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TIEDOTTAA 

- Tut kimus puutavaran valmistukseen vaikuttavista tekijöistä ("hakkuun 
perustutkimus" ) . Tulokset valmistuivat jo aiemmin ja niitä on käytetty 
hyväksi uusia hakkuutaksoja laadittaessa. 

- Hakkuun perustutkimuksen aineiston pohjalta on laskettu rinnankorkeus
läpimittaan perustuvia käyttöpuutietoja . 

- Konekustannusten laskennan opas . Varsinaisten laskentamenetelmien li
säksi oppaassa on määritelty eräitä peruskäsitteitä, jotta niiden käy
tössä päästäisiin mahdollisimman yhdenmukaiseen menettelyyn. 

- Tutkimus noin 3 m ja 3 ... 6 m paperipuiden hakkuusta ja lähikuljetuk
sesta harvennusmetsissä . Tutkimus kuuluu SITRA:n rahoittamiin Hako-toi
mikunnan selvityksiin ja siinä pyritään selvittämään silmävaraisesti mää
räpituuksille katkotun ja vapaanpituisen paperipuun hakkuun ja lähikulje
tuksen ajanmenekkiä ja kustannuksia eri kehitysluokkien harvennusmetsis
sä . 

- Harvennusmetsien puunkorjuumenetelmät ja korjuuteknilliset olosuhteet 
talvella 1969 . Tämä selvitys on läpileikkaus Metsätehon jäsenten omien 
metsien ja pystykauppojen sekä metsähallituksen hankintahakkuiden har
vennusmetsien puunkorjuusta. 

- Tutkimus kuormausvaraston ja teiden laadun vaikutuksesta tukkien ja 
paperipuun autokuljetuksessa. Tutkimuksessa selvitellään, miten kuor
mausvaraston ja tien laatu vaikuttavat puutavaran autokuljetuksen ejan
menekkiin ja tuotokseen. 
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- Tutkimus puutavaran valmistustavan ja leimikkotekijöiden vaikutukses
ta !.la?Jmuseen ja. met säkulj etukse-en kuor::na'1 kantavalia ··met sätrs..lctorilla ." 
Tutkimuksessa käsitellään liki- ja vapaanpituisen puutavaran valmistus
ta ja lähikuljetusta. 

KÄYNNISSÄ OLEVAT TUTKIMUKSET 

- PuunkorjuU!!lenetelmien vertailututkimus harvennus- ja avohakkuuolosuh
teissa. ~utkimuksella pyritään selvittämään eri puunkorjuumenetelmien 
edullisuutta hP..rvennus- ja avohakkuuolosuhteissa. Tutkimukseen liite
tään kuormauskokeita erilaisista ha:'ckuumuodostelmista. 

- Hakkuututkimus käytävä- j a riviharvennuksessa. Tällä tutkimuksella 
selvitetään rivi- ja käytäväharvennusten käyttöma~dollisuuksia puutava
ran valmistuksessa. Vertailukohteena on tavanomainen valikoiva harven
nus. Tähän liittyy Metsäntutkimuslaitoksen suorittama koneellista ka
sausta koskeva tutkimus maataloustraktoriin a sennetulla radio-ohjatulla 
vintturilla. 

- Monitoimikoneet ovat myös kokeiltavina. Kokeilujen tarkoituksena on 
saada tietoja ja kokemusta monitoimikoneiden käyttöön ottoon liittyvis
tä seikoista. 

Kesäkuun alussa aloitti työskentelyn LOGMA T- 300 -monitoimikone. Ko
ne, jonka kokeilusta ja työskentelystä vastaa Metsäteho, on hankittu 
Ruotsista seitsemän Metsätehon jäscnyhtiön toimesta. Lähiaikoina tul
laan julkaisemaan tuloksie. LOGMA-kokeilun tähän mennessä suoritetusta 
tutkimus- ~a kokeilutoiminnasta . Kone oli kesällä Pohjois-Karjalassa 
ja on tällä hetkellä Pohjois-Suomessa. 

Toinen pohjoismaissa sarjavalmis~ukseen ehtinyt metsässä liikkuva mo
nitoimikone on suomalainen, metsäteknikko Sakari Pinomäen pitkän suun
nittelu- ja kokeilutyön tuloksena kehittämä Pika 50 -monitoimikone. Tä
tä konetta, jota on tällä hetkellä valniina koekappaleen lisäksi kaksi , 
tulee Metsäteho seuraamaan ja keräämään siitä käyttötilastoa. 

- Runkojen varastokäsittelyä koskeva selvitys. Tavoitteena on kehit
tää työmenetelmiä ja tutkia erilaisten koneiden käyttömahdollisuuksia. 

- Runkojuontotraktoreiden ja kuormaa kantavien traktoreiden vertailu ja 
standardiarvojen määrittely. 

- Juontopihdin käyttö erilaisissa olosuhteissa. Tutkimuksella pyri
tään selvittämään juontopihdin taloudellisuutta . 

- Likipituisen ja vepaanpituiscn p~peripuu..~ autoonkuormausta Ja kuorman 
kokoa koskeva jatkotutkimus. 

- Painomittausmenetelr.iien kehittämiseen tähtääviä selvittelyjä . 

- Kehitetään yhtenäisiä ~enetelm.iä , joilla kerätäär! kuljetuskaluston 
tuotoksia ja kustannuksie. 
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KOULUTUSTOIMINTA 

Metsäteho järjestää 24.-27.11.1969 Säästöpankkiopistossa Espoossa 
konekurssin. Se on tarkoitettu lähinnä puunkorjuun rationalisointiteh
tävissä toimiville metsänhoitajille . Kurssilla tullaan käsittelemään 
mm. traktoreiden ajoneuvotekniikkaa , kantavuuslaskelmia , hydrauliikkaa , 
vaihteistoja ja vinttureita, nostureita sekä erilaisia runkora..~enteita. 
Kurssin yksityiskohtaisesta ohjelmasta ja ilmoittautumisajankohdasta on 
tiedotettu kiertokirjeellä jäsenyhtiöille. 

OPINTOMATKAT 

Dipl . ins., metsänhoit. Jaakko Salminen osallistui puunkäsittelysym
posiumiin ja siihen liittyneeseen Ottawassa Kanadassa pidettyyn metsä
konenäyttelyyn . Sen jälkeen hän tutustui useiden kanadalaisten metsä
yhtiöiden työmaihin. Opintomatkalle osallistuivat myös toimitusjohta
ja Jussi Sarvela Peltosalmerr Konepaja Oy:stä ja metsänhoit . Juhani Jär
vinen Tehdaspuu Oy:stä. 

FILMIT 

Syksyn kuluessa valmistuu kaksi filmiä , joista toinen käsittelee Suo
messa olevia monitoimikoneita LOGMA T-300 :aa ja Pika 50:tä ja toinen 
uusinta metsäkuljetuskalustoa. 

UUDET TUTKIJAT 

Metsätehon palvelukseen on tämän vuoden puolella tullut kaksi uutta 
tutkijaa: metsänhoit . Reijo Raaja ja metsänhoit. Voitto Pölk.ki. Metsän
hoit. Raaja toimii autokuljetustutkimusten parissa ja metsänhoit . Pölk
ki osallistuu koneellistamistutkimuksiin ja on tällä hetkellä keskitty
nyt lähinnä monitoimikoneisiin. 

ME'TSÄTEHON JULKAISUJEN, TIEDOTUSTEN , 
KATSAUSTEN JA OPPAIDEN TILAAI~INEN 

Mainitut julkaisut ovat kaikkien , myös ei-jäsenten tilattavissa Met
sätehosta, os. Rauhankatu 15, Helsinki 17, puh . vaihde 90-61 281. 

Aimo Nikunen 
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M E T S Ä T E H 0 

Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton metsätyöntutkim.usosasto 

Rauhankatu 15, Helsinki 17 


