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Koonneet Erkki Hänninen ja Sture Lampen 

PUUTAVARAN KAUKO KULJETUKSET 
VUONNA 1982 

Tauno Laajalahti 
Ol avi Pennanen 
Metsät ehon moni ste 11.10.1983 

Puuta tehtaille toimitettiin 13 % vähemmän 
kuin edellisenä vuonna. Myyjien , lähinnä 
metsähallituksen, suoraan tehtaille kuljet
tama puumäärä ja muiden yritysten vaihto
kauppoina tehtaille kuljettama puumäärä 
aleni 7 prosenttiyksikköä. 

Tehtaalle tuotiin kotimaisesta puutavarasta 
68 % autolla, 10 % rautateitse ja 22 % vesit
se . Au t okuljetuksen osuus aleni 3 prosent
tiyksikköä ja vesitiekuljetuksen osuus kas
voi saman verran . Rautatiekuljetuksen osuus 
ei muuttunu t. Puumäärällisesti vain vesitie
kuljetus säily tti entisen osuutensa . 1uutok
set vastaavat sopeutumista aiempien vuosien 
kustannuskehitykseen, koska autokuljetuskus
tannukset ovat nousseet nopeimmin ja vesi
tiekuljetuksen kustannukset hitaimmin. 
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Vuonna 1982 metsäteollisuuden puutavaran 
kaukokuljetuksen suoranaiset kustannukset 
olivat 6 % suuremmat kuin edellisenä vuonna. 
Kun inflaatio otetaan huomioon, kustannukset 
alenivat reaalisesti . Vähiten nousivat 
vesitiekuljetuksen kustannukset ja eniten 
rautatiekuljetuksen kustannukset. 

Autokuljetusmatka pysyi ennallaan, rautatie
kuljetusmatka hieman piteni ja vesitiekulje
tusmatka lyheni . Puutavaran keskikulj etus
matka lyheni hieman ja oli nyt 119 km. 

HS-KUORMA TRAKTORI 

Ilkka Nissi 
Metsätehon katsaus 17/1983 

HS on kahdeksanpyöräinen kuormatraktori, jo
ka on varustettu runko-ohjauksella ja hydro
staattisella voimansiirrolla. Sitä valmistaa 
ruotsalainen Alfatherm HS-maskiner Haaparan
nassa . Suomessa kuormatraktori maksaa varus
tuksen mukaan 700 000 - 750 000 markkaa. 

Eri kuljetusmuotojen osuudet raakapuun kuljetuksissa vuonna 1982 

Tehtaalle päättyneiden kuljetusten Kokonais-
prosenttiosuudet kuljetus- Kuljetus-
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Testeissä todettiin HS:n soveltuvan parhai
ten avohakkuiden. puunkorjuuseen sekä veto
koneeksi äestykseen. Korkean maavaran ja 
täystelavarustuksen ansiosta se selviytyy 
paksussa lumessa ja vaikeissa maastoissa hy
vin . Teloja käytettäessä pintapaineet ovat 
varsin kohtuulliset. Suuresta moottorite
hosta - 155 kW - huolimatta HS kuluttaa 
polttonestettä vähemmän kuin muut vastaavan 
kokoiset kuormatraktorit. 

HS:n ajonopeudet tyhjänä ja kuormattuna eri 
olosuhteissa olivat jonkin verran suuremmat 
kuin muiden vastaavan kokoisten kuormatrak
toreiden. Kuormaus- ja purkamisajat olivat 
tavanomaista keskitasoa. Hz:n kuormatilan 
poikkipinta-ala on noin 1 m pienempi kuin 
suurten kuormatrak~oreiden kuormatilan 
poikkipinta-ala yleensä . Siksi kuormatila
vuus voi jäädä pienemmäksi kuin muiden vas
taavan kokoisten kuormatraktoreiden. 

Kokemukset täysin hydrostaattisen voiman
siirron kestävyydestä kuormatraktorikäytös
sä ovat vähäiset. Toistaiseksi Suomessa 
olevilla HS-kuormatraktoreilla on ajettu 
noin 1 000 tuntia varsin vähin ongelmin. 
HS :n käyttötuntikustannukset ovat noin 205 
markkaa, kun koneen käyttöaste on 80 % ja 
sitä käytetään 8 kuukautta yhdessä vuorossa 
ja 3 kuukautta kahdessa vuorossa . 

PONSSE S 15 -METSÄ TRAKTORIN 
SUOKELPOISUUS 

Ponsse S 15 -metsätraktorin omapaino on alu
miinisen e turungon ansiosta vain 9.8 t. Sen 
eturenkaiden koko on 600 x 34 ja telirenkai
den koko 600 x 26 .5. 

Metsähallituksen kehittämisjaosto (T. Högnäs) 
kokeili lokakuussa 1983 Ponsse S 15 -metsä
traktorin liikkumiskykyä sekä suolla että 
pellolla. Kokeilussa vertailtiin erimerkkis
ten, samaa kokoluokkaa olevien metsätrakto
reiden liikkumiskykyä ja raiteiden syvyyttä. 
Kokeilutyömaalla Ponssen l:Hkkumiskyky, eten
kin suolla, osoittautui muiden kekeiltavien 
metsätraktoreiden liikkumiskykyä paremmaksi 
työn tuottavuuden pysyessä likimain samana . 
Hyvä liikkumiskyky johtui mm . Ponssen pie
nestä omapainos ta, edullisesta painonjakau
masta ja hyvästä tehopainosuhteesta. Pons
sen lumessaliikkumiskykyä ja alumiiniraken
teen pakkasenkestävyyttä tutkitaan tämän 
talven aikana . 

G.A. SERLACHIUS OY:N ISTUTUSKONEEN 
TYÖJÄLKI KESÄLLÄ 1981 JA 1982 

Simo Kaila 
Metsätehon moniste 24.8.1983 

G. A. Serlachius Oy on vuodesta 1975 kehit
tänyt automaat tista metsänistutuskonetta, 
joka suorittaa maanmuokkauksen ja istutuk-
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sen samalla kertaa. Istutuspäiden ohjaus
järjestelmä kontrolloi istutusta ja pyrkii 
pitämään keskimääräisen istutusvälin vakio
na. Vuoteen 1981 mennessä koneen kehitteli
] a aloitti kokeiluluonteisen urakoinuin 
metsäteollisuuden ja metsähallituksen työ
mailla. Metsäteho tutki koneen työjälkeä 
samassa yhteydessä kesällä 1981 ja 1982. 

Istutustulokseen ja -tiheyteen maaperän 
kivisyys vaikutti vähän. Tekniseltä onnis
tumiseltaan "hyviksi" tai "erinomaisiksi" 
luokiteltiin keskimäärin 2/3 istutuksista. 
Tekninen onnistuminen huononi jonkin verran 
maan kivisyyden lisääntyessä, mutta ei mis
sään vaiheessa kovin jyrkästi. 

Viljelykohtien laatua kuvaavat tunnukset 
vaikuttivat kilpailukykyisil tä verrattuna 
käsinistutuksen työjälkeen ainakin tavan
omaisella lautasauralla muokatussa maassa. 
Istutuskoneen viljelykohdista kuitenkin 
huomattava osa oli muokkausjäljen alimmassa 
kohdassa. Upottavissa kohdissa tiiviillä 
maalla taimien tuhoutumisriski on tällöin 
melkoinen. Koneen voidaan sen vuoksi katsoa 
soveltuvan vain kantaville maille . 

Koneen ajonopeus istutuksessa oli noin puo
let tavanomaisten lautasaurojen ja 2/3 metsä
traktorivetoisten aurojen maanmuokkaustyössä 
käyttämästä ajonopeudesta . 

Tulosten perusteella t yöjälkeä kriittisempiä 
seikkoja koneen käyttökelpoisuuden kannalta 
lienevät sen ajankäyttö ja kustannukset. 

Lisätietoja tuloksista saa Me tsätehos ta. 

TAIMIKON PERKAU.KSEN JA HARVENNUK
SEN SEKÄ UUDISTUSALAN RAIVAUKSEN 
AJANMENEKKISUHTEET 

Jarmo Hämäläinen 
Simo Kaila 
Metsätehon katsaus 16/1983 

Tutkimuksessa selvitettiin eri työvaikeus
tekijöiden vaikutusta raivaussahatyön ajan
menekkiin . Tutkimus ol i TES- sopijapuolten 
pyytämä ja se toteutettiin yhdessä metsä
hallituksen kehittämisjaos ton kanssa . 

Paistettavien puiden tiheyden ja varsinkin 
läpimitan kasvaessa sahausajanmenekki li
sääntyi erittäin jyrkästi. Maaston kulku
vaikeus vaikutti sahausajanmenekkiin melko 
v ähän. 

Poistumaitaan ja maastoltaan samanlaisten 
mänty- ja lehtipuuvaltaisten taimikeiden 
käsittelyn ajanmenekit olivat likimain 
yhtäsuuret. Jos poistuma oli pääosin kuus
ta, työ oli selvästi hitaampaa . Uudis tus 
alan raivaus oli noin 30 % nopeampaa kuin 
t aimiken perkaus ja harvennus . 



ENERGIAPUUSELVITYKSIÄ MONISTEINA 

Projektin " Energiapuun korjuu teollisuus
puun korjuun yhteydessä" osatuloksia on jul
kaistu myös Me.L6ä;te.hon moi'U-6:te.ina.. Monis
teiden kirjoittajat antavat tarvittaessa 
lisät ietoja raporttiensa tuloksista. Tutki
musprojektin loppuraportti julkaistaan koko
naisuudessaan talvella 1984 . 

Karsimattomien osapuiden autokuljetuksesta 
sekakuormina tukkien kanS&a 

P.S. Rajala ja H. Rumpunen 
Metsätehon moniste 16.3.1982 

Autokuljetuskokeen ja teoreettisen osan si
sältävä esitutkimu s , jossa tutkittiin osapui
den kuljetusta sekakuormina saha- ja vaneri
tukkien kanssa, osapuuta tukeilla tiivistäen. 

Hakkuutähteiden korjuun tuottavuus pohjois
suomalaisissa korjuuolosuhteissa 

P.-J. Kuitto 
Metsätehon moniste 26.3 .1 982 

Selvittää erikokoisten kuormatraktorien ja 
Algol- monikäyttöhakkurin ajanmenekkiä ja sen 
rakennetta ko. olosuhteissa sekä talteen saa
tavan hakkuutähdemäärän riippuvuutta aines
puun määräs t ä ja eri leimikkotekijöistä. 

Hakkuutähteiden metsäkuljetus Pika 75 
-monitoimikonehakkuun jälkeen 

P.-J. Kuitto 
Metsätehon moniste 6.5.1982 

Raportoi hakkuutähdekouralla varustetun kes
kikokoisen metsätraktorin kuormakohtaisia 
ajanmenekkejä hakkuutähteiden kuormauksen, 
purkamisen ja ajon osalta. 

Metsätehon järjestämä opintomatka Ruotsiin 
25.- 28.5. 1982 

H. Rumpunen 
Metsätehon moniste 16.9 .1982 

Käsittelee yritys- ja tehdasesimerkein osa
puukorjuuseen perustuvaa puunhankintaa Ruot 
sissa teemanaan: Osapuun korjuu, kuljetus, 
vastaanotto ja käsittely tehtaalla. 

Hakkuutähteiden korjuu 
monitoimikonehakkuun jälkeen 

P. -J . Kuitto 
Metsätehon moniste 25.1.1983 

Selvittää laajemmin hakkuutähteiden metsä
kuljetuksen ajanmenekkiä ja tuottavuutta 
eteläsuomalaisissa korjuuolosuhteissa, kun 
käytetään hakkuutähdekouralla va rustettua 
tavanomaista metsätraktoria. Esitt ää myös 
tulokset talteen saadusta hakkuutähdemää
rästä sekä selvittää hakkuutähteiden väliva-

rastollahaketuksen ja hakkeen autokuljetuk
sen ajanmenekkiä ja varasto-olosuhteiden vai
kutuksia hakkuutähteiden kuormaukseen Lokomo 
MS 9 -energiapuumurskainta käytettäessä. 

Pienistä kokopuista valmistetun 
hakkeen laatu 

I . Nissi ja J. Salminen 
Metsätehon moniste 18.4.1983 

Selvittää mäntykokopuusta laikkahakkurilla 
saadun hakkeen laatua ja tilavuusmittojen 
suhtei ta. 

Algol HEM 300-1000 WEA -välivarastohakkuri 

P.-J. Kuitto 
Metsätehon moniste 25.7.1983 

Testaustyyppinen tutkimus, joka selvittää 
prototyyppivaiheessa olleen hakkurin tekni
siä yleistietoja sekä haketuksen tehoajan
menekkiä ja tuottavuutta sekä hakkeen laatua 
hakkuut äh t eitä hakete ttaessa. 

Lokomo MS 9 -energiapuumurskain 

P.-J. Kuitto 
Tutkimusseloste 24.8.1983 

Aikatutkimusseloste, jossa selvitetään proto
koneen konekehittelyn jälkeinen tehoajanme
nekki ja sen rakenne, keskeytysten osuus 
tuotantoajasta sekä yksikön tekninen käyttö
aste hakkuutähteiden haketuksessa. 

Metsätähteen mittausmenetelmät 

M. Mäkelä 
Metsätehon moniste 30.9.1983 

Esittää käytössä olevat kokopuun, hakkuutäh
teiden sekä kanto- ja juuripuun mittausmene
telmät ja menetelmien perusteet sekä selvit 
tää kyseisten mittausmenetelmien ongelmia ja 
kehittämistarpeita. 

Algol-hakkurin tekninen tuotostaso 

P.-J. Kuitto 
Tutkimusseloste 19.10.1983 

Selvittää konekehittelyn vaikutuksia hakkuri
yksikön ajanmenekkiin kokopuiden ja hakkuu
tähteiden haketuksessa. 

Hakkuutähdehakkeen autoonkuormauksen 
vaihtoehdot 

P.-J. Kuitto ja P. Vasko 
Tulossa o~eva Metsätehon julkaisu 

Selvittää hakkuutähteiden välivarastollaha
ketukseen kytkeytyvien erilaisten kuormaus
ja kaukokuljetusmenetelmien sekä kuljetuska
luston ajanmenekkiin vaikuttavia perusteita, 
ajanmenekkejä ja kustannus tasoja. 
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KOCKUMS 81-11 -KAATO-KASAUSKONE 

For s kningsstifte lsen Skogsarbeten, 
Resultat Nr 7, 1 983 

Kockums 81- 11 on pieni harvennusleimikoiden 
kaato-kasauskone . Se solveltuu parhaiten 
pienikokoisten puiden kaatoon pääasiassa 
hyvissä maas t oissa. Nivelohjauksinen alu s
ta on varustettu kahdeksalla kumipyörällä . 
Hydrauliseen kaatolai t teeseen voidaan varas
toida useita pieniä puita . 

Työmenetelmät 

Kaksiva iheinen korjuu 

Kone kaataa ensin ajourilla ja aivan niiden 
lähellä olevat puut ja kasaa ne kohtisuoraan 
ajouraan nähden . Kaadetut puut valmis t e t aan 
tavaralajeiksi tai katko t aan osapuiksi ja 
kuljetetaan metsästä. Seuraavaksi kone kä
sittelee ajourien väliset alueet avaamalla 
apu-uria kohtisuoraan ajouriin nähden . Kaa
don aikana varastoiva kaatopää kerä t ään mah
dollisimman täyteen ja peruutetaan ajouralle . 
Jos puut kuormataan vakiokuormaimella, kaikki 
puut kasataan ajouran varteen . Pi t käpuomi
kuormainta varten kasoja voi myös jättää apu
urille kauemmaksi ajourilta . 

Yks iva iheinen korjuu 

Kun leimikko on harva ja puut ajetaan p i t kä
puomilla varustetulla traktorilla, puut kaa
detaan yhdessä vaiheessa. Silloin ajourat 
avataan pätkittäin ja leimikko harvennetaan 
valmiiksi myös ajourien sivuilta apu-uria 
avaamalla . Ajouran varrelle ei tarvitse ka
s.ata ylisuuria kasoja, kun niit ä voi jättää 
myös apu-urille pitkäpuomikuormaimen u lottu
ville . 

Koneellinen ja miestyönäkorjuu 

Kaato-kasauskonet ta käytet-ään vain aj ourien 
aukaisuun ja ajourien välit harvennetaan 
mies t yönä . 

Kuljettajan työ 

Työ vaatii kuljettajalta jatkuvaa ajoa maas
tossa ja lisäksi keskittymistä puustovauri
oiden välttämiseen . Työ on rasittavaa ja 
vaativaa. 

Metsäteho Review 20/1983 

Koneteknis t en tietojen lisäksi kuljettajal
t a edelly t etään metsänhoidollisia tietoja , 
koska hän itse valitsee poistettavat puut. 
Koneis t a kiinnostunut hakkuumies, jolla 
on kokemusta puiden leimauksesta, voisi olla 
sopiva tämän koneen kuljettajaksi . 

Tuotostilastoa kahdesta yrityksestä: 

Yritys 1 Yritys 2 

Leimikko kuusi, l o ha rv o kuusi, lo ha rv o 
Maas t oluokka 1 1 
Puusto, runkoa / ha 
- ennen harvennusta 
- harvennuksen jälkeen 
Paistettavien pu~den koko 

keskimäärin, m 
Tuotos, p~ita/käyttötunti 
" m /käyttötunti 
Tekninen käyttöaste, % 

Käyttökokemuksia 

2 760 2 500 
1 230 1 500 

Oo040 Oo045 
88 97 

3o5 4o4 
76 82 

Lyhy t t es t aus Lyckselessä osoitti, että kone 
pys t yy ku lkemaan 50 - 60 cm : n lumessa, mutta 
puista putoava lumi haittaa näkyvyy ttä . 

Pimeässä t yöskentely ei onnistu, vaikka ko
neen valaistus on hyvä . Useimmissa leimi
koissa tarvitaan vaikeimpia osuuksia varten 
sekä ylisuurten puiden kaatamiseen myös 
moottorisahamiest ä . 

Pienipuustoisessa harvennuskuusikossa kaato
kone vaurioitti noin 7 %: a kasvatettavasta 
puustosta ja järeämmässä sekaleimikossa 7 -
11 %:a . Suuri osa oli j uuristovaurioita . 

Koesahauksessa todettiin kaatolaitteen ai
heuttaneen sulaan sahapuuhun korkeintaan 
30 cm:n halkeamia. Korkein taan 10 cm : n hal
keamia oli 26 %:ssa sahapuurungoista . 

Koneen t eknise t tiedot ovat luettavissa 
Forskningsst if telsen Skogsa rbe tenin j ulkai
susta Resultat r 6 , 1983 . 

METSÄ TEHON UUSITTU OPAS 

Leimikon suunnittelu - oppaasta 
lokakuussa kolmas, uusittu painos . 
hinta on 10 mk kappaleelta. 

ilmestyi 
Oppaan 
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