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AJANKOHTAISTA
Koonnut Sture Lampen

Tässä katsauksessa referoidaan eräitä Metsätehon ja muiden tutkimus~aitosten tutkimustu~oksia
sekä esite~~ään Metsätehon uusia
kou~utusaineistoja ja syksyn
kou~utusti~ai
suuksia.

MAKERI-HARVESTERI, MALLI 1980

Sture Lampen , Jaak ko Salminen ja
Veikko Ylä-Hemmilä
Tutkimus seloste 20 . 2.1 980
Makeri- harvesterin aikaisempaa mallia tutkittiin belpoissa maasto-oloissa .
Uusi Makeri-harvesteri on moottoriteholtaan olennaisesti suuremp1 Ja maastokelpoisuudeltaan
parempi .
Forskningsstiftelsen Skogsarbeten
ja Metsäteho suorittivat yhdessä suppean
selvityksen uudesta Makerista tammikuussa
Puulaaki Oy : n työmaalla . Leimikoiden maasto
oli pääosin 1 . maastoluokkaa ja osittain kivikoiden vuoksi 2. maastoluokkaa .
Lumen
paksuus oli vain noin 10 cm , joten maaston
epätasaisuudet eivät tasoittuneet .
Maaston
epätasaisuuksista harvesteri selviytyi hyvin
suuremman moottoritehonsa ansiosta.
Myös
karsinta-katkootanopeutta
on
parannettu .
Tuntituotos oli 20 - 30 7. suurempi aikaisempaan mall iin verrattuna .

JOUKKOKÄSITTELYPROSESSORI
HARVENNUSHAKKUUSSA

määrä riippui taakan suurimman puun koosta .
Joukkokäsittelymenetelmässä monitoimikoneen
käyttötuntituotokset olivat 2 . 7 - 10 . 4 m3 ,
kun runkojen keskikoko oli 27 - 97 dm3 . Tuotokset olivat 31 - 44 7. paremmat kuin valmiste ttaess a puut yksitellen .
Täs sä tutkimuksessa saatujen tuotosten j a
nykyisen kustannustason mukaan i hmis työvaltainen hakkuu oli vielä kuitenkin joukkokäsittelyyn perustuvaa monitoimikonekorjuuta
edullisempaa ainakin l. ja 2 . harvennuksessa .

SIVUPUUTAVARALAJIEN VAIKUTUS
METSÄKULJETUKSEEN

Mikko Kaha1a
Tutkimusseloste 25 .4. 1980
Alhaista tiheyttä olevien sivupuutavaralajien ajamista samassa kuormassa pääpuutavaralajin kanssa tai yhdistämistä keskenään
tutkittiin lähinnä ohjemaksuperusteita varten .
Alhaista tiheyttä olevat sivupuutavaralajit
olisi metsäkuljetuksessa yleensä tarkoituksenmukaista ajaa yhdessä jonkin muun puutavaralajin kanssa .
Yhdistämisestä saatava
hyöty on suhteellisesti suurin yhdistettäessä kaksi alhaista tiheyttä olevaa puutavaralajia keskenään.

Markku Mel kko ja Markku Mäkelä
Metsätehon moniste 25 . 4. 1980

Jos pääpuutavaralajin
heysluokka 0 tai 1) ,
olevan puutavaralajin
saavuteta mainittavaa

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää monitoimikoneella (Harttiini-prosessorilla) tapahtuvan joukkokäsittelyn merkitystä tavaralajimenetelmällä korjattavissa harvennusleimikoissa .
Tutkimuskohde oli ensiharvennusmännikkö .

Varasto-olot olisi pyrittävä saamaan sellaisiksi , että yhdessä ajettavat puutavaralajit
voidaan purkaa samasta pisteestä .

~rttiini-prosessori käsitteli yhdessä taakassa keskimäärin 2. 6 puuta .
Puiden luku-

tiheys on suuri (tiei alhaista tiheyttä
yhdistämisellä siihen
hyötyä .

Lyhyen kuitupuun ajossa saavutetaan puutavaralajien yhdessäajalla suhteellisesti suurempi hyöty kuin pitkän kuitupuun ja sahatukin ajossa .
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Kuva 1.

Makeri-harvesteri.

Molemmat valok. Metsäteho

MARTTIINI-HARVESTERI

Kuva 2.

Marttiini-harvesteri

materiaaliin ja eri vierailukohteissa käytyihin keskusteluihin.

Veikko Ylä-Hemmilä
Tutkimusseloste 28.4.1980
Maa- ja metsätalousministeriön myöntämillä
suhdannepidätysvaroilla käynnistetyssä kasvatusmetsien puunkorjuun kehittämisprojektissa yhtenä kohteena oli sellaisen harvesterin aikaansaaminen, joka soveltuisi myöhempiin harvennuksiin ja joka pystyisi käsittelemään samanaikaisesti useaa puuta.
Kehittämistyön lähtökohtana oli Marttiiniprosessori, jolla pystytään karsimaan usea
pieni puu samanaikaisesti. Jotta tätä Marttllnl-prosessorin erikoisominaisuutta voitaisiin käyttää hyväksi, kaatopäältä vaadittlln samaa ominaisuutta .
Hyöty usean puun
samanaikaisesta käsittelystä Jal odotettua
pienemmäksi.
Menetelmä asettaa niin kaatopäälle kuin monitoimiosallekin erityisvaatimuksia ja nostaa siten niiden hintaa.
Kun
lisäksi työskentely jonkin verran vaikeutuu,
on menetelmää tämäntyyppisellä kaatolaitteella vaikea saada kannattavaksi.
L. Marttiini-Yhtymä onkin luopunut tämänkaltaisen kaatopään valmistamisesta.
Joukkokäsittelyn toteuttaminen leimikoissa,
joissa on sekä järeitä sahapuita että pieniä
kuitupuita, asettaa toistaiseksi laitteille
nykytekniikalla vaikeasti toteutettavia vaatimuksia.

OPINTOMATKA YHDYSVALTOIHIN
12.11.- 14.12.1979

Heikki Vesikallio
Metsätehon moniste 30.4.1980
Matkaraportissa selostetaan USA:n etelävaltioiden puunhankintaoloja, -menetelmiä ja
- kustannuksia . Toisena aiheena ovat puun
energiakäytön kehitysnäkymät . Tiedot perustuvat matkan aikana koottuun tutkimus- ym.
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Tutkimusselosteet ja monisteet
vissa Metsätehosta.

ovat

saata-

KÄYNNISTETTYJÄ TUTKIMUKSIA
Alkuvuonna 1980 käynnistetyistä
sista mainittakoon mm:

tutkimuk-

Maanmuokkauksen tuotossuhteita ja työjälkeä
koskevan tutkimuksen toinen osa, jossa tutkitaan edellisenä vuonna muokattuihin jälkiin tapahtuvaa istutustyötä ja sen ajanmenekkiä kolmea eri taimityyppiä käyttäen,
käynnistettiin toukokuussa yhdessä Puulaaki
Oy:n (G . A. Serlachius Oy), Tehdaspuu Oy :n
ja Kajaani Oy:n kanssa .
Hakkuumiesleimausta koskeva työn laatu- ja
ajanmenekkitutkimus aloitettiin Tehdaspuu
Oy : n kanssa Keski-Suomessa j a aineiston keruuta jatketaan Oy Wilh. Schauman Ab:n kanssa Pohjanmaalla kesälomien jälkeen.
Metsähaketusta ja metsähakkeen autokuljetusta selvittelevä kehittämistutkimus
lähti
käyntiin Pellos Oy:n työmailla ja jatkuu sen
jälkeen Veitsiluoto Osakeyhtiön työmailla
Lapissa .
Sahapuuta pienempien puunosien käytön optimointia koskevan suunnittelututkimuksen tietojen keruu ja laskentatyö on myös käynnistetty.
Yhteistyökumppaneina
ovat
mm .
A. Ahlström Osakeyhti ö ja Oy Keskuslaboratorio.
Korjuumenetelmän valintaa ja vaihtoehtoisten menetelmien leimikkotasoista kustannusvertailua varten on kehitetty atk-perustainen suunnittelusysteemi (SUSY) .
Systeemiä
kokeillaan parhaillaan yhdessä mm . EnsoGutzeit Osakeyhtiön, Osuuskunta Metsäliiton ,
Puulaaki Oy:n, Tehdaspuu Oy :n ja Veitsiluoto
Osakeyhtiön kanssa.

PUUTAVARA-AUTOJEN KEHITTÄMINEN
Metsäalan Kuljetuksenantajat ja Suomen Kuorma- autoliitto r . y . päättivät Kuorma- autoliiton XII puutavaraseminaarin yhteydessä puutavara- autojen kehittämistyöryhmän perustamisesta .
Mainittujen järjestöjen lisäksi
työryhmään kuului edustajia suurimmista autoliikkeistä ja Metsätehosta .
Työryhmä on saanut muistionsa valmiiksi .
Siinä käsitellään puutavaran autokuljetuksen
nykytilannetta ja tulevaisuuden
näkymiä ,
osapuolten näkemyksiä puutavara-autosta ja
työryhmän ehdotuksia
lainsäädännöstä
ja
energiapolitiikasta .
Työryhmä on tehnyt ehdotuksen puutavara- autojen ja kuljetusolojen kehittämisestä .
Puutavara- autojen tulee rakentua vakioautojen pohjalle ja ne tulee varustaa käyttötarkoitukseen sopiviksi .
Ku ljetusolojen kehittämisessä on kiinnitettävä huomiota seuraaviin seikkoihin :
- puutavaravarastojen suunnittelu ja
joittaminen

s1-

- varastomuodostelmien koon suurentaminen
- metsäautoteiden rakentaminen
autokalustoa varten

nykyistä

- kuormien purkamisen nopeuttaminen ja
tehtaalla suoritettavan mittauksen kehittäminen
nippujen sitominen
toonajossa

ja

purkaminen uit-

rautatievaunuun purkamisen tehostaminen
rautatievaunuja kehittämällä
autokuljetusten organisointi kausihuippujen tasoittamiseksi ja tyhjänäajon
vähentämiseksi.

~ Jos

lainsäädäntöä tietyltä osin muutetaan ja
kuhunkin kuljetustehtävään valitaan parhaiten soveltuva kalusto, saavutetaan puutavaran kuljetuksissa huomattavia kuljetussäästöjä .

Muistiota voi tilata Met sä tehosta .

SELVITYS SITRALLE

Heikki Vesikallio
Moniste , huhtikuu 1980
Metsäteho on selvittänyt Suomen Itsenäisyyden Juhlavuoden 1967 Rahaston, Sitran, toim~ksiannosta Sitrassa käynnissä olevaa
puun
b1omassan nesteytysprojektia varten metsätähteiden ja pienpuun korjattavissa olevat
määrät ja tehdashinnat.
Monistetta on saatavissa Metsätehosta .

Kuva 3 . Jäätutka koostuu lähetin-vastaanotinyksiköstä antureineen sekä näyttölaitteesta

JÄÄTUTKAKOKEILU

Pekka Ja kkula ja Martti Saarilahti
Jäävarastojen ja -teiden kunnon seurantq
edellyttää jään_paksuuden mittaus ta, joka nykyään suoritetaan jäähän kairatuista rei ' istä .
Teknillisen korkeakoulun radiolaboratorio ja
Helsingin yliopiston metsäteknologian laitos
ovat kolmen vuoden ajan kehitelleet elektonista maaperämittausta, ja helmikuussa 1980
suoritettiin sarja kokeita kauppa- ja teollisuusministeriön rahoituksen tuella rakennetulla jäätutkalla.
Laite painaa noin 5 kg ja sen käyttöjännite
on 12 V.
Sisäänrakennetun ladattavan akun
varassa laite toimii noin 3 tuntia, mutta
sitä voidaan käyttää myös auton akulla .
ykyisen laitteen komponenttikustannukset ovat
noin 10 000 mk .
Laitetta voidaan käyttää
esimerkiksi
kiinnitettynä
henkilöautoon .
Jään paksuus voidaan mitata jatkuvana ajamalla ajoneuvolla tai pistemäisenä pysäyttämällä ajoneuvo mittauskohdalla .
Laite on kokeiluissa toiminut hyvin .
Sitä
voidaan käyttää myös lumipeitteen läpi. Jos
jään pinnalle on kertynyt yli 2 cm vettä,
jään paksuutta ei voi laitteella mitata . Jos
kahden jääkerroksen välissä on vettä , laitteella saadaan mittaustulos vain ylemmästä.
Kokeilussa oli jäätutkan ensimmäinen prototyyppi, jota on mahdollista kehittää edelleen .

KANSAINVÄLISET METSÄ- JA
PUUTAVARAMESSUT SEKÄ SYMPOSIUM!
ITÄVALLASSA
Metsänhoitoa , puunkorjuuta, sahaustekniikkaa , puunjalostusta ja -suojausta sekä puutuotteita esitellään Klagenfurtissa Itävallassa 9 . - 17 . 8 . 1980. Samassa paikassa järjestettävässä Symposiumissa 11 . - 13.8.1980
käsitellään "Vuoristoalueiden metsätekniikkaa" .
Lähempiä tietoja tapahtumista
hosta (Sture Lampen) .

saa Metsä te-
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METSÄTEHON KOULUTUSTILAISUUDET
SYKSYL LÄ 1980

Li s äksi käsit e llään tietojenkäsittelyn vai ku t usta organisaatioon ja toimihenkilöiden
t yöhön .

Syyskauden koulutustilaisuudet ovat pääas iassa opintopäiviä, jotka on lähinnä tarkoitettu jäsenyritysten ao. toiminnoista va staaville erikoishenkilöille.

Esitel mä tila i suus syysmet säpäivi en yhteydessä
21. 10. 1980 , Kouvol a

Koulutu smi est en opintopäivät
2. - 3. 9.1980 , Tampere

Es i telmätilaisuuden aiheena ovat uudet suunnit t elujärjestelmät puunhankinnan johtamisen
apuvälineinä .

Pääteema:

Tavoitteellisen
hostaminen

koulutuksen te-

UUSIA KOULUTUSAINEISTOJA
Opintopäivillä käsitellään koul utuksen ongelmia ja puutteita edellisten opintopäivien
tuumatalkoiden pohjalta , koulutustulost en ja
- hyödyn mittaamista, esittämismuotoja ja välineitä sekä Metsätehon koulutusohjelman peruslinjoja.

Metsänhoitomiesten opintopäivät
23 . - 24 . 9. 1980 , Joensuu
Pääteema:

Metsänhoitotöiden
nittelu

ennakko suun-

Opintopäivillä käsitellään metsänhoito t öi den
ennakkosuunnittelua metsäteoll i suusyrityst en,
metsähallituksen ja metsäyhteis t yöalue i den
näkökulmasta. Maastoretkeilyn avulla perehdytään myös ennakkosuunnittelun erilaisi in
toteutuksiin .

Korjuun kehittämismiesten opintopäivät
14. - 15.10.1980, Kajaani
Pääteema:

Energiapuu

Opintopäivillä käsitellään energiapuun
kintaa ja käyttöä. Retkeilyn avulla on
koitus perehtyä energiapuun hankintaan
muutamalla laitoksella sen käyttöön ja
tön ongelmiin.

hantarsekä
käy-

Varastojen hallinta ja kuljetusten ohjaus

Opintopäivillä käsitellään puutavaran varastointiin ja kuljetukseen liittyvinä
- varastojen koon mitoitusta
- varastojen fyysistä hallintaa ja
- kaukokuljetusten ohjausta .

koulu-

Diakuvasarja
Maanmuokkauksen menetelmät .
Siinä esitellään maanmuokkauksen tarkoitusta ,
suoritemääriä ja muokkausmenetelmien
os uuksia,
muokkausmenetelmiä,
erilaisen
muokkauskaluston työjälkeä eri olosuhteissa
sekä työmaasuunnittelun perusasioita .
Sarjassa on 50 kuvaa ja siihen liittyy kirjallinen selostus.
Opaslehtinen
Ohjeita metsänviljelijälle .
Metsähallituksen , Keskusmetsälautakunta Tap ion ja Metsätehon yhdessä laatimat ohjeet
on ensi sijassa tarkoitettu metsänomistajille ja metsätyöntekijöille . Ohjeet täydentävät ja palauttavat mieleen työnjohdon ja
metsänhoidonneuvojan
suullisen opastuksen
avainkohtia . Kuusisivuisessa ohjeessa käsitellään taimihuoltoa, paljasjuuristen
ja
paakkutaimien istutuksen työvälineitä ja työtekniikkaa, kylvöä sekä
työjärjestelyjä .

HENKILÖUUTISIA METSÄTEHOSTA
Metsänhoitaja Markku Rauhalahti siirtyi keväällä Puulaaki Oy:n palvelukseen ja metsänhoitaja Antti Myllyniemi Oy Hackman Ab:n
palvelukseen.

Tietojenkäsittelypäivät
19. - 20.11.1980, Tampere
Pääteema:

Keväällä 1980 valmistuivat seuraavat
t u saineistot .

Metsätehon tiedotus- ja koulutuspäällikön
tehtävissä aloitti me ts änhoitaj a Erkki Hänninen 1 . 4 . 1980 . Ek i siirtyi 1etsätehoon
Kml. Tapion koulutusosastolta. Puuraaka-aineen kaukokuljetuksia tutkimaan on otettu
1 . 4.1980 metsänhoitaja Pekka S. Rajala . Hän
siirtyi Metsätehoon Työtehoseura ry :n metsäosastolta .

Metsäteho Review 12/1980

TOPICAL
The investigation results of Metsäteho and other research institutions are reviewed
and Metsäteho's new training materials and the training meetings of autumn 1980 are
listed.

METSÄTEHO

SUOMEN METSÄTEOLLISUUDEN KESKUSLIITTO RY :N

ETSÄTYONTUTKIMUSOSASTO
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