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Aiatuksia puutavaran valmistuksen 1a
metsäkuqetuksen koneeli ista misesta
Yleistä
Koneiden käyttö puutavaran valmistus- ja metsäkuljetustöi ä on toistaieksi ollut maa samme angen vähäistä.
Olennaisimpia syitä tähän ovat työmaiden pienuus sekä se, että koneellisella
työllä ei vallinneen hinta- ja palkkatason ollessa kysymyksessä ole ollut
mahdollista saavuttaa kustannussäästöjä, ja säästöt työvoiman tarpeessakin
ovat olleet suhteellisen vähäisiä. Tilanne
on kuitenkin nopeasti muuttuma sa. Metsätyöntekijäin reaalipalkka on noussut,
mikä on parantanut koneellistetun työn
kannattavuutta. Lisäksi markkinoille on
il maantunut joukko koneita, joilla t untuu oikealla tavalla käytettyinä olevan huomattava työvoiman tarvetta
vähentävä vaikutus.
Voidaankin
sanoa, että olosuhteisiimme · opiva koneellinen puu tavaran valmi tus- ja kuljetusmenetelmä on hahmottumassa.
Olosuhteisiimme soveltuva koneellinen puutavaran valmistus- ja metsäkuljetusmenetelmä

Kuva 1. Hakkuutyön koneellistammen edellyttää osan tähän asti metsässä
suoritetusta työstä, nim. pölkytyksen ja kuorinnan välivara.stolla tai puutavaran käyttöpaikalla tehtäväksi. Välivara.stolla on lisäksi pyrittävä yhdistämään mahdollisimman monta t yövaihetta, koska vain siten palkkakustannukset saadaan tuotosta kohden kohtuullisik i. - Kuvassa esimerkki U SA:sta.
Laite, joka tosin on sopimaton olosuhteisiimme, juontaa rangat hakkuualueelta, pölkyttää. ne vakiopituuteen sekä kuormaa.- Valok. Maraton Co.

Photo 1. The mechanisation ol Zogging work p resupposes that a part ol the worlc
done so lar in the lorest, i .e. bu.cking and barking, is carried out at the intermediate
storage or at the place o1 use o1 the timber. Furthernwre, an endeavour must be
made to combine as many work phases as possible at the intermediate storage since
only thus will i t be possible to make wage costs moderate per yield. The picture
shows an example lrom the U.S.A. The device - unsuitable lor our conditions,
i t is true - skids the long logs lrom the lel.Ung area, bucks them into standard
lengths and loads them. - Photo Maraton Co.

Puutavaralajien va lmi s t u k s ee n
liittyvistä töistä on mahdollista k on e e I I i s ta a ka.ato- ja pölkytyssahaus, kuorinta ekä polttopuiden o alta lisäksi hallwminen. - Kun koneellisen yön kannattavuuteen vaikutta-a erittäin voimakkaasti se, miten runsaasti
teholli ta työtä koneille voidaan järjestää, kuitu- ,
kaivos- ja polttopuun hakkuu een liittyvistä töistä
osa joudutaan siirtämään ä livara toiUa uoritettaviksi. On näet taloudellisempaa yöttää varastolla
pölkkyjä koneeseen kuin siirtää konetta metsämaastos a puulta puulle eli työn kohteelta toi elle.
Ainoa kone, jonka käyttö työvoiman sää tön (keskim. 8 ... 10 %) ja työn keventämisen vuok i t ulee metsässä kysymykseen, on moottorisaha. aha- ja vaneritukkien h akkuus a moottorisahaa ilmeisesti kannattaa
(kustannustenkin puol ta ulevaisuudessa) käyttää
metsässä sekä kaato- e tä pölk y a ha uk een. Kuitu- ,
kaivos- ja polttopuu kannattanee niin ikään kaataa
moottorisahan avulla, mutta pölkytyksessä on ilmeisesti edullisinta tyytyä. n. 6 m rankoihin . Tä mä. pituus
on koneelli en metsäkuljetuksen kannalta soveliain.

Rankoj en lopullisiin mittoihin (1...2 m) katkominen
tulisi ainakin maitse kuljetettavan tavaran osalta
suoritettavaksi ensimmäisellä vä.livarastolla koneellisesti ko~eellisen kuorinnan tai halkomisen yhteydessä.
Katkom inen oli i yhdistettävä koneelliseen varastokuorintaan en vuoksi, että varastokäsittelyn kalleimma t työvaiheet ovat tavaran yöttö koneen kuljett imille ja vastaanotto kuljettimilta. Näistä töistä
oli i siis saatava mahdolli imman suuri· hyöty.
Koneelli t a varastokä ittelyä varten tarvittaisiin
seuraavat koneet:
1. Pit uussuunnassa yötettävä kuorimakone.
2. 2- tai 3-teräinen, pituus uunnassa yötettyä tavaraa katkova kone (tasapaino irkkelit), jonka
terien etäisyys on säädettävissä halutun pölkynpituuden mukaan.
3. Pituussuunnassa tavaraa yöttävä kuljetin tai
kuljetinsarja.
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on n. 0 p-m3jpv eli 10 p-m3jmiesfpv. Menetelmällä on
silloin saavutettavi sa teoreettisesti laskettuna n. 49 %
miestyövoiman sää tö vasta-avan tavaralajin metsäristikoille miesvoimin valmistuk een verrattuna.
Polttopuun valmistuksessa koneellistettu menetelmä
merkit ee n. 2 ·% miestyövoiman säästöä.
Traktorin voidaan laskea korvaavan yhdessä työvuoroa a keskimäärin 3- 5 hevosta. Mikäli apumies
seuraa jatkuvasti traktorin mukana,koneellisen metsäkuljetuksen miestyön sää~tö kuutioyksikköä kohden
laskettuna on ilmeisesti suhteellisen vähäinen.

Koneellisella puutavaran valmistus- ja
metsäku 1jetusmenetel mällä saavutettavissa oleva kustannusten säästö

Kuva :2. Kuljetin, joka soveltuu rankojen siit'tärniseen kat·
komis- ja kuorimakoneeseen sekä valmiitten pölkkyjen
siirtämiseen varastopinoon tai .rautatievaunuun. Valok.
Kanninen
Photo 2. A convey tYr wh ich is ~1itable fo1· the rnwing oflong logs
i nto the buck ing and barking machine and for rnoving the prepared
logs into the storage pi le or railway car. - Photo Kanninen.

4. Kiinteäteräinen, pituussuunnassa syötettyjä
pölkkyjä halkova kone, jonka käyttö tulee kysymykseen silloin kun tavarasta valmistetaan halkoja eikä kuorittua tavaraa.
5. 2 kpl kehikkorekiä mahdollista tavaran niputtamista varten.
Tavaran valmistusasteeseen nähden vaatimukset
vaihtelevat tietenkin suuresti. Edellä esitetty kalustosarja tulee täydellisenä kysymykseen vain tapauksissa, joissa tavoitteena ovat sekä puolipuhdas
tai täyspuhdas, lyhyille vakiopituuksille katkottu ja
niputettu kuitupuu että pinoihin varastoitu halko. Laitteista on toistaiseksi konstruoimatta ja rakentamatta »nauhatyöhön» soveltuva katkomiskone. Kuorimakoneissa on myös toivomisen varaa.
K o n e e 11 i n e n m e t s ä k u 1 j e t u s perustuu
puolitelaketjuilla, puominosturityyppisellä kuormauslaitteella, vintturilla sekä puolireellä varustetun maataloustraktorin käyttöön. Traktorin liikennöimistä
varten metsiin on luotava pysyvä palstatieverkko
(talviteiden pohjat raivataan pysyviksi jo metsikön
perustamia- tai taimiston perkausvaiheessa). Talvella
tiet rakennetaan lunta tiivistämällä halvoiksi polanneteiksi. Talvella valmistettu , n . 6 m pituinen pinotavararanka sekä tukit vedetään vintturijuon~a käyttäen hakkuupaikalta suoraan traktorin rekeen. Jos
kysymykses ä ovat lumettoman ajan hakkuut, pinotavararangat kootaan sopiviksi juontotaakoiksi, jotka
merkitään ja vedetään talvella hangen alta vintturin
avulla kuorm·aan. amoin voitaneen menetellä ra iinkaadettujen vaneri- ja sahatukkien ollessa kysymyksessä (toi taisek i kokeilematta).

Koneellisella puutavaran valmistusja metsäkuljetusmenetelmällä saavutettavissa oleva työvoiman säästö
Jos kysymyksessä on 2-m puolipuhtaan kuitupuun
valmistus em. koneellisella menetelmällä, on todennäköistä, että miehen työryhmän tuotos varastolla
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Saavutetaanko edellä e itetyllä puutavaran koneellisella valmi tu menetelmällä sää~töä koneellistamattomaan menetelmään verrattuna on vaikeasti ratkaistavissa, koska koneellinen vara totyö ko. muodo sa
on kokeilemat ta. - Jo lähdetään siitä, että kustannukset saisivat olla amat, mutta tavoitteena on työvoiman sää tö, a~ia ta voidaan tehdä seuraava arvio.
Länsi- ja Itä- uomen palkkausalueilla keskinkertaisessa metsä ä on 2-m pp. kuusipaperipuun voimassa oleva hakkuutaksa 452: - mk/p-m 3 . Jos työvoiman säästö on 49 %, se merkitsee palkkakustannusten pienenemi tä n. 220: - mk:llafp-m3 • Kun koneellisen työn tuotos on 0 p-m 3fpv, konekustannukset saisivat nousta 17 600: - mk:aanfpv eli 2 200: mk:aanft ilman työpalkkakustannuksia. J o kalustolle saadaan riittävän suuri käyttötuntimäärä vuodessa, mainittu käyttötuntiku tannus sallii n. 5 ... 6
milj. markan koneinve tointiku tannukset. On todennäköistä, että tarvittava investointimäärä konesarjaa kohden on enintään 4 milj. mk, joten työn ei
pitäisi tulla ainakaan kalliimmak i kuin koMelli tamatonta valmistu menetelmää käytettäe ä . - Halkojen valmistuksen olle a ky ymykse ä ku tannusten säästömahdolli uudet ovat ilmeisesti pienemmät
siitä huolimatta että tarvittava investointimäärä
(halkomiskone kuorimakoneen ija ta) on alhaisempi.

Kuva 3. Moottorisahalla on maassamme saavutettavissa
keskim. n. . .. 10% työvoiman säästö. Valok. Mannelin

Photo 3. An average of about ... 10 % saving in labo"r can be
achieved i 11 Finland with the power aaw. - Photo Manneli n.

Alustavien 1a kelmien mukaan näyttää siltä, että
traktori-metsäkuljetus palstatiekustannukset mukaan
luettuna on alle l.O km ajomatkoilla kustannuksiltaan
hevoskuljetukseen verrattuna suunnilleen samaa suuruusluokkaa ja sitä pitemmillä matkoilla halvempaa
(edellytyksenä kuitenkin on urakkapalkalla toimivan,
ammattitaitoisen työvoiman käyttö , oikein organisoitu työmaa ja vähintään l. tihey luokan leimikko) .
Kustannuspuolta arvo teltaessa on lisäksi syytä
muistaa, että metsätyöntekij äin reaalipalkat pyrkivät jatkuvasti nousemaan ja työnantajilla a etetut
sosiaaliset velvoitteet kasvamaan . J okainen palkankorotus merkitsee koneellisella työllä saavutettavissa
olevien kustannussäästöjen kas ,rua .
Ku va. 5.

Koneellistetun työn kannattavuuden
riippuvuus työmaan suuruudesta

Photo .5 . Wheeled tractor convey ing a load of cordwoo t Iong logs
to the i nter mediate storage. - l'h oto by the autltor.

Jos oletetaan varastolla käytettävien koneiden työkauden pituudeksi 100 pv/ Yeli 00 t fv ja koneiden työskentelevän jatkuva ti samalla ,-arastolla, vuotuinen
tuotos olisi n. ' 000 p-m 3 (ellei työssä atu suurempia
häiriöitä). Tehollinen käyttötunti määrä ja vuotuinen
tuotos laskevat kui tenkin samalla paikalla käsiteltä vien tavaramäärien pienetes ä. - J o · ka lu sto n työmaalta toi elle siirtämisen oletetaan vaativan y hd en
työpäivän, eri kokoisilla työmailla koneita käytettäessä vuotuinen tu oto muodo tui i suunnilleen seuraa-vaksi.
V arastolla olevan tavaran määrä, p -m•

100

300

500

44,4

21,1

Kaluston siirtokertoja, kpl/v
13,8 10,3
7,4
3,8 2,6
2,0

3,75

Työsk entelyaika, pv /varasto
6,25 8,75 12,50 25,00 37,50 50,00 62,50 75,00

1,25

Pyörätraktori kulj ettamassa pinota.vara.ranka.kuor maa kohti vä li varastoa. - Valok. kirj.

700 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000
1,6

Kuta useammin kalustoa joudutaan iirtämään, sitä
korkeammiksi siirtokustannukset sekä kaluston korkokustannukset tulevat kuutioyksikköä kohden. Tietystä varastokoosta alkaen siirto- ja korkokustannukset kasvavat kuutioyksikköä kohden niin suuriksi,
että koneellistettu työ tulee kalliimmaksi kuin koneellistamaton .
Työmaan suuruus ei traktori-me äkuljetuksen
ollessa kysy mykse sä näyttele yhtä ratkaisevaa osaa
kann attavuudessa. Edellytyksenä kuitenkin on, että
traktorin lisävarusteille saadaan tarpeeksi käyttötunteja v uodessa. Alaraja lienee n. 300 .. .400 t.

1,3

Tuotos, p-m•fv
4 448 6 312 6 896 7 176 7 408 7 696 7 792 7 840 7 872 7 896

Mahdollisuudet pienten työma iden
koneeli istami seksi
Kuten tunnettua, pääosa puutavarasta hankitaan
maassamm e pieniltä työmailta. - Metsälöiden keskisuuruus on nykyisin vain n . 33 ha. - Pienten työmaiden töiden kannattava koneellistaminen edellä esitetyllä tavalla on mahdotonta, ellei niitä saada liitetyiksi a l u e i t t a i n t o i i i n a s u u r e k s i
k o k o n a i s u u d e k s i. - Olettaen metsänomistu suhteiden pysyvän muuttumattomina työmaiden
yhdistämiseen on olema a teoreettisesti euraavat
mahdollisuudet.
l. Puutavaran o tajien (met äteollisuuden) yhteistoiminta kehittyy ellaiseksi, että lähekkäiset työmaat joutuvat saman hankin taorganisaation (o tajan
organisaatio) hoidetta'rik i.
2. 0 tajat muodo tavat joko ke kenään tai yhteistoiminna sa me änomistajien kanssa uittoyhdi tysten kaltaisia yhtymiä, jotka aluei tain hoitavat puutavaran hakkuun ja me äkuljetuk en .

Ku va 4. 960 kg painoinen ruo tsalainen •Cambio 2h-kuorim a kon e, joka soveltunee varastokuorintaan. Ennakkotietojen
mukaan lai te kuorii puolipuhtaak i 1,5 ... • läpimittaisia,
s ulia ja jäätyneitä pölkkyjä
Ph oto .f. Th e !J60 kg , wedi h •Cambio 2 1• barking m achi nc,
which will probably do for storage ba rking. A ccording ta prelim inary i nformati on th e der:~u bar/.:s 1. 5 ... . • diameter, tmfra:um and
frozen logs "h.alf-dean",

3. M:et änhoitoyhdi tyk et tai vastaavat metsänomistajien oraani aatiot hoitavat alueittain tavaran
hakkuun ja metsäkulj etuksen yhteishankintana.
4. L u o d aan kuorma-autoilij oita vastaava, y ksityi y ritteliäi y yteen pohjaut u va
u u s i y r i t t ä j ä k u n t a u r a k o i m a a n h a kk u u- , m et ä k u l j etu - ja v a r a t o t ö i t ä.
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Kuva 6. Kaaviokuva siirrettävästä, varastotyöhön tarkoitetusta konesarjasta. 1. yöttö·
kuljetin. 2. katkomiskone, joka kuorimakoneen rakenteesta riippuen voidaan sijoit taa kone oarjassa joko sen eteen tai jälkeen. 3. kuorima kone, joka halkojen valmis tuksen o llessa
kysym;vkEessä vaihde taan halkomiskoneeseen (4). 5. kehikkoreki , jossa pölkyt nipute taan,
mikäli jatkokuljetus tapahtuu nippu .uittona. Rekiä tarvitaan kaksi ja niillä. niput siirretään
jä älle valmii een jonoon. 6. kulje tin, jolla tavara siirretään varastopinoon silloin kun e
halutaan kui vattaa ennen jatkokuljetusta, tai rautatievaunuun, s illoin kun kuormaus
halutaan uorit taa välittömästi. - Voiman läh teenä voidaan käyttää yhtä tai kahta p yörä traktoria, joilla konesarjan elem entit siirretään myös työmaalta toiselle. Toisena vaihtoehtona on poltto- tai dieselmoottorilla toimivan sähköagregaatin käyttö

Photo 6. Di agmm of a portable machin e series intendecl for storage wor/,:. 1. F eeding conueyar.
2. E tteking machine which can be accommodatecl, depending on the constr uction. of the barking
m achine, either in the front or back of i t. 3. Barking machi ne which is interchangeable with a
splitti n g machine 4. when the iob inwlves vwking /ttelwoocl. 5. Cradle sled in which the logs are
bttndlecl i f onwarcl Iransport is bttndle floating. Two sleds are needed ; on them the bwulles are
m and cnto the ice in formati on . 6. Conveyor which moves the ti mber into the storage pile when it
is first seasO'?led before /u1·th e·r transport, or intoa railwcty car when the loading is done i mmediately.
E ither one ar two wheelecl tractors may be ttsecl as th e source of power; they are also ttsed to nwL'e
the elements of the m achine series jrom one work si te to anoth e1·. A noth er alternat ive is the ttSe of
cm electric aggregate operating from either a combttStion or a diesel engine.

tettäi iin metsänomistajien
traktoreita.
Uuden yrittäjäkunnan
muodostuminen ei yksinään
anna takeita siitä, että samoilla varastoilla kä iteltävät puutavaramäärät muodo tm·atriittävänsuuriksi.
Nykyi in puutavara ajetaan näet u eassa ta.pauke a kustakin metsälöstä
omalle varastolle kaukokuljetusreitin varteen. Kuten aikaisemmasta on
ilmennyt, traktori-metsäkulj etu ta varten metsiin
on luotava pysyvä pal tatieverkko. J os tiet s uunnitellaan ja r a i vataa n
met äkomp l eks i e n
e ik ä metsäJäiden puittei a niin, että usean
metsälän puutavara
virtaa amall e y h teis" a r a s t o 11 e ja varastot
raivataan ja mitoitetaan
koneelli en varastokäsittelyn vaatimalla tavalla,
saada.an luoduk s i edell ytyk et s uur ten va rastojen synty mi sell e
ja s i e n hankintayritysten to iminn a ll e.

Puuttumatta yksityiskohtaisemmin eri vaihtoehtojen etuihin ja haittoihin voidaan helposti osoittaa
a inoa taan viimeksi ma initu n olevan reaalisella pohjalla. - Tällainen )>contracton>-yrittäjä tekisi työstä
urakka opimuk en metsänomi taj ien kans a tapauksissa, joissa tava ra on myyty hankinta kaupalla ja
ostajien kanssa py tykaupa n ollessa kysymyksessä.
Tavoitteena tulisi tietenkin olemaan koneellisen ka lu ton kapasiteettia vastaavan työmäärän aaminen
mahdollisimma n suppealtå alueelta. Kulj et ukseen käy-

Kuva 7. Yhdistetty pöll.:ky jen ka tkais u - ja halkaisuko ne
R uot ista. Laite on rakenne t t u kiinteäks i. - Valok. J . Salminon

Ku n\
Pinot \'aramnkojon \'intturijuon to käynnissä pals ·
tatietlä. ole\'an pyörä raktorin rekeen. \'a lo k. :\!annolin

Photo 7. Combir1ecllog bucking anclsplittir1g machine in StL'edw.
The device is built for stationary tiSe. - Photo J . Salminen.

Plwto . The tl'in.ch sl..·idding of cordu-ood Iong logs into thr slrrl
of the wheeled t-roc/or on the trip rocvl. - Photo JJannelin.
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Loppupäätelmät
l. Puutavaran valmistuksen ja metsäkuljetuksen
oloihimme soveltuva koneellinen suoritustapa on
hahmottumassa.
2. Puutavaran valmistuksen osalta koneellistaminen
edellyttää, että osa tähän asti metsäs ä suoritetuista
töistä siirretää n en immäi ellä välivarastolla (eräissä
tapauksissa puutavaran käyttöpaikoilla) suoritettavaksi.
3. K oneellisen varastokä ittelyn »puuttuva rengas~>
on iirrettävä, ~mauhatyöh öm oveltuva katkomiskone.
ellainen olisi syytä rakentaa mahdolli imman pian.
4. K oneellisesta vara totyö tä olisi suoritettava kokeiluj a laitteiden ja työn organj aatiun kehittämiseksi
sopivaan muotoon. Kun menetelmä on teknillise sä ja
organisatorisessa mieles ä valmis, oli i järjestettävä
täysin koneellistettuja metsätyömaita työnjohdon ja
työntekijäin kouluttami eksi.
5. K oska koneelli ta puutavaran valmi tusta ja
metsä.kuljetu ta ei todennäköisesti aada pienillä työmailla nykyi en hinta- ja palkkatason vallite sa
taloudelli esti kannattavaksi, olisi jo nyt ryhdyttävä toimenpiteisiin pienten työmaiden yhdistämisek i hankintaa varten suuremmiksi yksiköik i.
6. En immäi enä toimenpiteenä tähän suuntaan

tulee kysymykseen metsäteiden (useimmiten talviteitä palstatiet mukaan luettuina) ja varastoalueiden suunnitteleminen ja rakentaminen metsäkompleksien eikä metsälöiden puitteissa. - Tämä edellyttää, että tie- ja \ara toaluesuunnitelmat voitaisiin laatia K esku metsä eura Tapion ja Centralskogssällskapet kogskulturin organisaatioiden toimesta mak utta met ä nparannu varojen t urvin. Suunnitelmien toteuttaminen aattaa li ä ksi vaatia lainsäädännöllisiä toimenpiteitä.
7. Toisena vaiheena tulee ky ymyk een yksityisyritteliäisyyteen pohjautuvan hankilltaurakoitsijakunnan luominen.
. K oska edellä hahmoitellun ohjelman toteuttaminen vaatii ehkä vuosikymmeniä, oli i jo nyt aiheellista
ryhtyä yhteistoimin valmi telemaan ky ymystä. Ennen kaikkea olisi teiden ja vara toalueiden uunnitte leminen ja rakentaminen saatava käyntiin.
9. Edellä esitetty t ie- ja varastoaluekysymyksen
r atkaisu ja hankintaurakoit ijakunnan peru taminen
merkitsevät ilmei tä rationalisointia koneellistamattomienkin metsätöiden ollessa ky y myk e sä. Koneellist ettuiilln menetelmiin iirtyminen ja niiden saaminen
taloudelli esti kannattavik i ei ilmei esti ilman esitetyn suuntai ia toimenpiteitä ole suuria työma ita
lukuun ottamatta lainkaan mahdollista.
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ON THE MECHANISATION OF TIMBER PREPARATION AND FOREST HAULAGE
Genera l
Machines have so far been used on a very inconsiderabl o
scale in timber p reparation and forest haulage jobs in our
country. Among the princ ipal roasons for th is nre t ho small
size of work s ites and the fact t h at mechanised work has beon
unable to show a saving in costs with prices and wages at the
preva iling Ie ve i. The economy of labo ur h as also b een re latively
small. However, the situ ation is changing rapidly. The real
wages of forest workers have risen, which h as improved the
profitability of mechan ised work. F urthe rmore, a h ost of
machines have appeared on the market, which co rrectly
used, seem to have a greatly reducing e ffect on the need for
labour. I n fact, a method, suitable for our cond itions, of preparing and hauling timber is taking shape.

n etwork of strip roads (the bottoms of winte r roads are cleared
to a state of pennanency already at the establishment phase
of the stand or the cleaning phase of t he seedling stand)
must be createcl in the forest for the movements of the tractor.
In the w inter the roads are made into inexpensive packedsnow roads. Long cordwoocl bolts about 6 m in length , made
in the win ter , and t he logs are pu lled by winch skiclding from
the felling place direct into the tractor sled. If t h e felling
operations are carried out in t he snowl ess periocl the Iong
bo lts are collected into suitable skiclding loads which a.re
marked a.ncl pulled in the winter by winch from under the
s now into a loacl. The same procedure can be used for veneer
and saw logs which ha,·e been allowed to Iie ancl season as
follecl with tops intact.

Mechan ised Timber Preparation and Forest Haulage
Method Su itable in Our Cond itions

The Saving in Labour to be Achieved Through Mecha nised
Timbe r Prepa ratio n a nd Forest Haulage Method

Of the jobs connected w ith t he preparation of cliffe rent
types of timber it is possible to me c h a n i se fellin g and
bucking-sawing, barking and, for fuelwood, splitt ing . As the
p rofitability of mechanised work is affected very marked ly
by the amount of productive work that can be arranged for
the machines, a par-t of the jobs associated with the felling
of pulpwood, pitprops and fuelwood must be done at the
intermediate storage. It is mo re economical to feed bolts
into the machine at t he storage t h an to move the ma.chine
over forest terrain from one tree to ano th er, i.e. from one
work point to another.
The only machine that ent e rs into question in t he forest
for saving in labour (8 ... 10% on an average) ancl faci litat ion
of work is the power saw. In logging so.w ancl veneer logs t he
power saw is obviously (a lso as regarcls costs in t he future)
an economic proposition for both fe lling ancl bucking-sawing
operations in the forest. May be it pays also to fe ll pulpwoorl,
pitprops ancl fuelwoocl with a power saw. But in bucking it is
obviously best to confine the operatien to Iong logs o f about
6 m. Tbis is the most suitable length for mechanised haul a~e
in tl: c forest. The buck ing of Iong Iogs to the fin a l climensions
( 1..• 2 m) houlcl , at !east a regarcls timbe r to be transported
over Iand be clone mechanically at the first intermecliate
storage in cormection with mechanical b a rking or sp litting.
Bucking Ehoulcl be combined with m echanical storage barking for the rea on that the most e xpensive work phascs of
storage handling are the feecling of t he goods onto the machine
conveyors and thei r collection from the con veyors. The
maximum possible aclvantage shou lcl conseqnently b e d erivecl
fr "'11 the e jobs.
The following machincs woulcl bo necessary· for m ec hani cal
storage handling:

Taking the preparation of 2-mctre partially barkecl pulp wood by the mechanical methocl mentioned, it is p robable
that tho output of a11 -man work team at the storage is abo u t
0 piled cu.m. per day. i.e. 10 pi lcd cu.m . per man per rlay.
Theoretically calculated a saving in human labou r of about
49 % on the manual preparation of t he co rresponding goods
into cross-stackecl pilcs in the forest can now be a ch ieved
through the method.
In the preparation of fuelwood the mechanical mcthorl mean s
an approx. 2 °~ a\·ing in human labour.
The tractor may be calculatecl to be eq uival en~ in one wo rk
shift to an average of 3- 5 horse . If a heiper accompanies
t he t ractor continuously the saving in human labottr in
mechanised forest haulage calculatecl per cubic unit is obv i·
ously relatiwly small.

1. A longitudinally-fed barking machine.
:?. A

2- or 3-blade machine bucking longituclinall y-fed
timber (balancing ci rcular saw ); the blacle clistance
should be aclju table to theele ired bo lt length.

3. Com·eyor or e ries of conveyors feecl ing the goocls longi tudinally.
4. A machine with fixecl blade sp li tting longituclinall y- fed
bolt ; it use comes into question whon the timber is
made into fuelwoocl and not into barked goods.
i>. :? pallot sletls for the possible bund lin g of the timbor.

Requirements naturally ,·ary greatly wit h tho clegree the
timter is proce ecl. The serics of eq ui pment mentionecl abo,·e
cntcrs into question in its enti roty only when theohjeet is both
rartially or completely barked pulpwoocl, buckecl to short
stardarcl Iengths ancl bundlecl, and fue lwood stor cl in stacks.
Of the Pquipment a bucking machine suitabl o for moving
Iine work bas tili to be designed. Barking machincs also leave
room for improvement.
:\1 e c h a n i c a 1 f o r e s t h a u 1 a g e is based on the
u Ee of an agricultura l tractor furnishecl with half-tracks, boom
crane type loacling device, winch a.nd ha.lf-sled. A permaneat
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The Saving in Costs to be Achieved Through Mechanised
Timber Preparation and Forest Haulage Method
I t is di ff icult to decicle whether tbe above-menti ~mecl mechanised t imber preparation method leads to a sav ing in
com parison with the unmechanised m e thocl as mechanised
storage work oftbe type in question has not been experi m entecl
with. If we work from tbe assumption that t h e costs are t he
same b ut the aim is a aving in Iabour, we can make t he
following e timate.
The Iogging wage rate in force for ~-metro partislly barked
spruce pu lpwoocl in a mediocre fore t in the w t and eastFinnish wage areas i 452 marks per pilecl cu .m. If the svi ng
in labour is 4!) 0 ~ it means a cut in wage co ts by omo 220
marks per piled cu.m. As the yielcl of mechani ed work is
0 p iled cu.m . per day. machine can come to 17 600 mad<s
per cla.y. i.e . 2 200 marks per hour excluding wage cost-s. If
n sufficiently high number of utilisation hours pe r year is
obtainerl for the equipment the co per hour ofu e, mentioned
above, permit a machine ill\·e tment expendi urc o f about
.'i ... 6 million mark . The nece Qary investm nt per machine
seri es i probably 4 million mark at the outsicle and consequcntl~· thc work should pro,·e no more cxpen i,·e than with
the nnmcchanised preparation m ethod. - For the preparation
of fu clwood the poSl' ibilitie of effccting a saving in co ts are
c,·idcntly maller dc pit the fac t that the inve tment to bc
made (a plitt ing machine in lic u of a barking machine) is
smallcr.
According to preliminary calculation it doe s cm tlmt
the co t of fore t haula e with a tractor. inclusi,·o of . t•·ip
rond co t . for hauling distance wuler 1. 0 km is approximat c ly cqual to the cost of horse haulage: it is cheaper for
distance. o,· r 1.0 km (but only provid cJ that killed labour
work ing on piece rate i m:ed. that thc work itc is corrcct l~·
organised and the tand marked for cutting i Rt !east of
dc nsity cla<s 1).
l n asse mcnt of the co t it mu t al o be remembercd
that thc rcal wages of fore t labour tend t o ach·ance t e adily
and the ocial obli ation of employcrs to g row. Ea h wag
rise mean an increase in the sa,·ing in co t to be achi veri.
by mechani d work,

Dependence of the Profltability of Mechanised Work
on the Size of Work Site
If the operating periorl of the ma.chines used at the storage
is ta.ken to l::e 100 days per year, i.e. 00 hours, and if we
a.ssume that the ma.chines eontinue to work at the same stora.ge.
the annual output will be about 000 piled eu.m. (provided no
major stoppages oceur in the work). Howe ve r. both the num ber of produetive hours of use a.nd the annual output rlecline
when the qua.ntities of goods handled at a. ingle site dec rea.se.
- If the moving of the equipment from one work site to
another is a.ssumed to require ono working da.y the o.nnual
output in work site of dif(erent size. using mae hines, woulcl
prove to be a.pproximately a.s follows:
Total of goods at the storage, piled cu.m .
100

300

500

700 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000

Number of times the equipment is mol'ed, number per a.nmt?n
44.4

21.1

13.8

1.25

3. 75

6.25

10.3

7.4

3.

2.6

2.0

1.6

1.3

Working time, days per storage

ow11ers for the job in cases where the imber ha.s been sold
aga.inst delivery eontra.ct a.nd with buyers in cases where
stumpage sa.les are in question. The ohjeet would naturally
be the provision of work in keeping with the eapacity of the
mechanised equipment a.nd in a.s eoncentrated an a.rea as
possible. The forest-ow·n ers' tractors woulcl b e usecl for the
transporta.tion.
The esta.blishment of a new entrepreneurial body is not in
it elf any gua.rante tha.t the qua.ntities oftimber to be handled
a.t gi ven storages will be sufficiently large . ln many ea es
today timber is ha.uled from each forest enterprise to its own
storage a.long the long-dista.nee ha.ulage route. As has
e merged from the foregoing, a. permanent strip road network
must be established in forests for forest ha.ulage with a tra.e tor.
If roa.ds are planned and eleared within
for es t eomplexes and not within forest
e n t e r p r i s e s s o t h a t t h e t i m b e r o f s e ,. e r a 1
e n t e r p r i se s f 1 o w s t o t he s a. me j o i n t s t o r a g e a.nd the storages are eleared and laid out for m echanised
storage handling, i t w i 1 1 b e p o s i b 1 e t o c r e a t e
prerequisites for the origina.tion of larg e
stora.ges and hene e for the opera.tion of
1 o g g i n g e n t e r p r i s e s.

. 75 12. 50 25.00 37.50 50.00 62.50 75.00

Output, piled cu.m . per annurn
4448 6312 6896 7176 740

Conclusions

7696 7792 7 40 7872 7896

The more frequently the equipment must be movecl the
higher H e moving coe.ts ancl the interest eosts on the equipment per eubie unit. tarting from a. eerta.in stora.ge size, the
moving o.nrl inte rest C'osts increase per cubie unit to such a
high figure that mechani ecl work proves more expen. ive than
unmeehanisecl.
In forest ha.ulo.ge with a. tra.ctor the size of the work site is
not e qually decisive for profitability. Howover, the eondition
is that sufficiently many utilisation hours a.re obta.ined for the
a.uxilia.ry equ ipment of the tractor. The lowe r limit is pe rha.p
about 300 .. .400 hours.

Possibilities of Mechanising Small Work Sites
As is well known, the majority of the timber in Finland is
logged at small work site . - · The a,·era.ge size of forest ente rprises is toda.y only about 33 ha. - The profitable m eehanisation of srriall work sites in the manner described above is
impo sible if they cannot b e combinecl b y a. r e a s i n t o a.
1 a. r g e en t i t y . Assuming that forest ownership relations remain unchanged , the following theoretieal possibilities
exist for the combina.tion of work sites:
1. Co-operation between timber buyers (forest industry)
to bring work sites lying clos3 to one another unde r the
ma.nagement of one ancl the sa.me logging organisation
(buyers' organisa.tion).
2. The forma.tion among the buyers themseh·es or in cooperation with fore t-owners of a.ssoeiations akin to
floating a.ssoeia.tions to ma.nage timber logging and forest
ha.ulage by area.s.
3. The mana.gement by forestry a.ssocia.tions or corre poncling fore t-owper association of the logging and fore t
haulage of timl::er by areas a.s co-operative logging.
4. The e r e a t i on o f a ne w b o d ~- o f en t r e p r e n e u r s b a s e cL o n p r i ,. a. t e
n t er p r ise
a11d eorr spo11ding to truck dri,·ers t o c a. r r ~· o u t
1 o g g i 11 g, f o r e t h a. u 1 a g e, a 11 d s t o r a. g e
w o r k o 11 a. e o 11 t r a e t b a s i s .
\\' ithout diEcuE ing in deta.il the pro and cons of the a.lternatives it is ea.sy to pro,·e that only the fourth of these possibilit ies ha.s a. rea.li tie fou11dation. - The contra.ctor-entrepr neur would conclude a contract a.greement with forest-

Eripaino

l. Mechanisation suited to the preparation ancl fore t
haulage of timber is ta.king shape.
2. As regards timber preparation, mecha.nisa.tion presuppo es
that a part of the jobs hitherto ca.rried out in the forest will
now be taek]ed at the first intermerliate stora.ge (in some eMes
at the places of use of the timber).
3. The •missing linkt of m eeha.nised storage ha.ndling is
a. porta.ble bueking ma.chine suita.ble for moving Iine work.
It is desirable that such a. machine hould be construeted as
soon as possible.
4. Experiments should be eonducted with m eeha.nised
storage work to develop the equipment and the organisa.tion
of the work. When the method is rea.dy in the teelmical and
organi ational sense wholly meehanised forest work s ites
should be opened up for the training of supervisers and workers.
5 . As it will probably not be possible to make mecha.nised
timber preparation a.nd the fore t ha.ulage of timber eeonomieally profitable at small work sites with price and wa.ges at
the prevailing ]e,·el, mea.sures should be taken now to eombine small work sites into larger units for logging.
6. The first step in this direetion would be the pla.nning of
forest roads (mostly winter roads, including strip roa.ds) and
stora.ge areas w ithi.n fore t eomplexe a.nd not within forest
cnterprises. - A precondition for thi is the planning of roa.d
and storage projects by K e ku metsäseura Tapio (the Central
Forestry Association Tapio) and Centralskogssiillska.pet
Skogskultur (Central Fore try Association Skog3kultur) free
of charge with forest improvement fw1ds. The implementation
of the plans ma.y, moreover. require legislative mea.sure .
7. Another pha.se is the esta.bli hment of a logging-contraetor
body ba.sed on private enterprise.
.
. As the realisation of the progra.mme outlined above may
take even deca.des co-operation in t he handling of the question
is ealled for a.t the present juneture. Above a.ll the planning
and building of roads and stora.ge ites hould be put unde r
wa.y.
9. The solution of the road and torage a.rea. problem and
t he esta.blishment of a logging-eontractor body mea.n obvious
ra.tionalisation, even in non-mecha.nised forest operations.
A ehange-over to mecha.nised methods a.nd making them
profitable will obviou ly not be po ible at all without the
measures of the type mentioned abo,·e xcept on lar,z:e work
sites.
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