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KOKEILUTOIMINTA VUONNA 1982 

Painopistealueita 

Aul is E. Ha kkara inen 

Suomen 1etsäteollisuuden Keskusliitto ry : n 
syyskokouksessa 23 . 11 . 1981 hyväksyttiin Met
sätehon toimintaohjelma vuodeksi 1982 . Ohjel
maan, jonka runkona on ollut letsäteholle 
vuosiksi 1981 - 1986 laadittu toimintasuun
nitelma, on otettu käytäntöä kiinnostavia 
aiheita . Se on laadittu yhdessä jäsenyri
tysten kanssa ja s11na on otettu huomioon 
myös työmarkkinajärjestöjen esittämät tutki
mustoivomukset . 

Tutkimus- ja kokeilutoiminta kohdistuu lä
hinnä puun tuottamisen, korjuun ja kuljetuk
sen palkka- ja maksuperusteisiin ja näiden 
töiden kehittämiseen sekä töiden ja toiminto
jen suunnitteluun . Tutkimuksen resurssien 
jakautuminen eri aihealueisiin selviää yksi
tyis kohtaises ti jäljempänä . Keskeisimpiä 
tutkimuskohtei ta ovat taimistojen käsittelyn 
maksuperusteet , harvennuspuun korjuun kehit
t äminen , energiapuun korjuu teollisuuspuun 
korjuun yh t eydessä , autokuljetuksen maksu
perusteet , puunhankinnan kehittämisperusteet 
lähivuosina sekä puunhankintayritysten talou
dellisen t ehokkuud en mittaamismahdollisuude t . 

Harvennuspuututkimukset kohdistetaan lähinnä 
ensimmäiseen harvennukseen soveltuvien kor
juumenetelmien ja -koneiden kehittämiseen . 
Energiapuututkimuksilla , jotka osaksi rahoi-
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t e t aan kauppa- ja teollisuusministeriöi t ä 
saadu illa varoilla , pyritään saamaan tie t oa 
pol ttokäyttöön tarkoitetun puun edullisim
mista korjuuvaihtoehdoista , kun tällaista 
puu t a korjataan samanaikaisesti ainespuun 
kanssa . Puunhankinnan kehittämisen perus
teita koskevan laskennallisen selvityksen 
perusteella on tarkoitus määrittää puun kor
juun ja kaukokuljetuksen sekä niiden toimin
taympä r istön järkevät kehittämislinjat seu
raavalla 5-vuotiskaudella. Puunhankintayri
tysten taloudellisen tehokkuuden mittaamis
mahdollisuuksia koskevan teo reettis-lasken
nallisen tarkas t elun tavoitteena on määrit
taa puunhankintayksiköiden (alueen/piirin) 
taloudellisen tehokkuuden mittaamiseen so
veltuvat kriteerit ja arvioida niiden käyt
tökelpoisuus toimintayksiköiden tulosten ver
tailussa . 

Varsinaisen tutkimustoiminnan henkilöresurs
si t jakautuvat e ri aihealueisiin seuraavasti : 

Puun tuottaminen 
Puun korjuu 
Puun kaukokuljetus 
Puutavaran mittaus 
Suunnittelu ja seuranta 
Yleiset tutkimukset 
Varaukset 

Yhteensä 

14 
27 

9 
7 

20 
12 
11 

löO 

Tiedo tus- ja koulutusohjelma tähtää lähei
sesti Metsätehon tutkimusten tulosten saat
tamiseen kenttää hyödyntämään . 
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Tutkimusaiheita 

Aarne Elovainio 

Puun tuottamisen aihealueella keskitytään 
taimistojen käsittelyn maksuperusteisiin sekä 
saatetaan päätökseen istutuksen maksuperus
teita selvitellyt tutkimus . Tutkimuksia 
johtavat Simo Kaila ja Rainer Häggblom . Puun 
tuottamisen ja korjuun välimaastoon asettuu 
"hakkuumiesleimausta" käsittelevä jatkotut
kimus, josta vastaa Jukka Taipale Kailan 
antaessa asiantuntija-apua . 

Puun korjuuta koskevista tutkimusaiheista 
ovat laajimpia mm . harvennuspuun korjuun ke
hittäminen, jota johtaa Harri Rumpunen, ener
giapuun korjuuta selvittelevä 3-vuotinen tut
kimusprojekti , jossa ovat mukana Mikko Kahala, 
Pekka- Juhani Kuitto ja Harri Rumpunen, sekä 
monitoimikoneiden maksuperusteet ja aiheeseen 
liittyvät eräät osaselvitykset , joista vastaa 
Markku Mäkelä. Metsäkuljetukseen liittyvät 
mm . verraten laaja maataloustraktorin käyttö
mahdollisuuksia yleensä ja sen maksuperus
teita välivarastokuljetuksessa tarkasteleva 
tutkimus, josta vastaa Esko Mikkonen, sekä 
monitoimikoneiden jälkeistä metsäkuljetuksen 
tuottavuutta selvittelevä tutkimus, jota 
johtaa Jukka Taipale . Lisäksi Mikko Kahala 
selvittää työmaan koon vaikutuksen metsä
traktorikaluston käyttöasteeseen . 

Puun kaukokuljetuksessa jatketaan edellisenä 
vuonna aloitettua tutkimusta kaluston kehit
tymisen vaikutuksesta autokuljetuksen tuot
tavuuteen kiinnittäen erityisesti huomiot a 
3- akselisen perävaunun käyttöön liittyviin 
kysymyksiin . Purkamisesta tehtaalla ja rau
tatievaunuihin erilaisella purkamiskalustolla 
tehdään aikatutkimuksia , samoin metsähakkeen 
kuormauksesta erilaisella kuormauskalustolla . 
Autotutkimuksista kantaa päävastuun Pekka 
Rajala . Ui ttoaiheista mainittakoon siirret
tävien niputuslaitureiden ja erilaisten 
proomujen käyttömahdollisuuksia selvittele
vät tutkimukse t sekä yhdistelmä nippusitei
den vertailusta . Uittoaiheista vastaa Jaakko 
Salminen. 

Puutavaran mittaukse sa keskitytään kahteen 
aiheeseen: automaattisten mittauslaitteiden 
kehittämiseen, lähinnä tiedon keruuseen 
niistä, sekä metsätähdepuun mittausmenetel
mien kehittämiseen ja kokeiluun . Aihealu
eesta vastaa Olavi Pennanen ja häntä avustaa 
Ilkka Nissi , äskettäin taloon tullut diplomi
insinööri. 

Suunnittelu ja seuranta jakautuu kolmeen osa
alueeseen : kokonaistaloudelliseen suunnitte
luun, operatiiviseen suunnitteluun ja tilas
toihin. 

Kokonaistaloudellisen suunnittelun aiheita 
ovat puunhankinnan kehittämisen perusteita 
1980- luvun alkupuolella selvittelevä tutki
musprojekti ja puunhankintayritysten (yksi-
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köiden) taloudellisen tehokkuuden mittaamis
keinoja selvittelevä tutkimus. Molempia pro
jektej a johtaa Heikki Vesikallio ja asian
tuntijoina ovat Ai ri Eskel inen ja Jaakko 
Peltonen . 

Operatiivisen suunn "ttelun aiheita ovat mm . 
energiapuun ja ainespuun talt eeno ton edulli
simman hankintavaihtoehdon määritt ämiseen 
luotava laskentamalli, korjuun ja kuljetuksen 
vaihtoehtolaskentasysteemin ylläpi to ja ke
hittäminen sekä eräät y rityskoh taiset puun
hankinnan suunnit t elulaskelma t, vastuuhenki
löinä Jaakko Peltonen ja Airi Eskelinen. 
Esko Mikkonen selvittää lisäksi ohjelmoita
vien tasku laskimien käyttömahdollisuuden 
puunkorjuun ja -kulj e tuksen "kenttäsuunnit
telussa". 

Tilastoa metsäkoneiden myyntimääristä kerää
vät Lasse Säteri , PMP- leimikoiden korjuu
teknisist ä olosuhteista Jaakko Peltonen ja 
puutavaran kaukokuljetuksesta vuodelta 1981 
Pekka S . Rajala . 

Ylei i tä tutkimuk i ta mainittakoon mm . 
pohjoismaise t projektitutkimukset automatii
kan soveltamisesta metsäkoneisiin Jaakko 
Salmisen ja Ilkka issin yhteistyönä sekä 
metsätyöntutkimuksen t ekni ikan kehittäminen 
Esko likkasen edustamana . Lisäksi tehdä ä n 
käyttöteknisiä testauksia puuntuottamisen, 
korjuun ja kuljetuksen koneista ja laitteis
ta, mukana Ilkka issi , Rainer Häggblom ja 
Simo Kaila . Ohjelmassa on myös varauduttu 
ergonomiaa ja t yösuojelua koskevaan selvit
telyyn lähinnä yhdessä alan laitosten kanssa . 
Alueesta vastaavat Jaakko Salminen ja Esko 
Ukkonen . 

METSÄ TEOLLISUUSYRITYSTEN 
PUUNHANKINTA 
MUUTTUVASSA YHTEISKUNNASSA 

Heikki Vesikallio 
Metsätehon tiedotus 371 

Tu t kimuksessa on tarkasteltu Suomen nyky istä 
kilpailuasemaa puunhankinnassa sekä seuraa
via puunhankintaan kohdistuvia muutospainei t a , 
jotka t ällä vuosikymmenellä uhkaavat kilpai
luaseman säilyttämistä : 

puun markkinoille saannin vaikeutuminen 
harvennushakkuiden vähyys 
metsätalouteen kohdistuvan arvostelun 
voimistuminen 
metsätyövoiman saannin mahdollinen 
vaikeutuminen 
energian hinnan nousu . 

Uhka t ekijciden merkitystä koskevan tarkaste
lun perusteella tutkimuksessa esi t e t ään , 
mihin t o imenpit e i si in niid e n poistamiseksi 
olisi r yhdy ttävä , jottei kilpailukyky olen
naisesti heikkenisi . 



MUOVI PILAA SELLUN JA PAPERIN 

Koulutusta tehostetaan 

Suomen Sellu loosayhdistys Finncellissä on 
meneillään projekti , jonka tavoitteena on 
vähen t ää me t säs t ä puiden mukana tehtaille 
ku lkeutuvan muovijätteen määrää . 

Projektiryhmä on valmistanut metsäosastojen 
käyttöön koulutu paketin , jota on tarkoitus 
käy t tää sisäisissä koulutustilaisuuksissa . 
Kou lutuksen kohderyhmiksi on lueteltu työn
joh t o , kuorma- a u toilijat , metsätrakto r ien 
kuljettaja t , tarkastusmittaajat , työnopasta
ja t ja me t suri t. 

Aineis t oon kuu luu koulut t ajan ohje sekä kal 
vosa r ja . Koulutuspakettia voi tiedustella 
Finncellis t ä , puh . (90) 167 3455 . 

Työohjeita uusitaan 

Myös me t säpuolella muovihaittoja pyritään 
eliminoimaan . Metsätehon johdolla työsken
telee jäsenyritys t en aloitteesta perustettu 
t yö r yhmä , jossa myös metsähallitus ja Kml . 
Ta p io ovat eduste ttuina . Ryhmän tehtävänä 
on laa t ia yleinen ja yhdenmukainen maas t o
merkintäsuosi t us puunkorjuu- ja metsänhoi
t o t öi t ä varten . Suositus valmistuu vuonna 
1982. 

OSAPUUMENETELMÄ HARVENNUKSESSA 
EDULLINEN 

Moniste "Studie av träddel sga ll r ir.g 
med öSA : s gripsäg pä l äng kran " . 1981 - 09-01 
Per öster löf 

Forskningsstiftelsen Skogsarbeten on alus
t avasti selvittänyt osapuumenetelmän käyttöä 
harvennusleimikoissa . Osapuumenetelmää tut
kittiin kahdentyyppisessä leimikossa : t oinen 
oli ensiharvennukseksi luokiteltava ja toi
nen vähän järeäpuustoisempi leimikko , jossa 
hakkuu kuitenkin suoritettiin ensimmäis tä 
kertaa . Hakkuumies kaatoi puut suunnatusti 
- pienet puut siirtelykaatona - sekä valmisti 
tukkiosan tavaralajeiksi . Pitkäulotteisella 
kuormaimella ja kourasahalla varustettu kuor 
matraktori kasasi, katkoi ja kuljetti osapuut 
varastolle . 

Tutkimus osoitti , että n a1n suoritetun osa
puumenetelmän korjuukustannukset ol ivat vain 
noin 52 % t avaralajimenetelmän kustannuksis
ta ja yli neljänneksen halvemmat kuin kuor
mainprosessorikorjuun kustannukset ainespuu
ta kohti laskettuna . Laskelmissa otettiin 
huomioon myös kaukokuljetuksen ja tehdaskä
sittelyn lisäkustannukset sekä osapuumene
telmällä saatavan lisäraaka- aineen hyöty . 
Tällöin kustannukset tehtaalle samanarvoises
ta raak~ainees ta o livat : osapuumene telmä 
11 2 fr/m , kuormainprosessorimene tel~ä 155 
kr/m ja tavaralajime netelmä 207 kr/m . 

MUOVI 
PILAA SELWN JA PAPERIN 

* * * 
Metsäteho tu t ki viime kesänä 1akeri- harves
t eria osapuukorjuussa ensiharvennusmänni
kössä . Korjuumenetelmän ä oli 1 - 2 kuitu
puupölkyn valmistus rungon t yves t ä ja latvan 
korjaaminen n . 6 - metrisenä karsimattomana 
osapuuna . Tavaralajikorjuuseen verrattuna 
leimikon raaka - ainekertymä oli yli 40 % suu 
rempi . Tavaralajeina korjattu ainespuuosuus 
pieneni n . 20 %. Hakk~un yksikkökustannuk
set olivat korjattua m : ä kohti 75 % M.akeri
harvesterin suorittaman tavaralajina korjuun 
kustannuksista . Tutkimuksen tulokset julkais
taan lähiaikoina Metsätehon katsauksena . 

Avohakkuuta koskevat selvitykset (Metsätehon 
tiedotus 365) osoittavat, että osapuumenetel
mien käyttö on avohakkuussa suhteellises t i 
vielä edullisempaa kuin ensiharvennushak
kuussa . 

METSÄTEHON HALLINTOELIMET 
VUONNA 1982 

Neuvottelukunta 

Yrjö Hassi pj . 
Sakari Leskinen vpj . 

Johtokunta 

Timo Järvelä pj . 
Jaakko Kahiluo t o vpj . 
Yrjö Hassi 
Leo K.a rvonen 

Olli Pesonius 
Matti Ponsi 
Yrjö Schildt 
Kauko Taivainen 
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METSÄ TEHON KOULUTUSTILAISUUDET 
KEVÄÄLLÄ 1982 

Koneellisen puunkorjuun suunnittelukurssi 
16. - 17.2.1982, Hotelli Tallukka, Vääksy 

Kurssilla käsitellään koneellisen puunkor
juun suunnittelua, toteuttamista, kustannuk
sia sekä korjuun taloudellisuutta . 

Aluejohdolle tarkoitettu seminaari 
14 . 4 . 1982 , Rantasipiho t elli Hyvinkää 

Tilaisuudessa esi t ellään ajankoh t aisia 
Metsätehon tutkimustuloksia . 

Kehittyvän puunhankinnan kurssi 
Pituus 2 pv . Varaudu t aan osanottajien mää
rän mukaan j ä rjest ämään huhtikuun 1 . - 2 ., 
5. - 6 ., 7 . - 8 ., 15 . - 16 . päivin ä 1982 Ho
telli Haagassa Helsingissä . Kullekin kurs
sille otetaan 20 oppilasta . 

Kurssilla a nnetaan tie t oa olosuhteid e n muu
tosten vaiku tuksi s t a puunhankinnan menetel
miin ja kustannuksiin sekä kehitetään valmi
uksia ohja t a puunhankinnan toteuttamist a 
muu ttuvissa olosuh teissa. 

Metsä t eho Review 22/1981 

Energiapuun korjuu -kurssi 
25 . - 26 . 5.1982 , Rantasipihotelli Varsavuori , 
Mikkeli 

Kurssilla tarkastellaan energiapuun taloudel
lisuutta ja korjuun organisointia . 

Yksityiskohta iset tiedot koulutustilaisuuk
sista ilmoittautumisohjeineen ja ohjelmineen 
l ähetet ään jäsenyrityksille kirjeitse hyvis
sä ajoin ennen tilaisuutt a . 

UUSIA OlAKUVASARJOJA 

Dia kuvasarja Polttohakkeen alueellinen 
hankinta 

Diasarjassa esi t ellään polttohakkeen hankin
t akohteita ja -maar~a , yksi alueellisen 
lämpö laitoksen hakkeenhankinnassa käytettävä 
korjuuketju sekä kolme teollisuuden energia
r aaka- aineen hankinnassa käyte tt ävää korjuu
k e tjua . Ke tjut ova t kokopuun haketus v ä li
varastolla ja palstalla sekä hakkuu t ähdeha
ketus . Sarj assa on 39 kuvaa ja siihen liit
tyy kirjallinen selostus . 

Dia kuvasar j a Metsäalan tiedotus ja koulutus 
USA:ssa ja Kanadassa 

Diasarj a on kuvattu Me ts ä t ehon koulutustoi
mikunnan opintomatkalta kesällä 1981 . Sar
jassa on 80 kuvaa ja t ahdis t e ttu äänikase tti . 
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