 

pitäisi kuitenkin edelleen koneellistaa kahmainnostureita, haarukka

kuormaajia ym. käyttöönottamalla. 
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Barking of Birch and Softwood Pulpwood 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

by a Mobile VK 16 Barking Machine 
"""""""""""""""""""""""""""""""""" 

By Jaakko Salminen 

SUMMARY 

The VK 16 is a continuous-feed ring barker, either statinnary or 

movable by tractor. It has 4 - 8 barking tools, chiefly scraping, 

partly cutting knives. The feeding device cansists af a pair of har-

izontal, special-thread feed rolls and a pair af guide rolls. The 

f eeding speed is 25 ••• 60 m./min. The machine is suitable for logs 

2! ••• 14" thick and over 1.2 m. long. Its price for stationary use 

inclusive of electrical equipment is about 18,300 and for mobile use 

about 20,000 marks (1964). VK 16 barkers are now used all over the 

world - a total of nearly 400 have b een sold. 

Metsäteho conducted studies in 1962-1963 on the use of the mobile 

VK 16 for barking birch pulpwood at the working sites of Messrs. Enso

Gutzeit Osakeyhtiö, Haarlan Selluloosayhtiö, Qy Kaukas Ab, and Yhty

neet Paperitehtaat Osakeyhtiö (United Paper Mills Ltd.). For compara

tive purposes the barkers were us ed a lso to bark softwood pulpwood. 

The investigation material consisted in all of 2,461 piled cu.m. 

The average composition and expenditure of working-site time are 

shown in Tables 1 and 2 (pp. 10-11 and 12-13). The feeding speed which 

is constant what ever the log thickness was 17 ••• 34 m./min. at the dif

f erent working sites . The barking output for the working sites is giv

en in Table 3 (p. 15). The average barking output was 12.0 piled cu.~/ 

h . for birch pulpwood and 11.2 piled cu.m./h. for softwood pulpwood. 

According to the utilis ation statistios, the average barking output 

for softwood and birch pulpwood has been 80 ••• 150 piled cu.m./8 h., 

generally more for softwood than birch pulpwood. 

sisted of 2 - 4 men. 

The work team con-
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The faetors that affect the barking output most are the thickness, 

length and quality of the timber, the time of the year, storage, the 

size and distance of the storage formations, the organisation of the 

work, the skill of the men, etc. The correlation between the output 

and the thickness of the timber can be seen from Fig. 13 (p. 17). The 

correlation between the deerease in output and the pile cize and dis

tance when the barker is moved from one pile to another is shown in 

Fig. 14 (p. 22). The correlation between the deerease in output and 

the storage size and distance when the barker is moved from one stor

age to another is shown in Fig. 15 (p. 24). 

The quality of barking in the period of unfrozen soil was good with 

both birch and softwood pulpwood, but in very cold weather it was gen-

erally poorer. But with suitable barker knives it is possible to 

achieve a satisfactory quality even in very cold weather. 

The barking costs of a mobile VK 16 barker inclusive of profit were 

calculated from utilisation data at 2.40 marks/unbarked piled cu.m. 

for unfrozen softwood pulpwood and 2.70 marks/unbarked piled cu.m. for 

birch pulpwood. The dependence of the costs on the quantities of tim

ber to be barked annually is shown in Fig. 16 (p. 31 ). As the cost, 

inclusive of social benefits, of manual intermediate-storage barking 

is 4 ••• 5 marks/unbarked piled cu.m., the use of the VK 16 for the 

intermediate-storage barking of pulpwood is considerably more econom

ical. 

Mobile VK 16 barkers have already become established in Finland as 

the standard machines for the intermediate-storage barking of pulpwood 

and are suitable also for use by contractors. The VK 16 barker has 

won considerable success with its good properties and competitive 

price all over the world. 






