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1 METSÄHALLINNON HA.NKINTATEKNILLISEN 
TOIMISTON TUTKIMUSSELOSTUKSIA 

Tutkimuksia pinotavaran palstalta ajosta kourakuormaajalla varus 
tetuilla traktoreilla . Soini Silander . Tutkimusselostus n:o 69 . 

Tutkimus on jatkoa vuonna 1962 aloitetuille tutkimuksille pinota
varan ajosta hydraulisella kahmainkuormaajalla varustetuilla 
traktoreilla . Tutkimuksessa pyritään selvittämään työmenetelmän 
perustekijöitä menetelmän edelleen kehittämistä ja työmaan sekä 
jatkotutkimusten suunnittelua varten . 

Tutkimuksia puutavaran nippuina ajosta . Erkki Romppanen . Tutkimus
selostus n:o 70. 

Tutkimuksessa s~l~ $tu t~an ~~l ~ksi~ 2 m (4 m) paroripu~n nip
puina ajosta vetävällä perävaunulla ta.i reellä varustetuilla pyö
rätraktoreilla välivarastosta jäälle sekä reellä varustetuilla 
pyörätraktoreilla palstalta jäälle . 
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Kes.äajokelpoinen moottorivarsitie. KoE. Ruuskanen. Tutkimusselos
tus n:o 72. 

Tutkimus käsittää vuonna 1965 suoritetun osan moottorivarsitietä 
koskevasta monivuotisesta tutkimuksesta, jossa käsitellään mm. 
moottorivarsitien rakennustekniikkaa ja -koneita sekä kustannus
kysymyksiä. 

BM-Volvo SM-660:n ja SM-460:n kokeilu. Unto Silvennoinen. Tutkimus
selostus n:o 73. 

Tutkimuksessa selostetaan BM-Volvo SM-660 ja SM-460 -traktoreil
la eri työmailla suoritettuja kokeita paperipuun lähikuljetuk
sesta ja paperipuun sekä järeän tavaran jatketusta lähikuljetuk
sesta. 

2 .METSÄHALLITUKSEN TEKNILLISIÄ TIEDOITUKSIA 

Metsätraktorciden kyky liikkua lumessa. Unto Silvennoinen . Tiedoi
tus n:o 54. 

Tutkimuksessa selostetaan talvella 1964/65 suoritettuja kokeita 
erityyppisten ja -merkkisten metsätraktoreiden lumessaliikkumis
kyvystä. 

Hakkuutyön kehittymisen tarkastelua. Jussi Hirvola . Tiedoitus n:o 
60. 

Tutkimuksessa tarkastellaan hakkuumiesten työajan käyttöä, työtu
loksia, ansioita ja hakkuumenetelmiä metsähallinnon työmailJahak
kuukausina 1963/64 ja 1964/65 suoritettujen tutkimusten perus
teella. 

Aikatutkimusten tuloksia pinotavaran alkukuljetuksesta kourakuormaa
jalla varustetuilla traktoreilla. Soini Silander. Tiedoi tus n:o 
61 . 
Tutkimuksessa selvitellään ko. työmenetelmän ajanmenekin perus
teita sekä eri tekijöiden vaikutusta tuotokseen. 

Puutavaran alkukuljetus hydraulisella kourakuormaajalla varustetul
la traktorilla. Unto Silvennoinen . Tiedoitus n :o 62. 

Selvityksessä esitellään .ko. työmenetelmää ja selostetaan tuo
tokseen vaikuttavia tekijöitä sekä työmaan suunnittelua . 

Traktorin käyttöedellytyksistä metsätöissä. J.E. Arnkil . Tiedoitus 
n:o 64 . 

Artikkelissa selvitetään traktorin metsätyöhön käytön taloudelli
suuteen vaikuttavia tekijöitä. 

Kourakuormaajalla ladotun pinon tiheydestä. J.E. Arnkil. Tiedoitus 
n:o 65 . 
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Tutkimuksessa selvitetään, miten kourakuormaajalla suoritettu pi
noaminen vaikuttaa erilaisten paperipuiden pinotiheyteen. 
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3 TEHOKORTISTO, TYÖTEHOSEURAN METSÄTI EDOTUKSIA 

Tehotyöai ka ja mootto~isaha-aika muuttuvassa hakkuutekni ikassa. Sep
po Levanto . Metsätiedotus n:o 93. 
Tiedotuksessa selostetaan moottorisahan käyntiajan suhtautumi ses
ta työaikaan sekä tehokäynti ajasta hakkuun eri työvaihe i ssa saa
tuja tuloksia vuonna 1965 suori tetun tutki muksen valossa . 

Viuhkahakkuu kokor~nkojuonnolle. Ar vo Virtanen ja Pentti Saari nen . 
Metsätiedotus n:o 95 . 
Tiedotuksessa selostetaan Työtehoseur an kehi ttämää viuhkahakkuu
menetelmää kokonaisina runkoina tapahtuvaa traktorijuontoa sil
mällä pitäen. 

Mikä on katetuotto? Jouko Mäkelä . Metsätiedotus n go 96 . 
Tiedotuksessa selostetaan katetuotto - käsitettä ja sen soveltamis
ta metsätalouteen. 

4 TYÖTEHOSEURAN JULKAISUJA 

Metsätyöopas . Julkaisu n:o 112 . 

Opas on käytännön metsäammattimiehen käsikirja, jonka tarkoituk
sena on lisätä nykypäivän puunkorjuutekniikan tuntemusta . Siinä 
käsitellään mm. yleisiä näkökohtia hakkuun ja kuljetuksen järjes
telystä, korjuumenetelmiä, puutavaran valmi stuksen tekniikkaa , 
hakkuutyön fysiologiaa, eräitä työturvallisuuslain säännöksiä ja 
niiden sovellutusohj eita metsä- ja uittotöihin sekä hakkuutyön 
palkkaperusteita. 

5 FOLIA FORESTALIA 

Yksityismetsien kantohinnat hakkuuvuonna 1964/65 . Sulo Väänänen . 
Folia Forestalia n:o 18. 

Tutkimuksessa esitetään hakkuuvuotena 1964/65 yksityismetsienpys
ty- ja hankintakaupoissa maksettujen hintojen perusteella laske
tut kantohinnat metsänhoitolautakunnittain, päävesistöalueittain 
ja tilastoalueittain. 

Markkinapuun alueittaiset hankintamäär ät vuosina 1962 ja 1964 . Sep
po Grönlund ja Juhani Kurikka . Folia Forestalia n:o 20 . 

Tutkimuksessa on tilastoll is en otannan avulla selvitetty markki
napuun hankintamääriä alkuperäalueittain ja käyttötarkoituksit
tain . 

6 METSÄTEHON TIEDOTUKSIA 

Pinotavaran autokuljetus palstalta . Aulis E. Hakkarainen ja Aimo 
Nikunen. Tiedotus n : o 248 . 
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Tutkimuksessa on pyritty selvittämään autojen ajankäyttöä kulje
tettaessa pinotavaraa suoraan palstalta erilai sissa t i eol oissa 
erilaista kalustoa käytettäessä ja erilaisiin muodostelmiin va 
rastoi tua tavaraa kuormattaessa. 

Havupaper i pui den taskukuorintahäviön mittauksia . Olli Makkonen. 
Tiedotus n:o 249. 
Tutkimuksessa selostetaan Warkaus - taskukuorj_makoneen kuorintahä
viöstä suori tettuja mittauksia . 

Kuorintaa siirrettävällä VK 16 - kuorimakoneen ja HI.A.B 177 Metsäele
fantin muodostamalla kuorintalaitoksella . Jaakko Salminen. Tie 
dotus n:o 250 . 
Tutkimus on ko. kuorinta1aitoksen tuotoksen ja kannattavuuden 
selvittely . 

Hankintateknillinen retkeily Norlantiin . Kannolta tehtaalle tänään 
ja huomenna. Jaakko Ebeling7 Aulis E. Hakkarainen ja Jaakko Sal
minen. Tiedotus n:o 251. 
Tiedotuksessa kiinnitetään erityistä huomiota m~akuljetusten li
sääntyvään osuuteen uiton kustannuksella puutavaran kaukokulje
tuksissa ja toisaalta runkoina korjuu -menetelc~n kasvavaan suo
sioon . Tarkastelun kohteiksi joutuvat edelleen lähikuljetuksis
sa käytetty kalusto, erilaiset puutavaran valmistuslaitokset ja 
eri kuljetusvaiheiden niveltäminen toisiinsa joustavasti . 

Tutkimus paperipuiden juonnosta Valmet- maastotraktorilla nipputeli
nettä ja juontokärryä käyttäen. Jaakko Salminen . Tiedotus n:o 
252 . 
Tutkimuksessa selvi tetään tuotoksen riippuvuutta matkasta kummas
sakin juontomenetolmäs~ä ja niiden käyttöalue ~ ta. 

Katsaus nykyisiin metsätraktoreihin . Jaakko Salminen . Tiedotus 
n:o 253 . 
Tutkimuksessa esitetään yhteenveto nykyisistä kuormaa laahaavis
ta ja kuormaa kantavista, pyörä- ja telat:r:-akto:::-eista. 

Vertailu puutavaran juonnosta juontopankolla varustetuilla maatalo
ustraktoreilla ja Valmet-rnaastotraktorilla. Jaakko Salminen. 
Tiedotus n : o 254. 
Tutkimuksessa selvitetään maini tt11jen j uontomenetelmien tuotok
sen riippuvuutta matkasta, puutavaralajista, työmenetelmä.stä ja 
maastosta. 

Selvitys erilaisten hakkuumenetelmien käytöstä kuusipaperipuun han
kinnassa. Mikko Kahala. Tie dotus n : o 255 . 
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Tutkimuksessa selvitellään karsintavä line en, karsinnan laadun ja 
pölk.k:yjen pidentämisen vaikutusta kuunipaperi~uun hakkuusoen. 
Tutkimus liittyy ns. hankintamenete lmätutkimuksiin, joissa ver
rataan uusia puutavaran korjuumenetelmiä tavanomaisiin menetel
miin . 
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Tutki mus 2 ••• 8 m vaihtelevan pituisen ja 2 m kuusipa.peripuun hak
kuusta . Mikko Kahala. Tiedotus n : o 256 . 
Tutkimuksessa käsitellään va ihtelevan pituisen 2 •• • 8 m kuusipape
ripuun hakkuuta juontotaakkoihin hajalleen. Vertailuperustana on 
käytetty 2 m kuusipaperipuun hakkuuta kahmainkasalle palstatien 
varteen ja ristikolle palstatien varteen . 

Puutavaran kuljetuksiin talvella 1966 osallistuneet autot . Aulis E. 
Hakkarainen. Tiedotus n : o 257 . 
Tiedotuksessa selostetaan puutava ran kuljetuksiin osallistuneista 
autoista talvella 1966 kerätyn tilaston tuloksia . Tilaston avul
l a oli tarkoitus selvittää nä ihin kuljetuksiin osallistuneiden 
autojen määrä ja laa tu seka tapahtunut kehitys. 

Moottorisahamiesten päivien käyttö j a päiväans io talvella 1966. Rai
mo Savolainen. Tiedotus n ~ o 258 . 
Tutkimuksessa selostetaan Metsätehon helmikuussa 1966 moottorisa
hamiesten päiväansioista keräämän tilaston tuloksia. Tilastoon 
sisältyy ansioiden lisäksi tietoja myös päivien käytöstä ja työ
menetelmistä . 

Tutkimuksia paperipuiden juonnosta Valmet Terra 465 -traktorilla 
Kaavilla . Jaakko Salminen . Tiedotus n ~ o 259. 
Tutkimuksessa selvitetään 2 m pa peripuiden ja paperipuurankojen 
juontotuotoksen riippuvuutta sekä juonto- olosuhteista että kar
sinnan laadusta . 

Vertailevia tutki::!:llksia 2 m~npaporipuidon ja p~poripuurankcjon juon
nosta Keuruulla . Jaakko Salminen . Tiedotus n: o 260 . 

Tutkimuksessa selvitetään 2 m paperipuiden ja paperipuurankojen 
juontoa l aahustaakka- ja perävaunujuontona. 

Hankinnan koneellistami sen perusongelmista Ruots issa t apahtuneen ke
hityksen va lossa . Jaakko Eboling. Tiedotus n : o 261 . 

Pääoman lisääntynyt käyttö metsätöissä asettaa pienipuiset poh
joiset metsät samoin kuin pientä puuta tuottavat harvennushakkuut 
suhteellisesti suurenevan kustannuspaineen alaisiks i . Tiedotuk
sessa käsitellään tämän kehityksen perusteita sekä esitellään 
er ä itä teknisiä r atkaisuja , joi lla tätä kohitystä voidaan vastus 
taa . 

Esi telmiä Metsätehon kur ssi- ja retkeilypäivillä 18.- 19.10.1966. J ,E. 
Arnkil, Väinö Niku, Ve i kko Ti a inen ja Arno Tuovinen . Ti edotus 
nm 262 . 

Metsätehon kurssi- ja rctkeilypäivion 1966 pääteemana oli koneel
listamisen aiheuttamat ongelmat puutavaran hankintatoi minnassa ja 
tehtaan puunvastaanotossa . Kyseessä olevia a i heita käsittelevis
tä esitelmi stä julkai staan tässä tiedotuksessa seuraavat: J . E. 
Arnkil, Puun korjuun kehittämisen perustei sta ; Väinö Niku , Kar
sinta koneellistamisongclmana; Veikko Ti ainen, Milloin metsäau
totion r akentaminen kannattaa ; Arno Tuovinen , Mittaus murrosvai
heessa - mittausmenotelmien kehi ttyminen . 
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I I R u o t s i s s a i l m e s t y n e i t ä 

j u 1 k a i s u j a 

1 FORSKNINGSSTIFTELSEN SKOGSARBETEN, REDOGÖRELSE 

Det dragna hjulets hindertagning. Jan Scholander. Redogörelse nr 
1/1966. 
Tutkimus selvittelee pyörän esteenylityskykyä teoreettisestistaat
tisten kokeiden perusteella. Se sisältää myös saatujen koetulos
ten sovellutuksia käytäntöä varten sekä malleja erilaisten perä
rakenteiden kuormituksen ja vetokyvyn laskemiseksi. 

Synpunkter på vägnätets utformning för några avverkningssystem. Ei
nar Malmberg, Hans Åkesson, Per Olov Nilsson. Redogörelse nr 
3/1966. 
Selvityksessä kuvataan tieverkoston tarvetta sekä tienrakennus
ja puunkorjuukustannuksia erilaisia puunkorjuumenetelmiä käytet
täessä. 

Analys av högmekaniserade avverkningssystem tänkbara år 1970. Olle 
Hedbring, Hans Åkesson. Redogörelse nr 4/1966. 
Tutkimus on alustava teoreettinen selvitys vuonna 1970 käytettä
viksi oletettujen puunkorjuumenetelmien tuotoksista ja kustannuk
sista. Sen tarkoituksena on tietojen antaminen puunjalostusteol
lisuudelle ja koneiden valmistajille siitä, millä konetyypeillä 
voidaan tulevaisuudessa olettaa saavutettavan paras taloudellinen 
tuloo. 

Fällnings-buntningsmaskiner. En utredning på grund av provningar med 
Vit Feller Buncher. Bengt Carlsson. Redogörelse nr 5/1966 . 

Tutkimuksessa selostetaan Vit Feller Buncher -kaato-niputus-juon
tokoneella Ruotsissa suoritettuja kokeita sekä tarkastellaan näi
den töiden koneellistamismahdollisuuksia Vit Feller Buncherista 
saatujen kokemusten pohjalta. 

Motorsågens buller och vibrationer. K. - G. Bygren, J .-E. Floren, 
B. Lindberg. Redogörelse nr 6/1966. 

Tutkimus sisältää selvityksen melutasosta puutavaran hakkuussa 
moottorisahalla sekä tutkimustuloksia melu- j a tärinävahingoista 
~a keinoja näiden ohk.äisomisoksi. 

Synpunkter på franskt skogsbruk. Bengt Sköldberg. Rodogörelse nr 
7/1966 . 
Selvityksessä esitellään Ranskan metsäta loutta, mm. puunkorjuu
menetelmiä ja puunkorjuun koneollistamiskysymyksiä kirjoittajan 
huhtikuussa 1966 tekemän opintomatkan perusteella. 

Studieresa i Nordamerika juni-augusti 1966. Göran Lönner. Redogö
relse nr 8/1966. 
Selvitys on kirjoitt~jan matkakuvaus tutustumiskäynnistä eräissä 
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USA:n l ounai sosan ja länsirannikon sekä Bri ttil äisen Kolumbi an 
ja I tä- Kanadan metsäteollisuusyhtiöissä ja tutkimusla i toksissa . 

2 FORSKNINGSSTIFTELSEN SKOGSARBETEN, .MEDDELANDE 

Om data och information. Bertil Nilsson . Meddclande nr 4. 
Tiedotus on teoreettinen selvitys tietojen tarpeesta metsätalou
den puunkorjuumenetelmien kontrollo i miseksi . 

3 FORSKNINGSSTIFTELSEN SKOGSARBETEN, TEKNIK 

Reparation och underhåll av skogsbrukets rnaskiner. Åke Järvholm, 
Olle Hedbring. Teknik nr 4/1966. 

Artikkelissa selostetaan lyhyesti vuonna 1965 saatuja kokemuksia 
metsätalouden koneiden huo: to- ja korjaustarpeesta sekä - kustan
nuks i sta , 

4 FORSKNINGSSTIFTELSR.~ SKOGS~RBETEN, EKONOMI 

Enkel upparbetning av stammar -v-:i.d bilväg. Kjell Kila~der , Ekonomi 
nr 1/1966~ 

Tutkimus on alustava selvitys vii1ellä paikkakunnalla eri puolil
la Ruotsia vuonna 1965 suoritetuista kokeista runkojen ap:eerauk
sesta autotien varressa . 

Hydrauliska &riplastare i svenskt skogsbruk. 
nomi nr 2/ 1966, 

Bengt Sköldberg, Eko-

Tutkimuksessa selostetaan , minkälaisia hydraulisia ka.hmainkuor
maajia käytetään eri puutavaralajien kuor~aukseen eri ajoneuvois
sa. Siinä selostetaan myös ko . kuormaajan korjaustarvetta pals
talta alkavassa traktorikulje tulcsessa. Liitteessä es itellään 
Ruotsissa valmistettavat 1.L •• , 5,0 tonni~ctrin hydrauliset ka.h
mainkuormaajat3 

Avverkninessyste~. E~farenheter i s3l'Ilffiandrag , Kjell Kilander. Eko
nomi nr 3/1966. 

Artikkelissa tarkastellaan eri puunkorjuumenetelmien käyttömahdol
lisuuksia ja tulevaisuuden näkymiä Ruotsissa. 

Maskinell upparbetning av m~ssaved vid stickväg. Bengt H:son Ager. 
Ekonorei nr 4/1966. 

Selvityksessä tark~stellaan, minkälaisiin tuotoksiin pitkälle ko
neellistetussa )aperipuu..'lkorj~ussa olisi ,äästävä käytettäessä 
LRA-Roadside Processoria, j otta menetelmä olisi kilpailukykyinen 
ka.tkotun tavaran nykyisc~ Yorju~menetclmän kanssa. 
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Metodstudier i skogen. Bo Pettersson. Ekonomi nr 5/1966. 

Kirjoituksessa tarkastellaan sekä yleisen että paikallisen met
sätyöntutkimuksen tarvetta puunkorjuumenetelmiä kehitettäessä. 

Virkesvärdet vid högt mekaniserade avverkningssystem. Bengt Sköld
berg~ Ekonomi nr 6/1966. 

Artikkelissa esitetään Skogsarbetenin aloittaman tutkimuksen mu
kaan saatuja näkökohtia apteerauksesta ja sen vaikutuksesta puu
tavaran arvoon pitkälle koneellistetussa puunkorjuussa. 

Metsäteho Review No . 3/1967 

SOME OF THE MOST IMPORTANT PUBLICATIONS ON THE LOGGING OF TIMBER 

THAT APPEARED IN THE NORDIC COUNTRIES IN 1966 

A selected list of numbered serial publications on the subject, 
with a brief abstract. 
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