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T U T K I M U S K U I T U P U U N H A K K U U S T A J A 

L Ä H I K U L J E T U K S E S T A H A R V E N N U S M E T S I S S Ä 

JA AVOHAKKUUALUEELLA 

TtJI'KIMUSAINE ISTO 

Tutkimuksessa, joka liittyy HAKO-toimikunnan tutkimussarjaan, pyrittiin selvit
tämään eri kehitysluokkien harvennusmetsissä ja avohakkuualueella likipituisen ja 
vapaanpituisen kuitupuun korjuumenetelmien ajanmenekkejä, tuotoksia ja kustannuksia 
maatalous- ja metsätraktoreita käytettäessä . Aineisto kerättiin G.A. Serlachius 
Oy:n työmailla Keuruulla syksyllä 1~69 . Tutkimukseen kuului viisi korjuumenetelmää., 
joilla hakattiin yhteensä 1 096 k-m . 

Menetelmät 

1. Noin 3 m kuitupuun hakkuu ajouran varteen kasoihin, jotka sijaitsevat kohtisuo
rassa ajouraa vastaan . Menetelmissä 1- 4 lähikuljetus kuormaa kantavalla met
sätraktorilla. 

2. 2 ... 6 m kuitupuun hakkuu palstalle kasoihin . 

3. 2 •. . 6 m kuitupuun hakkuu suorimalla. 

4. Noin 3 m kuitupuun hakkuu ajouran varteen tien suuntaisiin kasoihin. 

5. Noin 3 m kuitupuun hakkuu ajouran varteen kasoihin, jotka sijaitsevat kohtisuo
rassa ajouraa vastaan. Lähikuljetus maataloustraktorilla. 

Kaikissa korjuumenetelmissä valmistettiin kuorellista tynkäkarsittua kuusikuitu
puuta. Ajouraväli oli noin 3 m kuitupuun menetelmissä 30 m ja 2 ... 6 m kuitupuun 
menetelmissä 20 m. Ajouran leveys oli 3. 5 m. 

Korjuuolosuhteet 

Taulukossa 1 on esitetty eri menetelmien korjuuolosuhteet. 
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T a u l u k k o l Työmaan yleistiedot 

Ensiharvennusmetsä Väljennysmetsä Avohakkuualue 

Erittely Menetelmä, n:o 

l 4 l ja 5 2 3 3 l ja 5 

Metsikön ikä, V 50 50 75 10 10 90 90 
Pystyyn jääneen puuston 

l 200 l 200 700 tiheys , runk. /ha 100 100 - -
Leimikon tiheys, k-m3/ha 58 62 63 59 55 91 84 
Leimikon rungon keskik., k-m3 0.01 0 . 01 0.15 0.15 0.15 0.16 0. 16 
Hakkuumäärä , -"- 99 87 289 57 100 118 346 
Puutavaran pituus, m n. 3 n. 3 n . 3 2 ••• 6 2 ... 6 2 •.. 6 n. 3 

TUTKIMUSTULOKSET 

Korjuukustannukset eri menetelmissä 

9heisessa kuvassa esitetään eri korjuumenetelmien suhteellisia kustannuksia 0 .10 
k- m :n rungonsuuruusluokassa ja 200 m: n ajomatkalla ensiharvennusmetsässä, väljen
nysmetsässä ja avohakkuualueella metsätraktoria käytettäessä. Välje~nysmetsän noin 
3 m kuusikuitupuun hakkuukustannukset rungonsuuruusluokassa 0 .10 k-m on otettu työ
vaiheittaisista hakk.uutaksoista (palkkausalue 4, 1 .1.- 31 . 12 .1970, oksaisuusluokka 
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III , pituusluokka 3) . Muut 
hakk.uukustannukset on las
kettu tämän suhteessa tut
kimustuloksiin perustuen. 
Metsätraktorin (Ford Bru
nett 5000) kustannuksina 
kuljettajineen on käytetty 
42 mk/työmaatunti . 

- Tutkittujen menetelmien 
väliset erot erilaisissa 
metsiköissä ovat samassa 
rungonsuuruusluokassa erit
täin pienet. Väljennysmet
sässä ja avohakkuualueella 
ovat lyhyen kuitupuun kor
juukustannukset yhtä suu
ret. Ensiharvennusmetsäs
sä vastaavat kustannukset 
ovat 1 % edellisiä suurem
mat (menetelmä 1). Tämä 
johtuu siitä, että tiheä 
pystyyn jäänyt puusto hait
tasi puiden kaatoa ja eri
tyisesti kaadon suuntausta, 
jolloin myös puutavaran ka
saus vaikeutui kasausmat
kan pidentyessä. Noin 3 m 
kuitupuun hakk.uutuotos oli 
ensiharvenn~smetsässä 0 . 05 
... 0 .10 k-m :n rungonsuu
ruusluokissa 0 ... 2 % pie
nempi kuin väljennysmet
sässä ja avohakkuualueel
la . 



Palstalle kasoihin ja suorimalla hakatun 2 ... 6 m kuitupuun suhteelliset korjuu
kustannukset (menetelmät 2 ja 3) ovat 2 % suuremmat kuin lyhyen kuitupuun korjuu
kustannukset väljennysmetsässä. Vastaavasti menetelmässä, jossa pitkä kuitupuu ka
sataan ajouran varteen (Metsätehon tiedotukset 284 ja 287, 1969), korjuukustannuk
set olivat 4 ... 6 % suuremmat kuin lyhyen kuitupuun menetelmässä . 

- Puutavaran hakkuun kannalta sekä suorimalla tehty että palstalle kasoihin hakat
tu pitkä kuitupuu ovat edulliset. Eniten aikaa vaativa on ajouran varteen kasoihin 
hakattu pitkä kuitupuu. Käytännössä suoritun kuitupuun menetelmä ei tule kuiten
kaan kysymykseen harvennusmetsässä, sillä kuormaus vaikeutuu melkoisesti pystypuus
ton haitan vuoksi ja silloin syntyy helposti myös puustovaurioita. 2 •.. 6 m kuitu
puun kuormaus oli tässä tapauksessa väljennysmetsässä 31.7 % hitaampaa kuin avohak
kuualueella. Väljennysmetsässä kapeaa ajouraväliä käytettäessä palstalle pieniin 
kasoihin hakatun pitkän kuitupuun kuormaus oli 18.3 % nopeampaa kuin vastaavan pi
tuisen suoritun kuitupuun, mutta 36.9 % hitaampaa kuin ajouran varteen kasatun noin 
3 m kuitupuun kuormaus. 

Nivelpuominosturilla kuormattaessa tiheässä harvennusmetsässä vaaditaan, että 
pitkä kuitupuu on kasattava ajouran varteen. Hakkuumiehelle raskaana työvaiheena 
tämä ei kuitenkaan tule käytännössä kysymykseen. Kun koneellinen kasauskin on use:im
miten vain kustannuksia lisäävä ylimääräinen työvaihe, tullee 2 .•. 6 m kuitupuun kor
juu harvennusmetsissä kysymykseen vain sellaisissa tapauksissa, joissa pystyyn jää
vän puuston tiheys on alhainen (alle 600 runkoa/ha). Tällöin voitaneen käyttää ka
peaa ajouraväliä puuston tuote~ kärsimättä ja hakata puutavara palstalle kasoihin 
lähikuljetuksen tapahtuessa kuormaa kantavalla metsätraktorilla. 

Hyvissä maasto-olosuhteissa pystyyn jäänyt puusto ei hidastanut noin 3 m kuitu
puun kuormausta. Edullisinta oli kuormata tämä tavara kasoista, jotka oli sijoitet
tu ajouralle tien suuntaisesti. Tällöin kuormaus oli 13.2 % nopeampaa kuin ajou
raa vastaan kohtisuoraan sijoitetuista kasoista kuormattaessa. Tämä kuormauksen 
nopeutuminen alensi esimerkkitapauksessa korjuun kokonaiskustannuksia 2 %. 

Tutkimuksessa selvitettiin myös niitä syitä, jotka aiheuttivat lyhyen kuitupuun 
kuormauksen hidastumisen harvennusmetsissä. Tapauksia, joissa kuormaus selvästi 
vaikeutui, oli vain 5 % kuormattujen taakkojen määrästä. Suurimpia syitä kuorma
uksen hidastumiseen oli mm. kasojen liian etäinen sijainti, jolloin jouduttiin 
usein käyttämään nosturin hydraulista jatkopuomia (39 % tapauksista). Myös kasan 
väärä sijainti puiden välissä tai takana aiheutti kuormaushankaluuksia ( 31 % : ssa ta
pauksista). Pystypuuston haitta oli kokonaisuudessaan kuitenkin niin vähäinen, et
tei se alentanut noin 3 m kuitupuun kuormaustuotosta. 

- Ajovaiheessa (tyhjänä-, kuormattuna- ja kuormausajossa) pystyyn jäänyt puusto 
ei hidastanut koneen kulkua, koska maasto oli hyvä ja ajourat olivat riittävän le
veät (3.5 m). On kuitenkin luonnollista, että vaikeissa maasto-olosuhteissa kapeaa 
ajouraa käytettäessä ajo hidastuu sekä maaston että pystypuuston haitan vuoksi. Täl
laisissa olosuhteissa olisikin pyrittävä käyttämään leveitä ajouria (4 m:n), jol
loin ainakin osaksi vältytään työn hidastumiselta ja puustovaurioilta. 

Korjuukustannukset erilaisissa metsiköissä 

Kuvassa (s. 2) korjuumenetelmiä on vertailtu yksinomaan 0.10 k-m3:n rungonsuu
ruusluokassa. Todellisuudessa avohakkuualueen ja väljennysmetsän rungot ovat kui
tenkin keskimäärin tätä suurempia ja ensiharvennusmetsän rungot pienempiä. Tarkko
ja erilaisten metsiköiden runkojakautumasarjoja ei ole käytettävissä. Mikäli kuiten
kin lähdetään siitä , että h~idetun ensiharvennusmetsän hakkuukertym~n rungon keski
koko on liki~äärin 0 . 05 k-m , tavanomaise~ harvennusmetsän 0.10 k-m , vä.ljennysmet
sän O. 20 k-m ja avohakkuualueen 0 . 40 k-m , ovat näissä rungonsuuruusluokissa par
haimmiksi osoittautuneiden kuitupuumenetelmien suhteelliset korjuukustannukset tau
lukon 2 mukaiset. Kustannusten laskentaperusteet ovat samat kuin ~uvassa lukuun 
ottamatta avohakkuuta, jossa leimikon tiheytenä on käytetty 90 k-m / ha. 
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T a u 1 u k k o 2 Korjuukustannukset erilaisissa metsiköissä 

Keskimääräinen 
Erittely rungon ~oko , 

k-m 

Ensiharvennusmetsä 0.05 
Harvenn usmet sä 0.10 

Väljennysmetsä 0.20 

Avohakkuualue o.4o 

Korjuukustannukset maatalous- ja 

metsätraktoreita käytettäessä 

Kuitupuun Kasan 
pituus, sijainti 

m 

n. 3 ajouran varressa 
n. 3 - "-
n. 3 ~ - " -

2 ... 6 palstalla 

n. 3 ajouran varressa 

2 ... 6 palstalla 

Suhteelliset 
korjuukustarr 

nukset 

123 

l 1001 
86 

88 

73 
70 

Maataloustraktorikuljetusta tutkittiin noin 3 m kuitupuun osalta väljennysmetsäs
sä ja avohakkuualueella (menetelmä 5). Traktorina käytettiin hydraulisella Hakki-
3000-kouranosturilla varustettua Nuffield 10/60:ta, jossa oli vetävä teliperävaunu. 
Kun maataloustraktorin ja kuljettajan työmaatuntikustannuksina on käytetty 21 mk, 
ovat noin 3 m kuitupuun korjuun (hakkuun + ajon) kokonaiskustannukset maataloustrak
torimenetelmässä 5 % suuremmat kuin metsätraktorimenetelmässä. Suurimmat erot maa
talous- ja metsätraktorimenetelmien välillä ovat kuormauksessa, sillä jälkimmäises
sä noin 3 m kuitupuun kuormaus oli 45 . 0 % nopeampaa kuin edellisessä. Maatalous
traktoria käytettäessä myös ajonopeudet olivat pienempiä ja purkaminen oli hitaam
paa kuin metsätraktorikuljetuksessa. Menetelmien välinen lähikuljetustuotosero oli 
200 m:n ajomatkalla 135 % metsätraktorin hyväksi. 

Maataloustraktorikuljetukseen perustuvan aineiston pienuuden vuoksi (1 traktori, 
25 kuormaa) ei ole syytä yksityiskohtaisesti analysoida tuloksia . Näyttää kuiten
kin siltä, että maataloustraktorin ammattimainen käyttö puutavaran lähikuljetukses
sa melko hyvissäkin maasto-olosuhteissa on epätaloudellisempaa kuin metsätraktorin 
käyttö . 

Tarkemmat tiedot tämän tutkimuksen yksityiskohdista ovat saatavissa Metsätehos
ta. 

Juhani Tenhola 

Metsäteho Review 2/1971 

STUDY OF THE CUTTING AND FORWARDING OF PULPWOOD 

IN THINNINGS AND A CLEAR CU'ITING AREA 

The object of the study was to compare the different methods of harvesting approx. 
3-m and 2 •.. 6-m carelessly limbed spruce pulpwood in a first thinning, heavily thin
ned forest and a clear cutting area, using a farm tractor and a forwarder. 
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Metsätehotoimikunta 

Metsäneuvos Olavi Linnamies (puheenjohtaja) , metsäneuvos A.J. Ronkanen (varapuheen
johtaja), toimitusjohtaja Topi E. Heikker ö, metsäiihoitaja Niilo Jukarainen, metsa
päällikkö Leo Kari, varatoimitusjohtaja Jorma Klami, metsäpäällikkö Auno Koskinen , 
metsänhoitaja Henry Kvist , metsäpäällikkö Sakari Leskinen, metsäpäällikkö Pentti Me
lamies, metsäpäällikkö Antti V. Pitkänen, metsäneuvos johtaja Erik Reinius, metsä
päällikkö Hannu Saarinen , metsäpäällikkö Olli Sarantola, metsäneuvos johtaja Santeri 
Sauvo, apulaismetsäpäällikkö Kalevi . Viikama ja puheenjohtaja Pekka Virtanen. 

Työvaliokunta 

Varatoimitusjohtaja Väinö Niku (puheenjohtaja), metsäpäällikkö Olli Sarantola (va
rapuheenjohtaja), metsäneuvos Olavi Linnamies, ylimetsänhoitaja Niilo Lotila, kehit
tämispäällikkö Olli Pesonius , johtaja Erik Reinius, metsäneuvos A.J . Ronkanen ja met
säpäällikkö Hannu Saarinen. 

Teknillinen toimikunta 

Metsät . lisensiaatti Aulis E. Hakkarainen (puheenjohtaja), jäsenyhtiöiden edusta
jina metsänhoitajat Turkka Jämsen , Juhani Järvinen , Raimo Koskinen, ylimetsänhoitaja 
Uolevi Sarapää ja metsänhoitaja Yrjö Schildt sekä metsähallituksen edustajana met
sänhoitaja Unto Silvennoincn . 

HENKILÖKUNTA 

Toimihenkilöorga.nisaatio on katsauksen Katsaus toimintaan 15 . 8 .1970 mukainen . 
Toiminnan tehostamisen johdosta tutkijain lukumäärä lisääntyy vuoden 1971 aikana kalr 
della. Toisen tehtäväalana tulevat olemaan suunnittelututkimukset ja toisen metsän
hoi totöiden tutkimukset. 
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KOKEILUTOIMINTA 

Vuoden 1970 loppupuoliskolla suoritettiin kolme metsätraktoreiden pikatestausta. 
Testattavina olivat BM-Volvo SM 868, Teli-Lokkeri ja Valtra Farmet M 2. Tämä uusien 
metsäkoneiden, lähinnä metsätraktoreiden, maasto-, käyttö- ja turvaominaisuuksien 
testaustoiminta aloitettiin varsinaisesti vuoden 1970 alkupuolella. Monitoimikonei
den kokeiluissa valmistuivat ruotsalaisen ÖSA-kaato-juontokoneen käyttökokeilun tu
lokset sekä Pika 50 -karsinta-katkontakoneen korjuumenetel.miä koskeva tutkimus, sa
moin korjaus- ja tuotostilastot viidestä Pika 50 -koneesta. 

Yhteistoiminnassa Oy Wärtsilä Ab:n kanssa suoritettiin käyttökokeiluja teleskoop
pipuominosturin prototyypillä. 

Vuoden 1971 pikatestausohjelmassa ovat MF-Kärppä, Valmet 880 K, Valmet Jehu sekä 
mahdollisesti muita myöhemmin nimettäviä metsä.koneita. Kestotestausta jatkuvaa tä
rinäkellotarkkailua käyttäen suoritetaan tärkeimmistä kotimaisista metsätraktoreista 
sekä BM-Volvo SM 868:sta. Yhteistyötä testaustoiminnassa metsähallituksen ja Vako
lan kanssa pyritään kehittämään . 

Monitoimikoneista ovat kokeiluohjelmassa edelleen seitsemän jäsenyhtiön yhteises
ti hankkima Logma T-300 -karsinta-kasauskone sekä neljä eri yhtiöiden omistamaa Pi
ka 50 -konetta. Niiden korjauksista, tuotoksista ja kustannuksista eri työmenetel
miä käyttäen ja eri olosuhteissa kerätään jatkuvaa tilastoa. 

Metsätehon jäsenten piirissä on muodostettu kolme alueittaista monitoimikoneiden 
kokeiluryhmää, jotka pyrkivät saamaan kokeiltaviksi uusia monitoimikoneita. Metsäte
ho suorittaa näitä koneita ja niihin perustuvia korjuuketjuja koskevat tutkimukset 
ja toimii ryhmien yhdyselimenä. Monitoimikoneiden kehittämiseksi ja niiden valmis
tuksen edistämiseksi laaditaan selvityksiä ja tarve-ennusteita sekä toimitaan yhdys
elimenä valmistajien ja käyttäjien välillä. 

Kokeiluohjelma sisältää lisäksi nivel- ja teleskooppipuominostureiden käyttökokei
luja, puristuspankkojuonnon ja pihtijuonnon vertailututkimuksia sekä muita metsätrak
torimenetelmiä koskevia tutkimuksia. 

TUTKIMUSTOIMINTA 

Vuoden 1970 loppupuoliskolla saatiin päätökseen seuraavat tutkimukset. 

Hakkuumiehen suorittama kuitupuun kasaus 
Leikkuuterällä suoritetun katkonnan aiheuttamat vahingot. Pika 50 
Monitoimikoneiden potentiaalinen taloudellisuus 
Puunkorjuumenetelmät ja korjuutekniset olosuhteet hankintavuonna 1969/70 
Kuormaa kantavan metsätraktorin tuotokseen vaikuttavat tekijät 
Metsätraktorin koko, kustannukset ja kannattavuus 
Liki- ja vapaanpituisen kuitupuun autoonkuormaus ja kuorman koko 
Puutavaran käsittely runkojuontovarastolla 
Ajonopeus puutavaran autokuljetuksessa 
Edullisin tietiheys ja lähikuljetusmatka 
Puutavaran valmistus ja lähikuljetus harvennusmetsissä ja avohakkuualueilla 
Konekarsinnan laatu 

Neljän ensiksi mainitun tutkimuksen tulokset julkaistiin vuonna 1970 ja muut jul
kaistaan lähiaikoina Metsätehon sarjoissa. 

Vuoden 1971 tutkimusohjelman pääpaino tulee olemaan uusien menetelmien käyttöön ja 
sen perusteisiin liittyvissä tutkimuksissa. Erityisesti on mainittava puunhankinta
toiminnan suunnitteluun liittyvien tutkimusten lisääminen sekä metsänhoitotöiden tut
kimusten mukaan ottaminen ohjelmaan. Palkka- ja maksuperustetutkimuksissa rajoitu
taan lähinnä suppeisiin tarkistuksiin. Tärkeimmät tutkimusaiheet ovat seuraavat. 
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Katsaus toimintaan vuonna 1971 Metsätehon katsaus 20.1.1971 L i i t e 

VUONNA 1970 ILMESTYNEET METSÄTEHON JULKAISUT 

Metsätehon tiedotus 

290 Vertaileva tutkimus metsäkuljetuksesta EM-Volvo SM 661 ja BM-Volvo SM 668 -metsä
traktorilla. Jaakko Salminen 

291 Vertaileva tutkimus runkojuonnosta tyvet ja latvat edellä Michigan Ranger 666 Clark 
-metsätraktorilla. Jaakko Salminen ja Lasse Säteri 

292 Tutkimus puutavaran valmistustavan ja leimikkotekijöiden vaikutuksesta hakkuuseen 
ja metsäkuljetukseen kuormaa kantavalla metsätraktorilla. Mikko Kahala ja Klaus 
Rantapuu 

293 25 vuotta Metsätehon toimintaa. Aulis E. Hakkarainen 
294 Tutkimus silmävaraisesti katkotun noin 3 m paperipuun ja sahatukin valmistuksesta 

ja lähikuljetuksesta harvennusmetsissä. Juhani Tenhola 
295 Tutkimus mäntykuitupuun painomittauksesta. Arno Tuovinen 
296 Maatalous- ja metsätraktoreiden edullisuus metsäkuljetuksessa. Unto Väisänen 
297 Tutkimus juontomenetelmän ja leimikkotekijöiden vaikutuksesta runkojuontoon. Klaus 

Ranta puu 
298 Pika 50 -monitoimikone. Voitto Pölkki-Jaakko Salminen 
299 Tutkimus hakkuumiehen suor ittamasta kuitupuun kasauksesta . Reijo Haaja 
300 Leikkuuterällä suoritetun katkaisun aiheuttamat vahingot . Pika 50. Arno Tuovinen 
301 Monitoimikoneiden potentiaalinen taloudellisuus . Voitto Pölkki - Unto Väisänen 

Metsätehon katsaus 

1/1970 

2/1970 

30.1.1970 
3/1970 
4/1970 

5/1970 

6/1970 
7/1970 
8/1970 

9/1970 

10/1970 
11/1970 

12/1970 
13/1970 
14/1970 

15/1970 
15.8.J!llO 
16/1970 
17/1970 
18/1970 

19/1970 
20/1970 

21/1970 

22/1970 
23/1970 
24/1970 
25/1970 

Vertaileva tutkimus runkojuonnosta tyvet ja latvat edellä Michigan Ranger 666 Clark 
-metsätra.ktorilla. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 291. Jaakko Salminen ja 
Lasse Säteri 
Tutkimus puutavaran valmistustavan ja leimikkotekijöiden vaikutuksesta hakkuuseen 
ja metsäkuljetukseen kuormaa kantavalla metsätraktorilla. Tiivistelmä Metsätehon 
tiedotuksesta 292. Mikko Kahala ja Klaus Rantapuu 
Katsaus toimintaan vuonna 1970. Markku Rauhalahti 
Moottorisahojen melu ja tärinä . Unto Silvennoinen 
Tärkeimpiä pohjoismaissa vuonna 1969 ilmestyneitä puutavaran korjuuta käsitteleviä 
julkaisuja 
Tutkimus silmävaraisesti katkotun noin 3 m paperipuun ja sahatukin valmistuksesta 
ja lähikuljetuksesta harvennusmetsissä. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 294 . 
Juhani Tenhola 
Yksinkertaisia puunkarsintalaitteita. Raimo Savolainen 
Puutavara-autot talvella 1970 . Raimo Savolainen 
Maatalous- ja metsätraktoreiden edullisuus metsäkuljetuksessa. Tiivistelmä Metsä
tehon tiedotuksesta 296. Unto Väisänen 
Tutkimus juontomenetelmän ja leimikkotekijöiden vaikutuksesta runkojuontoon. Tii
vistelmä Metsätehon tiedotuksesta 297 . Klaus Rantapuu 
Tutkimus runkojen koneellisesta kasauksesta. Jaakko Salminen ja Lasse Säteri 
Kockum Brunett KL- 836 B -metsätraktori. Sture Lampen- 'oitto Pölkki-Jaakko Salmi
nen 
Traktorinkuljettajan ajokortti. Aulis E. Hakkarainen 
Ajankäyttö runkojen kaadossa. Mikko Kahala 
Kuitupuun korjuu Yhdysvaltain etelävaltioissa. Tiivistelmä APA:n julkaisusta Sou
thern Pulpwood Producer Survey Report, Septembei-October 1968. Leo Erlund 
Tutkimus hakkuusta käytävä- ja riviharvennuksessa. Juhani Tenhola 
Katsaus toimintaan. Markku Rauhalahti 
BM-Volvo SM 868 -metsätraktori. Sture Lampen -Voitto Pölkki -Jaakko Salminen 
Korjaus- ja tuotostilastoja Pika 50 -monitoimikoneesta. Lasse Säteri 
Puunkorjuumenetelmät ja korjuutekniset olosuhteet hankintavuonna 1969/70. Raimo 
Savolainen 
Harvennusmetsien monitoimikoneita . Juhani Tenhola 
Leikkuuterällä suoritetun katkonnan aiheuttamat vahingot. Pika 50. Tiivistelmä 
Metsätehon tiedotuksesta 300 . Arno Tuovinen 
Kuitupuun korjuuketjut ja nykyisiä monitoimikoneita Pohjois-Amerikassa. Eero Rei
nius 
Logma T-310 -karsinta-kasauskone. Antero Koskinen 
ÖSA-kaato-kasaua-juontokone. Juhani Pöllänen -Jaakko Salminen 
Teli-Lokkeri-metsätraktori. Reijo Haaja -Sture Lampen 
Kockum Processor 78 ATK -monitoimikone. Eero Reinius 
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Koordinoivat tutkimukset 

Korjuutekniset olosuhteet erityisesti monitoimikoneita ajatellen 
Työ- ja pääomapanos erilaisia korjuu- ja kuljetusmenetelmiä käytettäessä 
Metsäkuljetuksen ja korjuun vuosisuunnitelma 
Ennuste siitä, miten puun toimittaminen kannolta tehtaaseen kehittyy 1970-luvulla 
Erilaisten puutavaran käsittelypaikkojen sijoitus taloudellisena kysymyksenä 

Korjuututkimukset 

Leimikkotekijöiden ja työmenetelmien vaikutus tuotokseen runko- ja puujuonnossa 
Traktoreiden tuotos- ja kustannustilasto 
Harvennusmetsien puunkorjuun jatkotutkimukset 
Monitoimikonekorjuuketjut 
Monitoimikoneiden vaikutus puutavaran laatuun ja määrään 

Autokulj etustutkimukset 

Maksuperustciden täydennyksien lisäksi tutkitaan erilaisten autoperävaunuyhdis
telmien käyttömahdollisuuksia eri tavaralajeja kuljetettaessa sekä vaihtoperävaunu
jen ja vaihtolavojen soveltuvuutta eri olosuhteissa. 

Mittaustutkimukset 

Yhteistyössä muiden tutkimuslaitosten kanssa suoritetaan uusien mittausmenetelmi
en ·kehittämiseen liittyviä tutkimuksia. 

Metsänhoitotöiden tutkiminen 

Metsätehon jäsenet ovat katsoneet tarpeelliseksi metsänhoitotöiden palkka- ja mak.
superuste- sekä koneellistamistutkimusten kiireell~sen lisäämisen. Tämän vuoksi Met
säteho on ottanut nämä tutkimukset ohjelmaansa. Ensi vaiheessa pyritään suorittamaan 
mainittujen tutkimusten koordinointia, vaikuttamaan metsänhoitotöiden j a niiden ko
neellistamisen työvaikeusluokituksen aikaan 13aamiseen sekä kehittämään koneellista
mista ottaen huomioon metsänhoidon ja puunkorjuun koneidenkäytön yhteenniveltämisen. 
Tärkeänä tehtävänä on jäsenten informointi suoritettujen tutkimusten ja kokeilujen 
tuloksista. 

Metsänhoitotöiden tutkijan apuna toimii koordinoivana ja neuvoa antavana elimenä 
metsänhoitotöiden toimikunta, johon kuuluvat ylimetsänhoitaja Väinö Koivisto (puheen
johtaja) sekä metsänhoitajat Nils Biltzow, Leo Häggman , Risto Nederström ja Tauno Tu
runen. 

Tietojenkäsittelytoiminta 

Metsätehoon on perustettu tietojenkäsittelytoimikunta, jonka tehtävänä on parantaa 
metsäosastojen tietojenkäsittelytoiminnan informaatiota, käsitellä tietojenkäsittelyn 
yhteisiä ongelmia ja organisoida yhteistoimintaa. Toimikuntaan, joka toimii koordi
noivana ja neuvoa antavana elimenä, kuuluvat metsät. lisensiaatti Unto Väisänen (pu
heenjohtaja ) sekä metsänhoitajat Osmo Airo, Eero Heliö , Kai Karlsson, ATK-päällikkö 
Vilho Myllyrinne , ekonomi Jukka Repo , metsänhoitaja Jukka Sor sa ja luonnont. kandi
daatti Jaakko Peltonen (sihteeri) . 

TIEDOTUS- JA KOULUTUSTOIMINTA 

Koulutus 

Vuoden 1970 jälkipuoliskolla toimeenpantiin kuusi koulutustilaisuutta: Kanadan
ja Yhdysvaltain-retkeily, metsäoppilaitosten metsäteknologian aineopettajien koulu
tuspäivä, konekurssin 1. jakso , monitoimikoneseminaari kotimaisten metsäkoneiden 
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valmistajille, syysmetsäpäivien esitelmätilaisuus sekä koulutusmiesten neuvotte
lupäivät . 

Vuoden 1971 ohjelmassa ovat seuraavat koulutustilaisuudet. 

Monitoimikoneretkeily Ruotsiin helmi- tai maaliskuussa 
Konekurssit: Vuonna 1970 aloitetun konekurssin 2 . jakso maaliskuussa, uuden kone-

kurssin 1 . jakso toukokuussa ja 2 . jakso lokakuussa 
Puunkorjuun ja kuljetusten kustannus- ja vaihtoehtolaskennan kurssi kevättalvella 
Puunkorjuun rationalisointipäivät syksyllä 
Puutavaran varasto- ja tehdaskäsittelypäivät syksyllä 
Syysmetsäpäivien esitelmätilaisuus 
Koulutusmiesten neuvottelupäivät 

Jäsenten ja metsätalouden muiden p11r1en koulutusta tuetaan esitelmin ja luento
sarjoin sekä toimittamalla tiedotus- ja koulutusaineistoa. Metsätehon tiedotus- ja 
koulutustoiminnan tarpeen määrittämiseksi ja toiminnan koordinoimiseksi muiden tote
uttaman koulutuksen kanssa suoritetaan koulutustarvetiedustelu. 

Edellä mainituista koulutustilaisuuksista ja muusta koulutustoiminnasta tiedote
taan tarkemmin erilliskirjeillä. 

Metsätehon elokuvapalveluun on hankittu kolme uutta elokuvaa: 

n:o 94 Metsäkonekatsaus 1970. Selostuslehtisellä varustettu super-8 mm:n väri
elokuva. Esitysaika noin 13 min. 

n:o 95 Puutavaran teko työpenkkimenetelmällä. Optisella äänellä varustettu 16 
mm:n värielokuva. Esitysaika noin 17 min . 

n:o 96 Pohjoisamerikkalaista puunkorjuuta 1970. Selostuslehtisellä varustettu 
super-8 mm:n värielokuva. Osa 1: Tavaralajimenetelmä. Esitysaika noin 13 
min. Osa 2: Runko- ja puumenetelmä. Esitysaika noin 16 min. 

Parhaillaan on tekeillä kaksi uutta elokuvaa aiheista leimikon suunnittelu ja puu
tavaran autokuljetus. Lisäksi toimintavuoden suunnitelmissa on kaksi tai kolme muu
ta elokuvaa. Metsätehon elokuvapalvelun luettelo on vapaasti tilattavissa Metsäte
hosta. 

Muusta tekeillä olevasta tiedotus- ja koulutusaineistosta mainittakoon opas Lei
mikon suunnittelu. Eräät jäsenyhtiöt ovat julkaisseet työohjeoppaita. Metsäteho pyr
kii mahdollisuuksien mukaan tukemaan ja koordinoimaan tätä toimintaa sekä informoi
maan oppaista jäseniään. Vastikään ovat O/Y Kyro A/B:n, Oy Nokia Ab:n, Oy W. Rosen
lew Ab:n ja G.A. Serlachius Oy:n metsäosastot yhteistyönä julkaisseet oppaan Hakkuu
työohjeet ja Tehdaspuu Oy on julkaissut oppaan Jäävarasto-ohjeita. 

Tiedotus 

Metsätehon julkaisusarjoissa ilmestyi vuonna 1970 12 tiedotusta ja 25 katsausta. 
Ne sisältävät pääasiassa oman kokeilu- ja tutkimustoiminnan tuloksia. Kahdeksassa 
katsauksessa selostetaan uusia menetelmiä ja koneita sekä muiden tutkimustuloksia. 
Lisäksi ilmestyi kaksi toimintakatsausta.(Ks. liitettä) 

Metsätehon julkaisut, oppaat, tiedotukset ja katsaukset ovat asiasta kiinnostunei
den tilattavissa Metsätehosta, osoite Rauhankatu 15, Helsinki 17, puh. 9o-61281 {puh. 
1. 4.1971 lähtien 9o-661281). Tiedotusten hinta on 2 ,OO ••• 6 ,50/kpl ja katsausten 0,50 
•.• 1,00/kpl. 

Markku Rauhalahti 

M E T S Ä T E H 0 

Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton metsätyöntutkimusosasto 

Rauhankatu 15, Helsinki 17 

HELSINKI 1971 PAJHOVAUllll! 


