
AJANKOHTAISTA 

Toimittanut Markku Rauhalahti 

Tässä katsauksessa referoidaan eräitä 
selosteena tai monisteena julkaistuja 
Metsätehon tutkimustuloksia sekä kerrotaan 
eräistä ulkomaisista tuloksista . 

SIIRTOKULJETUKSEN AJANMENEKKI 
AUTOKULJETUKSESSA 

Antti Myllyniemi 
Metsätehon seloste 11/1979 

Puutavaraa joudutaan kuljettamaan autolla 
olosuhteissa, JO~ssa koko kulje tusmatkan 
ajan ei voida käyttää täysperävaunuyhdis
telmää . Tällöin puutavara voidaan siirtää 
vetoautolla hyvän tien varteen jätettyyn 
perävaunuun, minkä jälkeen noudetaan veto
auton kuorma ja ky t ketään perävaunu kuormi
neen ajoneuvoyhdistelmäksi. Tätä on aiem
min n~m~tetty telaukseksi , mutta tässä 
siitä käytetään nimitystä siirtokuljetus . 
Metsäteho teki aikatutkimuksen siirtokul
jetuksesta maaliskuussa 1979 . Kohteena 
oli kaksi täysperävaunuyhdistelmää ja neljä 
eri kuljettajaa. 

Puutavaran kuormaus vetoauton kuormasta 
perävaunun kuormatilaan oli tukin kuorma
uksessa hieman nopeampaa, mutta noin 3 m 
kuitupuuta kuormattaessa hitaampaa kuin 
varsinainen kuormaus hyvissä olosuhteissa 
varastopinosta puutavara-autoon. Puutavara
auton kokonaisviipymisaika varastoalueella 
oli siirtokuljetusta käytettäessä tukin 
ajossa ilman apumiestä 59 7. ja apumiehen 
kanssa kuormattaessa 56 7. pitempi kuin 
ajossa , jossa koko ajoneuvoyhdistelmä voi
daan kuormata tavanomaisesti varas t olla ja 
kuormain voidaan irrottaa yhdistelmää kat
kaisematta . Noin 3 m kuitupuun ajossa vas
taava viipymisaika oli ilman apumiestä 69 7. 
ja apumiehen kanssa kuormattaessa 59 7. 
pitempi. Silloin , kun yhdistelmällä ajet-
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taessa perävaunu joudutaan irrottamaan 
kuormaimen irrotuksen vuoksi, varastoalu
eellaviipymisajat olivat siirtokulj etuk
sessa tukin ajossa ilman apumiestä 47 7. ja 
apumiehen kanssa kuormattaessa 46 7. pitem
piä sekä noin 3 m kuitupuun ajossa ilman 
apumiestä 57 % ja apumiehen kanssa kuormat
t aessa 50 % pitempiä kuin tavanomaisessa 
koko ajoneuvoyhdistelmän kuormauksessa 
varastolla . 

PUUTAVARAN PUDOTUS- JA JÄÄLLEAJO
PAIKOILLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET 

Jaakko Salminen. Raimo Savolainen. Veikko 
Ylä-Hemmilä; Metsätehon seloste 12/1979 

Metsäteho on koonnut otsikossa mainitut 
vaatimukset yhteistyössä uittajien, kulje
tusasioita käsittelevien viranomaisten ja 
puutavaran kuljetukseen liittyvien muiden 
yhteisöjen kanssa . 

Puutavaran pudotus- ja jäälleajopaikkojen 
rakentamisessa ja käytössä on otettava 
huomioon muun muassa vesi-, tie-, rakennus-, 
tieliikenne- ja työsuojelulainsäädännöt . 
Pudotuspaikkojen rakennus- ja käyttötekni
set vaatimukset perustuvat nykyisen täys
perävaunukaluston käyttöön. Selosteessa 
esitettyjä ohjeita tulee soveltaa pudotus
paikan sijainnin ja siellä käsiteltävien 
puumäärien mukaan. 

TURVESUON SARKAOJIEN KAIVU 

Juhani Päivänen. Jukka Taipale 
Metsätehon seloste 13/1979 

Vuotuinen polt§oturpeen kulutus on nykyään 
noin 6 milj . m, joka vastaa noin 2 . 5 7.: a 
maamme koko energiankulutuksesta. Turpeen 
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valtakunnalliseksi korjuutavoitteeksi on 
asetettu 20 milj . m3 vuodessa; sen edel
lyttämä suopinta-alan tarve on lähivuosi
kymmeninä noin 100 000 ha. Uutta turve
kenttää valmistetaan nykyään noin 5 000 ha 
vuosittain. Pelkästään sarkaojien kaivuna 
tämä merkitsee vuotuisena työmääränä noin 
2 500:aa ojakilometriä . Metsätehossa on 
äskettäin valmistunut tutkimus, jossa 
tarkastellaan sarkaojan koon ja kaivuvai
keuden vaikutusta keskiraskaiden ja ras
kaiden traktorikaivureiden sekä kaivu
koneiden kaivuajanmenekkiin . 

Pieniä ojia kaivettaessa parhaimpaan kai
vutuotokseen sekä kuutio- että ojametreinä 
pääsivät 3askaat traktorikaivurit. Suuria, 
yli 1.4 m :n/m (syvyys n . 1 . 4 m) ojia kai
vettaessa puolestaan kaivukoneiden tuotos 
oli suurin. 

Turvekuutiometrin kaivukustannukset sekä 
ojan syvyyden että koon suhteen olivat 
pienimmät raskailla traktorikaivureilla, 
samoin ojametrin kaivukustannukset ojan 
koon suhteen. Sen sijaan ojametrin kaivu
kustannukset kaivettaessa eri konetyypeillä 
samansyvyistä ojaa olivat pienimmät keski
raskailla traktorikaivureilla . Eri kone
tyyppien käytön keskinäiseen edullisuuteen 
vaikuttanevat myös erimuotoisten ja eri
kokoisten ojien kuivatusteho ja kunnossa
pysyvyys . Ne eivät kuitenkaan kuuluneet 
tämän tutkimuksen aihepiiriin. 

RIKO-KARSINTA-KUORINTA
KATKONTAKONE 

Esko Mikkonen 
Metsätehon moniste 17.9.1979 

Lohjalainen Valon Kone Oy on rakentanut 
VK 16 -reikäroottorikuorimakoneesta Riko
kuorimakoneen, jolla voidaan myös karsia 
ja katkoa. Metsäteho on ollut kehittä
mässä konetta ja tutkinut prototyypin 
Tehdaspuu Oy:n työmaalla. 

Rikon rakentamisen lähtökohtana on ollut 
kokeilla, onko pienten puiden koneellinen 
karsinta, katkonta ja kuorinta mahdollista 
yhdistää teknisesti ja taloudellisesti 
samaan palstalla liikkuvaan koneeseen. 
Tässä tehtävässä on onnistuttu vain vält
tävästi . Teknisesti kone toimii tyydyttä
västi, mutta taloudellisesti to1m1nta ei 
ole kannattavaa. Jos joudutaan käyttämään 
erillistä kasausta tai koneellista kaatoa, 
korjuuketjut tuievat suhteellisen hanka
liksi hallita. 

Sellaisia leimikoita, J01ssa Rikoa voitai
S11n parhaiten käyttää, on suhteellisen 
harvassa ja näin myös siirtymismatkat ovat 
pitkät. 
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Rikon tyyppisen koneen edelleen kehittämi
sen ja käytön puolesta puhuvat seuraavat 
seikat: 

- Koneellisesti korjatun puutavaran varas
tointitarve metsässä vähenee ja tätä 
kautta hyönteistuhojen riski pienenee 

- Neulas-, oksa- ja kuorijäte jää lannoit
teeksi metsään 

- Metsäkuljetuksen tuotos kohoaa Rikon 
jälkeen 

-Ympäristönsuojelun yms. lainsäädännön 
muuttuessa tämäntyyppisiä koneita ehkä 
tarvitaan. 

METSÄTEOLLISUUDEN RAAKA- JA JÄTEPUUN 
KAUKOKULJETUKSET VUONNA 1978 

Antti Myllyniemi, Metsätehon monisteet 
1.11.1979 ja 12.11.1979 

Metsäteho keräsi tilastoa Suomen Metsäteol
lisuuden Keskusliitto ry:n jäsenyritysten 
ja Metsähallituksen vuoden 1978 kaukokul
jetuksista . Peril3e kuljetetut puumäärät 
olivat 39.1 milj. m . Lisäystä edelliseen3 
vuoteen verrattuna oli 8 % eli 2.8 milj. 3m 
Myyjien kuljettama puumäärä, 8.2 milj. m, 
joka sisältyy edellä oleviin lukuihin, 
kasvoi 19 % edellisestä vuodesta. 

Järeää havupuuta kuljetettiin 13.9 milj . m3 
eli 36 % ja muuta havupu~ta (pääosa havu
kuitupuuta) 14 .6 milj. m eli noin 37 % 
puumäärästä. Lisäystä edelliseen vuoteen 
oli kaikkien muiden puutavaralajien kulja
tusmäärissä paitsi teollisuushakkeen, jonka 
määrä hieman pieneni. 

Autokuljetuksen osuus koko perille tuodusta 
puumäärästä lisääntyi kaikilla alueilla. 

1978 1977 

% 

Autokuljetus 69 62 
Vesitiekuljetus 20 24 
Rautatiekuljetus 11 13 
Traktorikuljetus 0 1 

Puolet vesitiekuljetuksista oli Itä-Suo
messa. Sielläki~ . autokuljetuksen osuus 
oli 0.5 milj. m suurempi kuin vesitie
kuljetuksen osuus. Autokuljetuksen osuus 
oli suurin Länsi-Suomessa eli 86 % perille 
tulleesta puusta. 

Kuljetusmatkoissa oli vain pieniä muutok
sia. Rautatiekuljetusmatka oli pysynyt 
lähes samana (250 -+ 248 km) ja vesi tiekul
jetusmatka hieman kasvanut (231 --7 239 km), 
samoin autokuljetusmatka oli kasvanut 
(81 -+ 88 km). 
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Kuva . Metsäteollisuuden omien k~ukokuljetusten puu
määrien, kuljetussuoritteiden (m km) ja - kustannusten 
jakautuminen eri kuljetustapoihin vuonna 1978 

Kokonaiskuljetussuorite, joka koskee vain 
metsäteollisuuden omia kuljetuksia, on 
kasvanut ede~lisestä vuodesta (5 074 ~ 
5 167 milj. m km) . Autokuljetuksen kulje
tussuorite ja osuus kokonaiskuljetussuo
ritteesta on edelleen kasvanut ja on nyt 
merkittävin kuljetusmuoto (kuva). Sekä 
rautatiekuljetuksen että uiton kuljetus
suorite on pienentynyt. Irtouiton kulje
tussuorite on pysynyt ennallaan ja nippu
uiton pienentynyt. Irtouiton kustannukset 
ovat olleet 5,6 penniä/(m3•km) ~a nippu
uiton kustannukset 3,9 penniä/(m •km) . 

Metsäteollisuuden omien kuljetusten kustan
nukset olivat kuljetustavoittain seuraavat. 

1978 1977 

penniä/(m3·km) 

Autokuljetus 
Vesitiekuljetus 
Rautatiekuljetus 
Traktorikuljetus 

19 ,7 
4,5 
7 , 4 

51,2 

20,2 
4,7 
7,2 

45 , 4 

Perille tulleet tuontipu~n kuljetukset oli
vat yhteensä 3.6 milj . m . Määrä on pienen
tynyt edellisestä vuodesta (1977), jolloin 
kuljetettiin 3 . 9 milj . m3 ulkomaista puuta. 
Perille tulleesta puumäärästä oli ulko
maista puuta 9 %. 

Metsäteollisuuden raaka- ja jätepuun kau
kokuljetustilaston yksityiskohtaiset tiedot 
on monisteina saatavissa Metsätehosta. 

RUOTSALAISIA LASKELMIA AJOURA· 
TIHEYDESTÄ 

Forskningsstif telsen Skogsarbeten ja Skogs
högskolan ovat tehneet teoreettisia laskel
mia harvennusleimikoiden puuntuottamisen ja 
-korjuun kokonaistaloudellisista vaikutuk
sista. Osa näistä tuloksista esiteltiin 
tämän vuoden Elmia-konferenssissa. 

Harvennuspuusta saatavaa tuottoa on vertail
tu eri korjuumenetelmien kustannuksiin ja 
korjuumenetelmistä aiheutuviin tuottotappi
oihin. Tuottotappioita aiheuttavina on otet
tu huomioon muun muassa ajourien raiteet, 
tuulenkaadot ajourien vieressä ja puuston 
vauriot. Laskelmien perusteella on päädytty 
varsin samanlaisiin ajouratiheyksiin kuin 
meillä Suomessa v. 1974 aikaansaadun suosi
tuksen mukaan: 4 m:n ajourat 30 m:n välein. 
Ruotsalainen laskelma osoitti, että leimi
kon puulajisuhteen ja tuottokyvyn mukaan 
edullisin ajouratiheys olisi 25 •.. 35 m. 

KONEELLINEN HARVENNUSPUUN HAKKUU 
NAMA·HARVESTERI LLA 

Helmekaniseret tynding med NAMA
skovningsmaskine. Jan Thorn Clausen 
Skovteknisk Institut. 1/1979 

NAMA-harvesteria valmistaa tanskalainen 
N~rgaard Andersen Maskinfabrik ApS. Har
vesteriosa, joka on kehitetty ranskalaisen 
Segem-karsintalaitteen pohjalta, on asen
nettu kuormaimen kouran tilalle. Perus
koneena olevan maataloustraktorin katolle 
on asennettu Cranab SK 2910 - kourakuormain , 
jonka ulottuvuus on 4.70 m. Harvennus
puulle tarkoitettu kaato-karsinta-katkonta
kasauslaite pystyy käsittelemään tyviläpi
mitaltaan enintään 26 cm:n puita. Kaatoon 
ja katkaisuun käytetään samaa hydraulista 
leikkuria. Karsintateriä koneessa on viisi: 
yksi kiinteä ja kaksi paria liikkuvia. 
Liikkuvat terät toimivat myös kiinnipito
eliminä. Puu syötetään karsintaterien 
läpi kahden piikkirullan avulla. Syöttö
nopeus on noin 1 m/s. Kone katkoo puut 
valittuihin pituuksiin automaattisesti. 
Harvesteriosan paino on noin 600 kg. 

Skovteknisk Institutin kokeiluissa tehtiin 
istutuskuusikossa yhdistetty rivi- ja vali
koiva harvennus. Rivien väli oli 1 . 25 m. 
Joka seitsemäs rivi poistettiin ajouraksi 
ja kolme seuraavaa riviä uran kummaltakin 
puolelta harvennettiin valikoiden. Kasaus 
ajouran kummallekin sivulle nosti tuotosta 
10 ... 15 % vain toiselle sivulle kasaukseen 
verrattuna . Puiden rinnankorkeusläpimitta 
ja puusta saatavien pölkkyjen lukumäärä 
vaikuttavat ratkaisevasti tuotokseen. K~n 
rungon keskikoot oliv~t 0.014 ... 0 . 072 m, 
päästiin 0.8 ... 3 . 0 m :n tuntituotoksiin 
3 m kuitupuuta valmistettaessa. 

Kokeilualueella, jossa puusto oli suhteel
lisen lyhyttä, rinnankorkeusläpimitaltaan 
keskimäärin 9.5 ... 10 .0 cm, hakkuun yksikkö
kustannukset olivat koneellisessa ja i hmis
työvaltaisessa menetelmässä samansuuruiset. 
Ajouralle jäävä hakkuutähdepeitto vähentää 
juuristovaurioita. Runkovaurioita oli 
12 ... 21 %:ssa jäljelle jäävistä puista. 
Ammattitaitoinen kuljettaja pystyy vähen
tämään vaurioita. 
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KETJUKARSINTALAITTEIDEN KOKEILUJA 

Kedjekvistning, Clas Boström 
Forskningsstiftelsen Skogsarbeten, 
Ekonomi 1/1979 

Pienikokoisen harvennuspuun karsinta vie 
paljon aikaa tavanoma1s1ssa menetelmissä. 
Ketjukarsinnassa karsinta vie vain 2 •.• 6 s 
puuta kohti, joten menetelmä näyttää ensi 
näkemältä edulliselta. 

Kanadalaismallinen ketjukarsinta, jossa 
varastolle ajetut puut karsitaan maassa 
etukuormaajaan kiinnitetyllä laitteella, 
on hyvästä tuotoksestaan huolimatta osoit
tautunut ongelmalliseksi. Ketjut kuluvat 
nopeasti ja työ varastolla on vaikea jär
jestää joustavaksi. 

Ruotsissa on kokeiltu kahta kuormatrakto
rlln asennettavaa ketjukarsintalaitetta . 
A & B Constructor AB :n valmistamassa ABC
ketjukarsintalaitteessa on kaksi pysty
suoraa hydraulikäyttöistä akselia, joihin 
kumpaankin on kiinnitetty 18 ketjua. Laite 
on SlJOltettu metsätraktorin kuormatilan 
etuosaan. Puut nostetaan kuormaimella ajo
uran varresta ja vedetään pyörivien akse
leiden välitse. Karsinnan yhteydessä puut 
katkaistaan kourasahalla ja nostetaan trak
torin kuormatilaan. Nordfor-nippukarsi jassa 
on pitkittäin traktorin kuormatilaan asen
nettu karsintapöytä . Kiskoilla liikkuvassa 
karsintavaunussa on vaakatasossa pyörivä 
akseli, johon on kiinnitetty 36 ketjua. 
Ajouran varteen kasatut puut katkaistaan 
kourasahalla ja nostetaan karsintapöydälle, 
jonka jälkeen karsintavaunu pyörivine ket
jui neen viedään perästä puiden yli etupää
hän ja takaisin. Karsi ttu puutavara noste
taan kuormaimella ajouran varteen kasoihin. 

Itse karsinta on vienyt vain 18 ... 27 % työ
ajasta ajouran varressa. Muu käsittely
katkonta, puiden ja puiden osien järjestely, 
puutavaran kuormaus karsinnan jälkeen 
(Constructor) ja karsintapöydän tyhjennys 
(Nordfor) - vie eniten aikaa . Teknisesti 
karsintalaitteet toimivat hyvin. Ketjujen 
kuluminen ei aiheuttanut vaikeuksia. Lait
teiden suojaukset katkeavien ketjujen ja 
sinkoutuvien puunkappaleiden varalta toimi
vat hyvin. 

Ke t jukarsinnan voi yhdistää myös palsta
haketukseen. Tällainen haketusyksikkö on 
ollut käytössä noin kaksi vuotta. Sen 
valmistama hake on käytetty kuitulevyn 

Metsäteho Review 18/1979 

valmistukseen. Ketjukarsijoita voi aja
tella käytettävän myös terminaaleilla esi
merkiksi energiapuun käsittelyssä. Jotta 
nippukarsintakoneiden kapasiteettia voi
taisiin täysin käyttää hyväksi, tulisi 
puutavaran käsittely ennen karsintavaihetta 
ja sen jälkeen saada nopeammaksi. 

* * * 
Myös Metsäteho on tutkinut ABC-ketjukar
sintalaitetta. Tulokset on julkaistu Met
sätehon selosteessa 11/1978 . 

Teknisesti laite soveltuu käytettäväksi 
avohakkuiden hakekorjuuketjuissa joko kar
sinnassa tai kars inta-metsäkuljetuksessa. 
Harvennusleimikoissa laitteen ja sille 
soveltuvien menetelmien käyttö on vaikeaa. 

* * * 
Metsäteho tuki saamillaan suhdannepidätys
varoilla hakkuriin asennetun esikarsinta
laitteen kehittämistä. Lai tteen toiminta 
perustuu osittain ketjuihin ja osittain 
kiinteisiin veitsiteriin . Laitetta on 
kokeiltu ja kehitetty kevättalvesta 1979 
lähtien. Laitteesta julkaistaan lähiai
koina Metsätehon katsaus. 

HENKILÖUUTISIA METSÄTEHOSTA 

Metsänhoitaja Arno Tuovinen siirtyi kesällä 
eläkkeelle. Hän oli Me tsätehon palveluk
sessa laitoksen perustamisvuodesta 1945 
lähtien. Hän toimi tutkijana puutavaran 
korjuun ja kuljetuksen eri alueilla. Viime 
vuosina hänen erikoisalueenaan olivat puu
tavaran laatuasiat sekä puutavaran kulje
tuksiin liittyvät tilastoselvitykset. 

Metsänhoitaja Markku Melkko siirtyi kesällä 
Osuuskunta Metsäliiton palvelukseen. Hän 
toimi Metsätehossa runsaat viisi vuotta ja 
hänen erikoisalueensa oli harvennusmetsien 
puunkorjuu. 

Uudeksi tutkijaksi Metsätehoon on otettu 
1. 11 . 1979 metsänhoitaja Pekka- Juhani Kuitto , 
30 . Hän siirtyi Metsätehoon yliopiston 
metsätekno logian lai toks en assistentin 
tehtävästä. 

Metsänhoitaja Esko Mikkonen on virkavapaa 
Metsätehon tutkijap tehtävästä vuoden 1980 
lokakuuhun asti. Hän opiskelee stipendi
aattina vuoden USA:ssa. 
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