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SUMMARY
This article deals with the subject mentioned in
the heading, especially from the viewpoint of Finland's forestry. It commences by e.rcplaining the
difficulties of mechanization. - Forest-owning
conditions, the method offelling and the relatively
small size of the trees are 1·esponsible for the fact
that it is difficult for machines to obtain sufficient
work at the same places. The transfer of work from
one point to another and the high rate of interest
increase the working costs of the machines. Afterwards a short summary is devoted to work
connected with the felling and transport of various
kinds of timber, and to a desc1·iption concerning
the extent to which that work has been mechanised
and to the possibilities of increasing the use of
machinen.J still further. The good results obtained
from machinery which separates long and short
floated timber from each other is mentioned. Finally, the possibilities of mechanization of silvicultural work is discussed, and it is tated that
the use of machinery in forestry continues to
increase, although slowly.

on vaikeata saada samalla paikalla jatkuvasti
työtä. Siirrot työn kohteelta toiselle ja työmaalta
toiselle kohottavat käyttötuntikustannuksia. Kun lisäksi koneiden hankkiminen vaatii melkoisia
investointeja, ja korkokantamme on tavattoman
korkea esim. läntiseen naapurimaahamme verrattuna, muodostuvat käyttökustannukset näistäkin syistä kalliiksi. On myös otettava huomioon
että metsätalouden käyttämä elollinen työvoima'
on suhteellisen halpaa verrattuna teollisuutemme
taikka korkeampielintasoisten m aiden työvoimaan.
- Sosiaalisetkin näkökohdat ovat jarruttavina
tekijöinä. Kuten tunnettua, saadaan metsätöihin
pääasiallinen työvoima maatalouden piiristä vuodenaikana, jolloin viimeksi mainitulla ei ole työtilaisuuksia tarjottavana. Jos metsätalouden työvoimantarve koneellistamisen johdosta vähenisi
niin nopeasti, ettei yhteiskunta ennättäisi ratkaista taloudellisella tavalla maaseutuväestön
työllisyyskysymystä talviseen aikaan , merkitsisi
se tämän väestöryhmän toimeentulon joutumista
entistä enemmän muw1 yhteiskunnan osan kannettavaksi. Koneiden käyttö metsätaloudes a on
sen vuoksi kytkeytynyt maataloudenkin koneellistamiskysymykseen.

Metsätaloudessa esiintyvien töiden koneellistammen on sodan jälkeisinä vuosina ollut vilkkaan
pohdinnan ja tutkimustyön kohteena. Totuus
onkin, että tällä alalla koneiden käyttö on maassamme suhteelli en vähäi tä, niin suotavaa kuin
se olisikin mm. työvoimatilanteen (hakkuumie ten
vajau arvioidaa11 tällä hetkellä yli l 000 mieheksi) ja töiden keventämisen vuoksi. Tähän on
kuitenkin löydettävissä omat painavat yyu ä.
Ensinnäkin koneellistamista koneellistamisen
vuoksi ei tietenkään voida ajatella. Koneen käytön on oltava taloudellisesti kannattava-a. Met ätöittemme _luontee ta johtuu , että koneille
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~uv~ L _ Moottori.sahoihin on nykyisin saatavissa eril&isia
hsälaitte1ta.. KuvL\SSL\ tJo-Bm sahan puomikaira. Valok.
Metsäteho
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Kuva 2. Puutavaran kulje tus käynnissä. soita pitkin kulkevalla autotalvi tiellä.. Routa ja jää. muodostavat tien kantavan
kerroksen. Valok. Metsäteho

Kuva 3. Uudessa pinotavaran hakkuuta vassa hakk-uumiehet
raivaavat palstateitten pohjat valmiiksi sekä. pinoavat tai
ristikoivat tavaran niiden varsille. J os samoissa leimikoissa
on myös tukkeja, voitaneen niiden kerä.ä.miseen teitten varsille käyttää. telsketjutraktoreita (kuva 4). Valok. Metsäteho

Hida tavana tekijänä on lisäksi pidettävä sitä,
ettei teknikkokuntamme harrastus tai mielikuvitus ole sanottavasti riittänyt metsätalouden
koneiden konstruktiotehtäviin, vaikka ulkomailta
olisi saatavissa hyviä esikuvia. Koneellisten laitteiden maahantuontia taasen rajoittavat valuuttapula ym. yleisesti tunnetut ulkomaankaupan
hankaluudet.
Huolimatta vaikeuksista koneiden käyttö on
metsätalouden eri työsaroilla lisääntymässä. Seuraavassa pyritään luomaan lyhyt yleiskatsaus
tämän hetken tilanteeseen.
Puutavaran hakkuutöistä on sahaustyön koneellinen suorittaminen teknillisesti ratkaistu.
Moottorisahojen ilmestyminen markkinoille on
Amerikassa suurten puitten alueella merkinnyt
tavattoman suurta edistysaskelta. Meillä niiden
käyttöä rajoittavat puittemme pieni koko ja
leimikoittemme harvuus. Tällä hetkellä on maassamme vasta n. 150 moottorisahaa ja nekin lähinnä kokeilutarkoituksiin hankittuja. Vastaava
luku esim. Ruotsissa ja Norjassa lienee n. 20-kertainen. - Taloudellisessa mielessä ei tähänastisilla malleilla ole oloissamme suuria voittoja
saavutettavissa. - Sahausajan osuus hakkuutyöajasta on esim. puolipuhtaan paperipuun teossa
vain n. 21 %ja kuorittujen tukkien teossa n . 16%.
- Raskaan kaatosahaustyön keventäjinä ja työvoimapulan helpottajina niillä kuitenkin on oma
merkityksensä. Sahojen teknillinen rakenne on
nopeasti kehittymässä ja samalla niiden taloudellisuuskin paranee. Aivan äskettäin on konstruoitu uudentyyppinen, hehkukuulasytytyksellä toimiva 1-miehen moottorisaha, jonka paino on
vain n. 8 kg ja hinta suurissa sarjoissa valmistettuna vain n. puolet aikaisempien mallien hinnasta. On ilmeistä , että tästä tyypistä kehittyy

oloihimme taloudellisessa mielessä parhaiten
soveltuva kaatokone.
Moottorisahojen käyttömahdollisuuksia lisää se,
että niihin on rakennettu lisälaitteita muita töitä
varten. Mainittakoon esim. koneellinen puomikaira (kuva 1).
Karsimistyöhön, jonka osuus hakkuutyöstä on
puutavaralajista riippuen 3-19 %välillä, voidaan
käyttää moottorisahoja, mutta meikäläisten, suhteellisen ohutoksaisten puitten ollessa kysymyksessä se on kannattamatonta.
opivan koneen saaminen metsässä ja varastoilla tapahtuvaa lcuor-imista varten olisi erinomaisen tärkeätä. Onhan kuorimistyön osuus
keskimäärin 45 % paperipuun ja 50 % tukkien
hall''l.mtyöstä. iirrettäviä varastokuorintakoneita on kehitetty useissa mai a. Amerikkalaisista mainittakoon piiskaavien ketjujen avulla
pienpuutaYaraa kuorivat kevyet mallit ekä eräs
verraten raska vasaroilla kuorija.
Yhteistä
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Kuva 4. 3,5 tn tela ketjut raktori kuljettamassa puuta varaa
laahuskuo rmana tien varteen Värmlannissa. Vslok . J. G.
T engman

näille on joko melko suuri puunhukka, puutteellinen kuorinnan laatu taikka liian alhainen kapasiteetti. Ruotsissa on rakennettu jaksoittaisesti
toimiva, au ton lavalle sijoitettu .J kuivarumpu,
paineilmalla toimiva, kuttereiden avulla kuoriva
laite sekä viimeisenä uutuutena paikalliseen käyttöön tarkoitettu, myös paineilmalla, mutta aivan
uudella periaatteella, nim. eräänlaisten )myrkkiem
avulla kuoriva kone. Ainoatakaan edellä luetelluista ei ole vielä siinä määrin meillä kokeiltu,
että tunnettaisiin niiden käyttömahdollisuudet.
Lupaaviromalta näyttää viimeksi mainittu, mutta
toistaiseksi siitä ei ole rakennettu siirrettäviä
malleja. Kotimaassakin on konstruoitu piiskaavien ketjujen avulla toimiva )>Aservo)>-niminen
kone. Myös siitä sekä kuivista rummuista saattaa
muodostua käyttökelpoisia.
Varastokuorintaa vaikeammin ratkaistavissa on
metsässä kuoriminen. Silläkin alalla on tehty kokeita, joskaan ei meillä. On mm. rakennettu laite,
jonka moottori on hakkuumiehen selässä ja voima
siirretään taipuvan akselin välityksellä pyörivään
terään. Tähänastisia malleja ei kuitenkaan voida
pitää tyydyttävinä.
Puutavaran kuljetusten alalla koneiden käyttö
on saanut meilläkin vankan jalansijan. Autokuljetushan löi itsensä läpi jo 1930-luvulla. Vakituisten autoteiden parantuminen, autotalviteiden
rakennustekn iikan kehittyminen , entistä voimakkaampien ja kantavaropien autojen saanti maahan, perävaunujen käyttöön ottaminen , tarkoituksenmukaisemmat erikoisvaru teet, kuten kuormausta ja purkau ta jouduttavat sivutuet sekä
koneelliset kuormauslaitteet, ovat tuntuvasti
parantaneet autokuljetuksen mahdollisuuksia
kilpailussa muiden kuljetusmuotojen kanssa
(kuva 2).
Metsäkuljetuksessa alle 5 km matkoilla ei hevosta kuitenkaan ole toistaiseksi py tytty korvaamaan koneella. Amerika sakin , koneiden luvatus a maa sa, jossa puutavaran keruu hakkuualueilta teitten var ille tapahtuu: laaja a mita a telaketjutraktoreilla taikka köy iratojen
avulla , hevoset ovat o ittain palanneet takaisin
enti iin tehtäviin ä maan itäosissa . On kuitenkin
ilmeistä, että koneet vähitellen tulevat korvaamaan elolli en vetovoiman lyhyilläkin matkoilla.
iitä antavat lupauk en eräiden Ke ki-Ruot in
metsäyhtiöiden keveillä telaketjutraktoreilla aav uttamat tulokset. - Jos meillä uu i pinotavaran
hakkuu tapa, jossa hakkuumiehet raivaavat palstatiet ja kantavat tavaran niiden var ille (kuva 3},
saa laajan käytön , kuten on odotettavi a , saattaa
tukkien kerääminen teiden varsille jo ennen talven
tuloa koneellise ti, joko traktoreiden vinttureilla

Kuva. 5. Pyörätraktoreita on kokeilt,u hyvä.l!ä menestyksellä
puutavaran r ekikuljetuksessa. Kuormassa 27 p-m• halkoja.
Valok. Metsäteho

taikka laahuskuormina a jaen (kuva 4) tulla kysymykseen, edellyttäen, että samoissa leimikoissa
on myös tukkeja .
Ns. ylipitkillä hevosmatkoilla ja liian lyhyillä
autolla-ajomatkoilla on moottoroitu rekikuljetus
saamassa laajahkon käytön. Tämä kuljetusmuoto
ei sinänsä ole meillä uusi. Ensimmäiset yritykset
tehtiin jo ennen ensimmäistä maailmansotaa
höyryvoimalla toimivilla tukkivetureilla. Kuitenkin vasta nykyisellä kalustolla oikeissa olosuhtei a käytettynä sekä nykyisen hinta- ja palkkatason aika na se on osoittautunut kannattavaksi.
Rekien vetäjinä on käytetty telaketjuautoja
(Wh ite puolitelavaunu), keskira kaita telaketjutraktoreita , pyörätraktoreita (kuva 5) ekä 4pyörävetoisia kuorma-autoja.- Moott.oroitua rekikuljetusta on lähinnä pidettävä opivana lisänä
muiden kuljetusmuotojen jouko a, jolla voidaan
ratkaista vain t ietyt kuljetusongelmat.

Kuva. 6. 1 1 tn painoinen tlnsley• puomino turi !.."Uormaa. massa tukkeja trakto rirc keen . Tätä no turityyppiä vo idaan
käyttää myös autojen ja rautatieva unujen kuormaukseen.
Edelly t yksenä kuitenkin on uuri puumäärä. Valok. Metsäteho
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Kuva 7. Ruotsissa ovat kevyet, siirrettävät kuormaus kiramot saaneet verraten laajan käytön rautati evaunujen ,
autojen ja traktorirekien kuormauksessa. Kuvassa o leva
laite painaa 350 kg. Se toimii 3 hv polttornoottorilla ja Een
teoreettinen kuormauskapasiteetti on n. 100 j 3 /min. Valok.
Metsäteho

P arhaat mahdollisuudet koneiden käytölle on
paikoilla, joihin on kertynyt runsaasti puutavaraa
matkalla kohti käyttö- tai jalostuspaikkoja.
Tällaisia paikkoja ovat varastot, joista tavara
huormataan autoihin, traktorirekiin tai rautatievaunuihin. Koneellinen kuormaus on sikälikin
kiitollisessa asema a , että miesvoimin suoritet-

Kuva . Polttomoottorilla toimivat koneporat kuuluvat
nykyisin välttämättömiin työkaluihin moottoritalviteitten
ja metsäautoteitten rakennustyömailla. Valok. Metsäteho
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tuna kuormaus on tavattoman raskasta sekä
kallista horisontaalisuunnassa tapahtuviin siirto töihin verrattuna.- Autokohtaisia, auton mootto rista voimansa saavia kuormauslaitteita valmi tetaan kotimaassa jo arjatuotantona ainakin kolmea tyyppiä. Niistä parhaat kuolettavat itsensä
n. kolmessa kuukaudessa. Traktorirekien kuormaukseen suurilla varastopaikoilla on hyvällä menestyksellä käytetty telaketjuilla liikkuvia puominostureita (kuva 6). R autatievaunujen koneellinen kuormaus ei sen sijaan ole aanut vielä toivottua laajuutta, vaikka edellytykset sille ovat
hyvät. Ainoastaan paikois a, jois a vakituisesti
vuodesta toi een nostetaan puutavaraa vedestä
rautatievaunuihin , työ tapahtuu konevoimalla. Puominosturityyppiä olevilla autonkuormauslaitteilla voidaan auton oma kuorma purkaa rautatievaunuun. Voidaankin olettaa, että tämän kuormauslaitetyypin käytön li ääntyminen vähentää jonkin verran kä inkuormausta. Meiltä
kuitenkin puuttuvat täysin kevytrakentei et
(paino 300-350 kg), siirrett.:'ivät h.'Uormausltiramot, jotka Ruotsissa ovat aaneet laajan käytön (kuva 7) .
On valitettavaa, että edellä esitetyt kuormausmenetelmät ovat käyttökelpoisia pääa iallisesti
vain järeälle puutavaralle. Pinotavaralie ei toistaiseksi ole löydetty tyydyttäviä ratkai uja. Yk i
pölkky näet muodo taa liian pienen yksikön koneelliselle kä ittelylle. Niputtaminen taa en on
vaikeasti järjestettävissä. Voidaan kuitenkin .olettaa kehityksen johtavan pinotavaran niputtamiseen mahdollisimman varhaise a kuljetuksen vaiheessa ja kuormaamiseen nippuina koneelli e ti
autoihin, rautatievaunuihin jne.
Puutavaran huljetusteiden rakentarni es a ja hoidossa koneiden käyttö on nopeasti ylei tymä ä .
Vakinai et met äautotiet amoin kuin moottoritalvitiet ja usea ti m yö hevo varsitiet voidaan
rakentaa telaketjutraktoreiden a ulla nopeammin ,
paremmin ja halvemmin ht tannuk in kuin entisillä menetelmillä. Moottoriparia (kuva ) ja paineilmakalustoa käytetään kivien räjäyt töis ä niin
tietyömailla kuin uittoväylienkin perkaustyömailla. - Lumen tiivistäminen turvemailla kulkevilla talviteillä routaantumi en edi tämiseksi huo nopohjaisina..talvina tapab ui aikaisemmin pääa iallise timiesvoimin polkemalla. Nykyisin iihen
käytetään telaketjutraktoreita. Onpa en immäinen, erittäin hyvin tähän työhön soveltuva »amfibiotraktorikin)> (kuva 9) saatu jo maahan. Vaikealumisina talvina voidaan hevo liikenteen
kovettamat kylätiet avata raktoreilla autoliikenteelle olo uhtei a, joi sa niiden aukimurtaminen
autoaurauksella oli. i toivotonta.

Kuva 9. USA:n armeijan yl ijäämävarastosta hankitut, vedessä., suoJia ja kovalla maalla liikkuvat vaunut, tamfibi o ·
traktoritt, soveltuvat erinomaisen hyvin sulaan maahan sataneen lumen tiivistä.miseen rontaantumisen edistämiseksi
tielinjoilla. Oikealla vaunw1 jälki n. 70 cm syvässä. lumessa. Tulitikkulaatikko mittakaavana. Valok. Metsäteho

Puutavaran veteenvieritystäkin on pyritty koneellistamaan käyttämällä traktoreilla työntöä.
1'ra ktorivierityksen mahdollisuudet ovat kuitenkin verraten r ajoitetu t. Jos sen sijaan kokeet,
joita on ta rkoituksena suorittaa vinttureilla, antavat suotuisia tuloksia, järvialueiden koneelliselle
vieritykselle on löydetty ratkaisu.
Vedestä nosto tapahtuu jo nykyisin useimmilla
vakituisilla nostopaikoilla koneellisesti. Tosin
nosto moni sa paikoissa, jois a nostettavat puumäärät ovat riittävän suuria tehoansa nähden
ha lpojen puominostureiden käytölle (kuva 10),
suoritetaan verraten kalliilla tavalla, sähkömoottorilla toimivan vintturin vetämillä rullavau nuilla.
Mitä uittoon ja lauttaukseen tulee, on mootto rivarppaajien käyttö sodan jälkeen lisääntynyt. Erotteluilla on ratkaistu monta pulmaa uusilla pintavi.rrankehittäjillä. Koneellise ti
toimiva, pitkän ja lyhyen puutavaran toisistaan
erotteleva laite (kuva ll ) - ensimmäinen laatuaan maailma a - on rakennettu Kiiminki joelle, ja suunnitelmat ovat valmiina myö mekaani ta la jittelulaitosta varten. Viimeksi mainitun
käyttömahdollisuuk ia ei kuitenkaan vielä tunneta, sillä koekappaletta ei toi tai eksi ole rakennettu .
Myös metsänhoidollisia tehtäviä varten on rakennettu koneita. Taimitarhatyöt on Amerika a
koneellistettu verraten pitkälle. Norjalaise ovat
noudattaneet esimerkkiä. lyö meillä pitäi itäh än
olla suurimmilla taimitarhoilla mahdolli uuksia
(kuva 12). Maan pinnan laikuttamista kylvöä varten uoritetaan mm. Ruot i a traktorivetoi..c;illa
laikkureilla, ja ekä Yhdysvallois a, Teuvo toliitos.sa että aksassa kä,Ytetään erittäin uuri-

Kuva 10. Höyryvoimalla toimiva, kiskoilla liikkuva puomi.
no turi soveltuu erin omaisen hyvin puutavaran vedestä
rautati evaunuihin kuormaukseen. Teho 5 p-rn• nippuja
nostettaessa 16-20 rautatievaunua 8 tunnissa. Valok.
Metsäteho

Kuva 11. Iiläisen rak.mest. Tulkin uunnittelema mekaaninen karkeaerottelulaite Kiiminkij oe sa - ensimmäinen laatuaan maailmassa. Lyhyt tavara putoaa ki ertäväitä matolta
veteen. Pitkä tavara jatkaa matkaansa pyöriville rullille ja
niiden yli toiseen lwkkuun . Valok. Me~teho
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tehoisia, traktorivetoisia puun taimien istutuskoneita. Viimeksi mainittujen soveltuvuutta oloihimme rajoittaa maaperämme kivisyys.
Uitto- ja lauttaustöiden valvontatehtävissä sekä
metsämaiden kartoituksessa on meilläkin alettu
käyttää lentokoneita.
Kuten edellä oleva katsaus osoittaa, metsätaloutemme on koneellistumassa. Tärkeintä on,
ettemme jää tässä asiassa muista metsätalousmaista jälkeen.

Kuva 12. Koneellinen puun taimien koulutuslaite.
n . 35 000-40 000 tainta päivässä.
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