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TOIMISTON 'I'UTKIMUSSELOSTUKSIA
Tilastotietoja puutavaran palstalta avosta metsätraktoreilla hankintakautena 1965-66 . Soi:1i Si lander . Tutkimusseloztus n : o 74 .
Tutkimuksessa selostetaan metsähnllinnon Perä-Pohjolan ja Pohjan maan piirikunnissa eri työmailla työskennelleiden itsenäisten yrit täjien omistuksessa olevien traktoreiden ajankäytöstä, tuotoksista
ja ansioista kerättyä tilastoa .
Runlrnina hankinnan kokeilu 1966 .

Kari Laitinen .

Tutkimusselostus n : o

75 .
Tutkimus on yksityiskohtainen selvitys runkoina hankinnasta eräällä
työmaalla . Siinä käsitellään myös runkoina hankinnan kustannuksia
ja verrataan niitä tavaralajeittaisen menetelmän kustannuksiin .
Tutkimuksia runkojuonnosta .

J ouko Örn .

Tutkimusselostus n : o 76.
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Tutkimuksessa selvitetään työmenetelmien, olosuhteiden, kaluston j a
puuston vaikutusta metsätraktoreilla suoritettavan runkojuonnon tuo.
tokseen talvella .
Tutkimus eri karsinta-asteisten runkojen hakkuusta verrattuna pinota.
varan palstatien varteen hakkuuseen . - Soini Silander . Tutkimusse lostus n : o 77,
Tutkimuksessa selvitetään työajan menekkiä eri karsinta -astei s ten
runkojen hakkuussa ja verrataan sitä tavanomaisen palstatien varteen
hakkuun ajanmenekkiin .
Runlrnina hankinnan tal vikokeilu v. 1967 .
lostus n : o 78 .

Kari Laitinen.

Tutkirnusse -

Tutkimus liittyy tutkimusselostuksessa n:o 75 esitettyyn runkoina
hankinnan kokeiluun. Siinä selvitetään olosuhteiden vaikutusta run koina hankinnan eri työvaiheisiin ja uusien työmuotojen tarkoituksenmukaisuudesta suoritettuja kokeiluja.
Moottorisahakustannukset Hepokankaan työmaalla hankintakautena 1965-66 .
Jussi Hirvola . Tutkimusselostus n : o 80 .
Tutkimuksessa selvitetään työmaan moottorisahakustannuksia tehtyä
puumäärää ja moottorisahan käyttötuntia kohti laskettuina.

2 METSÄHALLITUKSEN TEKNILLISIÄ TIEDOITUKSIA
Metsähallituksen M-F Robur -metsätraktorisarjan käyttö - ja kustannusti laston analysointia v . 1966 . Unto Silvenn~inen . Tiedoitus n : o 66 .
Tiedotuksessa selvitetään metsähallituksen kirjanpidon mukaan laadittua kymmenen M-F Robur -metsätraktorin käyttö- ja kustannustilastoa .
I 1

3 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA
Vaihtelumalleja kuoren painosta ja painoprosentista .
Julkaisu 62 .5.

Pentti Hakkila.

Tutkimuksessa tarkastellaan männyn, kuusen ja koivun kuoriprosenttia selvittelemällä kuoren painon :a kuoren painoprosentin vaihtelua saman rungon eri osissa ja eri runkojen välillä sekä kuoren
painoprosentin ja tilavuusprosentin välistä korrelaatiota.
Rungon tyvestä alkavan osan suhteellisen kuutiomäärän arviointi. Pentti Nisula. Julkaisu 62 .6 .
Tutkimuksessa kehitetään apteeraushypsometri, josta voidaan lukea
rungon tyvestä alkavan osan suhteellinen kuutiomäärä. Lisäksi siinä tarkastellaan rungon tyvestä alkavan osan suhteellisen kuutiomäärän ja suhteellisen pituuden välistä riippuvuutta paraboloidin
ja kartion muotoisessa kappaleessa.
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Koivupaperipuun pinotiheydestä ja kuutiosuhtei sta.
kaisu 62 .7 .

Pentti Ni sula. Jul-

Tutkimuksessa selvitellään pinotiheyteen ja kylkitiheyteen liittyviä
ongelmia Etelä -Suomesta kerätyn koivupaperipuuaineiston avulla .
Minimiläpimitan vaikutus havupaperipuun valmistusaikaan. Olli Makkonen .
Julkaisu 63 .3 .
Tutkimuksessa selvitetään minimiläpimitan vaikutusta havupaperipuun
valmistusaikaan sekä tarkastellaan minimiläpimitan pienentämisen vaikutusta työajan menekkiin ja yksikköpalkkaan .

4 TEHOKORTISTO, TYÖ'l'EHOSEURAN METSÄTIEDOTUKSIA
Puun korjuun koneellistamisen kustannuksista .
tiedotus n : o 107 .

Mikko Kantola .

Metsä -

Tiedotuksessa tarkastellaan esimerkkilaskelmia käyttäen investoinnin,
pääoma- ja käytto'kustannusten , vuotuisen työmäärän, työmaan koon,
hakattavan puuston koon ja leimikon tiheyden vaikutusta puunkorjuun
kustannuksiin. Siinä käsitellään myös ympärivuotisen puunkorjuun
ja raskaan koneellistamisen mahdollisuuksia .
Traktorin pyörissä käytettyjen liukuesteiden ominaisuuksia.
taja. Metsätiedotus n : o 108.

Paavo Haa -

Tiedotuksessa tarkastellaan leveiden renkaiden , kaksoisrenkaiden,
kitkarautojen, lumiketjujen ja nastoituksen vaikutusta traktorin
talviajo-ominaisuuksHn .
Vertailu pinotavaran ajosta takapyörävetoisella ja nelipyörävetoisella
Fiat 615 ja Fiat 615 DT -maataloustraktorilla . Mauno Melvasalo.
Metsätiedotus n:o 109 .
Vertailussa esitetään tuloksia kevättalvella 1966 puutavaran metsäkuljetuksesta suoritetuista tutkimuksista . Siinä selvitetään ensi sijaisesti traktoreiden liikkumiseen kuluvaa aikaa sekä traktorei den tuotoksia ja kustannuksia .
Ammattitaito rnetsätraktorien käytössä .
Metsätiedotus n:o 114 .

Aimo Nikunen, Soini Silander .

Tiedotus SisäJt ää artikkelit Metsätraktorin kuljettaja avainasemas sa ja Hydraulisen kuormauslaitteen käyttäjän Al111!lattitaidon vaikutus taakka-aikaan .
Metsätalouden tuottavuuden ja työllisyyden kehitysennusteita .
Heikinheimo . 'ietsätiedotus n:o 115 .

Lauri

Artikkelissa selostetaan eri tutkijoiden laatimia työvoiman ja tuot tavuuden kehitysennusteita sekä tarkastellaan Kauko Mannermaan työvoimatasetta .
Maatilatyövoiman käyttömahdollisuudet tulevaisuuden puunkorjuussa .
Mikko Kantola . qetsätiedotus n :c 116 .
Artikkelissa tarkastellaan maatilojen työvoimatilanteen kehitystä
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ja työvoiman tulevaa tarjontaa metsätöihin sekä kausiluonteisen
maatilatyövoiman tarjoaman työpanoksen käyttömahdollisuuksia tu levaisuuden puunkorjuussa .
Hankintahakkuut ja maatilakokonaisuus.
n:o 118 .

Kauko Hahtola.

Metsätiedotus

Artikkeli on tiivistelmä Työtehoseuran julkaisusta n:o 114 .
Kannattaako maasto - ja t i ekuljetus suorittaa samalla ajoneuvolla?
Unto Väisänen . Metsätiedotus n:o 119 .
Artikkelissa vertaillaan maataloustraktorilla, jatketun lähikulje tuksen erikoisajoneuvolla ja kuorma-autolla suoraan palstalta tapahtuvaa kuljetusta menetelmään, jossa metsäkuljetus suoritetaan
kuormaa kantavalla metsätraktorilla ja tiekuljetus kuorma -autolla.

5 TYÖTEHOSEURAN JUIKAISUJA
Hankintahakkuut ja maatilakokonaisuus.

Kauko Hahtola .

Julkaisu n:o

114 .
Tutkimuksessa selvitellään faktorianalyyttista mallia käyttäen hankintahakkuitten ja maatilakokonaisuuden yhteyksiä sekä maatilatalouden ja ympäristötekijöiden alueellisia eroja ja yhteyksiä.

6 UI'ITOTEHO ry:n TIEDOITUKSIA
Havaintoja tekokuituköysien käytöstä Oulujoen nippu-uitossa.
Paasin . Tiedoitus n:o 226 .

Unto

Tutkimuksessa esitetään uittokaudella 1966 saatuja kokemuksia tekokuiduista valmistetuista nippusiteistä. Se on jatkoa vuonna
1965 aloitetulle tutkimukselle ja siinä selvitetään myös tekokuituköysien käyttömahdollisuuksia hinaus- ja varppausköysinä .
Tutkimus patolansseista ja traktorivyörytyksistä Kemijoella 1966 . Lauri Hemmi . Tiedoitus n:o 227.
Tutkimuksessa selostetaan keväällä 1966 suoritettuja patolanssija traktorivyörytystutkimuksia Kitisellä, Luirolla ja Yli-Kemillä.
Siinä vertaillaan molempia veteenpanotapnja s~kä nii stä aiheutunei ta kustannuksia keskenään ja tehdään veteenpanoja koskevia parannusehdotuksia .
Traktorivyörytyksen aiheuttama puutavaran rikkoutuminen Kemijoella
1966 . Björn Finne . Tiedoitus n:o 228.
Tutkimuksessa selostetaan keväällä 1966 tehtyjä havaintoja puutavaran rikkoutumisesta sekä rikkoutumiseen vaikuttavista tekijöistä patolanssivyörytyksessä .
Havaintoja lyhyillä sidepuilla tehtyjen kaksoisnippujen mittauksesta
autossa ja vedessä. Björn Finne. Tiedoitus n:o 229.
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Tiedotuksessa selostetaan syksyllä 1966 suoritettuja lyhyillä sidepuilla tehtyjen kaksoisnippujen mittaustuloksia hankinnan eri vaiheissa .
Havutukkien uimiskyky .

Björn Finne .

Tiedoitus n :o 230.

Tiedotuksessa tarkastellaan eri tutkijoiden kirjoituksia ja tutkimustuloksia havutukkien uimiskyvystä sekä keinoista puutavaran ui miskyvyn parantamiseksi .
Koetuloksia rasiin kaadetun mäntypaperipuun uimiskyvystä.
Tiedoitus n:o 231 .

Lauri Hemmi.

Tutkimuksessa tarkastellaan kuorellisen mäntYf'aperipuun kuiV'...unista
ristikolla ja rasiinkaadon vaikutusta kuivumiseen sekä mainituilla
tavoilla kuivattujen koepölkkyjen uimiskykyä Rovaniemen lähistöllä
1965-66 suoritetun kokeen perusteella .

'

Ihmistyön menekki uittotöissä Pohjois-Suomen uittoväylillä .
mi. Tiedoitus n : o 232.

Lauri Hem -

Tutkimuksessa tarkastellaan ihmistyön menekkiä uittotöissä PohjoisSuomen uittoväylillä kerättyjen tilastojen perusteella.
Auto- ja traktoriniputuskalustosta .

Unto Paasio .

Tiedoitus n : o 234 .

Selvityksessä esitellään autoissa ja traktoreissa käytettyjen tukkija pinotavarapank..~o jen rakenteesta maamme tärkeimmillä niputusalueilla kerättyä tilastoa ja armetaan ohjeita pankkorakenteille asetettavista vaatimuksista .
Jatkotutkimus paperipuun pinotiheyksistä Kemijoella 1967 .
Tiedoitus n : o 235 .

Lauri Hemmi .

Tutkimus on jatkoa keväällä 1965 aloitetuille tutkimuksille Kemijoel la uitossa olevien puutavaralajien pinotiheyksistä .
Havaintoja Ruotsissa käyttöön otetuista raakapuun mittausmenetelmistä.
Lauri Hemmi . Tiedoitus n : o 236 .
Tiedotuksessa tarkastellaan runkojen mittausmenetelrniä ja puutavaran luovutusrnittaustapoja Ruotsin mittausyhdistyksistä, eräiden metsäteollisuusyhtiö.den hoitoalueista sekä rnittausasemilta saatujen
tietojen ja havaintojen pohjalta .
Paperipuunippujen kuutiolnti jäällä .

Unto Paasio .

Tiedoitus n:o 237 .

Tutkimuksessa selvitetään Jäälle tai maalle ajoneuvosta pudotetun
nipun kuutiointimahdollisuuksia ja - tarkkuutta ristiin tapahtuvan
leveyden Ja korkeuden mittauksen avulla.

7 ME'TSÄTEHO TIEDOTUKSI A
Autokohtaisen kahmninnosturin käytöstä puutavaran kuormauksessa . Aimo
Nikunen . T edotus n : o 263 .
Tutkimuksessa selvitetään, millä tavoin paperipuun kuormauksen ajanmenekkiin vaikuttavat pölkkyjen pituus, puulaji, kuorinta-aste ja
varastointi tapa .
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Jatkotutkimuksia tukki- ja paperipuurunkojen laahusjuonnosta erilaisilla maastotraktoreilla. Jaakko Salminen. Tiedotus n:o 264.
Tiedotuksessa selostetaan Valmet Terra 465, Valmet Terra 865 ja
Tree Farmer -metsätraktorei.lla talvella 1967 suoritettuja tutkimuksia tukki- ja paperipuurunkojen juonnosta.
Tutkimus 2 m, 3 m ja 4 m kuusipaperipuun hakkuusta.
Tiedotus n:o 265.

Mikko Kahala.

Tutkimuksessa t arkastellaan 3 m kuorellisen kuusipaperipuun hakkuun
ajanmenekkiä verrattuna 2 m ja 4 m kuorellisen kuusipaperipuun hakkuuseen sekä käsitellään suppeasti moottorisahakarsinnan vaikutusta hakkuutuotokseen.
HavaiLtoja puuraaka-aineen tehdastoimituksista Ruotsissa vuonna 1966.
Jaakko Ebeling. Tiedotus n:o 266.
Tiedotuksessa selostetaan seitsemään ruotsalaiseen metsäteollisuusyhtiöön suoritetulla tutustumismatkalla tehtyjä havaintoja puuraaka-aineen tehdastoimituksista ja puun käsittelystä tehtaalla.
Selvitys erilaisten hakkuumenetelmien käytöstä kuusipaperipuun hankinnassa II. Mikko Kahala. Tiedotus n:o 267.
Tutkimus on jatkoa hankintamenetelmätutkimuksiin, jotka on julkaistu Metsätehon tiedotuksessa n:o 255. Siinä käsitellään katkotun
kuusipaperipuun hakkuusta tehtyjä lisäselvityksiä sekä karsinnan
laadun vaikutusta työtulokseen kuusipaperipuun runkoina hakkuussa.
Puutavaran kuljetuksiin talvella 1967 osallistuneet autot ja autokaluston kehitys vuosina 1957-67. Aulis E. Hakkarainen. Tiedotus n:o

268.
Tutkimuksessa selostetaan Metsätehon helmikuussa 1967 puutavaraautoi sta keräämän tilaston tuloksia sekä tarkastellaan autokaluston
kehitystä vuosina 1957-67 Metsätehon keräämien tilastojen valossa.
Leimikon koon vaikutus puunkcrjuun metsävaiheen kustannuksiin.
Väisänen. Tiedotus n :o 269.

Unto

Tutkimuksessa selvitetään leimikon koon vaikutusta puun korjuukusta.nnuksiin kustannustilastojen, aikatutkimu3ten ja kokemustietoihin
perustuvien teoreettisten laskelmien avulla .
Vertailevia tutkimuksia sahapuurunkojen juonnosta Valmet Terra 465,
Valmet Terra 865 ja Valmet Terra 1265 -maastotraktoreilla. Jaakko
Salminen . Tiedotus n :o 270.
Tutkimuksessa öP.lvitetään havupuurunkojen juontotuotosta ja sen
riippuvuutta matkasta, juontoajoneuvosta, maastosta , runkojen koosta, kaatotavasta ja esikasauksesta .
Puunkorjuumenetelmät ja korjuutekniset olosuhteet hankintavuonna 1966/
67. Raimo Savolainen. Tiedotus n:o 271.
Tiedotuksessa selostetaan Metsätehon kesällä 1967 keräämän tilaston
tuloksia metsäteollisuuden käyttöön tulevan, hankintavuonna 1966/
67 hakatun puun korjuumenetelmistä ja korjuuteknisistä olosuhteista .
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8 MUUT JULKAISUT
Puunhankinnan kehittämisestä pohjoiskarjalaisittain . Pohjois -Karjalan
metsänhoitajat ry :n mietintö puunhankinnan rationalisoinnista.
Joensuu 1967 .
Kirjasessa käsitellään leimaus- ja hankintasuunnittelua, myyntija ostomenetelmiä, puunkorjuuta ja puutavaran mittausta PohjoisKarjalassa sekä tarkastellaan keinoja niiden järkeistämiseksi ja
kehittämiseksi.
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1 FORSKNINGSSTIFTELSEN SKOGSARBETEN, REDOGÖRELSE
F'dredragen vid skogschefskonferensen i Jönköping 9-10 november 1966.
Del 1 och del 2. Redogörelse nr 1/1967 .
Kaksi nidettä käsjttäväs~ä julkaisussa esitetään Skogsarbetenin
järjestämässä, metsäpäällikköportaalle tarkoitetussa neuvottelussa
pidettyjä alustuksia. Aiheet jakautuvat viiteen jaksoon: 1. Puunkorjuun koneellistamisaste Ruotsissa syksyllä 1966 sekä koneellistamis- ja kustannustaso Pohjois-Amerikassa ja Neuvostoliitossa . 2.
Tulevaisuuden puunkorjuumenetelmien analysointia. 3. Metsänhoito
ja uudet puunkorjuumenetelmät . 4. Käytännön rationalisointia . 5.
Tutkimusta koskevien kysymysten tarkastelua.
Huggning av sortiment .
se nr 2/1967 .

F'åltstudie 1966.

Stig Andersson .

Redogörel-

Tutkimuksessa esitellään tavaralajeittaisen hakkuun ja sen eri työvaiheiden ajanmenekin runkokohtaiset laskentakaavat, jotka on laadittu syksyllä 1966 suoritettujen aikatutkimusten perusteella.
Referat från avverkningsteknisk studieresa till Sovjetunionen 13-26
november 1966. Ingvar Ekholm . Redogörelse nr 3/1967 .
Selostuksessa kuvataan ruotsalaisen metsämiesretkikunnan Moskovaan,
Oleninin lespromhoosille, Leningradi i n ja Arkangeliin tekemällä
opintomatkalla saatuja kokemuksia ja havaintoja neuvostoliittolaisista puunkorJuumer.etelmistä ja niiden tulevaisuuden näkymistä .
Reparation av skogstraktorer i Norrland 1965.
Ericsson. Redogörelse nr 4/1967.

Mats Blakstad,

Tor

Julkaisussa selostetaan marras-joulukuussa 1965 ja tammikuussa 1966
Norlannissa metsätraktoreiden ja niiden varusteiden korjauksista
kerätyn tilaston tuloksia. Ti lastossa esitetään myös tieto a metsätraktoreider. omistussuhtej sta, telavarust~ista, kuormauslaitteista, merkeistä j a malleista, iästä, käytöstä, tuotoksista ja huollosta.
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Metodik f"dr beräkning av prestationer vid terrängtransport av stammar .
K. -G . Bygren, Bo Pettersson. Redogörelse nr 6/1967.
Julkaisussa selvitetään kokonaisten runkojen maastokuljetuksesta
suoritettujen tutkimusten perusteella laadittuja, eri työvaiheiden
ajanmenekkiä kuvaavia laskentakaavoja ja käyrästöjä, jotka on tarkoitettu lähinnä suunnittelua ja valvonnan tuotoslaskentaa varten .
Virkesmottagning vid massa- och pappersindustrin .
Stenerås. Redogörelse nr 7/1967,

B. Lundqvist,

B.

Julkaisussa selostetaan toukokuussa 1966 kerätyn tilaston tuloksia
puun vastaanotosta selluloosa- ja paperitehtailla.
Lastning av stammar på bil med gaffellastare .
relse nr 8/1967 .

K.-G. Bygren,

Redogö-

Tutkimuksessa selostetaan tammi-huhtikuussa 1966 Keski-Norlannissa
tehtyjä aikatutkimuksia runkojen autoonkuormauksesta BM Volvo I.M
218 -haarukkakuormaajalla . Siinä käsitellään myös erilaisten olosuhteiden vaikutusta kuormauksen ajanmenekkiin .
Krafter och skador vid fällning och kapning med klipp och skärdon .
Martin Wiklund. Redogörelse nr 9/1967.
Tutkimuksessa selostetaan laboratoriossa sekä pienoismalleilla että
normaalimittakaavassa suoritettuja kokeita monitoimikoneen terälaitteen puun katkaisussa tarvitsemista voimista ja siinä puihin syntyvistä vaurioista erilaisissa olosuhteissa.
Utbyte och fin~siering av skogstraktorer.
Redogörelse nr 10/1967 .

S . Jämtelid, H. Karlsson.

Julkaisussa tarkastellaan MAPI-menetelmää käyttäen, milloin on taloudellista vaihtaa metsätraktori uuteen . Lisäksi siinä käsitellään erilaisia rahoitusmahdollisuuksia metsätraktoripalvelusten
hankkimista varten.
Tidformler f"dr huggning baserade på fältstudier 1959-67 .
Ager. Redogörelse nr 12/1967.

Bengt H:son

Julkaisussa esitetään puutavaran hakkuun eri työmenetelmien ja tavaralajien ajanmenekkiä kuvaavia kaavo ja je käyrästöjä, jotka perustuvat ruotsalaisten ja norjalaisten tutkijoiden tutkimusaineistoihin.
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FORSKNINGSSTIFI'ELSEN SKOGSARBETEN, TEKNIK
Macl<innytt. Hy-Hoe 580 Logger.
· nr 2/1967,

Tor Ericsson, Arne Svensson.

Teknik

Artikkelissa esitellään RY-Hoe 580 Logger -puomikuormain sekä selostetaan sillä käytettyyn kuorma-autoon asennettuna suoritettuja tutkimuksia runkojen autoonkuormauksesta.
Maskinnytt. Hiab Skogselefant monterad på påhängsvagn.
back. Arne Svensson. Teknik nr 3/1967.
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System Kuller-

0

Artikkelissa selostetaan uutta sekä katkotun tavaran että runkojen
kuormaukseen soveltuvaa ratkaisua, jossa autokohtainen puomikuormain HIAB Metsäelefantti on sijoitettu perävaunuun kääntyvälle ja
eri asentoihin lukittavalle alustalle.
Maskiner under utveckling i USA och Kanada .
Karlsson. Teknik nr 5/1967 .

Rune Andersson,

Ingmar

Artikkelissa esitellään maaliskuussa 1967 Pohjois-USA:han ja EteläKanadaan suoritetulla opintomatkalla nähtyjä uusia kaato - juontokoneita, liikkuvia käsittelimöitä sekä juontotraktoreita .
Referat . Kemiska skaderisker i arbetet. Gideon Gerdhardsson . Leder,
muskulatur och cirkulationsorgan arbetsställningar . Sven Carlsöö .
Teknik nr 6/1967 .
Artikkelit ovat lyhennelmiä koneenkuljettajan työterveysongelmia
käsitelleessä Skogsarbetenin järjestämässä neuvottelussa pidetyis tä e8itelmistä. Edellisessä käsitellään työympäristön, ilman epäpuhtauksien ja kemiallisten aineiden vaikutusta työntekijään ja
jälkimmäisessä työasennon vaikutusta niveli in, lihaksistoon ja ve renkiertnelimiin .
Bandtraktor SM 661 .

Arne Svensson .

Teknik nr 7/1967 .

Artikkeli käsittää SM 661 Nalle -metsätraktorin teknisen esittelyn,
joka on laadittu Statens Maskinpr ovningarin suorittamien virallis ten kokeiden perusteella .
Årets motorsågar .

Bo Lindberg, Arne Svensson .

Teknik nr 8/1967 .

Artikkelissa esitellään lyhyesti suurimpien valmistajien kulumassa
olevana hakkuukautena markkinoimat moottorisahamallit .
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FORSKNINGSSTIFI'ELSEN &<:OGSARBETEN, EKONOMI
Effektivisering av dagens avverkningsmetoder .
nr 1/1967.

Bo Pettersson. Ekonomi

Artikkelissa esitetään seitsemän kohdar.. ohjelma metsäkuljetuksen
kustannusten alentamiseksi käyttämällä nykyisiä menetelmiä tehok kaimmalla tavalla .
Dri~skontroll .

Ur SLA : s traktorstatistik .

R. Sievert .

Ekonomi nr

2/1967 .
Artikkelissa esitellään SLA:n metsätnimiston traktoritilastoa, jo ta on kerätty 1. 1. 1964 lähtien Etelä-Ruotsissa sijaitsevilta metsäteollisuusyhtiöiltä . Tilasto koskee traktoreiden tuotoksia, käyttöastetta, työajan jakautumista ja keskeytysten syitä .
Analyser avseende framtida avverkningssystem .
Åkesson . Ekonomi nr 3/1967 .

Olle Hedb!'ing, Hans

Artikkelissa selostetaan puunkorjuumenetelmiä, joita oletetaan käytettävän vuonna 1970 . Artikkeli on lyhennelmä Forskningssti~el 
sen Skogsarbetenin Redogörelsestä n : o 4/1966 .
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Självklättrande bearbetningsmaskiner.
nr 4/1967.

Carl-Johan Bredberg.

Ekonomi

Tutkimuksessa selvitellään puutavaran valmistuskustannuksia käytettäessä karsintaan itsekiipeäviä karsimakoneita sekä verrataan niitä tavanomaisiin valmistuskustannuksiin moottorisahakarsintaa käyttäen.
Bestämning av minsta toppdiameter.

Hans Troedsson.

Ekonomi nr 5/1967,

Artikkelissa esitetään taloudellisesti edullisimman minimilatvaläpimitan määrittämiskeino nomogrammia käyttäen. Lisäksi siinä selvitetään, miksi standardipituisen tavaran latvaläpimitan on oltava
pienempi kuin sekamittaisen tavaran.
Motorsågskostnader.

Bengt Carlsson , Bo Lindberg .

Ekonomi nr 6/1967.

Artikkelissa selvitetään moottorisahan kiinteitä ja muuttuvia kustannuksia katkottuina tavaralajeina, runkoina sekä kokonaisina puina hakkuussa.
Driftskontroll.

Avvikelseanalys.

Bo Pettersson.

Ekonomi nr 7/1967.

Artikkelissa selostetaan, miten puunkorjuuta voidaan tehostaa poikkeama-analyysin avulla vertaamalla saavutettuja tuot~k sia asetettuihin tavoitteisiin.
Rötangrepp i skador på stammar och rötter hos gran .
Ekonomi nr 8/1967.

Per Olov Nilsson.

Artikkeli sisältää yhteenvedon Ruotsin metsäkorkeakoulun vuodesta
1963 lähtien suorittamasta tutkimuksesta kuusen juuristovahingoista, jotka syntyvät liikuttaessa harvennuspuustoissa raskailla ajoneuvoilla .
Driftskontroll. Ex.empel från praktiken .
Ekonomi nr 9/1967.

Bo Pettersson, Roland Permen.

Artikkelissa selostetaan eräässä metsäteollisuusyhtiössä syksyllä
1966 suoritettua tutkimusta toiminnanvalvonnasta poikkeama-analyysin avulla paperipuun metsäkuljetuksessa kourakuormaimella varuste tuilla metsätraktoreilla .
Virkesmottagning vid massa- och pappersindustrin.
Ekonomi nr 10/1967.

Bengt Stenerås .

Artikkeli on lyhyt selostus toukokuun lopulla 1966 kerätystä , puutavaran vastaanottoa selluloosa- ja paperitehtailla koskevasta tilastosta . Yksityiskohtainen selvitys tilastosta on julkaistu Skogsarbetenin Redogörelsessä n:o 7/1967.
Studieresa i Kanada.

Rune Andersson, Ingemar Karlsson.

Ekonomi nr

11/1967.
Artikkelissa selostetaan maaliskuussa 1967 Pohj is-USA:han ja Etelä-Kanadaan suoritetulla opintomatkalla tehtyjä havaintoja puunkorjuuolosuhteista ja -menetelmistä, maksuperusteista ja koneiden vuokrauksesta leasing-periaatte~n mukaisesti.
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Lastning av stammar på lastbil.
1967 .

Karl - Gunnar Bygren .

Ekonomi nr 12/

Artikkeli on tiivistelmä runkojen autoonkuormauksesta kymmenellä
erilaisella kuormaajalla suoritetuista aikatutkimuks ista, joista on
esitetty yksityiskohtainen selvitys Skogsarbetenin Redogörelseissä
8 ja 11/1967 .
Minskad virkeslagring - intensivare styrning av
Lönner . Ekonomi nr 13/1967 .

skogsdri~en .

Göran

Artikkelissa tarkastellaan puutavaravarastojen pienentämisen puunkor juun ohjelmoinnille asettamia vaatimuksia .
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1 DET NORSKE SKOGFORS,0KsVESEN, MEDDELELSER
Meddelelser fra Det Norske Skogforspksvesen bind XXIV.
Teos on Norjan metsäntutkimuslaitoksen 50-vuotisjulkaisu, jossa selostetaan laitoksen eri osastojen suorittamia tutkimuksia ja toi mintaa sekä esitetään kirjallisuusluettelot niiden julkaisuista .

2

DET

ORSKE SKOGFORS)OKSVESEN, DRIFTSTEKNISK RAPPORT

Dri~steknisk rapport nr. 6 .
I.

Saertrykk av Tidsskri~ for Skogbruk nr .

Julkaisussa selostetaan NorJan metsäntutkimuslaitoksessa tyo1rnutena
1965/66 metsätyöntutkimuksen alalla tehtyjä töitä . Siinä käsitel lään mm . seuraavia aiheita : Vinttureiden lab ratariotutkimus . Muo viköysien testaus . Ilmaratakuljetuksen niveltäminen maata pitkin
tapahtuvaan kuljetukseen kokonaisten runkojen juonnossa . Puutavaran kulj etus MI - 6 -heljkopterilla Norjan vuoristoseuduilla . Sahatukkien ja 3 m paperipuun autokuljetus . Kokonaisten runk jen auto kuljetus . ~etsätraktoreiden melun mittaus . Kirveskarsirman ja
moottorisahakarsinnan hakkuumiehelle aiheuttama rasitus . Ergonomisia tutkimuksia kolmesta metsätraktorista . Puutavaran kuljetukseen
soveltuvat traktorit. Metsäteiden suunnittelu ja rakentaminen geologisin perustein .

3

SKOGBRUKETS OG SKOGINDUSTRIENES FORSKNINGSFORENING, TRANSPORTUTVALGET
Tpmmertransport med boggilastebil og separat lassbaerende bcggitilhenger . Björn Di esen .
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Tutkimuksessa tarkastellaan telikuorrna-auton ja puoliperävaunun käsittävän ajoneuvoyhdistelmän käyttömahdollisuuksia ja kustannuksia
puutavaran kuljetuksessa .
Sporingsforspk med modellutstyr av lastebil og to- akslet tilhenger .
Forelpping rapport. Björn Diesen .
Tutkimuksessa tarkastellaan osittain pienoismalleja käyttäen kaksi akselisella perävaunulla varustetun puutavara-auton rakennetta ja
kaarreominaisuuksiu .

Metsäteho Review 1/1968

SOME OF THE MOST IMPORTANT PUBLICATIONS ON THE LOGGING OF TlliBER
THAT AP?EARED IN THE NORDIC COUNTRIES IN 1967

A selected list of numbered serial and other publications on the
subject, with a brief abs~ract .
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&uomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton metsätyöntutkinrusosasto
Rauha.lkatu 15, Helsinki 17

