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1 METSÄHALLITUKSEN KEHITI'ÄMISJAOSTON (.METSÄHALLINNON 
HANKINTATEKNILLISEN TOIMISTON) TUTKIMUSSELOSTUKSIA 

Kesäajokelpoinen moottorivarsitie . Osaselvitys , vuosi 1966 . K.E. Ruuskanen . 
Tutkimusselostus n:o 81. (Valmistunut vuonna 1967) 

B-tutkimus kesäajokelpoisesta moottorivarsitiestä , osaselvitys vuodelta 1966. 
Vilho Säkkinen. Tutkimusselostus n :o 87 . 

Tutkimukset ovat jatkoa tutkimusselostuksessa n :o 72 julkaistulle tutki
mukselle . Niissä selvitetään moottorivarsitien rakentamisessa esille tu
levia teknillisiä, taktillisia ja taloudellisia kysymyksiä sekä täydenne
tään nykyisiä, väliaikaisia moottorivarsitien rakentamisohjeita. 

Selostus sahatukkien hakkuusta rankoina Jongunjoen hoitoalueen Kukkaron työ
maalla . Kari Laitinen . Tutkimusselostus n:o 83 . 

Tutkimuksessa selvitetään työajan menekkiä ja kustannuksia käytettäessä 
rankamcnetelmää , jossa tukkiosa erotetaa:i pinotavaraosasta palstalla ja 
katkonta lopullisiin mittoihin tapahtuu sahalla sekä tehtaalla . Menetel
män tuloksia vertaillaan tavanomaisen sahatukkien ja latvapaperipuun hak
kuun tuloksiin . 
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Koetyömaiden kustannusyhteenvedot hankintakaudelta 1963-64 . K. E. Ruuskanen . 
Tutkimusselos tus n :o 84 . 

Selvityksessä esitetään puunkorjuun kustannustilastoja kolmelta työmaalta ja 
tarkastellaan tällaisten tilastojen kehittämismahdollisuuksia . 

Runkojen pystymittaus kokeilu Hi rvaan lähistöllä syksyllä 1967 . Soini Silander . 
Tutkimusselostus n :o 85 . 

Tutkimuksessa selostetaRn kahdella koetyömaalla suoritetun pystymittauskokeilun 
tuloksia . Siinä verrataan pystyarviointiin ja koepuiden mittauks een perustuvan 
pystymittauksen, runkojen ykainpuin luvun ja tehtaalla Varkaus- nipunkuutioimis
laitteella suori tetun mittauksen tuloksia toisiinsa . 

Sahatukin 22 .9 . 1967 käyttöön otetun minimilaadun muutoksen vaikutus hakkuukertymän 
rakenteeseen Itä-Suomen piirikunnan alueella . Kari Iaitinen . Tutkimusselostus 
n:o 86 . 

Tutkimuksessa selvitetään, miten uudet oksanko0nsuhteen tiukennetut sahatukin 
laatuvaatimukset vaikuttavat hakkuukertymä..~ rakenteeseen . 

Tappikarsitun 2 ... 6 m:n puut~varan hankinnan kokeilu Itä-Suomen piirikunnan Valti 
mon hoitoalueessa . Kari Laitinen . Tutkimusselostus n:o 89 . 

Tutkimuksessa selvitetään silmävaraisesti katkotun, vajaakarsitun 2 ... 6 m:n pape 
riI'Uun korjuuta työmaan suun.~~ttelun ja perustamisen, pystymittauksen, hakkuun, 
lähikuljetuksen , rautatievaunuun suoritetun kuljetuksen ja työnjohdon osalta 
sekä esitetään yksityiskohtainen kustan.~usselvittely koko korjuuketjun osalta . 

Tutkimus ajouravälin vaikutuksesta pinotavaran hakkuussa Pohjois - Suomessa . Soini 
Silander. Tutkimusselostus n : o 91 . 

Tutkimuksessa esitetään erilnisten ajouravälien vaikutusta koskevat tulokset 
Pohjois -Suomen osalta. Tutkimus on suoritettu yhteistyössä Metsätehon kanssa . 
Etelä-Suomen ~salta tulokset on julkaistu Metsätehon tiedotuksessa 280 . 

2 FOLIA FORESTALIA 

Havupaperipuiden kuorimishäviö VK-16 koneella kuorittaessa . Pentti Rikkonen. 
Folia Forestalia n:o 41. 

Tutkimuksessa selvitetään 2 m kuusi- ja mäntypaperipuun sekä pino- että kiin
tomittaista kuorimishäviötä VK 16-kuorimakonetta käytettäessä . 

Metsätilastoa 1950-67. Folia Forestalia n :o 47. 
Julkaisu muodostaa yhdessä Folia Forestalian n:n 32 kanssa kokonaisuuden, jok:t 
sisältää perusteellista vuositilastoa yhdeltä tai kahdelta viime \~lodel 
ta , j 0ilt~ tietoja on ollut saatavissa, sekä sen lisäksi tavalli simmin vuo 
desta 1950 alkavia aikasarjoja . Puunkorjuun alalta tilastoon sisältry tieto
ja mm . työvoimasta, hakkuumääristä, palkoista, kantohinnoista ,ja raakapuun 
kaukokuljetuksista . 

Havusahatukkien kuutiointi kuoren päältä mitatun läpimitan perusteella. Teuri 
J . Salminen . Folia Forestalia n:o 51 . 

2 

Tutkimuksessa selvitetään mänty- ja kuusitukkien kuoren paksuutta, laatua ja 
määrää latvaläpimitan mittauskohdalla ja vertaillaan kuoren päältä mitattua 
kuorettomaksi muunnettua teknillistä kuutiota todelliseen kuorettomaan tek
nilliseen kuutioon. 



Paperipuiden pi t uuden vaikutuksesta runkojen hyväksikäyttöön minimiläpi mi tan 
ol lessa 5 cm . Olli Makkonen . Folia For estalia n:o 52 . 

Tutkimuksessa selvitetään, miten tarkkaan rungot voidaan valmistaa paperi
puiksi minimi l äpimitan ollessa 5 cm, eräi s sä tapauksissa 7 cm, ja valmistetta 
van t::ivaralajin pituuden 2, 3 j:;. 4 m. 

3 TEHOKORTISTO, TYÖTEHOSEURAN METSÄTIEDOTUKSIA 

Puun mittaus teknillisenä ja korjuun rationalisointikysymyksenä . . Veijo Heiskanen . 
Metsätiedotus n :0 121 . 

Artikkelissa tarkastellaan nykyisiä puutavar an mittaustapoja ja - tarkkuutta 
sekä mittauksen niveltä~istä puun hankintaan . 

Moottorisahojen kehityksestä 60- luvulla . Kauko Turtiainen . Metsätiedotus n:o 122. 

Artikkelissa tarkastellaan moottorisahojen painon , tehon, leikkuunopeuden, 
polttonesteen kulutuksen, melun ja tärinän, käynnistyvyyden ja muiden käyttö
ominaisuuksien kehitystä 60- luvulla Vakolan koetusselostusten perusteella . 

Määräykset peräkärryjen valoista ja niiden kytkentä . Jor~~ Torkkeli . Metsätie 
dotus n :o 125 . 

Artikkelissa selostetaan 1 .9 . 1967 voimaan tulleita määräyksiä peräkärryjen 
takavaloista , suuntavaloista, heijastimista , valojen kytkennästä ja peräkär
ry jen perän maalaamisesta . 

Metsätyökoneen hinta , käyttöturJ1it ja kustannukset . Paavo Haataja . Metsätiedotus 
n:o 126 . 

Tiedotuksessa selvitetään erilaisten koneiden käyttötuntikustannusten riippu
vuutta vuotuisten tehollisten työtuntien lukumäärästä, erihintaisten koneiden 
kannattavin kuljetustuotoksia vuotulsen käyttötuntimäärän muuttuessa sekä vuo
tuisten kuljetustuotosten vaikutusta kuljetuskustannuksiin . 

Työn kemiallisist~ vahingonvaaroista . Gideon Gerhardsson. Metsätiedotus n:o 131 . 

Artikkeli on lyhennelmä "Koneenkäyttäjän työpailtlca 11 -konferenssissc. Ruotsissa 
lokakuussa 1966 pidetystä esitelmästä . Je on suomennettu Forskningssti~elsen 
Skogsarbetenin julkaisusta Teknik n :o 6/1967 . 

Miten traktori vahingoittaa metsää? Mikko Kantola . Metsätiedotus n:o 132. 

Kirjoituksessa t rkastellaan eri ~utkijoiden tutkimustulosten perusteella, ra l 
jonko traktoritiet v~ativat metsässä tilaa, minkä verran tieaukot pienentävät 
puuston kasvua ja miten tr<>ktori vahingoitt:i.a taimistoja ja ka svavia puita . 

Tuloksia Työtehoseuran metsäkoeasem~lta 4. A lust~via havaintoja Farrnet -~uonto 
vaunun työsuorituksi st ja ominai suuksista . Paavo Haataja. Metsätiedotus 
n :o 134 . 

Tutkimuksessa vertaillaan Massey Ferguson 175 ja Belarus MTZ 52 -m.at alous 
traktoreihin kytketyn Farmet-juontovaunun ja Valmet Terra 865 B -metsätrakto
rin työajan j~kautumista ja tuotoksi3. . 

Tuloksia Työtehoseuran metsäkoe~semalta 5 . Käyttökokemuksie TDl' 55 juontotrakto
rista . Paavo Haataja . Mets~tiedotus n : o 135 . 

Artikkelissa selvitetään TDl' 55 - juontotraktorin rakennetta , työmaa -~jan jakau
tumista j a muita tuloksia r-unkojuonnossa sekä käyttöominaisuuksia metsämaan 
muokkauskoneen::i ja muissa nnastokul.jetustöissä. 
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4 TYÖTEHOSEURAN JULKAISUJA 

Paperipuun juonto 2- rumpuvintturilla ja katkonta nipuissa autotien varressa. 
Paavo Haataja . Julkaisu n:o 121 . 

Tutkimuksessa selvitetään kaksirumpuisen, joko traktorisovitteisen tai 
erillisen vintturin käytön tehokkuutta ja taloudellisuutta juonnettaessa 
pinotavaraa rankoina kann~lta juontouran viereltä yksitellen tai nippui
na autotien varteen . 

Tutkimuksia kuusipaperipuun korjuusta. Seppo Levanto . Julkaisu n :o 122 . 

Tutkimu..ksessa selvitetään 2-metriseksi kuusipaperipuuksi tehtävän harven
nuspuun korjuuta . Siinä vertaillaan työmaa-ajan jakautumista metsässä 
valmistuksen, juonnon ja varastolla valmistuksen osalta käytettäessä ta
varalaj imenetelmää , ra.nkamenetelmää ja runkomenetelmää . 

Tutkimus moottorisahan polttonesteen ja teräöljyn kulutuksesta kuusipaperi
puun teossa . Seppo Levanto . Julkaisu n:o 125 . 

Tutkimuksessa selvitetään moottorisahan polttonesteen ja teräöljyn kulu
tusta ja kustannuksia 2 m kuusipaperipuun teossa sekä vertaillaan mootto
risaha- ja kirveskarsinnan kustannuksia toisiinsa . 

5 UI'ITOTEHO r .y:n TIEDOITUKSIA 

Sahatukkien teknisten ja taloudellisten tilavuusmittojen suhteista Kemijoel
la 1967. Lauri Hemmi . Tiedoitus n:o 238 . 

Tutkimuksessa selvitetään sekä kuorellisten että kuorittujen mänty- Ja 
kuu~isahat~ien teknillisen ja todellisen kiintomitan suhteita sekä 
k-m :n ja j~:n painoa . 

Koetuloksia vähän sydänpuuta sisältävän kuorellisen, ylivuotisena pinossa 
kuivuneen mäntypaperipuun uimiskyvystä. Björn Finne. Tiedoitus n:o 239. 

Tutkimuksessa selvitetään sydänpuuosuuden, pölkyn koon , kuoren paksuuden 
ja varastoinnin vaikutusta ylivuot isen mäntypaperipuun uimiskykyyn . 

Pinotavaran sydänpuu- ja läpimittajakautuma Kemijoella. Björn Finne. Tie
doitus n:o 2404 

Tutkimuksessa selvitetään erilaisen pinotavaran uimiskyvyn riippuvuutta 
pölkkyjen läpimitasta ja sydänpuun määrästä sekä tarkastellaan kuorelli
sen mäntypaperipuun uittokelpoisuusrajaa . 

6 METSÄTEHON TIEDOTUKSIA 
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Paperipuiden runkoina korjuu harvennusleimikoissa. Mikko Kahala ja Jaakko 
Salminen . Tiedotus 272 . 

Tutkimuksessa vertaillaan hakkuun ja juonnon osalta harvennusleimikoista 
tapahtuvaa paperipuiden runkoina korjuuta 4 . 4 m pinnanmyötäisesti karsi
tun paperipuun korjuuseen. 



Leimikon koepuiden pystymittauksen tarkkuudesta . Arno Tuovinen. Tiedotus 273, 

Tutkimuksessa tarkastellaan 21 mittausryhmällä suoritettuja kokeita koepui
den rinnankorkeusläpimitan, pituuden ja kapenemisen mittauksessa sekä näi
den tu..l'lilusten perusteella laskettujen pystymittauksen kuutiointitulosten 
tarkkuutta. 

Monitoimikoneet. Jaakko Ebeling. Tiedotus 274 . 

Selvityksessä analysoidaan puunkorjuun eri työpisteissä toimivien 
koneiden nykyistä kehitysvaihetta kirjoittajan Pohjois-Amerikkaan 
siin suorittamilla matkoilla tekemien havaintojen perusteella . 

moni toimi
ja Ruot-

Puutavara."1. pituuden ja karsinnan laadun vaikutus korjuukustannuksiin. Unto 
Väisänen. Tiedotus 275, 
Tutkimuksessa selvitetään puutavaran pituuden ja karsinnan laadun vaikutusta 
korjuukustannuksiin Metsätehon ja muiden suorittamien tutkimusten perusteel
la . 

Tutkimus sahapuun kokoisten runkojen ja kokopuiden hakkuusta, juonnosta ja va
rastokäsittelystä . ~rrkko Kahala ja Klaus Ra.~tapuu. Tiedotus 276. 
Tutkimuksessa selvitetään , miten karsinnan laadun heikentäminen, tukkien 
valmistus ilman pit~uden mittausta, latvapaperipuun jättäminen rangaksi se
kä varastokäsittelyn yksinkertaistaminen vaikuttavat hakkuun ajanmenekkiin 
ja tuotokseen. Tutkimuksessa selvitetään myös karsittujen ja karsimattomien 
runkojen juontoa ja vertaillaan eri runko- ja kdrnpuumenetelmien kusta..'1Iluk
s i a keskenään. 

Tutkimuksia sahatuk.kien koneellisesta esikasauk.sesta . Jaakko Salminen . Tiedo
tus 277 . 
Tutkimuksessa selvitetään radio-ohjatulla Jukka-juontovintturilla sucritetun 
sahatukk.ien esikasauksen tuotosta ja kustannuksia sekä vertaillaan toisiinsa 
haj altaan ja esikasoista ajoa sekä kuormaa kantavalla että kuormaa laahaaval
la metsätraktorilla. 

Hydraulinen kouranosturi havutukkien autoonkuormauksessa. Aimo Nikunen . Tiedo
tus 278. 

Tutkimuksessa selvitetään kuormauk.sen ajanmenekkiä sekä eri ajoneuvoyhdistel
mien kuljetustuotoksia ja -kustannuksia käytettäessä hydraulista kouranostu
ria havutuk.kien Slltoonkuormauksessa. Tutkimuksessa vertaillaan myös hydrau
lisella kouranosturilla kuorma.usta mekaanisella puominosturilla tapahtuvaan 
kuorm auks een . 

Eräitä tapoja sahapuurungai arvon määrittämiseksi. Arno Tuovinen. Tiedotus 279. 
Tutkimuksessa käsitellään suuntaa antavasti kokonaisten sahapuurunkojen hin
noittelua sahalla, kun lähtökohtana ovat rungosta tulevien yksityisten tuk
kien koon ja laadun mukaiset hinnat . 

Tutkimus ajouravälin vaikutuksesta paperipuun hakkuussa. Mikko Kahala ja Raimo 
Savolainen. Tiedotus 280 . 

Tutkimuksessa tarkastellaan hakkuun ajanmenekkiä ja tuotosta käytettäessä eri
laisia ajouravälejä 3 m mäntypaperipuun ja 2 m kuusipaperipuun teossa . 

Pituuden mittauksen pois jättämisen ja karsinnan laadun vaikutuksesta mänty-, 
kuusi- ja koivupaperipuun hakkuuseen . Jatkotutkimus. Mikko Kahala. Tiedotus 281.. 

Tutkimus on jatkoa niihin paperipuun hakkuumenetelmiä koskeviin tutkimuksiin, 
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jotka on julkaistu Metsätehon tiedotuksissa 255 ja 267 . Siinä selvitel
lään karsinnan laadun vaikutusta työtulokseen 3 . . . 6 m vapaanpituisen mänty
ja koivupaperipuun hakkuussa sekä noin 3 m kuusi - ja mäntypaperipuun hak 
kuussa . 

7 METSÄTEHON KATSAUKSIA 

6 

Hankintatekniikkaa USA:ssa ja Kanadassa 1967-1968. I Kaatokoneet ja kaato 
niputus-juontokoneet. Jaakko Ebeling . Katsaus 3/1968. 

Katsauksessa esitellään kirjoittajan syksyllä 1967 Pohjois-Amerikkaan 
tekemällä matka lla näkemiä, runkoina korjuuseen liittyviä koneita ja mene
telmiä . 

Moottorisahauksen konekustannuksista vuonna 1967 . Jaakko Salminen. Katsaus 
4/19~8. 

Tutkimuksessa eel0stetaan Metsätehon keräämän tilaston perusteella las
kettuja mocttorisahan käytt~- ja kck~r.aiskustar.r.:..tksia . 

Puutavaran painomittauksesta . Arno Tuovinen. Katsaus 5/196n . 
Katsauksessa selostetaan pääkohtia prof . P. Nylinderin painomittausta kos
kevasta artikkelista. Lisäksi mukaan on liitetty tietoja painomittauksen · 
tarkkuudesta Pohjois-Suomessa suoritetuista tutkimuksista sekä eri mittaus 
menetelmien kust~nnuksista Ruotsissa . 

Hankintatekniikkaa USA :ssa ja Kandassa 1967-1968. II Runkojuonto . Jaakko 
Ebeling. Katsau~ F/19~P . 

Katsauksessa esitellään kirjoittajan syksyllä 1967 Pohjois-Amerikkaan 
tekemän matkan aikana suorittamia havaintoja runkojuonnosta ja runkojuon
totraktoreista. 

Silmävaraisesti katkotun h::J.vupaperipuun pituusjakautuminen. Mikko Kah::tla ja 
Raimo Savolainen. Katsaus 7/196R. 
Selvityksessä tarkastellaan ilman pituuden mittausta katkottujen pc.peri
puiden hakkuusta kerättyjä Metsätehon tutkimusaineistoja käyttäen noin 
3 m ja 3 ... 6 m hnvupaperipuun pölkkyjen keskipituutta ja pituusjakautumaa 
sekä pölkkyjen keskipituuden j a runkojen käyttöosan keskipituuden välistä 
riippuvuutta. 

Hankintatekniikkaa USA:ssa ja Ka1dassa 1967-1968 . III Runkojen varastokä
sittely ja kuljetus . J aakko Ebeling. Kat sP.u~ P/19hR . 

Katsauksessa esitellään kirjoitta jan syksyllä 1967 Pohjois- Amerikkaan 
tekemän matkan aikana suorittamia havaintoja runkojen varastokäsittelystä 
ja kuljetuksesta sekä puutQvaran mittauksesta. 

Puutavaran autokuljetusten kehittäminen . Aulis A. H'.l.kkarainen. K~tsaus 

9/lJfR . 
Katsauksessa käsitellään erilaisen autokaluston taloudellisuutta puutavaran 
kuljetuksissa ja eräitä kuljetusolosuhteiden parantamiseen liittyviä toimen
piteitä, jotka ovat välttämättömiä kaluston kehittämisen kannalta. 

Puutavara-autot talvella 1968. Unto Våisänen . Katsaus 11/1968. 
Tutkimuksessa selostetaan Metsätehon jäsenten j~ metsähallituksen puu
tavaran kuljetuksissa käytetyistä autoista helmikuussa 1968 kerätyn ti
laston tuloksia. 



Puunkorjuutekniikkaa Neuvostoliitossa 1968 . Raimo Savolainen . Katsaus 12/ 
1968 . 
Katsauksessa selostetaan neuvostoliittolaisen puunkorjuun eri vaiheita 
ja niissä käytössä olevia koneita sekä kokeilukoneita neuvostoliittolai 
sesta metsäkirjallisuudesta tehtyjen havaintojen perusteella. 

Tuottaako metsätraktorisi tappiota? Aimo Nikunen . Katsaus 14/1968. 
Katsauksessa esitetään esimerkki metsätraktorin tuntikustannusten las
kemiseksi sekä traktorin kannattavuuden viikoittaiseksi seuraamiseksi . 

Kesän 1968 metsäkoneuutuuksia. Jaakko Ebeling . Katsaus 16/1968. 

Katsauksessa esite llään eräitä kesän 1968 pohjoismaisia metsäkoneuutuuk
sia , joilla katsotaan olevan merkitystä puunkorjuutekniikan lähiajan 
kehitykselle . 

Esitutkimus juonnosta Jukka -pihdillä. Jaakko Salminen. Katsaus 17/1968. 
Katsauksessa esitetään tuloksia Jukka-juontopihdistä suoritetusta tutki
muksesta ja verrataan niitä tavanomaisen tyvet edellä tapahtuvan vintturi
juonnon tuloksiin . 

Rinnankorkeusläpimitan mittauskalustoa. Arno Tuovinen . Katsaus 18/1968. 
Artikkelissa esitellään pystymittaukseen tarkoitettu uusi 130 cm :n rin
nankorkeusmitta ja pystymittaussakset, joiden lukema-asteik.~o on varus
tettu sekä kahden että yhden sentin luokkarajoin . 

Puunkorjuumenetelmät ja korjuutekniset olosuhteet hankintavuonna 1967/68. 
R:limo Savol ainen . Katsaus 19/1968. 
Katsauksessa selostetaan Metsätehon jäsenten pystykrnppojen ja omien 
metsien ja metsähallituksen hankintavuoden 1967/68 puunkorjuusta kerä
tyn tilaston tuloksia . 

II 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 FORSKNINGSSTIFI'ELSEN SKOGSARBETEN, REDOGÖRELSE 

Provning av metoder för bestämning av medeldiameter m fl f aktorer inom 
en avverkningstrakt . Stig Andersson , Ingv~r Lendeus, Hans Troedsson. Redo
görelse nr 13/1967. 
Tutkimuksessa selvitetään leimikon keskiläpimitan ja runkoluvun määrittä
mistarkkuutta ympyräkoealoja ja relaskooppikoealoja käytettäessä . 

Sortimentshuggning i Norrland . Fältstudie 1967 . Stig Andersson, Björn Spräng
are . Redogörelse nr 14/1967. 

Tiedotuksessa esitetään syksyllä 1967 Norlannissa vapaanpituisen kuusi
ja mäntypaperipuun hakkuusta kerätyn a ineiston perusteella lasketut run
kokohtaiset työvaiheitt3iset ajanmenekkiyhtälöt ja graafiset kuvaajat, 
joista työa ika voidaan laskea käytännössä mitattavien tai arvioitavien 
muuttujien avulla. 

Terrängtransport av massaved med griplastarutrustad traktor. Fältstudie 
1966-67, Bo Pettersson . Redogörelse nr 1/1968 . 

7 



Tutkimuksessa vertaillaan keskenään kourakuormaimella varustetulla 
kuormaa kantavalla metsätraktorilla suoritetun paperipuun maastokulje
tuksen, kuormauksen ja purkamisen ajankäyttöä vuosina 1967 ja 1962. 
Siinä esitetään myös vuoden 1967 tutkimusten perusteella laaditut uudet 
kyseisen traktorityypin ajanmenekki- ja tuotoskäyrästöt. 

Metodik för beräkning av prestationer vid lastbiltransport av kortvirke. 
Krister Stenkvist. Redogörelse nr 2/1968. 

Tiedotuksessa esitetään paperipuun autokuljetuksen tuotosmallin r aken
taminen ja käytännön esimerkki sen soveltamisesta erään yrityksen paikal
lisia olosuhteita vastaavaksi. 

Kvistningsnoggranhetens inverkan på tidsåtgången vid kvistning med motor
såg. Metodstudie 1967. Gunnar Johansson. Redogörelse nr 3/1968. 

Tutkimuksessa selvitetään moottorisahakarsinnan ajanmenekkiä käy 
tettäessä pinnanmyötäistä karsintaa, tappikarsintaa ja yhdistettyä puoli
j a tappikarsintaa. 

Analys av några avverkningssystem för gallring. Olle Hedbring, Per Olov 
Nilsson, Hans Åkesson. Redogörelse nr 4/1968. 

Tutkimuksessa tarkastellaan Forskningsstiftelsen Skogsarbetenin suo
rittamien selvitysten ja teoreettisten laskelmien perusteella erilaisten 
harvennusleimikoihin soveltuvien puunkorjuukoneiden ja korjuumenetel
mien tuotoksia ja kustannuksia ja vertaillaan eri menetelmien talou
dellisuutta keskenään. 

Samspelet mellan beståndsvård avverkningsteknik och lönsamhet. Stig Andersson. 
Redogörelse nr 5/1968. 

Selvityksessä, joka on yhdistelmä etupäässä Forskningssti~elsen Skogsar
betenin tekemistä laskelmista, tarkastellaan harvennusten lukumäärän 
ja kiertoajan pituuden vaikutusta metsikön nettotuottoon käytettäessä ei
lispäivän (vuoden 1962), nykypäivän (vuoden 1967) ja tulevaisuuden (vuoden 
1972) puunkorjuumenetelmiä. 

Föredr~gen vid r~tionaliseringaRonferensen i Sundsvall 27-28 mars 1968. 
Redogörelse nr 6/1968 . . 

Tiedotuksessa esitetään Forskningssti~elsen . Skogsarbetenin Sundsval
lissa 2~-2a maaliskuuta ~968 järjestämässä rationalisointikonferenssissa 
pidettyjä alustuksia, jotka käsittelevät puunkorjuun suunnittelua, kor
juumenetelmien kehittämistä ja pitkälle vietyä koneellistamista. 

Urval av skogstraktorförare med psykologiska test . Iars Andersson , Lennart 
Bergström, Agneta Krantz, Gunnar Lennerheim, Bo Pettersson. Redogörelse 
nr 7/1968. 

Tutkimuksessa selvitetään metsätraktorinkuljettajien valintatestien 
luotettavuutta ja tutkit~an tällaisten testien kehittämismahdollisuuksia . 

Logma T 2 kvistare-buntare. En prestationsanalys och systemjämförelse. 
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Gunnar Johansson, Sven-Olov Johansson. Redogörelse nr 8/1968 . 

Tutkimuksessa selvitetään palstatiellä toimivan Logma T 2 -karsinta
niputuskoneen ajanrnenekkiä, tuotoksia ja kustannuksia . Siinä vertail
laan myös kahta menetelmää, joissa karsint~ suoritetaan Logma T 2:lla 
ja toisessa rungot katkotaan karsinnan jälkeen tavaralajeiksi sekä 
toisessa juonnetaan runkoina varastolle, tavanomaiseen katkottuina ta
varalajeina korjuuseen. 



Sortimentshuggning i Södra-Sverige. Fältstudie 1968 . Stig Andersson, Björn 
Sprängare. Redogörelse nr 9/1968 . 

Tiedotuksessa esitetään syksyllä 1968 Etelä-Ruotsissa 3 m kuusi - ja män
typaperipuun hakkuusta suoritetun tutkimuksen perusteella lasketut run
kokohtaiset, työvaiheittaiset ajanmenekkiyhtälöt ja graafiset kuvaajat, 
joita voidaan käyttää mm . eri työv~iheiden osuuksien selvittämiseen ja työ
maa-ajan määrittämiseen hakkuutöiden suunnittelussa. 

Avverkningsteknik i Östra Nordamerika . Rapport från studieresa juli 1968. 
Carl Einar Malmberg. Redogörelse nr l0/1968 . 

Tiedotuksessa esitetään kesällä 1968 Pohjois -Amerikan itäosiin suuntau
tuneella opintomatkalla tehtyjä havaintoja Sicard-) Timberjack-, ~~ehring
ja Clark-yhtiöiden puunkorjuukoneiden kehittämistyöstä . Siinä esite-
tään myös katsaus kansainvälisen maastoajoneuvoyhdistyksen ISTVS:n Washing
tonissa kesäkuussa pidetystä symposiumista . 

2 FORSKNINGSSTIFTELSEN OKr~sAERETEN, ~'.ErDEill.NI'E 

Ett system för kortsiktig planläggning av drivning , lagring och vidaretrans
port av rundvirke. Göran Lönner . Meddelande nr 6 . 

Tutkimuksessa esitetään yleiskuvaus Forskningsstiftelsen Skogsarbetenin 
kehittämästä teollisuuden puunkorjuun suunnittelujärjestelmästä ja yksi 
tyiskohtainen kuvaus jär jeste lmään kuuluvista hakkuun ja metsäkuljetuksen 
lyhytaikaissuun...~itelmista sekä var~stoinnin ja kaukokuljetuksen vuosi
suunnitelmasta ja kuukausisuunnitelmasta . 

3 FORSKNINGSSTIFTELSEN SKOGSARBETEN, T?JD IK 

Hydrauliska transmissioner. Arne Svensson, Dag Myhrman. Teknik nr 1/1968. 

Artikkelissa selostetaan nk . power shift -vaihdelaatikon yhteydessä käy
tettyä hydrodynaamista kytkentää ja hydraul~sta momentinvaihtajaa sekä 
hydraulimoottorin hydrostaattista voimansiirtojärjestelmää . 

Skogstraktorn som arbetsplats . J an-Erik Hansson. Teknik. nr 2/1968. 

Artikkeli on tiivisteL~ä Skogs~ög3kolaninja Forskningssti~elsen Skogs
arbetenin suorittaman metsätrQktorinkuljettajan työskentelyolosuhteita 
koskevan tutkimuksen ergonomiaa koskevasta osas+,a. 

Bullret i skogstraktorernas hytt:;r . Bengt Kylin. Traktorförarnas åsikter om 
sina maskiner. Bengt Gust~vsson . Tekhik nr 3/1968. 

Ensimmäinen artikkeli on tiivistelmä metsätraktorin kuljettajan työs
kentelyolosuhteita koskevan tutkimuksen·traktorin melutasoa käsittele
västä osasta ja toinen kuljettajan asennetta traktoriinsa käsittelevästä 
osasta . 

En skogslinje från_A..S Farming . Flexor S och Flexor L. Arne Svensson . Teknik 
nr 5/1968 . 

Artikkeli sisältää yksityiskohtaisen selostuksen kuormaa kantavan Flexor S 
ja kuormaa laahaavan Flexor L -rnetsätraktorin rakenteest8. ja teknisistä 
ominaisuuksista . 

En skogslinje från AF Flrming . Robur III . Arne Svensson. Teknik nr 6/1968 . 

Artikkelissa esitetään tietoja kuormaa kantav~n 3/4-telaisen Robur III 
-metsätraktorin r akenteest a ja teknisistä ominaisuuksista . 
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SM 661 Nall e . Arne Svensson. Teknik nr 8/1968. 

Selvityksessä esitetään tuloksia Statens Maskinprovningarin suorittamista 
konekokeiluista ja esimerkki saavutetuista tuotoksista sekä tutkijan ja 
traktorinkuljettajien saamia vaikutelmia ko . traktorista . 

SM 661 Nalle. Reparationsredovisning . Arne Svensson. Teknik nr 9/1968. 

Selvityksessä esitetään Forskningssti~elsen Skogsarbetenin ja Statens 
Maskinprovningarin yhteistyönä tekemän , 49 viikkca kestäneen j a 9 trakto
ria käsittäneen korjaustilaston lopputulokset. 

Instrument för tidregistrering samt mekanisk avläsningsapparat för tidursdia
gram. fl.rne Svensson . Teknik nr 10/1968. 

Artikkelissa esitellään KIENZLE TFWU, mekaaninen tärinäkello, keskeytysil
maisimella varustettu KIENZLE-valvontapiirturi, puoliautomaattinen KIENZLE
kiekkojen lukulaite ja tärinäkellon kiekko, johon voidaan merkitä myös tuo
tostietoja . 

Can-Car Processor . Ulf Österblom. Teknik nr 11/1968 . 

Artikkelissa esitellään varastolla tai autotien varressa toimiva karsinta-, 
katkonta- ja pinoamiskone Can-Car Processor. 

4 FORSKNINGSSTIFTELSEN SKOGSARBETEN, EKONOMI 

Avverkningsmetoder 1967. Hans Troedsscn . Ekonomi nr 1/1968. 

Artikkelissa selostetaan syksyllä 1967 kerätyn Ruotsin puunkorjuumenetelmiä 
koskevan tilaston tuloksia . 

Metodstudier av stamdrivning. Exempel från praktiken. Krister Stenkvist , Börje 
Pettersson . Ekonomi nr 2/1968. 

Artikkelissa selostetaan menetelmäanalyysin käyttöä runkoina korjuussa 
erääll ä työmaalla ja selvitetään graafisten toimintakaavioiden avulla , mi
ten tuotosta voidaan parantaa huomattavasti korjuumenetelmää kehittämällä . 

Lönerutiner och integrerad dataanvändning. Stig Andersson . Ekonomi nr 3/1968. 

Artikkelissa selitetään , miten palkanlaskentatiedot voidaan ·Sovittaa yri
tyksen totaalisiin laskentatietoihin . Siinä valaistaan myös mahdollisuuksia 
laskentatoimia varten kerättävän tietoaineiston entistä tehokkaammaksi käyt
tämiseksi ja selvitetään lyhyen tähtäimen suunnittelun, palkanlaskennan ja 
toiminnanvalvonnan yhteistä tutkimustarvetta . 

Kontroll och uppföljning av huggningsavtal . Stig Andersson, Björn Sprängare . 
Ekonomi nr l~/1968 . 

Artikkelissa selostetaan Forskningsstiftelsen Skogsarbetenin yhteistyössä 
Föreningen Skogsbrukets Arbetsgivaren ja Kungliga Domänstyrelsenin kanssa 
suorittamia tutkimuksia, jotka koskevat uuden hakkuun työehtosopimuksen mu
kaisten ansioiden jakautumista erilaisissa metsissä, ansioiden ja tuotosten 
selvittämistä eri olosuhteissa ja kyseisen työehtosopimuksen vaihtoehtois
ten muutosehdotusten rutiininomaisen kokeilumenetelmän kehittämistä. 

Metodarbete hos Korsnäs-Marma AB. Erik Panth, .Äke Troedsson . Ekonomi nr 5/1968. 
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Artikkelissa selostetaan Korsnäs-Marma AB:ssä suoritettuja puunkorjuun rati
onalisointitoimenpiteitä, joiden pääkohteina ovat tavaralajimenetelmän ke
hittäminen, menetelmän käyttöön totuttaminen, koulutus ja menetelmän tarkkai·
lu. 



Urval av skogstraktorförare med psykologiska test . Lars Andersson, Lennart 
Bergström, Bo Pettersson . Ekonomi nr 6/1968 . 

Kirjoituksessa selostetaan tutkimusta psykologisten testien käyttökelpoi
suudesta ja tällaisten testien kehittämismahdollisuuksista metsätrakto
r eiden kuljettajien valintaa silmällä pitäen . Tutkimus on kokonaisuudes
sae.n julkaistu Forskningsstif'telsen Skogsarbetenin Redogörelsessä nr 7/ 
1968. 

En simuleringsmodell för f ällare-buntare . Anders Almquist . Ekonomi nr 7/ 
1968. 

Kirjoituksessa selvitetään, miten simuloimalla voidaan tietokonetta käyttä
en testata korjuuolosuhteista ja koneen suorituskyvystä saatujen tietojen 
perusteella korjuuko~een, es imerkkitapauksessa kaato-niputuskoneen, suori
tuskykyä eri olosuhteissa sekä vertailla eri työmenetelmien keskinäistä pa
r emmuutta. 

Jämförelse mella~ förutsättningar för lastbilstransport av skogsprodukter i 
Finland, Norge och Sverige. Åke Frisk . Ekonomi nr 8/1968 . 

Art ikkeli käsittää lyhennelmän kesällä 1968 Joint Committeen kokouksessa 
Varsovassa pidetystä esi~elmästä, jossa käs itellään puutavaran eutokulje
tusta koskevia paino-, pituus- ja l eveysmääräyksiä Suomessa , Norjassa ja 
Ruotsissa . 

5 INSTITUTIONEN FÖR SKOGSTEKNIK SKOGSHÖGSKOLlu~, RAPPORTER OCH UPPSATSER 

Släpmotstånd för träd och stammar . Erik Björklund . Rapporter och uppsatser 
nr 33 . 

Tutkimu.~sessa selvitetään laahausvastuksen suuruutta ja vaihteluja juon
nettaessa runkoja j a karsimattomia puita laa.~uskuormana ja puolilae.huskuor
mana . Siinä esitetään mycs yhteenveto laahausvastuksesta eri maissa suo
ritettuj en tutkimusten tuloksista . 

Katsauksessa mainittuja julkaisuja saa tilata suorean asianomaisilta tutkimus
laitoksilta . Metsäteho välittää vain omia julkaisujaan. 

Metsäteho Review 3/1969 

SOME OF THE MOST IMPORTANT PUBLICATIONS ON THE LOGGING OF TIMBER 

THAT APPEA.RED IN TF_E NORDIC COUNTRIES IN 1968 

A selected l ist of numbered serial and other publications on the subject, with 
a brief abstract . 
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