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Mekaaninen puutavaran hankinta Yhdysvaltain
Koillisvaltioissa
USA:n Koillisvaltioissa puutavaran koko ja hankintatyömaiden laajuus parhaimmin vastaavat meikäläisiä olosuhteita. Etelävaltioissa: puutavaran koko ei
poikkea meikäläisestä kovin paljoa, mutta työmaat
on saatu kohtalaisen keskitet yiksi . Länsivaltioissa
puutavara on suurikokoista, ja hankintat yömaat ovat
keskitettyjä.
·
Virallisen kurssin ja jonkin verran epämääräisten
muuntolukujen mukaan muuntaen ovat puutavaran
hankinnassa käytettyihin koneisiin ja laitteisiin (moottorisahat, traktorit, autot , kuormauslaitteet jne.) tehd yt keskimääräiset investoinnit seuraavat laskettuina
vuotuista tuotantoa kohti: Koillisvaltioissa n . 990
mk/p-m3, Etelävaltioissa n . 520 mk/p-m3 ja Länsivaltioissa n. 590 mk/p-m3. Länsivalti oissa käytetään
raskasta kalustoa; miestyönsäästö on siellä pitkälle

T elaketjutraktori korvaa toisinaan hevosparivalj a kon palstatien varteen t ehdyn p ienikokoisen p inotavaran a jossa. Huom.
traktorin ja kuljettajan suoja us. Etualalla kem ia llisesti kuorittu ins uliittipuu. (Minnesota & Ontario Paper Company)

viety, mutta välistä kalusto on lii ankin raskasta.
Koska ko. koneita ja laitteita usein käytetään vain
osan ajasta metsätöi ssä, ma initut investoinnit eivät
anna oikeata kuvaa pelkästään hankintatoimintaan
sijoitetui sta pääomista eivätkä käyttökelpoista
pohj aa kuoletus- ja korkokustannusten laskemiselle.
Nämä kustannukset ovat keskitettyj en työmaiden ja
kausivaihtelujen eliminoinnin ansiosta Etelä- ja Länsivalti oissa huomattav~tsti pienemmät kuin Koillisvaltioi ssa. Likimääräisesti ottaen Koi llisvaltioi ssa käytetään samaa t uotantoa kohti Länsivalt ioihin verrattuna kaksi kertaa niin suurta investointi a, kolme
kertaa niin paljon poltto- ja voiteluaineita ja kolme
kertaa niin paljon miest yötä.

Kaksois- tai kolmoisajoa käyttä en pinotavara ajetaan ~koti 
tekoisem p uominostu rin luo ja kuormaan nippuina suoraan
reest ä. Samalta paikalta kuormataan 700 - 3 500 p -m 8 Puoli peräva unut valtaavat a laa. Fruehauf-kaksoistelin kantavuus
11 ,3 t. (U rakoija George Biondich)
Kuorma n levey den rajoit usten takia jo udutaan 4' k uitupuu
Koillisvaltioissa v ielä usein lastaamaan pitkittäin tilan säästämiseksi. Kuorma n sitomiseen käytetään paitsi keh yksiä myös
•>karhulukkoja •>, joiden kiris tysvivun ulkopäätä e i lainkaan
tarvit Re k iinnittää ketjuun. Valok. Me tsäteh o (Oik.)
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Kaato ja katkaisu
Koillisvaltioissa kaadetaan ja katkotaan moottorisahoilla n. 70 % saha - ja vaneritukeista. Vastaava
luku Etelävaltioi ssa on n. 40% ja Länsivaltioissa
n. 90%.
Kuitupuun sahauksessa vastaavat luvut ovat 40%,
70 % ja 70 %. Kuitupuun sahaukseen soveltuvia
ketjusahoja on ollut saat avissa vain kolmen viimeisen
.·. . vuoden aikana. Näin ollen ne eivät ole vjelä ehtineet
' yleistymään riittävästi Koillisvaltioissa. Etelän väljemmissä ja tasaisemmissa metsissä on käytetty sen
sij aan jo kauemmin pyörille asennettuja pyörösahoja.
Koillisvaltioissa on li säksi melkoi sesti kanadalaista
työvoimaa, joka on amerikkalaista köyhempää ja
vähemmän ))mechanical minded )).
Mainittakoon, että Koillisvaltioissa mi ehen keski•
tuotanto kuorellisen 5' kuitupuun hakkuussa käsisahaa käyttäen on n . 3,8 p-m3 fpv ja moottorisahaa
käyttäen n . 8,1 p-m3 /pv (osa puista · melko järei,tä

Metsänhoitajien ja työnjohtajien autoina suositaan nimelliskan tavuudeltaa n Y2 tonnin kuorma -a u toja, jotka on varustettu etu suojuksella, rad iolla, palokalustolla ja vintturilla .
' ii d en kokonais ka ntavuus on n. 2-2,5 t. Valok. Metsäteho

le~tipuita).

kin lähes 25 % ollen vuoden lopussa yli 4 000. Vain
n . 1/4 niistä on varustettu vintturilla tai puskuteAlkukuljetus
rällä. Käytössä on ollut n. 200 kaupallisesti valmis~
Juontoa ja metsäajoa ei eroteta seuraavas~a toisis- tettua juontavaunua (kannatusvaunua) . Juontataan, koska ne useinkin esiintyvät yhtenä työnva i- vaunujen alhainen luku johtuu siitä, et.tei kukaan
heena, vaan niitä yhtei· suurvalmistajista ole teh,
sellä nimellä sanotaan
nyt pieniä alle 35 hv trakalkukuljethkseksi.
toreita varten soveltuvia
Alkukuljetuksen mekajuontovaunuja.
Koko
nisoiminen ei ole edistymaassa hankinnassa käyn yt Koillisvaltioissa erit etyistä 30 000 t elaketjut yisen nopeasti, vaikka
traktorista kuitenkin yli ·
ko . matkat ovat siellä n.
ll 000 on alle 35 hv trakkaksi kertaa niin pitkiä
toreita.
kuin Etelävaltioissa. SyiP yörätraktori ei ole
nä tähän asiantilaan maiosoittautunut tyydyttäväksi
Koillisvaltioiden
nitaan: t ien rakennuskalust on puute, hakkuumäämaastossa. Parhaillaan
kokeillaan kuitenkin lflet .rien pienuus ja suoraan
piensahoihin tapahtuvan
säkäyttöön soveltuvåij
juonnon vaikutus.
pia tyyppejä. )\umitelalumetto~
Enemmän kuin puolet P y örätraktoreita käyte tään kuormaukseen 'varustamalla n e ketjut kestävät
.
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sahatukkien ja melkein p itk ittäisk et jukulj ettimella kuten kuvassa (hidas), poikittais- massa · maastos:;;a vain n:.
k iramoll a tai nosturilla. V.alcik . Metsäteho
· 400 käyttötunti a.
kaksi kolmasosaa kuitupuun alkukuljetuksesta
on suoritett u Koi lli svaltioissa hevos illa. Vuonna 1951 Kuormaus
telaketj utraktorien luku on li sääntynyt siellä kuiten'Kuormauksenkin koneistuminen on Koillisvaltioissa
ollut hitaanlaista, mikä luultavasti johtuu kuormauspenkkien edullisista käyttörnahdollisuuksista. T oi sena t ekij änä mainitaan kaupallisesti valmistettuj en
kuormauslaitteiden kalleus.
Sahatukeista n. 40% on kuormattu käsin, n . 10 %
hevosilla ja n. 50% mekaanisesti . Vuonna 1950 nostureiden luku on silti jo lisääntynyt 15 %. Sen ohella on
autoihin asennettu kaikenlaisia kotitekoisia kuor'mauslaitteita yksinkertaisista köysilaitteista hydrauli'siin nostureihin saakka. Noin 20 000 autosta vain 6 %
on ollut varust ettu jonkinlaisella kuormausvintturilla .

Kaukokuljetus

Nopeasti liikkuv$1- sorankuormain tak ana olevine h y draulisine
kauhoineen. Konetta koke illaan myös pvutavaran ajooilt
täyskuormituksen a ikaansaamiseksi. Valoi}; ~etsäteho d
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Sahatullien kaukokuljetusmatkat ovat Koillisvaltioissa lyhyempiä kuin muualla maassa. Noin 1/4
sahatukeista )>ajetaam> suoraan sahalle, ilman varsi naista kaukokuljetusta. Sahatukkien keskikuljetusmatka on 20 km.

(

Kuitupuun keskikuljetusmatka on 93 km ja vanmitukkien 120 km. Vaneritukkien kuljetusmatka on pitempi kuin minkään muun puutavaran, vaikka koko
maa otettaisiin huomioon.
Pääosa kuljetuksesta suoritetaan autolla. Noin 1/3
vaneritukkien ja yli 1/2 kuitupuun kuljetuksesta tapahtuu kuitenkin käyttäen yleisiä rautateitä. Sen
sijaan metsäradat ovat käytännöllisesti katsoen kadonneet Koillisvaltioista.
Pääosa puutavarasta on kuljetettu auton lavalla.
Vain n . l 200 perävaunua on ollut käytössä. Suosituimpia autoja ovat kokonaiskantavuudeltaan 7-8,5
t autot. Autojen pienuus johtuu yleisten t eiden kapeudesta, pienistä kaarevuussäteistä ja siltojen heikosta kantokyvystä. Verrattuna 1930-lukuun parannus on kuitenkin huomattava. Parhaillaan on voimakas suuntaus raskaampien autojen käyttöön Koillisvaltioissakin, sillä teiden parantamiseen on ryhdytty
tarmokkaasti.
SotavaiUstelujen kasvaessa on odotettavissa häiriöitä välineiden hankinnoissa. Toistaiseksi hankaluudet eivät kuitenkaan ole olleet vakavaa laatua. Puutetta on silti esiintynyt esim. telaketjutraktoreista ja
niiden osista, teräsköysien pinneliitoksiin t arvittavasta

sinkistä ja kovametalleista. Vakavampana on Koillisvaltioiden metsäteollisuutta kohdannut raaka-aineen
ja työvoiman niukkuus. Noin 75 % työnantajista
kärsii työvoirnan puutetta; työvoimatilanne metsätöissä on vaikeampi vain Alaskassa. Yhtenä työvoiman niukkuutta lisäävänä tekijänä on ollut Kanadan vaurastuminen, jonka vuoksi kanadalaista työvoimaa ei ole liiennyt Yhdysvaltojen puolelle siinä
määrin kuin aikaisemmin.
Pullonkaulojen eliminoimiseen pyritään mm. seuraavin keinoin.
l. Työntekijöiden ja työnjohtajien koulutuksella.
2. Koneiden ja laitteiden ennakkohuollon parantami sella.
3. Ylikuormituksen välttämisellä.
4. Käyttämällä korvikeratkaisuja (enemmän teräsköysien pujotusta, muoviputkia, enemmän renkaiden
kulutuspinnan uusimista jne.).
5. Käyttämällä monipuolisempia välineitä (kallist ettavalla lavalla varustettua autoa voidaan käyttää
paitsi puutavaran myös traktorien, asuntoj en yms.
kuljetukseen).
· 6. Koneiden ja laitteiden yhteiskäyttöälisäämällä.
7. Tehostamalla ennakkosuunnittelua.

Mechanical Logging in the Northeastern United States
SUMJ.l1ARY
J.l1 echanization of logging operations has been hampered in the Northeastern United States by the smallness
of the work sites and the small of varying size of timber.
About 70 per cent of the saw and veneer logs and about
40 per cent of the pulpwood are felled and cut by power
saws in the N ortheast.
Horses have been used in the yarding of more than a
half of the saw logs and almost two-thirds of the pulpwood. H owever, the number of crawler tractors increased
in 1951 by almost 25 per cent. The wheeled farm tractor
has not yet proved satisfactory in the terrain of the
northeastern states but types capable of better go~ng
are being experimented with currently.
Abmtt 40 per cent of the saw logs has been loaded by

hand, about JO per cent with horse and about 50 per
cent mechanically. However, in 1950 the number of
cranes already increased by 15 per cent.
J.l1 ost of the haulage is done by truck. About one-third
of the hauling of veneer logs and over one-half of that
of pulpwood uses the m edium of the public railways.
On the other hand company-owned logging railroads
have disappeaTed practically completely. The average.
hauling distance has been 20 km for saw logs, 120 km
for veneer logs and 93 km for pulpwood.
The majority of timbe1· has been carried on t1·uck
platforms. Only about 6 per cent of the trucks have had
a trailer. The rnost populaT trucks have been of 7 · ·· 8.5;
m etric tons gross vehicle weight.

Helsinki 1953, Frenckellin Kirjapaino Osakeyhtiö.

