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1 HARVENNUSPUUN KORJUUN KONEELLISTAMISTOIMIKUNTA 

Harvennusmenetelrnät ja harvennusmetsiköt etenkin koneellisen puunkorjuun kannal
ta. Yrjö Vuokila. Metsäntutkimuslaitos. 

Selvityksessä käsitellään laajalti aikaiselTl!lin julkaistua harvennushakkuita 
käsittelevää kirjallisuutta ja uusia kehityssarjoja. Lisäksi siinä esitellään 
ns. radikaaleja harvennustapoja sekä käytävä- ja riviharvennusten käyttömah
dollisuuksia harvennusmetsissä. Nykyharvennusmetsiköiden suuralueittainen 
analysointi on niin ikään uutta tietoutta. 

Tilausosoite: HAKO-toimikunta, Metsäntutkimuslaitos, Unioninkatu 40 A, Helsin
ki 17. 

2 HELSINGIN YLIOPISTON METSÄTEKNOLOGIAN IAITCl<SEN 
TIEIXNANTOJÅ 

Pyörätraktorin tekninen kehitys. Iasse Päivätie. Tiedonantoja n :o 1. 

Opinnäytetyönä valmistunut kirjallisuustutkimus pyörätraktorin kehityksestä, 
erityisesti moottorin ja voimansiirtojärjestelrnän osalta. 
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Tilausosoite: Helsingin yliopiston metsäteknologian laitos, Unioninkatu 40 B, 
Helsinki 17. 

3 METSÄHAu.ITUKSEN KEHI'l'TÄMISJAOSTOO TU'IKIMUSSELOS'IDKSIA 
JA KOESEI.OSTUKSIA 

Tutkimus tappikarsittujen 2 ••• 6 m rankojen hakkuusta suorien ja puolikarsittu
jen rl.mkojen hakkuusta. Soini Silander. Tutkimusselostus n:o 92 . 

Selostus Rovaniemen ja Valtimon hoitoalueissa suoritetuista hakkuututkimuk
sista, joissa selvitettiin kolmen käytetyn hakkuumenetelmän keskinäistäajan
menekkiä. 

Puutavaran autokuljetus välivarastosta. Erkki Matero. Tutkimusselostus n:o 94. 

Tutkimuksessa selvitetään määräpituisen paperipuun ja vaihtelevan pituisten 
rankojen autokuljetuksen ajanmenekkiä ja työajan jakautumista eri työvaihei
den ja niiden osavaiheiden kesken. Aikatutkimukset on suoritettu viidestä 
erityyppisestä kuorma-autosta kuormaus- ja purkamistapaa vaihdellen. 

Aikatutkimus tappikarsittm 2 ••• 6 m kuitupuun hakkuusta Ahmakuusikon työmaalla. 
Soini Silander. Koeselostus n:o 27. 

Tutkimuksen tarkoituksena on ollut tarkistaa tappikarsitun 2 ••• 6 m kuitupuun 
hakkuussa sovellettavia palkkausperusteita talviolosuhteissa. 

Fiskarsin teräketjujen kokeilu. Raimo Keränen. Koeselostus n:o 28 . 

Selostus yhdeksän Fiskarsin teräketjun kulumisen ja vaurioitumisen kokeilus
ta kolmella Pohjois-Suomen työmaalla kaato-, katkonta- ja karsintatyössä . 

Polttoöljyllä toimivan jatkuvalämmitteisen nesteenlämmittimen kokeilu. Markku 
Våhänikkilä. Koeselostus n:o 29. 

Selostus Insinööritoimisto Karhin valmistami en nesteenlärrmittimien kuuden 
kuukauden koekäytöstä Hirvaan varikolla. 

4 METSÄHAu.ITUKSEN TEKNiu.ISIÄ TIEDOITUKSIA 

Maastokuljetusmatkan ja tieverkoston tiheyden optimointi. Unto Silvennoinen. 
Tiedoitus n:o 68. 

Tiedotuksessa tarkastellaan tiekustannuksia ja juontokustannuksia muodosta
malla niistä teoreettinen malli, jota käyttäen tieverkosto voidaan mitoittaa 
sellaiseksi, että käytännössä kokonaiskustannukset laskevat minimiin . 

Hakkuumenetelmien kehittyminen ja korjuukustannukset. Unto Silvennoinen. Tie
doitus n:o 69. 

Artikkeli koskettelee töiden yksinkertaistamisella ja koneellistamisella saa
vutettavia kustannussäästöjä puutavaran korjuussa . Samalla hahmotellaan kor
juumenetelmien rationalisointipyrkimysten sutmtaa· tulevaisuudessa. 

5 FOLIA FORESTALIA 
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Metsäntutkimuslaitoksen päätös puutavaran mittauksessa käytettävistä muuntolu
vuista ja kuutioimistaulukoista. Folia Forestalia 57 , 

Päätös perustuu 7,3.1969 annettuun puutavaran mittaussäännön (163/ 69) 30. 
§:ään ja tulee voimaan l,7,1969 , 



Puutavaralajitaulukot. 2. Maan eteläpuoliskon mänty, kuusi ja koivu. Paavo 
Tiihonen. Folia Forestalia 58. 

Taulukot on laadittu pystypuiden mittaukseen perustuvaa tukkien ja pinotava
ran myyntiä varten. Taulukoiden käyttö edellyttää puiden rinnankorkeusläpi
mi tan, pituuden ja kapenemisen mittausta. 

Puutavaralajitaulukot. 3. M"ånnyn ja kuusen uudet paperipuutaulukot. Paavo Tii
honen. Folia Forestalia 59. 

Taulukot poikkeavat edellisistä taulukoista siinä, että kapenemisluokkana on 
käytetty 1 cm:ä aikaise11J11a.n 2 cm:n sijasta. 

Puutavaralajitaulukot. 4. Maan pohjoispuoliskon mänty ja kuusi. Paavo Tiihonen . 
Folia Forestalia 60. 

Metsätilastollinen vuosikirja 1968. Folia Forestalia 70. 

Julkaisu sisältää osittain jo aikaisemmin Folia Forestalia -niteissä n:o 32 
ja 47 esitettyä tilastoain~istoa, mutta uutta, yksityiskohtaisempaa tilastoa 
on otettu mukaan siinä määrin, kuin sitä on ollut saatavissa. Puunkorjuun 
alalta tilastoon sisältyy tietoja mm. työvoimasta, hakkuumääristä, palkoista 
ja raakapuun kaukokuljetuksista. 

Rinnankorkeusläpimittaan ja pituuteen perustuvat puutavaralajitaulukot. Paavo 
Tiihonen. Folia Forestalia 71. 

Taulukot on laadittu maan eteläpuoliskoa varten. Kuutioitavien puiden rin
nankorkeusläpimitta- ja pituusluokka tulee määrittää mittauksiin perustuen, 
ja taulukoita suositellaan käytettäviksi maan eteläpuoliskossa sellaisissa 
tapauksissa, joissa runkomuodon vaihtelun vaikutusta ei katsota tarpeelli
seksi arvioida. 

Tilausosoite: Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, Helsinki 10. 

6 ACTA FORESTALIA FENNICA 

Metsän vaurioituminen kesäaikaisessa puunkorjuussa. Matti Kärkkäinen. Acta 
Forestalia Fennica 100, 1969. 

Tutkimuksessa tarkastellaan matemaattisen mallin käyttömahdollisuuksia met 
sän vaurioitumisen ja siihen vaikuttavien tekijöiden selvittämisessä. 

Metsikön optimihakkuuohjelman määrittäminen dynaamisen ohjelmoinnin avulla . 
Pekka Kilkki ja Unto Våisänen . Acta Forestalia Fennica 102, 1969. 

Tutkimuksessa etsitään dynaamisen ohjelmoinnin avulla metsikölle sellaista 
hakkuuohjelmaa, jota noudatettaessa metsiköstä saatavien nettotulojen nyky
arvo maksimoituu. Tarkastelun kohteena ovat olleet 50 ••• 100-vuotiaat Etelä
SUomen VT-männiköt . 

Tilausosoite: Metsäkirjasto, Unioninkatu 40 B, Helsinki 17. 

7 SILVA FENNICA 

Puunkorjuun suunnittelu ja metsätaloussuunnitelmat . Rihko Haarlaa . Silva Fen
nica n:o 3 , s. 179 -190. 

Tutkimuksessa selvitellään puunkorjuun suunnittelun perustietojen tarvetta, 
perustietojen muokkaamista päätb1csen tekoa varten ja puunkorjuun suunnitte
lun kytkemistä metsätalouden muuhun suunnitteluun. 

Tilausosoite: Metsäkirjasto, Unioninkatu 40 B, Helsinki 17. 
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8 TEHOKORTISTO, TYÖTEHOSEURAN METSÄTIEDOTUKSIA 
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Puunkorjuun kehittämisen ongelmia . Aulis Hakkarainen. Metsätiedotus 138, 

Artikkelissa tarkastellaan puunkorjuun tämänhetkistä tilannetta Suomessa ja 
tulevaisuuden kehitysnäkymiä töiden koneellistamis- ja rationalisoimispyrki
mysten valossa. 

Metsätyöt muuttuvat - muuttuvatko tapaturmat? Aarno Koukkula . Metsätiedotus 
139 , 
Metsä- ja uittotöiden tapaturma.tilastoa vuosilta 1946-1963, Tapaturmatihe
yttä ja sen kehitystä metsätöissä on verrattu muihin työaloihin ja samalla 
on tarkasteltu koneellistumisen vaikutusta metsätöiden tapaturmien määrään 
ja laatuun . 

Metsänomistajien yhteistoimintamuodot puunkorjuussa . Jouko Mäkelä . Metsätie
dotus 142. 

Artikkelissa selvitetään metsänomistajien yhteistyömuotoja puunkorjuussa , ku
ten yhteismyyntejä, leimikkokeskityksiä, yhteisiä ns . metsätalousalueita ja 
yhteismetsiä. 

Moottorisahatapaturmat ovat torjuttavissa. Jorma Erikäinen. Metsätiedotus 143. 

Käsittelee moottorisahan aiheuttamia tapaturmia, niiden syit~ ja vammojen lu
kumäärän jakautumista, Lisäksi selostetaan työturvallisuuteen vaikuttavia 
moottorisahan ominaisuuksia , moottorisahan suojalaitteita, hakkuumiehen suo
juksia sekä koulutuksen merkitystä työturvallisuuden kannalta . 

Yksikko1tustannukset erilaisessa metsäkuljetuksen urakoinnissa . Arto Haapamäki . 
Metsätiedotus 144. 

Tiedotuksessa tarkastellaan muutamien esimerkkien valossa, millaisia metsä
koneita erilaisten metsäurakoitsijoiden on edullista hankkia ja kuinka koneen 
käytön taloudellisuus riippuu vuotuisesta työmäärästä. 

Renkaiden taloudellisuuskysymyksiä. Aimo Wasenius , Metsätiedotus 145 . 

Tiedotuksessa selvitetään renkaiden ajotulokseen vaikuttavia tekijöitä sekä 
renkaiden epänormaalia kulumista ja vaurioitumista aiheuttavien tekijöiden 
korjaamista. Esitetyt tiedot perustuvat suurelta osalta pohjoismaisen ren
gas- ja vannealan standardisoimis- ja yhteistyöelimen julkaisemaan "SIBO Ren
gastiedot" -kansioon, 

Moottorisahan käytto"kustannuksista. Seppo Levanto. Metsätiedotus 146. 

Selostus teräketjun kunnon vaikutuksesta moottorisahan polttonesteen ja terä
öljyn kulutukseen kaadossa, kaPsinnassa ja katkonnassa. 

Renkaat ja turvallisuus . Aimo Wasenius . Metsätiedotus 148. 

Käsittelee renkaiden valintaa ja turvallisuuskysymyksiä SIBO:n aineistoon pe
rustuen . Tarkastelu rajoittuu etupäässä henkilöautoissa käytettäviin rengas
tyyppeihin. 

Metsätraktorin ohjaamo . Kauko Turtiainen. Metsätiedotus 149. 

Kotimaisiin ja ulkomaisiin tutkimustuloksiin nojautuen annetaan metsätrakto
rin ohjaamoa, istuinta ja hallintalaitteita koskevat likimääräiset ohjemitat. 

Moottorin pakkaskäynnistys. Veli Vallinoja. Metsätiedotus 150. 

Kuvaus dieselmoottorin pakkaskäynnistyksen helpottamiseksi kehitetyistä lait
teista ja menetelmistä sekä selostus moottorin ja käynnistyslaitteiden kunnon 
vaikutuksesta käynnistymisherkkyyteen alhaisissa lämpötiloissa. 



Raakapuun kuljetus metsästä jalostuslaitoksiin. Jaakko Vöry. Metsätiedotus 151. 
Tilastoja vuonna 1968 puunjalostuslaitoksiin kuljetetuista raakapuumääristä, 
kuljetustavoista, kuljetusmatkoista ja kustannuksista. 

Eräitä työn yksinkertaistamiseen perustuvia uusia puunkorjuumenetelmiä. Unto 
Silvennoinen. Metsätiedotus 152. 
Käsittelee uusien puutavaran mittausmenetelmien ja työvaiheittaisten hakkuu
taksojen hyväksikäyttöä puunkor juun rationalisoinnissa ja uusien menetelmi
en kehittämistyössä. 

Tilausosoite: Työtehoseura r.y., Bulevardi 7 A, Helsinki 12. 

9 TYÖ'I'.EHOSEURAN JUIKAISUJA 

Tutkimus eräistä maataloustraktorin käyttöön perustuvista puunkorjuumenetelmis
tä väljennyshakkuussa. Arto Haapamäki - Paavo Haataja. Julkaisu n:o 137. 

Kuuluu osana HAKO-toimikunnan selvityksiin ja on luonteeltaan alustava tut 
kimus. Sen avulla pyritä3n löytämään maataloustraktoreiden käyttöön perus
tuvia korjuumenetelmiä olosuhteissa, joissa puusto ei sanottavasti vaikeuta 
työskentelyä. Maataloustraktoreiden erilaisten lisävarusteiden tehokkuutta 
ja yksikkb1custannuksia on verrattu keskenään ja tämän pohjalta tehty paran
nusehdotuksia. 

Puunkorjuun nykyvaihe yksityismetsätalouden valintahakkuissa. Jouko M'åkelä. 
Julkaisu n:o 138. 

Tutkimus liittyy HAKO-toimikunnan harvennusmetsien puunkorjuun tutkimuspro
jektiin. Selvityksen tehtävänä on luoda alustava kuva puunkorjuuoloista ja 
-menetelmistä yksityismetsätalouterrme niillä puunkorjuutyömailla, joilla ei 
suoriteta avohakkuuta . 

Tilausosoite : Työtehoseura r.y., Bulevardi 7 A, Helsinki 12. 

10 UITI'OTEHO r.y:n TIEDOITUKSIA 

Våhän sydänpuuta sisältävien mäntytukkien uimiskyvyn parantaminen aisaamalla. 
Björn Finne . Tiedoitus n:o 241 . 
Tutkimuksessa selvitetään moottorisahalla tai erikoistyövälineillä tapahtu
vasta aisauksesta aiheutuvia kustannuksia , aisausmenetelmiä sekä aisauksen 
vaikutusta uimiskykyyn. 

11 METSÄTEHON JUIKAISUJA 

Tutkimus puutavaran valmistukseen vaikuttavista tekijöistä. Palkkaperustetut
kimus. Mikko Kahala. Julkaisu n:o 44 . 

laaja-alainen hakkuutöiden palkkaperusteita käsittelevä tutkimus, jonka ai
neisto vuosilta 1965 - i968 on kerätty Pohjois-Suomesta metsähallituksen j a 
Etelä-Suomesta Metsät ehon t oimesta. Tutkimuksessa selvitetään hakkuutyön 
ajanmenekkiä käytettäessä ns . tavanomaisia hakkuutapoja, joihin ei sisälly 
vajaakarsinnan tai s i lmävarai sen katkonnan soveltamista. 
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12 MEI'SÄTEHON TIEDOTUKSIA 

Tutkimus metsä.kuljetuksesta EM-Volvo SM 460 -metsätraktorilla. Jaakko Salminen. 
Tiedotus 282. 

Selvitetään Metsätehon keräämän ja Enso-Gutzeit Osakeyhtiöltä saadun aineis
ton perusteella kyseisen metsätraktorin työmaa-ajan jakautumista sekä kasan 
koon, leimikon tiheyden, ajomatkan ja ajonopeuden, kuorman koon sekä tavara
lajin ja sen pituuden vaikutusta tuotokseen. 

Leimikon hankintateknillinen arvo. Unto Våisänen. Tiedotus 283. 

Tutkimuksessa tarkastellaan suoritettujen tutkimusten , taksojen ja ohjemaksu
j en perusteella puuston ikäluokan, leimikon tiheyden, maaston laadun, lumen, 
tavaralajien lukumäärän ja leimikon koon vaikutusta puunkorjuuki.lstannuksiin. 

Tutkimus erilaisista hakkuu- ja juontomenetelmistä harvennusmetsissä. Juhani 
Tenhola. Tiedotus 284. 

Liittyy SITRA:n myöntämin varoin rahoitettuun harvennusmetsien puunkorjuun 
tutkimusprojektiin . Siinä vertaillaan keskenään lähinnä väl jennysleimikois
ta kerätyn aineiston perusteella kahdeksan eri korjuumenetelmän työmaa -ajan 
jakautumista, tuotoksia ja kustannuksia. 

Tutkimus metsä.kuljetuksesta Fiskars-metsätraktorilla. Jaakko Salminen. Tiedo
tus 285. 

Selvitys keskimääräisistä kuormaus- ja purkamisajoista, ajonopeuksista ja 
keskimääräisistä työmaa-ajoista sekä leimikkotekijöiden muutosten vaikutuk
sesta tuotokseen . 

Puutavaran kuljetuksiin talvella 1969 osallistuneet traktorit. Raimo Savolainen 
ja Unto Våisänen. Tiedotus 286. 

Tiedotuksessa selostetaan helmikuussa 1969 Metsätehon jäsenten ja metsähalli
tuksen työmailta kerättyä tilastoa puutavaran kuljetuksiin osallistuneista 
metsä- ja maataloustraktoreista. 

Tutkinrus noin 3 m ja 3 ... 6 m paperipuiden hakkuusta ja lähikuljetuksesta harven
nusmetsissä . Juhani Tenhola. Tiedotus 287. 

Tutkimus liittyy HAKO-toimikunnan harvennusmetsien puunkorjuun tutkimuspro
jektiin. Siinä selvitetään tappikarsitun, likipituisen 3 m ja vapaanpitui
sen 3 ... 6 m paperipuun hakkuun ja lähikuljetuksen tuotoksia ja kustannuksia 
harvennusleimikoissa. 

Kuormausvaraston ja tien laadun vaikutus tukkien ja paperipuun autokuljetukses
sa. Reijo Haaja ja Aimo Nikunen . Tiedotus 288. 

Tut kimus siitä, miten kuormausvaraston ja tien laatu vaikuttavat puutavaran 
autokuljetuksessa tukkien ja paperipuun kuormaukseen sekä ajonopeuksiin . 

Harvennusmetsien puunkorjuumenetelmät ja korjuutekniset olosuhteet talvella 1969. 
J uhani Tenhola . Tiedotus 289. 

Selostus Metsätehon jäsenten omien metsien ja pystykauppojen sekä metsähalli
tuksen harvennushakkuuleimikoista ·talvella 1969 otantamenetelmällä kerätyn 
tilaston tuloksista. 

13 MEI'SÄTEHON KATSAUKSIA 
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uusia monitoimikoneita . Jaakko Ebeling. Katsaus 1/1969. 
Esitellään Sundmobilen-karsinta-katkontakone, Drott 35 YC -kaato-niputuskone, 
Mack-monitoimikone ja Pinomäen Pika 50 -monitoimikone. 



Pystymittauksen tarkkuudesta. Veikko Hjelm. Katsaus 2/1969. 

Tutkimuksessa selvitetään pystymittausryhmien työtarkkuutta sekä palstoittai
sessa puidenluvussa että koepuiden mittauksessa ja käytetyn koepuide~ otan
tamenetelmän luotettavuutta ja soveltuvuutta. 

Tärkeimpiä pohjoismaissa vuonna 1968 ilmestyneitä puutavaran korjuuta käsitte
leviä julkaisuja. Katsaus 3/1969. 

Pika 50 -monitoimikone . Jaakko Salminen . Katsaus 4/1969. 

Selvitys koneen työmaa-ajan rakenteesta, tuotoksista ja kustannuksista. 

Lo~ T-300 -monitoimikone . Voitto Pölkki. Katsaus 5/1969. 

Esitellään Logma Aktiebolagin palstatiellä liikkuva karsinta-niputuskone. 

Tutkimus erilaisista hakkuu- ja juontomenetelmistä harvennusmetsissä. Juhani 
Tenhola. Katsaus 6/1969. 

Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 284. 

EIMIA-näyttelyn uutuuksia. J aakko Salminen, Voitto Pölkki. Katsaus 7/1969. 

Esitellään EIMIA-näyttelyssä olleista koneista Partner R 18 -moottorisaha, 
ÖSA-650 pottitaimien istutuskone, Rottne Blondin 7 000, EM-Volvo SM 868 ja 
Stalo C -metsätraktorit, AB Farmingin metsätraktorisarja, ÖSA:n kaato-kasaus
juontokone ja ÖSA 770 -katkonta-kuormauslaite. 

Moottorisahan aiheuttama melu ja tärinä. Mikko Kahala. Katsaus 8/1969. 

Katsauksessa tarkastellaan sekä koti- että ulkomaisten tutkimusten perusteel
la tehtyjä havaintoja moottorisahan melun ja tärinän vaikutuksesta hakkuumie
heen. 

Puutavaran kuljetuksiin talvella 1969 osallistuneet traktorit. Raimo Savolainen 
ja Unto Väisänen. Katsaus 9/1969. 

Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 286. 

Tutkimus noin 3 m ja 3 ••• 6 m paperipuiden hakkuu- ja lähikuljetusmenetelmistä 
harvennusmetsissä. Juhani Tenhola. Katsaus 10/1969. 

Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 287. 

Moottorisahan polttonesteen ja terän voiteluöljyn kulutus . Mikko Kahala. Kat
saus l l /1969 . 

Tutkimuksessa selvitetään Metsätehon vuosina 1966 - 1969 suorittamien hakkuu
tutkimusten yhteydessä kerättyjen aineistojen perusteella puutavaralajeit:!(ain 
laskettua moottorisahan polttonesteen ja terän voiteluöljyn kulutusta k-nr':ä, 
tehokäyntituntia ja työpäivää kohti. 

Metsäteho tiedottaa. Aimo Nikunen . Katsaus numerotta/1969. 

Selostetaan Metsätehossa valmistuneita, lähiaikoina. valmistuvia ja käynnissä 
olevia tutkimuksia sekä kuulumisia Metsätehosta. 

Käyttöpuutietoja. Arno Tuovinen. Katsaus 12/ 1969 . 

Hakkuun perustutkimusaineistosta rinnankorkeusläpimittaluokittain laskettuja 
tietoja männyn, kuusen ja koivun käyttöpuuosan pit uudesta ja kuorellisesta 
kuutiomäärästä, latvuksen ja tyveysten yhteispituudesta ja koko rungon pituu
desta maan etelä- ja pohjoispuoliskolla . 

Kuormausvaraston ja tien laadun vaikutus tukkien ja paperipuun autokuljetuksessa. 
Reijo Haaja ja Aimo Nikunen. Katsaus 13/ 1969. 

Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 288. 
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Harvennusmetsien puunkorjuumenetelmät ja korjuutekniset olosuhteet talvella 
1969. Juhani Tenhola . Katsaus 14/1969. 
Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 289. 

Oksaisuusluokan vaikutus karsintatyön ajanmenekkiin moottorisahakarsinnassa. 
Mikko Kahala ja Soini Silander. Katsaus 15/1969. 
TUtkimuksessa selvitetään metsähallituksen kehittämisjaoston ja Metsätehon 
vuosina 1966 - 1969 keräämien hakkuuaineistojen perusteella karsinta työn ajan
menekkiä eri oksaisuusluokissa karsinnan tapahtuessa yksinomaan moottorisa
halla. 

Vertaileva tutkimus metsäkuljetuksesta EM-Volvo ~ 661 ja EM-Volvo ~ 668 -met
sätraktori lla . Jaakko Salminen. Katsaus 16/1969. 
Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 290 . 

14 METSÄTEHON OPPAITA 

Konekustannusten laskennan opas . Unto V'åisänen. Metsätehon oppaita . 

Tarkoitettu lähinnä puutavaran korjuun ja kaukokuljetuksen koneellistamisen 
ja kustannuslaskennan parissa työskentelevien henkilöiden avuksi. Varsi
naisten laskentamenetelmien lisäksi siinä on määritelty eräi~ä peruskäsit
teitä, jotta niiden käytössä päästäisiin mahdollisimman yhdenmukaiseen me
nettelyyn. 

Metsätehon julkaisujen, tiedotusten, katsausten ja oppaiden tilausosoite : Met
säteho, Rauhankatu 15, Helsinki 17. 

II R u o t s i s s a i 1 m e s t y n e i t ä 

j u 1 k a i s u j a 

1 FORSKNINGSSTIFTEI.SEN SKOGSARBETEN, REDOGÖREI.SE 
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Organisation och prestation vid manuell upparbetning av stanmar på övre avlägg. 
Lars-Erik Eld, Börje Pettersson. Redogörelse nr 1/ 1969. 
TUtkimus välivarastolla työskentelyn rationalisoinnista kiinnittämällä eri
tyistä huomiota eri puutavaramuodostelmien sijaintipaikkaan varastoalueella 
ja työmenetelmien sekä koneiden valintaan. 

Huggning av sortiment med användning av olika apteringsmetoder. Metodstudier 
1968. Ottar Duus-Otterström, Bo Pettersson. Redogörelse nr 2/1969. 
TUtkimuksessa selvitetään eri apteerausmenetelmien vaikutusta hakkuumiehen 
tyHskentelyyn Ja mittakepin pois jättämisen vaikutusta määrämittaisen puu
tavaran teossa. 

Löneformer i skogsbruket . Stig Andersson, Björn Sprängare. Redogörelse nr 3/ 
1969. 
TUtkimus kohdistuu metsätöissä sovellettaviin palkkausmuotoihin ja niiden 
käyttöön sekä vaikutukseen työntekijäin ansiotasoon ja työtehocn . Liittee
nä on laskuesimerkkejä palkkausmuotojen muutosten vaikutuksesta kustannus
ten ja ansioiden muodostumiseen, taulukoita metsätaloudellisten yrittäjä
ryhmien käyttämistä palkkausmuodoista ja mielipidetutkimuksen tuloksia urak
ka- ja aikapalkan välimuodon soveltamismahdollisuuksista. 



Kvist ningsnoggrannhetens inverkan på tidsåtgången vid huggning av sortiment med 
motorsåg . Jämförande fältstudie 1968. Gunnar Johansson . Redogörelse nr 4/ 
1969 . 
Tutkimuksessa selvitetään yksityiskohtaisesti karsinta-asteen ja rtmgon läpi
mitan vaikutusta karsinnassa ja katkonnassa kuluvaan aikaan käytettäessä 
moottorisahakarsintaa . 

Basträdsmetoden . Metodstudie 1967. Gunnar Johansson, Bo Pettersson, Börje Pet
tersson . Redogörelse nr 5/1969. 
Tutkimus siitä, miten hakkuum.iehen työmenetelmiä ja töiden järjestelyä kehit 
tämällä työsaavutusta voidaan kohottaa nykyisestään. 

Ett program för teoretisk aptering . Principiell uppbyggnad och exempel påtill
lämpningar . Styrbjörn Alm, Hans Troedsson . Redogörelse nr 6/1969. 
Käsittelee teoreettisen apteerauksen ohjelmoimista tietokoneelle ja menetel
män käytännön sovellutuksia. 

En jämförelse mellan enkel- och dubbeltrurmnig vinsch vid lunning . Ottar Duus
Otterstöm . Redogörelse nr 7/1969. 
Tutkimus vintturin rumpujen lukumäärän, runkojen koon ja hakkuumenetelmän 
vaikutuksesta työsaavutuksiin puutavaran traktorijuonnossa . 

STALO C . Provningsrapport . Arne Svensson . Redogörelse nr 8/1969 . 
Selostus kuormaa kantavan STALO C -metsätraktorin teknisistä ominaisuuksista 
ja virallisia traktoreiden testauksia suorittavan Statens Maskinprovningarin 
ko . traktorista saamista koetuloksista . 

Terrängtypsschema. för svenskt skogsbruk. Redogörelse nr 9/1969 . 
Kuvaus metsätalouden käyttöön suunnitellusta ma.astoluokitusjärjestelmästä, 
joka on syntynyt laajan yhteistyön tuloksena . Järjestelmän tavoitteena on 
yhtenäistää Ruotsissa käytett ävä maaston kuvaaminen ja helpottaa puutavaran 
hankinnan, koneiden käytön ja aikatutkimusten suunnittelua . 

Iastbilslastning av virkessortiment med kran och kranlastare . Fältstudie 1968. 
Äke Frisk. Redogörelse nr 10/1969. 
Tutkimus käsittelee kourakuormaajan käyttöä varastolla tapahtuvassa eri puu
tavaralajien autoonkuormauksessa ja siihen vaikuttavia tekijöitä . 

Traktorstorlek och avverkningskostnad . En ekonomisk jämförelse för två högme
kaniserade avverkningssystem. Folke Stenström. Redogörelse nr 11/1969. 
Selvitys kahden koneellistamislinjan tuotos- ja kustannussuhteista puunkor
juussa . Olennaisimpana koneyhdistelmien välisenä erona on karsinta vaiheen 
sijaintipaikka: palstatien varsi - välivarasto . 

Skogstraktorernas ålderfördelning 1968 och en modell för beräkning av traktor
anskaffningsbehovet . Hans Troedsson . Redogörelse nr 12/1969. 
Selostus metsätraktoreiden ikää ja hankintatarvetta koskevan tutkimuksen tär
keinmistä tuloksista. 

Rutin för årsplanläggning av drivningsarbete . En modell för val av drivnings
årstid och drivningsmetod . Roger Andersson . Redogörelse nr 13/ 1969 . 
Selvitys puunkorjuun vuotuisesta suunnittelusta, jossa kuljetusajankohdan ja 
kuljetusmenetelmän valinnalla on keskeinen asema. Liitteenä on annettu suun
nitteluma.lleja ja lohkokaavioita . 

Simulering av fällare -buntare med vikannskran . Anders Almquist . Redogörelse 
nr 14/1969. 
Tutkimuksessa selvitetään kaato- ja niputuskoneen erilaisten teknisten omi 
naisuuksien, käytettävien työmenetelmien ja leimikon rakenteen vaikutusta 
koneen toimintaan ja tuotokseen . 
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Planerings- och informa.tionssystem inom skogsbruket i Kanada och USA. Göran 
Lönner, Johannes Norrby, Zachris Tarrrninen, Jonas Våsterbo . Redogörelse nr 
15/1969. 
Suppea selostus Yhdysvaltain ja Kanadan puunjalostusteollisuuden metsätalou
den suunnittelusta. 

Terräng- och landsvägstransport av stammar och träd. Fältstudier 1966- 1969. 
Karl-Gunnar Bygren, Bo Lidberg. Redogörelse nr 16/1969. 
Tutkimuksessa vertaillaan runkomenetelmän ja kokopuumenetelmän kustannus
ja tuotossuhteita metsätraktori + vintturijuonnossa, kuorma-autokuljetuk
sessa ja kuormauksessa. 

Apteringsmetoder tänkbara i mekaniserade avverkningssystem. En systematise
ring och tillämpningsanalys av metodmodeller för aptering. Folke Stenström. 
Redogörelse nr 17/1969. 
Tutkimus apteerausmenetelmistä ja niiden käyttömahdollisuuksista koneellis
tettujen korjuumenetelmien yhteydessä. 

2 FORSKNINGSSTIFTELSEN SKOGSARBETEN, TEKNIK 

Ford 5000 Brunett. Arne Svensson. Teknik nr 1/1969. 
Artikkelissa esitellään traktorin teknisiä ominaisuuksia, testaustuloksia ja 
esimerkki saavutetuista tuotoksista sekä tutkijan ja traktorinkuljettajien 
saamia vaikutelmia ko. koneesta. 

Ford 5000 Brunett. Reparationsredovisning. Arne Svensson. Teknik nr 2/1969. 
Selvitys 33 viikon aikana kerätyn ja 8 traktoria käsittäneen korjaustilas
ton tuloksista. 

Kockum Brunett Processor. Dag Myhrman, Folke Stenström. Teknik nr 4/1969 . 
Selostus karsinnan, katkonnan ja kasauksen suorittavan monitoimikoneen tek
nisistä ominaisuuksista ja työskentelyperiaatteista. 

Kvistningsmaskinen Skruven. Johan Rydin, Ulf Österblom. Teknik nr 5/ 1969. 
Palstatiellä tai välivarastossa toimivan Skruven-karsintakoneen teknisten 
ominaisuuksien ja toimintatapojen esittelyn lisäksi on verrattu tuotoksia 
karsinnan tapahtuessa joko palstatiellä tai välivarastolla. 

STALO C. Arne Svensson. Teknik nr 6/1969. 
J:urhyt esittely AB Vilhelmina Mekaniska Verkstadin kehittämästä ja valmista
masta kuormaa kantavasta metsätraktorista, sen teknisistä ominaisuuksista 
sekä tutkijan saama ensivaikutelma ko. koneen ominaisuuksista. 

Förbättringar p! SM 661 Nalle. Arne Svensson. Teknik nr 7/1969. 
Selostus metsätraktori SM 661 Nalleen tehdyistä parannuksista, j otka vaikut 
tavat kuljettajan työskentelyoloihin ja koneen t oimintavarmuuteen. 

Uppföljning av maskinreparationer. Arne Svensson . Teknik nr 8/ 1969. 
Artikkelissa käsitellään kuormaa kantavien ja juontavien metsätraktoreiden 
korjaustöiden tutkimiseen ja analysointiin sovellettua neulakorttimenetel
mää, jossa traktorin kuljettaja lävistää tarvi ttavat tiedot kortti in . 

SM 668. Arne Svensson . Teknik nr 9/ 1969. 
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Artikkelissa selostetaan AB Bolinder-Munktellin kehittämän kuormaa kantavan 
metsätraktorin tekniset ominaisuudet, suoritusarvot ja suunnitellut muutok
set sekä tutkijan saarna ensivaikutelma tästä koneesta. 



Sundmobilen. Folke Stenström, Arne Svensson . Teknik nr 10/1969 . 

Esittelee Silnds AB :n ja SCA :n kehittämän monitoimikoneen prototyypin, joka 
karsii , katkoo ja kasaa puut palstatien varressa . 

Nordverk skotare typ 150 s. Arne Svensson . Teknik nr 11/1969 . 

Selostus kuonnaa kantavasta Nordverk 150 S -metsätraktorista ja sen tekni 
sistä ominaisuuksista. 

Nordamerikanska avverkningsmaskiner , Dag Myhrman, Per-Olov Nilsson. Teknik nr 
12/1969. 

Esittelee lyhyesti Yhdysvalloissa käytettäviä erityyppisiä monitoimikonei
ta . 

Logma -T300 kvistare -buntare . Gunnar Johansson . Teknik nr 13/1969 , 

Artikkelissa selostetaan ruotsalaisen karsintaa ja kasausta suorittavan 
Logma T-300 -monitoimikoneen teknisiä ominaisuuksia ja tuotosarvoja . 

Avverkningsteknik i Sovjetunionen . Anders Almquist. Teknik nr 14/1969 . 

Käsittelee Neuvostoliiton puutavaranhankintapolitiikkaa, eri korjuumene
telmiä ja niissä käytettäviä koneita. 

3 FORSKNINGSSTIFTELSEN SKOGSARBETEN, EKONa.tl 

Stroppning av stammar och träd . Karl-Gunnar Bygren, Bo Lidberg. Ekonomi nr 
1/1969 . 

Juontovaijerin puihin tai runkoihin kiinnittämiseen kuluvan ajan vertailu, 
silloin kun kiinnittämisen suorittaa joko juontotraktorin kuljettaja, hä
nen apumiehensä tai hakkuumies . Lisäksi tarkastellaan kiinnittämiseen käy
tettyä aikaa kiinn.ityksen tapahtuessa rungon latvaan +..ai tyveen . 

Avverkning av starmnar . Bestämning av lagsarmnansättn.ing . Iars -Erik Eld. Eko
nomi nr 2/1969 . 

Artikkelissa selostetaan puutavaran kaadossa ja karsinnassa, metsätraktori
juonnossa ja välivarastolla työskentelyssä käytettävän työryhmän optimiko
koa. 

Avverkning av stammar . Manuell upparbetning och v.irkeshantering med gaffel
lastare . I.ars -Erik Eld, Bo Pettersson . Ekonomi nr 3/1969 . 

Artikkelissa selvitetään välivarastoinnin ja välivarastolla tapahtuvan 
työskentelyn rationalisoimismahdollisuuksia ja työmenetelmien kehittämis 
tä . 

Tidsstudie- och bearbetn.ingsrutin för skotning . Stig Andersson, Gunnar Johans 
son . Ekonomi nr 4/ 1969 , 

Käsittelee aikatutkimusmenetelm.iä ja yrityskohtaisten aikatutkimusten suun
nittelua konetyön h.innoittam.ista varten . 

Teoretisk aptering - till hjälp i praktiken . Hans Troedsson . Ekonomi nr 5/1969. 

Selostus siitä, miten tietokoneohjelmaan perustuvaa teoreettista apteerausta 
voidaan soveltaa käytännön apteerausmenetelmien keskinäiseen vertailuun ja 
puuston puutavaralajeittaiseen arviointiin . 

Rationalisering av huggn.ingsarbetet . F'drenklad kvistn.ing . Gunnar Johansson . 
Ekonomi nr 6/1969 . 

Selv.itys karsintaan kuluvan ajan riippuvuudesta karsinta-asteesta . Kokeissa 
on käytetty pinnarueyötä.istä karsintaa , tappikarsintaa ja menetelmää, jossa 
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rungon alapuolelle on jätetty pitempiä oksantynkiä ja muu osa runkoa on kar
sittu pinnarunyötäisesti. 

Rationalisering av huggningsarbetet. Förenklad aptering. ottar Duus- Otterström, 
Bo Pettersson . Ekonomi nr 7/1969. 

Tuloksia kokeista, joilla on tutkittu silmävaraisella apteerauksella aikaan
saatuja kustannussäästöjä. 

Prestations- och reparationsuppföljning av avverkningsmaskiner. Gunnar Johans
son, Bertil Nilsson . Ekonomi nr 9/1969 . 

Selostus Forskningsstiftelsen Skogsarbetenin ehdotuksesta kaikkien Ruotsissa 
käytössä olevien monitoimikoneiden suorituskYvyn ja. korjaustöiden yhdenmukai
sesta seuraamisesta ja tutkimisesta. Suunnitelmaa on käytännössä toteutettu 
Logma T-300 -monitoimikonetutkimuksissa. 

Forskningsstiftelsen Skogsarbetenin Redogörelse-, Teknik- ja Ekonomi-julkaisu
sarjojen tilausosoite : Forskningsstiftelsen Skogsarbeten, Drottninggatan 97, 
113 60 Stockholm, Sverige. 

III Norjassa i 1 m e s t y n e i t ä 

j u 1 k a i s u j a 

1 MEDDELELSER FRA DET NORSKE SKOGFORS~SEN 

Hogstunders,0kelser i norsk gran- og furuskog. Ivar Samset, Ragnar 8trpmnes og 
Tore Vik. Meddelelse nr. 95. 

Tutkimuksessa selvitetään laajalti hakkuiden suunnittelua ja järjestelyä, työ
menetelmiä ja työvaiheita, aikatutkimusten suunnittelua ja suoritusta sekä 
kaadon, karsinnan ja katkonnan ajanmenekkiä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. 

Tilausosoite : Det Norske Skogfors,0ksvesen, Vollebekk, Norge . 

2 DET NORSKE SKOGFORS,*1<SVESEN, DRIFTSTEKNISK RAPPORT nr . 7 

Kostnadskalkyler for skogbruksmaskiner. I var Samset . Sivut 21 - 39. 

Selvitys metsätyb1<0neiden käyttb1rustannus- ja kannattavuuslaskelmista ja nii
den perusteista. 

Arbeidsmetoden ved montering og drift av radiostyrt kabelkran . I var Samset . 
Sivut 41-74 . 

Ohjeita puutavaran juontoon tarkoitetun köysiradan suunni ttel usta, pystytt ä 
misestä ja käytöstä. 

! 

Trehogst. Tor I nderberg. Sivut 99 - lo4. 

Selvitys hakkuumiehen ajanmenekistä ja sen rakenteesta kokopuumenetelmässä . 

Billasting av stammer med radiof jernstyrt sideslepelaster. Reidar Skaar. Si 
vut 105 - 117 . 

Artikkelissa tarkastellaan radio-ohjatulla vintturilla tapahtuvaa kokonai s
ten runkojen autoonkuormausta. 

Tilausosoite: Det Norske Skogsfors,0ksvesen, Vollebekk, Norge 
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3 SKOGBRUKETS OG SKOGINDUSTRIENES FORSKNINGSFORENING (SSFF) , 
INFORMASJON FRA TRANSPORTUTVAWET 

Bruk av radio i tpmmertransport . Informasjon nr . 166 - 1969. 

Selostus radiopuhelimen hyväksikäytöstä puutavaran autokuljetuksessa . Ra 
diopuhelinverkoston rakentamis- ja käyttb"kustannuksista on annettu suuntaa 
antavia arvoja . 

Biltelefonens dekning i skogområdene på ,0stlandet . I nformasjon nr. 170 - 1969. 

Selostus autoon kytketyn radiopuhelimen kuuluvuuskokeista Norjan itäosissa. 

Tilausosoite : Skogbrukets og Skogindustrienes Forskningsforening (SSFF) , 
Transportutvalget, Boks 311 , Blindern, Oslo 3 , Norge . 

Metsäteho Review 4/1970 

SCME OF THE MOST IMPORTANT PUBLICATI ONS ON THE LOGGING OF TI MBER 

THAT APPEARED IN THE NORDIC COUNTRIES IN 1969 

A selected list of numbered serial and other publications on the 

subject, with a brief abstract . 
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M E T S Ä T E H 0 

Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton metsätyöntutkimusosasto 

Rauhankatu 15, Helsinki 17 


