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METSÄTEHON TOIMINTA VUONNA 1980
Tutkimus j a kokeilu
Alkavan vuoden ohjelmassa tutkimus- ja kokeilutoiminnan henkilöresurssit jakautuvat seuraavasti .
%

Puun tuottaminen
Puun korjuu
Puun kaukokuljetus
Puutavaran mittaus
Suunnittelu ja seuranta
Yleiset tutkimukset
Varaus
Tutkimus- ja kokeiluohjelman
ryhmät ovat seuraavat .
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keskeiset aihe-

Puuntuottamisen alueella jatketaan suhdannepidätysvaroilla kehitettyjen muokkauslait teiden ja istutuskoneen testauksia ja kehittämistutkimuksia .
Edellisenä vuonna aloitettua tutkimusta maanmuokkausmenetelmien tuotossuhteista ja työjäljestä jatketaan .
Puunkorjuun puolella laaditaan selvitys ensiharvennusmetsien puunkorjuun suunnittelusta
ja toteutt amisesta sekä niitä koskeva ohje.
Harvennusmetsien korjuuseen liittyvät lisäksi
tutkimukset hakkuumiesleimauksesta harvennusleimikoiden korjuussa, harvennusmetsieq puunkorjuukoneiden tuotostutkimus, puutavaran
kasaus uusissa korjuumenetelmissä , hakkeenakorjuu tavaralajeinakorjuun yhteydessä sekä
tutkimus energiapuun korjuusta . Työma rkkinaosapuolia varten selvitetään prosessorien
ajanmenekkiä sekä jatketaan palkka- j a maksu-

perusteselvityksiä ja varaudutaan uusin
selvityksiin.
Puunkorjuun kehittämistä varten ohjelmassa ovat muun muassa tutkimukset
sahapuiden korjuusta runkoina sekä kokonaisurakoinnista.
Kaukokuljetustutkimusten keskeisiä aihe ita
ovat kaluston kehittymisen vaikutus puutavaran autokuljetukseen sekä autoniputuksen
kehittäminen. Ohjelmassa ovat myö s metsähakkeen autokuljetukseen, puskurivarastointiin, uusien autokuljetusjärjestelmien kokeiluun sekä sadetuslaitteistojen käyttöön jäävarastoilta liittyvät tutkimukset.
Mittauksen osalta osallistutaan automaattisten mittauslaitteiden kehittämiseen, pyritään
yhtenäistämään tehdasmittauksessa kerättäviä
tietoja ja kartoitetaan erilaisten mittausvaihtoehtojen taloudellisuus.
Suunnittelututkimukset ovat keskeisellä sijalla Metsätehon tutkimusohjelmassa . Puunhankinnan suunnittelua palvelevat muun muassa
tutkimus metsäyhteiskustannusten jakamisesta
puutavaralajien kesken sekä tutkimukset erilaisten monitoimikoneiden edullisuusalueista
ja erikoiskoneiden käytön organisoinnista.
Operatiivista suunnittelua varten kehitetään
puunkorjuun ja puunhankinnan suunnittelusysteemejä sekä laaditaan yrityskohtaisia puunhankinnan suunnittelumalleja ja laskelmia .
Metsänuudistamistapojen kokonaistaloudellisesta edullisuudesta laaditaan selvitys .
Kokonaistaloudellista suunnittelua palvelevat
lisäksi tutkimukset sahapuuta pienempien puuosien käytön optimoinnista, ulkoisten muutospaineiden vaikutuksesta puunhankintaan ja
metsäteollisuusyritysten omien metsien käytön
optimoinnista .
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Seurantaan sisältyvät tilastot myytyjen metsäkoneiden määrästä, metsätraktoreiden ja
monitoimikoneiden käy t östä, puutavaran kaukokuljetuksesta sekä PMP- korjuuteknisistä
olosuhteista.
Yleisiä tutkimuksia ovat koneiden ja lai tteiden käyttötekniset testaukset, merkitsemisen
kehittäminen ja yhtenäistäminen töiden suunnittelussa ja toteutuksessa , työntutkimusmenetelmien soveltamiskokeilut, selvitykset
uusien matemaattisten ja tilastollisten menetelmien käyttömahdollisuudesta sekä ergonomiaan ja työnsuojeluun liittyvät tutkimukset .
Suhdannepidätysvaroilla tuettujen sekä puuntuottamista että - korjuuta koskevien kehittämisprojektien loppuraportti laaditaan toimintakauden aikana .
Toimintaohj elmassa on 14 i. : n resurssivaraus
vuoden aikana esimerkiksi jäseniltä tai taksojen ja maksujen sopijaosapuolilta tulevia
kiireisiä tutkimus- ja kokeiluaiheita varten.

Tiedotus ja koulutus
Aineistot käsittävät sekä julkaisuja että
elokuvia ja diakuvasarjoja.
Met sätehon tiedotuksia julkaistaan noin 15 kpl ja katsauksia noin 20 kpl. Korjuuvaurioiden vähentämisestä tehdään opas ja metsänviljelystä työ ohjeet työntekijöille . Elokuvat käsittelevät
metsäkoneita ja puutavaran kaukokuljetusta
sekä diakuvasarjat leimikon suunnittelua ja
puutavara- autokalustoa.
Tiedotustoiminnan keskeisiä kanav ia omien
julkaisujen, aineistojen ja tilaisuuksien
ohella ovat metsäalan ammattilehdet .
Koulutustilaisuudet on tarkoitettu jäsenyritysten johtavassa esimiesasemassa ja erikoistehtävissä toimivalle henkilöstölle . Rationalisointipäiviin ja erikoiskursseihin varataan osallistumismahdollisuuksia myös metsätalouden muid en sektorien ammattihenkilöstölle . Metsätehon toimihenkilöt ovat jäsenten ja metsätalouden muid en piirien käytettävissä koulutuksen suunnittelu- ja luennointitehtäviin .
Vuoden 1980 koulutustilaisuudet esitellään
sivul la • Pari kuukautta ennen kutakin tilaisuutta lähetetään jäsenyrityksille erillinen
esittelykirje ilmoittautumispyyntöineen . Ilmoi ttautumisia otetaan vastaan aikaisemminkin .

Katsaukset ovat tutkimustul osten ja alan muun
tietouden tiiviitä ja helppolukuisia esittelyjä . Katsaus on pääjulkaisumuoto niin, että
jokaisesta tutkimuksesta tehdään katsaus tai
tulos ainakin referoidaan s~~na. Katsaus
sisältää lyhyen englanninkie lisen tiivistelmän tai maininnan sisällöstä; tarvittaessa
tehdään ulkomaisia lukijoita varten erillinen englanninkielinen tiivistelmä .
Katsauksessa on yleensä 4 sivua ja se ilmestyy 20 ... 25 kertaa vuodessa . Painosmäärä on
noin 2 200 kpl ja hinta 1 , 00 ... 3,50 ma rkkaa
kappale .
Tiedotukset ovat tutkimustulosten yksityis kohtaisia esittelyjä .
Tiedotus tehdään laajoista tutkimuksista tai tutkimussarjoista
sekä sellaisista suppeammistakin tutkimuksista, joiden tutkimusmenetelmäselostus,
yksityiskohtais~t tulokset
ja niiden perusteellinen selvittely katsotaan tarpeelliseksi
julkaista .
Yksityiskohdat kiinnos tavat
yleensä vain muutamia henkilöitä ja he voivat
ottaa tarvittaessa suoraan yhteyden 1etsätehoon .
oin 0.5 ... 1 sivun mittais en englanninkielisen tiivistelmän lisäksi keskeiset
kuvat ja taulukot varustetaan englanninkielisin selostuksin.
Tiedotuksessa on yleensä 16 ... 36 sivua ja se
ilmestyy 10 ... 15 kertaa vuodessa .
Painosmaaraon noin 700 kpl ja hinta 6 , 00 ... 15 , 00
markkaa kappale .

KOIVUTUKIN JA KOIVUKUITUPUUN
METSÄKULJETUS
Mikk o Kahala
Metsätehon seloste 14/1979
Ohjemaksun sopijaosapuolten pyytämässä tutkimuksessa selvitettiin koivutukin ja 2 m koi vukuitupuun metsäkulje tukse n tuotosperusteita
ja niihin vaikuttavia seikkoja .
Koivutukin kuormaus on tiheyden mukaan 2 ... 9 %
hitaampaa kuin havutukin ja koivukui tupuun
kuormaus 4 . .. 18 % hi ta ampaa kuin havukui tupuun kuormaus.
Myös koivun purkaminen on
hitaampaa, tukin 5 ... 7 % ja kuitupuun 16 ... 18
prosenttia , kuin havupuun . Koivutukin kuormankoko on 5 . .. 6 % pienempi kuin havutukin ja
koivukuitupuun kuormankoko noin 15 % pienempi
kuin havukuitupuun .

METSÄTEHON TUTKIMUSJULKAISUT
Metsäteholla on kaksi tutkimusjulkaisusarjaa:
Metsätehon katsaus ja Metsätehon tiedotus.
äiden lisäksi julkaistaan käytännön suunnittelu- ja työohjeita sisältäviä oppaita .
Metsätehon seloste -sarjaa ei enää julkaista .
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Koivutukin metsäkuljetustuotos on tiheyden
mukaan 2 ... 8 % alhaisempi kuin havu tukin .
2 m koivukuitupuun tuotos on vastaavasti
6 ... 14 % pienempi kuin havukuitupuun .

METSÄTEHON HALLINTOELIMET
VUONNA 1980

hyväksyt t iin eräitä teknisiä suos i tuksi a
metsähakkeen valmistamiseen tarkoitetulle
kalustolle , lähinnä hakkureille.

Neuvottelukunta
Yrjö Hassi
Sakari Leskinen

Tämä aihe päättyy vuonna 1980, mut ta äskettäin sovitun pitkän aikavälin suunnitelman
mukaan Metsäteho osallistuu lähivuosina muun
muassa kasvatusmetsien puunkorjuun kehittämistä koskevaan informaation vaihtoon .

pj .
vpj.

Johtokunta
Reino J. Valkama
Timo Järvelä
Jaakko Kahiluoto
Leo Karvonen

pj .
vpj .

Olli Pesonius
Matti Ponsi
Yrjö Schildt
Kauko Taivainen

METSÄHAKEYHTEISTYÖTÄ
NEUVOSTOLIITON KANSSA
Metsäteho on vuodesta 1977 lähtien osallistunut Suomen ja euvostoliiton väliseen tieteellis-teknilliseen yhteistyöhön muun muassa
me tsähakkeen korjuuta käsittelevässä kehittämisprojektissa .
euvostoliittolaisena yhteistyökumppanina on ollut
euvostoliiton
puunkorjuun kehittämisestä vastaava keskustutkimuslaitos Ts II ffi .
Yhteistyön näkyvin
tulos on viime marraskuussa loskovassa sovittu yhteinen suositus metsähakkeelle asetettavista teknisistä laatuvaatimuksista lastuja kuitulevyteollisuutta varten .
Samoin

"ELÄIMELLISTÄ" PUUNKORJUUTA
Eri puolilla maailmaa ollaan kiinnostuneita
kasvatusmetsiin soveltuvista korjuumenetel mistä ja -koneista .
Myös eläinten käyttö
puutavaran juontoon kiinnostaa.
Muun muassa
USA :n koillisvaltioissa hevosen käyttö puunkorjuussa on jonkin verran li sääntynyt, ke r rotaan American Pulpwood Associationin
(= Amerikan Kuitupuuyhdistys)
raportissa.
Samassa raportissa kerrotaan hankin taurakoitsija Merton Farringtonista, joka ostaa leimikoita ja korjaa ne härkävaljakolla . Hänen
kilpailuvalttinaan leimikoiden ostossa on
korjuumenetelmän ympäristöystävällisyys .
Raportissa on laskettu härkävaljakon ja varus teiden hankintakustannuksiksi noin 8 000 mk
ja käyttökustannuksiksi noin 100 mk/viikko .
Härän käyttöikä on 10 .. . 12 vuotta. Sen jälkeen sillä on vielä teurasarvo .

UUSIA KOULUTUSAINEISTOJA
Vuoden 1979 lopulla valmistuivat seuraavat
koulutusaineistot:
Elokuva Metsäkonekatsaus 1979.
Kirja llisella selostustekstillä varustetussa 8 mm :n
elokuvassa esitellään kymmenen joko jo sarjavalmistuksessa tai vielä prototyyppiasteella olevaa puunkorjuukonetta . Elokuvan
pituus on noin 18 minuuttia .
Diakuvasarja Harvennusmetsien puunkorjuu .
Siinä esitellään harvennushakkuiden määrät ,
tärkeimmät korjuuolosuhteet sekä yleisUnmät

harvennushakkuissa käytetyt korjuuketjut ja
niiden käytön perusteet. Sarjassa on 36
kuvaa ja se on varustettu kirjallisella
selostustekstillä .
Diakuvasarja Puuraaka-aineen laatu ja puunSiinä esitellään sahapuun, vaneritukkien, kuitupuun ja kokopuuhakkeen laatuvaatimuksia, laatuun ja jalostusarvoon
vaikuttavia tekijöitä sekä niiden huomi oon
ottamista puunhankinnassa . Sarjassa on 44
kuvaa ja se on varustettu kirjallisella
selostustekstillä .

hankinta.
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METSÄTEHON KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 1980
Rationalisointipäivät
tiettyä toimintoa laaja-alaisesti käsittelevät koulutustilaisuudet, J01ssa käsitellään aihealueen uusinta tutkimus- ja kokemusperäistä tietoa ja sen soveltamista käytäntöön.

Tilaisuuden teemana on Puunhankinnan kustannusten alentamismahdollisuudet ja siinä esitellään aiheeseen liittyvää ajankohtaista
tietoa Metsätehon toiminnan tuloksista ja
toimialalta .
Tilaisuus on tarkoitettu jäsenyritysten metsäpäälliköille ja vastaaville.
Se on samalla
Metsätehon neuvottelukunnan kokous .
Taimikonhoitopäivät
9.- 10.4.1980, Vääksy
Päivillä käsitellään ajankohtaista tietoa
taimikonhoidon perusteista, suunnittelusta,
tekniikasta ja toteutuksesta .
Tilaisuus on tarkoitettu metsänhoidon tehtävissä toimivil l e metsänhoitajille ja metsäteknikoille.

Erikoiskurssit
= tiettyä aihealuetta

syvällisesti
levät koulutustilaisuudet .

käsitte-

Koneellisen puunkorjuun suunnittelukurssi
(uusinta)
12 .-13.2 . 1980, Vääksy
Kurssilla käsitellään koneellisen puunkorjuun suunnittelua, monitoimikonekorjuuketjujen niveltämistä koko hankintaketjuun, korjuuketjujen käytön ohjaus ta sekä korjuun
taloude llisuutta.
Ti laisuus on tarkoitettu koneellisen puunkorjuun suunnittelu- ja johtotehtävissä toimiville metsänhoitajille ja erikoisteknikoille.

alue-

Opintopäivät

Tilaisuudessa käsitellään hankinta-alueen
toiminnan suunnittelua ja johtamista muuttuvissa olosuhteissa.
Esillä ovat erityisesti
hankinnan ja korjuun menetelmien kehittyminen, kustannuskysymykset , työvoimakysymykset,
ympäristön muuttuvat vaatimukset sekä metsätalouden yhteistyö .
Tilaisuus on tarkoitettu aluejohtajille ,
alue/ piirimetsänhoitajille.
Harvennusmetsien korjuupäivät (uusinta)
6.- 7.5.1980 , Hämeenlinna

toimintokohtaiset opinto- ja neuvottelupäivät, joil la ajankohtaisten aiheiden lisäksi
käsitellään ~tsätehon kyseisen a l an toimintaa ja suunnitelmia.
Opintopäivät on tarkoitettu jäsenten ao . to1m1nnoista vastaaville erikoishenkilöille.
Koulutusmiesten opintopäivät
19 .-20 . 8.1980
Metsänhoitomiesten opintopäivät
Syyskuu
Korjuun kehittä is iesten opintopäivät
Lokakuu

Päivillä käsitellään harvennusmetsien käsittelyä, korjuun menetelmiä , tekniikkaa ja
taloudellisuutta .
Tilaisuus on tarkoitettu ens1S1Ja1sesti hankintatehtävissä toimiville metsänhoitajille ,
mutta mukaan toivotaan myös mm . yksityismetsätalouden ammattimiehiä.

Metsäteho Review

Päivillä esitellään ajankohtaista tietoa puutavaran kuljetusten suunnittelusta, ohjauksesta ja tekniikasta.
Tilaisuus on tarkoitettu ensisijaisesti puutavaran kuljetuksen erikoishenkilöstölle
sekä hankintatehtävissä toimiville metsänhoitaj ille.

Rationalisointipäivä metsäjohdolle
18.3.1980,Hotelli Korpilampi, Espoo

Puunhankinnan rationalisointipäivät
johdolle
n :o 1, 15 .-16.4 . 1980, Lahti
n:o 2, 22 .-23 . 4.1980 , Lahti

Kaukokuljetuspäivät
28.- 29 .5. 1980

Tietojenkäsittelypäivät
Marraskuu

Esitelmätilaisuus
Syysmetsäpäivien yhteydessä järjestetään
esitelmätilaisuus ajankohtaisesta aiheesta .
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