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Numerotta/1968 

MITÄ M E T S Ä T E H 0 S S A 

KULUVAN VUODEN AIKANA 

VALMISTUNEET TUTKIMUKSET 

Hakkuu 

TAPAHTUU 

Metsätehon vuodesta 1965 lähtien yhteistyössä metsähallituksen ke
hittämisjaoston kanssa suoritta.~a hakkuun perustutkimus on valmistunut . 
Siinä pyrittiin selvittämään, miten ammattitaitoisen, moottorisahaa 
käyttävän hakkuumichen työaika vaihtelee tehtäessä eri tavaralajeja eri 
olosuhteissa. Tutkimuksen tuloksia on käytetty hyväksi uusia työvai
heittaisia hakkuutaksoj a laadittaessa. Tulokset tullaan julka~sernaan 
myöhemmin. 

Muista hakkuuta koskevista tutkimuksista ovat valmistuneet seuraa~ 
vat . 

Moottorisahauksen konekustannuksista vuonna 1967 
Silmävaraisesti katkotun havu~aperipuun pituusjakautuminen 
Tutkimus ajouravälin vaikutuksesta paperipuun hekkuussa 
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Kuljetus 

Valmistuneet kuljetu~alan tutkimukset ovat seuraavat . 

Tutkimuksia sahatukkien koneellisesta esikasauksesta 
Hydraulinen koura.11osturi havutukkien autoonkuormauksessa 
Puutavara-autot talvella 1968 

Korjuu yleensä 

Hakkuu~ tai kuljetustutkimusten lisäksi on Metsätehossa suoritettu 
myös joukko tutkimui~sie, jotka koskevat useampaa klån yhtä korjuuvai = 
hetta tai koko korjuul:etjua . Näiste ovat valmistuneet seuraavat . 

Paperipuiden runkoina korjuu ha.rvennusleimikoissa 
Monitoimikoneet 
Puutavaran pituud~m jo. karsinnan laad.u.11 vaikutus 

korjuukustannuksi i n 
Tutkimus sahapuun kokoisten ru.11koj en ja kokopuiden ho.k

kuusta , juon.nosta ja varastokäsittelystä (Tehty yhteis
t yössä Enso-Gutzeit Osakeyhtiön kanssa) 

Mittaus 

Puutavaran cittauskysymysten tlalta on valmistunut kaksi tutkimusta. . 

Leimikon kocpuiden pystymittauksen tarkkuudesta 
Eräitä tapoja sahapuurungon arvon määrittämiseksi 

Suunnittelu 

Metsätehossa on valmistunat lisensiaatti työnä tehty tutkimus , 
k5.sittelee metsiialueen puunkorjuun suunnittelua. Sen tuloksia ei 
julkaistu , mutta ne ovat Metsät ehossa halukkaiden lA.inattavissa, 

KÄYNNISSÄ OLEVAT TUTKIMUKSET 

Hakkuu 

joka 
ole 

Hakkuun eialla jatketaan uusia hakkuumuotoja koskevia tutkimuksia. 
Parhaillaan on valmistumassa j atkotutkimus tappikarsitun, vaihtelevan 
pituisen paperipuun hak.kuusta . 

Kuljetus 

Metsäteho on sopinut Vakolan ja metsähallituks0n kehittämisjaoston 
kanssa uusien metsä.traktoreiden testaamisesta . Vakola suo~ittaa trak
toreiden teknisiä arvoja koskevat mittaukset ja kokeet ja Metsä.teho yh-
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dessä metsähallitukse~1 k;:hittämisjaoston l:anssa tuotos- ja käyttöt i las
tojen kc,ruun . Metsätehon toir.icsta :keriitään parhaillaan kyseisiä tilas~ 
toja Fiskers-metsät r a.ktor ista. 

Uusi•:::n metsätraktcrityyppien soveltuvuutta puutavaran kuljetukseen 
t-utkitaan .jatkuv<.:.sti myös ['.ikatutk.i.rrn.:::;ten avulla . Ai!leistoja on kerät
ty Fiskars, Ford Bruni::tt 5000 . Lokkeri ja Vol·,-i:;. Nalle GM 460 -trakto~ 
re i sta. Parhaillaan on t-::kcil l ä tutkimus Ve.lr.J.et-r!lctsätraktori in asen
netuista juontopihdeistä. 

Autokuljetust~1tkimustcn alalla on menossa tutkimus suurimman salli
tun ajoneuv'.)yhd.istelmi.i.:r., lrnlmia.ks12lisen auton ja täysperävaunun, ajan
kLi.ytöstii paper i puun ja tukkien kulj etu..'l'.sessa. 

Korjuu yleensä 

Suo!:ien Itse!läis:rfclen rJuhla\ruoden 1967 Ral1aston, Sitran, myöntämän maa
rärahan t<irvin on !'Ietsäteho yhdessä Mctsö.ntutkimuslaitokscn, Helsingin 
Yliopiston ja '.i:'yötehcseur22.1 ka.I'-ssa aloitte,nut tutkimukset harvennuslei ~ 
mikc,i:1in s ::weltuvien puu..'1korjuumenctc:lmien ja -koneiden kokeilemiseksi 
ja kehittämiseksi . Projektin kestoaika on viisi vuotta , joten se päät~ 
tyy vuoden 1972 lopussr. . Metsätr.hon osalta on tällä hetkellä käynnissä 
uusimpien hakkuu- ja jucntomenet8lmicn soveltuvuutta koskeva tutkim11s . 
Myöhemmin tullaan kiirmitt~irnään päähuomio erilaisten harvennushakkuisiin 
soveltuvier1 lrnnetyyppien kokeilemiseen j n kehittämiseen. - Harvennus
hakkuiden koneellis~amistutki~uksessa pyrit~än seuraamaan myös ulkomail
la tapahtuva11 tutkiEus-· ja ko~cili.1toi~intaa . Tä.mful vuoksi on mielenkiin
toista todeta , että Ruotsissa. on Forskningsstiftelsen Skogsarbetcn ,juu
ri saanut päätökseen ha.rvermushakkuissa käytettävien koneiden ,ja menetel
mien talm.;.dellitiuutta Jwskevan tutkimuksen . Siinä todetaan , että halvin 
harvennushakkuiden lrnneellisto.misratkaisu on nykyisir. käytössä oleva rae
netelm~i. , j cssa paperipuu tehdään moottorisahalla palstatien varteen ja 
maastokuljetus suoritetaan kuormaa kante.vfilla metsätraktorilla. Jos paJ..k-> 
kakusta.nnust en nousu jatk-..:.u konekustannuksiin n5.hden nykyistä vauhtia, 
saattaa siirtyr:iinen monitoimikoneiden käyttöön olla kuitenkin tarpeen 
suuressa mitassa jo 19'70-luvun puoli v:ilissä. 

'I'utkiBusto.i.mintaa jatketaan Metsiitehossa rriyös avohakkuiden puunkor
juun rationalis0imiseksi . Tällä hetkellä suoritetaan yhteistyössä Enso~ 
Gutzeit Osakeyhtiön kanssP.. tutkimusta , j os s a pyritään rnäärittii.ra~i.e .. n par= 
haimme.n kokonaistuloksen antava hakkuu- ja metsäkuljetusnenetelmä silmi:i.
varaisesti katkotulle 3 . .. 6 m ja noin 3 m tappike.rsitulle paperipuulle. 

Maassamme hankintavuonnA. 1967 /68 käytössä olleista p-..iunkor juu.'Tienetel
mistf, ja korjuuteknis istti. olosuhteista on juuri ke:z-ätty t ilastoa , jonka 
tulokset valmistuvat myöhemmin syksyllä.. 

Mittaus 

Parhailla2ll suori tetaan puutavaran pystymittauksen soveltuvuuskokei
luja. TehdasL!ittai..;.st11tkir.n1sten alcittarniscksi laaditaan juuri tutkimus
suunnitelmaa. 
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UUDET TUTKIJAT 

Metsätehon palvelukseen on 1.6.1968 tullut kaksi uutta tutkijaa,met
sänhoitaja, maat.metsät. kand. Juhani Tenhola ja metsänhoitaja Veikko 
Hj elJ::l. 

Metsänhoitaja Tenhola siirtyi toimeensa Oy Tampella Ab:n palvelukses
ta Heinolasta. Hänen päätehtävänään on harvennushakkuiden koneellista
miskysymysten tutkiminen. 

Metsänhoitaja Hjelm toimii puutavaran mittaustapojen kehittämistutki
musten parissa. 

Metsätehon organisaatio on uusien miesten tulon jälkeen seuraava. 

Toiminnanjohtaja ......•.•.•.•...... 
Tiedotus ja konsultointi •..•..•••.• 
Tutkimus: 

metsät. lis. 
metsänh. 

A.E. Hakkarainen 
J, Ebeling 

Hak.kuu ...••.•.••.•••••...••.•.•.. -"- M. Kahala 
Koneiden maksuperusteet ja 

kaukokulj et us .••.••...•....•.•• -"~ A.. Nikunen 
Lähikuljctus ja metsätyökoneet - 11-, dipl. ins. J. Salminen 
Tilastot ........................ . - 11 - R. Savolainen 
Harvennushakkuiden koneellistaminen -"- J. Tenhola 
Mittaus ......................... . f ~ "- A. Tuovinen 

l -"~ V. Hjelm 
Suunnittelu ja kustannusanalyysit metsät. lis. U. Väisänen 

Tutkimusapulaisina ovat metsäteknikot S. Lampen ja L. Säteri 
hra E. Kauppila. Aikatutkijoina on heidän lisäkseen metsäalan 
joittelijoita tarpeen mukaan. 

METSÄTEHON KURSSITOIMINTA 

sekä 
har-

Metsäteho järjestää joulukuun alussa jäsenyhtiöiden metsänhoitajille 
tarkoitetun yksipäiväisen puutavaran autokuljetuskurssin, jonka teemana 
on "Puutavaran autokuljetusten tämänhetkiset kehittämispyrkimykset". 

Metsäteho tulee syksyn mittaan järjestämään tarpeen mukaan myös yk
sipäi väisiä hankintateknillisiä kurss eja. 

ELOKlNAPALVELU 

Metsätehon elokuvapalveluun on liitetty seuraavat uudet filmit. 

n:o 87 Neuvostoliittolaista puunkorjuutekniikkaa 1968 
Filmi esittää Neuvostoliitossa k~ytettyjä ja kokeiltavina ole-
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via cetsäkoneita ja puunkäsittelyl aitoksia . Se on 16 mm:n tcks~ 
tikuvin varustettu värifilmi. Esitysaika on noin 15 min . 

n:o 88 Pohjoisamerik.."lca:!.aista puu..'1kor juuta 1967 .. 68 
Osa I Pohjoisosat 
Se esittelee Kanadan itä- ja keskiosissa sekä USA :n pohjois- ja 
itäosissa käytettyjä netsäkoneita ja puunkäsittelylaitoksia. 
Filmi on G cm : n virikai tafilmi . :2si ty:rn~ka noin 15 min . Muka~ 
na seuraa selostus elokuvan tapaht-LU."'li.sta . 

n:o 89 Poh,jcisamerikkulaista puunkor juuta 1967-68 
Osa II Etelävnltiot 
Siinä esitelläiin USA:n etelävalt:i oissa käytettyjä metsäkoneita 
ja puunkäsittclylaitoksi a sekä metsänhoidon tekniikkaa. Filmi 
on 8 mm :n värikaitafilmi . Esitysaika noin 12 min . Mukana seu
raa selostus elokuvan tapahtumista. 

Lähiaikoina val11istuu filni ruotsalaisista monitoimikoneista . 
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M E T S Ä T E H 0 

Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton metsätyöntutkimusosasto 

Rauhankatu 15, Helsinki 17 


