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Yksinkertaistamista 

ja mekanisointia 

amerikkalaisen 

esimerkin valossa 

Puutavaran hankinnan rationalisoimistoiminta on ollut 
meillä ainakin julkisuuteen tulleelta osalta verrattain sup

peiden osaprosessien rationalisoimista. Sen takia on mielen
kiintoista vertailla kotimaista kehitystä amerikkalaiseen. Yhdys
valloissa ei ole puuttunut uskallusta erilaisiin kokeiluihin eikä 
kykyä nähdä työn yksinkertaistaminen ja mekanisoimisen vai
kutus kokonaisuuden kannalta. 

T ässä on esimerkiksi otettu urakoija Houston Blankinship'in 
käyttämä menetelmä paperipuun hankinnassa. Ko. hankinnat 
tapahtuvat Arkansas'in valtiossa, missä puiden koko ja tie
tyllä pinta-alalla kasvava puusto eivät oleellisesti eroa meikä
läisestä. Myöskään hakkuumenetelmät eivät oleellisesti eroa 
meikäläisestä. Puuston ensimmäinen harvennushakkaus paperi
puiksi suoritetaan, kun puusto on 20·· ·30 vuoden ikäistä ja 
viimeistään hakataan 6o· ··8o vuoden ikäiset sahapuut. Maasto 
on jonkin verran Etelä-Suomen maastoa helpompaa. Lou
hikkoja ei ole, jotka meillä monin paikoin haittaavat hankin
taa. Talvella ei ole lunta, mutta sadeaikana joudutaan toi
mimaan erittäin vaikeissa olosuhteissa, mikä alentaa keski
tuotantoa. Työvoimana ovat pääasiassa neekerit, joiden ansio 
on n . 1 200 mk päivässä virallisen kurssin mukaan laskien. 



1 Ajo suoraan kannalta metsäauto
tien varteen suoritetaan traktorin 

Vetämällä reellä. (Kaikki tämän kir
joituksen kuvat kirjoittajan ottamia.) 

2 Kuormauslaitteena käytetään kuor-
ma-auton alustalle asennettua Log

gers Dream-nosturia. Auton perään 
on kiinnitetty tuet, lisäksi nosturin A
PUkin huippuun on vedetty kaksi teräs
köyttä vinottain auton edessä sijaitse
Vista puista. 

4 Kuorma ajetaan traktorilla suo
raan nosturin eteen. Traktoria 

Varten ei teitä raivata lainkaan. 

MENETELM.A 

Puutavaran hankintamenetelmä on seuraava. Puut 
kaadetaan ja katkotaan moottorisahalla. Pölkkyjä ei 
Pinota. Kaatosuuntaa valittaessa otetaan huomi
oon tuleva traktoriajo. Ajo suoritetaan suoraan »kan
nalta» kahdella n. 4,5 tonnin telaketjutraktorilla, 
jotka kumpikin vetävät rekeä (kuva r). Koska musta
pintaisten hakkuumiesten työteho ei ole erityisen kor
kea, tarvitaan 20···25 hakkuumiestä täyskuormituk-

3 Kuorma-auto on standardityyppi
nen. Sen alustalieasennettu kehik

ko on standardisoitu saman suuruiseksi 
kuin reen kehikko. 

sen saamiseksi kahdelle traktorille. 
Traktorin yhteydessä työskentelee traktorin ajajan 

ohella kaksi kuonnaajaa. Puut ajetaan kuor
mauspaikalle (kuva 5), missä purkaus suoritetaan 
auton lavalle asetetulla Loggers Dream-nosturilla 
(kuvat 2, 6 j a 7). Samalla suoritetaan yleensä suo
raan kuormausautoon (kuvat 8· .. IO). Ellei auto ole vielä 
saapunut paikalle, kahden teräskö_ysisilmukan varassa 
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5 Kuorman ympärille sijoitetaan 
kaksi hyvälaatuisesta teräksestä 

valmistettua lenkkiä. 

6 Kuorma puretaan reestä 9 p-m3 nippuna nos
turilla, ja traktori palaa hakemaan uutta 

kuormaa. 

oleva nippu voidaan välivarastoida nosturin eteen. 
Nosturia siirretään tavallisesti kerran päivässä. 

Reessä ja auton lavalla olevat kehikot (kuvat r 
ja 3) ovat saman suuruisia . Kuitupuunipun koko on 
n. g p ·m 3• Auton kuorma kiristetään ketjulla (kuva 
ro) ja ajetaan suoraan tehtaalle. Siellä purkaus suo
ritetaan nippuna nosturilla. Lyhyellä, y··ro km ajo
matkalla tarvitaan kaksi autoa traktorien kapasiteet
tia vastaavan kuormitusryhmän luomiseen, pitem
mällä matkalla tarvitaan kolme tai neljä autoa . 

KONEET 

Hakkuu suoritetaan tavanomaisilla moottorisa
hoilla, joista ketjusahat ovat suosituimpia (viime 
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7 Auto ~eru~ttaa traktorireen tilalle nosturin 
eteen, Ja n1ppu kuormataan autoon yleensä 

ilman välivarastointia purkaukseen yhdistettynä 
työnvai heena. 



8 Traktorireen kuormaajat auttavat nipun si
joittamisessa autoon. Kuormaaja, joka samalla 

huolehtii työnjohdosta, hoitaa nosturin. 

aikoina Me Culloch Motors Corp. on hallinnut 
DSA:ssa n. 50 % kevyiden moottorisahojen mark
kinoista) . 

Telaketjutraktorit ovat International TD-g tyyp
pisiä, joiden vetokoukusta saatava teho on n. 40 hv 
(hihnan siirtämä teho n. 48 hv). Niiden nopeus 
toisella vaihteella on 3, 7 kmfh. International-trakto
rit ovat suosittuja USA :n Etelävaltioissa, mikä johtuu 
lähinnä siitä, että niiden huolto on hoidettu siellä 
erittäin hyvin. Traktorirekenä on kuvan r esittämä 
rakenneteräskehikko. Parempi maastokelpoisuus voi
taisiin tarvittaessa saada parireillä . 

Kuormauslaitteena on erillisellä pohtomoottorilla 
varustettu Loggers Dream-nosturi, j oka on asennettu 
jatketulle Fordin alustalle. Ilman autoa nosturi asen
nuksineen on maksanut 670 ooo mk (r USA:n dol
lari = 231 mk). Kuvasta 2 nähdään, kuinka auton 
perään on asennettu käännettävä tukilaite. Nosturi 
tuetaan myös A-pukin huipusta kahdella, vinottain 
auton edustalla oleviin puihin kiinnitetyllä teräs
köydellä . Loggers Dream-nostureita valmistaa Taylor 
Machine W orks, Louisville, Mississippi, USA. 

Autot ovat tavallisia kevyitä standardivalmisteisia 
autoja. Koska kuorman suuruus on vain n. g p-m 3, 

autot kestävät aj on heikkorakenteisillakin teillä. Mai
nittakoon, että Etelävaltioissa avoimissa metsissä puut 
Usein kuormataan suoraan kannolta autoon melko 
llläkisessäkin maastossa. Tällöin (standardi-) auton 
ikä alenee kuitenkin jyrkästi j a on vain n. 2 ooo 
käyttötuntia (n. 10 kk). 

9 Kuorma asettuu autoon kohtalaisen hyvin. 

Mahdollisesti on korjattava käsin muutamien 
pöllien asentoa. 

10 Kuorma sidotaan ketjulla ja voidaan ajaa 
tehtaalle nostu rilla purettavaksi. 
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TUOTANTO JA KUSTANNUKSET 

K eskituotanto on ollut r ro···r30 p·m 3/8 h vaiheilla. 
Huipputuotanto on ollut n. 40 % korkeampi. Leväl
leen hakkuun jälkeen tapahtuvan kuljetuksen j a käsit
telyn työntarve (työnj ohto mukaan luettuna, sillä 
kuormaaja on samalla työnjohtaja) on ollut o,6 
miestuntia jp-m 3. Jos miehen tuntipalkaksi otetaan 
r 50 mk/h, varsinaisen kuljetuksen j a käsittelyn työ
kustannus on n. go mk/p-m 3, mikä on samaa suu
ruusluokkaa kuin meillä pinotavaran erottelukustan
nus uiton yi1teydessä . 
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Ei ole ollut saatavissa tarkkaa tietoa hankintakus
tannuksista ko. menetelmää sovellettaessa. Eteläval
tioissa urakoijille maksetaan hankinnasta ko. olosuh
teissa n. 500 mk/p m 3, josta osa j ää kuitenkin yrit
täjän voitoksi. 

HAITTOJA JA ETUJA 

Esitetyn tapaisen hankintamenetelmän käyttöä 
meillä j a sen soveltamista ehkäisevät mm. seuraava~ 
seikat. 

r. Puutavaran mittauksen jä rjestäminen yk~inker
taiseksi on meikäläisen hankintaorganisaation pahim
pia kompastuskiviä. Mittaus voisi tapahtua joko reessä 
tai autossa olevassa kehikossa tai painon mukaan 
(mittaus painon mukaan on käytössä muutamilla 
amerikkalaisilla yhtiöillä tuoreen puun hankinnassa). 
Mittauksen luotettavuus edellyttäisi, että se olisi puo
lueettoman henkilön suorittama. Jos mittaus tapah
tuisi kuormauksen yhteydessä, sama henkilö voisi 
auttaa kuorman autoon asettamisessa tai ehkä mie-

11 Telaketjutraktorit ovat hitaita ja saattavat 
rikkoa tien. Crosset Lumber Company 

käyttää kuvan esittämää vaunua kevyiden trak
torien siirtoon. 

1 2 Minnesota 
·traktorien 

vaunu. 

Ontario Paper Companyn 
siirtoon käyttämä puoliperä-



luummin käyttää nosturia. Tällainen järjestely saat
taa kuitenkin tuottaa meillä voittamattomia orgaru
satorisia vaikeuksia. 

2. Kun puutavaraa kuljetetaan tuoreena, joudu
taan kuljettamaan paljon vettä. Tuoreen puun paino 
on suunnilleen 30"'50 % korkeampi kuin metsäkui
van. Koska autokuljetuksen taksaperusteet ovat 
meillä parhaillaan käsittelyn alaisina, on ennenai
kaista arvioida puun tuoreuden vaikutusta autokulje
tuksen kustannuksiin. Oikeuden mukaista kuitenkin 
lienee, että varsinaisesta kuljetuksesta maksetaan ton
nikilometrimäärän perusteella. Vesipitoisuuden mit
tauksen teknillinen ratkaisu lienee mahdollinen säh
köisten mittareiden avulla. 

14 Kuvassa näkyvän tien rakentami-
nen on maksanut n. 150 000 

mkfkm. Raivaus on tehty telaketju
traktorilla, leikkaukset ja täytöt toi
Sella telaketjutraktorilla ja tasoitus ja 
ojat tiehöylällä. Soran ajoa ei juuri ole 
ollut. 

13 Tämä Minnesota & Ontario Paper 
Companyn käyttämä traktorien 

siirtovaunu on kätevämpi, koska trak
torit voidaan ajaa lavalle suoraan perän 
yli. Perä tuetaan altapäin parilla parrun 
pätkällä. 

3· Kaluston siirrot paikasta toiseen aiheuttavat 
lisäkustannuksia. Ko. menetelmään kuuluvista ko
neista autot ja nosturi voidaan ajaa nopeasti seu
raavalle työpaikalle. Samalla työmaalla tuskin nos
turia tuskin tarvitsee siirtää kuin kerran päivässä, 
mikä ehkä toisinaan voidaan suorittaa varsinaisen 
työajan ulkopuolellakin. Telaketjutraktorien siirtä
mistä pidetään yleensä vårsin kalliina. Kuvissa I 2 ... I 4 
on esitetty amerikkalaisia auton perään kytkettäviä 
traktorien siirtovaunuja. Ne tietenkin vaativat 
määräinvestoinnin, mutta ovat jonkin verran hal
vempia kuin esim. Ruotsissa käytetyt täysperävaunut 
tai hydraulisilla kippilaitteilla varustetut tyypit. Kippi
lava-autojeri käyttäminen saattaisi olla kannattavaa, 
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varsinkin j os puutavaran kuljetuksessa purkaminen 
suoritetaan kallistamalla. J äljempänä olevassa laskel
massa 4,5 t traktorit on oletettu kuljetettavan auton 
lavalla . K aluston siirrolla on merkitystä erityisesti, 
koska työmaat ovat meillä pieniä . 

4· Tieverkko on meillä kovin puutteellinen. Muu
tamat asiantuntija t pitävät autotalvitietä miltei aino
ana käyttökelpoisena autometsätienä, koska kautta 
vuoden ajokuntoinen tie on rakennuskustannuksil
taan kalliimpi. T ässä yhteydessä ei voida lähemmin 
käsitellä mainittua probleemaa. Tieverkkomme on 
kuitenkin hiljalleen paranemassa. Metsäteiden kan
nattavuusvertailuja ei j ärkevästi voida tehdä pelkäs
tään tiekustannuksien perusteella. 

Amerikassa pidetään tavallisesti vain kautta vuo
den tapahtuvaa hankintaa kannattavana, jos han
kinnan mekanisoiminen aiotaan viedä läpi. Samalla 
vältytään kausiluonteisen työn monista varjopuolista. 
Tarkoituksen mukaisia tiekoneita ja ennakkosuunnit
telua j ärkiperäisesti käyttäen tienrakennuskustannuk
sia voidaan maassamme vielä huomattavasti pienen
tää. Ehkä entistä enemmän on syytä rakentaa myös 
kesäajoon soveltuvia tilapäisiä autoteitä, joiden raken
nuskustannukset eivät nouse korkeiksi. Useat ame
rikkalaiset (ja ruotsalaiset) yhtiöt rakentavat runko
tieverkon metsämailleen ja tämän verkon täydennyk
seksi hyvin vaatimattomia »autopalstateitä». Auto
kuljetus on hevoskuljetusta halvempaa. Kuljetettaessa 
9 p-m 3 kuormia autoilla säästettäisiin hevoskulje
tukseen verrattuna ehkä n. 200 mk/km X kuorma. 
Kuvassa 14 nähdään kanadalainen autotie, jonka 
rakennuskustannukset ovat olleet n. 150 ooo mk/km 
( soranajoa ei juuri ole ollut). 

Tiekysymyksemme ei missään tapauksessa ratkea 
käden käänteessä. Myös metsänomistusolomme aset
tavat tienrakennukselle suuria rajoituksia. Lainsää
däntöteitse voidaan tietenkin pakottaa ainoastaan 
järkiperäiseen metsänhoitoon. On kuitenkin muis
tettava, että hankintatoiminnan ohella teistä koituu 
hyötyä metsänhoitotöiden ja palontorjunnan järjes
tämisessä. 

5· Kaluston kustannukset ovat huomattava kus-' 
tannuserä . Voidaan arvioida, että ko. kaluston hank
kiminen ;maksaisi seuraavasti: 

2 traktoria rekineen, a 2 200 000 mk 4 400 000 mk 
Loggers Dream-nosturi autoineen . . . 1 850 ooo mk 
4 autoa, a 850 000 mk .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3 400 000 mk 

Yhteensä . 9 650 ooo mk 
Jos vuotuinen kuoletus lasketaan 20 % :ksi, vuo

tuinen kuoletuskustannus olisi 1 970 ooo mk. J os han
kinta-aika olisi 250 vrk., jolloin ei tarvitsisi kuljettaa 
pahimman kelirikon aikana, ja tuotanto 120 p-m 3/ 

vrk, kuoletuskustannus olisi n. 66 mk/p-m 3• 

6. Meikäläisissä oloissa pääoman korko on erittäin 
tärkeä kustannus. Niinpä 8 % korkokannan mukaan, 
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käyttäen keskipääomana 6o % kaluston hankintahin
nasta korko olisi n. 15 mk/p-m 3• 

7· Työvoiman saanti kautta vuoden suoritettaviin 
metsätöihin tuottaisi varmasti vaikeuksia. - Ympäri
vuotisissa metsätöissä työvoima kasvaisi entistä am
mattitaitoisemmaksi. Tällöin olisi kohtuullista, että 
sen elintaso olisi 
elintason kanssa. 
metsätalous voisi 

tasaveroinen teollisuustyövoiman 
Näin ollen teollisuusluonteinen 

paremmin kilpailla maatalouden 
koneistuessa vapautuvasta työvoimasta. 

Esimerkissä mainitussa tapauksessa urakoija käytti 
ko. hankintamenetelmää . Ehkä j onkinlainen urakka
j ärjestelmä olisi mahdollinen meilläkin. 

Mainitun hankintajärj estelmän etuina voidaan 
mainita seuraavia. 

1. K äytettäessä tuoretta puuta kuitumassojen val
mistuksessa saadaan tietyissä tapauksissa (kuten kar
keiden valkaistujen silkkilaatujen ja hiokkeen val
mistuksessa) kuivaan (tai välillä kuivuneeseen) puu
hun verrattuna suurempi saalis ja paremmat ja 
tasaisemmat massan lujuusominaisuudet. Mainitta
koon myös, että tuoretta puuta ja tarpeeksi vahvaa 
keittoliuosta käytettäessä keittoaika lyhenee. Kos
tean puun käyttö edellyttää kuitenkin erityisesti ke
säaikana erittäin suorituskykyistä happo-osastoa ja 
erikoismenetelmiä. Tällöin ainakin tietyissä olosuh
teissa on mahdollista saada myös kemikaalisäästöjä 
valkaisussa. Niin ikään lastujen tuoreus auttaa ns. 
palamista (ligniinin polymeroitumista) vastaan, jota 
muuten saattaa esiintyä höyryllä täytön yhteydessä. 
Palaminen voidaan kuitenkin välttää kokonaan käyt
tämällä mekaanisia täyttöaparaatteja. 

Ei ole vielä tiedossa, missä määrässä näitä tuloksia 
voidaan yleistää. Jos tuoretta puuta käytettäessä 
saataisiin 3 % parempi saalis ja käytettäisiin 7,5 p-m 3 

kuitupuutafmassatonni ja massan hinta olisi 45 ooo 
mk/t, voitettaisiin 1 8o mk/p-m 3 vähennettynä keiton 
jälkeen mukaan laskettavalla valmistuskustannusten 
lisäyksellä. Nettovoitto olisi ehkä n. 100 mk/p-m 3• 

Jos massan lujuusominåisuudet paranisivat esim. 
sen verran, että saataisiin massalta 1 ooo mk/t parempi 
hinta, se .merkitsisi voittoa 133 mk/p-m 3• Tämä luku 
on esitetty pelkästään esimerkin vuoksi, jottei asian 
huomioon ottaminen unohtuisi . (Meillä on paikoin 
tapana, että hiomopuuniput käännetään uiton yhtey
dessä, mutta nipun yläosan nopean kuivumisen vuoksi 
tasaisen kosteuspitoisuuden saavuttaminen on melko 
vaikeaa.) Massojen lujuusominaisuuksien kasvaessa 
tarjoutuu mahdollisuus esim. paperikoneiden tuotan
non kohottamiseen. Sanomalehtipaperia valmistet
taessa märän puun käyttö hiomossa vaikuttaa rat
kaisevasti paperikoneiden mahdolliseen ajonopeuteen, 

2. Levälle tehtäessä pinoaminen jää pois. Meillä 
pinoamisen osuus kuorimattoman 2 m kuusipaperi
puun teossa on n. 13 % työajasta ja 4 m paperipuun 



teossa 18 .. ·19 %· Jos kuorellisen 2m kuusipaperipuun 
teosta maksettaisiin nykyisin 200 mk/p-m 3, palkan 
tulisi levälle tehtäessä olla n. 25 mk/p-m 3 pienempi. 
Moottorisahojen käytön organisointi levälleen hakat
taessa tulee helpommaksi, koska sahaustyön osuus koko 
työstä kasvaa. 

3· Reen purkaminen koneistuu. Vaikka ajomatka 
olisi n. 2 km, purkamisajan osuus hevosajossa on n. 

20 %. Jos ajopalkka olisi 150 mk/p-m 3 , palkan vähen
nyksen koneellisesti kuormattaessa tuli olla ehkä 20· .. 
25 mkfp-m 3• Ero olisi tarpeen eliminoimaan trak
torikuljetuksen kalleutta hevoskuljetukseen verrat
tuna. Traktoria varten ei yleensä tarvittaisi tien 
tekoa, jok~ hevoskuljetuksessa maksaa ehkä 15 mk/ 
P-rn 3• 

4· Autoon kuormaus koneistuu. Palkka käsinkuor
mauksesta saattaisi olla 25 mk/p-m 3• (Kuormaus
laitteen kuoletus- ja korkokustannukset em. perustein 
olisivat n. 16 mk/p-m 3, ) K oneellinen kuormaus olisi 
kenties hiukan käsinkuormausta halvempi. Suurempi 
merkitys olisi sillä, että auton kuormausaika lyhenisi 
ehkä n. 20 minfkuorma. 

5· Varastojen kunnostamisesta ja vuokrista miltei 
Vältytään. Nykyisellään varastokustannuksetautokul
jetuksen yhteydessä vaihtelevat 0'"75 mk/p-m 3• 

6. Välivarastointien yhteydessä syntyvä lahohukka 
ja sinistyminen voitaisiin välttää. J os otaksutaan, 
että kuitupuu varastoitaessa maksaa 1 200 mk/p-m 3 

ja että välivarastointi lisää lahotappiota 2 %, ilman 
Välivarastointia voitettaisiin 24 mk/p-m 3• 

7. Käytettäessä autokuljetusta metsästä suoraan 
tehtaalle vältetään mahdollisen uiton yhteydessä esiin
tyvä uittohukka. Kuitupuun uittotappiosta ei ole saa
tavissa varmoja lukuja. Uppoamisen lisäksi puita 
menetetään puomeista karkaamisen, varastamisen ym . 
takia . Uppoavuuteen vaikuttaa paitsi puun laatu, 
myös kuorimisaste, varastointi, uittoajan pituus jne. 
Jonkinlaisina keskimääräistä uittohukkaa edustavina 
arvoina saattaisi olla mäntytavaran suhteen 5 % ja 
kuusitavaran 3 %· Uittohukan aiheuttamat kustan
nukset voidaan arvioida samaan tapaan kuin !aho
hukan aiheuttamat. 

8. Kuormaaja toimii työnjohtajana. Koska han
kinta yksinkertaistuu paljon ja välivarastoinnit jäävät 
pois, muukin työnjohto vähenee oleellisesti . Työn
johto voidaan palkata kautta vuoden. 

9· Työvoiman huoltokustannukset alenevat huo
mattavasti . 

10. Mittaukset (ja merkkaukset) vähenevät oleelli
sesti . Nykyisin meillä suoritetaan niin lukuisia mittauk
sia, että paremmin kannattaisi vaikka virallisen mittaa
jan paikkaaminen kuormauslaitteelle tai tehtaan 
Varastolle, jos siten olisi mahdollista selvitä yhdellä 
mittauksella. (Mittauslainsäädännön uudistaminen 
olisi aiheellista .) 

1 1. Kuorinta voidaan suorittaa keskitetysti ja 
koneellisesti tehtaalla. Kuorimisen osuus on 40· .. 

50 % kuitupuun teosta ja maksaa ehkä 150 mk/p-m 3• 

Tehtaalla koneellisesti kuorittaessa voitaisiin säästää 
suurin osa ko. kustannuksista. 

Kaukaan tehtailla on kokeellisesti todettu, että 
tuotaessa täysin kuorimaton puun keväällä tehtaille 
ja antamalla sen olla vedessä vähintään 2 vk, voi
daan n. 9 p-m3 nippu kuoria Kaukas-Waplan tas
kukuorinkoneessa n. 23 min:ssa. Normaalisti puoli
puhdas uittamalla tuotu ja vedessä varastoitu nippu 
vaatii 17 · · · 20 min kuorinta-ajan. 

1 2. Kuoren pohtoarvo voitaisiin käyttää helposti 
hyväksi autokuljetuspuun ollessa kysymyksessä. Erään 
amerikkalaisen selluloosa- ja paperitehtaan käyttämä 

(männyn) kuoripolttoaineen määrä on ollut n. 70 t/ 
vrk. Tonililla kuoria on kehitetty 3,2 t höyryä. 

1 3· Pinotavaran korkokustannukset (hankinnan 
yhteydessä) voitaisiin välttää suurimmalta osalta. Jos 
hankinta-ajan lyhennys otaksuttaisiin vuodeksi ja 
keskipääomaksi 1 200 mk/p-m a, säästettäisiin 8 % 
korkokannan mukaan 96 mk/p-m 3• (Vrt. Kaluston 
kuoletus- ja korkokustannuksiksi saatiin 81 mk/p-m 3.) 

LOPPUSANAT 

Tarkasteltaessa ko. menetelmän haittoja ja etuja 
on edellä pysytty kiinni melko tarkoin em. esimer
kissä . Sen soveltaminen ei tietenkään ehdottomasti 
vaadi kautta vuoden tapahtuvaa hankintaa. O vathan 
sitä varten tarpeelliset koneet etupäässä sellaisia, että 
niille voidaan saada käyttöä muussakin yhteydessä. 

Meillä 5' kuitupuun sijasta olisi ehkä kysymyk
sessä 2 m kuitupuu. Hankkimalla vähän j äreämmät 
laitteet olisi kai mahdollista ja suotavaa standardi
soida nipun kooksi n. 12 p-m 3, varsinkin jos kysy
myksessä olisi kohtalaisen pitkä autokuljetusmatka. 
Tietenkin menetelmää voidaan muuntaa siten, että 
käytetään useampaa nippua tai reen sijasta vedetään 
traktoreilla kehikkoja, j otka autoon asennetulla vint
turilla vedetään lavalle. Rankoihin ja rangoille sopi
van kuorirnon käyttöön siirryttäessä puiden katko
minen voitaisiin eliminoida. 

Kirjoituksessa esitetyn hankintamenetelmän käyt
töön otto meillä toisi mukanaan lisäksi lukuisia etuja 
ja haittoja, joita edellä ei lainkaan ole käsitelty. 
Mainittua menetelmää ei suositella meikäläisiin olo
suhteisiin patenttiratkaisuna, sitähän se ei ole Ameri
kassakaan. Ehkä se kuitenkin antaa uusia herätteitä 
tarkas teleroaan hankin ta prosessin yksinkertaistamista 
ja mekanisoimista kolonaisuuden näkökulmasta. Tuo
reen puun ja tehdaskuorinnan käyttömahdollisuuk
sien lähempi selvittely olisi epäilemättä paikallaan. 

Dipl. ins., metsänhoitaja R Eklund, Metsäteho, Helsinki. 
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RISTO EKLUND: 

IS IT POSSIBLE TO SIMPLIFY AND MECHANI2E THE 
L00c:tJ:NG OF PULPWOOD 

A survey in the light of an American example 

SUMMARY 

The article reports on a simple American pulpwood Iogging 
method and examines its drawbacks and advantages for Finnish 
conditions. 

The trees are felled and cut with a power saw. The logs are 
not piled. Haulage takes place from the stump by means of 
two crawler tractors of about 4·5 tons, both of which draw the 

sled (Photo 1) . The tractor has two loaders in addition to the 
driver of the tractor. The logs are hauled to the loading 
place (Photo 5) where unloading is assisted by a »Loggers Dream» 
crane (Photos 2,6 and 7) mounted on the platform of the truck. 
Loading direct onto the truck is generally carried out in the same 
way. The frames in the sled and on the truck platform are of 
the same size (Photos 1 and 3) . The size ofthe pulpwood bundle 
is about g cu.m. p iled measure. The truck load is tightened by 
means of a chain (Photo 10) and driven direct to the mill. Over 
a short, 5 · ·· 1 o km driving distance two trucks are needed to 
makea loading unit corresponding to the capacity of the tractors; 
over a longer distance the number required is correspondingly 
bigger. 

Average output has been in thc region of 110···130 cu.m. 
piled measure per 8 hours. Peak production has been about 
40 % higher. The work required by the haulage a nd handling 
operations after logging without subsequent piling of the logs 
felled (incl. foremen) has been 0.6 hours' hand work per cu.m. 

piled measure. 
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