


AJANKOHTAISTA 

Koonneet Erkki Hänninen ja Sture Lamplm 

METSÄTEHON TUTKIMUS- JA 
KOKEILUTOIMINTA VUONNA 1986 

Aarne Elovainio 

Metsätehon toimintaohjelma vuodeksi 1986 
vahvistettiin Suomen Metsäteollisuuden Kes
kusliitto ry : n syyskokouksessa 25 . 11 . 1985 . 
Aiempaan tapaan ohjelma on laadittu yhdessä 
jäsenyritysten , asiantuntijatoimikuntien ja 
työmarkkinaosapuolten kanssa . Osa tutkimus
ja kokeilutoiminnan aiheista on jatkoa edel
liseltä vuodelta. Tarpeellisen yhteistoi 
minnan aikaansaamiseksi tutkimusohjelma on 
koordinoi t u alan muiden tutkimuslaitosten 
kanssa . Me t säteholla on yhdessä toteutetta
via t utkimuksia Metsähallituksen kehittämis 
jaoston ja Työtehoseura r . y : n kanssa . 

Tutkimus - ja kokeilutoiminnan ajankäyttö
resurssit ovat samansuuruiset kuin edelli
senäkin vuonna . Suhteellinen panostus on 
hiukan vähentynyt puun tuottamisen sekä 
suunnittelun alueilla ja hiukan lisäänty
nyt yleisten tutkimusten ja vuoden aikana 
es11n tulevien tutkimustarpeiden varausten 
kohdalla. 

Tutkijaresurssien jakautuminen 

1986 (1985) 

Puun tuottaminen 
Puutavaran korjuu 
Puutavaran kaukokuljetus 
Puu t ava r an mittaus 
Suunnittelu ja seuranta 
Yleiset tutkimukset 
Varaukset ja muut 

Yhteensä 

10 
19 
12 
10 
24 
11 
14 

100 

% 

(13) 
( 21 ) 
(12) 
(11) 
(27) 

(6) 
(10) 

( 100) 

Ohjelman paapaino on puutavaran korjuun, 
kaukokuljetuksen , mittauksen sekä puun tuot -
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t amisen työmenetelmien ja tekniikan kehittä
misessä . Toimintojen yleistä kehittämis t ä 
ja operatiivista ohjausta tehostetaan niihin 
liittyvin t aloudellisin laskelmin ja atk
pohjaisin suunnittelu- ja ohjausmallein . 
Palkka- ja maksuperus t etutkimuksia on ohjel
massa aiempaa vähemmän. Sen sijaan kone- ja 
laite t ekniikan kehittämiseen panostetaan hiu
kan enemmän kuin edellisenä vuonna . 

Puun ~uo~~am~en alueella resursseja koh
distetaan metsämaan muokkauksen ' ja taimikon 
perkauksen ja harvennuksen kehittämiseen, 
osittain pohjoismaisena yhteistyönä . Lisäksi 
selvitetään metsänistutuksen työmaasuunnit 
telun ja i t se istuttamisen rationaalinen 
toteuttaminen erilaisia taimia käytettäessä . 
Aihealueesta vastaavat Jarmo Hämäläinen ja 
Simo Kaila . 

Pu~~vakan Ro~ju~~a paapaino kohdistetaan 
pienikokoisen puun, lähinnä harvennusmetsien, 
korjuun kehittämiseen aiheina mm. kevyen 
konekaluston käyttö, koko- ja osapuumenetel
mien edelleen kehittäminen ja kuormainmoni
toimikoneiden käyttömahdollisuudet . Lehti
puun korjuun koneellistamisesta tehdään 
erillisselvitys . Korjuuseen liittyy myös 
mittaus metsäkoneiden poltto- ja voitelu
aineen kulutuksesta . Korjuututkimuksiin 
osallistuvat Mikko Kahala, Pekka-Juhani 
Kuitto, Risto Lilleberg, Markku Mäkelä ja 
Kaarlo Rieppo . 

Pu~~vakan MuRoRufju.u~UM keskity tään 
autokuljetukseen aiheina mm . puutavara- auto
jen ajankäy t ön seuranta sekä puutavara- auto 
kaluston tekninen kehitt äminen yhdessä Suo
men Kuorma- autoliitto r . y:n kanssa ja käytön 
taloudellisuuden parantaminen. Karsimatto
man puun autokuljetuksen kehittämistä jat
ketaan ja lisäksi selvitetään mahdollisuutta 
kuljettaa karsimaton puu muilla kuljetusmuo
doilla . Aluskuljetuksen edellytyksiä selvi -

1 



tetään . Samoin selvitetään t ehtaiden puun
vastaanotossa kuljetukselle aiheutuvia ongel
mia. Kaukokuljetustutkimuksissa ovat mukana 
Antti Korpilahti ja Olavi Pennanen. 

Puut~vanan mit1~~~ut~~~~n keskeisiä ai
heita ovat eri mittausmenetelmien kustan
nusten vertailu , koko- ja osapuun mittauksen 
edelleen kehittäminen sekä tehtaallamittauk
sen kehittämis- ja yhdenmukaistamisedelly
tysten selvittäminen. Laitteiden ja välinei
den keh1ttelyyn mittauksen automatisoimisek
si osallistutaan entistä aktiivisemmin . 
Vastuuhenkilöinä mittaustutkimuksissa ovat 
Aarne Elovainio ja Markku Halinen . 

SuunrU1.J:elcm aiheena on mm. metsänviljelyn 
menetelmien vertailulaskentasysteemin tes
taaminen, vastuuhenkilöinä Jarmo Hämäläinen 
ja Simo Kaila. Lähinnä erikoispuun hankinta
-kustannusten tarkasteluun kehitetään lasken
tamalli , vastuuhenkilöinä Airi Eskelinen ja 
Vesa Imponen . Puutavaran korjuun vaihtoehto
laskentamallia (Susy) ylläpidetään ja kehi 
tetään mm . työmaaketjutukseen soveltuvaksi 
ja kaukokuljetuksen vaihtoehtolaskentamalli 
pyritään saamaan valmiiksi ohjelmakauden 
aikana; mallien laadinnassa ovat mukana 
Airi Eskelinen ja Antti Korpilahti. Ihmis
työvaltaisen korjuun organisoimisen paranta
miseksi kerätään seurantatietoa ja tarkas
tellaan kustannuksia erilaisissa tapauksissa, 
Vesa Imponen, Mikko Kahala ja Risto Lilleberg . 
Laskennallisesti myös selvitetään mahdolli
suudet soveltaa kokonaisurakointia puunhan
kinnassa sekä omatoimisen ja teollisuuden 
suorittaman korjuun menetelmävaihtoehdot ja 
niiden kustannukset, Esko Mikkonen . 

T~~oa kerätään vuonna 1985 myydyistä 
metsäkoneista, Lasse Säteri; PMP- leimikoi
den, Airi Eskelinen , ja jälkimittausleimi
koiden, Markku Mäkelä , korjuuteknisistä olo 
suhteista; sekä puutavaran kaukokuljetukses
ta vuonna 1985, Olavi Pennanen . Tällä kertaa 
kerätään myös kustannustilas t oa metsäkoneis
ta, Pekka- Juhani Kui tto , ja puutavara
autoista, Olavi Pennanen . 

Yl~~n ~~~ukh~n sisältyvät edelliseltä 
vuodel ta jatkuvat , pääosin pohjoismaisin tut
kimusvaroin toteutettavat projektit anturi
teknologian hyväksikäytöstä korjuussa , Aarne 
Elovainio ja Kaa rlo Rieppo, sekä metsätyön
tutkimuksen tekniikan kehittämisestä , Mikko 
Kahala ja Esko Mikkonen. Koneiden ja lait 
teiden käyttötekniikkaa testataan sitä mukaa 
kuin uusia, lupaavia ratkaisuja ilmaantuu ; 
testauksissa ovat mukana Jarmo Hämäläinen, 
Markku Mäkelä ja Kaarlo Rieppo . 

Tutkijaresursseja on myös varattu vuoden ai
kana esiin tulevien palkka- ja maksuperuste
sekä muiden tutkimusten ja laskelmien suo
rittamiseen. 
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METSÄTEHON HALLINTOELIMET JA 
TOIMIKUNNAT VUONNA 1986 

Neuvottelukunta 

Yrjö Hassi 
Ilkka Pu kkila 

Johtokunta 

Timo Järvelä 
Eero Kanto 
Yrjö Hassi 
Leo Karvonen 
Matti Ponsi 

pj. 
varapj. 

pj . 
varapj . 

Koulutustoimikunta 

Asko Hilli pj. 
Uolevi Kantanen 
Markku Laaksonen 

Voi tto Pölkki 
Kauko Taivainen, 
30 . 6.1986 saakka 
Jaakko Ylänen 
An tti Oksanen, 
1. 7. 1986 alkaen 

Heikki Loikkanen 
Timo Särkelä 

Metsänhoitotöiden toimikunta 

Raimo Koskinen pj . 
Matti Ahonen 
Nils-Eric Butzow 
Leo Häggman 

Teknillinen toimikunta 

Ahti Äikäs pj . 
Hannu Airavaara 
Erkki Alalammi 
Christer Backlund 

Tietojenkäsittelytoimikunta 

Matti Laurila pj. 
Tapio Maasalo 
Olavi Patrikainen 

UUSIA AV-AINEISTOJA 

Timo Kivimaa 
Tapani Korhonen 
Risto Nederström 

Kalevi Mikkonen 
Heikki Vuorinen 
Viljo Kaartinen 

Risto Pettinen 
Matti Pohjalainen 

Metsätehon kuvapalveluun on liitetty seuraa
vat uudet AV-aineistot . 

Diakuvasarja "Miten välttää korjuuvaurioita" 

Sarjassa käsitellään seuraavia korjuujälkeen 
vaikuttavia asioita : puulaji , hakkuumenetel
mä, metsäkuljetuksen ajoitus , korjuukalusto, 
maasto, ajourien suunnittelu , ajourien 
leveys ja määrä , jäävän puuston runkoluku 
sekä eri seikkojen suh t eellinen vaikutus 
korjuuvaurioiden syntyyn . Sarja on tarkoi
tettu korjuun suunnittelijoille ja toteutta
j ille . Se soveltuu myös metsureiden koulu
tukseen. 

Sarjassa on 33 kuvaa ja kirjallinen selos
tus. Sen vuokraushinta on 40 mk ja myynti 
hinta 390 mk. 
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MITSATIHD 
Suomen Metsäteollisuuden Keskuslii tto ry:n 
metsätyöntutkimusosasto 

PL 194 (Fabianinkatu 9 B) , 00131 HELSINKI 13 
Puhelin (90) 658 922 

VUONNA 1985 ILMESTYNEET JULKAISUT 

Metsätehon tiedotus 

392 Puunkäsittelyasemat kuitupuun osa- ja kokopuuna hankinnassa. NSR-projekti . 
Esko Mikkonen 

393 Metsämaan äestyksen ja aurauksen työvaikeustekijät, ajankäytön 
jakautuminen ja tuottavuus . Jarmo Hämäläinen & Simo Kaila 

394 Puunkorjuun kehittämisvaihtoehdot vuosina 1985 - 1990. Vesa Imponen & 
Antti Korpilahti & Jaakko Peltonen & Yrjö Pohjola 

Metsätehon katsaus 

1/1985 

2/1985 

3/1985 

4/1985 

5/1985 

6/1985 

7/1985 

8/1985 

9/1985 

10/1985 

11/1985 

12/1985 

13/1985 

14/1985 

15/1985 

16/1985 

Ajankohtaista . Koonneet Erkki Hänninen ja Sture Lampen 

Korjuukustannusten ero harvennus- ja avohakkuussa. Markku Mäkelä 

Metsätehon toiminta vuonna 1984. Koonnut Sture Lampen 

Keto 100 -kuormainprosessori. Ilkka Nissi 

Puustotunnusten arviointimenetelmä puunhankinnan ennakkosuunnitteluun . 
Sixten Sunabacka 

Vimek G30 -prosessori. Ilkka Nissi 

Lokomo 909 Turbo -kuormatraktori . Ilkka Nissi 

Kehämittauksen ajanmenekki. Markku Halinen 

Uusia pienmonitoimikoneita. Ilkka Nissi 

Pika 45 -prosessori . Ilkka Nissi 

Laatumaksutavan vaatiman mittaustyön ajanmenekki ja kustannukset . 
Markku Halinen 

Ajankohtaista. Koonneet Erkki Hänninen ja Sture Lampen 

Ajankohtaista puutavaran autokuljetuksista . Koonneet Sture Lampen ja 
Olavi Pennanen 

Harvennushakkuiden korjuuolosuhteet 1990-luvulla. Risto Lilleberg 

Runkoina - ja tukkiosinahankinnan mahdollisuudet . Esko Mikkonen 

Ajankohtaista. Koonneet Erkki Hänninen ja Sture Lampen 

KÄÄNNÄ 



17/1985 

18/1985 

19/1985 

20/1985 

Kaatolaitteen vaikutus prosessorin ajanmenekkiin. Mikko Kahala & 
Markku Mäkelä 

Laskentasysteemi metsänviljelyn menetelmien vertailuun. Jarmo Hämäläinen & 
Simo Kaila & Sirkka Keskinen 

Puulajin· ja oksaisuuden vaikutus monitoimikoneen ajanmenekkiin. 
Markku Mäkelä 

Kuormainharvestereiden maksuperustetutkimus. Mikko Kahala & Markku Mäkelä 

Monisteina on julkaistu seuraavat osaselvitykset ja raportit 

30.1.1985 

31.1.1985 

13.2.1985 

22.3.1985 

25.3 .1985 

6.5.1985 

12.6.1985 

14.6.1985 

20.6.1985 

27.6.1985 

28.6.1985 

22 . 8.1985 

1.10. 1985 

9 . 10.1985 

28.10.1985 

11.12.1985 

Koko- ja osapuun autokuljetuksen kehittäminen. Ennakkotuloksia. 
Olavi Pennanen 

Metsäammattimiesten koulutusjärjestelmä Neuvostoliitossa. Raportti asian
tuntijavaltuuskunnan matkasta 7. - 12.1.1985. Erkki Hänninen & 
Raimo Savolainen 

PMP-leimikoiden korjuutekniset olosuhteet vuonna 1984. Jaakko Peltonen 

Puunkorjuukustannusten vertailu 1985. Jaakko Peltonen & Yrjö Pohjola 

Kehämittauksen ajanmenekki. Markku Halinen 

Hake-Jakke 2000 AE -varastohakkuri . Pekka-Juhani Kuitto 

Metsätöiden palkkausrakenteet eräissä metsätalousmaissa. Mikko Kahala 

Osapuunakorjuu mäntyvaltaisissa myöhemmissä harvennuksissa. 
Mikko Kahala & Pekka-Juhani Kuitto 

Pyöreän puutavaran siirto kaukokuljetuksesta tehtaaseen. Jaakko Salminen 

Metsätehon teknillisen toimikunnan opintomatka Ruotsiin 10. - 12.4.1985. 
Chr. Backlund & K. Parviainen & J . Pöllänen & J. Salminen 

Metsäteollisuuden työntekijöiden jatkokoulutukseen liittyvät kysymykset. 
Raportti symposiumista ja asiantuntijavaltuuskunnan matkasta Neuvostoliittoon 
9. - 14.6.1985. Erkki Hänninen 

Puun r .unkomuodon vaikutus hakkuumiehen suorittaman kaadon ajanmenekkiin . 
Mikko Kahala 

Metsätehon metsänhoitotöiden toimikunnan opintomatka Ruotsiin 
11 . - 13.6 .1985. Jarmo Hämäläinen & Simo Kaila 

Puutavaran mittaus ja raaka-aineen hankinta sahoille Etelä-Ruotsissa. 
Raportti opintomatkasta Ruotsiin 27 . 5 . - 8 . 6 . 1985 . Markku Halinen 

Metsäteollisuuden raaka- ja jätepuun kaukokuljetukset vuonna 1984. 
Tauno Laajalahti & Olavi Pennanen 

Metsätyön uuden tutkimustekniikan kokeilut Metsätehossa 1984 - 1985. 
NSR-projekti . Pekka Klemola & Esko ~Ukkonen 
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Diakuvasarja "Puutavaran varastointi 
autokuljetusta varten" 

Sarjassa selvitetään hyvän varastoinnin mer
kitystä ja opastetaan oikeaa varastointia 
lähtökohtana· turvallisuus, taloudellisuus 
sekä ympäristön ja lainsäädännön huomioon 
ottaminen . Sarja on tarkoitettu sekä puun
korjuuorganisaatioiden työnjohdolle että 
hankintamyyjille . 

Sarjassa on 45 kuvaa ja kirjallinen selostus . 
Sen vuokraushinta on 40 mk ja myyntihinta 
520 mk . 

Video- ohjelma "Metsurin selkä " 

Ohjelmassa selvitetään selän rakennetta ja 
t oimintaa sekä yle isimpiä selkäsairauksia . 
Siinä opastetaan selälle sopivat oikeat 
hakkuutyöasennot ja - menetelmät . Lisäksi 
annetaan ohjeita tauko- ja kotivoimisteluun 
sekä kuntoliikuntaan . 

Ohjelma on tarkoitettu ensisijaisesti metsu
reiden t yösuojelu-, terveys- ym . koulutuk
seen . Se soveltuu tietyilt ä osin myös muille 
metsäalalla työskenteleville, jo tka tarvitse
vat tietoa selän rakenteesta ja hoidosta . 

Video-ohjelman kesto on 22 min . Se on VHS
kasetilla . Ohjelman vuokraushinta on 40 mk 
ja myyntihinta 300 mk. 

PUUTAVARAN MITTAUS JA 
RAAKA-AINEEN HANKINTA SAHOILLE 
ETELÄ-RUOTSISSA 

Metsätehon moniste 9 . 10 . 1985 
Markku Halinen 

Suomen saha teollisuudessa on v11me aikojen 
kannattavuusongelmien johdosta kiinnitetty 
huomiota mm . asiakaslähtöisyyteen raaka
aineen hankinnassa. Jo apteerauksessa rungot 
tulisi katkoa asiakkaiden mittavaatimusten 
mukaan . Apteerauksen tasoa tulisi samalla 
muutenkin parantaa . Näihin tavoitteisiin 
voitaisiin päästä kuljettamalla rungot tai 
tukkiosat sahalle tai erilliselle käsittely
asemalle tukeiksi jaettaviksi . 

Ruotsin sahateollisuus on kiinnittänyt huo
miota samoihin kysymyksiin ja muutamia 
apteerauslaitoksia on siellä jo käytössä . 
Matkaraportissa käsitellään puutavaran han
kintaa eteläruotsalaisille sahoille ja 
samalla myös puutavaran mittausta . 

Tu tustumiskohteina olivat Elmia- konferenssi 
ja näyttely , Limmareds Skogar AB, Virkesmät
ningsföreningen Syd , Myresjöhus AB , Såbi AB , 
Ingarps Trävaror AB , Domänverketin aptee
rauslaitos, AB C. F. Berg & Co ja Hasselfors 
Bruks AB. 

JUURISTOVAURIOIDEN SYNTYÄ 
JA VAIKUTUSTA KASVUUN 
TUTKITTU RUOTSISSA 

Puiden juurista on yleensä 3 - 5 m: n sätei
sellä ympyrällä puun ympärillä ja 70 % juu
rista on 0 - 10 cm : n syvyydellä . Jos raitei
den syvyys on 10 cm tai enemmän, puustolle 
todennäköisesti aiheutetaan huomattavat juu
ristavauriot. · Siksi on erityistä huomiota 
kiinnitetty siihen, miten painumat vaikutta
vat juuristen toimintaan ja puuston kasvuun . 
Asiaa on selvitellyt Iwan Wästerlund Sveriges 
lantbruksuniversitetissa Ruotsissa . 

Tutkimuksessa selvitettiin, mi ten juuristen 
katkeaminen vaikuttaa ajouran reunapuuston 
kasvuun. Jos puu on yhden metrin etäisyy
dellä raiteesta ja raide on painunut noin 
10 cm, voidaan 29 % puun juuristosta katsoa 
vaurioituneen ja menetetyksi. Jos puu on 
0 . 5 m:n etäisyydellä raiteesta ja raide 10 
senttimetriä syvä, puun voidaan katsoa me
nettäneen lähes 40 % juuristostaan . 

Reunassa kasvavien kuusien vuotuisen kasvun 
on todettu vähentyneen viimeksi mainitussa 
tapauksessa keskimäärin noin 30 %. Tämä 
huonon kasvun vaihe kestää useita vuosia 
harvennuksen jälkeen . Vastaavien mäntyjen 
vuotuinen kasvu v ähenee keskimäärin noin 
10 % ja huonon kasvun kestoaika on sama 
kuin kuusien . Kasvua vähentävä vaikutus 
ulottuu aina 3 - 5 m: n päähän raiteesta . 

Keskikasvu on juuristavaurioiden vuoksi 6 % 
vähäisempi kuin juuristovaurioitta kasvavan 
metsikön keskikasvu . Se mjrkitsee 5 vuoden 
aikana yhteensä vajaan 2 m : n/ha vähennystä 
kokonaiskasvusta . Kasvutappioiden raha
arvoksi saadaan silloin noin 275 mk Ruotsin 
olosuhteissa . 

Metsäkuljetuksessa myös maa tiivistyy ja se 
vaikuttaa puuston kasvuun siten , että se 
vähentää juuristen t oimintakykyä ja laaje
nemismahdollisuuksia . Eniten maa tiivistyy 
hienojakoisilla moreenimailla . ~~an tiivis
tymiseen vaikuttaa metsäkuljetuskoneen mas
san ohella renkaan pyörintävo ima, joka huo
mattavasti lisää tiivistymistä . 

Q 

Kuva . Juureen kohdistuvat voimat ren aan ylittäessä sen 
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Maan tiivistyminen vähentää tehokkaan 
riston pituutta lähes puoleen siitä, 
juuriston pituus on tiivistymättömillä 
tailukoealoilla. 

juu
mitä 
ver-

Kuusen juurenniska- ja runkovaurioiden syn
tyyn vaikuttaa erityisesti rungon kuoren 
pehmeneminen huhti-toukokuussa eli ns. nila
aikana. Kuusen rungon kuori pehmenee sil
loin hyvin nopeasti ja taas kovenee varsin 
nopeasti elokuussa. 

Kuusen juuren kuori pehmenee kuukautta myö
hemmin eli kesäkuun puolivälissä ja kovenee 
jälleen varsin nopeasti elokuun puolivälin 
tienoilla. Juuristavaurioiden synnylle otol
lisin aika on siten keskikesän noin 2 kuu
kautta. 

Juureen kohdistuvia voimia (esim. massa/cm2 ) 
pitäisi vähentää noin 50 % nila-aikana, 
jotta juuristavauriot e ivät lisääntyisi 
siitä, mitä ne ovat muuna kuin nila-aikana 
tehtävässä korjuussa. Nila-aikana ei siis 
metsäkuljetusta pitäisi tehdä, ellei vet ä 
vien pyörien pintapaine ole keskimäärin alle 
20 - 30 kPa:n. 

Keskikokoisen metsätraktorin pyo r1en pinta
paine on tyhjän ä ajettaessa noin 50 - 60 kPa 
ja 10 t:n kuormalla ilman teloja 80 - 90 kPa. 
Telamaastureiden pintapaine tyhjänä ajetta 
essa on 5 - 10 kPa ja 2.5 t:n kuormalla 25 -
30 kPa, jo ten metsäkuljetus niillä on juu
ristavaurioiden lisääntymättä te oriassa mah
dollista myös nila-aikana. 

Tutkimuksessa selvisi hyvin, miten pinta
paine ja raiteen painuminen vaikuttavat juu
ristavaurioiden s yntyyn. Ratkaisevaa ei ole 
koneen massa sinänsä, vaan se, että massa 
jakautuu mahdollisimman laajalle alalle ja 
että kosketuspinta maahan on tasainen. Esi-
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merkiksi renkaiden ja teloj en pintakuviot 
saavat aikaan pienialaisia pintapainehuippu
ja, jotka lisäävät vaurioitumisalttiutta ja 
painumien syntyä rikkomalla maan kantavan 
pintakerroksen. Näihin seikkoihin on 
syytä kiinnittää huomiota, kun harvennus
hakkuisiin tarkoitettuja koneita varustetaan 
ja kehitetään edelleen. 

HARVENNUSLEIMIKOIDEN KORJUU
MENETELMÄN VALINTA 

Forskningsstiftelsen Skogsarbeten 
Resultat Nr 2 1985 

Skogsarbeten ja Stora Kopparbergs Bergslags 
AB:n metsäosasto ovat tehneet hankinta
alueittaisia kustannus- ja resurssilaskelmia 
harvennusleimikoiden eri korjuumenetelmille. 
Selvityksen tarkoituksena on ollut antaa 
pe rus tei ta ha rvennusle imikoiden korj uumene
telmän valintaan. 

Laskelmissa on otettu huomioon korjuu
kustannukset, resurssien tarve, pääoman 
tarve, puutavaran arvon muutokset, jäävän 
puuston vaurioituminen, erikois- ja yhdis
telmäkoneet sekä puutavaravarastojen koko. 

Tarkastelun kohteena on ollut yksi manuaa
linen ja viisi koneellista tavaralaj imene
telmän korjuuketjua sekä kourasahan käyt
töön perustuva osapuumenetelmä. 

Laskelmat osoittavat, että Keski-Ruotsissa 
tavaralajimenetelmässä koneelliset korjuu
ketjut ovat yleensä edullisempia kuin manu
aaliset . Koneellisis ta ovat halvimpia 
kuormainharvesteriin ja kuormainprosessoriin 
perustuvat korjuuketjut. Ensiharvennuksien 
korjuussa kuitenkin osapuumenetelmä johtaa 
selvästi pienempiin kustannuksiin . 

TOPICAL 

1SSN 0357-4326 

Highlights of the activities of the Institute 
and other information on the branch . 
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