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MITSATIHDN 
a saus 

AJANKOHTAISTA 

Koonnut Erkki Hänninen 

Tässä katsauksessa r eferoidaan Metsätehon ja 
muiden tutkimu laitosten tutkimustuloksia 
sekä esitellään syksyn koulutu tilaisuuksia . 

KASAAVA BRÄCKE-LAIKKURI 

Simo Kaila 
Metsätehon moniste 10 .4.1981 

Kasaava Bräcke- laikkuri on maanmuokkauslaite , 
jossa tavallisen kaksirivisen laikkurin pe
rään on asennettu hydraulitoimiset , maata 
kasaavat k uokat . Laitteen valmistaja on 
Robur Maskin AB , Bräcke , Ruotsi ja hinta 
Suomessa on noin 175 000 mk (syksyllä 1980) . 

Metsätehon testauksessa kesällä 1980 kasaava 
laikkuri sai aikaan erityisesti hienojakoi
sessa ja paksukunttaisessa 
maassa jo verraten tarkoituk
senmukaista työjälkeä . Myös 
upottavassa maassa saatiin 
vähintään välttäviä istutus
kohtia , joskaan kuivausvai
kutusta tällaisessa muokka
uksessa ei saavuteta. Työ
jäljen puoles ta laite näyt
tää soveltuvan tavanomaisten 
pyörätraktorivetoisten lau
tasaurojen ja aurojen väli
alueelle . 

Kasaavan laikkurin tuotos 
oli lähellä !e tsätehon vuon
na 1977 suorittaman seuran
nan antamia lautasaurojen 
tuotoslukemia . Käyttöomi
naisuuksiltaan kasaava laik
kuri vaikutti varsin maasto
kelpoiselta ja helposti 
s iirrettävältä ja näin ollen 
pienil lekin uudi stu saloille 

9/1981 

sop ivalta . Laite osoittautui seurannan a~
kana sangen varmakäyttöiseksi , mutta käyttö
asteen ja tarkempien yksikkökustannusten 
arv~o~m~nen on vielä tämän yhden koneen seu
rannan perusteella epävarmaa . Kustannukset 
hehtaaria kohti muodostunevat kuitenkin jo 
suurempien pääomakustannusten vuoksi jonkin 
verran suuremmiksi kuin lautasaurauksessa . 
Suuren tuotoksen ja työn kevyemmyyden ansi
osta kasaavan laikkurin kustannukset jääne
vät kuitenkin selvästi aurauksen kustannus
ten alapuolelle . 

Hyvistä puolistaan huolimatta tämänkään muok
kauslaitteen työjälki e~ vielä ole täysin 
valmis . Ennen muuta kasaumat saisivat olla 
korkeampia . Se näyttää olevan saavutetta
vissa kehittämällä edelleen maata kasaavien 
kuokkien toimintaa. 
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MAANMUOKKAUKSEN SUORITEMÄÄRÄ T 
JA KONEKALUSTO V. 1976- 1979 

Simo Ka il a 
Juhani Pä ivänen 
Metsätehon moni ste 15 .12 .1980 

Me t säteho kohdisti syksyllä 1979 er i me t sän
omistajaorganisaa t ioiden v ä li t yksellä maan
muokkauksen urakanan t ajille kyse l yn , jonka 
avulla pyrittiin selvit tämään er i maanmuok
kausmenetelmien kehi t ystä vuosina 1976 -
1979 sekä kalustoti l annetta . 

Selvitysjakson aikana 
tuinen kokonaiss uori t e 
80 000 hehtaarista yli 

maanmuokkauksen v uo
on no u ssu t r unsaista 

100 000 heh t aar i in . 

Muokkausmenetelmistä lautasaurau s ja - jyr
sintä ovat lisääntynee t. Auraus sekä met 
sätraktori - että telatraktoriv e t oisella 
kalustolla on pysynyt p int a - alal t aan melko 
vakiona . Viimeksi mainitun os uus on tosin 
jakson v~~meisenä vuonna (1979) kasvanu t 
jyrkästi . Tr aktorikaivurei t a on ale ttu käyt 
tää myös maanmuokkaukseen ; mene t elmän alhai
nen tuottavuus on ku i t enkin jarrutt anut kehi 
t ystä . Muuntyypp is t en lai tte iden , laikku
rien , pellon metsi t yksess ä käy t e ttäv i en pel 
toaurojen , kantokoukku jen , nav eroaurojen ja 
jyrsinten , muokkausmäärät ova t yleensä 
vähentyneet . 

Erilaisen maanmuokkauksen tarve lähi tu levai
suudessa on urakanan t ajien arvion mu kaan 
seuraava . Pylväiden paassä olevat l uvut 
tarkoittavat muokkausalaa hehtaareina . 

P-l.i okkaus la it e : 

P-l.lut 

(74 1 00) 

11 % 

11 % 

PMP-KORJUUTEKNISET OLOSUHTEET 
VUONNA 1980 

Jaa kko Pe l tonen 
Met sät ehon moni s t e 9 .3 .1981 

Metsäteho on yhdessä Metsäteollisuuden Työn
antajaliiton ja Valtion tietokonekeskuksen 
kanssa kerännyt vuoden 1980 aikana mitattu
jen PMP- leimikoiden korjuuteknisiä olosuh
teita koskevat tilastot . e antavat tietoa 
muun muassa eri hakkuutapojen osuuksista , 
puulaji - ja puutavaralajisuhteista , leimikon 
koosta ja tiheydestä , runkojen koosta ja 
oksaisuudesta sekä maastosta . 

Vuoden 1980 P~-tilaJtojen kokonaispuumäärä 
oli 15 . 2 miljoonaa m . 

Tilastot on kerätty yrityskohtaista ohjelma
pakettia käyttäen siten , että tulokset on 
laskettu koko maata koskevina ja piirimetsä
lautakuntaryhmittäin . 

Vastaavat tilastot on julkaistu vuodesta 1971 
lähtien lähes vuosittain . 

Ko p ioita taulukaista on saatavissa Metsäte
hosta . 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Alueittaisten ja koneryhmittäisten muokkaus
alojen perusteella voidaan päätellä , että 
erityyppisten laitteiden tarjonta maan eri 
osissa ei ole tasaista . Tilanne lienee liian 

yksipuolinen erilais

(122 300) 

8% 

32 % 

8 % 

12 % (48 200) 

ten uudistusalojen 
muokkaustarvetta ja 
erityyppisillä lait
teilla saavutettavaa 
työjälkeä ajatellen . 
1uokkauslaitteenhan 
tulee ensisijaisesti 
määräytyä maapohjan 
ja tavoitellun muok
kausjäljen perus 
teella . Tilanteen 
parantaminen edel 
lyttää työkohteiden 
tarkkaa ketjutusta 
urakoitsijoiden ja 
eri maanomistaJten 
alueellisena yhteis
työnä . 

66 % 

ETE LÄ - SUOMI 

1979 Tarve 

2 

% 

POHJOI S-SUOMI 

1979 Tarve 

52 % 

1979 Tarve 

1aanmuokkaus tilastoa 
koskevia lisätietoja 
saa Metsätehosta . 



METSÄKONEiDEN KÄYTTÖTILASTO 1980 

Pekka Klemola 
Harri Rumpunen 
Metsätehon mon i ste 27. 4 .1981 

Metsäteho on kerännyt vuonna 1980 jäsenyri
tyksiltään ja metsähallitukselta vilkkaim
pana korjuukautena käytössä olleesta korjuu
kalustosta tietoja . 

Verrattaessa kuormatraktorikannan ikää vuon
na 1977 kerättyyn vastaavaan tilastoon tode
taan , että keski-ikä on kasvanut runsaista 
kolmesta neljään vuoteen . Samalla käyttö
tuntimäärän keskiarvo on kasvanut alle 5 000 
käyttötunnista traktoria kohti runsa1s11n 
6 100 tuntiin . 

Merkkikirjavuus on säilynyt . Vuoden 1980 
käyttötilastosta löytyy kymmenkunta merkit 
tävää kuormatraktorivalmistajaa ja olennai
sesti to1s1staan poikkeavia malleja kone
kannassa oli viime vuoden keväällä nelisen
kymmentä . Mallivalikoima on kasvanut v11me 
vuosiin saakka . Vuoden 1980 uusmyynti ja
kautui kuitenkin pääosin alle 20 konemallin 
kesken, joten mallikirjavuus näyttää vähene
vän . 

Valmet ja Lokomo olivat yleisimmät traktori
merkit . iiden yhteinen osuus vuonna 1980 
oli 52 . 3 %. Aikaisemmassa tilastossa sadan
nes oli 47 . 8. 

Myös monitoimikoneista 
selvä keski-iän nousu, 
varsin luonnollista, 
yli 4 vuotta vanhoja 
ollut olemassakaan . 

tilastoitiin kaluston 
joka kuitenkin oli 

koska vuonna 1977 ei 
koneita käytännössä 

Pr~sessoreiden käyttötuntimäärät ovat keski
määräisinä nousseet selvästi kaikenikäisten 
koneiden kohdalla edelliseen tilastoon ver
rattuna . 

Selvimpiä monitoimikonekannan muutoksia vuo
sina 1977 - 1980 olivat metsäteollisuuden 
omien koneiden osuuden lasku noin puolesta 
viidennekseen ja vastaavasti tavoiteansio
pohjalla työskennelleiden urakoitsijoiden 
koneiden osuuden kasvu alle 30 %: sta run
saisiin 2/3 : aan koko kalustosta . 

Prosessorikannan keski-ikä oli vuonna 1980 
3 . 4 vuotta ja keskimääräinen käytt ö tuntimää
rä 4 700 . 

Harvestereiden ja kaatokoneiden keski-ikä 
oli 3 . 2 vuotta ja keskimääräinen käyttötun
timäärä 3 800 . 

Tilastointiajankohtana 45 7. monitoimikoneis
ta to1m1 yksivuorotyössä muiden tehdessä 
pääasiassa kaksivuorotyötä . 

KALUSTOVAIHTOEHDOT METSÄHAKKEEN 
AUTOKULJETUKSESSA 

Pek ka S. Rajala 
Tuleva Metsätehon ju l kaisu 

Metsäteho tutki vuonna 1980 metsähakkeen 
autoku ljetusta erilaisista varasto- olosuh
teista . Kokopuut haketettiin välivarastolla 
TT 1500 LP - varastohakkurilla suoraan kuor
matilaan auton odottaessa . 

Varaston ajokelpoisuuden salliessa metsähake 
kannattaa kuljettaa kiinteälavaisella täys
perävaunuautolla . Tilavat varastot mahdollis 
tavat myös vaihtoperävaunun käytön, jolloin 
auto jättää tyhjän perävaunun varastolle 
hakkurin kuormattavaksi ja ottaa valmiiksi 
kuormatun perävaunun mukaansa , kun vetoauton 
kuormatila on täytetty . Menetelmä on edul 
linen erityisesti lyhyehköillä kuljetusmat
koilla , jolloin varsinaisen kuormauksen osuus 
kuorma- ajasta on suuri . Vaihtoperävaunun 
siirtely varastolla sekä varastolta toiselle 
käy pa1nsä myös kuorma- autoperustaisella 
varastohakkurilla . 

Ajokelpoisuudeltaan huonoilta varastoilta 
ajettaessa multilift-vaihtolavalaitteilla 
varustettu täysperävaunuauto osoittautui 
edullisemmaksi kuin kiinteälavainen perävau
nuton auto . Vaihtolavaisen täysperävaunu
auton käyttö edellyttää siirtokuormausta . 

Tyydyttävän vuosituotostason saavuttamiseksi 
järeällä välivarastohakkurilla tarvitaan 
80 km : n keskikuljetusmatkalla kaksi täys 
perävaunuautoa tai kolme perävaunutonta 
autoa . 40 km:n matkalla riittää kaksi perä
vaunutonta autoa , mutta yhdellä täysperä
vaunuautolla ajettaessa joudutaan käyttämään 
vaihtoperävaunua, jolloin ajotuotos kohonnee 
noin 25 %. 

Tutkimuksen suppeuden vuoksi kalustovaihto
ehtojen organisatorista soveltuvuutta metsä
hakkeen autokuljetukseen ei voitu selvittää . 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

KOULUTUSAINE 1STOJA 

Metsätehon oppaasta Metsän il j elyn uunnit
telu j a toteutus on valmistunut toinen, 
korjattu painos, jota voi tilata Metsäte
hosta . 

HENKILÖUUTISIA 

Metsätehon palvelukseen työntutkijaksi on 
23 . 2 . 1981 alkaen otettu Ja~o Lindroos. 

Metsätehon 
riksi on 
alkaen . 

palvelukseen tutkimusinsinöö
otettu Ilkka Nissi 1 . 10 . 1981 
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PITKÄULOTTEINEN HARVENNUSHARVESTERI 

Forskningsstiftelsen Skogsarbeten. Teknik 10/1980 

Skogsarbeten on tutkinut harvesteriproto
tyyppiä, jonka kaatoulottuvuus on noin 15 m. 
Peruskoneena on lyhennetty SMV 21 -kuorma
traktori . Prosessoriosa ja kuormain on asen
nettu Cranab 9000 : n kääntölaitteistolle . 
Puomistona on Cranab 7040 ja kaatolaite on 
Hultdins Verkstad AB :n valmistama . 

Ketjusahalla varustettu kaatolaite painaa 
200 kg ja suurln kaatoläpimitta on 45 cm . 
Koneella on arvioitu päästävän hyviin tuo
t oksiin, mutta puuston vauriot ovat toistai
seksi liian suuret (31 i. jäävästä puustosta) 
ja puutavarakasat koneen jäljeltä ovat huo
not . Hultdins Verkstads AB ja Storumans 
Mekaniska ovat yhdessä valmistaneet harves
terin. 

METSÄTEHON KOULUTUSTILAISUUKSIA SYKSYLLÄ 1981 

Syyskauden koulutustilaisuude t ovat pääasi
assa opintopäiviä, jotka on lähinnä tarkoi
tettu jäsenyritysten kyseisistä toiminnois ta 
vastaaville erikoishenkilöille . 

Korjuun kehittämismiesten opintopäivien sekä 
kehittyvä puun mittaus -kurssin ohjelmasta 
ja ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin . 

Koulutusmiesten opintopäivät 
25. - 26 . 8 . 1981 , Rantasipihotelli, Hyvinkää 

Pääteema : Henkilöstön lisäkoulutuksen orga
nisointi yri tyksissä 

Opintopäivillä käsitellään lisäkoulutuksen 
organisointia erityyppisissä ja - kokoisissa 
yrityksissä käytännön esimerkein . Tutustu
taan yrityksen oman amma ttikoulu tuksen jär
jestämiseen . Kuullaan kuvaus pohjo isame
rikkalaisten yritysten tavasta hoitaa yri
tyksen koulutustoimintaa . Keskustellaan 
metsäalan koulutuksen valtakunnallisesta 
koordinoinnista . 

Energiapuun korjuu 
15 . - 16 . 9 . 1981, Hotelli Savonsolmu, 

Pieksämäki 

Pääteema : Energiapuun taloudellisuuden tar
kastelu sekä konkreettisten valmi
uksien antaminen energiapuun kor
juun organi soimiseks i 

Metsä teho Review 9/1981 

Koulutustilaisuus on tarkoite ttu kenttäpääl
liköille ja korjuuesimiehille tai vastaavil 
le, jotka joutuvat organisoimaan korjuuta. 

Kurssilla esitellään mm . käytettävissä olevan 
energiapuun maarla ja puun käyttöä poltto
aineena sekä käsitellään energiapuun kor
juumenetelmiä kustannuksineen , hankinnan 
organisointia ja taloudellisuutta . 

Metsänhoitomi esten op intopäivät 
22 . - 23 . 9 . 1981 , Rantasipihotelli Laajavuori , 

Jyväskylä 

Pääteema: Hakkuu- ja lannoi tustoimenpiteiden 
toteutusjärjestys me t sätalouden 
suunnit t elussa 

Opintopäivillä käsitellään hakkuusuunnitteen 
laatimista ja toimintalohkojen käsittelyjär
jestyksen valintaa sekä metsänhoidon että 
puunkor juun rationalisoinnin kannalta . 

Päivillä käsitellään myös lannoituskohteiden 
valintaa ja toteutusjärjestyksen määrittämis
tä . 

Tietojenkäsittelypäivät 
20 . - 21 . 10 . 1981 , Rantasipihotelli 

Jyväskylä 

Pääteema : Tiedon hyväksikäyttäjien 
systeemien rakentajien 
yhteistyö 

Laajavuori , 

Ja atk
välinen 

TOPICAL 
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