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Kaarlo Rieppo 

Haastattelemalla 27 henkilöä selvitettiin, tarvitaan
ko Metsätenon tekemiä kone- ja laitetestauksia ja 
jos tarvitaan, millaisia niiden tulisi olla. 

Kaikki haastatellut koneyrittäjiä lukuun ottamatta 
tunsivat ns. pikatestaukset,joita Metsäteho teki noin 
20 vuoden ajan. Osa haastatelluista oli voinut 
hyödyntää niitä työssään. Ne koettiin tärkeiksi 
varsinkin konekehityksen alkuaikoina. 

Tärkeimmät aihepiirit, joista haastatellut tarvitsevat 
tietoa, mutta eivät sitä tarpeeksi saa, ovat metsä
koneiden myyntimäärät ulkomaille, nykykoneiden 
tekniikka, metsäkonealan ja metsäkoneiden kehitys, 
koneiden suorituskyky ja olosuhteittainen tuotta
vuustieto. Tärkeimpiä tiedonlähteitä ovat kone
valmistajatja-myyjät henkilötasolla, esitteet, lehdet 
sekä omat kokemukset ja kokeilut. Tutkimustieto
lähteistä Metsäteho oli tärkein. 

Tärkeimpinä pidettiin koneiden osakokonaisuuksien, 
hakkuukoneiden mittalaitteiden, tiedonsiirtolaittei
den sekä ympäristöön, puun laatuun ja apteerauk
seen liittyvien asioiden testausta. Tärkeinä pidettiin 
myös teemaan tai ominaisuuteen perustuvaa testaus
tapaa ja ns. ongelmalähtöistä testausta. 

Tulokset osoittivat, että metsäkoneisiin ja -laitteisiin 
liittyvää tiedontarvetta on olemassa niin Metsätehon 
jäsenyritysten ja sopimusasiakkaiden kuin myös 
konevalmistajien ja koneyrittäjien keskuudessa. 

Tulosten perusteella esitetään viisikohtainen toimen
pideohjelma testaustoiminnan jatkamiseksi. 

TAUSTA 

Metsäteho teki noin 20 vuoden ajan ns. pikatestauk
sia,joilla selvitettiin uusien metsäkoneiden teknisiä 
ominaisuuksia ja tuottavuutta. Kussakin testauk
sessa tutkittiin yleensä vain yhtä konetta. Viime 
vuosina ei varsinaisten metsäkoneiden pikates
tauksia enää ole tehty. Tällaisen lähinnä lyhyeen 
aikatutkimukseen ja koneen visuaaliseen seuraa
miseen perustuvan selvityksen ei ole enää katsottu 
vastaavan tarkoitustaan. Viimeinen metsäkonetta 
koskeva pikatestaus julkaistiin 1990. Viime vuosina 
on Metsätehossa kuitenkin testattu mm. useita 
hakkuukoneiden mittalaitteita. 

TAVOITE 

Tavoitteena oli selvittää, tarvitaanko Metsätehon 
tekemiä kone- ja laitetestauksia ja jos tarvitaan, 
millaisia niiden tulisi olla, miten testaustoiminta 
tulisi toteuttaa ja millaisia resursseja se vaatisi. 
Tavoitteeseen pyrittiin henkilökohtaisin haastatte
luin. Alkuvuonna 1993 haastateltiin kaikkiaan 27 
henkilöä. Näistä 10 edusti Metsätehonjäsenyrityksiä 
ja sopimusasiakkaita, 7 metsäkonevalmistajia, 4 met
säkoneyrittäjiä ja 6 muita, mm. tutkimuslaitoksia. 
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TULOKSET 

Kuinka Metsätehon testaukset tunnettiin? 

Metsäkoneiden testaukseen liittyvät keltaisella 
Metsätehon logolla varustetut katsaukset eli ns. 
pikatestaukset olivat tuttuja kaikille muille paitsi 
koneyrittäjille (kuva 1). Pari koneyrittäjää oli ilmei
sesti nähnyt testauskatsauksia, mutta yleensä 
heidän mielestään tällaisen julkaisun olemassa
olosta ei ollut tiedotettu riittävästi. 

Millaisia mielipiteitä testauksista esitettiin? 

Metsätehon tekemistä pikatestauksista esitettiin 
sekä positiivisia että negatiivisia mielipiteitä 
(taulukko 1). 

Onko tähänastisia testauksia voitu hyödyntää? 

Metsätehon tekemät pikatestaukset ovat auttaneet 
sopivan konekoon löytämisessä, tulevaisuuden näky
mien arvioinnissa ja koulutusmateriaalina. Ne ovat 
olleet myös taustalla päätöksenteossa. Erään haas
tateltavan mielestä ne ovat antaneet vain yleis
sivistävää tietoa. Testauksia pidettiin edelleen tar
peellisina ja niitä on myös kaivattu. Kehityksen 
seuraaminen ja ajantasalla pysyminen edellyttävät, 
että testauksia tulisi edelleen julkaista vanhassa 
muodossaankin. Testaukset olivat erittäin tärkeitä 
konekehityksen alussa. Nyt koneet ovat kehittyneitä, 
mutta yksityiskohdissa on vielä ongelmia. Joillekin 
testauksista on ollut hyötyä koneen markkinoin
nissaja kehittämisessä. Todettiin myös, että koneet 
ovat nyt hyvin samantyyppisiä, joten niistä ei saa 
paljon oleellista irti suppealla testauksella. Uudelle 
yrittäjälle testaukset antavat tärkeää tietoa. Esitet
tiin myös mielipide, että testauksista ei juuri ole 
ollut hyötyä. 

Jäsenyritykset 

Konevalmistajat 

Koneyrittäjät 

Muut 

10 8 6 4 2 0 2 4 6 8 10 
kpl kpl 

liiTI Ei tuntenut EQSJTunsi 

Kuva 1. Metsätehon pikatestausten tunnettuus ·-

Millaista tietoa metsäkoneista tarvitaan? 

Taulukossa 2 on esitetty tulokset kysymyksestä; 
millaista tietoa metsäkoneista tarvitset? Yli puolet 
haastatelluista tarvitsee tietoa lähes kaikilta kysy
tyiltä aihepi"reiltä. Hyvin suuri osa haastatelluista 
ei saa tarpeeksi tietoa tarvitsemistaan aihepiireistä. 
Tärkeimmät aihepiirit, joista tietoa tarvitaan, mutta 
sitä ei tarpeeksi saada, ovat: 

- metsäkoneiden myyntimäärät ulkomaille 
- nykykoneiden tekniikka ja tekniset ratkaisut 
- metsäkonealan ja metsäkoneiden kehitys 
- koneiden suorituskyky 
- olosuhteittainen tuottavuustieto. 

• 
TAULUKKO 1 Mielipiteitä pikatestauksista 

Positiivista Negatiivista 

+ Aikanaan koin hyväksi - Käsittely pinnallista 
+ Hyvää perustietoa uusista koneista - Osa liian teknistä 
+ Testauksen taso aika sopiva - Pieni aineisto - riski vääriin johtopäätöksiin 
+ Hyvää testauksista saatavat tekniset tiedot - Ei hyötyä tässä muodossa - pelkkää tilastoa 

Pysyy ajantasalla - Testit eivät keskenään suoraan vertailukelpoisia 
+ Mittaukset hyvä asia - Tehtävä ajantasalla olevista koneista 

+ Sisältö pääsääntöisesti hyvä ja riittävä - Tuotosvertailut hankalia - riippuvuus työoloista ja 
+ T estausten olemassaolo sinänsä on positiivinen kuljettajasta 

asia - Liian pieni aineisto tuotoksen määritykseen 
+ Tekniset arvot ja ratkaisut kiinnostavat - Tulosten yleistäminen vaikeaa 
+ Testaukset vielä hyviä ja tarpeellisia 

+ Uudet menetelmät tai konetyypit tulisi testata 

+ Jonkinlaista testausta tarvitaan. Objektiivista 
tietoa tarvitaan 
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TAULUKKO 2 Metsäkoneita koskevat tietotarpeet ja 
tiedonsaanti 

Mitkä ovat tärkeimmät tiedonlähteet? 

Tiedon aihepiiri 

Tiedot konevalmistajista 
- kotimaiset 
- pohjoismaiset 
-muu maailma 

Tiedot koneiden myyntimääristä 
- kotimaahan 
- ulkomaille 

Tieto konemyynnin arvosta 

Mitä koneita on olemassa? 
Uutuudet 
- kotimaassa 
- pohjoismaissa 
- muualla maailmassa 

Nykykoneiden tekniikka ja 
tekniset ratkaisut 

Metsäkonealan ja metsä-
koneiden kehitys 

Mitä koneella tekee, mihin 
koneella pystyy, suoritusrajat 

Kestävyys 

Tuottavuus 
- karkea taso 
- olosuhteittainen tieto 

Taloudellisuus, käytön 
kannattavuus 

Käytön kuormittavuus, ergonomia 

Huollettavuus, kunnossapito 

On tiedon-
On tiedon- tarve, eikä 

tarve saa riittä-
västi tietoa 

% vastaajista 

85 25 
55 45 
40 30 

90 20 
80 75 

40 35 

95 45 
55 50 
40 35 

90 70 

89 68 

85 70 

63 42 

14 14 
94 75 

89 50 

68 47 

61 50 

Metsätehon jäsenyritykset, sopimusasiakkaat ja 
koneyrittäjät pitivät tärkeimpänä tiedonlähteenä 
konevalmistajia ja -myyjiä suoraan henkilötasolla 
(kuva 2). Tämän kysymyksen yhteydessä korostet
tiin, että tarkoitetaan nimenomaan taulukossa 2 
esitettyjä tiedon aihepiirejä. Tärkeitä tiedonlähteitä 
olivat myös esitteet, lehdet ja omat kokemukset 
sekä kokeilut. Tutkimustietolähteistä Metsäteho 
erottui selvästi muista tutkimusyksiköistä. Tähän 
on osittain voinut vaikuttaa se, että haastattelija 
edusti Metsätehoa. 

Mitä testataan? 

- Useimmat haastateltavista kannattivat jonkin
laista yksioteharvestereiden testaamista. Kaksi
oteharvestereiden testaamista ei pidetty tarpeel
lisena. 

- Ajokoneiden testaamista ei juurikaan kannatettu. 
Jos testauksia tehdään, kyseeseen tulisivat lähinnä 
keskikokoisten ja pienten ajokoneiden testaus. 

- Puuntuottamisen koneiden testaamista pidettiin 
tärkeänä jo nyt tai ainakin tulevaisuudessa. 
Tärkeätä olisi varsinkin perkaus- ja istutus
koneiden testaaminen. 

- Puutavara-autojen testaamista kannatti muutama 
vastaaja. 

- Erilaisten koneen osakokonaisuuksien, kuten 
esim. nostureiden, hakkuulaitteiden, pyörä- ja 
telarakenteiden testaamista pidettiin tärkeänä. 

Tietolähteen maininnut, % vastaajista 

Kuva 2. Tärkeimmät metsäkonealan tiedonlähteet 

3 



- Hakkuukoneiden mittalaitteiden, niiden tekniikan 
ja tarkkuuden, tutkimista pidettiin yleisesti hyvin 
tärkeänä. 

- Käsimittalaitteiden testaamista kannattivat 
eniten Metsätehon jäsenyritysten edustajat. 

- Tiedonsiirtolaitteisiin liittyviä selvityksiä pidettiin 
tärkeinä. 

- Erilaisten atk-ohjelmien tarkastamista ei pidetty 
Metsäteholle soveltuvana tehtävänä. 

- Koneiden ympäristövaikutuksiin liittyviä selvi
tyksiä kannatettiin yleisesti. 

- Puun laatuun ja apteeraukseen liittyviä selvi
tyksiä kannatettiin myös yleisesti. 

- Lähes kaikki haastateltavat kannattivat jonkin 
teeman tai ominaisuuden testausta esim. ryhmä
vertailuin. 

- Suuren kannatuksen sai ns. ongelmalähtöinen 
testaus, jossa pyritään selvittämään, mitä ongel
mia puunk01juun ja -tuottamisen koneissa tällä 
hetkellä on, ja kehittämään ja ratkaisemaan 
näitä ongelmia. 

Millä tavalla tutkimustulokset tulee esittää? 

Useimpien haastateltavien mielestä mittaus- ja 
testaustuloksista ei riitä pelkkien arvojen ilmoitta
minen, vaan tulee arvioida tulosten tasoa ja tehdä 
päätelmiä. Päätelmien tulee kuitenkin erottua 
tuloksista. Ergonomisten asioiden samoin kuin 
kustannusten selvittämistä kannatettiin melko 
yleisesti. Sen sijaan vaikutuksia työn organisointiin 
ei katsottu kovin tarpeellisiksi selvittää. 

Miten testaukset tulisi toteuttaa? 

Selvästi eniten kannatettiin ryhmätestauksia, joita 
tulisi tehdä tarpeen mukaan. Muutamat haastatelta
vista kannattivat yhden koneen tai laitteen testaa
mista kerrallaan. Jos tällöin halutaan selvittää 
tuotoksia, tulee kutakin konetta testauksessa edus
taa vähintään 3 koneyksilöä. Kullakin koneella tulisi 
jokaisessa tutkittavassa olosuhteessa olla myös 
useita kuljettajia. Lyhytaikaisia pikatestauksia 
kannatettiin tehtäväksi oleellista uutta sisältävistä 
koneista ja laitteista. Pitkäaikaiset kestotestit olisi
vat haastateltavien mielestä hyviä, mutta niitä 
pidettiin liian hankalina toteuttaa. Testaukset on 
tehtävä tavanomaisissa työoloissa, mutta myös 
ääriolosuhteita on oltava mukana. 

Milloin testataan? 

Useimpien haastateltavien mielestä testaukset on 
tehtävä srujatuotantokoneilla. Prototyypin testaus 
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voi olla tarpeen ainakin uudentyyppisille koneille 
tai laitteille. Esitettiin myös, että prototyyppien tes
taukset voisivat olla luottamuksellisia, konevalmis
tajan tai -myyjän toimeksiannosta tehtäviä. Proto
tyyppien testaamisella estettäisiin lähinnä "puoli
valmiiden" koneiden markkinoilletulo; se olisi osa 
kehittämisprosessia. Osa haastateltavista kannatti 
testausta sekä prototyyppi- että sarjatuotanto
koneilla. 

Ketä Metsätehon testaustoiminnan tulisi 
palvella ja kenelle testaustuloksista tulisi olla 
hyötyä? 

Kaikki haastateltavat olivat yksimielisiä siitä, että 
testaustoiminnan tulee palvella niin Metsätehon 
jäsenyrityksiä, konevalmistajia, koneyrittäjiä kuin 
alan opetustakin . Toiminta voisi palvella myös kone
kaupan rahoittajia. 

Kenen kanssa testataan? 4t1 

Testaukset tulee tehdä kiinteässä yhteistyössä 
Metsätehon jäsenyritysten, konevalmistajien ja 
koneyrittäjien kanssa. Mikäli on tarpeen, Metsäteho 
voi teettää osan testauksista tilaustyönä ulkopuoli
silla. Tällaisia voisivat olla esim. ergonomiaan 
liittyvät selvitykset. 

Miten testaustoiminta tulisi organisoida? 

Suurin osa haastatelluista oli sitä mieltä, että 
testauksen aihepiirillä tulisi Metsätehossa olla joko 
oma tukiryhmänsä tai 1 - 2 kertaa vuodessa 
kokoontuva asiantuntijaryhmä, joka paneutuisi 
aihepiirin ongelmiin ja määrittelisi tutkimustarpeet 
yhdessä tutkijoiden kanssa. Ryhmä valvoisi myös 
testausten toteutumista ja veisi tulokset kentälle. • 
Ryhmä päättäisi laajemmista hankkeista, jotka - 1 

esitettäisiin Metsätehon vuosiohjelmaan. Uutuuk-
sien testauksista päättäisi suoraan Metsä teho. Tuki-
tai asiantuntijaryhmän tulisi tietää riittävästi myös 
käytännön työstä, ts. mukana tulisi olla myös km:juu
esimiehiä ja työnjohtajia. 

Mikä on sopiva julkaisutapa testauksille? 

Metsätehon katsausta pidettiin testaustulosten 
sopivimpanajulkaisumuotona. Myös moniste ja lehti
kiljoitus saivatjonkin verran kannatusta. Julkaisu
muodoksi esitettiin myös Metsätehon omaa lehteä. 
Koneyrittäjille testausraportit voisi toimittaa 
Koneyrittäjä-lehden mukana. Tulosten esittelyssä 
pitää pyrkiä kansanomaisuuteen ja esittelyn yhtey
dessä on esitettävä päätelmiä tulkintojen helpot
tamiseksi. 



Testausluonteisten selvitysten tulisi olla aikataululli
sesti nopeita ja niitä tulee voida tehdä joustavasti 
tarpeen mukaan. 

Mikä painoarvo Metsätehon toiminnassa 
testauksilla tulisi olla? 

Silloin kun konekohtaisia pikatestauksia tehtiin, 
käytettiin tähän toimintaan 3 - 4 % Metsätehon 
tutkimusresursseista. Tätä haastateltavat pitivät 
pienenä ja esittivät, että painoarvon tulisi olla suu
rempi. Esitettiin myös muutaman kuukauden resurs
sin varaamista informatiivisen tiedon tuottamiseen. 

TESTAUSTOIMINNAN JATKAMINEN 

Yleistä 

Haastattelututkimuksen tulokset osoittavat, että 
metsäkoneisiin ja -laitteisiin liittyvää tiedontarvet
ta on olemassa niin Metsätehon jäsenyritysten ja 
sopimusasiakkaiden kuin myös konevalmistajien ja 
koneyrittäjien keskuudessa. Tältä alueelta tulee tuot
taa tietoa, joka hyödyttää kaikkia em. osapuolia ja 
lisäksi alan opetus- ja tutkimustoimintaa. 

Toimenpide-ehdotukset 

1. Ns. pikatestauksia tehdään koneista ja laitteis
ta,joissa on jotain oleellista uutta. Muista uusista 
koneista ja laitteista voidaan testauksia tehdä 
toimeksiantoina konsultointiperiaatteita noudat
taen. 

2. Tiivistetään yhteistyötä konevalmistajiin siten, 
että Metsätehon jäsenyritysten ja sopimusasiak
kaiden koneisiin ja laitteisiin liittyvät kehi
tystarpeet hoidetaan keskitetysti Metsätehon 
kautta. Nimetään Metsätehon ja konevalmista
jien välille yhteyshenkilö, jolle konevalmistajat 
tiedottavat uutuuksistaan. 

3. Tuotetaan informatiivista tietoa niin Suomessa 
kuin soveltuvin osin myös ulkomailla valmis
tettavista metsäkoneista ja -laitteista. Tällaiset 
informatiiviset tietoiskut julkaistaan Metsä 
Tehosta -lehtisessä. Ne ovat lähinnä koneiden ja 
laitteiden uutuusesittelyjä, joihin voi sisältyä 
myös tutkimustietoa. 

4. Aihepiirin tutkimustarpeet käsitellään asian
tuntijaryhmässä, joka muodostuu Metsätehon 
puunhankinnan tekniikan (PHT) tukiryhmästä 
vahvistettuna 3 - 4:llä kmjuuesimiehellä ja 
työnjohtajalla. Konevalmistajienja koneyrittäjien 
kanssa kokoonnutaan vähintään kerran vuodessa 
vastaavassa tarkoituksessa. Tutkimus-ja kehitys
työryhmä päättää lopulliset tutkimusaiheet 
ottaen huomioon tämän aihepiirin resurssit. 

5. Tutkimusaiheita muodostettaessa pyritään sopi
vin välein ryhmävertailuihin. Pyritään myös 
aktiivisesti määrittelemään puunk01juun kalus
ton ongelma-alueita ja muodostamaan näistä 
kehitys- ja tutkimusprojekteja yhdessä kone
valmistajien kanssa. Ongelma-alueiden määrit
telyssä ovat avainasemassa vahvistetun PHT
tukiryhmän edustajat. 

Asiasanat: metsäkoneet, testaus 
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DOES FORESTRY EQUIPMENT NEED TO BE TESTED? 
An interview study 

Twenty-seven persons were interviewed as a means 
offinding out whether there is a need for the various 
equipment tests conducted hy Metsäteho, and if 
there is, what these tests should he like. 

Apart from the contractors included in the interview 
study, all the other interviewees were familiar with 
what are known as quick-tests and which Metsäteho 
did for ahout 20 years. Some ofthe interviewees had 
heen ahle to henefit from them in their work. They 
were considered important, especially in the early 
days of machine development. 

The foremost topics hrought up hy the interviewees, 
and on which they wished for more information, 
were export volumes offorestry machinery, state-of
the-art technology, development trends in the forest 
machine hranch and in different conditions. The 
Ieading sources of information were reported to he 
machine manufacturers and sales personnel at the 
personallevel, hrochures,journals, and their personai 

METSÄTEHO ~ 

experiences and experiments. Metsäteho was stated 
to he the most important source of research infor
mation. 

The most important features needing testing were 
specific parts of machines, measurement devices 
and data communication devices on harvesters, and 
matters pertaining to the environment, timher quality 
and hucking. Other suhjects ofinterest were theme
or feature-hased manner of testing and prohlem
oriented testing. 

The results of the interview showed that there is a 
need for information on forestry equipment hoth 
within the memhership of Metsäteho, its contract 
clients as well as among machine manufacturers 
and contractors. Consequently, a five-point action 
programme for the continuation of testing work will 
he put forward. 

Key words: forest machines, testing 
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