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Katsaus perustuu Metsätehon syksyllä 1970 järjestämän retkeilyn aikana tehtyihin 
havaintoihin. Koska useimmat tässä mainituista konemerkeistä on jo esitelty aikai
semmissa Metsätehon katsauksissa (lähinnä katsauksissa 19 ja 21/1970), ei niiden 
konekuvauksia enää suoriteta, vaan keskitytään yleisiin kehityslinjoihin. Nimeltä 
mainittujen tyypillisten konemerkkien lisäksi Kanadassa ja Yhdysvalloissa on myös 
muita mbnitoimikoneita prototyyppi- tai sarjavalmistusasteella. 

ITÄ-KANADA 

Yleistietoja 

Itä-Kanada, joka käsittää Kalliovuorten itäpuolella olevat aluee~, on metsäalal
taan noin 160 milj. ha . Vuotuinen hakkuumäärä on noin 80 milj . k-m . Kuitupuusta 
saadaan noin 60 % valtion metsistä teollisuuden vastatessa sen korjuusta, 30 % yk
sityismetsistä hankintakauppoina ja 10 % sahateollisuuden sivutuotteena. Sahapuun 
korjuuta koskevia tietoja ei ole käytettävissä. Korjuun kannalta on pantava mer
kille myös verrattain korkea palkkataso (14,00 ... 15,00 mk/h hakkuutyössä). Korjuu 
suoritetaan pääosin tuntityönä mahdollisine urakkatyölisineen, ja oman moottorisa
han käytöstä korvataan erikseen. 

Korjuumenetelmien jakautuma teollisuuden suorittamassa kuitupuun korjuussa oli 
vuonna 1969 seuraava. 

Tavaralajimenetelmä 
Runkomenetel.mä 
Puumenetel.mä 

% korjatusta puusta 

22 
78 

alle 1 

Täysin koneell i sesti eli monitoimikoneilla korjattiin alle 5 % puumäärästä. Han
kin~an ihmistyöpanos kaukokuljetus mukaan luettuna on keskimäärin 0 .17 miestyöpv/ 
k-m . Hyvin järjestetyssä ~komenetel.mässä hakkuun ja metsäkuljetuksen työpanos 
on 0 . 05 ... 0 . 07 miestyöpv/k-m . 
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Korjuumenetel.mien kehitysnäkymiä 

Runkomenete Zmä 

Viime vuosien kehitykselle on ollut ominaista runkomenetel.män yleistyminen lä
hinnä tavaralajimenetel.män kustannuksella. Meikäläisittäin katsoen edellytykset 
runkomenetelmän käytölle ovatkin suotuisat . Rungon koko on usein pieni, mutta sen 
korvaa osaksi leimikoiden suuri tiheys. Metsänhoidollisia kasvatushakkuita ei myös
kään käytännössä juuri esiinny. Suurilla yhtenäisillä työmailla päästään myös ly
hyihin maastokuljetusmatkoihin ja varastoalueet saadaan riittävän tilaviksi varas
tokäsi ttelyä ja koneiden liikkumista varten. Erityisesti yksityisteillä tapahtuva 
runkojen autokuljetus on myös parantanut runkomenetelmän edullisuutta. 

Tavanomaisessa runkomenetel.mässä puiden kaato ja karsinta suoritetaan moottori
sahalla. Metsäkuljetus tapahtuu lähes poikkeuksetta vintturivarusteisilla runko
juontotraktoreilla, sillä vuoden 1969 tilaston 3 550:stä runkojuontotraktorista 
vain kuusi oli varustettu juontopihdillä. Runkojen katkonta suoritetaan vielä 
yleisesti moottorisahalla autotien varressa, mutta koneellinen katkonta on nopeas
ti yleistymässä. Vuonna 1969 oli käytössä 84 katkonta-asemaa, joilla katkottiin 
noin 40 % runkoina juonnetusta puusta . Tämän osuuden arvioidaan vuonna 1971 ole
van noin 55 %. Katkonta- asemat sijaitsevat yleisimmin välivarastolla tai 10 .. . 30 
km:n autokuljetusmatkan päässä uitto- ja rautatiereitin varrella. Yleisillä teil
lä runkoja harvoin kuljetetaan pitkiä matkoja pienen kuormankoon vuoksi, mutta yk
sityisteillä tapahtuvissa kuljetuksissa runkokuormat saadaan riittävän suuriksi 
.myös pitkiä kuljetuksia varten . 

Kaadon ja karsinnan koneellistaminen runkomenetelmässä näyttää olevan odotusvai
heessa. Beloit Tree Harvesteria (kaato-karsinta- kasauskonetta), joka on jo useita 
vuosia ollut sarjavalmistuksessa, · tehdään tilauksesta, mutta valmistus lienee vä
häistä·. Näitä koneita on Itä-Kanadassa käytössä noin 30. Timberjackin ja Abiti
bin (kuva 1) kaato-karsinta-kasaus-juontokoneet ovat vielä prototyyppiasteella. 
Runkomenetelmää on mahdollista osittain koneellis-taa Drott-kaato-kasauskoneella, jo
ka voi asettaa kaadetut puut viuhkaan siten, että moottorisahakarsinta käy päinsä. 
Vaikka runkomenetelmän koneenkehittely onkin viime aikoina edistynyt hitaasti, on 
todennäköistä, että runkomenetel.mä tulee Kanadan olosuhteissa säilyttämään merkit
tävän aseman . 

Puumene te Zmä 

Puumenetel.män lasketaan yleistyvän vajaasta 1 %:sta vuonna 1969 5 %:iin vuonna 
1971. Menetelmään kuuluvia kaato-kasauskoneita on useitakin kehitteillä tai sarja
valmistuksessa (vrt . Metsätehon katsaus 21/1970). Kaato-kasauskoneiden käytön seu-

Kuva 1. Abitibi Power and Paper Co : n kaato
karsinta- kasauskone . Kaikki valok . Met säteho 
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Kuva 2. Pettibone Processor , väl ivarastolla 
toimiva karsinta-katkontakone 



Kuva 3. Koehr inr; Ghor t wood Harvester (kaato
karsinta-katkonta-juontokone) 

Kuva 4. Riviharvennukseen tarkoitettu kaato
kasauskone (St . Regis Paper Co. ) 

r auksena juontopihdeillä varustettujen laahusjuontotr aktoreiden voidaan myös olet
t aa l i sääntyvän . Välivarastolla toimivista kar sinta- katkontakoneista on Arbomatik 
Pr ocessor ollut jo useita vuosia valmistuksessa , mutta nykyisistä valmistusmääris
tä ei ole tietoa. Sarjavalmistuksessa on myös Can Car Roadside Processor ja proto
tyyppiasteella ovat ainakin Pettibone Processor (kuva 2) ja Sicard BSP Processor . 
Eräisiin katkonta-asemiin on myös asennettu kar sintalaitteita. 

Tavarala.jimenetelmä 

Tavaralajimenetelmä on v11me vuosina nopeasti vähentynyt . Ihmistyövaltaisten ta
varalajimenetelmien kehittämiseen ei ole kiinnitetty sanottavaa huomiota, ja käytös
sä olevat menetelmät ovat runsaasti ihmistyötä vaativia . Koneellisen tavaralajimene
telmän kehittäminen sen sijaan on erityisen mielenkiinnon kohteena . Menetelmän vaa
tima alhainen ihmistyöpanos puu- ja runkomenetelmiin verrattuna on houkutteleva. 

Sarjavalmistusasteelle on tavaral.ajimenetelrnän konetyypeistä päässyt Koehring Short
wood Harvester (kaato-karsinta-katkonta- j uontokone, kuva 3), joita vuonna 1970 oli 
käytössä 14 . Käyttökokemukset ovat olleet myönteisiä ja näiden koneiden uskotaan 
nopeasti yleistyvän . Muista tavaralajimenetelmän koneista Lar son L 56 Shortwood 
Stump Processor ja Timberjack Shortwood Harvester ovat vielä pr ototyyppiasteella. 

Yleisenä käsityksenä näytti olevan , että tavaralajimenetelmä on uusien konetyyp
pien ansiosta tulossa takaisin . Suomessa ja Ruotsissa edullisiksi katsotut ajoural
la t oimivat karsinta- katkontakoneet puuttuvat Kanadasta täys i n , sillä sikäläisissä 
olosuhteissa on jo alusta alkaen katsottu edulliseksi liittää kaatolaite koneisiin . 

Sahapuun korjuun koneellistaminen 

Useimmat ~anadan monitoi~~koneista on tarkoitettu kuitupuun korjuuseen . Syöttö
ja karsintalaitteet on suunniteltu lyhyttä kuitupuuta varten ja katkonta suoritetaan 
miltei poikkeuksetta leikkaavalla t~rällä , jolloin aiheutetae.n leikkauspintojen hal
keilua . Lyös lähes kaikissa kaatolaitteissa on leikkaava terä . Tavaralajimenetel
mässä tiettävästi ainakin Larsonin kaato-karsi nt a-katkonta-kasauskoneesta on aina
kin suunnitteilla malli , joka voisi tehdä myös sahapuun pi tuista tavaraa. Laadun pe
r usteella tapahtuva apteeraus on tuskin tässäkään mahdollista . Viilivar astolla toi
mivista karsinta-katkontakoneista (puumenetelmä) ainakin Pettibone Processor sovel
tuu sahapuun tekoon , koska katkonta suoritetaan siinä sahaamalla ja kuljettaja voi 
määrätä katkaisukohdan . Runkomenetel.mässä eräissä katkonta-asemissa on sahapuun te
ko myös mahdollista . Yleisesti ottaen saakin sen käsityksen, että Itä- Kanadassa sa
hapuupuolella ainakin lähivuosina tullaan käyttämään runko- tai puumenetelmää ja y
ritään niiden koneellistamiseen . 
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YHDYSVALTAIN r;AAKKOISVALTIOT 

Ylei stietoj a 

Yhdysvaltain kaakkoisvaltiot, joiden3metsäpinta-ala on noin 80 milj. ha ja hak
~uumaara vuonna 1967 noin 170 milj . k-m , poikkeavat olennaisesti Itä-Kanadasta se
kä korjuuolosuht ei den että -menetelmien puolesta. Alueella on ainakin toistaisek
si ollut saat avissa halpaa työvoimaa (minirnipalkka v. 1968 sosiaalikuluineen 7,70 
mk / h) . Yhtiöi den osuus puunkorjuussa on vähäinen, sillä siitä vastaavat pääosin 
erilaiset välittäjät, puunhankkijat ja urakoitsijat. Edelleen on merkille pantavaa 
sahateollisuuden suuri osuus ja harvennushakkuiden lisääntyvä merkitys. Maastot ovat 
erityisesti mäntyalueilla helppoja ja tekevät halpojen työkoneiden l iikkumisen maas
tossa mahdolliseksi . 

J.:ainitut seikat ovat hidastaneet korjuun koneellistamista. Korjuuorgani saatioi
den hajanaisuuden vuoksi suuri osa kalustosta on omatekoista tai pikkupajojen val
mistetta. Vuot ta 1968 koskevan tiedustelun mukaan (vrt. Metsätehon katsaus 14/1970) 
kuitupuun korjuumenetelmät olivat seuraavat. 

% korjatust a puusta 

Tavaralajimenetelmä 
- autolla palstalta 
- kuormatraktorikuljetus 
Runkomenetelmä 
- katkonta välivarastolla 
- runkojen autokuljetus käyttö-

paikalle tai katkonta-asemalle 

59 
5 

28 

8 

Korju~ (hakkuun ja metsäkuljetuksen) ihmistyöpanos oli tilaston mukaan 0.13 mies
työpv/k-m . 

Kehitysnäkymiä 

Korjuun koneellistaminen on tälläkin alueella käynnissä. Päälinjoina ovat tule
vaisuudessakin tavaralaji- ja runkomenetelmät. Jotkut korostavat saha- ja vaneri
puun hintaeroa kuitupuuhun verr attuna ja uskovat sen perusteella runkomenetelmään 
sekä kiinteisiin katkaisu- ja lajittelulaitoksiin, joissa laadun perusteella tapah
tuva apteeraus on parhaiten suoritettavissa. Kuitupuupuolella uskotaan toisaalta 
massakäsittelyyn, jossa metsässä toimivat koneet valmistavat lyhyttä kuitupuuta 
tai jopa haketta, mutta myös tällä puolella on runkomenetelmällä ja runkojen auto
kuljetuksella omat kannattajansa . Puumenetelmää kohtaan ei tällä helppojen maasto
jen alueella tunnettane kovin suurta mielenkiintoa. 

Runkomenete Zmä 

Runkomenetelmän koneellistaminen on aloitettu kaatovaiheesta käsin. Erään arvi
on mukaan on viime vuosina myyty yhteensä 4 000 - 5 000 yksinkertaista traktorin 
eteen tai taakse kiinnitettävää, leikkaavalla terällä va.rustettua kaatolaitetta. Si:r
man arvion mukaan 80 % näistä laitteista ei ole käytössä, vaan omista.jat suoritta
vat edelleen kaadon moottorisahalla . Toisaalta erään Pohjois-Floridassa sijaitse
van yhtiön alueella kerrottiin 75 % kaadosta suoritettavan leikkaavallaterällä,mut
ta tätä on pidettävä poikkeuksellisen suurena lukuna. Viimeaikaisten käsitysten 
mukaan kaatoon tulisi yhdistää myös puiden kasaus, ja useita yksinkertaisia kaato
kasauskoneita onkin kehitteillä tai käytössä. Erityisesti on maini t tava viljelymet
sien ri viharvennuksiin tarkoitetut kaato-kasauskoneet (kuva 4 , s . 3 ) . Myös n i vel
puomi lla varustett uj a kaato-kasauskonei t a (esim. Drottia ) käytetään . 

Karsinta suoritetaan l ähes poikkeuksetta moottorisahalla, j a karsinnan koneel
listamiseen on runkomenetelmässä kiinnite tty varsin vähän huo iota. Retkeilyn ai
kana nähtiin Owens-Illinois-kaato-karsinta-kasauskone, mutta sekin on vasta esi
prototyyppiasteella. Runkojuonnossa käytetään verrattain r unsaast i j uontopihdillä 
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Kuva 5. Weye r haeuser Merchandiser, 
sahapuun apteerausasema . Oikeal ta 
syöttö , apteeraus ja säädettävät 

si rkkelit 

kiinteä 
runkojen 

katkonta-

Kuva 6. TH-100 , harvennusmetsien kaato-kar
sinta- katkonta-kasauskone 

varustettuja traktoreita. Siirrettäviä välivarastolla toimivia katkontalaitteita 
ei alueella laajemmalti käytetä, vaikka eräitä kevyitä ratkaisuja onkin olemassa. 
Koneellista katkontaa käytettäessä se yleensä suoritetaan runkojen autokuljetuksen 
jälkeen rautatievarastolla tai tehtaalla. Sahapuun katkontaa varten on kehitet~y 
kiinteitä laitteita, joilla puu saadaan apteeratuksi mahdollisimman edullisesti 
(kuva 5). Toistaiseksi nämä laitteet ovat vielä kokeiluasteella eikä tuotoksista 
ja käyttövarmuudesta ole tietoja. Kuitupuurunkoja sisältävien autokuormien katkon
taa varten on olemassa suursahoja, joilla koko kuorma katkaistaan kerralla . 

Runkojen autokuljetusta suoritetaan kaakkoisvaltioissa jopa yli 100 km:n matkoil
la. Käydyissä keskusteluissa sai kuitenkin sen käsityksen, että runkojen autokul
jetusta suoritetaan lähinnä alueilla, missä tieliikenteen tarkkailu on vähäistä, 
sillä säännökset rajoittavat runkokuormien kokoa täälläkin. 

Tavara 7,aj imenete Zmä 

Tavaralajimenetelmän puolella on kehitetty kuitupuun valmistukseen sopivia kaato
karsinta-katkonta-kasauskoneita. Näistä Buschcombinea on valmistettu usean vuoden 
aikana yhteensä 80. Koneen toiminnot ovat käsin ohjattavia, ja se on nykyisten kä
sitysten mukaan hidas . Koneen edelleenkehittä.misestä ei ole tietoa. Buschcombines
ta saatujen kokemusten perusteella on rakennettu harvennusmetsiin soveltuva monitoi
mikone TH-100 (kuva 6) , joka tekee samat työvaiheet kuin esikuvansa. TH-100- konei
ta oli syksyllä 1970 käytössä 14 ja tilauksi~ oli 40 kpl. Tämän konetyypin mahdol
lisuuksiin uskotaan erityisen paljon. Molemmat koneet on rakennettu helppoja maas
toja varten, eikä niiden käyttö esimerkiksi Suomessa tulisi kysymykseen. 

Hakemene te Zmä 

Er äillä tahoilla pyritään myös hakemenetelmän kehittämiseen ja uskotaan sen mah
dollisuuksiin tulevaisuudessa . Käytös sä olevat hakkurit toimivat joko välivarastol
la, jonne metsässä kaadetut ja karsitut rungot juonnetaan, tai rautatievarastolla. 
Koska kuorta ei pystytä toistaiseksi hakkeesta irrottamaan, on rungot kuorittava en
nen haketusta. Nähdyllä haketustyömaalla runkojen kuorinnan laatu oli puiden mut
kaisuuden vuoksi erittäin heikkoa . Hakemenetelmän koneenkehittely ei ole viime ai
koina olennaisesti edistynyt , ja ilmeisesti täll ä linjalla onkin selviteltävä vihre
än hakkeen käyttömahdollisuuksia, ennen kuin päästään eteenpäin . 

Unto Väisänen 
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Metsäteho Review 3/1971 

DEVELOPMENT OF HARVESTING IN EASTERN CANADA AND 

THE SOUTH-EASTERN STATES OF THE U.S .A. 

By Unto Väisänen 

The present review deals with harvesting technique in North America. It is based 
on a trip to the respective countries made bY the author with some other Finnish 
forest officers in autumn 1970 . The main interest lies in machines and methods ap
plied in the harvesting of timber. 
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