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Me;t.Mii:ehon ke.Jiiiämän vuoden 19 8 5 :t.il.a..o:t:on 
mukaan ~eh.ä kuo~a:tJUth.:t:o~eide.n e;t;tÄ mo~
:t:oVn,i_konuden myyn;t;_ on h.a..6vartu..:t: edeLe...U:. u:tÄ 
vuodu:t.a. M.i.vM:t~ . T el.a.;t./Ul.k;t..o~eide.n myyn:t:i 
on w äärt:t:yny:t: .telo.ma.ald.uJtude.n my ö :t:ä ja 
morti:t:o~koneiden myyn:t~ päätlh~~a kevyiden 
~o~u~o~uden a~io~:t.a. . 

Yleistä 

Me t säteho kerää vuosittain tietoja metsä
koneiden valmistajilta , maahantuojilta ja 
myyjiltä Suomessa myydyis tä metsätraktoreis
ta ja monitoimikoneista . Tilas to käsittää 
myös yhdistelmän kuuden vi ime vuoden aikana 
myydyistä metsäkoneista tyypeittäin . Yhdis
telmän voidaan katsoa antavan kuvan nykyisin 
käytössä olevasta kalustosta . 

Metsätraktorit 

Metsätraktoreiden vuonna 1981 alkanut myyn
nin väheneminen kääntyi vuonna 1985 jälleen 
nousuun . Pyörätraktoreita myy tiin 240 ja 
telatraktoreita 74 , joista telamaastureita 
oli 62 . Myytyjen pyö r äkoneiden määrä lisään
tyi edellisestä vuodesta 46 % ja telakonei
den 72 %. 
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Kuva 1 . Kuormatra tore i den myyn i vuosi ain 

15/1986 

Vuoden 1985 lopussa oli käytössä 1 543 me t 
sätraktoria . Luku on saatu laskemalla yhteen 
kuuden viime vuoden myyn t imäärät . Käytössä 
olevista metsätrakt oreista 86 % oli pyörä
traktoreita ja 14 % telatrakt oreita . Vuo
desta 1983 lähtien telatraktoreiden osuus 
on hieman kasvanut. 

Kuormatraktorikalusto on keventynyt sekä 
valmistustekni ikan että kevyempien tyyppien 
lisääntyneen myynnin ansiosta. Vuonna 1985 
myytyjen pyörätraktoreiden omapaino oli 
keskimäärin 10 . 2 t, kun se vuonna 1977 oli 
ollut 11.8 t . Samanaikaisesti myös kanta
vuus on .pienentynyt . Vuonna 1985 myy t yjen 
traktoreiden kantavuus oli keskimäärin 9 . 2 t, 
kun se vuonna 1977 oli ollut keskimäärin 
11.0 t . Kantavuus on vuoden 1981 jälkeen 
muuttunut melko v ähän . 

X 

100 

80 

60 

40 

zo 

0 

Tola rakto~_t 1 
1 1 -

~ 
1 1 1 1 

1 

1 
1 

1 

1 Py6r traktqrit 1 

1 l 1 

1 1 1 
1 

1 1 

1977 1979 1981 1983 1985 

Kuva 2. Käytössä olevien (: enintään 6 vuotta 
vanhojen) kuormatraktorityyppien osuudet 
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Kuva 3. Myyty jen pyörätra tore i den esk imääräinen 
omapaino vuosittain 
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Kuva 4. Monitoimikoneiden myynti vuosittain 
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Kuva 5. Käytössä olevien (=enintään 6 vuotta 
vanhojen) monitoimikonetyyppien osuudet 

Monitoimikoneet 

Monitoimikoneiden myynti alkoi kasvaa jo 
vuonna 1984. Silloin niitä myytiin yhteensä 
57 ja viime vuonna 96. Vuonna 1984 myydyistä 
koneista 16 oli ollut prosessoreita ja vuon
na 1985 myydyistä 62 . Suuri lisäys johtuu 
siitä, että markkinoille tuli halpoja, maa
taloustraktoreihin kiinnitettäviä prosessori
malleja. Harvestereiden myynti sen sijaan 
on hieman laantunut. Vuonna 1984 niitä myy
tiin 41 ja viime vuonna 34. Kaikki viime 
vuonna myydyt harvesterit olivat kuormain
harvestereita. 

Vuoden 1985 lopussa oli käytössä 330 moni
toimikonetta, joista 229 oli prosessoreita 
ja 101 harvestereita. Käytössä olevista 
koneista puolet on kuormainmonitoimikoneita 
eli käsittelylaite on asennettu kuormaimen 
kärkeen. Toinen puoli on ns. tavanomaisia 
monitoimikoneita, joissa karsinta-katkoota
laite on kiinnitetty itse alustakoneeseen. 

PUUTAVARAN RAUTATIEKULJETUS 
OSAPUINA 

Forskningsstiftelsen Skogsarbeten 
Redogörelse Nr 9 1985 

Tutkimuksen tavoitteena oli laatia menetel
mäehdotuksia osapuun rautatiekuljetusta var
ten, määritellä menetelmien kilpailukykyiset 
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kuljetusmäärät ja matkat sekä arvioida kul
jetusmenetelmien kehittämismahdollisuudet . 

Tarkasteluun on otettu kolme menetelmää osa
puun kuljettamiseksi välivarastolta tehtaal
le . Kustannusselvityksen mukaan menetelmä 1, 
joka perustuu autokuljetukseen, siirtoon rau
tatievaunuun ja puiden käsittelyyn tehtaalla, 
on kannattava, kun rautatiekuljetusmatka on 
yli 190 km : n ja kun lisäksi vaunukuormat 
painavat yli 20 t:n . Menetelmä 2, jossa osa
puu karsitaan autokuljetuksen jälkeen ja 
ennen rautatiekuljetusta oksat ja latvat 
paloitellaan poltettaviksi, ei ole kannatta
va 230 km:ä lyhyemmillä rautatiematkoilla ja 
lisäedellytyksenä on, että polttojakeelle on 
paikallista käyttöä. Tämän menetelmän kil
pailukyky on huono, koska puiden nykyinen 
karsimistekniikka ja energiapuun paloittelu
tekniikka eivät ole riittävän tehokkaita. 

Menetelmä 3, johon muita menetelmiä on ver
rattu, on autokuljetus suoraan tehtaalle . 
Kuormaukseen oletetaan käytettävän erillis
kuormaajaa ja kuorma tiivistetään, minkä 
ansiosta kustannukset on saatu pieniksi . 
Suoran autokuljetuksen ja parhaan rautatie
kuljetusvaihtoehdon edullisuusalueen leik
kauskohta on olosuhteiden mukaan varsin pit
kä, 150 - 225 km . Eniten siihen vaikuttaa 
autokuljetusmatkan pituus rautatielle . 

Suurin ongelma osapuun rautatiekuljetuksessa 
on kuten autokuljetuksessakin kuormatilan va
jaakäyttö, joka johtuu osapuun pienestä tila
vuuspainosta . Toinen ongelma on se, miten 
osapuut kuljetetaan rautatieviranomaisten 
antamien kuormaprofiili- ja turvallisuusmää
räysten mukaisesti . Turvallisuusvaatimukset 
rautatiekuljetuksessa ovat suuremmat kuin 
maantiekuljetuksissa. Ruotsin rautatieviran
omaiset vaativat, että osapuuvaunut on varus
tettava seinämillä ihmis- ja esinevahinko
jen estämiseksi sekä yhtenäisellä pohjalla 
pätkien putoamisen estämiseksi pyörien vä
liin. Oksat eivät myöskään saa sojottaa ylös
päin, sillä ne voivat vaurioittaa johtimia. 

Yksi mahdollisuus on käyttää osapuunkulj e
tusta varten rakennettuja kontteja, jotka 
voidaan siirtää suoraan autosta rautatie
vaunuun. Näin voidaan myös v ä lttyä siirto
kuormausalueen roskaantumiselta. 

Kuva 6 . Es imer 
ra enteesta 

rautatievaunun kuormatila -
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Kuva 7. Kustannusj a kauma mene te lmissä 1, 2 j a 3 

Kuva 7 osoittaa toimintojen kustannusosuudet 
kolmessa eri kuljetusmenetelmässä . Menetel
män 3 autokuljetusosuus on suuri ja kasvaa 
selvästi pitempien kuljetusmatkojen myötä . 
Rautatiekuljetuksen kustannusosuus on suurin 
menetelmässä 1, 250 km:n kulj etusmatkalla 
noin 25 %. 

Vuonna 1983 osapuinahankinnan k~onaismäärä 
Ruotsissa oli l. 0 - l. 5 milj. m runko- ja 
oksapuuta. Se on noin 7 - 10 % harvennus
puun hakkuumäärästä ja noin 2 % koko hakkuu
määrästä . 

PUUTAVARAN TEHTAALLAMITTAUS 1985 

Aarne Elova i ni o 

Metsäteho selvitti jäsenyrityksilleen koh
distetun tiedus t elun avulla vuonna 1985 
vas taanotetun pyör e än puun sekä hakke en ja 
purun tehtaallamittauksessa käy t ett ävä t mene
telmä t ja niiden käy t ön osuude t . Kyse l y 
osoitettiin Me t sä t ehon 11 s uur immalle jäsen
Yritykselle . 3 Va s taukse t käsitt ivät yhteens1 
35 . 8 m.ilj. m pyöreä t ä puuta ja 5 . 7 milj. m 
haketta ja purua. Koska eri puutavar alajien 
ja eri kulj etusmuot ojen osuudet e i vät ilmen
neet kaikista vas tauks i s ta , tulokset (ase
telma ) e s ite t ään vain mittausmene telmitt äin. 

Tehtaallami ttaus 1985 

Pyö eii puu 

Pinomenetelmä 
Pino-otanta 
Järeän puun kappalemittaus 

" -"- kappaleluku 
Paino-otantamittaus _ .. _ 
Kehysot antami ttaus 
Nippulukuotanta 

ippuluku 
Metsäpään mi tta 

Yhteensä 

Halu. ja pww 

Tilavuusmittaus 
Paino-otantamittaus 

Yh t eensä 

(osaupotus) 

% 

35 . 8 
0 .8 
0 . 7 
4. 6 

16.3 } 
8 . 7 25 . 0 

14 . 0 
10. 9 
5.0 
3. 2 

100 . 0 

97 . 8 
2 . 2 

100.0 

METSÄOSASTOJEN TIETOJENKÄSITTELYN 
HAJAUTUS VUONNA 1985 

Airi Eskelinen 

Yleistä 

Metsäteho suoritti kyselytutkimuksen metsä
osastojen tietojenkäsittelyn haj autustilan
teesta syksyllä 1985 . Vastaava kyselytutki
mus on tehty vuonna 1981. Sen tulokset on 
julkaistu Metsätehon katsauksena 21/1981. 

Kyselyyn vastasi 21 Metsätehon jäsenyritystä 
ja niistä 18 hankkii itse puuta. Tuloksia 
laskettaessa on otettu huomioon vain valmiit 
järjestelmät. Kokeilukäytössä olevia systee
mejä ei ole laskettu mukaan . 

Tulosten vertailu 

Vuonna 1981 tehdyn kyselyn tulosten mukaan 
hajautus oli toteutettu 5 yrityksessä. Uuden 
kyselyn mukaan hajautus on viety vähintään 
hankinta- alueisiin 11 yrityksessä . Kehitys 
vastaa vuonna 1981 ennakoitua tilannetta . 
Silloin arvioitiin , että vuonna 1985 14 yri
tystä on toteuttanut tai kokeilee hajautusta . 
Kyselyn muotoa ja kysyttäviä sovelluksia on 
tässä kyselyssä muutettu verrattuna vuoteen 
1981 . Seuraavassa vertaillaan tuloksia nii
den sovellusten osalta, jotka ovat molem
missa olleet samat. 

Hajaute t ussa ympäristössä toteutetut 
järjest elmät 

Me t säpalkat 
- takaanlaskenta 
- maksa t us 

Me t säkonemaksut 
- takaanlaskent a 
- maksatus 

Puut ava r a- au t omaksut 
- takaanlaskenta 
- maksa t us 

PMP- systeemi 
- t iedont allennus 

Var astojen seuranta 
- tienvar sivarastot 
- rau t a t ievarastot 
- uit t ovar astot 

Korjuun suunnit t elu 

Kuljetuksen suunnittelu 

Korjuun vaihtoehtolaskenta 

Toteuttaneita 
yrityksiä 

1981 1985 

5 11 
11 

4 6 
11 

4 7 
11 

4 5 

5 ll 
5 
6 

6 9 

2 5 

3 9 

Muut metsäosaston laskentamallit 

Ko r j uun va i htoeht olaskent aa ilmoitt i käyttä
vänsä 9 yritys t ä . 

Atk-pohjainen t eht aallavastaanottojärjestel
mä on käy t össä 14 yrityksessä 21 : stä vastan
nees t a . 
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Tehdashinnan laskentaa tehdään piireissä ja 
työnjohtaja-alueilla 7 yrityksessä. Tehdas
hinnan laskenta on 2 yrityksessä muiden jär
jestelmien osana . 

Hankinnan kokonaissuunnittelua käytetään 5 
yrityksessä, joista 2 käyttää optimointi
mallia . 

Omia metsiä on 14 yrityksellä . Omien metsien 
käytön suunnittelu on toteutettu 11 yrityk
sessä. Malleihin kuuluvat 4 yrityksessä met
sikön kasvatusmallit ja tavoitehakkuulaskel
mat. Hoitotöiden suunnittelu kuuluu 6 yri
tyksen malliin . 

Tarpeellisina uusina sovellusalueina pidetään 
mm. seuraavia malleja: 

hankinnan suunnittelu ja seuranta 
kuljetusten optimointi 
kuljetusten suunnittelu 
eräkohtainen tehdashinnan laskenta 
leimikkorakenteen ylläpito 
optimointimallit puunhankinnan eri 
vaiheisiin . 

Tietojenkäsittelyn hajautus oli edellisen 
kyselyn aikana vasta alkamassa . Sovellukset , 
joiden hajauttamisesta on metsäosaston toi
minnalle hyötyä , ovat tätä nykyä paaosin 
joko toteutettuja tai niitä ollaan viemässä 
lähemmäksi päätöksentekijää . 

UUTTA KOULUTUSAINEISTOA 

Ha.nfU.YLt..a.puun vaJuUd.oin;t-i. a.u.;to k.ut j ei.LUd..a. 
vaJr..:te.n 

Metsätehossa tehty ohje soveltuu annettavak
si hankintamyyjälle esim. puukaupanteon yh
teydessä. Ohjeessa selvitetään nykyaikaisen 
autokaluston varastopaikalle asettamia vaa
timuksia ja perustellaan oikean varastoinoin 
taloudellista kannattavuutta . Lisäksi anne
taan käytännön ohjeita varastopaikan valin
nasta sekä varastomuodostelmien sijoittami
sesta ja muodosta. 

Ohje on A4-kokoinen, kaksisivuinen ja kaksi
värinen. 50 kpl:n vihko maksaa 30 mk . 

Metsäteho Review 15/1986 

METSÄTEHON KOULUTUSTILAISUUKSIA 
SYKSYLLÄ 1986 

Koui.u.:t.u.k6 e.n op-i.n;topäi.vä:t 
11 . - 13.9.1986 Silja Line, m/s Finlandia, 
Helsinki - Tukholma - Helsinki 

Tilaisuus on tarkoitettu koulutuksesta vas
taaville toimihenkilöille ja oto-koulutta
jille, jotka opettavat itse tai joutuvat 
opastamaan tilapäisiä kouluttajia. 

Tilaisuudessa annetaan tietoa eri havainnol
listamisvälineistä ja -menetelmistä, niiden 
soveltuvuudesta ja käytöstä erityyppisissä 
oppimistilanteissa ja vaikutuksista oppimis
tulokseen . 

Tietoje.nk.~~~e.lyn opintopäi.vä:t 
17 . - 18 .9.1986 Rantasipi Laajavuori , 
Jyväskylä 

Tilaisuus on tarkoitettu jäsenyritysten tie
tojenkäsittelystä ja puunhankinnan kehittä
misestä vastaaville henkilöille. 

Teemana on tietojenkäsittelyn avainalueet 
puunhankinnan eri vaiheita kehitettäessä. 

Me.tÅänhoidon opintopäi.vä:t 
2. - 3 . 10 . 1986 Hotelli Rauhalahti, Kuopio 

Tilaisuus on t arkoi tettu jäsenyritysten met
sänhoidosta vastaaville henkilöille. 

Teemana on metsänuudistamisen ty ömaasuunnit
telu ja toteutus . 

Ko~juun opintopäi.vä:t 
7. - 8.10 . 1986 Hotelli Cumulus , Lappeenranta 

Tilaisuus on tarkoi tettu jäsenyritysten met
säosastojen korjuun kehittämisasioista vas
taaville henkilöille. 

Teemana on nykyisen ja kehittyvän puunkor
juukaluston ja - menetelmien vaikutus puun
korjuun tuottavuuteen, kustannuksiin ja 
kehittämiseen . 

Puu;t..a. va.tr..a.n 
-~e.mUula.lr..i toistetaan loka- marraskuun vaih
teessa. 

TOPICAL 

The investigation results of Metsäteho and 
other information on the branch are reviewed . 

METSÄTEHO SUOMEN METSÄTEOLLISUUDEN KESKUSUmO RY:N METSÄTYONTUn<IMUSOSASTO 
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