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MITSATIHDN 
a saus 

AJANKOHTAISTA 

Koonneet Erkki Hänninen ja Sture Lampen 

METSÄTEHON TUTKIMUS- JA 
KOKEILUTOIMINTA VUONNA 1989 

Metsätehonvuoden 1989 toimintaohjelmassa oli 
kaikkiaan 29 tutkimusaihetta ja aihekokonai
suutta, joista kaksi siirrettiin alkamaan 
vuonna 1990. Vuoden aikana ohjelmaan lisät
tiin kolme aihetta. Osa aiheista on laajoja, 
useasta osaprojektista koostuvia tutki
mushankkeita. Metsätehon varsinaisesta vuo
sikertomuksesta selviää käynnissä olleet 
tutkimusaiheet. Seuraavassa esitellään toi
mintavuoden aikana valmistuneita tutkimuksia. 

Puun tuottaminen 

Painoalueina olivat metsänuudistamUstöiden 
suunnittelun parantamUseksi kehitetyt lasken
tamallit ja tiedonhallintajärjestelmät. 
Yhdessä jäsenten kanssa kehitettiin metsänuu

distamUsen tulosten mittaamUs- ja seuranta
menetelmiä . 

Taimikon perkauskustannusten tarkastelumallin 
rakennetta parannettiin ja t iet opohjaa täy
dennettiin. Raportti aiheesta julkaistaan 
vuode n 1990 alkupuolella. 

TTS-monimuokkaajan työjälkeen perustettu 
viljelykoe inventoitiin kolmannen kasvukauden 
jälkeen. Tulokset julkaistaan vuoden 1990 
alkupuolella . 

Puun korjuu 

Keskeisiä alueita olivat barvennusmetsien 
kasvatuksen ja käytön yhteen sovittaminen, 
harvennuskorjuun ratianalisointiin tähtäävät 
koneellistamUskokeilut. 

Etelä- Suomen harvennusmets ien määrien ja 
korjuuolosuhteiden tarkastelussa vuosiksi 
1988 - 2000 käytettiin aineistona VMI 7 :n 
koealatietoja, jotka simuloitiin metsälaskel
man (MELAn) avulla vuoteen 2000 saakka . 

3/1990 

Jokaiselle koealalle simuloitiin sama käsit 
tely kuin Metsä 2000 -ohjelmassa. Metsätehon 
t iedotus 401 . 

Koneellisen puunkorjuun tutkimuksessa kuusi
kon ensimmäisessä harvennuksessa oli neljä 
kuormainharvesterin ja kolme pienen kuormain
harvesterin käyttöön perustuvaa korjuuketjua. 
Kaikki harvesterit soveltuivat teknises t i 
kuusikon ensiharvennukseen. Edullisinta 
korjuu ol i tavanomaisilla kuormainharveste
reilla ja kuormatraktoreilla. Metsätehon 
katsaus 10/1989 sekä video filmi. 

Maaston kantavuus asettaa rajoituksia erityi
sesti kuljetuskalustolle suometsien kesäai
kaisessa puunkorj uussa. Kaikki kahdeksan 
tutkimuksen kohteena ollutta korjuuketjua 
soveltuivat teknisesti kyseisten suokohteiden 
korj uuseen. Pienen kuormainharves terin ja 
pientraktorin muodostama korjuuketju on ta
loudellises ti kilpailukykyinen turvemaiden 
puunkorjuussa . Tulokset julkaistaan Metsä 
tehon katsauksena 4/1990 . 

Se, miten koneellisen hakkuun kustannukset 
kohdistetaan eri puutavaralajeille , on puun
korjaajalle usein tarpeellinen tieto . Kus
tannusten kohdistaminen on selvitettävissä 
sisällöltään uusitulla laskentas ysteemillä. 
Metsätehon moniste 24.10.1989. 

Kaukokuljetus 

Puutavaran autokuljetuksen tekniseen ja ta
loudelliseen tutkimukseen keskityttiin taval
lista enenmJän uusien kuormitusmääräysten 
takia . 

Vuoden 1990 alusta ajoneuvoyhdistelmän s uurin 
sallittu kokonaispaino on 56 t ja TVH:n lu 
valla 60 t, kun maa on jäätyneenä. Korotetun 
talvipainon käyttöön on hyvät edellytykset, 
kun tekniset ja katsastukseen liittyvät pul
mat on selvitetty. Metsätehon katsaus 
13/1989. 
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Puutavaran ja metsäteollisuustuotteiden kul
jetuksia haittaavia tiestön puutteita on 
metsäteollisuuteen suunnatun kyselyn perus
teella koko maassa 336. TVL : n vuosien 1988 -
1994 työ- ja toimenpideohjelmiin sisältyi 128 
puutteen korjaaminen. Pelkästään TVL : n Hä
meen piirin alueella puutteet lisäävät puuta
varankuljetuksen kustannuksia noin 1.7 milj. 
mk vuodessa . Selvityksen tulokset julkais
taan Metsätehon katsauksena 6/1990. 

Metsätehon jäsenyrityksilleen marraskuun 1989 
alussa osoittaman kyselyn mukaan käytössä oli 
1 406 autoyhdistelmää, joista 44 % oli 7-
akselisia. Vuoden 1990 alussa yhdistelmiä on 
1 338 ja niistä 71 % on 7-akselisia ja vuoden 
1991 alussa on arviolta 1 273 yhdistelmää ja 
niistä 92 % on 7-akselisia. Metsätehon mo
niste 5.1 . 1990. 

Mittaus 

Puucavaran miccauksen keskeisiä aiheica oli
vac pysCymiCCauksen yksinkerCaisCaminen, 
hakkuukoneiden miCCalaiCCeiden Carkkuuksien 
selvicyksec ja puucavaran painoon perusCuvan 
miCCauksen kehiccäminen cehcaalla. 

Kahden tunnuksen pystymittauksesta laadittu 
malli siirrettiin PMP-laskentasysteemiin ja 
otettiin kokeilukäyttöön. Metsätehon moniste 
15.9 . 1989. 

Pystymittauksen koepuiden osittelun vaikutus
ta puutavaralajijaon tarkkuuteen Ete l ä- Suo
messa koskevan tutkimuksen mukaan yksittäisen 
leimikon koepuista on puutavaralajijakoa 
varten syytä tapauksittain arvioida tukkiosan 
päättymiskorkeus. Niin voidaan pystymittauk
sessa parantaa jaon tarkkuutta . Metsätehon 
katsaus 9/1989. 

Yli 200 hakkuukoneen tarkkuutta määräpituisen 
puutavaran katkonnassa mitattiin sekä talvel
la että kesällä. Kesäaineistossa katkonta
tarkkuustavoitteet saavutettiin paremmin. 
Kehittämisen lisäksi laitteet on tarkastet
tava säännöllisesti. Metsätehon katsaus 
4/1989 . 

Kaikkiaan 25 mittalaitteesta on kerätty tie
toja niiden puutavaran läpimitan, pituuden ja 
tilavuuden mittauksen tarkkuudesta koneelli
sessa hakkuussa. Tulokset julkaistaan Metsä
tehon tiedotuksena 403. 

Kooste käytössä olevista hakkuukoneiden mit
talaitteista julkaistaan Metsätehon katsauk
sena 1/1990. 

Metsäteho tiedusteli j ä s enyrityksiltään eri 
mittausmenetelmillä vuonna 1988 mitattuj a 
puumääriä ja vastaavasti arviota vuodeksi 
1990 . Metsätehon moniste 5.12.1989. 
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Suunnittelu 

Puunhankinnan eri osa-alueiden operaCiivi sCa 
suunniCCelua, resurssien miCoiCusca, meneCel
mänvalincaa ja kuscannuscen carkascelua var
Cen laadittiin uusia laskenCamalleja ja pa
ranneCCiin enCisiä. 

Metsänviljelyn vertailulaskentamalli on ko
keilukäytössä nelj ässä jäsenyrityksessä. 

Korjuun vertailulaskentamallia on täydennetty 
osapuu-ainespuuvaihtoehdolla. Yleisimpi en 
korjuumenetelmien kustannukset on laskettu 
mallin avulla esimerkkileimikoittain. Metsä
tehon moniste 20.4.1989. 

Osana "Työmaasuunnittelu" -projektia on kehi 
tetty menetelmä leimikon hinnoittelu - ja 
suunnittelutietojen määrittämiseksi. Mene
telmä esitellään Mets ätehon katsauksessa 
7/1990. 

Puutavaran autokuljetuksen resurssien s uun 
nittelemiseksi on rakenne ttu malli, jolla 
esimerkiksi hankintapiirissä voidaan laskea 
kuljetuksen työmäärä ja autojen käyttö kuu
kausittain ja edelleen vuosisuori tteet sekä 
kuljetuskustannukset eri ti lanteissa . Mets ä
tehon katsaus 12/1989. 

Metsätyön organisoinnin kehittämisprojektiin 
sisältyvää laskentamallia resurssien mitoit
tamiseksi ja työvoimapolii t tisten vaikutusten 
tarkastelemiseksi on hyödynnetty mm. Savotta 
90 -projektissa. Metsätehon moniste 12.2. 
1990 . 

Tilastot ja testaukset 

Seuraavat t ilastot valmistuivat: 

• Metsäkoneiden myynti 1988, moniste 1.1 . 1989 

• Pystymittausleimikoiden k orjuutekniset 
olosuhteet 1988, Metsätehon moniste 10.4. 
1989 

• Puutavaran korjuu ja kaukokuljetus 1988, 
Metsätehon moniste 14.8 .1989 

Tulokset käyttöteknisistä testauksista val 
mistuivat seuraavista koneista ja laitteista: 

• Kajaani 1024 - mittalaite hakkuukoneita 
varten , Metsätehon katsaus 7/1989 

• FCS 1300 -mittalaite pystymittausta varte n, 
Metsätehon katsaus 11/ 1989 

• Valmet 892/ 902 -harvesteri, Metsätehon 
katsaus 2/ 1990 

• FMG 707/12 S ja FMG 707/ 18 S -harvesterit, 
Metsätehon katsaus 5/1990 
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MITSATIHD 
Suomen Metsäteollisuuden Keskusliitto ry:n 
metsä työntutkimusosasto 

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

TIETOA TOIMINNASTAMME JA TEHTÄVISTÄMME 

Metsäteho on metsäteollisuuden yhteinen 
metsätyön tutkimus- ja kehityslaitos. 
Metsätehon toiminta rahoitetaan jäsenyri 
tyksiltä kerättävillä jäsenmaksuilla. Myös 
metsähallitus osallistuu Metsätehon toimin
nan rahoitukseen . Jäseniä ovat Suomen Met
säteollisuuden Keskusliitto ry:n jäsenyri
tykset sekä puunhankintayritykset . 

Metsäteho on perustettu vuonna 1945 
ja sen palveluksessa työskentelee 
yhteensä 36 henkilöä. 

Metsätehon toiminta-ajatuksena on 
sellaisten palvelusten tuottami
nen, jotka kehittävät ja tehost·a
vat puuraaka-aineen hankkimista 
ja tuottamista. 

Toiminta -aj atuksensa toteuttamiseksi 
Metsäteho 

Työn tutkimus · 
o sasto 

Tutkijat 

Työn t u tkij at 

Atk- osasto 

Tietotekniikka
henkilöstö 

Helmikuu 1990 

Suomen Me tsä t eolli s uuden 
Keskusliitto ry . 

Me tsatehon 
johtokunta 

Toimitusjohtaja 

Me tsa t ehon 
neuvo t te lukunta 

Hankintatekniikan 
osasto 

Tutkijat 

Tiedotus - ja koulutus
osasto 

Tiedotus- j a 
koulutushenkilöstö 

Toimisto 
henkilöstö 

tutkii metsätöiden palkka- ja maksuperusteita, puunhankinnan ja puun 
tuottamisen suunnittelua, työmenetelmiä ja kalustoa 

kehittää 

kokeilee 

konsultoi 

tiedottaa 

kouluttaa 

suunnittelu- ja seurantamalleja ja työmenetelmiä, edistä ä koneiden 
j a laitteiden kehittämistä 

koneita, laitteita ja työmenetelmiä 

Jasen~a. koneiden valmistajia, maksujen ja taksojen laatijoita, 
alan muita yhteisöjä 

tutkimustuloksista ja alan ajankohtaisista asioista jäsenille , 
metsätalouden muille piireille ja yleisölle 

jäsenten ja metsätalouden muiden piirien erikoishenkilöstöä , 
tukee koulutuksen suunnit telua 

toimii yhteistyössä j ä senten , alan koti- ja ulkomaisten tutkimusla i tos t e n ja 
metsä taloude n muiden piirie n kanssa. 

Me tsä tehon johtokunnan 15 . 2 . 1990 hyväksymä än Metsätehon kehittäm isohjelmaa n liittyvän 
liikeidean mukaisesti Metsätehon toimintaa suunnataan painoalueittain mä äriteltyihin tutkimus
ja kehitysprojekteihin. Uusi toimintatapa merkitsee matriisityyppiseen asiantuntijaorganisaa
tioon siirtymistä vuoden 1991 alusta . Kuluvan vuode n (1990) aikana luodaan orga nisaatioon ja 
henkilöstölle valmiudet uuden liikeidean mukaiseen toimintaan . 



METSÄTEHON HENKILÖSTÖ 

Toimitusjohtaja 
Hannu Valtanen, MMK 

Hankintatekninen osasto 
Aarne Elovainio, MH 
Osastopäällikkö 
Metsäkoneiden kehittämiseen 
ja kokeiluun sekä puutavaran 
mittauksen ja puunhankinnan 
suunnittelun kehittämiseen 
liittyvän tutkimustoiminnan 
johto, valvonta ja koordi
nointi 

Tiedotus- ja koulutusosasto 
Erkki Hänninen, MH 
Osastopäällikkö 
Metsätehon tiedotus- ja 
koulutustoiminnan kehit
täminen ja johtaminen 

Työntutkimusosasto 
Mikko Kahala, MH 
Osastopäällikkö 
Puun tuottamisen, korjuun ja 
kaukokuljetuksen työmenetel
mien kehittämistutkimusten 
ja palkka- ja maksuperuste
tutkimusten johto, valvonta 
ja koordinointi 

Tutkijat 

Mirja Alve, MMK 
Kaukokuljetuksen tutkimukset 
ja kuljetustalous 

Jarmo Hämäläinen, MH 
Puuntuottamisen tutkimus ja 
kehittäminen sekä palkka- ja 
maksuperusteet 

Vesa Imponen, MH, kauppat. yo 
Puunhankinnan operatiivisen 
ohjauksen kehittämiseen liit
tyvät tutkimukset erityisesti 
puuraaka-aineen käytön kan
nalta 

Simo Kaila, MMK 
Erikoistutkija 
Puuntuottamisen tutkimus ja 
kehittäminen, puuntuotannon 
taloudellisuuslaskelmat ja 
tutkimusmetodien kehittä
minen 

Antti Korpilahti, MML 
Puutavaran kaukokuljetuksen 
ja tehtaallavastaanoton 
toiminnanohjaus ja talou
dellisuustarkastelut. 
Puunhankinnan suunnittelu 

Pekka-Juhani Kuitto, MH 
Puunhankinnan kehittäminen. 
Metsäkuljetuksen ja koko- ja 
osapuunakorjuun maksuperus
teet 

Risto Lilleberg, MMK 
Harvennusmetsien puunkorjuu, 
sen kehittäminen ja 
korjuuolosuhteet 

Jari Marjomaa, metsät . yo 
Puun ja puutavaran mittaus
tutkimukset. Mittausmene
telmien ja mittaustekniikan 
kehittäminen 

Markku Mäkelä, MH 
Koneelliset puunkorjuu
menetelmät ja niiden kehit
täminen , leimikoiden suun
nittelu ja sen kehittäminen 



Olavi Pennanen, MH, 
M. Se. (USA) 
Erikoistutkija 
Puutavar an kaukokuljetus , 
sen kehittäminen ja 
maksuperusteet. 
Työntutkimuksen esimies 

Anssi Raitanen, MMK 
Harvennusmetsien puunkorjuu, 
sen kehittäminen ja 
käsittelyvaihtoehdot 

Kaar lo Rieppo, Dl, metsät . yo 
Metsätyön koneellistamisen 
tutkiminen ja kehittäminen. 
Koneiden ja laitteiden 
tekniikka ja testaus sekä 
yhteydet Valmistajiin ja 
myyj iin 

Tapio Räsänen, MMK 
Paikkatiedon hallinnan 
järjestelmät, puuntuottami
seen liittyvän suunnittelun 
ja mittauksen kehittäminen 

Jouko Örn, atk-suunnittelija 
Erikoistu tkija 
Metsätöiden järjestelyjen ja 
työvoiman käytön tutkimus, 
suunnittelu ja kehittäminen. 
Hoitaa atk- osaston päällikön 
t eh täviä 1 .3. - 31 . 12 .1990 

Tietotekniikkahenkilöstö 

Minna Jokiniemi, merkonomi 
Tutkimusaineistojen esi
käsittely ja tallennus sekä 
ohjelmointi 

Juha Karppinen, operaattori 
Ohjelmoija 
Metsätehon tietotekniikka
laitteiston ja -verkon 
hallinta ja ylläpito sekä 
käytön suunnittelu ja 
neuvonta 

Sirkka Keskinen, LuK 
Systeemisuunnittelija 
Metsätehon sisäisen tieto 
jenkäsittelyn järjestelmät, 
matemaattisten ja tilas 
tollisten menetelmien 
kehittäminen 

Tauno Laajalahti 
Suunnittelija 
Seuranta- ja tilasto 
tutkimusten suunnittelu ja 
toteutus. Mikrolaitteis 
tojen käytettävyys ja 
neuvonta 

Jarmo Lindroos, mtj. 
Ohj elmoij a 
Korjuun suunnittelumallin 
(Susyn) ylläpito ja 
kehittäminen sekä sen vaatima 
yhteydenpito 

Työntutkijat 

Reima Liikkanen, metsätalous
teknikko 
Kenttäaineistojen keruu ja 
käsittely 

Kari Uusi-Pantti 
Kenttäaineistojen keruu ja 
käsittely 

Tiedotus-, koulutus- ja 
toimistohenkilöstö 

Anita Blomqvist , HuK 
Toimiston esimies 

Marketta Gustafsson 
Koulutussihteeri, 
julkaisujen taitto 
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Yhteyshenkilöt 

Irma Kallio 
Metsäteho~ tiedotusten, 
katsausten ja oppaiden 
tilaukset ja laskutus 

Erkki Kauppila 
Metsätehon julkaisujen ja 
AV-materiaalin kuvitus 

Sture Lampen, metsätekno 
Tiedotustehtävät 

Riitta Leustu 
Toimitusjohtajan sihteeri, 
julkaisujen taitto 

AV-materiaalien tilaukset: Kirsti Storgårds 
Kurssi - ilmoittautumiset: Marketta Gustafsson 

Ritva-Liisa Siirilä , 
yo-merkonomi 
Kassanhoitaja
kirjanpitäjä 

Kirsti Storgårds 
Puhelinvaihteen hoito, 
AV-materiaalien tilausten 
vastaanotto ja laskutus 

Lasse Säteri , metsätekno 
AV-materiaalin tuottaminen, 
korjuu- ja kuljetuskaluston 
tilastot 

Annikki Åberg 
Postitus ja osoitetiedot 

Julkaisutilaukset: Irma Kallio 
Susy-asiat : Jarmo Lindroos 

METSÄTEHON HALLINTOELIMET JA TOIMIKUNNAT VUONNA 1990 

Neuvottelukunta 

Martti Vainio 
Ilkka Pukkila 

Johtokunta 

Eero Kanto 
Voitto Pölkki 
Olav Henriksen 
Timo Järvelä 
Antti Oksanen 

pj 0 

vpj 0 

pj 0 

vpj 0 

Kauko Parviainen 
Martti Siirilä 
Hannu Vainio 
Martti Vainio 

Hankintatekninen toimikunta 

Tore Högnäs pjo 
Hannu Airavaara 
Jussi Halttunen 
Kari Havesto 

Markku Laaksonen 
Kalevi Mikkonen 
Seppo Paananen 
Juho Yli-Hukkala 

Koulutustoimikunta 

Matti Arpiainen pj o 
Jukka Hyytiäinen 
Turkka Jämsen 

Uolevi Kantanen 
Heikki Loikkanen 

Metsänhoitotöiden toimikunta 

Fred Kalland 
Matti Ahonen 
Eero Eo Heino 
Kaj Karlsson 

pj 0 

Tietojärjestelmätoimikunta 

Tapio Maasalo pj o 
Ragnar Gartz 
Juhani Kosonen 
Matti Laurila 

Timo Kivimaa 
Tapani Korhonen 
Raimo Koskinen 
Vesa Moisio 

Risto Pettinen 
Matti Pohjalainen 
Sulo Roiha 
Sixten Sunabacka 
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VUONNA 1989 ILMES1YNEET JULKAISUT 

Metsätehon tiedotus 

401 Etelä-Suomen harvennusmetsien määrä ja korjuuolosuhteet 
vuosina 1988 - 2000. Risto Lilleberg, Anssi Raitanen 

Metsätehon katsaus 

l/1989 

2/1989 

3/1989 

Ajankohtaista. Koonneet Erkki Hänninen ja Sture Lampen 

Koneellinen puunkorjuu männikön ensimmäisessä harvennuksessa. 
Markku Mäkelä 

Lokomatic 90 -mittausjärjestelmä ja sen mittaustarkkuus . 
Kaarlo Rieppo 

4/1989 Määräpituisen puutavaran katkonnan tarkkuus koneellise ssa hakkuussa . 
Markku Halinen 

5/1989 

6/1989 

7/1989 

8/1989 

9/1989 

10/1989 

ll/1989 

12/1989 

13/1989 

Hakkuumenetelmän vaikutus osapuiden metsäkuljetukseen. 
Pekka-Juhani Kuitto 

Aikatauluajon vaikutus puutavaran autokuljetuksen tuottavuuteen . 
Antti Korpilahti 

Kajaani 1024 -mittalaite ja sen mittaustarkkuus. 
Kaarlo Rieppo 

Kuitupuun pituuden vaikutus puun korjuussa ja kaukokuljetuksessa. 
Vesa Imponen, Olavi Pennanen 

Pystymittauksen koepuiden osittelun vaikutus puutava r a l a jijaon 
tarkkuuteen Etelä-Suomessa . Markku Halinen 

Koneellinen puunkorjuu kuusikon ensimmäisessä harvennuksessa . 
Markku Mäkelä 

Puiden luku- ja mittauslaite FCS 1300. Ma rkku Halinen , 
Hannu Vähäsaari 

Puutavaran autokuljetuksen resurssien suunnittelumalli . 
Antti Korpilahti 

Korotettujen ajoneuvopainojen kokeilu puutavaran auto
kuljetuksessa. Teppo Oijala, Olavi Pennanen 

KÄÄNNÄ 



Metsätehon opas 

Monitoimikoneopas ja sen taskuohjeet (erikseen Etelä- ja 
Pohjois-Suomi) 

Ojitusalueiden puunkorjuun ja metsänparannustöiden 
yhteensovittaminen 

Sahapuurunkojen apteeraus -taskuohje . Uudistettu 1.5.1989 

Sahatukkien mitta- ja laatuvaatimukset sekä sahapuurunkojen apteeraus, 
kalvosarja. Uudistettu 1.5.1989 

Monisteina on julkaistu seuraavat osaselvitykset ja raportit 

17.1.1989 

3.2.1989 

10.4.1989 

20 . 4.1989 

14.8.1989 

15.9 . 1989 

25.9.1989 

24.10 .1989 

31.10.1989 

5.12.1989 

Puunkorjuukustannusten vertailu 2/1988 . Markus Lassheikki, 
Jarmo Lindroos, Jouko Örn 

Metsätyöntutkimus ja metsätöiden maksuperusteiden määrittäminen 
Puolassa 1988. Matkakertomus asiantuntijavierailusta. 
Pekka-Juhani Kuitto 

PMP-leimikoiden korjuutekniset olosuhteet vuonna 1988. 
Markus Lassheikki 

Puunkorjuukustannusten vertailu 1989. Markus Lassheikki, 
Jarmo Lindroos, Jouko Örn 

Metsäteollisuuden raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen puumäärät ja 
kustannukset vuonna 1988. Tauno Laajalahti, Olavi Pennanen 

Puun yläläpimitan arviointi kahteen tunnukseen perustuvan runkokäyrän 
ja metsikkötunnusten avulla. Hannu Vähäsaari 

Metsätraktorin ja monitoimikoneen kuljettajien koulutus. Raportti 
asiantuntijavaltuuskunnan Neuvostoliiton-matkasta 26. - 30.6.1989. 
Erkki Hänninen, Raimo Savolainen 

Puutavaran monitoimikoneellavalmistuksen kustannusten kohdistaminen 
puutavaralajeille. Markku Mäkelä 

Metsätehon metsänhoitotöiden toimikunnan opintomatka Ruotsissa 
22. - 25.8.1989. Matkakertomus. Jarmo Hämäläinen 

Puutavaran mittausmenetelmät vuosina 1988 ja 1990. Aarne Elovainio, 
Markku Halinen 
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METSÄTEHON VUODEN 1990 JULKAISUJA 

Metsätehon tiedotus 

402 Eri maanmuokkausmenetelmien edullisuus männyn ja kuusen 
viljelyssä Etelä-Suomessa. NSR-projekti . Jarmo Hämäläinen . 

403 Monitoimikoneiden yleisimpien puunmittauslaitteiden tarkkuus. 
Markku Halinen (ilm. maaliskuussa) 

Metsätehon katsaus 

1/1990 

2/1990 

Hakkuukoneiden mittalaitteet. Kaarlo Rieppo 

Valmet 892/902 -kaksioteharvesteri. Kaarlo Rieppo 
(ilm. maaliskuussa) 

3/1990 Ajankohtaista. Koonneet Erkki Hänninen ja Sture Lampen 

4/1990 Turvemaiden koneellinen puunkorjuu kesäaikaisissa 
ensiharvennuksissa. NSR-projekti. Markku Mäkelä 
(ilm. huhtikuussa) 

5/1990 FMG 707/12 S Lokomo MotoNalle- ja FMG 707/18 S Lokomo 
MotoKarhu -kaksioteharvesterit. Kaarlo Rieppo 
(ilm. huhtikuussa) 

6/1990 ' Tiestön puutteet puutavarankuljetuksessa. Mirja Alve, 
Olavi Pennanen (ilm . huhtikuussa) 

7/1990 Menetelmä leimikon hinnoittelu- ja suunnittelutietojen 
määrittämiseksi. Markku Mäkelä 

8/1990 Paino-ositemittaus puutavaran tehtaallamittauksessa. 
Jari Marjomaa (ilm. huhtikuussa) 

KÄÄNNÄ 



Metsätehon moniste 

5.1.1990 Puutavara-autokaluston kehittyminen . 
Mirja Alve, Olavi Pennanen 

15.2.1990 Metsäteho 1990 -projektin loppuraportti. Hannu Valtaneo 

12.2.1990 Metsätyön ja metsätyövoiman kehityssuuntia. Jouko Örn 

22.2.1990 Osapuukuormien koot ja rakenteet ensiharvennuskorjuussa. 
Pohjois-Suomi. Pekka-Juhani Kuitto 

2.3.1990 Puiden joukkokäsittelyn mahdollisuuksista harvennus
hakkuissa. Tuloksia esitutkimuksesta . Risto Lilleberg 



Palkka- ja maksuperusteselvitykset 

Vuoden aikana valmistuivat seuraavat selvi
tykset, joiden tulokset on luovutettu sopija
puolille: 

• Kuormainharvestereiden tuotos harvennus
j a avohakkuussa 

• Kaivinkoneharvesterin tuottavuus ja käytön 
taloudellisuus 

• Harvestereiden jälkeinen metsäkuljetus 

• Puutavaran tilavuuspainon vaihtelu 

Katsaukset selvityksistä valmistuvat vuoden 
1990 aikana. 
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METSÄTEHON TUTKIMUSOHJELMA 
VUODEKSI 1990 

Ohjelma sisältää Metsätehon tutkijoiden, 
jäsenyritysten sekä työehto - ja maksusopija
puolten tutkittavaksi esittämiä aiheita. 
Aiheet on ryhmitelty kattavampiin koko
naisuuksiin kuin aiemmin ja erillisten aihei
den määrää on supistettu. Suomen Metsäteol
lisuuden Keskusliitto vahvisti Metsätehon 
toimintaohjelman vuodeksi 1990 syyskokoukses
saan 20.11.1989. 

Puun tuottaminen 

Eri tietolähteiden käyttöarvoa käytännön 
metsänuudistamisen ohjauksessa tutkitaan . 
Tavoitteena on laatia suositus tiedonkeruun 
standardoinnista ja organisoinnista . Osapro
jekti "Taimikon erillisinventoinnin kehittä
minen" on käynnissä. 

Metsäteho osallistuu kahteen Suomen Akatemian 
käynnistämään ja rahoittamaan tutkimushank
keeseen. Toisessa etsitään menetelmiä kas
vupaikkatunnusten määrittämiseen metsänuudis
tamista varten ja toisessa kootaan tietope
rusteita uudistamisen suunnittelumalleja 
varten . 

Puun korjuu 

Harvennuspuun korjuun kehittämiseksi on kaksi 
laajaa tutkimushanketta. Toisessa, edelli
seltä vuodelta jatkuvassa hankkeessa tarkas
tellaan erilaisten harvennus- ja harvennus
korjuuvaihtoehtojen vaikutuksia. Niin puun 
tuottajan kuin korjaajankin näkökulmat ote
taan huomioon. Toisessa selvitetään tärkeim
pien olosuhdetekijöiden , työmenetelmien ja 
työn organisoinnin vaikutuksia koneellisen 
hakkuun kustannuksiin ja työnjälkeen. 

Työn organiso ~nnin kehittäminen on laaja 
selvitys työmenetelmien kehittymisen vaiku
tuksista metsureiden ja työnjohdon toimenku
viin ja palkkausjärjestelmiin. 

Selvittämällä kuormainten soveltuvuutta ja 
niille asetettavia vaatimuksia puunkorjuun 
koneissa ja tehtävissä tähdätään kuormainten 
kehittämiseen ja kuormaimellatyöskentelyn 
tehostamiseen. 

Kaukokuljetus 

Autokulj etuksesta tutkitaan kulj etettavan 
kuorman painon määrittämistä erilaisin vaaka
ratkaisuin sekä laaditaan kustannustarkaste
lu- ja seurantamalli puutavaran autokuljetus
ta varten. 

Eri kuljetusmuotojen vaikutukset kulj etusket
jujen käyttöön ja puutavaran varastointiin 
selvitetään ja tehdään laskelmia vaihtoehto
jen vaikutuksesta kuljetusketjun taloudelli
suuteen. 

Mittaus 

Taimikonhoito- ja harvennushakkuukohteiden 
puusto- ja olosuhdetunnusten määrittelyä 
varten kehitetään nykyistä tarkoituksenmu
kaisempia menetelmiä. Pystymittauksen ja 
metsurimittauksen menetelmien ja laitteiden 
kehittämistutkimuksia jatketaan samoin kuin 
sahapuun laadun määrittämismenetelmien kehit
tämistä. 

Puutavaran tehtaallamittauksen kehittämiseen 
osallistutaan. Erityisesti paneudutaan pai
no- os i temi ttaukseen sekä puutavaran laadun ja 
eräkohtaisen mittauksen kehittämiseen. 

Suunnittelu 

Metsänviljelyn ja korjuun työmaakohtaisten 
vaihtoehtojen laskentamalleja kehitetään 
edelleen ja tietosisältöjä ylläpidetään . 

Laaja, useasta osaprojektista koostuva tutki
mushanke uuden tietotekniikan hyväksikäytöstä 
työmaasuunnittelussa jatkuu. Tavoitteena on , 
että puun tuottamisen ja korjuun sekä mahdol
lisesti myös oston ja kaukokuljetuksen tar
peet samanaikaisesti otetaan suunnittelussa 
huomioon . 

Samoin jatkuu Suomen Akatemian osittain ra
hoittama projekti , jossa kehitetään käytännön 
tarpeita palveleva, puuhuollon kustannukset 
huomioon ottava laskentamalli autokuljetus
resurssien mitoittamiseen. 
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Kokonaisurakoinnin kehittämiseksi kerätään 
tietoa nykyisin käytössä olevista kokonais
urakointimenettelyistä ja niistä saaduista 
kokemuksista. Siten selvitetään edellytykset 
kone- ja autoyrittäjien kokonaispalveluihin 
ja niiden käyttöön metsäyrityksissä. 

Metsäkoneurakoinnista tehdään yhdessä intres
siryhmien kanssa kannattavuuslaskelmia, mm. 
yrityksen koon ja toimintavaihtoehtojen vai
kutuksesta kannattavuuteen. 

Puunkorjuuvaihtoehtojen taloudellinen kehitys 
vuosina 1990 - 1995 alkaa hahmottua. Perus
aineisto on koossa ja laskenta on aloitettu. 

Vuonna 1990 aloitetaan laaja-alainen selvitys 
uuden tieto- ja teletekniikan käyttömahdolli
suuksista puunhankinnan suunnittelun ja ohja
uksen tiedonhallinnassa. 

Seuranta 

Vakiintuneen käytännön mukaan kerätään tieto
ja myydyistä metsäkoneista, korjuusta ja 
kaukokuljetuksesta ja korjuuteknisistä olo
suhteista vuonna 1989. Vuonna 1990 käytössä 
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olevan autokuljetuskaluston uusiutumisen 
selvittämiseksi tehdään kysely. 

Urakanantajilta kysytään tietoja maanmuok
kauskalustosta, -suoritteista ja arviot muok
kaustarpeen kehityksestä. 

Palkka- ja maksuperusteet 

Puun tuottamisen, korjuun ja kaukokuljetuksen 
palkka- ja maksuperustetutkimuksia tehdään ja 
tietoja kerätään sopijapuolten kanssa sovit
tavien periaatteiden mukaisesti . Metsäkonei
den maksuperustetutkimuksissa siirrytään 
käyttämään ns. jatkuvaa tutkimusta. 

Koneiden ja laitteiden testaukset 

Koneiden ja laitteiden käyttöteknisiä tes
tauksia ja selvityksiä jatketaan sitä mukaa 
kuin uutta puuntuottamisen ja puunkorj uun 
kalustoa sekä uusia mittalaitteita tulee 
markkinoille. 

Asiasanat: Toimintakertomukset 
Tutkimusohjelmat 
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