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Jokainen tietää, että kaikissa johtavissa metsätalous
maissa eletään nyt puutavaran hankintatöiden ko
neellistamisen kautta. Meidänkin maassamme metsä
työntekijä on ottanut joitakin koneita avuksi omille 
lihaksilleen, jotka sentään vielä usein suorittavat 
suurimman osan hakkuutyöstä. Kuitenkin moottori
saha on kohta lähes yksinomainen kaato- ja katko
misväline, kuorinta tapahtuu yhä enemmän koneelli
sesti, ja hevonen - tuo monipuolinen ja maaston 
vaatimuksiin erinomaisesti mukautuva vetojuhta
alkaa sekin ennen pitkää hävitä metsätöistä joutuen 
korvatuksi konevoimin kulkevilla vetopeleillä. 

Puu on tunnetusti kookasta ja painavaa raaka
ainetta, jonka liikutteluun tarvitaan paljon mekaa
nista energiaa. Kuljetusmatkat ovat pitkiä, koska 
puuraaka-aine on haalittava kokoon laajoilta alueilta. 
Konevoiman käyttö metsätöissä onkin näin ollen 
hyvin järkeen käypää, sillä se on elävään työvoimaan 
verrattuna halvempaa. Ruotsalainen professori A. 
Staaf esittää seuraavat tiedot metsätöissä käytetyn 
lihastyön ja konetyön tuntikustannuksista Ruotsissa. 

Energian lähde Hevosvoiman hinta, 

Ihminen 
Hevonen 
Moottorisaha 
Traktori 
Kuorimakone 
Kuorma-auto 

Rkr tunnissa 

28:-
2:86 

-:17 
- :40 
- :70 
- :04 

Vaikka näistä numeroista ilmeneekin, että ihmis
lihaksin kehitetyt hevosvoimat ovat monin verroin 
kalliimpia kuin hevosen tai koneiden kehittämät, 
on tietysti muistettava, että nyt tarjolla olevat koneet 
eivät työskentele yksin, vaan tarvitsevat toimin
taansa ohjaamaan ihmiskädet ja -aivot. Toiseksi 

K.Hva 1. Hevonen alkaa ennen pitkää hävitä metsätöistä jouruen 
korvatuksi konevoimall-1. - Valok. Mannelin. 

Fig. 1. The horse is beginning to disappear from forest work 
sites and is being replaced by machines. - Photo Iannelin. 

2 

Knra 2. Puun liikutteluun tarvitaan paljon energiaa. - alok. 
lannelin. 

Fig. 2. Much energy i needed to move the timber. - Photo 
Mannelin. 



Kuva }. Mies ja hevonen ovat vielä tällä hetkellä meillä ja Kana
dassakin yleisimmät tmetsätyökoneett. - alok. {annelin. 

Fig. J. Man and horse are still the most common tforest machinest 
in Finland and in Canada. - Photo Mannelin. 

hevonen kuitenkin edelleen Kanadassa - niin kuin 
meilläkin - yleisimmät ja kokonaisuutena katsoen 
taloudellisimmat >>metsätyökoneet>> . 

Maallikoiden kuulee nykyään usein väittävän, että 
meillä uomessa ollaan pahasti jäljessä metsätöiden 
kehittämisessä ja mekanisoimisessa. amalla esite
tään ajatuksia, että olisi syytä hankkia ulkomailta, 
suurista metsätalousmaista niissä kehitettyjä suuria 
erikoiskoneita suorittamaan metsätyöt tehokkaasti 
ja taloudellisesti. Tähän voidaan vastata, että meikä
läisissä metsätöissä on kautta aikojen ennakkoluu
lottomasti kokeiltu erilaisia koneellisia menetelmiä 
ja niitä kokeillaan ja sovelletaan parhaillaankin hyvin 
määrätietoisesti. lkomaisia metsätyökoneita on ollut 
jatkuvasti käytössä maassamme, ja täällä on itse 
kehitetty ja rakennettu moottorisahoja, kuorima
koneita, metsätraktoreita, kuormauslaitteita, vinttu
reita, nipunsiirtolaitoksia ym. 

Koneellistamisesta puhuttaessa on kuitenkin aina 
muistettava, että suurissa metsätalousmaissa sekä 
idässä että lännessä hakkuut ovat vallitsevasti laajoja 
avohakkuita, jotka tarjoavat t ömenetelmille aivan 
toisenlaiset edellytykset kuin meillä pohjoismaissa. 
Täällä leimikot ovat suhteellisen pieniä, kasvatus
hakkuut ovat eri seikoista johtuen enemmän tai vä
hemmän välttämättömiä, metsätyöntekijäkysymyk
set ja metsätyöpalkkojen suhteet konekustannuksiin 
verrattuina varsin toisenlaisia kuin mainituissa 
maissa. äin ollen on ilmeistä, että meille parhaiten 
soveltuvat ja taloudellisesti edullisimmat niin mene
te~ät kuin koneetkin ovat pakosta toisenlaisia kuin 
estm. merikassa parhaillaan kokeiltavat ja kehiteltä
vät. Kun näillä kuitenkin on oma mielenkiintonsa 
ja ideoita synnyttävä merkityk ensä, e itetään seu
raavassa muutamia viime aikoina Kanadassa kokeil
tuja hankintamenetelmiä erikoiskoneineen, joiden 
konstruoimiseen ja kehittämi een sikäläi et metsä
yhtiöt ovat uhranneet hyvin huomatta asti varoja 
Ja työtä. rikoiskoneiden käyttöön oton tarkoituk
sena on ennen kaikkea ähentää miestyövoiman 
tarve minimiin. Kun käytetyi tä konei ta useat ovat 
vasta kokeilukappaleita, ei ole yytä tä sä hteydessä 
~arkemmin puuttua niiden teknilli een rakenteeseen 
Ja toimintaperiaattee een - puhumattakaan hin-

Kuva 4. Ruotsalaisella HIAB-kuonnaimella varustettu Bombardier 
metsätraktori työssä Lapissa helmik. 1963·- Valok. Metsäteho. 

Fig. 4. A Bombardier forest tractor with a Swedish HIAB Ioader, 
in Lapland in February 1963. - Photo Metsäteho. 

noista ja käyttökustannuksista. Kaavakuvat esltta
vät vain itse menetelmän sekä kunkin tarvitseman 
mies- ja konetyön määrän ( ilversidesin mukaan). 

Kuvassa 5 esitetään miestyövoittoinen menetelmä, 
jossa kolme ensimmäistä työvaihetta suoritetaan 
miesvoimin (moottorisaha apuna) ja vasta seuraavat 
vaiheet koneellisesti. Näin suorittaen 100 j3 :n paperi
puuerän valmistus vaatii 5.19 tuntia miestyötä ja 
0.21 tuntia konetyötä. 

Kuvan 6 menetelmässä kaato, karsiminen ja latvo
minen suoritetaan miesvoimin. itten seuraa ko
neellinen juonto varastopaikalle, missä tapahtuu 
pölkytys moottorisahalla ja käsinpinoaminen. Lo
puksi suoritetaan koneellinen kuormaus autoon. 
Tässä menetelmässä miestyön tarve 100 j3 :aa kohti 
on 3.80 tuntia ja konetyön 0.54 tuntia. 

Kuvan 7 menetelmässä vain kaato suoritetaan 
miesvoimin (moottorisahaa käyttäen) ja muut työ
vaiheet koneellisesti. Miestyön määrä on vähentynyt 
1.92 tuntiin konetyön tarpeen ollessa 0.69 tuntia. 

Kuvan 8 esittämässä menetelmässä kaatokin suori
tetaan koneellisesti, minkä jälkeen karsimattomat 
rungot juonnetaan erityisen käsittelykoneen luo. 

e puolestaan karsii ja pölkyttää rungot, minkä jäl
keen kuormaus tapahtuu koneellisesti. Miestyövoi
man tarve on 1.06 tuntia ja konetyön 0.71 tuntia. 

Kuvassa 9 nähdään ehkä hämmästyttävin mene
telmä. iinä erikoiskone kar ii puun pystyyn, katkai
see sitten latvan määräkorkeudelta ja vasta sen jäl
keen irrottaa puun kanaosta ja kaataa sen sitten ka
saan. Koneellisen juonnon jälkeen itseään syöttävä 
katkaisukone pölkyttää rangat ja pinoaa ne, minkä 
jälkeen seuraa tavanomainen koneellinen kuormaus 
ajoneuvoon. Miestyön menekki on 1.22 tuntia ja 
konetyön 0.85. Huomattavaa on, että sekä oksat 
että latvus jäävät hajalleen metsään kunkin puun 
kasvupaikan välittömään läheisyyteen. 

Kuvas a 10 esitetyssä menetelmäs ä kaadon, kar
sinnan, pölkytyksen ja pinoami en uorittaa erikois
kone sekä juonnon ja autoonkuljetuksen toinen 
kone. Miestyötä tarvitaan 0.9 tuntia ja konetyötä 
0.53 tuntia 100 j3 :n paperipuuerän valmi tarniseen. 

Kuten näistä kaavamaisista esimerkeistä havaitaan, 
tarjoavat koneelliset menetelmät lukui ia erilaisia 
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t 
TUNTIA 1 100 J 

o. 1" J.:UUSI ~IES KONE 

1 . .Ii~ KAATO 

2 . l1 c:==-=-- Kt..RSI~IN~N J A LATVO!:. HiEN \.54 

~ - ,II «==o<=>~ 
PÖLKYTYS 

4 . .. ~ JUIOAt.:HlEN 

5 . ~ JUON 

0 . 30 O. lS 

d .. fH>v.:.u:n.n 
6 . TIEt/ V.ARTE~; 

1 . 0 . 12 0 . ::6 

8 . Th.T , VALVO~TA , HUOLTO KA!.:Pl.LLÄ n:s . 0 . 2~ 

Kuva 5. Miestyövoittoinen työketju. 
YHTt;ENSl 5 . 19 0 . 21 

Fig. 5. Man-dominated sequence of work. 

~ 
TUNTU 1 100 J 3 

o. 1" xtiUSI 
liES KOKE 

1. A~ KAATO o. ?9 -

2 . ~ JUONTO 0.46 0 . 46 

~- ~ VALJI ISTUS 0 . 31 0 . 1? 

~ .wf!!, 

.. ~~ KUOR.'IIAUS o. 1 0 . 06 

5. TIJ:.T, VALVONTA , ~i'JO LTO KiJdPALI). YMS . 0 . :? 1 -

YHT EENSÄ 1.92 0 . 69 

Kuva 7. Työketju, missä vain kaato tapahtuu miestyönä. Koko
puujuonto. 

Fig. 7. A work sequence in which felling only is done manually. 
Whole-stem skidding. 

4 
T!Jr.TIA/ 100 ; 

o. 7 " Kl!USl 
MIES KO'fE 

r~ KARSHJINEN, LATVOMINE~l 

1. JA KAA 

0 . 44 0 . 44 

~ 
RAllKCJEN KASAUS 

2 . 

~ . ~ JUONTO 0 . 32 0 . 16 

4 . 
~LKYTYSJA Mi lfOAAl:lNEN 0.19 0 . 19 

5 . ~~ KU O AUS 0 . 12 0 . 06 

6 . TIET, VALVON TA, HUOLTO XAJIPlLLÅ YYS . 0 . 15 -
YHTE?.:Nsl 1.22 0 . 85 

Kuva 9. Koneellinen työketju. Pystyssä karsinta. 
Fig. 9. Mechanised work sequence. Lopping on the srump. 

~ 
T'"I:T IA 1 100 J 3 

o. 7" J.-"UUSI z.·x::;s Y.CNE 

R- KU.'NJ , KARSI Ml Er: 
1. JA U.TVO:A.HEEN 

1.93 -
A 

2 . ~ JUONTO 0 . 9 5 0 . 48 

~. POLKYTYS 

~S!' 
KOOTT RISA?.J.LLA 

0.55 -.. J h Fit;CAKHfES K.\51 

5 . ~~ KJVfOUUS 0 . 12 
0 . ~· 

6 . n::T , V.UV ... &TA, tr.!o:r KA.IlP.UU. YI:S . 0 . 24 -

THfEE~lSl ~ . 90 0 . 54 

Km:a 6. Iiestyövoittoinen työketju, pölkyty varastoUa. 

Fig. 6. Man-dominated sequence of work, bucking at storage. 

~ 
TORTU 1 100 J 3 

o. 7• IUitJSI 
Ml!S xon 

1. ~ KAATO 
0 .49 0 .49 

~ JU • 

3 • ~~- V AUliS s 0 . 34 0. 17 

.. ~~ GIDUOS 0 . 12 0 . 06 

~ - '!IE'f . V.U. .... s·u., EUCL Llull.l.l YIIS. 0 . 11 -

Yli!EEJfSl 1.06 o. ?1 

KJ/ra 8. Koneellinen työketju kokopuujuomoineen. 
Fig. 8. l\Iechanised work sequence, whole-stem skidding. 

~ 
1 TU~TIA/100 J 3 

o. 7• USI ~IES I uU 

' · ~ X"ll v J A VA.LMIS •s 
0 . 78 0 . 39 

2 . *""' ~ FI .• OJ&Il'tElf 

3 . ~ i "'Rll4US 

.. 
~ 

::JCri 
0 . 14 0 .14 

~ - ~~ .UORXAUS A!J T ...~C.!Z 

.. ':It"t' . YA.:. .. J'U., HLvt!O I;\Xf.U .. U. TKS . 0 . 23 

YHTEEl SA 0 . 97 0 . ~? 

Kmrz 10. Koneellinen työketju. 

Fig. 10. l\Iechanised work equence. 



Kuva 11. Ensimmäinen rra krorivinssauskok~ilu Pieksämäellä 1953. 
- alok. Mersäreho. 

Fig. 11. Firsr tracror winch experimenr ar Pieksämäki in 1953. -
Photo fetsäreho. 

työn organisoinnin vaihtoehtoja. Mitä enemmän ko
neita otetaan käyttöön, sitä paremmat mahdollisuu
det on valita sopivat menetelmät kuhunkin tapauk-
een. Toisaalta merkit evät koneet tietysti suuria 

investointeja. Tästä taas euraa, että niiden käyttö 
on etukäteen suunniteltava huolellisesti ja pitkällä 
tähtäimellä. - Työn organi oinnin eri mahdolli
suuksia kuvaa hyvin se, että jokin vuosi itten Itä
Kanadassa oli käytössä paperipuun eri hankinta
menetelmiä kaikkiaan 134. Kuitenkin voitiin todeta, 
etteivät eri menetelmien tuotokset kovin suuresti 
poikenneet toisistaan. 

Meidän maassamme kokeiltiin, kuten tunnettua, 
koneellisia puun hankintamenetelmiä jo ennen en
simmäistä maailmansotaa, jolloin Lappiin hankittiin 
kanadalainen metsälokomotiivi. Toistakymmentä 
vuotta sitten käytettiin mm. Kainuussa raskaita tela
ketjutraktoreita valtavien puutavararekijonojen kul
jetuk een. Maataloustraktorin käyttö puutavaran 
kuljetuksiin alkoi samoin viime vuosikymmenen 
alussa ja kymmenisen vuotta sitten ryhdyttiin etsä
tehon kokeilemana traktorin puominosturilla juonta
maan tukkeja uoraan kannolta palstatiellä liikku
vaan traktoriin. V . 1956 Metsäteho kokeili rankojen 
juontamista varastopaikalle, m.i ä kuorim.inen, pöl
kyty ja varastoimineo tai ajoneuvoon kuormaus 
tapahtuivat yhtenä koneellisena työketjuna. 

Puutavaran autokuljetus ja niputus auron lavalla 
sekä pudotu jäälle tai veteen ovat myös sotien jäl
kei iä metsätöiden koneellistami - ja rationalisoimis
toimenpiteitä, jotka ovat merkittäviä edistysa kelia. 

*** 
Pait i suurten puunkorjuukoneiden uunnittelua 

ja rakentamista on muitakin mielenkiintoisia, raaka
puun käsittelyä ja kuljetu ta ko kevia, peru tutki
muksen luontei ia töitä käynni ä. iistä mainitta
koon e im. puun katkaisuun liittyvät uu ien mene
telmien kokeilut. Tu kin kä isahanterät oli saatu 
kehitetyiksi ,>valrniik it , kun jo moottorisahat ne 
syrjäyttivät. yt, moottori ahojen •leistyttyä, on 
ruvettu kokeilemaan aivan toi enlaisia puun kat
kaisutapoja. iinpä puunkaatokoneissa käytetään 
usein erilaisia voimapihtejä ja -saksia, joiden edulli
sinta rakennetta jatkuvasti tutkitaan ja kehitellään. 

Kuva 12. Rankojen koneellinen käsittely varastolla 1956. - Valok. 
Mersäreho. 

Fi_~. 12. fechanised handling of Iong logs ar srorage, 1956. -
Photo fersäteho. 

Laboratorioluonteisesti on kokeiltu puun katkai
semista mm. kuristus ilmukalla, a etyleeniliekillä, 
sähköllä kuuroennetulla langalla, ohuella, voimak
kaalla vesisuihkulla sekä laserilla - siis erikoislaa
tuisella, voimakkaalla, keskitetyllä punaisella valon
säteellä. äillä kokeilla ei toistaiseksi ole mitään 
käytännöllistä merkitystä, mutta ne ovat osoituk
sena, että tutkimustyö jatkuu tälläkin alalla ennakko
luulottomasti. 

Ajoneuvojen pyöriä ja niiden renkaita kehitellään 
jatkuvasti, jotta ne soveltuisivat nimenomaan eri
laisella maaperällä ja metsämaastossa, kuten louhi
kassa tai mudassa, kulkemi een. Jatkuvasti parantu
via eri voimansiirtomenetelmiä, kuten hydrauliikkaa, 
kehitetään ja sovelletaan menestyksellisesti metsä
koneisiin. amoin mittausmenetelmiä, puun suo
jausta ja säilyvyyttä ynnä monia muita hankintatöihin 
vaikuttavia asioita kehitetään ja tutkitaan järjestel
mällisesti sekä meillä että muualla. 

Puuraaka-aineen hankintatöiden koneellistam.inen 
tarjoaa meillä varma ti vielä huomattavia mahdolli-

Kuva 13. aihrolavakuonnan siino täy perävaunuun käynnissä.
alok. fersäreho. 

Fig. 13. foving an inrerchangeable platfonn load omo a rrailer. 
- Phoro fetsäteho. 
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Kuva 14. Tavallinen pyörätraktori suorittamassa rankojen juontoa 
lumettomana aikana. - Valok. Metsäteho. 
Fig. 14. Ordinary wheel tractor skidd.ing Iong logs during the 
snowless period. - Photo Metsäteho. 

suuksia kustannusten alentamiseen tai ainakin niiden 
kohoamisen hidastamiseen. Edellytyksenä kuitenkin 
on, että ulkonaiset olosuhteet saadaan eräissä suh
teissa nykyisiä edullisemmiksi. Kaikkien suuressa 
mittakaavassa tapahtuvien valmistusprosessien ra
tionalisoimisen tehokkaimpia keinoja ovat tuottei
den standardisoiminen sekä siirtyminen massakäsitte
lyyn ja suurtuotantoon. Metsätöiden osalta tämä 
merkitsee suuria, yhtenäisiä hakkuita ja hakattavien 
metsien käsittelyä massatavarana, jolloin esiintyy 
vain vähän eri mittoihin katkottua puutavaraa. Eri
laiset harvennushakkuut ja lukuisat sortimentit ovat 
omiaan nostamaan kustannuksia, samalla kun ne 
estävät koneellisen käsittelyn viemistä pitkälle. Kaik
kien edellytysten johdonmukainen muuttaminen 
hankintatöiden kannalta edullisimmiksi tietää mei
dän metsätaloudessamme, mm. metsien käsittelyn 
järjestelyssä, syvälle käypiä muutoksia ja yksilöllis
ten näkökohtien ehkä vaikeatakin mukauttamista 
kokonaisuuden edun vaatimiksi. - iihen kuluu 
tietysti aikaa, mutta toivottavasti ei liikaa. 
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IV~a 15. Eräs maatilakäyttöön soveltuva paperipuun traktori
juontomeoetelmä. - alok. 1etsäteho . 

Fig. 15. fethod o f skidding pulpwood by tractor, suitable for 
farm use. - Pboco Metsäteho. 

IV~a 16. Kanadalainen Timberjack tukkirankojen juootoryossa 
Keski- uomessa talvella 1963. - Valok. 1etsäteho. 
Fig. 16. Canad.ian Timberjack skidding Iong saw logs in Central 
Finland, winter 1963. - Photo 1etsäteho. 



Prospects of Logging Methods 

BY JAAKKO VÖRY 

SUMMARY 

The article is a general review af the present phase 
af development in timber logging. Mechanisation af 
forest work is in progress in all forestry countries. 
Theoretically, mechanised labour is many times 
cheaper than human or horse labour. But because af 
the special character af forest operations machines 
always require also a considerable input af human 
labour. The productivity af forest work has increas
ed in Finland in the last ten years by 2- 3 per cent 
per annum, but forest wages have risen more rapidly. 
There will thus be saan a time when the utilisation 
af machines must be increased considerably. Exam-

ples are given af mechanised forest work methods 
in Canada (according ta ilversides). These methods 
cannot, however, be applied as such in Finnish 
conditions, but they do provide ideas. The article 
then mentions certain mechanisation experiments 
conducted by Metsäteho, some af which have been 
adopted for practical use. Finally, a number af 
scientific experiments, e.g. for the development af 
new cutting methods, are enumerated. Organiza
tional and systematic changes without which it will 
be impossible ta keep costs down are needed for 
the development and mechanisation af logging work. 
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