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Metsäteho järjesti 8.-10.2.1966 yhteistoiminnassa Forskningsstiftel

sen Skogsarbetenin kanssa hankintateknillisen retkeilyn Ruotsiin. Ret

keilyn aikana tutustuttiin uusimpiin puun korjuussa käytettäviin konei

siin ja menetelmiin. Kohteena oli nimenomaan puun siirrossa kannalta 

tehtaalle kysymykseen tulevien työvaiheiden muodostama kokonaisuus. 

Lähtökohtana retken aikana nähdyn tarkastelulle voidaan pitää luku

ja, jotka valaisevat toisaalta kustannusten ja toisaalta metsäpalkkojen 

kehitystä vuosina 1952-1964. Retkeilijöille esitettiin taulukko, jossa 

oli merkitty sadalla niitä kustannuksia, jotka vuonna 1952 aiheutuivat 

palkkasopimusten mukaisista hakkuu- ja hevosajopalkoista ja samoin sa

dalla vastaavan vuoden hakkuun, juonnon ja kaukokuljetuksen sekä han

kinnan yleis- ja hallintokustannusten summaa. Jälkimmäiset kustannuk

set olivat pysyneet suunnilleen ennallaan vuoteen 1964 saakka, kun t~ 

hakkuun ja hevosajon suhteelliset palkat olivat kasvaneet vuoteen 1964 

mennessä noin 175:ksi. Kokonaiskustannukset on siis pystytty pitämään 

osapuilleen muuttumattomina ja syy tähän on ollut ennen kaikkea voima

peräisesti suoritetussa rationalisointityössä. Puun kantohinta ei tie

tenkään sisälly näihin kustannusvertailuihin. 

Seuraavassa tullaan tarkastelemaan niitä tekijöitä, jotka ovat vai

kuttaneet edellä kuvatunlaiseen kehitykseen, ensi sijassa retkeilyllä 

saatujen käsitysten valossa. Esityksessä käytetään seuraavia ruotsa

laisia mittayksiköitä. 

= skogskubikmeter, koko runko kuorineen. Tätä mittaa käy-

tetään yleensä leimikon puumäärän kuvaajana. 

r 3 tr. = latva-tyvimi ttaan perustuva todellinen kuutiojalka. 

m3 f. = ktintokuutiometri. 

m3 t. = pinokuutiometri. 
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K o n e e t j a laitteet 

Metsäkuljetuskalusto 

Seuraavasta asetelmasta selviää vuoden 1965 lopussa Ruotsissa käy

tössä olleen metsätraktorikannan likimääräinen suuruus. 

TELATRAK'rORIT 

Robur 

BM Nalle 

Stalo 

Tegs-t rak:t ori 

Hultdins, ~-telainen 

International BTD 6 

Härjedalsbjörnen 

Fiat OM 50 C 

PYÖRÄTRAKTORIT 

Kuorman kantavat 

Härj edalsbj örnen 

Brunett 

Driva:x: 

Nordverk 

Kuorman laahaavat 

Timberjack 

Kockums Garrett, pieni malli 

Valmet 

Kaluston maara 
joulukuussa 1965 

130 kpl 

29 11 

135 11 

41 11 

105 11 

60 n 

100 11 

50 11 

650 kpl 

15 11 

140 II 

17 II 

1 
koe-
kpl 

17 3 k:pl 

142 II 

110 II 

20 II 

272 kpl 

Näiden noin 1 000 metsätraktorin voidaan katsoa kuljettavan vuosit

tain noin 10 milj. m3 s~, mikä edustaa kuudetta osaa koko hakkuumääräs

tä. Jos traktoreiden käyttö olisi tehokasta, tuotos olisi suurempi. 
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Kuva 1. Tavallinen pyörätraktori vetämässä kahta teliakselilla ja 
ilmajarruilla varustettua puoliperävaunua. Perävaunut ovat vaih
dettavia ja traktoria kohti on kaksi perävaunuparia. - Kaikki 

kuvat valok. Metsäteho. 

Kuva 3. Drivax-metsätraktorin perävaunun vetävä telipyörästö. 
Voima siirretään traktorista mekanisesti telipyörien välissä olevaan 

apupyörään. 

Kuva 5. Karsimattomien runkojen juontoa Timberjack 230:llä. 

Kuva 2. Kolmeneljäsosateloilla varustettu Stalo-metsätraktori ja 
Rossön-peräajoneuvo, jossa voidaan käyttää jalaksia tai telipyöriä. 

Kuva 4. Ford 5000 -traktorista rakennettu metsätraktori. 

Kuva 6. Teliakselilla varustettu vaihdettava puoliperävaunu. Kyt
kemällä perävaunun etuosaan ns. Dolly-apupyörästö tämä perä
vaunutyyppi voidaan helposti muuntaa varsinaiseksi perävau-

nuksi, täysperävaunuksi. 
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Kuva 7. Vit Feller Suncher puuta kaatamassa. Kuva 8. Vit Feller Suncherin kaato- ja kuormauslaite. 

( 

Kuva 9. Kvisslaren-karsimiskone. Kuva 10. Kvis laren-koneen kar imi elin. 

Kuva 11. Seloit T ree Harvester toiminnassa. Kuva 12. Seloit Tree Harvester -koneen kaato- ja kar intaelimet. 
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Runkojuonta 

Retkeilyllä nähtiin puutavaran juontoa sekä karsi ttuina että karsi~· 

mattomina runkoina. Juontokoneina oli pääasiassa Timberjack 215 ja 230 

-maastotraktoreita. Eräissä kohteissa rur~ojuontoon K~ytettiin Cater

pillar D 6 - telaketjutraktoria ja eräässä toisessa puristuspar~ollisel

la juontareellä varustettua puolitelallista Volvo Boxer - pyörätraktori a . 

Lisäksi nähtiin karsimattomien runkojen käsittelyssä yhdistetty kaato- , 

niputus- ja juontakone Vit Feller Bunc~erc 

Timberjack- maastotraktorit ovat Ruotsissa nykyään yleisimmät runko

juontokoneet . Aikaisemmin hankittuja malleja 200 D ja 205 pidetään ny

kyään liian pieninä. Samoin malli 215 on väistymässä mallin 230 tiel

tä. Käytännön työssä, etenkin karsimattomien runkojen juonnossa, suu

rimoottorisilla ja painavilla maastotraktoreilla nn päästy entistä suu

rempaan tuotokseen ja taloudellisuuteen. Koska nopea huolto on erit

täin tär keä , on pyritty keskittymään tiettyih~n merkkeihino Niinpä 

SCA käyttää yksinomaan Timberjack- traktoreita, joita yhtiöllä on nyky

ään 90 kpl . 

Juonto tapahtuu laahusjuontona puiden latvapäät edellä. Kuormatta

essa rungot tavallisesti hirtetään joko hahlcuu- tai apumiehen toimesta 

yksitellen erimallisten kevyiden apuköysien silmukoilla ja k~innite

tään vintturiköyteen. Purkamisvarastolla traktori purkaa kuormansa 

apr::köysiä puista irrottamattae Köysi en irrotuksen suorittaa varast0-

mies . Näin purkaminen nopeutuun 

Kuormauksen nopeuttamiseksi on viime kuukausina alettu kokeilla run

kojen taakkajuontoa. Täll:5in rungot on erillisollä ajoneuvolla es:1~r

mattu hakkuupaikalla noin 10 runkoa käsittäviksi taakoiksi. Taakkaa 

kuormattaessa traktorinajaja yksinäen hirttää taakan kuormaksio Esi

kuormaajana nähtiin SCA: n työmaalla Cat 955 -telaketjutral~orcita,jc~ 

ka etukuormaimellaan nostelivat karsimattomat rungot taakoiksio Kasa

ustuotokseksi ilmoitettiin 600~e.700 runkoa työvuorossa. Juontotuotok

sen ilmoitettiin nousseen kuormauksen nopeutumisGn takia esimerkiksi 

300 m:n matkalla kaksinkertaiseksi eli no in 400 runkoon työvucrossao 

Eräällä SCA:n hakkuutyömaalla oli runk0jen kasauksessa kaksi Cat 955 

- konetta ja juonnossa kolme Timberjac~< 215 --traktoria~ 
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Puri stuspankoll inen juontoreki oli Tegs Mekaniska Verkstadin valmis

tama hydraulisesti toimiva malli . Vetokoneena oli puoli telalli nen Vol

vo Boxer - pyörätraktori varustettuna hydraulisella kattonosturilla. 

Juonto tapahtui laahusjuontona. Tavanomai seen runkojuontoon verrattu

na puristuspankeila suoritetun j uonnon etuina ovat mm. lyhentynyt kuor

man purkamisaika, teräsköysistä ja niiden käytöstä aiheutuvien kustan

nusten säästö ja välttymi nen apumiehen käytöltä. Puristuspankon käytös

tä ovat sen sijaan haittoina mm. suurentunut hankintahinta, suurempi 

riippuvuus oikein suunnatusta kaadosta ja ajon vaikeutuminen keskimää

räistä vaikeammissa maastoissa, koska ei voida käyttää kuorman varppa

usta. Menetelmä soveltuukin lähinnä he l ppoihin maastoihin, joten koko

naisuudessaan sen käyttö on rajoitettua. 

Vit Feller Buncheria eli Vitin yhdistettyä kaato- , niputus- ja juon

tokonetta on Ruotsiin hankittu yksi kokeilukappale . Sitä on viime syk

systä alkaen kokeiltu eri puoli lla Ruotsia. 

Kanadalainen Vit Feller Buncher on Bombardier- telaketjutraktorialus

tainen, 4. 5 tn painava, 72 hv:n dieselmoottorilla varustettu kone . Oh

jaus tapahtuu käsivivuilla. Koneen etuosassa on puun kaato- ja nosto

laite . Sen muodostaa kaksi noin 1. 5 m:n etäisyydellä toisistaan olevaa 

hydraulisesti toimivaa tartuinta sekä alemman tarttuimen alapuolella 

kaatoleikkausta varten oleva hydraulisella noin 10 hv:n moottorilla 

toimiva ketjusaha . Ketjunnopeus on 18 m/sek ja terän pituus 61 cm. 

Laitteella pystytään kaatamaan korkeintaan 50 cm paksuja puita. 

Toiminta tapahtuu siten, että kone ajetaan aivan käsiteltävän puun 

luo, tartutaan siihen tarttuimilla, suoritetaan kaatoleikkaus, noste

taan runko koneen päällä olevalle hydraulisesti puristettavalle pankel

le ja ajetaan toisen puun luo. Kun riittävä, tavallisesti noin 10 run

koa käsittävä nippu on kasattu, se joko pudotetaan paikalleen tai juon

netaan lyhyen matk~a. Työntekijöitä on vain yksi mies, aJaJa. Huippu

tuotos on ollut suotuisissa olosuhteissa 80 ••• 100 kpl 8 ••• 10" paksuja 

runkoja työtunnissa, mikä vastaa ajanmenekkiä 0 . 6 • • • 0 . 8 min/runko. Käy

tännössä työvuorotuotokseksi on ilmoitettu saadun 400 runkoa. Koneen 

hinta on nykyään 125 000 Rkr. 

Vitin konetta on vähitellen muutettu rakenteeltaan sikäläisiin olo-
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suhteisiin paremmin soveltuvaksi. Eri kone-elimien toimintamahdolli

suudet eivät ole olleet tyydyttävät. Niinpä kiinteän kaatolaitteen ta

kia koneen on ajettava aivan puun viereen. Tällöin näkyvyys ajajan 

paikalta etenkin lumiolosuhteissa on huono, joten kaato- ja tartuma

elimien asettelu on hidasta. Lisäksi kaatoleikkaus tapahtuu hitaasti. 

Maaston kivisyys , ~lik~3v~s ym . tekijät hidastavat ty~skente-yä. 

Kivisessä maastossa ketjusaha ~ös helposti vahingoittuu. Suotuisissa, 

tasaisissa maasto-olosuhteissa kone toimii hyvin. 

Vaikka Vitin kone on osoittautunut monessa suhteessa huonoksi, saat

taa sentyyppisellä koneella hyvinkin olla tulevaisuutta. Koneen etuna

han on mm. se, että hakkuumiehen suorittama varsinainen hakkuutyö voi

daan eliminoida kokonaan ja rungot voidaan niputtaa välittömästi, jol

loin juontokoneen tuotos nousee oleellisesti. Laskelmat osoittavatkin, 

että työskentely periaattqAltaRn TTitin kaltaisella kaato-niputuskoneel

la on tavanomaista moottorisahakaatoa ja runkojuontaa nopeampaa ja ta

loudellisempaa. Edullisuus johtuu lähinnä runkojen niputuksen aiheut

tamasta suurentuneesta tuotoksesta. Varsinaisen koneen olisi ilmeises

ti oltava pyöräalustainen ja ulottuvuudeltaan Vitiä parempL. Kaadon 

pitäisi myös tapahtua nopeammin, joten hydraulinen leikkuri olisi ket

jusahaa sopivampi. 

Katkotun tavaran juonta 

Katkotun tavaran juontakoneista nähtiin retkeilyllä Stalo ja Drivax 

- maastotraktorit . 

Stalo-maastotraktori on varustettu ~-t eloilla ja häntäohjauksella. 

Sen kuorma-ajoneuvona oli Rossön-reki ja nosturina peräajoneuvoen asen

nettu HIAB 177. Jalakset oli kiinnitetty pyörien tilalle ilman nytkää. 

AB Bröderna Anderssons Ver·kstäderin tehtaalla Rossönissä tutustuttiin 

erilaisiin 3 ••• 12 tn:n perävaunuihin, joihin on saatavissa myös hydrau

lisesti pituudeltaan muutettava vetoaisa ym. Häntäohjausta varten val

mistetaan Rossön-merkkisiä hydraulisia häntäohjaimia. Kokeilua varten 

tällä tehtaalla on rakennettu Sisu-nestemoottorikäyttöinen teliperävau

nu. Nestemoottorit on siinä sijoitettu telin etupyörien napoihin. Ko
kemukset tästä nestemoottorikäytöstä ovat olleet hyviä. Ainoana hait-
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tana mainittiin nestevuodot. Rossön-tehtaalla on valmistettu myös te

räsrullavetoinen teliperävaunu. Vetoa varten teräsrullat puristetaan 

hydraulisesti talipyörien kehää vasten. Voimansiirto rullien akselil

le tapahtuu Vickersin hydraulimoottorista mekaanisen alennusvaihteen 

välityksellä. 

Drivax on Sandbergs Mekaniska Verkstadin rakentama runko- ohjattu, 

tarvittaessa kaikkien pyörien vetämä maastotraktori . Sen etuosan muo

dostaa BM 350 Boxer -pyörätraktori ilman etupyöriä. Takaosana on ve

tävä telivaunu, johon voima siirretään mekaanisesti traktorista kulma

vaihteen ja kardaaniakselin välityksellä. Taliakselin veto tapahtuu 

talirenkaiden kehiä vasten hydraulisesti painettavilla teräsrullilla. 

Talivaunun veto on tarkoitettu vain tarvittaessa käytettäväksi . Voi

mansiirtoratkaisu on mm. tasauspyörästön puuttumisen takia verrattain 

halpa. Erityistä renkaankulumista ei ole huomattu . 

Kuormaus tapahtuu pituudeltaan muutettavissa olevan vetoaisan pääl

lä olevalla hydraulisella nosturilla. Kokonaispaino metsävarustein on 

noin 9 tn sekä hinta 108 000 Rkr . 

Autokuljetus 

Yhdelle akselille sallittu suurin paino on Ruotsissa tieliikenne

lain mukaan 6. 0 tn ja teliakselille sallittu paino 8 . 0 tn. Lääninhal

lituksilla on kuitenkin oikeus myöntää poikkeuksia, ja käytännössä vas

taavat painot ovat 8 . 0 tn ja 12. 0 tn. - Meillä yhdelle akselille sal

littu suurin kuormitus on nykyään 8 . 0 tn ja teliakselille sallittu 13. 0 

tn. - Eräillä nimetyillä valta- ja pääteillä saadaan Ruotsissa nykyään 

käyttää 10. 0 tn:n akselipainoa ja 16 . 0 tn:n teliakselipainoa. Tavoit

teena on pääst~ mahdollisimman pian siihen, että kaikilla teillä voi

taisiin soveltaa näitä akseli - ja tAlikuormituksia. 

Puutavaran kuljetuksissa käy·cetään niin suurta kalustoa kuin kuor

mitusmääräystAn mukaan on mahdollista. Huomattava osa autoista näyt

tää olevan sellaisia, jotka on rakennettu 10.0 tn:n ja 16.0 tn:n te

li- ja akselikuormituksia varten. Puutavara-autot ovat yleensä Volvo

ja Scania Vabis -merkkisiä. Ne on tavallisesti varustettu perävaunul

la. Varsinaiset perävaunut ja teliakselilla varustetut puoliperävau-
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nut ovat verraten yleisiä. Autoon samoin kuin traktoriinkin saadaan 

Ruotsissa kytkeä kaksi perävaunua, joten siellä voidaan käyttää.kulje

tuskapasiteetiltaan suurempia auto-perävaunuyhdistelmiä kuin meillä. 

Uusimmat puoliperävaunut ovat sellaisia, että niiden etuosaan voidaan 

liittää ns. Dolly-apupyörästö, jolloin perävaunusta tulee varsinainen 

perävaunu ja se voidaan kytkeä toiseksi perävaunuksi puoliperävaunun 

jälkeen. Kolmiakselisen vetoauton, teliakselilla varustetun puolipe

rävaunun ja kaksiakselisen varsinaisen perävaunun muodostaman yhdis

telmän kokonaispaino on, silloin kun sovelletaan 8.0 tn:n ja 12.0 tn:n 

akseli- ja telipainoja, 46 tn ja, silloin kun sovelletaan 10.0 tn:n ja 

16.0 tn:n akseli- ja telipainoja, 70 tn. Yhdistelmän kuorma on vastaa-

.vasti 28 ja 48 tn. Suurimman yhdistelmän pituus on tällöin 30 m. -

Suurin meillä kysy~kseen tuleva ajoneuvoyhdistelmä on kolmiakselinen 

auto, joka on varustettu kaksiakselisella varsinaisella perävaunulla. 

Tällaisen yhdistelmän kokonaispaino saa nykyään olla enintään 32.0 tn. 

Yhdistelmän kantavuus on vajaat 20 tn. - Ajoneuvon koon ja yhdistel-

män suurimman sallitun pituuden vaikutuksesta kuljetuskustannuksiin 50 

km;n matkalla esito+,tiir. retken aikana se~raava laskelma. 

Ajoneuvo
yhdistelmän 

pi tuu~, 
th 

31 

24 

18 

Suurin akseli-/teliakselipaino, tn 

10/16 8/12 6/10 

Suhteelliset kuljetuskustannukset/ 
kuljetettu yksikkö 

100 

105 

140 

155 

150 

205 

205 

215 

270 

Svenska Cellulosa AB on ryhtynyt käyttämään vaihtoperävaunuja, jot

ka ovat teliakselilla varustettuja puoliperävaunuja. Perävaunut ovat 

kuljetuksenantajan, mutta vetoautot omistaa ~rakoitsija. Vaihtoperä

vaunujen ansiosta autojen seisonta-aikaa varastoilla voidaan lyhentää 

tuntuvasti . Runkojan varastokäsittelylaitoksia käytettäessä tavara 

voidaan siirtää lajittelupöydän taskuista suoraan perävaunuun ilman 

väli varastointia. 

Koska Ruotsissa ei ole ajoneuvon pituutta rajoittavia määräyksiä, 
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autoilla voidaan kuljettaa yleisillä teillä myös kokonaisia runkojae 

Tämä tapahtuu yleensä auton ja puoliperävaunun muodostamalla yhdistel

mällä. Rungot voivat olla joko karsittuja tai karsimattomia. Karsi

mattomia runkoja kuljetettaessa ajoneuvon ulkopuolelle ulottuvat oksat 

karsitaan kuormausvarastolla moottorisahalla. - Meillä runkojen kulje

tusta autoilla vaikeuttaa moottoriajoneuvoasetuksessa säädetty pituus

rajoitus. Puutavaran kuljetuksessa kysymykseen tulevien auto-perävau

nuyhdistelmien suurin sallittu pituus kuorma mukaan luettuna on meillä 

18 m. Autotyypistä riippuen voidaan tällöin kuljettaa enintään vain 

13 ••• 15 m:n pituisia runkoja. 

Puutavaran autoonkuormaus on Ruotsissa pääosaltaan koneellistettu. 

Tällöin k~tetään ensi sijassa hydraulisia nostureita sekä etukuormaa

jia. Norlannissa, jossa kuljetetaan pinotavararankaa, etukuormaajat 

ovat yleisiä. Ne soveltuvat hyvin myös runkojen kuormaamiseen. 

Karsinta- ja katkonta-asemat 

Karsinta- ja katkonta-asemat kuuluivat retkeilyn pääkohteisiin. SCA:n 

työmailla tutustuttiin Sundin karsinta-katkonta-asemaan ja Kvisslaren 

-karsinta-katkonta-asemaan sekä Ari-katkontalaitokseen kuorimakonei

neen. Edelleen tutustuttiin Svanö AB:n työmailla Dynakap -katkonta

asemaan ja Dynalog -karsinta-katkonta-kuorinta- asemaan. Lisäksi näh

tiin Skogsarbetenin tutkirnustynmaalla Beloit Tree Harvester - pystypuun

karsija. 

Sund, Kvisslaren, Dynalog sekä Beloit Tree Harvester - karsimakoneis

ta on esitetty yksityiskohtaisia tietoja Metsätehon tiedotuksessa 233 

(1964). Sen täydennykseksi esitetään seuraavaa. 

Sund-karsimakonetta oli paranneltu yksityiskohdissaan mm. karsinta

elimien puolesta. Karsimattomat rungot nostettiin karsiiDakoneeseen 

erillisellä erikoisnosturilla. Karsimakoneen välittömässä yhteydessä 

oli telasyöttöinen katkonta- ja lajittelupenkki. Katkonta tapahtui 

pyörivällä ketjusahalla. Katkonnan jälkeen puut putosivat taskuihin, 

joista Volvo 1M 218 - etukuormaajat siirsivät ne autojen vaihtoperävau

nuihin. Katkontaa varten oli yksi mies sekä mittaamista ja merkkaus

ta varten toinen mies . Paperipuista selvitettiin jatkuvasti pölkkyjen 
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määrä ja pituus. Pölkkyjen läpimitta mitattiin pistokokein joka 25: 

nnestä pölkystä. Karsintajätteet siirrettiin hihnakuljettimella si

vuun, mistä ne etukuormaajalla nostettiin kauemmaksi . Voimakoneena 

oli 135 kVA:n po~omcottorigeneraattori . Karsimakoneen käyttö tapah

tui ohjaamosta käsin. Nähdyllä karsima- asemalla oli miehistöä hakkuu

ja juontamiehet mukaan laskien 14 miestä, joista 4 hakkuussa, 4 Tirnber

jackin ajajina, 5 karsimis- ja katkomiskoneella ja 1 Volvo- etukuormaa

jan ajajana. Karsimakoneen syöttönopeus on nykyään 60 m/min. Tuotos 

on ollut keskimäärin noin 100 runkoa tunnissa eli 5 ooo •• • 7 000 f 3 tr. 

työvuorossa. 

Sund-karsimakonetta käytetään siirrettävänä välivarastokoneena. Sa

massa paikassa käsitellään 0~ •• 400 m:n matkalta juonnetut puut$ Siir

toon välivarastolta toiselle kuluu tavallisesti ! päivää. 

Sund- karsimakoneita on toistaiseksi r akennettu 12 kpl, joista 8 on 

SCA:n alueella, 2 muualla Ruotsissa ja 2 ulkomailla. Koko karsima- ase

man hinta kaikkine varastolla toimivine koneineen on 450 000 Rkr . Kor

juun kokonaiskustannukset kannalta kuorma-auton lavalle ovat olleet 

tuotoksen ollessa 7 000 f3 t~ työvuorossa yhteensä noin 3 000 Rkr. 

Kvisslaren-karsimakoneen karsimaelimenä on puuta vasten hydrauli

sesti puristettava nivelhihna, jonka reunassa olevia teriä vasten ok

sat leikkautuvat . Syöttölaitteena uudessa mallissa, joita on valmis

tettu kaksi kappaletta, ovat sekä ylä- että alasyöttötelat. Runkojen 

siirtely syöttölaitteelle tapahtuu nosturilla. Retkeilykohteessa kar

situt rungot putosivat vastaanottolavan ohjaamina maahan, mistä etu

kuormaaja ajoittain nosti ne telapuille moottorisahalla tapahtuvaa kat

kontaa ja mittausta varten. Eri tavaralajit siirrettiin omiin kasoi

hinsa samalla etukuormaajalla~ 

Karsinnan laatu ai~akin retkei lyn aikana~ jolloin vallitsi kova pak

kanen, oli hyvä. Karsinta-asemalla oli hakkuumiehet huomioon ottaen 

yhteensä 14 miestä. 

Tuotos on ollut 120 runkoa tunnissa eli 700 ••• 800 runkoa työvuoros

sa. Karsinta-aseman kustannukset olivat noin 24 äyriä/f3 tr. 

SCA:lla, jonka piirissä Kvisslaren on kehitetty, on tarkoituksena 

tehdä ko. koneesta myös kaupallinen artikkeli, 
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Dynalog - karsi nta- katkonta- kuorinta- asema on ollut samalla alueella 

kolmi sen vuotta. Työnjärjestel y on s ama kuin aikaisemmin Metsätehon 

tiedotuksessa kuvattu. Karsintajätteet siirretään nykyään etukuormaa

jalla kasaan polttami sta varten. Karsimattomat rungot ajettiin autoil

la alle 20 km:n etäisyyks i ltä. Syöttönopeus on 30 ••• 40 m/min. Mene

telmän kustannukset olivat samaa luokkaa kuin tavanomaisen tavaralajeit

taisen menetelmänkin. 

Dynalog - karsinta- aseman kokonaiskustannukset ovat olleet noin 19 

äyriä/f3 tr. 

Dynakap - katkonta- asemalle tuotiin metsävarastolla Sund- koneella 

kars i tut rungot autolla. Purkami skasasta siirto katkontalaitoksen syöt

töpöydälle tapahtui etukuor maajal l a . Katkontalaitos pyörösahoineen oli 

insinööritoimisto Moreniuksen valmistctta. Syöttöpöydältä rungot jou

tuivat pitkittäiskuljettimelle, missä yksi mies suoritti mittausta ja 

merki ntää. Tiedot väli tettiin radiotai tse ohjaamossa olevalle ylöset

tajalle ja katkaisusirkkelin hoitajalle . Katkotut tukit ja paperipuut 

nostettiin omista taskuistaan samalla etukuormaajalla jäällä oleville 

ristikoille . Paperipuut kuorittiin linjaan kuuluvalla Cambio-kuorima

koneella ennen ristikointia. Katkaisulaitoksella toimi kaksi miestä 

ja siirtotyössä kaksi miestä . 

Katkonta- aseman tuotokseksi ilmoitettiin noin 700 runkoa/työvuoro. 

Koko katkonta- aseman kustannuksiksi autosta jäälle ilmoitettiin 16 äy

riä/f3 tr. Volvo 1M 218g n tuntikustannukset olivat 20 Rkr. Katkonta

aseman käyttö oli kannattavaa, koska mm. erillinen paperipuiden kuo

rinta olisi maksanut joka tapauksessa 15 äyriä/f3 tr. ja mittaus 6 äy-
. ··jf3 t r1a r . 

Ari -katkonta-asema oli paperitehtaan välittömässä yhteydessä. Run

koina autolla tuodut puut purettiin kasaan, josta etukuormaaja siirte

li ne syöttöpöydälle. Siltä rungot putosivat pitkittäiselle mittaus

ja katkontakuljettimelle . Katkonta tapahtui Ari-katkontasirkkelillä. 

Ylösotto ja katkontasahan käyttö suoritettiin vieressä olevasta ohjaa

mosta. Asemalla oli kaksi miestä . Katkonnan jälkeen osa tavaroista 

kuorittiin Sund-kuorimakoneilla. Tavara siirtyi kuljettimilla tehtail-

le . 
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Tehtaalla tapahtuvan katkonnan etuina mainittiin olevan mm. kustan

nusten ja työvoiman säästö, tarkempi mittaus ja lajittelu sekä m~t

tävämmät työolosuhteet miehille yms. 

! 
• Beloit Tree Harvester -koneen käyttö on ollut kokeiluluonteista. 

Ennen käyttöä koneen sähkölaitteet oli muutettu ruotsalaisten standar

dien mukaisiksi. Suurimmaksi maaston kaltevuudeksi, missä kone pystyi 

toimimaan, ilmoitettiin 30 ~ . Kone nähtiin käytössä tiheällä avohak

kuualueella, jolla sen työskentelynopeus oli melko suuri. Koneen hyd

rauliset leikkurit toimivat nopeasti, mutta niiden asetieluun kului var

sin paljon aikaa. Leikkausjälki oli epätasainen. Pahinta kuitenkin 

olivat ainakin kovalla pakkasella esiintyvät runkohalkeamat, jotka saat

toivat ulottua jopa metrin etäisyydelle tyvestä. Sulan aikana päiden 

halkeilu on vähäisempää. Halkeilua voitaneen vähentää käyttämällä pa

remmin muotoiltuja leikkureita. 

Tuotos ja kustannukset riippuvat ratkaisevimmin leimikon tiheydestä 

ja runkojen koosta. Keskimäärin tuotos on normaalitapauksessa ollut 

tutkimusten mukaan noin 1 runko/min eli 400 ••• 500 runkoa työvuorossa. 

Koneen hinta on nykyään 450 000 Rkr. Neljän vuoden kuoletusikää 

ja kokemusten mukaan arvioituja korjaus- ja käyttökustannuksia vastaa

vasti koneen vuosikustannuksiksi on laskettu 280 000 Rkr. Neljänsa

dan vuosityövuoron mukaan laskettuna kokonaiskustannukset olisivat 

2,20 Rkr/runko. Ottaen huomioon sekä hakkuun että juonnon Beloit Tree 

Harvesterin käyttö olisi tavanomaisia menetelmiä edullisempaa käsitel

täessä rinnankorkeudelta yli 8" paksuja runkoja . Toisaalta voi olla 

tavanomaisia menetelmiä halvempiakin menetelmiä. Joka tapauksessa las

kelmat osoittavat Beloit Tree Harvester - kokeilun oikeutuksen, jotta 

voidaan selvittää ko . menetelmän tulevia käyttömahdollisuuksia . 

P u u n k o r j u u m e n e t e 1 m ä t j a 

n i i d e n k e h i t t y m i n e n 

Yleiset kehityslinjat 

Ruotsissa nous1 ihmistyön hinta v:sta 1938 lähtien v:een 1965 men

nessä yli 7- kertaiseksi, kun sen sijaan koneiden ja laitteiden kustan-
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nukset nousivat vastaavana aikana noin 2.5-kertaisiksi. Tästä on ollut 

seurauksena pyrkimys käyttää entistä enemmän koneita metsässä suoritet

taviin töihin. Kehitystä kuvaa parhaiten SCA:n esittämä lukusarja, jo

ka osoittaa sen miestyöpanoksen, joka tarvitaan kuutiometrin hankkimi

seksi kaukokuljetusreitin varteen. Hankintakautena 1959/60 tämä luku 

oli n. 60 ja 1964/65 n. 34 miestyöpvjm3 sk. Vuonna 1970 arvioidaan työ

panoksen olevan 0.18 miestynpvjm3 sk. Kauden 1964/65 luku koostuu seu-

raavasti. 

Hakkuu 0.16 miestyöpv/m3 sk. 

Lähikuljetus 0.09 II 

Metsänhoito 0.05 II 

Muu 0.04 " 

Yhteensä 0.34 mies työpv / m3 s k. 

Tämä merkitsee käytännössä sitä, että saman puumäärän hankkimiseen 

tarvittava miesmäärä on vähentynyt viiden viime vuoden aikana puoleen. 

Kehitys näyttää jatkuvan samansuuntaisena. Hevosten lukumäärä on vas

taavana aikana pudonnut noin kolmannekseen. 

Eri korjuumenetelmien viimeaikaisessa kehityksessä ilmenee selvästi 

pyrkimys säästää ihmistyntä siellä, missä se vain on mahdollista. Tämä 

on nähtävissä tällä hetkellä selvimmin runkojuonnon lisääntyvänä osuu

tena muiden korjuumenetelmien joukossa. Huomio kiintyy kc-konaisi.na 

runkoina tapahtuvan varsin pitkälle koneellistetun puutavarankorjuun 

osuuden suureen kasvuun. 

Korjuumenetelmät SCA:n alueella 1963-1966 

Karsimat- Karsit- Tavarala-
tomina tuina jeittainen Yht • 
.runkoina korjuu korjuu 

% 
1963/64 1 8 91 100 

1964/65 3 12 85 100 

1965/66 (arvio) 9 16 75 100 
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Tavaralajeittainen korjuu 

Menetelmä perustuu palstatienvarteen hakkuuseen ja valmiiden tavara

lajien edelleenkuljetukseen. Katkotun tavaran kuljetukseen on kehitet

ty varsin moninainen joukko erilaista kalustoa, jolle on yhteistä suu

ri maastokelpoisuus ja toimiminen vain yhden miehen kuljettamana. Me

netelmä sisältää tavaran valmistuksen kasoihin 15 ••• 30 m:n välein si

jaitsevien palstateiden varteen, kuormauksen hydraulisella ajoneuvokoh

taisella nosturilla, kuljetuksen kaukokuljetusreitin varteen, kuorman 

purkamisen ja lajittelun. Kuorinta suoritetaan välivarastolla kuorin

taristeilijöillä tai kaukokuljetuksen jälkeen tehtaalla. Menetelmän 

varjopuolena on se , että hakkuumies joutuu suorittamaan lähes samat 

työt kuin hevosajon yhteydessä . Menetelmän kehittäminen nykyisen kul

jetuskaluston pohjalta on vaikeaa. Sellaiset teknilliset ratkaisut , 

joiden avulla osa hakkuumiehen työstä voidaan suorittaa koneellisesti, 

luovat pohjan menetelmän edelleen kehittämiselle. Tällaisia ratkaisu

ja on kyllä esitetty, mutta käytännön mittakaavaan niitä ei toistaisek

si ole voitu kehittää. Kuorinta on siirtymässä enenevässä määrin teh

taalle ja tehdaskuorinnan kilpailumahdollisuudet ovat jatkuvasti paran

tuneet . 

Runkoina korjuu 

Menetelmää kehitettäessä on pyritty toteuttamaan linjaa, jossa suu

rin luonnossa esiintyvä yksikkö - puu - tuodaan metsästä ja yksilöllis

tä käsittelyä vaativat toimenpiteet pyritään suorittamaan koneellises

ti liukuhihnaperiaatteen mukaisesti . Täten päästään suureen ihmistyön 

tuottavuuteen, mikä pitkällä tähtäimellä merkitsee taloudellisuutta. 

Tavanomainen meilläkin käytössä oleva menetelmä, karsittuina runkoina 

juonta ja hakkuumiehen varastolla suorittama pölkytys, on yleistä, mut

ta varastojärjestelyt pyritään hoitamaan jatkuvan poiskuljetuksen avul

la. Varastopaikalla on useimmiten apuna etukuormaaja kuormaamassa au

toihin ja toisaalta auttamassa hakkuumiehiä varastojärjestelyissä. 

Useiden juontakoneiden keskittäminen samaan työkohteeseen on yleistä, 

ja juuri tämä mahdollistaa jatkuvan poiskuljetuksen järjestämisen se

kä apukoneiden käytön. Runkojuonta tapahtuu myös usein meillä totu-
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tusta käytännöstä poiketen latva edellä, mikä vähentää juontataakan te

kemiseen kuluvaa aikaa. Edelleen on yleistä, että metsässä ja varas

tolla työskentelevät miehet kuuluvat samaan työryhmään ja saatu ansio 

jaetaan tasan ryhmän jäsenten kesken. 

Karsintakysymys 

Ruotsissa on pantu suuri paino karsinnan koneellistamiseen ja syy 

tähän näkyy asetelmasta, joka kuvaa palstatien varteen hakkuussa eri 

työvaiheiden vaatimaa aikaa kokonaishakkuuajasta . 

Kaato ja siirtymiset 

Karsiminen 

Pölkytys 

Kokoaminen kasoihin 

Yhteensä 

23% 

55 " 
10 " 

12 II 

100% 

Karsinnan suorituspaikan suhteen on toistaiseksi olemassa kolme pe

riaatteessa toisistaan eroavaa järjestelmää. Koneellinen karsinta suo

ritetaan yleensä metsäkuljetuksen ja kaukokuljetuksen nivelpisteessä. 

Kalliin karsimakoneen taloud8llinen käyttö edellyttää saumatonta, mie

luimmin useassa vuorossa jatkuvaa työskentelyä . Rajoittavana tekijänä 

karsiiDakoneen käytössä on useimmiten karsimattomien runkojen koneelle

syötön kitkaton järjestäminen. Karsimakoneille puuta toimittavien ko

neiden ja ihmisten työtahti määräytyy karsimakoneen syöttölaitteen ka

pasiteetin mukaisesti . Puskurivaraston järjestäminen karsiiDakoneen 

eteen ei ole taloudellisesti kannattavaa, koska karsimakoneen syöttö

laitteen toiminta riippuu ratkaisevasti siitä etäisyydestä, millä puut 

karsimakoneesta sijaitsevat . On siis pyrittävä varmistamaan koko ryh

män saumaton yhteistyö ja mahdollisen teknillisen vian sattuessa se on 

poistettava nopeasti. Toinen vaihe, joka tällä hetkellä aiheuttaa kes

keytyksiä karsimakoneen työskentelyssä, on runkojen pölkytys . Mikäli 

katkontalaitteet on rakennettu karsiiDakoneen yhteyteen, näyttää olevan 

vaikeata saada pölkytys synkronoiduksi itse karsimakoneen työrytmiin. 

Pulma on kuitenkin varmaan teknillisesti ja käytännössäkin pian rat-
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kaistu. Useassa tapauksessa suoritetaan pölkytys kuitenkin vasta myö

hemmässä vaiheessa. 

Suoritettaessa karsinta alavarastolla puut kuljetetaan oksineen 

kuor ma- autoilla varastolle . Saatujen vaikutelmien perusteella ei näy

tä t odennäköiseltä, että menetelmällä olisi tässä muodossaan mahdolli

suuksia yleistyä . Suuri mmat vaikeudet ovat biologisia ja toisaalta 

autokuljetukseen liittyviä . On erittäin vaikeaa saada aikaan määräys

ten mukainen kuorma oksineen kuljetettavista kokonaisista rungoista. 

Edelleen on oksien ja neulasten kuljettaminen kallista. Ei myöskään 

tiedetä, mitä biologisia seurauksia on karikkeid~n metsästä pois kul

j ett amis e~lla . 

Kokeilujen kohteena on karsinnan suorittaminen kannolla. Biologi

selta kannalta paikka on tietysti ihanteel lisin. Menetelmä asettaa 

suuria vaatimuksia työtä suorittavalle koneelle . Ruotsissa nähdyssä 

tapauksessa voidaan jo puhua tähän asti kalleimmasta ja monimutkaisim

masta koneesta, mikä metsään on Pohjoismaissa tuotu . Teknillisesti 

kone toimii suurin piirtein tyydyttävästi , mutta sen taloudellisuudes

ta on tässä vaiheessa liian aikaista puhua. Saadut tulokset viittaa

vat ennakkolaskelmia hieman positiivisempaan tulokseen. 

Kaluston kehitys 

Matkan aikana kuullun emtelmän mukaan näyttää tällä hetkellä siltä, 

että teloilla varustettujen metsäajoneuvojen kehitys on saavuttamasaa 

kulminaatiopisteensä . Tämä on sikäli valit ettavaa, että niiden val

rnistaj ien teknilliseen kehitykseen uhraarni en varojen takaisinsaaminen 

on vaikeata . Tämä puolestaan saattaa johtaa siihen, ett~ valmistajat 

tulevat varovaisiksi, kun on kysymyksessä varojen uhraaminen nopeasti 

kehittyvissä metsätöissä tarvittavien koneiden ja laitteiden kehittä

miseen, jolloin uusien menetelmien käyttöön s aaminen hidastuu. Tällai

sen Gpäkohdan torjumiseksi on toisaalla tässä kirjoituksessa selostet

t RvanStiftelsen Skogsmekaniseringin olemassaolo sangen perusteltua. 

Kysymys pyörä vaiko tela näyttää olevan ratkeamassa pyörän hyväksi . 

Pyöräkoen jatkuva suureneminen ja moottoritehojen kasvu on tehnyt 

joustavan ja monipuolisen pyörän entistä kilpailukykyisemmäksi . Tä-
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hän suuntaan ovat ilmeisesti auttamassa myös eräät teknilliset keksin

nöt, jotka lähinnä helpottavat pyörillä varustetun ajoneuvon ohjailua 

ja säilyttävät vetovoiman entistä paremmin ajoneuvon kääntyessä. Täl

laisista sovellutuksista on syytä mainita jo ennestään tuttu runko

ohjaus, joka tekee traktorin ketteräksi. Uutuutena tältä alalta on 

mainittava kahden maatalouspyörätraktorin yhdistäminen yhdeksi kahdel

la moottorilla varustetuksi traktoriksi. Traktorissa on neljä yhtä 

suurta vetävää pyörää. Traktorin ohjaus tapahtuu moottoreiden tehoa 

erikseen säätämällä. Tästä on seurauksena suuri vetokyky myös kään

nyttäessä. Tällainen traktori voidaan varustaa pyörien ympäri vede

tyillä teloilla. Tällöin saavutetaan vaikeissa lumiolosuhteissa erit

täin hyvä liikkumiskyky. 

Pyöräkoen suhteen on suoritettu eräitä kokeiluja, jotka ovat osoit

taneet, että mikäli traktorin pyöräkokoa suurannetaan hyvin paljon 

alun perin suunnitellusta, ilmenee tiettyjä haittatekijöitä. Seu

rauksena on vetokyvyn pieneneminen, joka aiheutuu paitsi vääntömomen

tin pienenemisestä pyörässä myös traktorin painopisteen siirtymisestä 

ylemmäksi. Jälkimmäinen syy tulee esille erityis esti ajettaessa vas

tarinteeseen. 

Kaukokuljetuksen kehitys 

Pyrittäessä löytämään paras mahdollinen taloudellinen ratkaisu han

kinnan pulmiin on tarkastelun kohteeksi otettu koko ketju kannelta ai

na valmiiseen tuotteeseen. Erityisesti puuhioketta käyttävän paperi

teollisuuden viimeaikainen kasvu on pakottanut kovan kilpailun valli

tessa nostamaan raaka-ainealle asetettavia vaatimuksia. Nämä vaati

mukset ovat osaltaan aiheuttamassa suurta muutosta puutavaran kulje

tuksiin. Pyrkimyksenä on saada puu mahdollisimman nopeasti ja metsä

tuoreena tehtaalle . 

Retken isäntien taholta esitettiin, että uitto ei ole pystynyt ke

hittymään samassa tahdissa kuin sen kanssa kilpailevat maakuljetusta

vat. Mikäli maakuljetustapojen kehityksen esteet poistetaan, niin kuin 

on todennäköistä, joutuu uiton asema entistä suuremman pohdinnan koh

teek~i. Jos kuljetustapojen edullisuuden vertailu suoritetaan pel-
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kästään itse kuljetusvaiheen osalta, on uitto edelleen halvempi kuin 

maakuljetus, mutta kun tarkastelun kohteeksi otetaan koko ketju kan

nelta maailman markkinoille, asia on monessa tapauksessa hieman toi

nen. Maakuljetuksen etuna esitettiin yleisesti tunnettujen seikkojen 

lisäksi mm., että maitse tuodun puutavaran tehdaskäsittelykustannuk

set ovat pienemmät kuin uitosta tulleiden puiden ja että maakuljetus 

luo edellytykset koneelliseen ympärivuotiseen tavaran korjuuseen. Ui

ton aiheuttama rytmillinen syke koko hankin~a7.oimintaan ei ole so

pusoinnussa nykyisin vallalla olevan kehityssuunnan kanssa. 

Eri kuljetusvaiheiden niveltäminen keskenään 

Eri kuljetusvaiheiden keskinäinen synkronointi muodostaa suuren pul

man koko kuljetuksen taloudellisessa onnistumisessa. Ruotsissa on tä

hän kiinnitetty suurta huomiota. Tarkoituksena on, että kallis kulje

tusyksikkö ei hukkaa aikaa kuormaukseen ja kuorman keruuseen, vaan voi 

kes~ittyä itse kuljetustehtävään. Tässä mielessä on otettu käyttöön 

mainittu vaihtoperävaunujärjestelmä. Vaihtoperävaunuja vetävät ns. 

jatkettua lähikuljetusta suorittavat traktorit ja kaukokuljetusta suo

rittavat kuorma-autot. Kaluston rakenne on luja ja se on siten kon

struoitu, että kuljettaja voi su~ritta~ yksin kuorman purkamisen ja 

muun käsittelyn. Kun kuljetukset on pyritty järjestämään mahdollisim

man tasaisesti vastaamaan tehtaiden puuntarvetta, voidaan ryhtyä eri

koisiin varastojärjestelyihin ja uudelleenkuormauksiin. Periaatteena 

tässä on, että pyritään käyttämään kullakin tiellä sellaista ajoneuvoa, 

joka pystyy kuljettamaan vallitsevissa olosuhteissa mahdollisimman suu

ren kuorman. On esitetty ajatus perustaa tiettyihin pisteisiin hyvi

en runkoteiden päähän tehtaalta katsottuna keskusvarastopaikkoja (träd

torg). Näihin varastoihin kerättäisiin puut yhtiön omista metsistä 

ja toisaalta hankintakauppojen puut vastaanotettaisiin ~ös samoilla 

paikoilla. Suuret "maantie junat" kuljettaisivat sitten keskusvaras

toilta puun tehtaalle tasaisena virtana tehtaan tarpeen mukaan. Nämä 

keskusvarastot toimEivat myös tasoittavina puskurivarastoina tehtaan 

kapasiteetin ja vuodenaikojen vaihteluiden ja toisaalta puuraaka-ai

neen tarjonnan vaihtelu iden välillä. 
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Rautateiden mahdollisuudet ki l pailla autokuljetuksen ja uiton kans

sa todettiin myös sangen suuriksi. Esitettiin, että etäällä tehtaasta 

sijaitsevilians. taka- alueilta tulisi keskusvarastopaikkojen ja teh

taan välillä kuljetus tapahtumaan rautateitse. Rautateiden uskottiin 

kehittävän kalustoaan paremmin puutavaran kuljetukseen sopivaksi ja 

tulevan kilpailukykyisin hinnoin tekemään tarjouksia puutavaran kuljet

tamisesta tehtaalle . Uitosta maakuljetukseen sii~tyvän ruumäärän us

kotaan siirtyvän juuri rautateiden kuljctettavaksi . 

T u t k i m u s - j a 

k e h i t t ä m i s t o i m i n t a 

Metsäkuljetuksen ja maitse tapahtuvan kaukokuljetuksen koneellista

misessa Ruotsissa on, kuten edellä on käynyt ilmi , päästy verraten pit

källe. Koneellistamisohjelmaan sisältyy nyt myös sellaisten koneiden 

kehittäminen, jotka suorittavat kaadon ja puutavaran valmistuksen. Ak

tiivinen tutkimustyö muodostaa kehittämistoiminnan perustan. Puutava

ran korjuuta koskeva tutkimus on pääosiltaan keskitetty Forskningsstif

telsen Skogsarbeteniin. Laitos alkoi toimia vuonna 1964, jolloin kol

me tutkimuslaitosta, SDA, MSA ja VSA yhtyivät . Skogsarbetenin jäsenis

töön kuuluvat metsähallitus, metsäteollisuusyhtiöt ja nykyään myös met

sänomistajayhdistykset. 

Skogsarbetenin tärkeimpiä tutkimuskohteita vuonna 1966 on teknilli

nen ja taloudellinen selvittely erilaisista uusista tulevaisuudessa 

käyttöön otettavista korjuumenetelmistä ja niiden soveltuvuudesta. Tä

mä työ on ollut ohjelmassa jo edellisinä vuosina ja sen alustavat tu

lokset on julkaistu, Skog3arbeten Redogörelse nr 12/1965 . -Tuloksia 

selostetaan Metsätehon katsauksessa 3/1966 . - Selvittelyn kohteena 

ovat mm. uusimmat pohjoisamerikkalaiset korjuumenetelmät, joita ei ole 

vielä kokeiltu Pohjoismaissa. Sen avulla pyritään luomaan pohjaa uu

sien menetelmien käyttöönottamiselle ja kehittämiselle. Tavoitteena 

on myös uusien menetelmien edellyttämi 9n koneiden ja niille Ruotsin 

olosuhteissa asetettavien vaatimusten kartoittaminen. Voidakseen an

taa ohjeita koneiden valinnassa ja kehittämisessä laitos seuraa kiin

teästi konealalla tapahtuvaa kehitystä ja suorittaa koneiden käyttöko-
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keiluja. Tärkeiden teknillisten kysymysten ja menetelmiä koskevien 

kysymysten odotetaan ratkeavan, kun amerikkalaisia koneita, Beloi t Tree 

Harvesteria ja Vit Feller fum.heria; koskevat kokeilut saadaan päätökseen. 

Näitä koneita kokeillaan eri puolilla Ruotsia erilaisissa työskentely

olosuhteissa. Varastokäsittelykoneiden tutkimiseen ja kehittämiseen 

on pantu suuri paino . Sikäläisissä olosuhteissa varastolla toimivil

la yhdistetyillä karsinta-, kuorinta- ja katkaisukoneilla tai -laitok

silla on verraten hyvät käyttömahdollisuudet. Tämän vuoden aikana odo

tetaan saatavan kokeiltavaksi kanadalaista LRA-konetta vastaava ruot

salainen monitoimikone, joka karsii , kuorii ja katkaisee rungot. Uu

sien menetelmien käyttökelpoisuuden selvittämiseen liittyvät myös tut

kimukset, joilla pyritään kartoittamaan karsittujen ja karsimattomien 

runkojen autokuljetuksessa syntyviä liikenneteknillisiä vaikeuksia ja 

niiden poistamismahdollisuuksia. 

toksen vaihteluiden lisäksi myös 

Näissä tutkimuksissa selvitetään tuo

mm. kokonaisia runkoja kuljettavan 

perävaunullisen auton käyttäytyminen mutkaisilla teillä ja teiden kaar

teissa. 

Laitoksen ohjelmassa on huomattava osuus tutkimuksilla, jotka täh

täävät nykyisten työmenetelmien ja nykyisten koneiden kehittämiseen. 

Nämä tutkimukset suoritetaan yhteistyössä jäsenten ja koneiden valmis

tajien kanssa. Koneiden testaukset tapahtuvat valtion koneenko~slai

toksessa. Skogsarbetenilla on oma erikoinen kenttäosastonsa, joka ku

luvan vuoden alusta lähtien toimii Hedemorassa. ORast~ seuraa jäsenten 

työmailla uusien koneiden ja laitteiden kokeiluja ja tekee sitten ehdo

tuksia koneiden rakente~n, raaka-aineen tai työmenetelmien kehittämi

seksi. Kuluvana vuonna osasto on suurimmalta osaltaan sidottu mainit

tujen amerikkalaisten koneiden seuraamiseen. 

Koska nykyaikaisessa koneellistetussa puunkorjuussa sovellettavien 

menetelmien ja kalliiden koneiden taloudellinen käyttö vaatii huolel

lisia laskelmia ja suunnittelua, Skogsarbeten on ryhtynyt laajaan kou-

lutustoimintaRn. Sen puitteissa jäsenten henkilökunnalle on esitet-

ty erilaisia kustannuslaskentamenetelmiä ja perusteita, joita tarvi

taan laskelmissa ja töitä suunniteltaessa. Yhtenä syynä koulutustoi

mintaan on myös se, että kenttäporras joutuu Ruotsissa suorittamaan 

paljon erilaisia taksa- ja maksulaskelmia. Töiden suunnittelua varten 
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Skogsarbetenin piirissä pyritään kehittämään erilaisia malleja, jotka 

peittävät koko toimintaketjun kannalta tehtaalle. Laskelmissa ja suun

nitelmissa tarvittavien perusteiden tutkiminen ja ajan tasalla pitämi

nen on laitoksen ohjelmassa. Taksa- ja maksuperustekysymyksissä Skogs

arbeten on mukana sikäli, että se antaa jäsenille asiantuntija-apua 

paikallisia taksoja ja maksuja laskettaessa, informoi jäseniä erilai

sista taksa- ja maksujärjestelmistä ja suorittaa perusteita koskevia 

laajoja tutkimuksia. Ohjelmassa on ~ös erilaisia urakkamuotoja kos

keva selvitys, jossa kiinnitetään erityistä huomiota jaettuun urak

kaan. 

Vuonna 1964 alkoi toimintansa Stiftelsen Skogsmekanisering, jonka 

tehtävänä on edistää metsässä suoritettavaa kehitystyötä. Havaittiin, 

että tarvitaan voimakkaita otteita, jotta päästäisiin edistyvään ko

neellistamiseen ja turvattaisiin suotuisa kustannuskehitys. Esikuva 

Skogsmekaniseringin perustamiseen on saatu Kanadasta, jossa eräät suu

ret yhtiöt ovat muodostaneet Log-ging Research Associates, 1RA -nimisen 

elimen. Sen tehtävänä on edistää teknillistä kehitystä metsässä . Elin 

on kehittänyt pitkälle koneellis tetun korjuumenetelmän "Arbomati k 

k>gging", joka perustuu LRA-moni toimikoneen käyttöön. Skogsmekanise

ringin rahoituksesta vastaa Norrlandsfonden. Aluksi suunniteltiin, 

että säätiölle annetaan viiden vuoden kuluessa 5 milj . kruunua. Norr

landsfonden on kuitenkin varannut säätiön käyttöön vielä toiset 5 milj. 

kruunua. 

Skogsmekanisering ei yleensä pyri itse suorittamaan tutkimus- eikä 

kehittämistyötä , vaan se jakaa apurahoja eri laitoksille ja yksityi

sille henkilöille . Tähän mennessä varoja on annettu tutkimustyöhön, 

erilaisten metsätöiden suorittamista koskevien selvittelyjen suoritta

miseen, kekeiltavien koneiden ostoon sekä kotimaisten keksijöiden ja 

suunnittelijoiden tukemiseen. Skogsmekanisering on rahoit tanut mm. 

puiden katkaisemista hydraulisilla saksilla koskevan tutkimuksen, jos

sa ensi sijassa pyritään selvittämään voiman tarve ja puiden vioittu

minen. Muista tutkimusaiheista on mainittava runkojen juonnossa syn

tyvän kitkan riippuvuus maapohjan laadusta. Skogsmekanisering on ra

hoittanut mainitun uusia hankintamenetelmiä koskevan selvityksen ja 

vuonna 1964 valmistuneen selvityksen, jossa laskettiin ajanmenekki 
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hakkuun eri vaiheissa. Säätiö on ostanut mainitut uudet amerikkalai

set koneet . Koneet on hankittu lähinnä siinä mi e l essä, että niiden 

avulla saadaan kokemuksia ja herätteitä omien koneiden suunnittelua 

varten, vaikkakaan koneet eivät sellaisinaan sovellu Ruotsin olosuh

teisiin. Koneita kehitettäessä säätiö lähtee siitä, että riski jae

taan suunnittelijan kanssa. Tehostaakseen uusien koneiden ja menetel

mien suunnittelua Skogsmekanisering järjestää rnwös erilaisia tiedotus

tilaisuuksia suunnittelijoille ja valmistajille. Koneita rahoitetta

essa otetaan huomioon se, että vakinaiseen käytt5ön soveltuvan koneen 

rakentaminen saattaa kestää useita vuosia. Säätiö on saanut lukuisia 

ehdotuksia uusista koneista eri piireiltä, insinööreiltä, keksijöiltä, 

sepiltä ja myös työntekijöiltä . Rahoitustoiminnassa on pyritty pane

maan pääpaino suuria linjoja koskeviin tutkimuksiin ja suunnitelmiin. 

Koneita kehitettäessä on tavoitteena, että koneet soveltuvat pääte- ja 

harvennusleimikoihin. 
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An Excursinn to Study Logging Techniques 
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in Norrland, Sweden 
""""""""""""""""""" 

From Stump to Mill Today and Tomorrow 

By Jaakko Ebeling, Aulis E. Hakkarainen 

an~ Jaakk~ Salminen 

SUMN~Y 

A trip was organised by Metsäteho to the northern parts of Sweden on 

February 8-10, 1966. The object was to study the alternative methods 

~f moving wood from stump to mill. 

Special attention was paid to the increasing use of overland trans

port at the expense of floating in long-distance transport of timber 

and to the increasing popularity of the tree-length system. Other pcints 

examined were the equipment used for short-distance transport, different 

timber processing units and flexible co-ordination of the diTferent ~·~

port phases . 

The participants were unanimous in their appreciation of the work de

voted in Sweden to rationalisation. The aim is to keep logging costs in 

check and to reduce them. 

ThP pres~nt r~rort is a view of impressions g~th~re1 by the partici

pants during the trip. 






