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METSÄTEHON IDEAKILPAILUN TULOKSET 
VUODELTA 1972 

Metsäteho julisti vuoden 1972 keväällä 
ideakilpailun puutavaran korjuun ja kul-
jetuksen kehittämiseksi. Kilpailuun 
osallistui 34 ehdotusta 24 nimimerkillä . 
Kilpailulautakuntana toiminut Metsätehon 
teknillinen toimikunta on jakanut kolme 
palkintoa ja yhden tunnustuspalkinnon 
sekä antanut yhden tunnustusmaininnan . 

I PALKINTO 3000 mk: PUUTAVARAN KORJUU 
PITOPUUMENETEIMÄILÄ . Erkki Ehtonen , Ro 
vaniemi 

II PALKim'O 1500 mk : KIPATI'AVA KEHIKKO 
SIIRRE'ITÄVÄÄN NIPUfUSLAITURIIN. Pentti 
Lampinen , Mikkeli ja Eino Siiskonen, 
Puumala 

III PAI.Kim'O 500 mk : I..OISTEVÄRIASTEIK
KOINEN LATVAKAULAIN . Aarno Vuoksenmaa , 
Valkeakoski 

TUNNUSTUSPALKINTO 300 mk : KIRVESKARSIN
TALAITI'EELLA VARUSTE'ITU MONITOIMIKONE . 
Esko T . Helin , Koskenranta 

TUNNUSTUSMAININTA : RUNKOJEN KÄÄNl'ÄMINEN 
P'fS'IYASENTOISINA HARVENNUSHAKKUUSSA AJO
URAN SUUNTAISIKSI . Våinö Koivisto , Val 
keakoski 

PUUTAVARAN KORJUU 
PITOPUUMENETELMÄLLÄ 

Menetelmän kuvaus 

Pitopuumenetelmä on korjuumenetelmä, jo
ka mahdollistaa kuormaimen ulottuville 
kaadettujen runkojen kaikkien pölkky jen 
kuormaamisen metsätraktoriin ajouralta 
kuorma i nta käyttäen ilman erillistä k:a 
sausta (kuva 1 a) • 

Pitopuumenetelmää sovellettaessa puut 
kaadetaan suunnaten esimerkiksi kaato
vänkäriä apuna käyttäen . Ne rungot , 
joista valmistetut pölkyt ovat kaikki 
kuormaimen ulottuvilla , käsitellään ta 
vanomaisesti. Ne rungot , joiden kaik
kiin pölkkyihin ei ulotuta , käsitellään 
pitopuumenetelmällä. Tällöin kuormaimen 
ulottuvuusalueen ulkopuolella olevat pöl
kyt jätetään katkontakohdan pitopuun 
avulla ki i nni edellisiin, kuormainta lä
hempänä oleviin pölkkyihin . 

Pitopuu on päältä ja alta käsin suorite 
tun katkontasahauksen väliin jätetty , 
1 .• • 2 cm :n paksuinen sahaamaton osa 
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Kuva l a 

PÄÄLTÅSAHAUS 

ALTASAHAUS 

(kuva 1 b) . Päältäsahaus ulotetaan noin 
1/3 rungon paksuudesta ja a lta - eli vas 
tasahaus noin 2/3 rungon paksuudesta . 

Hakkuumies merkitsee pitopuurungot muo
vinauhamerkein . Traktorinkuljettaja ve
tää kuormaimella pitopuurungot tavallis
ta va rovaiserrrnin ja sivuvääntöjä välttä
en traktorin luo, missä pölkyt irrote
taan toisistaan kolauttamalla kuorman 
laitaa vasten . Pitopuurungossa voi olla 
esimerkiksi yksi tai kaksi tukkia, tyvi 
jynkky tahi yksi t a i kaksi ku.itupölkkyä . 

.?itopuumenetelmän käyttö tulee kysymyk 
seen lähinnä kasvatus - ja y lispuuhakkuis 
sa , jolloin vältetään taimiston ja muun 
jäävän puuston vaurioituminen . Myös vai
keamaastoisissa avohakkuissa pitopuume 
netelmällä on käyttömahdollisuuksia . 
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Palkinnon perustelut 

Idean esittämä työmenetelrnä voidaan to
teuttaa nykyisellä kalustolla . Menetel 
män avulla on mahdollista tietyissä olo
suhteissa edistää kasvatusmetsien järeän 
puun kasausongelrnan ratkaisemista . P1 to
puumenetelmän mahdollinen käyttöalue on 
verraten laaja ja menetelmä mahdollistaa 
tietyissä olosuhteissa kus+..annussäästöjä 

KIPATTAVA KEHIKKO 
SllRRETTÄVÄÄN NIPUTUSLAITURllN 

Laitteen kuvaus 

Kipattava kehikko on osa siirrettävää ni
putuslaituria , joka on tarkoitettu ni
putukseen rantametsien korjuussa trakto
rikuormien purkamisen yhteydessä avove
den a ikana (kuva 2 ) . 

Niputuslaituri valmistetaan mäntyrun
goista , joten se on hinauskelpoinen il
man ponttooneita . L:liturin juoksujen 
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pi tuus on ollut 14 m ja ne on päällys 
tet ty pituussuunnassaan leikatulla pai 
nemuoviputkella . Niputuskehikon muodos 
tavat tavalliset traktoripankot saman
aikai sesti laukaistavine sivutolppi 
neen . 

Kipattavan kehikon perusideana on nipu
tuskehikon alle laakeroitu keskiakseli . 
Akseli on sijoitettu 10 cm :n päähän pank 
kojen keskipisteestä veteen päin, joten 
nipun painopiste on valmistusvaiheen ai 
kana maan puolella . Nipun valmistuttua 
se laukaistaan avaamalla vedenpuoleiset 
tolpat samanaikaisesti . Tolppien avau
duttua vapaa sivu pyöristyy välittömäs
ti side lankojen varaan. Samalla nipun 
painopiste siirtyy keskiakselin yli , 
pankot kallistuvat nopeasti ja nippu 
siirtyy juoksuille ilman pudotusta . 
Koska kippaus antaa nipulle nopean al
kuvauhdin ja muovipäällysteiset juoksut 
luistavat hyvin, niputus onnistuu myös 
matalilla rannoilla. 

Kipattavan kehikon kehittäminen siirret
tävään niputuslaituriin on ollut miele 
kästä siksi , että tällaisten kevytraken
teisten laitureitten käyttö on osoittau
tunut halvemmaksi kuin esi merkiksi ta 
vanomainen rantaniputus veteenvierityk
sineen . Halpuutta on edistänyt myös se , 
että niitä voidaan käyttää pienien , 
helposti losseilla kuljetettavien kuor
matraktorien yhteydessä ilman traktori 
en erikoisvarusteita . Koska nippu saa 
tetaan muodostaa useasta traktorikuor
masta , nipuista tulee uiton kannalta 
riittävän suuria. 

Palkinnon perustelut 

Ideaa on pidettävä eräissä tapauksissa 
parannuksena nykyisiin siirrettäviin ni
putuslai tureihin . Sen käyttöalue on ver
raten suppea rajoittuen lähinnä ranta 
ja saaristometsien korjuuseen . Idea pal
kittiin laitteiden edelleenkehittämis
ratkaisuna . 
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Kuva 

LOISTEVÄRIASTEIKKOINEN 
LATVAKAULAIN 

Laitteen kuvaus 

Loisteväriasteikkoisen latvakaulaimen as
teikko- osassa on käytetty punaista lois
teväriä (kuva 3) . Kokeilutulosten mu
kaan lukutarkkuus ja -nopeus ovat paran
tuneet tavanomaisiin latvakaulaimiin 
verrattaessa . 

Palkinnon perustelut 

Esitetty idea tarkentaa kapenemismittauk
sia pystypuuston mittauksessa . Ehdotus 
katsottiin nykyisten mittakaulainten pa 
rannukseksi. Mahdollinen käyttöalue on 
laaja pystymittauksessa . 

KIRVESKARSINT ALAITTEELLA 
VARUSTETTU MONITOIMIKONE 

Laitteen kuvaus 

Kirveskarsintalaitteella varustettu mo
nitoimikone on tarkoitettu maatalous 
traktorikäyttöiseksi, yksinkertaiseksi 
ja huokeaksi sekä pieniin harvennuslei 
mikoihinkin soveltuvaksi koneeksi (kuva 
4) . 
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Karsinta-, katkonta - ja syöttöl aitteet on 
sijoitettu traktorin takaosaan . Karsin
talaitteena ovat pyöri vään rumpuun kiin
n1tetyt kirveen muotoiset , jousikuormi
tetut iskuterät . Katkontalaitteena on 
pyöröterä . Syöttölaitteena ovat syöttö
telat . Koko monitoimiosa on käännettä
vissä puun käsittelysuunnan mukaan . Pui 
den siirtely koneelle tapahtuu traktorin 
kourakuorma.imella . 

RUNKOJEN KÄÄNTÄMINEN PYSTY
ASENTOISINA HARVENNUSHAKKUUSSA 
AJOURAN SUUNTAISIKSI 

Menetelmän kuvaus 

Menetelmän tarkoituksena on runkojen 
kääntäminen harvennushakkuussa vapaata 
latvusaukkoa hyväksi käyttäen ajouran 
suuntaisiksi runkoina kuljetusta varten 

Metsäteho Review 6/ 1973 

(kuva 5) . Kääntäminen tapahtuu nosta
malla rungot pystyyn traktorikuorma.inta 
käyttäen ja a j oneuvoon tukien. Runko 
nostetaan tarttumalla siihen sen paino
pisteen yläpuolelta, jolloin runko pyr
kii asettumaan pystyasentoon . 

Jaakko Salminen 

TIERESlLTS OF f"ETSÄTEK>'s CCJ>1PETITIOO FOR NEW IDEAS IN 1972 

The competition concerned methods , machines , and devices for timber harvesting and 
transport. 
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