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KATSAUS PUUTAVARAN KUORINTAAN 

Review of the Barking of Timber 

Jaakko Salminen 

Tii vis t e l mä 

Puutavaran kuorinnan kehittymi tä Suomessa on 
v~i~e vuosina hallinnut kaksi oleellista piirrettä, 
mm1ttäin ja tkuva koneellistuminen ja yhä enenevä 
siirtyminen tehdaskuorintaan. Kuorimakoneet ovat 
vakiintuneet tietyiksi konetyypeiksi, joiden Suomessa 
markkinoitavat malli t on esitetty ohei essa taulu
kossa. 

K otimaas a jalostetta ien tukkien kuoriota tapah
tuu nykyään pääo a ltaan reikäroottori tyyppisillä ko
neilla sahalaitoksilla . Vain noin 5 % tukeista kuori
taan vielä metsäs ä tai välivar astolla . Tämä tapah
tuu käsin. Parin vuoden kuluttua arvioidaan käsin
kuorinnan tukkien osalta loppuvan kokonaan. 

Kotimai e ta a inespinota ara ta kuori taan nykyään 
tehtailla joko rumpu-, tasku- tai reikäroottorikoneilla 
noin 40 %. Koneelli en äli ar astokuorinnan osuus 
on noin 25 % ja metsässä tai välivarastolla tapahtu
van käsinkuorinnan noin 35 %. Viimeksi mainittu 
osuu tulee aivan lähivuo ina voimakkaasti laskemaan 
ja ekä koneelli en väli arastokuorinnan että tehdas
kuorinnan o uu nousemaan. 

Pinotavaran väli arastokuorinnan peru koneena 
on iirrettävä, traktorikä ttöinen reikä roottorikone. 
Sen täydentäjinä o at ähäi empään käyttöön sovel
tuvat laikka- ja kutterikoneet. 

Pintojen kuorintaan soveltuvia kuorimakoneita on 
meillä alettu käyttää siirrettävinä mm. ratapölkky
aiheiden sahauksessa syntyvien järeämpien pintojen 
kuorintaan. 

J ohdanto 

Puutavaran kuorinnan kehittymi tä Suomes a on 
viime vuosina hallinnut kak i oleellista piirrettä ni
mittäin jatkuva koneelll tuminen ja yhä enenevä siir
tyminen tehdaskuorintaan. Kehityk en voimakkuu 
on riippunu t pait i puutavaralaji ta ja tehdastelun 
vaatimuksi ta oleelli e ti myö kuorima'koneiden käyt
tökelpoisuudesta ja taloudelli. uude ta. K uorimako
neina on kokeiltu melkein kaikkia ajateltavis a olevia 
koneratkai uja, mutta ain tietyt verrattain harvat 
konetyypit ovat vakiintuneet käyttöön. Ohei e a 
tauluko sa on esitetty meillä nykyään markkinoi tavia, 
sekä tukkien ja aine pinotavaran että pintojen kuo
rintaan soveltuvia yk in puin käsitteleviä kuorima
koneita. 

Tukki e n kuoriota 

K aikki vaneritukit on jo vanhastaan kuljetettu 
kuorellisina tehtaille iellä joko kuorittavik i tai kuo
reHi ina orvattavik i. ama kehity uunta on vallin
nut myös a'hatukkeihin nähden, joi_ta n kyään noin 



Kuva 1. Camblo 66 -tuklnkuorlmakone. 
Flg. 1. Camblo 66 log barker. 

95 % kuljetetaan kuorel'lisina saha laitoksille iellä 
kuorittavi•ksi tai piensahoilla usein kuorelli ina sahat
taviksi. Kuorintaan on vakiintunut vain kiinteä rei
käroottorityyppinen lkuorimakone, joskin piensahoilla 
on vielä •käytössä joitakin vanhoja kutteri'koneitakin . 
Kutteri- ja 'ketjutyyppisiä tukinkuorima•koneita käy
tetään yleisemmin nykyään lähinnä vain Amerika a 
erittäin järeiden puiden kuorintaan. 

Sa:ha tukeille tarkoi te't'tu ja reilkäroottori1k uorimako
neita on meillä ·käytö ä yhteensä noin 300 kappa
letta . e ovat pääa iassa Cambio 54, Cambio 66 ja 
VK 26 -'l'Tlerk'kisiä. Sen sijaan CHEJ..ikoneita meillä 
on vain pari 1kdkeilukappaletta. Tavalli ta järeäm
mille tu'keille tarkoitettuja VK 32 -'koneita on käy
tössä toi taiseksi vain Etelä-Afri'kas a, mutta para t
aikaa valmisteilla myö AmeriHaan. Hinnaltaan 
piensahoille oveltuvasta V AP-koneesta on hilja!kkoin 
va•lmistunut vasta koekappale. T ässä rei·kämottoriko
neessa on neljä jousi'kuormitettua kuorintaterää ekä 
yöttö- ja vastaanottopuolella yhteensä lka•k i vetävää, 

liiiJ<:kuvaa yläsyöttötelaa ja neljä vetävää, kiinteää a la
yöttöte'laa. K oneen eri'koisuutena on puun pak uu

den mUikaan yläsyöttötelojen avulla hydrauli e ti pys-

Kuva 2. VK 32 -tuklnkuorlmakone. - Valok. Valon Kone. 
Flg. 2. VK 32 log barker. - Photo Valon Kone. 
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Kuva 3. VK 26 -tuklnkuorlmakone. - Valok. Työväline Oy. 
Flg 3. VK 26 log barker. - Photo Työväline Oy. 

tyta o a liikkuva roottori, jonka ansiosta tu'ki t ke -
kittyvät hyvin konee een. Eri1koi ta on myö rootto
rin etureuna sa olevat neljä tukkien tyvipärstien leik
kaami een tarkoitettua leikkuria. 

oin 5 o ahatu'kei tamme joudutaan vielä lä'hinnä 
kuljetu yi tä kuorimaan metsäs ä tai välivarastoJ.la. 
T yö tapahtuu y'k inomaan kä ityövälinein, vaikka 
tähän tarkoituk een onkin rakennettu eri•lai ia ·ke
vye ti iirrettäviä ja ihmi voimin puuta pitkin liiku
teltavia kuorimakoneita. Tällaisia koneita on mm. 
R ömer- ja Dale-merkkisinä mei llä kdke iltu'kin mutta 
ne eivät ole o oittautuneet ·käyttökelpoisiksi eivällkä 
enää tarpeelli ik rkaan. Ohuempien tulkkien väliva
ra tokuorintaa on uoritettu tilapäi e ti myös paperi
puille tarkoitetuilla iirrettävi~lä reikäroottorikoneilla. 

Tuk1kien kuorintaan verrattavaa on myös rata
pö!J...-1<yaiheiden •kuorinta. itä on nykyään aiettu suo
rittaa rei'käroottori tyyppi i llä tuki nk uori makonei !
lakin. 

Pin tojen kuorinta 

TuJ...-lk~en ahauk e a yntyviä kuorelli ia pintoja ei 
meillä ole mm. niiden ohuuden takia yleen ä kuo
rittu vaan ne on käytetty ellai inaan. en sijaan 
viime aikoina on menestyk ellä kdkeiltu si<irrettävää, 
traktorin ·käyttämää I·P 300 -kuorimalkonetta mm. 
ratapölkkyaiheiden ahauk e a yntyvien järeäm
pien pintojen kuorintaan. 

Kuva 4. VAP-tuklnkuorlmakone. Valok. V. A. Pekkonen. 
Flg. 4. VAP log barker. - Photo V. A. Pekkonen. 
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Kuva 5. SIIrrettävä, traktorlkäyttölnen AIP 300 -kuorlmakone rata
pölkkyalhelden sahauksessa syntyneiden pintojen kuorlnnassa. 
Kuoritut pinnat on niputettu 213 p·m' :n nipuksi sitomalla kah
della hamppunarulla. Työryhmän muodostaa 3 miestä, ja tuotos 

nipuiksi sidottuna on noin 2 p-m' työtunnlssa. 
- Valok. Metsäteho. 

Fig. 5. Portable, tractor-driven AIP 300 barker for side boards 
obtalned from sawlng sleeper logs. The barked side boards 
have been bundled Into 213 piled cu.m. bundles by tylng them 
wlth two hemp cords. The work team consists of 3 men. The 
product, tled ln bundles, ls about 2 piled cu.m. per hour or 

work. - Photo Metsäteho. 

Ainespinotavaran kuorinta 

i·ka•i emmin melkein kai,kki kuorittava ainespino
tavara esikuorittiin metsässä tai välivarastolla 'käsi
työvälinein. y'kyäänkin pääo a vientiin tarkoitetusta 
ainespinotavarasta, jonka määrä on to in oleell isesti 
vähentynyt, joudutaan kuorimaan metsäs ä tai väli
varastolla. Sen ijaan kotimaa sa jalostettavan aines
pinotavaran t. kuitupuiden o alta on siirrytty yhä 
enemmän tehda kuorintaan. iinpä nykyään arvioi
daan, että kaiki ta kotimaan tehtaille tulevista 'kuitu
puista noin 40 % kuljetetaan •kuoreNisina tehtaille 
siellä kiin tei llä koneilla kuorittaviksi tai osaitaan 
myö •kuorelli ina jalo tettaviksi. Tila toihin perustu
vien arviolaskelmien mu'kaan kotimaisi ta kuitupuista 
kuoritaan koneelli esti välivarastolla noin 25 % ja 
käsin met ässä tai välivara tolla vielä noin 35 %· 

Kuva 6. Ohutpuille soveltuva kiinteä VK 10 -kuorlmakone. 
- Valok. Työväline Oy. 

Flg. 6. Statlonary VK 10 barker sultable for small-slzed logs. 
- Photo Työväline Oy. 

Verrattaes a näitä lu'kuja vuoden 1956 lukuihin, joi
den mukaan kotimaan kuitupuista •kuorittiin käsin 
noin 80 % ja tehtailla vain noin 5 %, voidaan todeta 
kuorinnan koneeHistamisasteen voima·kas nousu. 

M etsäkuorimakoneet 

Pinotavaran käsinkuorintavälineiden, ts. kuorima
raudan ja -petkeleen korvaamiseksi koneellisemmiHa 
laittei lla on vuosien mittaan rakennettu erilaisia ke
vyitä, helposti siirrettäviä ja halpoja kuorirnakoneita, 
ku ten mm. Bark-King. K aikki nämä koneet ovat 
kuiten'kin käytännössä osoittautuneet liian pienitehoi
siksi ja 'heikoiksi . Vähäi en koneellistamisasteen, ih
mistyön pienen tuottavuuden ja kuoPinnan huonon 
kannattavuuden vuoksi tällaisten var inaisten metJSä
kuorima'koneiden käyttömahdolli uuksia on1kin pidet
tävä vähäisinä ja vain tilapäisluonteisina . 

Välivarastokuorimakoneet 

Pinotavaran välivarastot vaihtelevat pienistä, hajal
laan olevista palstatienvaPSikasoi ta suuri>in keslkitet
tyihin varas toihin. Pienillä v~livarastoi lla tulevat 
kysymylkseen en isijai esti helposti siirrettävät ja hal
vat lkuorima!koneet. SuuriHa varastoilla sen sijaan 
suuritehoiset ja pitkälle automatisoidut kuorimako
neet pääsevät parhaiten oikeuksiinsa. äin ollen 
näyttää siltä, että tarvitaan sekä halpoja, mutta sa
malla tietenkin pienitehoisia että kalliita, mutta suu
ritehoisia kuorima'koneita. T oisaalta puutavaran 
varastointia voidaan kehittää pyrkimällä suurempiin 
ja konelkuorintaa'kin silmällä pitäen hyvin suunnitel
tui'hin varastoihin, jolloin suuritehoisten, siirrettävien 
kuorimalkoneiden 'käyttömahdolli uuksia voidaan pa
rantaa ja lkuorintakustannuksia alentaa. K ovin pie
nille, hajallaan oleville varasteille ei kannata siirtää 
mitään koneita, vaan tä llöin on tyydyttävä käsinkuo
rintaan tai siirrettävä tavarat tehtaalle kuorittaviksi. 

Pinotavaran välivarastokuorinnan perus'koneeksi 
on meillä vakiintunut traktori'käyttöinen reikä-

Kuva 7. SIIrrettävä, trak1orlkäy11ölnen VK 16 -kuorlmakone väli
varastokuorlnnassa. - Valok. Metsäteho. 

Flg. 7. Portable, tractor-drlven VK 16 barker ln lntermedlate stor
age barklng. - Photo Metsäteho. 
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Kuva 8. Suomalainen Auvisen kuorintaialtos, jonka muodostavat 
traktorikäyitäinen VK 16 -kuorimakone ja HIAB-kahmainnosturl. 

Fig. 8. A Finnish Auvinen barking pian! which consists of a 
tractor-operated VK 16 barker and HIAB grab crane. 

- Photo Metsäteho. 

roottori t yy ppin e n kuorimakone. Sen etuina 
ovat suuri syöttönopeus ja sitä vastaava ·korkea tuo
tos ( normaalipäivätuotos on tavallisia kuitupuita 
kuorittaessa 80 . . . 150 p-m3 työryhmän ol'lessa 2- 4 
miestä ), syöttö- j'a kuorinta1aitteiden automaatti uu 
ja niistä ~ohtuva suuri ihmistyön tuottavuus, kuo
rintamiesten korkean an iotason mahdollisuu , hyvä 
kuorinnan 1aatu sekä 'kuorintojen yleinen nopeutu
minen. Korkea hanlkintahin'ta edellyttää 1kuitenkin 
koneiden tehokasta vuotuista •käyttöä ja siis myös 
va'kinaista kuorinrtamies- tai kuorin•taurakoitsija
kuntaa. 

Siirrettävis-tä rei•käroottori•koneista ovat meille va
kiintuneet ohutpuiHe soveltuvat Cambio 21 ja VK 10 
sekä tavaUisille paperipuille soveltuvat Cambio 35 ja 
VK 16. Näi'tä 'koneita on meillä siirrettävinä ·käy
tössä 'lähes 300 kappaletta, joista noin 95 % on VK
merk'kisiä. Muita siirrettäviä reikäroottorikoneita 
meillä on vain muutamia kdkeilu'kappa leita. 

Uusin reikäroottori-kuorima'kone on norja lainen 
Bever. Sen ku·orintalaitteessa on 8 'kappaletta 250 .. . . 
500 'kierroksen pyörimisnopeudella pyörivän rootto-

Kuva 9. Ruotsissa rakennettu traktorikäyttöinen VK 16 -kuorima
koneen ja HIAB-kahmainnosturin muodostama kuorintaialtos. 

- Vaiok. Skogsbruksmaskiner AB. 

Fig. 9. A barking piant bullt in Sweden, consistlng of a tractor
operated VK 16 barker and HIAB grab crane. 

- Photo Skogsbruksmaskiner AB. 
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Kuva 10. Traktorikäy1töisen Cambio 35 -kuorimakoneen ja H IAB
kahmainnosturin muodostama kuorlntalaitos. - Valok. Metsäteho. 

Flg. 10. A barking plant whlch conslsts of a tractor-operated 
Camblo 35 barker and HIAB grab crane. - Photo Metsäteho. 

rin ulkokehälle kiinnitettyjä, 35 cm pitkiä lkeskipa
kois- Ja jou ivoimin hzormitettuja kuorintateriä. 
Roottori iihen kiinnitettyine yöttö- ja va taanotto
puolen neljine ylätelaineen on au tomaattisesti puiden 
pak uuden mukaan py t uunnas a h ydraulisesti 
liikkuva aikaan aaden puiden 'hyvän ke kityksen. 

yöttö- ja va taanottopuolen neljä a late1aa ovat en 
sijaan kiinteitä ja vetäviä. iirrettävässä koneessa on 
hydraulise ti toimivat puiden no tovarret. 

ähäi empään vuotui een käyttöön ja pienille 
hajallaan oleville vara toille oveltuvista iirrettävi tä 
kuorimakoneista ovat ny'kyään jääneet käyttöön vain 
tietyt lähinnä tavalli elle pinotavara1le ove1tuvat 
lai•kka- ja ikutterityyppi et 'kuorimakoneet. 

Kuva 11. Kuorma-autoon asennetun Camblo 35 -kuorimakoneen ja 
HIAB-kahmalnnosturln muodostama kuorlntaialtos. 

- Vaiok. Metsäteho. 

Flg. 11. A barklng plant comprising a truck-mounted Cambio 35 
barker and HIAB grab crane. - Photo Metsäteho. 
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Kuva 12. Jylhä-lalkkakuorlmakone. - Valok. Metsäteho. 

Flg. 12. Jylhä dlsk barker. - Photo Metsäteho. 

L a i 'k k a k u o r i m a 1k o n e i t a yk inkertai im
pia, ja'k oi•ttaissyöttöisiä, yhden miehen hoitamia kuo
rima!koneita on käytetty kauan pinotavaran täys
puhtaaksi 'kuorin taan . äistä ·koneista mei'llä on va
kiintunut ilman syöttölaitetta toimiva J ät'kä 3 ja 
syöttölaitteellinen J ät'kä 4, joita on viime vuos iin 
saa•kka ollut ·käytö sä muutamia satoja. Niiden päivä
luoto on 5 .. . 10 p-m3 . 

Pinotavaran pudlipuhtaak i kuorintaa vaPten on 
meillä kehitetty edellistä nopeampia, jatkuvasyöttöi 
siä laikkakuorimakoneita. iiden normaa1ipäivätuo
tos on 'ke 'kimäärin 30 ... 50 p-m3 työryhmän ol'les a 
ka!ksi miestä. Tätä konetyyppiä edustavat erilli en 
pohtomoottori n käyttämä Jylhä ekä traktori·käyttöi -

Kuva 13. Pino-Teho -kutterlkuorlmakone. - Valok. Metsätyö Oy. 

Flg. 13. Pino-Teho cutterhead barker. - Photo Metsätyö Oy. 

Kuva 14. Kuori-Juho -laikkakuorimakone. - Valok. Hankkija. 

Fig. 14. Kuori-Juho disk barker. - Photo Hankkija. 

set Kuori -Juho ja K uori -Mw- ka. Näitä javkuvasyö't
töisiä lai•kkakonei ta on Suomessa käytössä yli 300 
kappaletta. 

K u t t e r i 'k u o r i m a 'k o n e i t a joita on aikai
emmin 'kokeiltu paljonkin, on meillä nykyään käy

tössä vain jatkuva yöttöinen, trakrorikäyttöinen Pino
Teho, jota on rakennettu yli 100 kappaletta. Sen 
normaalipäivätuotos on ke kimäärin 30 ... 60 p-m 3 

työryhmän o'lles a kaksi miestä. 

T ehdaskuorimakoneet 

Pinotavaran tehdaskuorima'koneiksi ovat valkiintu
neet jouk•kokuorintaan soveltuvat 'kiinteät rumpu
kuorimakoneet ja o aksi lä'hinnä ohut- ja koivupape-

Kuva 15. Jätkä 4 -laikkakuorimakone. - Valok. Aug. Eklöf Ab. 

Fig. 15. Jätkä 4 disk barker. - Photo Aug. Eklöf Ab. 
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ripui·lle soveltuvat tasku1kuorimakoneet. Myös kiin
teät rei'käroottori·koneet, meillä lähinnä Cambio ja 
YK-merkki et, tulevat 'kysymykseen tehdaskuorimon 
pää- tai apukoneina. Muille kuoriotaperiaatteille 
perustuvat •koneet ovat sen sijaan yleensä 1iian 
hi·taita tehda koneina, joskin mm. lai•klkakuorimako
neita käytetään vielä•kin tehdaskoneina haluttae sa 
erittäin hyvää 'kuorinnan laatua. 

Loppupäätelmiä 

Sahatukeista kuoritaan enää vain noin 5 o käsin. 
Kuljetusjärjestelyjen kehityksestä johtuen voidaan 
arvioida, evtä parin lähimmän vuoden kuluessa saha
tukkien ·käsinkuorinta loppuu käytännöl·lisesti 'kat oen 
kokonaan. 

Kuorittavan pinotavaran osa·lta voidaan arvioida, 
että parin lähimmän uoden aikana käsintkuorinnan 
o uu vähenee voimakkaasti koneellisen välivarasto
ja tehda kuorinnan hyväk i. Tämä on'kin paitsi kan
nattavaa myös välttämätöntä, kogka lähivuosina tul
lee met ätyövoimasta olemaan puutetta Suomessakin. 

Siirrettä ien •kuorimliikoneiden peruS:koneina tule
vat olemaan reikäroottorrkoneet. Kuoriotatyön ke
ventämi eksi ja nopeuttamiseksi sekä kuoriotatyöryh
män pienentämiseksi näiden koneiden käyttöä on kui
tenlkin koneell istettava edelleen puutavaran siirtelyn
kin osalta. Tämä on ma'hdo1 lista ottamalla käyttöön 
tavaran siirtelyssä D)llkyi in käytettävien hydraulisten 
nostovarsien ijasta 'kahmainnostureita, pinotavara
kuormaimella varustettuja pyöräkuorrnaajia tms. 
Pyöräkuormaajia käytettäessä kuorimakone toimii 

Yksin puin käsitteleviä tukkien ja ainespinotavaran sekä pintojen kuorimakoneita. 
Barking machines for the barking, singly, of bolts, cordwood, and side boards. 

Kuorinta-alue, 
Syöttö- Mootto- Hinta 

puiden Paino, mootto-
Kuorimakone nopeus, rin teho, 

tn reineen, Myyjä 
pituus, 1 paksuus, m/min hv mk m tuumaa 

TUKKIEN KUORINTA 

Reikäroottorikoneita 
Cambio54 . . . . . . . . .. yli 1.8 3 ... 21 25 ... 42 30 4.2 47.000 Mercantile Oy 
Carnbio 66 . . . ...... . 

" 
2.1 4 ... 26 20 . . . 40 35 55 58.650 Mercantile Oy 

CHE] 520 . ....... .. 
" 

1.2 3 . .. 20 16 .. . 35 28 3.0 44.000 Machinery Oy 
CHEJ760 ... .. .. ... 

" 
2.0 4 ... 30 16 . .. 40 32 10.0 73.000 Machinery Oy 

VAP . . . . . . . . . . . . . . 
" 

2.0 4 .. . 22 n . 15 15 2.5 26 850 V. A. Pekkonen 
VK26 . ..... . . . . . . . 

" 
3.0 4 . .. 24 20 . .. 40 36 3.3 ' )35.000 Työväline Oy 

VK32 . ..... . .. .... 
" 

3.6 5 .. . 30 17 . .. 35 41 6.0 ')55.000 Työväline Oy 

AINESPINOTAVARAN 
KUORINTA 

Laikkakoneita 
Jätkä 3 . ... . . ..... . . alle 1.2 2 ... 12 1 ... 8 4 0.26 1.850 Metsä- ja Uittoväline Oy 
Jätkä 4 . . . . . . . . . . . . . 1.2 2 .. . 12 1 .. . 8 4 0.29 2.130 Metsä- ja Uittoväline Oy 
Jylhä . ...... . . ... .. ;li 1.0 1.5 .. . 11 2 ... 12 3.5 0.13 2.500 Metsä- ja Uittoväline Oy 
Kuori-Juho ... . .... . 

" 
0.5 1.5 ... 11 2 .. . 12 15 0.25 1.940*) Hankkija 

Kuori-Murska 0 ••• ••• 

" 
1.0 1.5 . .. 14 - 8 0.15 1.300*) T :mi T. K. Mäkinen 

Kuuerikoneita 
Pino-Teho B . . . . . . . . 

" 
1.0 3 ... 14 2 ... 18 15 0.20 4.950*) Metsätyö Oy 

Reikäroottorikoneita 
Bever . . . . . . . . . . . . . . - 1.5 . . . 15 18 . .. 50 35 2.0 - Hankkija 
Cambio 21 .. .. . . .. . . 

" 
0.8 1.5 .. . 8 36 . . . 54 15 1.0 22.000 Mercantile Oy 

Cambio 35 . . . . . . . . . . 
" 

1.5 2 ... 14 30 . . . 46 20 ')k 1.4 k 26.000 
s 1.7 s 39.000*) Mercamile Oy 

CHE] 355 .. . ... . . . . 
" 

1.0 2 . .. 14 16 . . . 35 20 2.1 k 32.000 
s 38.000*) Machinery Oy 

VK10 •••••• •••• 0 •• 

" 
1.0 15 ... 9 25 .. . 60 15 1.0 k 11.950 

s 13.560*) Työväline Oy 
VK 16 .. ... . . .. . .. . 

" 
1.2 2.5 ... 14 25 ... 60 20 1.6 k 18.300 

s 20.000*) Työväline Oy 

PINTOJEN 
KUORINTA Maastokone Tavela & 

AIP 300 . . . . . . . . . . . 
" 

1.0 - o. 20 11 1.1 n. 15.000 Vuori 

* ) hinta ilman moottoria 

') automaattisesti puun keskittävien YK-syöttö- ja vastaanottokuljettimien hinta VK 26 :n osalta n. 7.000:- ja VK 32:n 
osalta n. 17.000:- . 

2 ) k = kiinteä, s = siirrettävä 
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pudli•kiinteänä 'koneena, ts. kuorirnakone pysyy pai
kallaan ja puut siirretään kuormaajaHa sekä kuo
rimalkoneen syöttölaval1e että vastaanottopöydältä 
takaisin pinoon. 

Vähäisempään käyttöön ja pienille varastoil1e tar
vitaan edelleenkin ainakin toistaiseksi ha·lpoja laikka
ja kutterikoneita. Näiden verrattain hidassyöttöisten 
koneiden yhteydessä puutavaran siirtelyn 'koneellista
misen <tehostaminen ei dle taloudellista. 
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Review of the Barking of Timber 

B Y JAAKKO S ALM I NEN 

SUMMARY 

The development of timber barking in Finland has shown 
two predominant features in the last few years: continuous 
mechanisation, and a steady change to mill barking. Certain 
machin~ types bave become established. The models marketed 
in Finland are shown in the table. 

Sawlogs to be processed in the country are now usually 
barked in ring barkers at sawmills. Only about 5 per cent of 
sawlogs are still barked in the /orest or at intermediate stor
ages. This is done manually. It is estimated that manual 
barking of sawlogs will cease completely in a few years. 

About 40 per cent of domestic industrial cordwood is 
barked today at mills in barking drums, silo barkers, or ring 

barkers. The share of mechanical intermediate storage barking 
is about 25 per cent and of manual barking in the forest or 
intermediate storage about 35 per cent. The latter percentage 
will fall sharply in the next few years and the proportion of 
both mechanical intermediate storage barking and mill barking 
will increase. 

The basic machine for intermediate storage barking of cord
wood is a portable, tractor-operated ring barker. Disk and 
cutterhead barkers are handy supplements. They are used 
when barking on a reduced scale. 

Finns have begun to use portable barkers suitable for side 
boards, e.g. for the barking of the larger-sized side boards 
that originote in the sawing of sleeper logs. 
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