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METSÄTEHON TOIMINTA VUONNA 1977 

Ohjelma pohjautui Metsätehon toimintasuun
nitelmaan 1976-1981. Kertomusvuoden aikana 
toimintasuunnitelma tarkistettiin ja uusit
tiin koskemaan vuosia 1978-1983. Osa toi
mintakohteista otettiin ohjelmaan vuoden 
kuluessa, josta syystä eräitä aiheita jou
duttiin siirtämään tai poistamaan. 

Johtoryhmän, tutkijoiden ja tiedotus- ja 
koulutushenkilöiden ajankäyttö jakautui 
viime vuosina seuraavasti. 
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Suhdannepidätysprojektit 

Metsäteho on maa- ja metsätalousministe
riöltä saamiensa suhdannepidätysvarojen 
turvin rahoittanut seuraavia projekteja . 

1. Metsänuudistamisen kehittäminen ja 
koneellistaminen 

Täysautomaattinen istutuskone 
(G.A. Serlachius Oy) 

Muovinen paakkutaimien kasvatuskennosto ja 
sen valmistusmenetelmä (Enso-Gutzeit 
Osakeyhtiö) 

Mätästävä laikkuri (Suonne Oy) 
Yhdistetty vesakontorjuntaruisku ja lan

noitteenlevitin (Erkki Halme), jatko
kehittely (Pohjolan Metalli Oy) 

Raivaussahan kantokäsittelylaite (H. Posio 
ja T. Sola) 

2. Metsäteiden rakentaminen ja kunnossa
pidon kehittäminen 

Mertsa-moreeninmurskaaja . ( Raivausliike 
Matti Mertsalmi) 

3. Puunkor juun kehittäminen kasvatusmet
sissä 

Makeri - pientraktoripohjai~en harvesteri 
(Ky M. Laine) 

Kahdella telaparilla varustettu kevyt 
kuormatraktori (Rovaniemen Konepaja Ky) 

Kuormatraktorin ohjaamon taakse asennettava 
pienehkö prosessoriosa, joka voi käsi
tellä useita puita yhtäaikaa (Työteho
seura r.y.) 

Marttiini -prosessorin kehi ttämi.nen useam
pia puita käsitteleväkai ja nykyistä 
pitemmällä liukupuomilla varustetuksi 
harvesteriksi (L. Marttiini-Yhtymä) 
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Harvennuspuun korjuuseen soveltuva kaato
kasausyksikkö (Valmet Oy, Tampereen 
tehdas) 

Puomisovitteinen karsinta-katkootalaite 
(Sakari Mononen) 

4. Metsätyö ammattina -elokuva ja siihen 
liittyvät diakuvasarja ja esite 

Projektit 2 ja 4 on saatu päätökseen. 
Muiden projektien koneet ovat rakenteilla 
ja osin jo kokeiluvaiheessa. Metsäteho 
osallistuu koneiden käyttökokeiluihin. 
Projekteista tehdään sekä erillisiä raport
teja että myöhemmin yhteenveto. 

Tutkimus ja kokeilu 

Kohteina olivat kuluneenakin vuonna ensi
sijaisesti puun tuottamisen ja korjuun 
menetelmien sekä koneiden kehittäminen, 
maksuperusteiden selvittäminen, toimintojen 
suunnittelu ja kokonaistaloudelliset sel
vitykset. 

Tutkijoiden ajankäyttö jakautui v~~me vuo
sina tutkimuksen ja kokeilun pääkohteisiin 
seuraavasti. 
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Suunnittelu ja 
seuranta 

Puun mittaus 

Kaukokuljetus 

Puun korjuu 

Puun tuottaminen 

Erilaisten vesakontorjuntamenetelmien käyt
tökelpoisuudesta tehtiin selvitys, jossa 
kartoitetaan lähinnä käyttäjien kokemuksiin 
perustuen menetelmien käyttöalueet. 
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Paljasjuuristen taimien kuljetusta ja väli
varastointia koskeva tutkimus on julkaisu
vaiheessa. Maanmu.okk.austöiden tuotoksia, 
työjä),keä ja työvaikeusluokan tarkistusta 
koskeva laajahko aineisto koottiin ja saa
tiin laskentavaiheeseen. 

Metsänuudistamisen kehittämiseen ja koneel
listamiseen tähtäävä suhdannepidätyspro
jekti vaati melkoisesti tutkijaresursseja. 

Puunkorjuu 

Kasaus ja kasvatusmetsisn korjuu 

Pitkän puutavaran korjuusta valmistumassa 
olevassa tutkimuksessa kartoitetaan mene
telmien teknis-taloudellista soveltuvuutta 
eriasteisiin harvennuksiin. Korjuu pitkänä 
(3 .•• 6 m) näyttää soveltuvan hyvin III 
harvennukseen ja melko hyvin II harvennuk
seen. Perinteinen 3-metrisen teko ajouran 
varteen on toistaiseksi edullisin I 
harvennuksen menetelmä. 

Pitkän puutavaran hakkuuta Leka-menetel
mällä tutkittiin. Ajanmenekki lleka-mene
telmällä hakattaessa on 13 ..• 26% pienempi 
kuin 3 m kui tupuun hakkuusaa kourakasoihin 
ajouran varteen. Leka-menetelmässä on 
kasausta vähemmän, joten työ on helpompaa. 

Suhdannepidätysvaroilla tuettiin kuuden 
k.asvatusmetsien korjuukoneen kehittämistä. 
Koneellisesta kasauksesta on valmistumassa 
kustannushyötyanalyysiin perustuva koko
naisselvitys. 

Mets~~ korjuu 

Pienen kokopuun haketustutkimuksessa kar
toitettiin pal.sta-, välivarasto- ja tehdas
haketuksen kannattavat käyttöalueet. 

Palstahaketus on edullisin vaihtoehto, jos 
vuotuinen korjuumäärä jää pieneksi, vajaa
tuottoisten lehtipuumetsien avohakkuulei
mikot muodostavat korjuukohteiden pääosan 
ja maasto-olosuhteet ovat keskimääräistä 
paremmat. 

Jos korjuukohteiden paaosa koostuu ensi
harvennusmetsistä ja korjuuTaurioiden vllt
tämiselle asetetaan suuri paino, pienten 
korjuumäärien kysymyksessä ollen palsta
haketuksen sijalle kannattaa harkita väli
varastohaketusta. 

Jos vuotuinen korjuumäärä nousee suureksi, 
palstahaketus ja tehdashaketus ovat liki
määrin tasavertaisia vaihtoehtoja. Väli
varastohaketus näyttäi tässä tapauksessa 
heikoilllll&lta vaihtoehdolta. 
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Maanmuok.k.auk.aen tuotoksesta ja tytJvaikeua
tekijtJist<:t on koottu laaja tutkimusaineisto. 
Vatok. Metsttteho 

Suomen Metsäteollisuuden Keskusliitto ry:n 
käynnistämä ha.kkuutähdeprojekti päättyi 
vuoden lopussa. Vuoden aikana julkaistiin 
tutkimustulokset hakkuutähteiden korjuun 
taloudellisuudesta sekä kanto- ja juuri
puun korjuun kehittämisestä. Hakkuutähde
projektin metsäryhmän loppuraportti on 
painatusvaiheessa. 

Konee Uiset korjuumene te lmttt 

Lähinnä maksuperusteita varten tehtiin tut
kimus työvaikeustekijöiden vaikutuksesta 
palstalla toimivien prosessoreiden tuotok
s~~n. Tutkitut prosessorit olivat Kockums 
KS 875-78 ATK,_ Lokomo - Ösa 705, Volvo BM 
985 Tvigg ja Valmet-prosessori. 

Tutkimus puutavaran lajittelusta monitoimi
koneilla selvittää lajittelun vaikutusta 
koko korjuuketjuun, lajittelukustannuksia 
ja koneiden lajittelulaitteiden ja -mene
telmien kehittämistarvetta. 

Metstlkutjetull 

Metsäkuljctuksesta on meneill.ään useita 
tuotostutkimuksia, pitkälle ulottuvien 
puomien vaikutusta, nykyistä metsätraktori
kalustoa, lajittelutavan ja -paikan vaiku
tusta sekä kuorman koon ja ajonopeuden 
riippuvuutta ajomatkasta k.oskevat tutki
mukset. Tulokset julkaistaan vuonna 1978. 

Korjuukonsidsn testaukset 

Pikatestauksen kohteita olivat: 

Marttiini-prosessori 
Rovaniemen Konepajan kaatolaite 
Valmet 448 -prosessori 

Volvo BM 900 -harvesteri 
Algol-monikäyttöhakkuri 
TT-palstahakkuri 1000 F 
TT-varastohakkuri 1500 L 
Makeri-kuormatraktori 
Ösa 260 -kuormatraktori 

Kestotestaus tehtiin seuraavista: 

Pitkälle ulottuvat puomit 
Pika 75 -harvesteri 
Lokano - Ösa 705 -prosessori 

Kaukokuljetus 

Maantiekuljetuksen osalta tehtiin tutki
mukset puutavaran lajittelusta autoonkuor
mauksen yhteydessä, puBkurivarastosta
ajosta tieolosuhteissa ja sisäisenä varas
tosiirtona sekä vaihtolavakalustosta metsä
hakkeen autokuljetuksessa. 

Vesitiekuljetuksen kehittämiseksi kokeil
tiin jäsenten työmaill.a uusia niputus- ja 
purkamistapoja ja selvitettiin puutavaran 
uimiskyvyn parantamismahdoHisuuksia. Li
säksi on meneillään selvitys puutavaran 
pudotuspaikkojen teknillisistä vaatimuk
sista veteen ja jäälle ajettaessa. 

Puun mittaus 

Keskeisin tutkimus koski pystymittauksen 
ajanmenekkiä, kustannuksia ja kehittämistä. 
Aineisto kerättiin jäsenten ja metaänhoito-

Kasvatusmetsien korjuu on t<:tmr!tn pt.tiVltn ja 
huomisen t<:trkeit<:t tutkimusaiheita. 
Kuvassa Leka-menetelmtln tytJjtiLkell. Vatok. 
NetstintutkimusLaitos 
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Bakkuu~hdeprojektin metsdryhmän loppu
raportti on valmistumassa. Valok. Metsäteho 

yhdistysten pystymittauksista. Vertailu
aineistokai kerättiin tietoa jälkimitta
uksen työajanmenekistä ja kustannuksista. 
Raportti on painatusvaiheessa. 

Metsäteho oli mukana työryhmässä, joka 
laati muistion monitoimikoneisiin liitettä
välle kuutiomäärän . mittauslaitteelle ase
tettavista vaatimuksista. 

Valmistumassa on tutkimus autonippujen 
ja - kuormien mittauksesta tehtaalla samoin 
kuin elektronisen tietojentallentimen käy
töstä pystymittauksessa. 

Suunnittelu ja seuranta 

Kokonaista~elliset selvitykset 

Kantojen korjuun taloudellisuudesta tehty 
selvitys osoittaa, että kantomurskeen koko-

Metsäteho rahoittaa suhdannepidl1tysvarojen 
turvin 12 metsäkoneen kehittl:trrris~. 
Kuvassa metsäteiden rakentamisen erikois
kone, liikkuva Mertsa-moreeninmurskaaja 
Valok. Metsäteho 
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naiskustannukset ovat ilman kantohintaa 
likimain samat kuin mäntykuitupuusta val
mistetun kuorettoman hakkeen kustannukset. 
Kantomurskeen pienemmästä käyttöarvosta 
johtuu, että kantojen korjuu ei vielä 
kuitenkaan ole taloudellista. 

Metsätehon ja SITRA:n yhteistyöprojektina 
tutkittiin metsätöiden teknisiä kehittä
mismahdollisuuksia. Tarkoitus oli ennen 
muuta kartoittaa metsäkoneiden kehittämisen 
painopistesuuntia koneiden suunnittelijoita 
ja valmistajia varten. Tulokset julkais
taan SITRA:n julkaisusarjassa. 

Toimintojen suunnittelu 

Traktori- ja monitoimikonekaluston tuotok
sista koottiin simulointilaskelmia varten 
tietorekisteri. Puunhankinnan nykyisistä 
suunnittelusysteemeistä tehtiin kartoitus . 

Puutavaravarastoje.n koon optimoinnista 
valmistui tutkimus, jonka tarkoituksena on 
ollut toisaalta puunhankinnan suunnittelu
mallien kehittäminen ja kokeilu sekä toi
saalta raakapuuvarastojen koon optimointi 
näiden mallien avulla erilaisissa hankinta
olosuhteissa. Tulosten pohjalta tehtiin 
kaksi yrityskohtaista raakapuuvarastöjen 
optimointilaskelmaa. 

Tilastot 

Puutavaran kaukokuljetukset vuonna 1976 
Vuonna 1976 myydyt metsätraktorit ja moni
toimikoneet 
PMP-leimikoiden korjuutekniset tiedot 
vuonna 1976 
Metsäkoneiden käyttötilasto 1977 

Yleiset tutkimukset 

Koneellisen korjuun tutkimusten yhteydessä 
on jatkuvasti tehty havaintoja koneiden 
puutavaral~e ja puustol~e aiheuttamista 
vaurioista. Pika 75 -harvesterin aiheutta
mista vaurioista tehtiin erillisselvitys 
ja monitoimikoneiden syöttö~en aiheut
tamista puutavaravaurioista laadittiin 
yhteenveto. 

Suhdannepidätysvaroilla rahoitettu Mertsa
moreeninmurskaaja on ollut työssä keväästä 
1977 alkaen. Käyttökokeilut osoittavat, 
että liikkuvaan moreeninmurskaajaan perus
tuvat tienrakennusmenetelmät ovat kilpailu
kykyisiä perinteisiin menetelmiin verrat
tuina. Moreeninmurskaaja on sitä edulli
sempi, mitä pitempi olisi perinteise.n mene
t elmän soranajomatka. 
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Tiedotus ja koulutus 

Tiedotus ja aineistot 

Vuoden aikana ilmestyi 5 tiedotusta, 19 
katsausta ja 13 selostetta. Lisäksi jul
kaistiin osaselvitysten tuloksia ja liite
aineistoja monisteina, jotka ovat halukkai
den tilattavisaa (ks. julkaisuluetteloa). 
Suhdannepidätysvarojen turvin valmistettiin 
metsätyötä koskeva tietopaketti : 

elokuva Mikä mies metsuri 
-diakuvasarja Metsätyön ammattilaiset 
esite Ammattityöhön metsään 

Elokuvaa otettiin 16 ja diakuvasarjaa 24 
kopiota. Esitteen painos oli 60 000 kpl. 
Aineistot toimitettiin eri kanavia pitkin 
ammatinvalinnanohjauksen käyttöön. 

Edellä mainittujen lisäksi valmistuivat ku
vapalveluun diakuvasarjat Sahapuurunkojen 
apteeraus, Kaarnakuoriaistuhot ja Kaarna
kuoriaisten torjunta sekä elokuva Metsä
konekatsaus 1977. Opassarjaan valmistet
tiin juliste Osaatko auttaa?, opas Kaarna
kuoriaistuhojen torjunta ja taskuohjeet 
Sahapuurunkojen apteeraus. 

Yhteistyössä jäsenten ja yksityismetsä
talouden edustajien kanssa tekeillä olevien 
Metsänviljelyoppaan ja Leimikon suunnittelu 
-oppaan käsikirjoitukset ovat valmistu
massa. 

Koulutus 

Metsäteho järjesti seitsemän koulutusti
laisuutta, j oihin osallistui 161 henkeä. 
Noin 90 % osanottajista oli jäsenten 
toimihenkilöitä ja 85 % johtavassa esi
miesasemassa toimivia . 

Ammattikasvatushallituksen kanssa järjes
tettiin metsäopettajille kolme koulutus
tilaisuutta. Työterveyslaitoksen ja Työ
tehoseura r.y:n kanssa toimeenpantiin yh
teinen Ergonomiasemin.aari, jossa pohdi t
tiin alan tutkimustarvetta ja yhteistyötä. 

Jäsenten ja metsätalouden muuta koulutusta 
tuettiin antamalla luenn.ointi- ja suunnit
teluapua ja toimittamalla aineistoja . 

Konsultointi 

Jäsenille laadittiin yritys- ja paikallis
luonteisia selvityksiä sekä annettiin neu
voja uusien koneiden hankintaa ja käyttöä 
koskevissa asioissa sekä apua näiden omissa 
tutkimuksissa ja kokeiluissa. Koneiden 

Mets~teho teki mets~ty~s~ kertovan tieto
paketin (elokuva+ diakuvasarja +esite), 
jonka ensisijainen kohderyhlrii on amnat-tiaan 
etsiv~ nuoriso. Kuva fiLmausty~s~ 
SippoZassa. VaZok. Mets~teho 

valmistajille annettiin apua koneiden suun
nitteluun ja kokeiluun liittyvissä kysy
myksissä. Ohjemaksujen ja taksojen laati
joille sekä jäsenille suoritettiin mak
su- ja taksaperusteita koskevia laskelmia. 

Jäsenet ja toimintaresurssit 

l-ietsätehon jäseninä oli vuonna 1917 42 
metsäteollisuus- ja puunhankintayritystä. 
Toiminta rahoitettiin Taltaosin jäseniltä 
perittävillä maksuilla. 

Toiminnan suunnittelun tukena oli neljä 
pysyvää., jäsenten edustajista koottua, neu
voa antavaa toimikuntaa. Eräitä tutkimuksia 
varten asetettiin tilapäisiä jäsenten ja 
työ~kkinajä.rjestöjen edustajista koottuja 
tukiryhmiä. 

Toimihenkilöt vuoden päättyessä: 4-henki
nen johtoryhmä, 15 tutkijaa ja tiedotusmies 
sekä metsäteknikoita, laskenta- ja toimis
tohenkilöitä ja työntutkijoita 17 henkeä. 
Kokonaisvahvuus oli 37 henkeä . 

METSÄTEHON ASIANTUNTIJATOIMI
KUNNAT 1978 

Koulutustoimikunta 

Olav Henriksen pj. 
Matti Hannula 
Uolevi Kantanen 
Eero Malmivaara 

Antti Oksanen 
Matti Wall 
Markku Rauhalahti 
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Metsänhoitotöiden toimikunta 

Tauno Turunen pj. 
Nils-Eric Butzow 
Leo Häggman 
Väinö Koivisto 
P.-E. Lagerwall 

Teknillinen toimikunta 

Markku Hovi pj. 
Seppo Autere 
Turkka Jämsen 
Reijo Kivivasara 
Voitto Pölkki 

Risto Nederström 
Matti Oksanen 
Kaarlo Palmroth 
Juhani Päiväneo 

Unto Silvennoinen 
Hannu Vainio 
Aarne Elovainio 
Jaakko Salminen 

Tietojenkäsittelytoimikunta 

Kari Taskinen pj. 
Jouko Kallio 
Kaj Karlsson 
Pentti Kuokkaneo 

Tapani Laajakallio 
Alpo Vakkala 
Jouko Örn 
Jaakko Peltonen 

POHJOISMAISTA METSÄTEKNOLOGISTA 
YHTEISTYöTÄ 25 VUOTTA 

Metsäteknologista tutkimusta Norjassa, 
Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa suorit~a
vat laitokset perustivat vuonna 1953 
Nordiska Skogarbetsstudiernas Rådin (NSR). 
Yhteistyöelin, jossa ovat mukana kai.kki 
alan 14 pohjoismaista tutkimuslaitosta, 
täyttää tänä keväänä 25 vuotta. Sen tehtä
vänä oli aluksi muun muassa tietojen vaih
taminen ja tutkimusten koordinointi pääl
lekkäisen työn välttämiseksi. Nykyisin NSR 
vastaa myös yhteisistä tutkimusprojekteis
ta. Pohjoismaiden neuvoston aloitteesta 
on vuodesta 1968 alkaen saatu valtion varo
ja yhteispohjoismaisiin metsäteknisi~n 
tutkimus- ja kokeiluprojekteihin. Kohteek
si pyritään ottamaan kaikkia maita kiinnos
tavia aiheita. NSR hyväksyy projektit ja 
valvoo niiden toteuttamista. Itse työ ta
pahtuu mukana olevissa laitoksissa ja käy
tännön toimintaa johtaa eri maiden edusta
jista kokoonpantu projektineuvosto. Pro
jekteihin käytetään tavallisesti myös lai
tosten omia tutkimusvaroja. 

Metsäteho on alusta alkaen osallistunut 
tähän yhteistyöhön. Viime vuonna Metsäteho 
oli mukana harvennuksen ja taimiston käsi t
telyn koneellistamista sekä runkojen ja 
kokopuiden hakkuut& koskevissa projek
teissa. Nämä molemmat projektit päättyivät 
vuoden vaihteessa. Kuluvana vuonna Metsä
teho osallistuu vuoden alussa käynnistet
tyihin harvennustekniikkaa ja työntutkimus
menetelmien yhtenäistämistä koskeviin pro
jekteihin. Muut käynnissä olevat projek
tit ovat konetekniikka pienmetsätaloudessa, 
metsänuudistamisen koneellistaminen, metsä 
työympäristönä ja puunkorjuu turvemailla. 
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RUOTSALAINEN KOKOPUUNKJ\YTIUPROJEKTI 
PMTIYNYT 

Ruotsissa käynnistettiin vuonna 1974 metsä
talouden eri osapuolten yhteistyönä koko
puun korjuuta ja käyttöä koskeva tutkimus
ja kehittämisprojekti, Projekt Helträds
utnyttjande, PHU. Sen tarkoituksena oli 
selvittää olevien kuituvarojen nykyistä 
paremman hyväksikäytön edellytykset. Sel
vitykset ovat ennen muuta koskeneet perin
teisessä hakkuusaa metsään jäävien puiden 
ja puun osien korjuuta ja hyväksikäyttöä . 

Yhteenvetoraportin (Helträd, sammanfattande 
slutrapport) lisäksi on julkaistu neljä 
osa-alueittaista loppuraporttia (Skog, 
Drivning, Massa, Skivor ) . Jakelua hoitaa 
Sveriges Skogsvårdsförbund. 

KOKOPUIDEN METSÄKULJETUSTA 
KEHITETMN KANADASSA 

Kanadan metsätyöntutkimuslaitos FERIC on 
käynnistänyt kehittämisprojektin, jonka 
tavoitteena on metsäkuljetuksen tehostami
nen minimoimalla kuormakohtaiset kuljetus
ajat ja maksimoimalla kuorman koko. Ny
kyiste.n laahusjuontokoneiden kuorman koko 
ja ajonopeus on katsottu liian pieniksi 
varsinkin pitkillä juontomatkoilla. Kehit
teillä on uudentyyppinen kuormatraktori, 
joka soveltuu kokonaisten puiden ja runko
jen kuljettamiseen. Tämän kuormatraktorin 
prototyyppiä ja sille kehitettyjä menetel
llll.& on jo parin vuoden ajan k.okeiltu käy
tännön olosuhteissa. 

JÄTEPUUN TALTEENOTIOA NEUVOSTOLIITOSSA 

Myös Neuvostoliitossa on viime vuosina ke
hitetty hakkuutähtee~ ja alavarastojen 
jätepuun talteenottoa. Karjalan alueella 
käytetään korjuumenetel.mää, jossa hakkuu
tähteet kasataan miestyönä, kuljetetaan 
tela-alustaisella kuormatraktorilla tien 
varteen ja edelleen "hakeautolla" alava
rastolle. Alavarastolla on linja UPZ-6A, 
joka käsittää hakkuujätteen vastaan.otto
pöydän, kuivan ku.orimarummun, hakkurin, 
seulat ja tarpeelliset kuljettimet sekä 
lastauBBiilot . Linj an, jonka oleellinen 
osa on kuiva kuorimarumpu, vuot~seksi ka
pasiteetiltsi arvioidaan 10 000 m haketta 
(kiintomittaa ) . Hinnaksi ilmoitettiin tam
mikuussa 1978 160 000 ruplaa ( • noin 
960 000 ,- ) . Suunnitteilla on isompaan 
l"UIIIpuun perustuva l i nj a, jolloin vuosi t~
t oltseksi saataisiin 50 000 •• • 10 000 m 
haketta. • Haketta k.äytetään pääasiassa le
vyteollisuudessa j a seulottua kuori- ynnä 
muuta j ätettä poltt oaineena energian tuot
t amiseen. 
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VUONNA 1977 ILMESTYNEET METSÄTEHON JULKAISUT 

Metsätehon tiedotus 

342 Hakkuutähteiden kor juun taloudellisuus. Airi Eskelinen - Markku Melk.lto -
Heikki Vesikallio 

343 Puunhankinnan suunnittelumalleilla suoritettava raakapuuvarastojen koon 
optimointi. Airi Eskelinen- Jaakko Peltonen 

344 Puutavaran lajittelu monitoimikoneilla. Esko Mikkonen 

345 Työvaikeustekijöiden vaikutus palstalla toimivien monitoimikoneiden tuotokseen. 
Antti Myllyniemi 

346 Haketuspaikan valinta kokopuu.na korjuussa. Airi Eskelinen -Markku Melk.lto -
Heikki Vesikallio 

Met sätehon katsaus 

1/1977 

2/1977 

3/1977 

4/1977 

5/1977 

5 A/1977 

Kasvatusmetsien kehittyvää puunkorjuutekniikkaa. Aarne Elovainio 

Tukin ja kuitupuun autoonkuormauksen tuotossuhteet. Raimo Savolainen 

Marttiini- prosessori . Esko Mikkonen 

Sahatukkien koneellinen kasaus ja sen vaikutus metsäkuljetukseen. Lyhennelmä 
Metsätehon selosteesta 2/1977 . Mikko Kahala 

TI'-palstahakkuri 1000 F. Markku Melk.lto 

TI' Terrain Chipper 1000 F . By Markku Melk.lto 

6/1977 Puutavaran lajittelu moni toimi.koneilla . Lyhennelmä Metsätehon tiedotuksesta 344. 
Esko Mikkonen 

7/1977 

8/1977 

9/1977 

10/1977 

Volvo BM 900 -harvesteri. Esko Mikkonen 

Ajankohtaista. Markku Rauhalahti 

Korjaus- ja tuotostilastoja Pika 75 -harvesterista. Lasse Säteri 

Rovaniemen Konepajan kaatolaite. Esko Mikkonen 

ll/1977 Työvaikeustekijöiden vaikutus palstalla toimivien monitoimikoneiden tuotokseen. 
Lyhennelmä Metsätehon tiedotuksesta 345. Antti Myllyniemi 

12/1977 

12 A/1977 

13/1977 

14/1977 

15/1977 

16/1977 

16 A/1977 

17/1977 

18/1977 

19/1977 

Algol-monikäyttöhakkuri. Markku Melk.lto 

Algol Mul tipurpose Cbipper. By Markku Melk.lto 

Valmet 448 -prosessori. Esko Mikkonen -Veikko Ylä-Hemmilä 

Pitkän puutavaran hakkuu Leka-menetelmällä kasvatusmetsäolosuhteissa. 
Mikko Kahala 

Puutavaran lajittelu autoonkuormauksessa. Raimo Savolainen 

Makeri-kuormatraktori. Esko Mikkonen- Veikko Ylä-Hemmilä 

The Makeri Forvarder. By Esko Mikkonen - Veikko Ylä-Hemmilä 

Korjaus- ja tuotostilastoja Lokomo - Ösa 705 -prosessorista. Lasse Säteri 

TI'-va.rastohakkuri 1500 L. Markku Melk.lto 

M.etsäteho tän.ään ja huomenna. Markku Rauhalahti 

Metsätehon seloste 

1/1977 Tukin ja kui tupuun autoonkuormauksen tuotossuhteet. Raimo Savolainen 

2/1977 Sahatukkien koneellinen kasaus ja sen vaikutus metsäkuljetukseen. 
Mikko Kahala 

3/1977 Nordfor-vintturi. Jukka Taipale 

4/1977 Puunkorjuun suunnittelu ja seuranta bankinta-alueessa. Jaakko Peltonen 
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