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Kalle P utkisto:

Eräitä metsätöiden koneellistumisnopeuteen
vaikuttavia tekiiöitä
Yleistä
Metsätalouteen kuuluvjen töiden koneellistumisaste
on muiden töiden koneellistumisasteeseen verrattuna
miltei kaikkialla maailmassa. sangen alhainen. Kun
nykyinen tekniikan taso on korkealla, sen ei pitäisi
olla koneellisten menetelmien käytön esteenä. Syyt
ovatkin pääasiallisesti löydettävissä muualta. Ne
ovat taloudellisia, sosiaalisia ja työvoimapoliittisia.
Koneellistamista pelkän koneellistamisen vuoksi ei
voida ajatella., joten ainoastaan taloudellinen koneellistaminen voi tulla. kysymykseen. - Taloudelliseksi
voidaan koneellistaminen katsoa, jos
-

sillä on saavutettavjssa välittömiä: tai välillisiä
kustannussäästöjä entisiin menetelmiin verrattuna,
tai jos
se on kannattavan tuotantoprosessin käynnissä
pitämiseksi työvoiman puutteen vuoksi välttämättömyys.

Välittömäksi on säästö kat ottava., jos koneellistetun menetelmän tuotos on siinä määrin koneellistamattoman tuotosta korkeampi, että esim. puutavarakuutioyksikköä kohden laskettuina. ensiksi mainitun
kustannukset koneiden siirto-, asennus-, käyttö-,
korko-, poisto- jne. kustannukset huomioon otettuina
ovat vjimeksi mainittuja halvemmat. Välillisestä
säästöstä voidaan mainita esimerkkinä tapaus, jossa
koneellinen menetelmä vähentää työvoiman tarvetta
ja siten työvoiman majoittamisesta ja. huollosta. maksettavja kustannuksia.. Välillistä. on säästö myös,
jos koneellisia menetelmiä. käyttäen tkiertoaika.&
ka.nnolta. työ töla.itoksen konei iin lyherityy ja niin
muodoin kantohinnan ja. työpalkkojen korkok';IStannukset alenevat.
eura.ava sa pyritään luomaan lyhyt yleisluontoinen
katsaus metsätöiden koneellistumi nopeuteen vaikuttaviin tekijöihin, joista. kaikki sivuavat tavalla tai
toisella taloudellisuu kysymystä. Tärkeimmät niistä
ovat elollisen työvoiman riittävyys, palkkatason
suhde koneiden käyttökustannuksiin, koneinvestointeihin tarvjttavan pääoman saanti, korkokannan
suuruu , yrityksen suuruus, työmaan suuruus, puitten
suuruus, ammattitaito ja psyykiset eika.t.

Elollisen työvoiman riittävyys
Maissa, joissa esiintyy rakennetyöttömyyttä., vaikkapa. vain latenttina, met ätöiden koneelli tuminen on
hida ta.. Runsa työvoiman tarjonta. merkitsee näet
yleensä suhteelli en alhai ta pa.lkkatasoa. e puole ta.a.n li ää käsityön taloudelli ia kilpa.ilumahdolli uuksia konetyön kans a .

Kun metsätöitä useissa maissa suorittaa maatalouden kanssa yhteinen työvoima., ne tasaavat kausivaihteluiden vaikutusta työmarkkinoihin. Nopea koneellistaminen saattaa tällaisissa tapauksissa johtaa
rakennetyöttömyyteen, vaikkei sellaista ennestään
olisikaan, ellei metsätöistä vapautuvalle väestönosalle
ole samanaikaisesti varattu uusia työtilaisuuksia.
Esimerkkinä siitä, paljonko näköpiirissä olevat teknilliset koneellistamismahdollisuudet voisivat irroittaa
työvoimaa, mainittakoon, että 2-~ kuitupuun ~akkuu 
työssä P ohjoismaiden olosuhteissa moo~tor1sa~alla
kaato ja yhdistetty koneellinen katkoota Ja kuormta
ensimmäisellä välivarastolla pienentävät työvoiman
tarvetta keskim. n . 49 %Metsätyötä on, väärin kylläkin, totuttu pitämään
sangen vähän ammattitaitoa vaativana. Tästä syystä
sitä on monissa metsätalousmaissa käytetty työttömyystyönä, joka puolestaan täyttää tarkoituksensa
sitä paremmin, mitä vähemmän siinä käytetään
koneita.
Runsas työvoiman saanti on tavallisesti siis koneellistumista hidastava telcijä.
Työvoiman puute on toisaalta voimakkaimpia
koneellistamisen jouduttajia. Maaseutuväestön yhä
runsaampi asutuskeskuksiin hakeutuminen ~enee
kansainvälinen ilmiö. Sen aiheuttamaa työvmman
vajausta on pyritty peittämään koneilla. -Tällöin ei
useinkaan ole mahdollisuutta arvostella,saavuteta.a.nko
konetyöllä välittömiä tai välillisiä kustannussäästöjä,
vaan kysymys on juuri siitä, saadaanko kannattavaan
tuotantoprosessiin kuuluvat työt suoritetuiksi vaiko ei.
Tällaista koneellistamista esiintyy voimakkaimmin
noususuhdanteiden aikana. · Tosin tilanteen tasaannuttua säästöä tuomattomat koneet joutuvat ainakin
osaksi syrjään, mutta konetyön organisoinoissa ja
koneiden käsittelytaidossa on päästy askel eteenpäin.
Lisäksi edullisiksi osoittautuneet koneet jäävät pysyvään käyttöön.
Työvoiman puutteen vaikutu ei ko ke ainoa ta.a.n
ihmistyötä. Maatalouden traktori oitumisesta johtuva
hevosten määrän supistuminen on ainakin eräissä
maissa. pakottanut traktori-metsäkuljetukseen siitä
huolimatta, että se on yleensä osoittautunut hevo kuljetusta kalliimmaksi.

Palkkatason suhde koneiden käyttökustannuksiin
Kun konetyön olennaisimpia tunnuksia on ihmistyön osuuden pienentyminen tuotantoprose i a eli
työn tuottavuuden n<!.usu työntekijää kohden, on
luonnollista, että konetyöllä on saavutettavj
helpommin välillistä ja välitöntä. kustaimu äästöä, jos
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palkkataso on korkea. R eaalipalkkoj en nousu siis
merkitsee koneellistumisnopeuden kasvua. Vastaavasti
alhainen palkkataso on koneellis.t umista hidastava
tekijä, varsinkin kapitalistisen talousjärjestelmän
maissa. -Korkea koneellistumisaste puolestaan tietää
yleensä korkeata palkkatasoa.
Koneiden käyttökustannuksissa ou tiettyyn rajaan
asti - myös metsätaloudessa - aleneva suunta.
Konstruktioiden kehittyminen li sää niiden kapasiteettia, ja niiden valmi stamismenetelmien kehittyminen ja valmistussarjojen suurenemi nen - huolimatta
konepajateollisuuden reaalipalkkojen mahdollisesta
noususta - halventavat niiden hankintahintoja määrättyyn pisteeseen saakka. J os verrataan esim. traktoreiden reaalihintoja v. 1920 ja v. 1954, todetaan ne
viimeksi mainittuna vuotena tuntuvasti halvemmiksi ,
ja lisäksi nykyiset mallit ovat suorituskyvyltään tuntuvasti parempia.
Palkkatason nousun vaikutusta koneelli sen työn
kannattavuuteen ja välillisesti siis koneellistumi snopeuteen kuvaa seuraava teoreettinen esimerkki. Oletetaan, että puutavaran rautatievaunuun kuormauksessa taloudellisesti kannattavan konetyön lähtökohdassa sekä koneellisen että käsinkuormauksen
kustannukset ovat yhtä suuret (100) ja että koneellisessa kuormauksessa miestyön osuus on 30 % ja
konetyön 70 %kustannuksista. Jos varsinaiset konekustannukset pysyvät muuttumattomina, niin esim.
30 % palkkatason nousu nostaisi suhteelliset käsinkuormauskustannukset 100:sta 130:een, mutta koneellisen kuormauksen kustannukset vain 109:ään.
Palkkatasoon kuuluviksi on luettava myös sosiaali sen lainsäädännön määräämät maksut, kuten lapsi li sä-,
kansaneläke-, tapaturmavakuutus-, t yöttömyysvakuutus- ja kesälomakorvausmaksut sekä mahdolli sesti
työntekijöille ilmai set miesten ja hevosten majoitustilat, kokkien palkat työmaaruokaloissa, työkaluhuolto
jne. Vastaavia maksuja ei metsätaloudessa jouduta
koneiden osalta suorittamaan . Sosiaalinen lainsäädäntö tulee ilmeisesti asettamaan t yönantajille yhä
suurempia velvotteita, mikä on tietenkin omiaan
kiihdyttämä-än koneellistamispyrkimyksiä.
P alkkatason ja koneiden käyttökustannusten suhde
näyttää siis yleensä kehittyvän koneeliistumista suosivaan suuntaan.
Ko neinvestointeihin tarvittavan pääoman saanti

Pääomien puute ja kireät luottomarkkinat ovat
omiaan hidastamaan koneellistumista. Puutavaran
hankkija saattaa hyvin tietää, että hän esim. puutavaran kuljetuksessa tarvittavan tien ra ivaamisessa
saavuttaisi vaikkapa 50 % säästön, jos hän k äytt äisi
työhön telaketjutraktoria, mutta ellei hänellä ole
traktorin hankkimiseen tarvittavaa pääomaa käytettävissä taikka jos hän joutuu käyttämään saamansa
luoton toimintan a kokonaistaustaa ajatellen tärkeämpiin kohteisiin, hänen on pakko tyytyä kalliimpaan ,
mutta vähemmän pääomia sitovaan käsinraivaukseen.
Yleensä metsätalouden koneinvestointeihin on ollut
vaikeata saada pääomia, mihin lienee osittain syynä,
että metsätyöt on vanhastaan totuttu s uorittan1aan
erittäin pienin kalustokustannuksin, osittain se, että
yhteiskunnan eri alojen pääomantarpeen t ärkeysjärj estyksessä metsätalous vain ani harvoin on ollut kärkitiloilla.
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Korkokannan vaikutus

· Pääoman niukkuuden johdannainen on korkea
korkokanta . - Koneiden käyttökustannukset ovat
luonnolli sesti sitä suuremmat, mitä korkeampi on
korko, ja sitä vaikeampi koneiden on kilpailla taloudelli suudessa ihmis- ja eläinvoimin suoritetun työn
kanssa.
Korkean koron kustannuksia no tava vaikutus on
sitä voimakkaampi, mitä vähemmän tehollista työtä
koneelle voidaan järjestää ja mitä suurempi on sen
hankinta hinta. Erityisesti met ätaloudessa on koneille
vaikeata saada runsaasti työtä, koska niiden kuljetukset työmaalta toiselle ja tietyn työmaan puitteissa
työn kohteelta toiselle lohkaisevat huomattavan osan
niiden käyttöajasta.
Korkokannan vaikutuksesta voidaan e ittä-ä seuraava esimerkki . Olettakaamme, että kysymyksessä on
5 milj. mk maksava kone, vaikkapa telaketjutraktori ,
että si lle on vuodessa 1 000 käyttötuntia ja että se
kuoletetaan 10 v uoden ai kana . Jos korko on 3 %,
korkokustannuk et aleneva ta pääomasta laskettui na
ovat 83: -mk käyttötuntia kohden, mutta jos korko
on 8 %, ne ovat 220: - mk.
Halpa korko yhtyneenä helppoon luotousaantiin
saattaa toisaalta houkutella kannattamattomaan koneelli stamiseen , mikä myöhemmin tavalli sesti johtaa
koneit a vieroksuvaan asenteeseen.
Yrityksen suuruuden vaikutus

Yleensä koneelli staminen on helpompaa suurten
kuin pienten yritysten puitteissa, koska ensiksi mainituilla on tavallisesti paremmat resurssit koneinvestointeihin, paremmat mahdollisuudet työntekijöi den kouluttamiseen sekä niiden on helpompi järjestää koneille
riittävästi työtä.
uurmetsänomistuksen puitteissa koneelli stuminen on nopeampaa kuin pienmetsänomistuksen. Vm. tapauk essa se tiettyjen
töiden osalta on mahdollista vain yrittäjien kiinteän
yhteistoiminnan puittei a.
Jos koneen omistaja katsotaan yrittäjäksi, on teht ävä ero eri tyyppisten koneiden välillä. -Moottorisaha soveltuu parhaiten hakkuumiehen omistukseen ,
koska se tulee silloin parhaiten hoidetuksi ja omistaja
itse huolehtii, että sille on runsaasti työtä. Pieni kokoiset, halvat varastokuorimakoneet sopivat yhtä
hyvin työntekijöille, pienmet änomistajille ja suuryrittäjille, mutta suuritehoiset kuorimakoneet samoin
kuin erilli set kuorman koneet, raivaustraktorit jne.
ovat liian kalliita työntekijöiden ja pienmetsänomistajien hankittaviksi. Met äkuljetuksen vaatimat lisävarusteet maatalou traktoriin antavat parhaat tulokset, jo ne ovat traktorin omistajan, maanvi lj elijän
omaisuutta. Autokohtai et puutavaran autoonkuormauslaitteet laukeavat luonnolli esti antonomistajan
hankittaviksi ja puutavaran rautatievaunuihin kuormaukseen käytettävien laitteiden pitäi i kuulua
rautatielaitoksen kalu toon, ko ka yksityi ten on
vai keata saada niille riittäväs i yötä. Metsänhoidotlisiin tehtäviin käytettävät koneelliset välineet soveltuvat parhaiten metsänomistajille, pienmetsänomi tajien
ollessa kysymyksessä u eiden yhteisomistukseen.
Koneeliistumista on omiaan jouduttamaan, jo
koneet joutuvat kulloinkin juuri opivimman yrittäjän
käsiin. P äi nvastaisessa tapauksessa on odotettavissa

hidastuminen. - Arnerikkalaismallisten, puutavaran
hankintaan tarkoitettujen erikoisyritysten muodostuminen on ilmeisesti koneellistumi selle eduksi, koska
koneiden työllisyysaste on niiden puitteissa mahdolli sta saada korkeaksi ja toisaalta spesialisoitumisen
edut pääsevät parhaiten oikeuksiinsa.

Työmaiden suuruuden vaikutus
Työmaiden suuruudella näyttää olevan hyvin voimakas vaikutus koneellistumi seen. Maissa, joissa on
tapana korjata suuret puumäärät keskitetysti, kuten
U.S.A:ssa, Kanadassa ja Neuvostoliitossa, metsätöiden
koneellistumisaste on korkeampi kuin esim. Keski- ja
Pohjois-Euroopassa. Vastaavia esimerkkejä metsänhoitopuolelta, esim. koneellisesta metsänkylvöstä ja
istutuksesta, on löydettävissä maista, joissa on ryhdytty suurisuuntaisiin autiomaiden metsittämistoimenpiteisiin.
Suurten työmaiden edut koneelli stamisen kannalta
ovat seuraavat:
-

-

Kaluston työmaalle kuljetuksesta aiheutuvat
kustannukset jäävät tuotosta kohden laskettuina
pi eniksi.
Koneiden tehollinen käyttöaika on mahdollista
saada suureksi.
Huollon, valvonnan ja ohjauksen suorittaminen
on helpompaa, halvempaa ja tehokkaampaa.
Edellisten johdosta mahdollisuudet sekä välittömiin että välillisiin kustannussää.stöihin ovat
hyvät.

J os ajatellaan pienikokoisten ja suhteellisen halpojen koneiden kuten moottorisahojen käyttöä, työmaiden koon merkitys on kuitenkin melko vähäinen. Suuruuskysymys näyttelee sitä tärkeämpää
osaa, mitä kalliimpi ja kookkaampi kone on. - J os
k ysymyksessä on e im. siirrettävä varastokuorimakone, jonka keskim. päivätyötuotos on 60 p-m 3, korkokustannukset 40 000: - mkfv, työvoiman tarve 5
miestä ja käyttökauden työpäivien lukumäärä 105,
niin 120 p-m3 suuruisilla varastoilla käytettynä työkauden tuotos jä.ä 4 200 p-m 3:iin, kun se 1 200 p-m3
vara~toilla nousee 6 000 p-m 3:iin olettaen siirron työmaalta toiselle vievän aikaa keskim. yhd~n päivän.
Edellisessä tapauksessa jouduttaisiin suorittamaan
35 kuljetusta ja jälkimmäi essä tapaukse a vain 5.
Kuoriruiskustannukset olisivat pienemmillä työmailla
arviolta n. 44: - mkfp-m3 korkeammat.
Puutavaran hankintaprosessia kokonaisuutena ajatellen työmaat käyvät sitä suuremmiksi, mitä pitemmälle met ästä on edetty. Toisin sanoen puutavaraa
kertyy runsaammin samoilla paikoilla kä itel äväk i ja
niin muodoin koneiden taloudelli et käyttömahdollisuudet paranevat.
Puutavaran koneelli en kulj tuksen kannattavuuteen vaikuttaa työmaan suuruu kysymyslähinnä siten,
että pi enten puutavaraerien noutamista varten ei
metsään kannata rakentaa koneelli ten kulj etu väli neiden edellyttämää tietä.

Puitten suuruus ja leimikon tiheyskysymys
Kuta suurempia hakattavat ja kuljete tavat puut
ovat ja mitä tiheämmässä ne kasvavat, sitä pa rem-

mat mahdollisuudet on saavuttaa niiden koneelli sell a
käsittelyllä säästöjä. - Esim. moottorisahoilla on
pohjoismaisissa olosuhteissa aavutettavi ssa keskim.
vain 3···18 % hakkuutyöajan sää tö, kun säästön on
todettu erittäin järeiden puiden kaatotyössä U . .A:ssa
nousevan jopa 76 %:iin. P aitsi sitä, että puut ovat
Pohjoismai ssa pienikokoisia, myö leimikot ovat
harvoja. Hakkuumiehen ajasta kuluu näistä yistä
rungolta toiselle siirtymiseen l · · ·33 %.
MetsäkuJjetuksessa puiden suuru us- ja leimikon
tiheyskysymys vaikuttavat täy in va. taavalla tavalla.
Kuta pienempiä rungot ovat ja kuta harvempi on
niiden sijainti, sitä pitempi matka kuuti oyksikköä
kohden laskettuna joudutaan kuorman keräämiseksi
kulkemaan ja sitä runsaammin tarvitaan kulj etusreittejä.

Ammattitaidon vaikutus
Koneellistamiseen liittyy aina koulutuskysymys,
joka ei koske ainoastaan koneiden käyttäjiä, vaan
myös työnjohtoa. Kaikissa koneelli tamiskokeiluissa
on todettu työn tuottavuus alhaisek i ja kustannukset
korkeiksi siihen asti, kunnes riittävä ammattitaito on
saavutettu. J os luottamus onnistumiseen loppuu
harjoituskauden aikana, saattaa hyvänkin koneen
käytäntöön pääsy lykkääntyä.
Työn johdon ja työntekijöiden kouluttaminen on
sitä tärkeämpää, mitä monimutkaisemmista koneista
ja mitä vaikeammasta työstä on kysymys. - J os
maan yleinen koneellistumisa te on korkea, metsätalouden töiden koneellistaminen on helpompaa kuin
muutoin. Esim. mootturisahauksen ja moottori ahojen
hoidon oppiminen on hakkuumi ehelle helppoa, jos hän
on aikaisemmin perehtynyt polttomoottoreiden käsittelyyn.
Vaikka työntekijöiden ammattitaito olisi korkea,
koneellistetut menetelmät merkitsevät aina tiettyä
työntekijämäärää kohden lasketun työnjohtajiston
tarpeen kasvua .

Psyykiset näkökohdat
Psyykisillä seikoilla näyttää olevan sangen voimakas, joko myönteinen tai ki elteinen vaikutu koneellistumisnopeuteen. Nuoret työntekijät tuntevat
yleensä voimaka ta kiinnostusta koneita kohtaan.
Paitsi sitä, että konei sta helposti muodostuu erään lai sia &aikaihmi ten leikki kaluj a», koneenkäyttäjän ammatti arvostetaan
esim. moottori sallaaj an osiaalises a kentäs ä tuntuva ti korkeammalle kuin
ta valli sen metsät yöläi sen.
Vanhoille työntekijöille on u ein ominai ta pelko,
että koneet aiheuttavat työttömyyttä ja alentavat
palkkatason siitä huolimatta, että ammattiyhdistysten
s uhtautuminen koneelli stami een on yleensä myönteinen.
Koneellisiin menetelmiin iirtyminen merkit ee sekä
työnjohdolle että -tekijöille aina tiettyä ponni tu ta,
mikä varsinkin vanhempien ikäluokkien olle
ky ymyksessä on useasti vastenmieli tä. Ollaan vanhoillisia, pysytään totutuis a ratkai ui
ja \edotaan
siihen, että näin tehden on ennenkin onni tuttu.
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Teollisuuslaitosten konetyötä on yleensä pidetty
työntekijöiden kannalta yksitoikkoisena. Koneelliset
metsätyöt vaikuttavat päinvastaisilta. Esim. moottorisahalla kaatoa miltei kaikki hakkuumiehet pitävät
käsinkaatoa •paljon keveämpänä>> siitä huolimatta,
että fysiologiset tutkimukset ovat osoittaneet eron
~uhteelli sen pieneksi . Tämä johtuu psyykisestä
asennoitumisesta.
Metsätaloudessa käytettävät koneet määräävät
harvoin työn tahdin. Jos käytetään aikapalkkausta,
yritteliäisyy pysyy alhaisena ja tuotos pienenä. Suhtautuminen muuttuu heti , jos siirrytään urakkapalkkaukseen. - Urakkapalkan oikealla tasolla muun
työn palkkaukseen verrattuna näyttää myös olevan
vaikutusta. Alipalkkaus merkitsee tavallisesti haluttomuutta ja koneiden huollon laiminlyöntiä sekä lopuksi
hakeutumi ta muihin tehtäviin. Liian korkea palkka
koneellisessa niin kuin muussakin työssä saattaa
merkitä lyhyitä työpäiviä ja vajaita työviikkoja, sillä
työntekijät eivät suinkaan aina pidä tavoitteena
mahdollisimman korkeita tuloja, vaan tiettyä totunnaista ansio- ja elintasoa.

Muita tekijöitä

Luonnollisesti kaikilla tavanomaisilla talouselämän
säätelykeinoilla, kuten verotus- ja tullipolitiikalla jne.
on sangen voimakas vaikutus myös metsätalouden
koneellistumisnopeuteen. Niiden käsittely tässä yhteydessä ei kuitenkaan liene aiheellista.
Alussa viitattiin teknilliseen kehitykseen ja todettiin,
ettei se ole koneellistumisen minimitekijä. Se on
kuitenkin ollut sellainen aivan viime aikoihin asti . Monet konstruktiot, kuten esim. ketjukuljettimissa ja
kiramoissa käytetyt, ovat vanhastaan tunnettuja,
mutta vasta uusien rakennusmateriaalien ja valmistusmenetelmien käyttöönotto on tehnyt mahdolliseksi
rakentaa laitteet riittävän keveiksi ja helposti siirrettäviksi . Erityisesti tämä koskee voiman lähteenä
välttämättömiä polttomoottoreita.
Laitteiden kevyt paino, kuljetushelppous, toimintavarmuus ja s uhteellisen huokea hinta ovat varsinkin
Pohjoismaissa suoritettavien metsätöiden koneellistamisen perusedellytyksiä.
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Eräiden puun ko rjuuseen liittyvien töiden
koneeliistuminen

Puutavaran hakkuutöistä ovat kaat o ja pölkytys
pisimmälle koneelii stuneet siitä huoli matta, että
pienikokoisten puiden alueilla tästä saatava työvoiman
ja kustannusten sääst ö on sangen vaatimaton . Karsiminen t ulee il meisesti säilymään käsityönä huolimatta euvostoliitossa sitä varten kehitetystä »konekirveest ä>>.
'en sijaan siirrettävät kuorimakoneet
tulevat valtaamaan käytt öä. K iiden merkitys onkin
suuri , sillä kuori mistyön o uus on kä in suori tetusta.
ha kkuutyöstä n . puolet. T o in käyttökelpoista metsäkuorimakonetta ei ole py tytty ra kentamaan , m utta
varastokuorimakoneiden konstruktiotoiminta on ollut
sitä vilkkaampaa. ja onni stuneempaa.
Koneellistettu hakkuutyö vaatii menest yäk een
tietynlai en organi aa.tion, jonka olennaisimpia piirteitä on puiden kasvupaikoilla, met ä ä, uoritettavan
työn supistaminen ma hdollisimman vähäiseksi . Tämä
on välttämätöntä sen v uoksi , että koneille, j oita on
siirrettävä puulta puulle, ei ole mahdollista saadasuurta
kapasiteettia. Toiseksi lä hinnä met ää olevalla välivarastolla tapa htuvan kuorio tatyön kustannuksi sta
pölkkyjen syött ö koneeseen ja va taanotto koneesta
muodostava t pääo an . J ot ta nä istä t öi t ä hyödyttäi siin mahdollisimman palj on , pölkyty on syytä jä rj estää kuorimakoneiden kulj ettimilla tapa ht uvaksi . Kun
lisäksi pitkien pölkkyjen koneellinen j uonto on helpommin järje tettä vissä kuin lyhyiden , metsä ä on
ilmeisesti tyydyttävä moottorisahalla kaatoon, karsin taan ja enintään pitkiksi pölkyiksi katkontaan . Syynä siihen, että kuorio ta ja pölkytys lopulli iin
mittoihin on aiheelli t a suorittaa ensimmäisellä välivarastolla, on tarve saada tavara jatkokuljetusta
varten mahdolli imman keveäksi (kuivuminen) ja
vähän tilaa ottavaksi.· - Tä t ä on luonnollisesti tehtävä poikkeus illoin, jo kuori on säilytettävä puun
suojaami eksi käyttöpaika lle a ti, j o t uoreen puun
suuresta vesipitoi uude t a on käytön kannalta hyötyä
tai jos pölkkyjen suuri pit uus on jatkokuljetuksen
(esim. uiton) kannalta etu .
Oikean organi a.a.tion löytäminen konetyölle on
myös metsätöiden koneelli t umisnopeuteen vaikuttava
t ekijä.

Some Factors Affecting the Rate of Mechanization of Forestry Jobs
SU.A!MARY
The degree of mechanization of forestry work, compared
wilh that of olher jobs, is very low almost lhrouglwut the
world. This is not due to a low level of technical development, the main reason is that mechanization has to be economical. I t is difficult to make direct savings lhrough
mechanization of forestry work, as the lran portation of
machinery from one work ite to anolher and from place
to place within lhe same work site splits up a considerable
part of the time of operation. For this rea on the ba.sic
co ts and the transportation costs of the equipment
bunlen heavily p-roduction co ts.
The report outlines briefly and in a general way some
faclor ajfecting lhe rate of mechanization of forestry
job under conditions prevailing in Finland. The main
factors are: the availability of labour power, the ratio
between the wage lev l and the machine operating co ts,
availability of capital for inve trnent in machinery,
the rate of inte1·est, the size of the nterprise and of the
work site, the size oj the trees and the density of tands
marked for cutting, the professional sk-ill of the labour
power, and the psychological altitude of lhe workers
toward.s mechanization. F1t1·ther important factors are
the customanJ melhods of regulating econornic life, such
as taxation and custom.s policy, and lhe adequacy of the
eq1tipment.
The sulft{;iency of manpower and animal power is the
first problem diswssed. A labour hortage is known to
be one of the slrongest incitements to mechanization.
On lhe other hand in countries with stntäural unemployment, even if it is latent, mechanization is slow.
I f the wage level is low it will be di fficult to economise
in costs by mechanical measures and mechanization will
conseqttently be a slow process. A n increase in real wages
means improving mechanizaticn jacilittes. - A high
level of mechanization generally means a ht{Jh wage
level.
The lack of cap-ital and stringent credit markets help
to retard mechanization. A ht{Jh interest level is the
corollary of a hortage of capital. The operating co ts
of mach_ines naturally ri e with interest charges and
machine become correspondingly less competitive in
economical management in r latian to human or animal
labour.
1t is generally easier to mechanize larg - cale than
maller nterpri es, i f only becaus the fonner usually
have better resources for investment in machinery, better

facili ties for training workers and find it easier to provide
sufficient work for tlte machines. - I f tlte owner of the
machine is regarded as an entrepreneur a distinction
must be made between the different types of machines.
A motor saw is best suited to the logger. Small-size,
cheap barking machines suit the worker, small forest
owner and large-scale entrepreneur equally well. But
high-efficiency machines are too expensive for the
worker or small forest owner to buy and. run. I f the
machines are owned by the most suitable entrepreneur in
each case it will contribute lo expediting mechanization.
Large work sites are ea ier to mechanize since the cost
of transporting the equip1nent to the work site is small
calculated per work result unit, the elficient operating
time of tlte machines can be prolonged, maintenance,
control and supervision are easier, clteaper and more
elfective; in short, eco1wmy in co ts is more easily
realisable. - The larger the timber to be logged and
transported and the denser the tree growlh the greater
are lhe possibilities of ec01wmy through mechanization.
M echanization is always as ociated wilh Ote questi0?1
of training, and this applies 1wt only to the machine
operators but also to lhe management. All1nechanization
experiments have shown that work elficiency is low and
costs are high until sufjicient professicnal sk-ill has been
achieved. - Even if the professional skill of the workers
i.s high, mechanized melhods always involve an increase
in the number of work supervisors per given number of
w&rkers.
T he adoption of mechanical 1nethods puts a certain
strain on both the management and the wetrkers, an effort
which especially the older age groups are loalh to accept.
Young workers are generally interested in machines. P sychological factors are thus very 1wteworthy facwrs
affecting the rapidity of mechanization.
All the customary controls of economic life, taxation,
cusW?ns tariffs etc. al.so have a very pronounced effect on
the mechanization of forestry. The article does not discuss
these aspects in detail. But it does treat briefly the
question of equipment construction. - Lightness of
weight, ease of transportation, operatt'<Jnal reliability
and relatively clteap price of {he equip-1nent are some of
lhe ba.sic requirements t.o b tnet in the mechanization
of forest operations, especially in the Northern Countries.
Finally the article surveys the mechanization of so1ne
operation.s connected wilh the harvesting of timber.
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