
AJANKOHTAISTA 

Koonnut Erkki Hänninen 

AUTOYHDISTELMIEN TALVIPAINOT 1990 - 91 

Olavi Pennanen 

Tiehallitus ja sen vastuuyksikkö, tieliiken
teen palvelut, ovat aj oneuvoasetuksen mukai 
sesti päättäneet 22 .ll.l990, että kuorma
auton ja varsinaisen perävaunun 7-akselista 
yhdistelmää saa kAyttää enintään 60 tonnin 
kokonaispainoisena 1.12 . 1990 31 . 3 . 1991 
Lapin , Oulun, Keski-Suomen, Kuopion ja Poh
jois -Karjalan lääneissä . Päätös koskee näi
den läänien yleisiä teitä ja lupapäätöksen 
liitteessä mainittuja kaupunkien katuja ja 
kuntien kaavateitä seuraavin edellytyksin: 

Ajoneuvoyhdistelmälle on katsastuksessa 
hyväksytty 60 tonnin kokonaispaino. 

Ajoneuvoasetuksen 33 ja 33 a §:ssä tar
koitettuja akseli - , teli- tai kokonaispai
noja sekA 40 § :n 3 momentin C-kohdan 
mukaista perävaunun ja auton painosuhdetta 
ei ylitetä. 

Liikennemerkein osoitettuja paino- ja 
muita rajoituksia noudatetaan . 

Lupapäätös koskee seuraavien kaupunkien ja 
kuntien koko katuverkkoa: 

Hankasalmi Kajaani Oulu 
Ilomantsi Kemi Outokumpu 
Iisalmi Kemijärvi Rovaniemi 
Joensuu Keminmaa Saarijärvi 
Juuka Kitee Suonenjoki 
Jyväskylä Konnevesi Tornio 
Jyväskylän mlk. Kuopio Varkaus 
Jämsä Laukaa Äänekoski 
Jämsänkoski Oulainen 

Muita läänejä koskevan päätöksen tiehallitus 
tekee myöhemmin. Alustavasti lupajakso olisi 
niissä 15 . 12.1990 - 15.3.1991 . 

Lisätietoja antaa Seppo Terävä , Tiehallitus, 
puh . (90) 154 3054 . 
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METSÄTEHO KOKEILI SATELLIITTI
PAIKANNUSTA 

Jarmo Hämäläinen, Tapio Räsänen 

Paikannusjärjestelmän periaate 

Paikannus satelliittien avulla on avaamassa 
uusia mahdollisuuksia erilaisiin paikanmääri
tystarpeisiin . Yhdysvaltojen puolustusminis 
ter iön alun perin sotilaskäyttöön kehittämä 
GPS-järjestelmä (Global Positioning System) 
perustuu noin 20 000 km:n korkeudella maata 
kier tävien satelliittien hyväksikäyttöön . 
Satelliitit lähettävät paikannussignaaleja, 
ja signaalien vastaanottoon rakennetuilla 
paikannuslaitteilla voidaan minkA tahansa 
p i s teen sijainti maapallolla määrittää peri -
aatteess a varsin tarkasti. ~ ~ ~ 

UUSI TOIMITUSJOHTAJA 

Metsätehon uudeksi toimitus 
johtajaksi on nimitetty Erkk i 
Kullervo Alalammi. Hän on 
syntynyt Kankaanpäässä 29.3. 
1942 ja valmistunut metsän
hoitajaksi v. 1968. Vuosina 
1968 - 1986 hän on toiminut 
mm. kenttäpäällikkönä ja 
aluejohtajana Serlachius Oy:n 
ja Puulaaki Oy:n palvelukses
sa sekA sen jälkeen hankinta

metsänhoitajana Metsäliitossa Tampereella ja 
1. 7.1989 alkaen korjuupäällikkönä Metsäliiton 
Sata-Hämeen metsäkonttorissa. Metsätehossa 
hän aloittaa 1.1.1991 . 

Erkki Alalammi harrastaa sulinnistusta, erä
vaellusta, valokuvausta sekä klassisen musii 
kin kuuntelua . 
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Tätä nykyä maata kiertää yhteensä 14 paikan
nussatelliittia. Kun järjestelmä on valmis -
muutaman vuoden sisällä - niitä on 21. Sa
telliittien määrä vaikuttaa ensisijaisesti 
siihen, kuinka monen tunnin aikana paikannus
ta voidaan tehdä kunakin vuorokautena . Jär
jestelmä sinänsä toimii jo nyt. 

Pituus- ja leveyslukeman selvittämiseksi 
tarvitaan samanaikainen yhteys vähintään 
kolmeen satelliittiin. Jos lisäksi halutaan 
selvittää korkeuslukema, on tavoitettava yksi 
satelliitti lisää. Yksinkertaisimmilla pai
kannuslaitteilla pystytään määrittämään esim. 
pisteen 2-ulotteinen sijainti noin 20 - 30 
metrin tarkkuudella. Jos otetaan avuksi 
toinen laite ja sijoitetaan se johonkin tun
nettuun pisteeseen (differentiaalimenetelmä), 
päästään 2 - 5 m:n tarkkuuteen. Kehittyneim
millä vastaanottimilla, joita esim. maanmit
taushallitus on ottanut käyttöön, on mahdol
lista saavuttaa jopa 1 cm:n tarkkuus. Pai
kannuksen onnistumiseen ja sen tarkkuuteen 
vaikuttavat myös mm. ilmakehän olosuhteet, 
kiinteät esteet (mäet, rakennukset, puut) 
sekä satelliittien asema toisiinsa ja mit
tauspisteeseen nähden. 

Suomessa on toistaiseksi eniten tarjolla 
merenkulkijoille suunniteltuja navigointi
laitteita, mutta myös muutamia maastokäyttöön 
tarkoitettuja. Laitteiden hinnat vaihtelevat 
noin 20 000 mk:sta 100 000 mk:aan. 

Kuva. Pailcannuslaitetta kokeiltiin erilaisissa metsiköissä. Sijainnin 
maariWiminen onnistpi vaikeuksitta noin 4 m:n pituiseen, tiheahkOOn 
taimikkoon saakka Valok. Metsateho 
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Kokeilu ja sen tulokset 

Metsäteho halusi saada tuntumaa GPS:n toimin
taan ja käyttömahdollisuuksiin . Tavoitteena 
oli kokeilla erityisesti sitä, miten eriko
koinen puusto vaikuttaa paikannusmahdolli
suuksiin ja miten paljon paikannustulos vaih
telee eri olosuhteissa ja eri aj ankohtina 
tehdyissä mittauksissa. Kokeilua varten 
Tecnex Oy lainasi Metsäteholle Trimble Na~i
gationin valmistaman NavGraphic II -paikan
nuslaitteen. Se on tehty merenkulkua varten, 
mutta vastaa toimintaperiaatteeltaan maasto
käyttöön tarkoitettuja paikannuslaitteita. 
Laite laskee uuden sijainnin kansainvälisessä 
koordinaatistossa (World Geodetic System) 
sekunnin välein. Kokeilussa käytettiin yhtä 
laitetta, eli tarkkuutta parantavaa differen
tiaaliasemaa ei ollut käytettävissä . 

Paikannuskokeiluja tehtiin Metsäntutkimus
laitoksen Ruotsinkylän kokeilualueella viime 
syyskuun alussa seuraavanlaisissa, eri kehi
tysvaiheita ja tiheyksiä edustavissa metsi
köissä: 

1. Pieni taimikko 
2. Varttunut 

taimikko 
3 . Riukumetsä 
4. Nuori kasvatus-

metsä 
5. Varttunut 

kasvatusmetsä 
6. UudistuskyPsä 

metsä 

Pääpuu
laji 

mänty 

mänty 
kuusi 

mänty 

mänty 

kuusi 

Valta - Tiheys, 
pituus, runkoa/ 

m ha 

1 1 800 

4 1 600 
6 2 500 

16 1 200 

20 400 

25 400 

Paikannus toistettiin kolme kertaa eri päivi
nä ja eri vuorokaudenaikoina, joten se tapah
tui eri satelliittien avulla. Kullakin mit
tauskerralla jokaisesta paikasta kirjattiin 
kymmenen perättäistä sijaintiarvoa. Antennia 
pidettiin 2 m:n korkeudella. t 
Paikannus onnistui ongelmitta ja jatkuvana 
noin 4 m:n mittaisessa ja sitä matalammassa 
taimikossa. Niitä korkeammissa metsiköissä 
yhteys alkoi katkeilla, eikä edellytyksiä 
jatkuvaan paikannukseen enää ollut. Antennin 
nosto 4 m:iin paransi yhteydensaantia jonkin 
verran riukumetsässä, nuoressa kasvatusmet
sässä ja varttuneessa kasvatusmetsässä. 
Päätehakkuuikäisessä kuusikassa ei saatu 
ensiUIIIlAisellä mittauskerralla yhteyttä satel
liittiin lainkaan, mutta myöhemmin paikannus 
onnistui sielläkin. Yhteyskatkoja oli tosin 
paljon. 

Yhdellä paikannuskerralla saatujen havainto
jen vaihteluväli oli metsikön mukaan tavalli
sesti 10 20 m. Muutamissa tapauksissa 
tehtiin yksi ttAisiä hajahavaintoja, jotka 
poikkesivat huomattavasti havaintojen kes
kiarvosta. Eri mittauskerroilla saadut si
jaintilukemien keskiarvot poikkesivat toisis
taan kohteittain 10 - 60 m. 



Kokeilu oli n11n suppea, ettei sen perusteel
la voida arvioida kovin pitkälle GPS:n sovel
tamismahdollisuuksia. Puusto näyttää rajoit
tavan järjestelmän käyttöä niin paljon, ettei 
jatkuva paikannus peittävän puuston alla 
vaikuta mahdolliselta. Siten GPS-järjestel
män käyttö soveltuisi luontevasti esim. eri 
toimenpiteiden työmaasuunnitteluun uudis
tusaloilla (rajaukset, pinta-alojen mittaus) 
tai sellaisiin uudistamisen, puunkorjuun ja 
-kuljetuKsen suunnittelu- ja ohjaustehtäviin, 
joissa sijaintia ei ole tarpeen jatkuvasti 
määrittää. Muina käyttöalueina voisivat 
tulla kyseeseen metsäteiden suunnittelu, 
metsätalouskarttojen laadinta, pysyvien koe
alojen rekisteröinti jne. Kaiken kaikkiaan 
yksinkertainen sijaintitiedon hankinta kyt
kettynä paikkatiedonhallintaan tarkoitettui
hin ohjelmistoihin mahdollistaisi uudenlais
ten suunnittelu- ja ohjausjärjestelmien sekä 
rekistereiden luomisen. 

Metsäteho jatkaa GPS:n käyttömahdollisuuksien 
selvittelyä maastokäyttöön tarkoitetun lait
teen avulla. Koska paikannustarkkuus yksit
täisellä laitteella vaikuttaa riittämättömäl
tä useimpiin mahdollisiin sovellusalueisiin, 
on tarpeen tutkia differentiaalimenetelmän 
soveltuvuutta. Satelliittien määrän lisään
tyminen parantanee vastaisuudessa GPS: n käyt
tömahdollisuuksia, koska silloin järjestelmää 
voidaan hyödyntää eri vuorokauden aikoina 
nykyistä kattavammin. Toisaalta myös puuston 
ja muiden esteiden haitat luultavasti vähene
vät ainakin jossain määrin, koska käytettä
vissä on enemmän eri suunnissa ja eri kul
missa horisonttiin nähden olevia satelliitte
ja. 

KOEPUIDEN MITIAUKSEN AJANMENEKKI 
METSURIMITIAUKSESSA HAKKUUN 
YHTEYDESSÄ JA PYS1YMITIAUKSESSA 

Tapio Räsänen 

Metsäteho selvitti syksyn 1990 aikana, miten 
paljon koepuiden mittaukseen kuluu aikaa, kun 
ne mitataan metsurimittauksessa hakkull:n yh
teydessä tai yhden miehen tekemän kahden tun
nuksen pystymittauksen yhteydessä. Metsuri
mittauksen ajanmenekkiaineisto on kerätty 
Pohjois-Suomesta ja pystymittauksen aineisto 
Etelä-Suomesta. 

Puidenluvussa käytettävää Masser-mittakau
lainta on kehitetty siten, että myös koepui
den mittaus voidaan siirtää metsurille . 
Mittalaite valitsee puide nluvun yhteydessä 
mää räväliotantana koepuut , joiden käyttöosan 
pituude n metsuri mittaa ja tallentaa mitta
laitteen muistiin. Tutkimus selvittää läpi
mittaluokittain ja pituuksittain koepuiden 
mittauksen keskimääräisen ajanmenekin, joka 
on koepuiden käsittelyn ja mittauksen ajan
menekin ja lukupuiden käsittelyn ajanmenekin 

erotus. Tutkimuskohteina ovat mänty- ja koi
vuvaltaiset ensiharvennusleimikot, J o1ssa 
kuusta on sekapuuna. Hakkuutapoina ovat ta
vanomainen hakkuu tavaralajeiksi sekä koko
puuhakkuu. Lisäksi selvitetään, miten työ
vaikeustekijät vaikuttavat keskimääräiseen 
ajanmenekkiin. 

Kahden tunnuksen pystymittaus on v11me vuosi
na yleistynyt pystymittauksen valtamenetel
mäksi samoin kuin elektronisten laitteiden 
käyttö pystymittauksessa. Mittalaitteet 
mahdollistavat koepuiden mittauksen puidenlu
vun yhteydessä tai erillisenä työnä linjare
laskooppimenetelmällä. Puidenluvunyhteydes
sä koepuut valitaan joko pohjaptnta-alan 
kumuloitumisperiaatteen(kupo-summain)mukai
sesti tai määräväliotantana (n:s puu). 
Pystymittauksen korvausperusteita varten 
halutaan selvittää, kuinka paljon koepuiden 
mittaukseen kuluu keskimäärin aikaa erilai
sissa olosuhteissa ja puustoissa. Mukaan 
valitaan mänty- ja kuusivaltaisia harvennus
ja päätehakkuuleimikoita, joissa koivua on 
sekapuuna. 

PYÖRIEN JA TELOJEN VAIKUTUS 
METSÄKONEEN LIIKKUMISEEN 

Markku Mäkelä 

Metsäteho testasi yhden päivän ajan, miten 
erilaiset pyörä- ja telaratkaisut vaikuttavat 
kuormatraktorin liikkumiseen ääriolosuhteis
sa. Kokeilu tehtiin kesäkuussa 1990 Pälkä
neellä yhteistyössä Metsäliiton ja Valmet 
Metsäkoneet Oy:n kanssa. 

Testauksessa oli mukana kolme Valmet 828 
-kuormatraktoria, joissa oli: 

600 mm : n renkaat ja metalliset takatelat 
700 mm:n renkaat 
600 mm:n levyinen kumitela edessä ja 
takana. 

Traktorit ajoivat 28 astetta jyrkässä, kal
liopohj aisessa mäessä ja verraten upottavalla 
suolla. Kokeilun aikana satoi, mikä teki 
mäestä hyvin liukkaan. Koneet kulkivat sekä 
tyhjinä että kuormattuina. 

Mäestä pääsi tyhjänä ylös vain 600 mm:n ren
kain ja takateloin varustettu traktori; telat 
vaikuttivat ratkaisevasti onnistumiseen. 
Kuormattuna mäkeä ylös ei päässyt mikään 
koneista. 

Suon upottavammasta kohdasta selvisi sekä 
tyhjänä että kuormattuna kumitelainen trakto 
ri. Kun molemmat muut koneet upposivat tyh
jinä, ei niiden selviytymistä kokeiltu kuor
mattuina. Suon kantavammasta osuudesta mo
lemmat pyöräkoneet selvisivät tyhjinä ja 700 
mm:n renkain varustettu myös k~ormattuna. 600 
mm:n renkain varustettu traktori upposi kuor
mattuna . 
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Kokeiluun osallistuneet metsäammattimiehet, 
urakoitsijat ja kuljettajat olivat sitä miel
tä, että kumiteloin varustettu kuormatraktori 
soveltuu sellaisille alueille, J01ssa on 
paljon upottavia kohteita, muttei jyrkkiä 
mäkiä - esim. Pohjanmaalle . Hämeeseen, jossa 
on sekä mäkiä että upottavia kohteita, sovel
tuu parhaiten 700 mm:n renkain ja ketjuin 
varustettu kuormatraktori. 

Testaus filmattiin kokonaisuudessaan . Fil
mauksesta koostetun VHS-videonauhanvoi ostaa 
tai vuokrata Metsätehosta . 

PUUTAVARAN TIENV ARSIV ARASTO
ALUEIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 

Olavi Pennanen 

Kuopion tiepiiri ja tiehallituksen tutkimus
keskus teettivät Liikennetekniikka Oy:llä 
selvityksen puutavaran tienvarteenvarastoin
nista Kuopion läänissä. Tavoitteena oli 
selvittää: 

- uusien tienvarsivarastoalueiden tarve ja 
sijoittuminen sekä nykyisten käytön tehos
taminen Kuopion läänin eteläisissä kunnis
sa 

- puutavarankuljetuksen ongelmat ja kehit
tämistarpeet tienpidon kannalta. 

Metsätalouden merkitys Kuopion läänissä to
dettiin varsin suureksi. Puutavaran koko
naishakkuumäärä hakkuuvuonna 1987/88 oli 3.94 
milj . m3 . Raakapuun tiekulj etussuorite oli 
23 % koko läänin tieliikenteen kuljetussuo
ritteesta. Selvityksen taustaksi oli koottu 
tietoa lisäksi puutavaranhakkuista, metsä
teollisuudestajapuunhankintaorganisaatiois
ta. 

Varsinainen tutkimusalue käsitti Kuopion 
läänin 4 eteläisintä kuntaa. Niiden alueella 
on puunjalostuslaitoksia Kuopiossa ja Var
kaudessa, sekä 9 uittoonajopaikkaa ja 2 Val
tionrautateiden kuormausasemaa. 

Asiaa selvitettiin kirjallisin kyselyin ja 
haastattelemalla alueen metsäkoneyrittäjiä, 
puutavara-autoyrittäjiä ja tiemestareita. 
Varastopaikkoja koskevat ehdotukset käsitel
tiin erikseen kunnittain suunnittelukokouk
sissa, joihin osallistui puunhankintaorgani
saatioiden, autoyrittäjien, metsälautakuntien 
ja tiemestaripiirien edustajia. 

Tuloksena on yksityiskohtainen suositus eri
laisten tienvarsialueiden käytöstä puutavaran 
varastointiin. Osalle kohteista suositellaan 
vain talviaikaista puutavaran varastointia ja 
käsittelyä. 
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Selvitys suosittelee myös ohjevihkon laati
mista toiminnan täsmentämiseksi, yhteistyötä 
ja koulutusta , varastotarpeen huomioon otta
mista yleisten teiden ja metsäteiden suunnit
telussa sekä kulj etuksensuorittaj ien tärkeinä 
pitämien toimien huomioon ottamista tiestön 
kunnossapidossa. 

Selvitys on julkaistu tiehallituksen Kuopion 
tiepiirin raporttina: TIEL 703608, 1990, ja 
sitä voi tilata Valtion painatuskeskuksesta. 

PUUTAVARAN JÄÄLLEAJOA KOSKEVAT 
TURVALLISUUSOHJEET UUDISTUVAT 

Jari Terävä 

Vuoden 1990 alussa korotettiin ajoneuvojen 
sallittuja kokonaispainoja. Sen vuoksi mm. 
jäälleajo-ohjeet vanhentuivat. Työsuojelu
hallituksen kutsuma työryhmä on äskettäin 
saanut valmiiksi uudet puutavaran jäälleva
rastointia koskevat turvallisuusohjeet. Työ
ryhmässä olivat edustettuina Kuorma-autoliit
to r.y. , metsähallitus, Metsäteho, puuta kor
jaavat yritykset, tiehallitus, työsuojeluhal
litus ja uittajat. 

Jäällevarastoinnin turvallisuusohjeisiin 
sisältyvät jäävarastolla toimivien osapuolten 
tehtävienjako ja vastuu. Ohjeissa esitetään 
myös jäävaraston rakenteet ja jäädyttämisen 
yleisperiaatteet sekä jään kantavuustaulukko 
ja eri olosuhteiden vaikutus jään kantavuu
teen. Lisäksi ohjeissa esitetään menettely
tapa, jolla jäävaraston turvallisuus todetaan 
ja sen kuntoa seurataan. 

Tärkeimmät muutokset ovat: 

1 . Uudet painorajoitukset 

Vanhoissa jäälleajo-ohjeissa jään kantavuus
taulukko päättyi 48 tonniin. Uusissa turval
lisuusohjeissa jään kantavuustaulukkoa on 
jatkettu. Jos ajoneuvoyhdistelmän kokonais
paino on 60 tonnia, voidaan jään 105 cm:n 
tehollista paksuutta pitää riittävänä. Se 
edellyttää kuitenkin jäävaraston kunnon jat
kuvaa seuraamista ja suurimman sallitun pai
non pienentämistä heti, kun siihen on aihet
ta. 

Jään teholliseen paksuuteen lasketaan teräs
jään paksuus kokonaan ja puolet tumman kohva
j ään paksuudesta. Jos teräs- ja kohvajää 
eivät ole jäätyneet kiinni toisiinsa tai 
kohvajää on vaaleaa eli muodostunut lumense
kaisesta vedestä, kohvajäätä ei lueta lain
kaan mukaan jään teholliseen paksuuteen. 

Jos jää muodostuu kahdesta erillisestä teräs
jääkerroksesta, ei niiden paksuutta voi las
kea yhteen. 

( 



Kuva. Puutavaran jaavaraston huolellinen suunnittelu ja lrunnon 
seuraaminen estllvat tllllaiset onnettomuudet. Valolc. Erldci Sivonen 

2. Ilman lämpötilan vaikutus 
jään kantavuuteen 

Kun sää lämpenee lähelle 0 °C, jään kantavuus 
heikkenee nopeasti. Kantavuuden heikkenemi
nen riippuu ennen ilman lämpenemistä vallin
neesta lämpötilasta sekä jään ja sillä olleen 
lumipeitteen paksuudesta. Ilman lämpenemisen 
vaikutus voidaan ottaa huomioon esim . seu
raavasti : 

- Suurinta sallittua ajoneuvoyhdistelmän 
painoa pienennetään 5 tonnia jokaista sel
laista vuorokautta kohti, jonka keskilämpö
tila on ollut yli 0 °C . Jos jään teholli
nen paksuus on yli 105 cm, voidaan jokaista 
ylimääräistä 10 cm:ä kohti sallia painoa 
pienentämättä yksi päivä, jonka keskilämpö
tila on 0 - +4 °C. 

- Ajo keskeytetään, jos 

- vuorokauden keskilämpötila on yli neljän 
vuorokauden ajan korkeampi kuin 0 °C 

- jonkin vuorokauden keskilämpötila on yli 
+4 °C. 

Jos sää kylmenee uudestaan ja ajoa on tar
koitus jatkaa, jään kantavuus on varmistet
tava. Silloin on syytä muistaa, että 
osittain sulaneesta pintakerroksesta ei 
jäätyessään tule yhtä vahvaa kuin aiemmin. 

Tarkemmat ohjeet saa työsuojeluhallituksen 
monisteesta: "Puutavaran jäällevarastoinnin 
turvallisuus". Moniste on maksuton ja sitä 
voi tilata osoitteella: Työsuojeluhallitus, 
Jakelu, PL 536, 33101 TAMPERE; tai telekopion 
välityksellä (931) 530 201 tai puhelimitse 
(931) 608 535 . 

Metsätehossa puolestaan on valmisteilla puu
tavaran veteen- ja jäälleajoa kAsittelevä 
opas. Siihen sisältyvät työsuojeluhallituk
sen laatimat puutavaran jäällevarastointiaja 
pudotuspaikkoja koskevat turvallisuusohjeet 

sekä yritysten omat toimintaohjeet. Opas 
valmistuu keväällä 1991, joten talvi 1990/ 
1991 toimitaan työsuojeluhallituksen monis 
teen mukaisesti. 

UUTI'A KOULUTUSMATERIAALIA 

Videonauhat 

LeUnikon hinnoittelu- ja suunnittelu-
tietojen määrittäminen n:o 163 

Ohjelmassa esitellään Metsätehon kehittämä 
menetelmä leimikon hinnoittelu- ja suunnitte
lutietojen määrittämiseksi. Se perustuu 
leimikossa tehtäviin mittauksiin ( otantapys
tymittaus), joiden tulokset lasketaan mikro 
tietokoneella ja hyödynnetään sekä puunostos 
sa että puunkorjuun esisuunnittelussa. Oh
jelmassa esitetään menetelmän periaatteet, 
mittaus maastossa, laskenta, tulosteet ja 
menetelmän hyödyntäminen. 

(Metsätehosta on lisäksi saatavissa menetel 
män yleisselostus, mittausmenetelmän kenttä 
ohje ja menetelmän laskentaohjelma .) 

Videonauhan kesto on 14 min. Sen myyntihinta 
on 250 mk ja vuokraushinta 50 mkjkerta. 

Kakkuun erityistekniikkaa III n:o 164 

Ohjelmassa esitellään seuraavat asiat: tyven 
karsintaan yhdistetty kaatokolon teko, kaato
kiilan käyttö, kahden vänkärin käyttö, kar 
sintasovellus, viiston konkelon laukaisu ja 
silmiensuojus. 

Videonauhan kesto on 12 min. Sen myyntihinta 
on 200 mk ja vuokraushinta 50 mk/kerta. 

Ergonominen hakkuutekniikka n:o 165 

Ohjelmassa opetetaan sellainen hakkuutekniik
ka, jota noudattaen metsätyöntekijöiden vali 
tettavan yleisiä tuki- ja liikuntaelinsai
rauksia voidaan välttää. 

Ohjelmassa esitetään, miten muun muassa riit 
tävän laajan tukipinnan ja tukipisteiden 
hyväksikäytöllä hakkuutyön eri vaiheissa 
päästään ergonomisesti oikeaan, selkää sääs
tävään hakkuutekniikkaan . Oikeasta ja tehok
kaasta tauko - ja kotivoimistelusta annetaan 
myös ohjeita . 

Ohjelma soveltuu sekä ammattimetsureiden että 
hankintahakkuiden työntekijöiden koulutuk
seen. 

Videonauhan kesto on 50 min. Sen myyntihinta 
on 300 mk ja vuokraushinta 50 mk/kerta. 
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Opas 

Barvennushakkuiden korjuujäljelle asetettavat 
vaatimukset sekä korjuujäljen arviointi ja 
mittaaminen 

Keskusmetsälautakunta Tapio on uudistanut 
metsänhoitosuositukset. Harvennusmetsien 
puunkorjuulle asetetut rajoitukset ja vaati
mukset on yksilöity uudelleen ja entistä 
tarkemmin. Se merkitsee puunkorjuulle entis
tä yksityiskohtaisempia ja tarkemmin määri
teltyjä vaatimuksia, joita myös valvotaan. 
Valvojina ovat esimerkiksi metsälautakunnat . 

Opas antaa yksityis
kohtaiset suositukset 
harvennusmetsien puun
korjuun suunnitteluun, 
puunkorjuuseen ja kor
juujäljen tarkastus
työhön siitä, mihin 
asioihin puunkorjuussa 
tulee kiinnittää huomi
ota sekä miten korjuu
jälki arvioidaan ja 
miten siihen liittyvät 
mittaukset maastossa 
tehdään . 

Korjuujäljen inventointiin liittyvää lasken
taa varten on laadittu ohjelma , joka toimii 
MS-DOS-käyttöjärjestelmässä. Ohjelmasta on 
saatavissa myös versiot erilaisille tauluk
kolaskentaohjelmille. 

Oppaan hinta on 15 mk, ja levykkee llä olevan 
laskentaohjelman hinta on 100 mk. 

Esite 

Puutavaran tilavuuden mittaus hakkuukoneen 
mittalaitteella 

Esite on tarkoitettu puunmyyjille selvit
tämään hakkuukonemittausta ja sen periaat
teita . 

Esite on A4-kokoinen, 2-sivuinen ja värilli
nen. Sitä on saatavissa 45 - 50 kpl sisältä
vinä lehtiöinä. Lehtiön hinta on 50 mk. 

Metsäteho Review 20/1990 

Tilaukset 

Videonauhoja, oppaita ja esitteitä voi tilata 
kirjeitse tai puhelimitse: 

Susy 

Metsäteho, PL 194, 00131 HELSINKI 
Puhelin: (90) 658 922 

videonauhat j Kirsti Storgårds 
oppaat ja esitteet / Päivi 
Rautiainen 

Puunkorjuun vaihtoehtolaskentasysteemiin, 
Susyyn, on lisätty ominaisuus, joka mahdol
listaa osapuu-ainespuuksi hakkuun taksan las
kennan. Laskentaohjelma on tehty Fortran 
77:llä, ja se sopii kaikkiin MS-DOS-käyttö 
järjestelmän koneisiin. 

Leimikoiden tallennusohjelma on uusittu . Se 
on toteutettu Turbo Pascallilla. Myös se 
sopii kaikkiin MS-DOS-käyttöjärjestelmän 
koneisiin. 

Vakiokorjuumenetelmät sisältävä ohjelmisto on 
saatavissa Metsätehosta sopimuksetta ja ilman 
päivitysvelvoitetta hintaan 200 mk. Aiemmat 
Susy-sopimukset ho i detaan sopimusehtojen 
mukaisesti . 

Susya koskeviin tiedusteluihin vastaa Jarmo 
Lindroos. 

Asiasanat: Kaukokuljetus, säädökset 
Sijaintitiedon hankinta, 
satelliittipaikannus 
Mittaus, koepuut 
Kuormatraktorit , pyörät, telat 
Puutavaravarastot, tiet, 
kehityssuunnitelmat 
Uitto, ohjeet 
Puunkorjuu , kustannusten 
vertailu, atk 
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