
·AJANKOHTAISTA 

Koonneet Erkki Hänninen ja Sture Lampen 

METSÄTEHON TOIMINTA VUONNA 1982 

Yleistä 

' ~ Joh t oryhmän , t utkijoiden j a tie dotus- ja 
koulutushenkilöiden ajankäyttö on j akautu
nut viime vuosina seuraavasti : 

% % % 

9 6 7 Muut ja hallinto tr-- 7 7 Oma lisäkoulutus 
10 11 10 Konsultointi 

14 15 Tiedotus j a 
18 koulutus 

59 62 58 Tutki mus ja 
kokeilu 

1980 1981 1982 

Vuode n aika na saat iin päätökseen 2 2 tu t ki
mus t a ja 18 a ihe tta ja t kuu suunni t elman mu
kaa n vuonna 1983 . Aiheis t a ja tuloksis t a 
e si t e t ään seu raavassa pääkohtia . 

Tutkimustoiminta 

Puuntuottam i nen 

Tutkijare surssit 

MaanmuokkausmeneteLmän ja 
tys tti männyn viLjeLyasti 
tusaLoiLLa selvitt än een 

1981 1982 
15 % 15 % 

taimi Lajin merki
eriLaisiLLa uudis

tu t k imuksen mukaan 

7/ 1983 

h a lvin toimenpideke tju oli lautasauraus ja 
koulima ttomien taimien istutus . Kallein oli 
aura u s j a koulittuj e n t a i mien i stutus . Näi 
den ero oli vuoden 1982 kustannustason mu
kaan 800 - l 000 mk / ha . Kun eri menetelmil
l ä istut etut a lueet runsaan vuoden kuluttua 
viljelystä inventoitiin, taimien e l oonjää
misessä ei ollut s e l viä e r oja j a s uurimmat 
pituuserot o l ivat 20 - 30 cm (Met sätehon 
tiedotus 376) . 

Taimikoiden harvennuksen maksuperusteiden 
tar'kis tamis ta varten teh tiin laaj a tutkimus 
Metsähallituksen kehitt ämisj a oston kanssa. 
Tulokset julkaistaan keväällä 1983 . 

Puunkor juu 

Tutkij aresurssit 
1981 
38 % 

1982 
37 % 

Harvennuspuun korjuun kehitt ämiseen t ähtäs i
vä t t utkimus riukumänniköiden korjuusta 
(Metsä t ehon mon iste 25 . 11.1982) j a korj uu

menet e Lmäkokeet Makeri-monitoimikonei LLa 
(Me t sätehon ka t sau s 4/1982) . Yli t iheässä 
riukumänni k össä korjuu t avaralajimenet elmäl
lä tuli 4 - 10 % ja kokopuumenet elmällä 2 -
9 % kalliimmaksi ku in tavanomaisessa harven
n usme t sässä . Riukumännikö iden suur empi lei
mikontiheys vähensi pie nemmäs t ä rungonkoos ta 
johtuvia lisäkustannuksia . Makeri- kaa to
kasau skone ja Makeri- harvesteri osoi t tautui
vat sekä t avar alaji- et t ä osapuumenetelmiä 
käytettäessä kilpailukykyisiksi vaihtoehdo ik
si männikön tavanomaises s a ens iharvennukses
s a . Ra jallisen maastoke lpo i s uuden ja lume s 
saliikkumis kyvyn t a kia koneiden ympä r ivuoti
nen t yöllis t ämine n saa t taa olla vaikeata . 
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Monitoimikoneita tutkittiin mm. maksuperus
teita varten (Metsätehon katsaukset 9/1982 
ja 14/1982) ja lisäksi selvitettiin niiden 
käyttömahdollisuuksia harvennuskorjuussa 
(Metsätehon katsaus 11/1982) . Tutkimukset 
keskittyivät nk . taskuttorniin prosessoreihin 
ja kuormainprosessoreihin. Aiemmin tutkit
tuihin isoihin prosessoreihin verrattuna 
ajanmenekki oli 15 - 20 % suurempi, sen si
jaan maaston ja leimikon tiheyden vaikutus 
ajanmenekkiin selvästi lievempi. Seurannan 
mukaan mainittujen koneiden käyttöasteet 
olivat korkeammat kuin isojen prosessoreiden. 
Harvennuskorjuuseen soveltuvat parhaiten 
kuormainprosessorit, mutta myös muut taskut
tomat koneet sopivat teknisesti käytettävik
si myöhemmissä harvennuksissa, esimerkiksi 
työllistämistarkoituksessa. Marttiini
prosessorin tuottavuus aleni 5 - 25 % ja 
Bruunett-prosessorin 6 - 35 % verrattaessa 
niiden tuottavuuteen päätehakkuussa. 

Talven vaikutusta monitoimikoneiden tuotok
siin ja käyttöasteisiin selvitettiin aiemmin 
kerätyistä aineistoista. Vaikutus näyttää 
olevan konemerkkikohtainen. Esimerkiksi 
vähälumisena kautena (lunta alle 50 cm) vai
kutus saattaa peräti lisätä useiden proses
sorityyppien tuntituotosta ja käyttöastetta, 
mutta yli 50 cm:n lumipeitteestä on selvästi 
haittaa. Eniten lumi alentaa harvesterin 
tuottavuutta. (Metsätehon moniste 31.8.1982) 

Monitoimikonetutkimusten yhteydessä mitat
tiin kannon korkeuksia päätehakkuissa . Kesä
aikana hakkuumiehen suorittaman ja koneelli
sen kaadon välillä ei ollut paljon eroa (kan
non korkeus noin 3 cm), mutta talvella hak
kuumiehet tekivät keskimäärin noin 7 cm ja 
kaatokoneet noin 10 cm korkeita kantoja 
(kirjoitus Metsätehon katsauksessa 7/1982). 

Kauppa- ja teollisuusministeriön osittain 
rahoittamaa tutkimusprojektia energiapuun 
korjuu teollisuuspuun korjuun yhteydessä 
jatkettiin jo edellisenä vuonna Pohjois- ja 
Etelä-Suomessa käynnistetyillä osaprojek
teilla ja lisäksi käynnistettiin eräitä uu
sia osaprojekteja. Pieniläpimittaisen puun 
korjuuta tutkittiin sekä koko- että osapuu
korjuuna . Siirtelykaatoon perustuva koko
puukorjuu monitoimikoneleimikoiden parantami
seksi nopeutti hakkuumiehen työtä 60 - 80 % 
tavanomaiseen tavaralajimenetelmään verrat
tuna. Sen sijaan metsäkuljetus hidastui 50 -
100 % 3 m:n havukuitupuun kuljetukseen ver
rattuna (Metsätehon katsaus 18/1982). Tava
ralajimenetelmän ja kokopuumenetelmän yhdis
telmä eli osapuumenetelmä osoittautui lupaa
vaksi vaihtoehdoksi korjata energiapuuta ja 
ainespuuta samanaikaisesti talteen. Tutki
muksia menetelmästä tehtiin sekä Etelä- että 
Pohjois-Suomessa. Tavaralajimenetelmään n äh
den korjuun kustannukset alenevat, t yömäärä 
vähenee ja t yö tulee yksinkertaisemmaksi; 
samalla raaka-aine saadaan tarkemmin talteen 
(Metsätehon tiedotus 374 ja katsaus 10/1982). 
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Projektissa tutkittiin myös kokopuiden väZi
varastoZ Zahaketusta ja metsähakkeen autokul
jetusta (Metsätehon tiedotus 372) . Nopeinta 
oli leppä- ja koivukokopuiden haketus ja 
hitainta kuusikokopuiden . Useampaa puulajia 
sisältävien kasojen haketus on hitaampaa 
kuin yhden puulajin haketus. Hakkurin kes
keytyksistä suurin osa johtuu auton odotta
misesta. Kun kuljetusmatka on yli 100 ~m:n 
ja hakkurin tuntituotos on yli 60 i - m :n, 
hake kannattaa puhaltaa suoraan kiinteäla
vaiseen autoon. Mitä pienitehoisempi ja häi
riöille. herkempi hakkuri on, sitä kannatta
vampaa on varsinaisten vaihtolavojen käyttö. 
Karsimattomien osapuiden autokuljetuksesta 
sekakuormina tukkien kanssa tehtiin kokeilu 
(Metsätehon moniste 16 . 3 .198 2) . Soveltuvissa 
tapauksissa, esimerkiksi kun tukit ja karsi
mattomat koko- tai osapuut kuljetetaan sa
maan paikkaan, menetelmä on toteuttamiskel
poinen ja parantaa selvästi karsimattoman 
puun autokuljetuksen kokonaistaloutta . 

Myös hakkuutähteen metsäkuljetuks en tuotta
vuutta monitoimikonehakkuun jälkeen tutkit
tiin projektissa sekä pohjois- että etelä
suomalaisissa leimikoissa. Kaikkiaan saatiin 
pohjoissuomalaisissa korjuuolosuhteissa tal
teen 15 - 29 % ja eteläsuomalaisissa olosuh
teissa 17 - 22 % leimikon ainespuumäärästä. 
Algol-monikäyttöhakkurin välivarastolla suo
rit§aman haketuksen tuottavuus oli 28 - 38 
i-m /h ja Lfkomo MS 9 - energiapuumurskaimen 
53 - 80 i-m /h . (Metsätehon monisteet 26.3. 
1982 ja 6.5.1982 sekä kirjoitus Metsätehon 
katsauksessa 19/1982 ja vuoden vaihteessa 
valmiina ~llut käsikirjoitus). 

Koneellisen hakkuun vaikutusta sahatukin ja 
3 m kuitupuun metsäkuljetukseen selvitti 
tutkimus taskuttomilla prosessoreilZa val-

mistetun puutavaran metsäkuljetus . Tutki
muksen mukaan 3 m kuitupuun me tsäkulje tuksen 
kokonaisajanmenekki oli tasku ttomien proses
soreiden jälkeen 15 - 27 % suurempi ja saha
tukin 7 - 10 % pienempi kuin ihmistyövaltai
sen hakkuun jälkeen (Me ts ä tehon katsaus 
1/1983). 

Järeän maataloustraktorin käyttömahdollisuuk
sista puutavaran varastolta ajossa suoritet 
t iin laskelmia. iiden mukaan tukin väliva
rastoajossa järeän maataloustraktorin tulisi, 
jos vuotuiner t yö tuntimäärä on 1 500, päästä 
7 . 0 - 9 . 5 m : n käy tt ö tuntituotokseen, jotta 
se olisi kilpailukykyinen t äysperävaunuauton 
kanssa 30 - 5 km : n ajomatkalla (Hetsätehon 
katsaus 3/1982) . 

Metsähallituksen kehit tämisjaos ton kanssa 
t o t eutettu maksuperustetutkimus metsäkulje
tuksesta pitkäpuomikuormaimeZZa varustetulla 
metsätraktorilla osoitti metsäkuljetuksen 
ajanmenekin kasvavan 13 - 31 % käytettäessä 
pitkäpuomikuormainta vakiokuormaimen sijas t a . 
Avohakkuussa , jossa puutavaralajitiheys on 
pieni, voidaan kuljetustuottavuutta kuiten
kin parantaa kasvattamalla ajouraväliä pit
käpuomin ulottuvuuden sallimissa rajoissa. 
(Metsätehon tiedo tus 375) 



MITSÅTIHO 
Suomen Metsäteollisuuden Keskusliitto ry:n 
metsä työntutkimusosasto 
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TIETOA TOIMINNASTAMME JA TEHTÄVISTÄMME 

Metsäteho on metsäteollisuuden yh
teinen metsätyön tutkimuslaitos. 
Metsätehon jäseniä ovat Suomen Metsä
teollisuuden Keskusliitto ry:n Jase
ninä olevat metsäteollisuus- ja puun
hankintayritykset. Toiminta rahoi
tetaan pääosin jäseniltä kannetta
villa maksuilla. 

Metsäteho on perustettu vuonna 1945 
ja sen palveluksessa työskentelee 
Yhteensä 36 henkilöä. 
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Suomen t·letsäteo 11 i suuden l 
Keskus 1 i itto ry. 

1-------l! t·letsätehon 1 
1 neuvottelukunta 

t·letsätehon johtokunta 

1 
Asiantuntija- 1 
toimikunnat 

Toimitusjohtaja 

Metsätehon toiminta-ajatuksena on 
sellaisten palvelusten tuottaminen , 
jotka kehittävät ja tehostavat 
puuraaka-aineen hankkimista ja 
tuottamista. 

,___Tu_t_k_i_j_at __ -'1 1 Tutkijat 
Tiedotus- ja 
koulutushenkilöt 

Toimistohenkilöt 

Toiminta-ajatuksensa toteuttamiseksi 
Metsäteho 

Työntutkijat 
Laskentahenkilöt 

* tutkii metsätöiden palkka- ja maksuperusteita, puunhankinnan ja puuntuottamisen 
s uunnittelua, työmene telmiä ja kalustoa 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

kehittää 

kokeilee 

konsultoi 

tiedottaa 

kouluttaa 

suunnittelu- ja seurantamalleja ja työmenetelmiä, edistää koneiden ja lait
teiden kehittämistä 

koneita, laitteita ja työmenetelmiä 

jäseniä, koneiden valmistajia, ohjemaksujen ja taksojen laatijoita, alan 
muita yhteisöjä 

t utkimustuloksista ja alan ajankohtaisista asio ista jäsenille , metsätalouden 
muil le piireille ja yleisölle 

jäsenten ja metsätalouden muiden piirien erikoishenkilöstöä, tukee koulutuk
sen suunnittelua 

toimii yhteistyössä jäsenten , alan koti- ja ulkomaisten tutkimuslaitosten ja metsätalou
den muiden piirien kanssa . 

KÄÄNNÄ 



METSÄTEHON ASIANTUNTIJOIDEN VASTUUALUEET 

T 0 I M I T U S J 0 H T A J A 
Professori Aulis E. Ha kkarainen 

TUTKIMUSPÄÄLLIKKö 

MH AARNE ELOVAINIO 
Tutkimustoiminnan johto 
j a kehittäminen 

ERIKOISTUTKIJAT 

MH MIKKO KAHALA 
Puunkorjuu, maksuperuste
tutkimusten koordinointi. 
työntutkimuksen esimies 

LuK JAAKKO PELTONEN 
Operatiivinen suunnittelu, 
l askentatoimi. laskennan 
es imi es 

MMT, VTK HEIKKI VESIKALLIO 
Kokonaistaloudellinen 
suunnittelu 

TUTKIJAT 

LuK AIRI ESKELINEN 
Laskentatoimi. suunnit
telumallit ja niiden 
kehittäminen 

MH RAINER HÄGGBLOM 
Puunkorjuun 
kehittäminen 

MH JARMO HÄMÄLÄINEN 
Puuntuottaminen. sen 
kehittäminen ja kokeilu 

MMK SIMO KAILA 
Puuntuottaminen. sen 
kehittäminen ja kokeilu 

MH PEKKA- JUHANI KUITTO 
Puunkorjuun ja energia
puun korjuun kehittäminen 

MH MARKKU MÄKELÄ 
Koneellinen korjuu, sen 
kehittäminen ja 
maksuperusteet 

MH MAURI PAUNILA 
Puutavaran mittaus. 
ja sen kehittäminen 

METSÄTEHON TIEDOTUS JA KOULUTUS 

Julkaisut. Metsätehon tiedotukset ja katsa
ukset esittelevät tutkimustuloksia ja alan 
muuta tietoa. Oppaat sisältävät käytännön 
suunnittelu- ja työohjeita. 

Kuvapalvelu sisältää pääasiassa Metsätehon 
itse tuottamia elokuvia , diakuvasarjoja, 
valokuvia ja piirtoheitinkuvia. Kuvapalvelun 
luettelo on kiinnos tuneiden saatavissa. 

METSÄ TEHON ASIANTUNTIJA· 
TOIMIKUNNAT VUONNA 1983 

Koulutustoimikunta 

T. Jämsen 
U. Kantanen 
K. Knape 

pj. 

Metsänhoitotöiden toimikunta 

N.-E. BUtzow 
L. Häggman 
T. Kivimaa 

pj. 

H. Loikkanen 
M. Rauhalahti 

T. Korhonen 
R. Nederström 

TEKNILLINEN PÄÄLLIKKÖ 

DI, MH JAAKKO SALMINEN 
Metsäkoneiden ja työ
menetelmien kehittämisen 
ja kokeilun johto ja 
koordinointi 

TUTKIJAT 

MMK RISTO LILLEBERG 
Puunkorjuun 
kehittäminen 

MML ESKO MIKKONEN 
Koneellisen puunkorjuun 
suunnittelu ja 
kehittäminen 

Dl ILKKA NISSI 
Kokeilutoiminta. korjuu
ja kuljetuskalusto ja 
sen kehittäminen 

MH OLAVI PENNANEN 
Puutavaran kaukokuljetus 
ja sen kehittäminen ja 
maksuperusteet 

TIEDOTUS- JA KOULUTUS
PifÄLLIKKö 

MH ERKKI HÄNNINEN 
Tiedotus- ja koulutus
toiminnan sekä toimisto
palvelun johto ja 
kehittäminen 

TIEDOTUS- JA KOULUTUS
HENKILöT 

MT STURE LAMPEN 
Ti edotus- ja koulutus-
toiminta 

MT LASSE SÄTERI 
Kuva- ja aineisto
palvelu. kokeilutoiminta 

Koulutustilaisuudet ovat rationalisointi
päiviä, erikoiskursseja , neuvottelupäiviä ja 
retkeilyj ä . e on tarkoitettu ens1S1Ja1-
sesti jäsenten johtavassa esimiesasemassa ja 
erikoistehtävissä toimivalle henkilöstölle . 

Luennointi. Metsäteho tukee jäsenten ja 
metsä t alouden muiden piirien koulutusta 
antamalla suunnittelu- ja luennointiapua, 
järjestämällä tilauskursseja ja toimitta
malla aineistoja . 

Teknillinen toimikunta 

A. Koskinen pj . 
H. Airavaara 
I. Kallio 

K. Parviainen 
J . Pöllänen 

Toimikunnan kokouksiin kutsutaan metsähalli
tuksen edustajana Unto Silvennoinen. 

Tietojenkäsittelytoimikunta 

J . Mäenpää 
P. Rissanen 
Chr . Strandvall 

pj . 
K. Taskinen 
A. Vakkala 
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VUONNA 1982 ILMESTYNEET JULKAISUT 

Metsätehon tiedotus 

372 Kokopuiden välivarastohaketus ja metsähakkeen autokuljetus . Pekka-Juhani Kuitto 
& Pekka S. Rajala 

373 Polttonesteenkulutus mekaanisen metsäteollisuuden puunhankinnassa . Jaakko 
Salminen 

374 Osapuumenetelmä miestyönä tehtävässä havupuuvaltaisen puuston korjuussa . Mikko 
Kahala 

375 Metsäkuljetus pitkäpuomikuormaimella varustetulla metsätraktorilla. NSR
projekti . Jukka Taipale 

376 Maanmuokkausmenetelmän ja taimilajin merkitys männyn viljelyssä erilaisilla 
uudistusaloilla . Simo Kaila 

Metsätehon katsaus 

1/1982 

2/1982 

3/1982 

4/1982 

4 A/1982 

5/1982 

6/1982 

7/1982 

8/1982 

9/1982 

10/1982 

ll/1982 

12/1982 

· Metsäkoneiden ajankäyttö vuosina 1979 ja 1980. NSR-projekti. Esko Mikkonen 

Ajankohtaista. Koonneet Erkki Hänninen ja Sture Lampen 

Järeän maataloustraktorin käyttömahdollisuudet puutavaran varastolta ajossa. 
Esko Mikkonen 

Korjuumenetelmäkokeita Makeri-monitoimikoneilla männikön ensiharvennuksessa. 
Harri Rumpunen 

Harvesting Method Experiments with Makeri Multipurpose Logging Machines 
in the First Thinning of a Pine Stand . By Harri Rumpunen 

Puutavaran autoniputus jäälle- ja veteenajon yhteydessä. Pekka S. Rajala 

Nippusiteiden vertailua . Jaakko Salminen 

Ajankohtaista . Koonneet Erkki Hänninen ja Sture Lampen 

Metsänistutuksen ajanmenekkisuhteet. Lyhennelmä Metsätehon tiedotuksesta . 
Rainer Häggblom & Simo Kaila 

Aikatutkimustuloksia uusista monitoimikonemerkeis tä. Markku Mäkelä 

Osapuukorjuuseen perustuva puunhankinta . Harri Rumpunen 

Honitoimikoneiden käyttömahdollisuudet myöhemmissä harvennuksissa. 
Markku Mäkelä 

Lokomo 919/750 -kuormainprosessori . Ilkka Nissi 

KÄÄNNÄ 



13/1982 

14/1982 

15/1982 

16/1982 

17/1982 

18/1982 

19/1982 

20/1982 

Uuden lainsäädännön vaikutus puutavaran autokuljetukseen. Olavi Pennanen 

Seurantatutkimustuloksia uusista monitoimikonemerkeistä. Markku Mäkelä 

Ösa 706/250- ja Ösa 706/260 -prosessorit. Ilkka Nissi 

Taskutietokone puunhankinnan laskurutiinien apuvälineenä. Esko Mikkonen 

Ajankohtaista. Koonneet Erkki Hänninen ja Sture Lampen 

Tutkimuksia pieniläpimittaisen kokopuun korjuusta Pohjois-Suomessa. 
Mikko Kahala 

Ajankohtaista . Koonneet Erkki Hänninen ja Sture Lampen 

Puunkorjuun vaihtoehtolaskentasysteemi puunhankinnan suunnittelussa. 
Airi Eskelinen & Jaakko Peltonen 

Metsätehon opas 

Puunkorjuu nuorista kasvatusmetsistä 

Metsänhoito- ja puunkorjuutöiden, maasto- ja karttamerkit. Suositus 

Monisteina on julkaistu seuraavat osaselvitykset ja raportit 

23 . 2 . 1982 

8.3.1982 

15.3 . 1982 

16.3.1982 

26 . 3.1982 

6.5.1982 

11.8.1982 

31.8.1982 

16.9.1982 

Puutavaran autoniputus jäälle- ja veteenajon yhteydessä. Pekka S. Rajala . 
(Liittyy Metsätehon katsaukseen 5/1982) 

Suomalaisen uittovaltuuskunnan matka Neuvostoliittoon 21. - 27 . 6.1981 . 
Antti Kanerva 

PMP-leimikoiden korjuutekniset olosuhteet vuonna 1981 . Jaakko Peltonen 

Karsimattomien osapuiden autokuljetuksesta sekakuormina tukkien kanssa . 
Osaraportti tutkimuksesta: Energiakäyttöön soveltuvan lisäraaka-aineen 
korjuu ja autokuljetus lastulevyteollisuuden puunhankinnan yh teydessä. 
Pekka S. Rajala & Harri Rumpunen 

Hakkuutähteiden korjuun tuottavuus pohjoissuomalaisissa korjuuolosuhteissa. 
Pekka- Juhani Kuitto 

Hakkuutähteiden metsäkuljetus Pika 75 -monitoimikonehakkuun jälkeen. 
Väliraportti. Pekka- Juhani Kuitto 

Metsäteollisuuden raaka- ja jätepuun kaukokuljetukset vuonna 1981. 
Tauno Laajalahti & Olavi Pennanen 

Talven vaikutus monitoimikoneiden tuotoksiin ja käyttöasteisiin. 
Markku Mäkelä 

Metsätehon järjestämä opintomatka Ruotsiin 25 . - 28.5.1982 . Teema: 
Osapuun korjuu, kuljetus, vastaanotto ja tehdaskäsittely. Harri Rumpunen 

25.11.1982 Riukumänniköiden korjuu. Harri Rumpunen 

29 .11.1982 Ranskan metsätalouden ja metsäteollisuuden nykytilanne sekä lähivuosien 
kehitysnäkymät . Heikki Vesikallio 

14.12.1982 Mahdollisuudet hillitä korjuukoneiden hintojen nousua. Heikki Vesikallio 

31.12.1982 Ranskan metsänviljely . Raportti tutustumismatkasta 24 . - 31 . 10 . 1982 . 
Simo Kaila 



Kaukokuljetus 

Tutkijaresurssit 
1981 

7 % 
1982 

7 % 

Autojen kuormittamista koskevan uuden lain
säädännön ansios ta puutavaran autokuljetus
kustannuksia on mahdollisuus alentaa. Uusi 
kokonaispaino, 48 t, vaatii yhden lisäakse
lin joko autoon tai perävaunuun. Syksyllä 
1982 tehdyn tiedustelun mukaan uuden koko
naispainon mukaisen kaluston osuus oli 60 %, 
joista suurin osa oli 3-akselisen perävaunun 
muodostamia yhdistelmiä (kirjoitus Metsäte
hon katsauksessa 1911982). Lainsäädännön 

' ~ ja kalustomuutosten vaikutusta puutavaran 
autokuljetuksen tuottavuuteen on pyritty 
selvittämään perusteellisella tutkimuksella, 
jota jatketaan v. 1983. 

Puutavaran autoniputus ta jäälle- j a veteen
ajon yhteydessä koskeneen tutkimuksen mukaan 
3 m:n kuitupuun nippuina purkamisen tehoaika 
kertakäyttösidettä käytettäessä oli jäälle
ajossa 34.32 minikuorma ja veteenajossa 
28.80 minikuorma sekä tukin vastaavasti 
28.22 minikuorma ja 23.13 minlkuorma. Ilman 
apumiestä nippuina purkaminen oli 37 - 44 % 
hitaampaa. Yhdistelmäsiteellä sitominen oli 
27 - 28 % hitaampaa, mutta sidekettingillä 
22 - 32 % ja lukkovaijerilla 39 - 45 % nope
ampaa kuin kertakäyttö teräslangalla (Metsä
tehon katsaus 511982). 

Erilaisten nippusiteiden vertailussa laske t
~iin eri nippusidetyyppien välittömiksi si~e-

~ Ja sitomiskustannuksiksi 1,10 - 3,00 mklm . 
Merihinaukseen soveltuvat kettingit, kettin
kien ja teräsköysien yhdistelmät sekä moni 
käyttöteräsköydet. Viimeksi mainitut ja te
räslangat sopivat myös sisävesihinaukseen. 
Ranta- ja saaristoniputukseen sopivat kerta
käyttöteräsköydet ja tehdasvarastointiin 
kertakäyttöteräsvanteet, kettingit ja moni 
käyttöteräsköydet, samoin polyeteeniköydet 
kevyessä käytössä, jos muovin käyttö salli
taan. (Metsätehon katsaus 611982) 

Mittaus 

Marttiini- monitoimikoneen puoliautomaatti
sesta mittalaitteesta selvitettiin mittaus 
tarkkuutta, apteerauksen onnistumista ja 
Puutavaralajijakaumaa. Tulokset julkaistaan 
alkuvuodesta 1983. Metsätehon johtokunnan 
asettaman, mittauksen kehittämis- ja tutki
mustarpeita pohtineen työryhmän (Hirvonen -
Kallio - Parviainen) t yöhön liittyi tiedus-

telu vuonna 1981 käytetyistä mittausmenetel
mistä ja niiden käyttöalueista. Työryhmän 
työn päätulokset ja tiedustelun tulokset 
julkaistaan alkuvuodesta. 

Suunnittelu 

Tutkijaresurssit 
1981 
29 % 

1982 
22 % 

Kokonaistaloudellisen suunnittelun pääaihee
na oli tutkimusprojekti puunhankinnan kehit
tämisnäkymistä lähivuosina . Projektin ensim
mäisessä osassa tarkastellaan sahapuurunko
jen apteerauksen kehittämistarvetta ja kehit
tämismahdollisuuksia . Ihmistyövaltaisessa 
hakkuussa todettiin mäntyrunkojen apteeraus3 
virheiden takia menetettävän 10 - 13 mkllj 
(kuoretta) ja kuusirunkojen 4 - 5 mklm • 
Kuusen koneellisessa korjuussa tappio arvi
oitiin saman suuruiseksi, mutta männyn suu
remmaksi kuin ihmistyövaltaisessa korjuussa. 
Kehittämällä apteerausperusteita ja sovelta
malla ohjeita paremmin jalostusarvoa on mah
dollista lisätä melkoisesti. (Metsätehon 
tiedotus 377). Toinen osaselvity s käsittelee 
mahdollisuuksia hillitä korjuukoneiden hin
tojen nousua . Selvityksen mukaan koneiden 
käyttöikää on pidennettävä, varusteluvaihto
ehtoja karsittava, peruskomponentteja yhden
mukaistettava, markkinointijärjestelmää, 
samoin kuin yrittäjäverotusta kehitettävä. 
Tavoitteiden saavuttamiseksi olisi valmista
jien, koneyrittäjien ja kuljetuksenantajien 
yhteistyötä tiivistett ävä (Metsätehon monis
te 14.12.1982). Projektin kolmannessa osassa 
tarkastellaan monitoimikoneiden käytön ta
loudellisuutta ja neljännessä osassa puun
hankintaympäristön kehitysnäkymiä Lähivuo
sina . Tulokset julkaistaan keväällä 1983. 

Kenttätason operatiivista suunnittelua var
ten on selvitetty taskutietokoneen käyttö
mahdollisuuksia puunhankinnan laskurutiinien 
apuvälineenä · Asiaa esittelevässä katsauk
sessa on kuvattu eräitä laskimille ja tasku
tietokoneille soveltuv ia laskenta tehtäviä , 
ohjelmapaketteja ja laitevalikoimaa. (Met
sätehon katsaus 1611982) 

Korjuun vaihtoehtolaskentasysteemiä (Susy) 
on kehitetty edelleen. Systeemiä ja sen 
hyödyntämismahdollisuuksia on kuvattu Metsä
tehon katsauksessa 2011982. Systeemiä yllä
pidettiin ja useille jäsenyrityksille laadit
tiin yrityskohtaisia sovelluksia. Samoin 
laadittiin yksi yrityskohtainen puunhankinnan 
optimointimalliin pohjautuva sovellus . 
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Tilastot 

Seuraavat tilastot kerättiin ja julkais
tiin: Me tsätraktoreiden ja monitoimikonei
den myyntitilasto 1. 1.1982 . PMP- leimikoi
den korjuutekniset olosuhteet vuonna 1981 . 
(Metsätehon moniste 15.3.1982). Metsäteol
lisuuden raaka- ja jätepuun kaukokuljetuk
set vuonna 1981 . (Metsätehon moniste 11. 8. 
1982). 

Koneiden ja laitteiden testaukset 

Seuraavista koneista ja laitteista tehtiin 
käyttöteknisiä testauksia: Lokomo 919/?50 
- kuormainprosessori (Metsätehon katsaus 12/ 
1982), ~sa ?06/250- ja ~sa ?06/260 - prosesso
rit (Metsätehon katsaus 15/1982) ja Lako
k~ormainharvesteri (Metsätehon katsaus 3/ 
1983). 

Muut tutkimukset 

Osana pohjoismaista yhteistyöprojektia jäsen
yrityksiltä kerättiin tietoja metsäkoneiden 
ajankäytöstä vuosina 19?9 - 1980 . Prosesso
reiden tekniset käyttöasteet olivat vuonna 
1979 68.9 % ja 1980 70.3 %, harvestereiden 
vastaavasti 64.1 % ja 64.1% sekä kuorma
traktoreiden 80.5 %j a 79.2 %. (Metsätehon 
katsaus 1/1982) 

Pohjoismaiseen yhteistyöhön liittyy myös 
kartoitus hakkuun monitoimikoneiden automaa
tion nykytilasta ja tulevaisuudesta . Tätä 
nykyä tärkein automaatiolaite on mikropro
sessorilla ohjattava apteeraus- ja mitta
laite. Parhaillaan kehitellään kuormaimen 
liikkeiden osittaista automatisointia sekä 
huoltoon ja korjaukseen liittyviä suoritus-, 
seuranta- ja hälytysautomaatteja. (Metsä
tehon katsaus 2/1983) 

Osana VTT:n puulaboratorion piirissä tehtä
västä tutkimuksesta selvitettiin polttones
teenkulutus mekaanisen metsäteollisuuden 
puunhankinnassa . Hakkuun, metsäkuljetuksen 
j a kaukokuljetuksen poHtonestekustannukset 
olivat alkuvuoden 1982 hJntoj en mukaan yh
teensä 5,30- 7,00 mk/m puutavaralajin 
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mukaan. 0SUIJS puun tehdashinnasta oli 
2.2 - 3.9 %. Hakkuun poHtonesteenkulutus 
lisääntyy 5 9-kertaiseksi siirryttäessä 
moottorisahasta monitoimikoneeseen . (Met
sätehon tiedotus 373) 

Tiedotus ja koulutus 

Vuoden 1982 aikana Metsäteho julkaisi 5 tie
dotusta, 20 katsaus ta ja 13 moni steasuista 
tutkimuss elostetta ja erilaista selvitystä. 
(Vuonna 1981 vastaavat määrät olivat 5, 23 
ja 16). Lisäksi julkaistiin kaksi opasta: 
"Puunkorjuu nuorista kasvatusmetsistä" ja 
"Metsänhoito- ja puunkorjuutöiden maasto- ja 
karttamerkit. Suositus". Kuvapalveluun 
valmistettiin elokuva "Metsäkonekatsaus 1981-
1982" sekä diakuvasarjat "Raakapuun uitto", 
"Puutavara-autokalusto" ja "Päätehakkuiden 
puunkorjuu". Jäsenyrityksille ja muille 
tarvitsijoille toimite ttiin myös kuvia ja 
aineistoja. 

Metsäteho järjesti 10 koulutustilaisuutta, 
joihin osallistui yhteensä 399 henkeä. (Vu6n
na 1981 vastaavat luvut olivat 12 ja 608) . 
Noin 86 % osanottajista oli jäsenten toimi
henkilöitä . Jäsenten ja metsätalouden mui
den piirien koulutustoimintaa tuettiin anta
malla suunnittelu- ja luennointiapua sekä 
toimittamalla aineistoja. 

Julkiselle sanalle toimitettiin noin 30 
(vuonna 1981 noin 30) lehtikirjo i tusta sekä 
uutisia ja aineistoja. 

Konsultointi ja yhteistoiminta 

Jäsenille, koneiden valmistajille sekä hak
kuun, metsäkulje tuksen ja autokuljetuksen 
taksojen ja maksujen laatijoille annettiin 
konsulttiapua. 

Jäsenet ja toimintaresurssit 

Metsätehon jäseninä vuonna 1982 oli 36 Suo
men 1-tetsäteollisuuden Keskusli itto ry :hyn 
kuuluvaa me tsä teollisuus- ja puunhankinta 
yritystä . Toiminta rahoitettiin pääosin jä
seniltä perityillä maksuilla . 

Toimihenkilöitä oli vuoden päättyessä yh
teens ä 36 (vuonna 1981 36) . 
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