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METSÄTEHON IDEAKILPAILUN TULOKSET VUODELTA 1973 

SARJA B, PUUTAVARAN KORJUU JA KULJETUS 

Jaakko Salminen 

Metsäteho julisti vuoden 1973 keväällä 
ideakilpailun metsänhoitotBiden sekä puun
korjuun ja - kuljetuksen kehittämiseksi . 
Puunkorjuun ja -kuljetuksen osalta ehdo
tusten tuli liittyä puutavaran hakkuuseen, 
metsäkuljetukseen tai kaukokuljetukseen . 

Ki lpailuun osallistui 61 puunkorjuuta ja 
-kuljetusta koskevaa ehdotusta. Näis tä 
35 % koski puutavaran valmistusta, 32 % 
metsäkuljetusta, 14 % kaukokuljetusta ja 
19 % mittausta. Vuonna 1972 järjestetyn 
ideakilpailun ehdotuksista 47 % koski puu
tavaran valmistusta, 41 % metsäkuljetust~ 
6 % kaukokuljetusta ja 6 Z mittaust~ Kil
pailulautakuntana toiminut Metsätehon joh
tokunta on jakanut sarjassa B neljä pal
kintoa ja kaksi tunnustuspalkintoa. 

I palkinto 5000 mk : VISA-I.f!Tl'ASAKSET . Ka
levi Visa ja Matti Ylinen, Tampere 

II palkinto 2500 mk : AUTOKOHTAISEN, IRRO
TETTAVAJ HYDRAULISE! KOURAKUORtt.AIMEN KÄÄ -
TYVÄ KIIN ITYSALUSTA . Reino Bergman , Ro
vaniemi 

!II palkinto 1000 mk: KUORMATRAKTORIN PE
RÄÄN KII NITETYN TERÄSKÖYDEN KÄYTTÖ KOURA
KUORMAIMEN LISÄLAITTEENA PUUTAVARAN KASA
UKSESSA . Hannu Utterst r öm , Äkäsjoensuu 

!II palkinto 1000 mk: MOOTTORISAHAAN LII
TETTÄVÄ , IRROTETTAVA KAHVAKEHIKKO SEKÄ 
KAATOKIILAUSLAITE . Simo Jaaranen , Valti
mo ja Klaus Rantapuu , Ke rava 

Tunnustuspalkinto 200 mk: LATVAKAULAIN . 
Olavi Pöyhtäri, Rovaniemi 

Tunnustuspalkinto 200 mk : MITTAKEPPI. 
Pentt i Savilampi, Hyrylä 

VISA-MITTASAKSET 

Puun ja puutavaran mittauksessa käytettävä 
tilavuuden laskeva ja rekisteröivä 
laite 

Puutavar an mittauksessa on siirrytty to
dell iseen kiintokuutiometriin . Pölkkyjen 
tai runkojen tedellineo tilavuus määrite
tään tavallisesti läpimitan ja pituuden 
perusteella. Läpimitan mittauksessa käy
tetään mitt asaksia eli mittakaulainta. 
Mittaustiedot merkit ään muistiin ja erän 
tilavuus lasketaan niiden perusteella myö
hemmin eri työvaiheena . Visa-mittasaksien 
ideana on se, että laite laskee ja osoittaa 
välittömästi mittauksen aikana kohteen ti
lavuuden . Samalla se r ekister öi mitattu
jen kappaleiden yhteisen tilavuuden ja lu
kumäärän, jotka ovat mittauksen aikana tai 
heti sen jälkeen nähtävissä . a1n laite 
poistaa mittauksesta erillisen ylösotto- ja 
laskentavaiheen. 

Visa-mittasaksissa on tavanomaisiin mitta
saksiin liitetty elektroninen laskenta-, 
rekisteröinti- ja ohjauslaitteisto . Lait
teen kokonaispaino on 3 kg , josta saksien 
osuus on noin 1 kg . Vyöllä kannettava 
laskinosa sisältää myös ladattavat akut . 
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Mitattaessa asetetaan pituuden valitsin 
mitattavan kappaleen pituuden mukaan sekä 
muotokertoimen valitsin mittauskohdan ja 
puutavaran mukaan. Saksien leuat asete
taan tavalliseen tapaan mittauskohtaan, 
jolloin numerotaulusta näkyy kappaleen ti
lavuus. Tilavuus ja kappaleluku tallenne
taan laskimen muisteihin . Painamalla sak
set kiinni saadaan mitattujen kappaleiden 
yhteinen tilavuus ja lukumäärä numerotau
luun aina tarvittaessa. 

Visa-mittasakset mahdollistavat pölkkyjen 
tai runkojen tilavuuden mittauksen,lasken
nan ja rekisteröinnin yhtenä ainoana toi
menpiteenä . Laite nopeuttaa mittaustulos
ten saamista ja tiedon siirtoa. Pois jää
neet työvaiheet tuovat kustannussäästöä. 
Lisäksi laitteen ansiosta voidaan kehittää 
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Kuva 1. Visa-mittasakset. 
l = pituuden pikavalitsin , 2 = pi
tuuden tarkka valitsin , 3 = pöl
kyn mittauskohdan perusteella 
määritettävän muotokertoimen va
litsin ( 0 . 5 ... 1. 5 ) , 4 ja 5 = pai
nonapi t pölkkyjen ja tyvipölkky
jen rekisteröintiä varten, 6 = 
puutavaralajin valitsimet,joiden 
perusteella määräytyvät tukkien 
latvastamittauksessa käytettävät 
puulajeittaiset latvamuotoluvut 
tyvi- ja latvatukeille erikseen 
automaattisesti läpimitan mW2wn, 
7 = mittaustulosten numerotaulu 

uusia mittausmenetelmiä, jotka perustuvat 
siihen, että mittaustulos on jatkuvasti 
käytettävissä . 

AUTOKOHT AISEN, IRROTETT AVAN 
HYDRAULISEN KOURAKUORMAIMEN 
KÄÄNTYVÄ KIINNITYSALUSTA 

Irrotettava kourakuormain on asennettu 
kuorma-auton peraan runkopalkkien varaan 
kiinnitettyyn kääntyvään kiinnitysalustaan. 
Kuormain on irrotettavissa kiinnitysalus
tasta auton kummallekin sivulle siten , et
tä auto perävaunuineen voi liikkua kulku
suunnassaan vapaasti ja ilman perävaunun 
erillistä irrottamista ja kiinnittämistä. 
Kääntyvän kiinnitysalustan muodostavat pyö
rivä kääntölevy liukukehineen ja kuor-

Kuva 2 . Autokohtaisen, 
irrotettavan kourakuar
maimen kääntyvä kiinni
tysalusta. Kuor main on 
käännettynä ajoneuvon 
sivulle. l = kuorma
auto, 2 = kuormain , 
3 = kuormaimen käänty
vä kiinnitysalusta 
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Kuva 3 . Utterst r ömin puutavarankasausmenetelmä , 
missä kasaus tapahtuu ajoneuvon perään kiinni
tettyä teräsköyttä ja kourakuormainta käyttäen . 
1 = kuormatraktori, 2 = kourakuormain, 3 = ka
sausköysi , 4 = laukaisunaru 

maimen kiinnityselimet. Viimeksi mainit
tuina on kaksi tavanomaisesti käytettyä 
teräsholkkia (= tuppea) ja niissä hydrau
lisesti liikkuvat tapit (= aisat) . Tapit 
ovat hel posti lukittavissa kuormaimen vas
taaviin holkkeihin. Kuormain on lisäksi 
kuormausasennossaan tuettu maahan kahdella 
tukij alallaan. 

Kääntyvän kiinnitysalustan käytöstä ovat 
etuina mm. toiminnan nopeutuminen ja ke
ventyminen , kuormaimen purkamispaikan vaa
timusten pienentyminen sekä kuormausetäi
syyden pidentyminen . 

KUORMATRAKTORIN PERÄÄN 
KIINNITETYN TERÄSKÖYDEN KÄYTTÖ 
KOURAKUORMAIMEN LISÄLAITlEENA 
PUUTAVARAN KASAUKSESSA 

Esitetyssä kasausmenetelmässä apumies ve
tää kuormatraktorin peraan kiinnitetyn , 
esimerkiksi noin 12 m:n pituisen terä sköy
den kourakuormaimen ulottumattomissa ole
valle pölkylle ja kiinnittää sakset siihen. 
Traktorinkuljettaja vetää kourakuormaimel
la teräsköydestä niin, että pölkky tulee 
kourakuormaimen ulottuville kuormausta 
varten . Apumies palauttaa teräsköyden 
seuraavalle pölkylle laukaisunarua käyttä
en siirtymättä itse välillä ajouran varteen. 

Menetelmä on halpa ja apumiehen työtä hel
pottava. 

Kuva 4 . Moottorisa-
haan liitett ävä, irro
tettava kahvakehikko 
pelkkää kaatoa varten. 
1 = kahvakehikko , 2 = 
vaijeri, 3 = liipaisin , 
4 = kiinnittimet 
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MOOTTORISAHAAN LIITETTÄVÄ, 
IRROTETTAVA KAHVAKEHIKKO 
SEKÄ KAATOKULAUSLAITE 

Esitetty moottorisahan kahvakehikko on 
tarkoitettu moottorisahan lisälaitteeksi 
suoritettaessa pelkkää kaatoa. Kahvake
hikko ulkonee sahan rungosta suunnilleen 
kohtisuorasti terälevyn tasoa vastaan 
sellaiselle etä isyydelle, että kehikosta 
saatavalla sahausotteella kaatosahaus voi
daan suorittaa pystyasennosta . Kahvake
hikko on rakennettu taivutetuista putkis
ta, joiden päät ovat i rrotettavasti kiin
nitetyt kiristysrenkailla tai muilla 
kiinnittimillä esimerkiksi etu- ja taka
kädensijaan. Se on varustettu erillisel-
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Kuva 5. Latvakaulain mal
li Pöyhtäri. 1 = kääntyvät 
kulmavarret sakaroineen, 
2 = teleskooppivarsi, 3 = 
mittaustuloksen näyttävä 
numerokela , 4 = kädensija 

lä kaasuliipais:imel
la. Kahvakehikko 
soveltuu useimpiin 
moottorisahamerkkei
hin . Sen käytön 
etuina ovat hakkuu
miehen tavanomaista 
miellyttävämpi ja 
turvallisempi työ
asento sekä se, et-
tä tällä kahvakehi
kolla varustettna 

sahaa voidaan käyttää tilapäisesti myös 
katkontaan ja karsintaan. 

Esitetty kaatokiilauslaite on mekaanisesti 
. tai hydraulisesti toimiva uusi ratkaisu. 

Sen etuina nykyään käytössä oleviin apuvä
lineisiin verrattuna ovat suuri nostovoim~ 
kiilausvarmuus ja kaatosuuntauksen tark
kuus. Laibteen yksityiskohtaista selos
tusta ei vielä voida esittää keksinnön suo
jaamisen ulkomailla ollessa kesken. 

LATVAKAULAIN MALLI PÖYHTÄRI 

Latvakaulainta käytet ään pystymittauksessa 
puun läpimitan mittaamiseen 6 m:n korkeu
delta. Pöyhtärin latvakaulaimen kaulain
osan muodostavat kääntyvät sakarat, joista 
tulos välitetään mekaanisesti silmänkorkeu
della luettavaksi. Tämä latvakaulain hel
pottaa ja tarkentaa pystymittausta. 
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Kuva 6. Mi ttakeppi malli Savilam
pi . 1 = nelikulmainen, kolmiosai
nen t eleskooppiputki , 2 = ~skoop
pinen apuviivain, 3 = saranat , 4 = 
liukuholkki 

PINON KORKEUDEN MITTAKEPPI 
MALLI SAVILAMPI 

Mittakeppi on kolmiosainen, teleskoo~ai

nen ja vaakasuoralla apuviivaimella varus
tettu . Se on kuljetusasennossa 1 m:n pi
tuinen, ja käyttöasennossa sen mitta-alue 
on 0 ... 3 m. Korkeuslukema saadaan lähes 
silmänkorkeudelta. Esitetty mittakeppi 
helpottaa ja tarkentaa etenkin pääpuutto
mien ja korkeudeltaan vaihtelevien pinojen 
kehysmi ttausta . 

RESULTS OF METSÄTEI-O'S 1973 IDEAS CC1'-1PETITION FOO 
HARVESTING AND TRANSPORT OF TIMBER 

Sixty one proposals relating to harvesting and 
t r ansport of timber were entered for the i deas 
competition and six of them were avarded a prize. 
They vere (1) a Visa caliper for the measuring 
of trees and timber; (2) a support base for a 
truck-mounted, detachable hydraulic grapple 
loader; (3) use of a steel vire fixed to the 
rear of the forwarder as an auxiliary device for 
the grapple loader vhen bunching timber ; (4) a 
detachable handle for attachruent to the pover 
sav and a felling-wedging device ; (5) a long
shafted calipe~ and (6) a measuring stick . 

Ther e is in the vinning proposal, theVisa cal
i per, a set of electronic calculation, registra
tion and control apparatuses. It calculates 
and shows the volume of a tree or bolt immedi
ately at t he time it is measured. At the same 
time , it register s the total volume and number 
of the pieces measured . The total veight is 
3 kg , of vhich the caliper accounts for approx. 
1 kg. The calculator part vhich is fastened 
to the belt contains chargeable batteries . 
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