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AJANKOHTAISTA 
Koonnut Sture Lampen 

METSÄTEHON TUTKIMUS- ja KOKEILUTOIMINTA VUONNA 1981 

Vuoden 1981 toimintaohjelmassa henkilö
resurss i en käy t tö jakautuu eri aihealueiden 
kesken seuraavasti . 

% 

Puun tuot taminen 10 
Puun korjuu 27 
Puun kaukokuljetus 11 
Puut avaran mittaus 2 
Suunnittelu ja seuranta 23 
Yleiset t u tkimukset 11 
Varaukset 16 

100 

Käsin i stutuksen maksuperusteiden selvittämi
n~n on puuntuottamisen tutkimusaiheista 
tarkein . Myös eri maanmuokkausmenetelmien 
t uotossuhteita ja työjälkeä koskevan tutki
muksen tulokset valmistuvat vuoden aikana . 

Puunk · .. OrJuussa harvennusmetsien korjuuseen 
lllttyviä tärkeitä a iheita ovat koneellisen 
korj uun kehittäminen ensimmäisessä harven
nuksessa , korjuumenetelmät pitkäulotteisia 
kuo:maimia käytettäessä ja energiapuun 
kor~ u~ teollisuuspuun korjuun yhteydessä . 
Monltoimikoneita koskevat maksuperusteselvi 
t~kset keskittyvät taskuttorniin prosessorei
h7n , _kaatopäällä varus tettuihin prosessore i 
~ln Ja uusiin , varsinaisiin harvestereihin . 
etsäteho osallistuu monitoimikoneiden auto

maatiotoimintoja koskeviin tutkimuksiin . 
Metsäkuljetusta koskevia tutkimusaiheita 
~vat mm. pienten kokopuiden metsäkuljetus ja 

ekapuukuorman tiivistäminen . Maksuperustei
t~ v~rten selvitetään pölkyn koon vaikutusta 
Pltkan kuitupuun metsäkuljetuksen tuottavuu
~een . Maataloustraktori on tällä kertaa mu-

ana kahdessa tutkimusaiheessa JOlsta toi-
nen k .. · ' as7ttelee välivarastokuljetuksen maksu-
P~rustelta ja toinen järeän maataloustrakto
rln taloudellisia käyttömahdollisuuksia 
Yleensä puutavaran hankinnassa. 

Kaukokuljetuks en tutkimussaralla aloitetaan 
autokuljetuksen perustutkimus J·ossa selvi-
tet .. ·· ' aan kaluston kehittymisen vaikutusta 

kulje t uksen tuottavuuteen . Kehittämisaiheina 
ovat uusien autokuljetusjärjestelmien kokei
lu sekä isojen puiden ja runkojen autokulje
tus. Ui ton t u t kimusaiheita ovat mm . nipu
tuksen edelleen kehit t äminen , jäävarastojen 
perus t ami sen kehittäminen sekä t i etojen ke
räämi nen aluskuljetuksen mahdollisuuksista ja 
vai htoehdoista . Puutavaran terminaalikäsit
telyä selvitetään sekä rautatienvarsi- että 
muilla puskurivarastoilla . Selvityksen yhte
nä aiheena on käsittelyn automatisointi . 

Mittaustutkimuksiin erikoistuneen tutkijan 
virkavapauden takia mittauksen ainoana al
heena on mittauslaitteiden testaus . 

Kokonaistaloudel l isen suunnitte l un aiheita 
ovat ulkoisten muutospaineiden t o teutumisen 
vaikutus metsäteollisuusyritysten puunhan
kintaan sekä laskennallinen selvitys puun
hankinnan kehittämisen perusteista 1980-
luvun alkupuoliskolla . Operatiiviseen 
suunnitteluun liittyvistä tutkimuksista ja 
laskentamalleista mainittakoon mm . kokonais
urakoinnin merkitys puunkorjuussa , leimikko
tasoisen korjuun ja kuljetuksen vaihtoehto
laskentasysteemin edelleen kehittäminen sekä 
metsäosastojen tietojenkäsittelyn hajautuk
sen nykytilanteen kartoitus. Yrityskohtais ia 
suunnittelumalleja ja laskelmia tehdään re
surssien sallimassa laajuudessa . Seurant aan 
on ohjelmassa sisällytetty tilastot metsä
koneiden myynnistä, PMP-leimikoiden korjuu
olosuhteista ja puutavaran kaukokuljetukses
ta vuodelta 1980 sekä määräpäivään kohdistuva 
tilastokysely käytössä olevasta autokalustosta . 

Yleisel: tutkimukset ovat osittain jatkuva
luonteisia . Niitä ovat mm . koneiden ja 
laitteiden käyttötekniset testaukset sekä 
ergonomiaan ja työsuojeluun liittyvät selvi
tykset ,_ joita t o teutetaan yhdessä alan 
erikoislaitosten kanssa . 

Vuoden aikana esi in tuleviin tutkimusaiheisiin 
ja aivan vuoden alussa päättyviin tutkimuk
s iin on varattu yhteensä 18 miestyökuukautta . 
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Suoraan ajettaessa piennaraurojen etenemisnopeudet 
oZivat maasto- olosuhteiden mukaan 18 - 41 m/min . 
Ajonopeuteen vaikutti myös auran eteen kasautuvat 
juurakot ja hakkuutähteet . VaZok . Metsäteho 

METSÄTEHON TOIMINTASUUNNITELMA 
1981 - 1986 

Puun tuottamisen, korjuun ja kaukokuljetuk
sen sekä metsätalouden yleisten kehitysnäky
mien pohjalta laaditussa suunnitelmassa 
kartoitetaan Metsätehon lähivuosien toimin
nan suuntaviivoja ja luodaan puitteet toi 
minnan ohjaukseen . Se muodostaa yksityis 
kohtaisen vuosiohjelman perustan . 

MITTAUSMENETELMIEN EDULLISUUS
VERTAILU 

Olavi Pennanen 
Metsätehon katsaus 17/1980 

Pystymittaus tulee kustannuksiltaan jälki
mittausta edullisemmaksi , kun leimikon 
rungon koko ylittää ostometsissä 0 . 150 m3 : n 
ja yhtiöiden omissa metsissä 0 . 100 m3 : n . 
Rungon koko vaikuttaa suuresti pystymittaus
kustannuksiin. Ensiharvennusleimikoissa 
jälkimittaus on selvästi pystymittausta 
edullisempaa . Etelä- Suomen avohakkuuleimi 
koissa pystymittaus on 1 , 00 - 2,50 mk/m3 
jälkimittausta edullisempaa . 

Pelkästään kustannuksiltaan edullisimmasta 
leimikon mittausmenetelmästä kannattaa jos
sain määrin poiketa, jos kenttäorganisaatio 
on jompaankumpaan mittausmenetelmään erikois
tunut ja kehittynyt . 

Katsauksen Li i tteenä on moniste, johon on 
koottu mittausmenetelmien edullisuutta koske 
van tutkimuksen laskentaperusteet ja mittaus 
tapojen osakustannukset . Tuotosperusteet on 
saatu Metsätehon mittausajanmenekkejä koske 
vista tutkimuksista ja yrityskohtaisista sel 
vityksistä . Kustannusperusteet ovat syksyn 
1980 taksa- ja palkkataulukeiden mukaiset . 
Moniste on saatavissa Metsätehosta . 
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MAANMUOKKAUKSEN TYÖJÄLKI 

Simo Kaila 
Metsätehon moniste 20.11.1980 

Moniste sisältää enakkotuloksia erilaisen 
maanmuokkauskaluston etenemisnopeudesta 
samo1ssa maasto- olosuhteissa . Kokeissa 
verratut lautasaurat, piennaraurat , palle
aurat ja lautasjyrsimet olivat metsätrakto 
reiden vetämiä . Lisäksi kokeissa oli mukana 
telakonevetoinen aura ja traktorikaivuri . 
Lautasjyrsimen ajanmenekki oli lautasaurojen 
ajanmenekkiä 10 - 35 % suurempi . Telakone
vetoisen auran ajanmenekki oli helpossa ja 
keskivaikeassa maastossa erittäin lähellä 
piennaraurojen ajanmenekkiä. Kaivurimätäs 
tyksen ajanmenekki oli pinta- alayksikköä 
kohti laskettua 7 - 9 kertaa niin suuri kuin 
lautasaurauksen ja 4 - 6 kertaa niin suuri 
kuin aurauksen. Traktorikaivureiden pienem
mät tuntikustannukset eivät läheskään vastaa 
tätä eroa . 

Moniste on saatavissa Metsätehosta . 

PYLVÄIDEN METSÄKULJETUS 

Mikko Kahala 
Metsätehon moni st e 25. 11 . 1980 

Pylväät korjataan useimmiten samoilta leimi 
koilta samaan aikaan sahatukin ja kuitupuun 
kanssa . Metsäkuljetuskalusto , joka pääasi
assa on tarko itettu korkeintaan 5 - 6 m: n 
pituisen puutavaran ajoon , ei kuitenkaan 
sovellu erityisen hyvin 7 - 20 m: n pituisten 
pylväiden kuormaukseen ja kuljettamiseen. 

Pylväiden viime aikoina lisääntyneen hankin
nan johdosta on katsottu tarpeelliseksi 
laatia selvitys pylväiden me t s äkuljetuksesta . 

Pylväiden metsäkulje tustuotos on selvästi 
riippuvainen ajettavien pylväiden koosta. 
Tärkeimpänä syynä siihen on kuorman koon 
suora r11ppuvuus pylvään koosta . Kun pyl
väät ovat suuria ja ajomatka lyhyt , pylväi
den ajotuotos on ollut suurempi kuin saha
tukin . Ajomatkan ollessa pitkä suurienkin 
py lväiden ajo on yleensä tuotokseltaan huo
nompaa kuin sahatukin ajo . 

Pylväiden ja sahatukkien ajon väliset tuotos
erot perustuvat tässä selvityksessä aikatut 
kimukseen . äin esimerkiksi pylväiden ajon 
vaikutuksia traktorin ja kuormaimen kestävyy
t een ei saada selville . 

1oniste on saatavissa Metsätehosta . 
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METSÄTEHO 

METSÄTEHON JULKAISUT VUOSINA 1976-1980 

Metsätehon tiedotus 

339 Hakkuutähteiden metsäkuljetus kuormatraktorilla . Markku Melkko . 1976 

340 Kokopuuraaka - aineen a utokuljetus. Hannu Peltola . 1976 

341 Kokopuuna korjuun taloudellisuus . Airi Eskelinen - Markku Melkko -
Heikki Vesikallio . 1976 

342 Hakkuutähteiden korjuun taloudellisuu s . Airi Eskelinen - Markku Melkko -
Heikki Vesikallio . 1977 

343 Puunhankinnan suunnittelumalleilla s uori t ettava raakapuuvarastojen koon 
optimointi . Airi Eskelinen - Jaakko Peltonen. 1977 

344 Puutavaran lajittelu moni t oimikoneilla . Esko Mikkonen . 1977 

345 Työvaikeustekijöiden vaikutus palstalla toimivien monitoimikoneiden tuotokseen . 
Antti Myllyniemi . 1977 

346 Haketuspaikan valinta kokopuuna korjuussa . Airi Eskelinen - Markku Melkko -
Heikki Vesikallio . 1977 

347 Pysty- ja jälkimittauksen ajanmenekki . Olavi Pennanen . 1978 

348 Hakkuutähde teollisuuden raaka- aineena . Markku Melkko - Markku Mäkelä . 1978 

349 Pitkän puut avaran korjuu kasvatusmetsissä . NSR-p rojekti . Mikko Kahala -
Jukka Taipale. 1978 

350 Puutavaran lajittelu ihmistyövaltaisen korj uun yhteydessä . NSR- projekti . 
Mikko Kahala . 1978 

351 Eri runkopuunkorjuumenetelmien taloudellisuuden kehitys vuosina 1978 - 1986 . 
Airi Eskelinen - Esko Mikkonen - Antti Myllyniemi - Jaakko Peltonen. 1978 

352 Puutavaran kasauksen kehittämisen vaihtoehdot . Esko Mikkonen . 1978 

353 Liukupuomikuo rmaimen vaikutus metsäkuljetustuotokseen harvennusmetsäolosuhteissa . 
NSR- projekti. Jukka Taipale - Olof Thessl und . 1979 

354 Työvaikeustekijöiden vaikutus Pika 75 - harvesterin tuotokseen . Markku Mäkelä . 1979 

355 Puutavaran kuormatraktorikuljetus ja siihen vaikuttavat tekijät . Mikko Kahala . 1979 

356 Maanmuokkauksen ajankäyttöjakauma , tuotostaso ja työjälki . Simo Kaila -
Tauno Laajalahti - Juhani Päivänen . 1979 

357 Puunhankintakustannuksiin vaikuttavien tekijöiden kehittämisen kustannusvaiku
tukset . Jaakko Peltonen - He ikki Vesikallio . 1979 

358 Havupuiden apteeraus ja puutavaralajijakauma eri hakkuumenetelmissä. 
Airi Eskelinen - Olavi Pennanen . 1980 

359 Raportti raaka - ainepäivistä . Koonnut Markku Rauhalahti . 1980 

360 Vaunukuorima iden tuo t os taso . Harri Rumpunen . 1980 

361 Sahatukkien valmistus - ja va~astointivaurio iden merkitys eri karsintamenetelmissä . 
Markku Mäkelä - Olavi Pennanen . 1980 

362 Puutavaran lajittelun tuotos - ja kustannusvaikutukset . Pekka-Juhani Kuitto . 1980 

363 Tuotosselvitys isoista prosessoreista . Markku Mäkelä . 1980 

364 Puutavaran valmistus moottorisahalla . Palkkaperusteiden tarkistustutkimus . 
Mikko Kahala . 1980 

365 Hakkeenakorjuu tavaralajikorjuun yhteydessä. NSR- projekti. Harri Rumpunen. 1980 

366 Sahapuuta pienempien puunosien suhteellinen arvo massa- ja levyteollisuudessa 
sekä lämpöenergian tuotannossa . Bruno Lönnberg - Heikki Vesikallio. 1980 
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Metsätehon katsaus 

1/1976 Ajankohtainen katsaus . Markku Rauhalahti 

2/1976 Kockums 880 -kaato-kasauskone. Hannu Peltola 

3/1976 Korj uu kokopuina viljelymännikön ensimmäisessä harvennuksessa . Lyhennelmä 
Metsätehon selcsteesta 15/1975. NSR-projekti. Matti Ruotsalainen 

4/1976 Korjaus- ja tuotostilastoja Valmet 882 K -metsätraktorista. Lasse Säteri 

5/1976 Hakkuutähteiden kasaus liukupuomikuormaimella . Markku Melkko 

6/1976 Pika 75 -harvesteri. Hannu Peltola 

7/1976 Kokopuuhakkeen kuormaus ja kuljetus välivarastosta. Markku Melkko -
Raimo Savolainen 

8/1976 Valmet-prosessori . Hannu Peltola 

9/1976 Jehu-lautasaura metsämaan muokkauksessa . Eero E. Heino - Jukka Taipale 

10/1976 Toimint akatsaus. Markku Rauhalahti 

11/1976 Valmet 882 KK - kaato- juontokone - Valmet-prosessori - korjuuketju. Hannu Peltola 

12/1976 Bobcat 1075 - kaato-kasauskone - Valmet-prosessori - korjuuketju . Esko Mikkonen 

13/1976 Alikasvoksen vaikutus Pika 75 -harvesterin työskentelyyn . Esko Mikkonen 

14/1976 PH 3 -kokopuuhakkuri. Markku Melkko 

15/1976 Korjaus - ja tuotostilastoja Valmet-prosessorista . Lasse Säteri 

16/1976 ÖSA 670 - kaato- kasauskone. Esko Mikkonen 

17/1976 Tvigg-prosessorin käytöstä harvennushakkuussa. Veli- Matti Kotanen 

18/1976 Toimintakatsaus . Markku Rauhalahti 

19/1976 Normetin kasauslaite . Jukka Taipale 

1/1977 Kasvatusmetsien kehittyvää puunkorjuutekniikkaa . Aarne Elovainio 

2/1977 Tukin ja kuitupuun autoonkuormauksen tuotossuhteet . Raimo Savolainen 

3/1977 Marttiini-prosessori . Esko Mikkonen 

4/1977 Sahatukkien koneellinen kasaus ja sen vaikutus metsäkuljetukseen . Lyhennelmä 
Metsätehon selosteesta 2/1977 . Mikko Kahala 

5/1977 TT-palstahakkuri 1000 F. Markku Melkko 

5 A/1977 TT Terrain Chipper 1000 F . By Markku Melkko 

6/1977 Puutavaran lajittelu monitoimikone illa. Lyhennelmä Me tsätehon tiedotuksesta 344 . 
Esko Mikkonen 

7/1977 Volvo BM 900 -harvesteri . Esko Mikkonen 

8/1977 Ajankohtaista . Markku Rauhalahti 

9/1977 Korjaus- ja tuotos tilastoja Pika 75 -harvesterista . Lasse Sä t er i 

10/1977 Rovaniemen Konepajan kaatolaite. Esko Mikkonen 

11/1977 Työvaikeustekijöiden vaikutus palstalla t o imivien moni toimikoneiden tuotokseen . 
Lyhennelmä Metsätehon tiedotuksesta 345. Antti Myllyniemi 

12/1977 Algol-monikäyttöhakkuri . Harkku Melkko 

12 A/1977 Algol Multipurpose Chipper . By Markku Melkko 

13/1977 Valmet 448 -prosessori. Esko Mikkonen - Veikko Ylä- Hemmilä 

14/1977 Pitkän puutavaran hakkuu Leka-menetelmällä kasvatusmetsäolosuhteissa . 
Mikko Kahala 

15/1977 Puutavaran lajittelu autoonkuormauksessa . Raimo Savolainen 

16/1977 Makeri-kuormatraktori . NSR-projekti. Esko Mikkonen - Veikko Ylä-Hemmilä 

16 A/1977 The Makeri Forwarder. An NSR Projekt. By Esko Hikkonen and Veikko Ylä-Hemmilä 
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17/19 77 Korjaus- ja tuotostilastoja Lokomo - Ösa 705 -prosessoris t a . Lasse Säteri 

18/1977 TT- varas t ohakkur i 1500 L. Harkku Helkkc 

19/1977 Me t sä t eho t änään ja huomenna . Markku Rauhalah t i 

l / 19 78 Li ikkuva Mertsa- moreeninmurskaaja . Ve i kko Ylä- Hemmilä 

2/ 1978 Ösa 260 - kuormatraktori . Esko Mikkonen 

3/1978 Pystymittauksen ajanmenekki . Lyhennelmä Metsä t ehon tiedotuksesta 347 . 
Olavi Pennanen 

4/1978 Pi tkän puutavaran korjuu kasvatusmetsissä . Lyhennelmä Hetsätehon tiedotuksesta 
349 . NSR- projekti . Hikko Kahala -Jukka Taipale 

5/1978 Ajankohtaista. Markku Rauhalahti 

6/ 1978 Puunkorjuumenetelmät ja korjuutekniset olosuhteet hankintavuonna 1976/77 (1976) . 
Harri Rumpunen 

7/ 1978 Metsämaanmuokkauksen tavoitteet ja nyky i nen muokkauskalusto . Simo Kaila -
Juhani Päivänen 

8/1978 Puu t avara- autot ta l vell a 1978 ja autokaluston kehitys 1970- luvulla . 
Ra i mo Savolainen 

9/1978 Korjuukone ita kasvatusmetsiin . Aarne Elovainio 

10/1978 Lokomo 961 S - harvesteri . Olof Thesslund 

10 A/1978 Lokomo 961 S Harvester. By Olof Thesslund 

11/1978 Hitä on puunkorjuun rationalisointi? Aulis E. Hakkarainen 

12/1978 Metsätähteen ja pienpuun korjuun ja käytön kehitysnäkymät. Markku Melkko -
Heikki Vesikallio 

13/1978 Karsinta-katkontalaite Finko 1 . Harkku Melkko 

14/1978 Puutavaran lajittelu ihmistyövaltaisen korj uun yh t eydessä . Lyhennelmä Metsätehon 
tiedotuksesta 350 . SR- projekti . Hikko Kahala 

15/1978 Puutavaran kasauksen kehittämisen vaihtoehdot . Lyhennelmä Metsätehon tiedotuk
ses t a 35 2 . Esko likkonen 

16/1978 Aj ankohtai s ta. Markku Rauhalahti 

1/1979 Lokomo 961 T - harvesteri . Esko Mikkonen - Jaakko Peltonen - Unto Silvennoinen 

1 A/1979 Lokomo 961 T Harvester . By Esko Mikkonen , Jaakko Peltonen , and Unto Silvennoinen 

2/1979 Työvaikeustekijöiden vaikutus Pika 75 - harvesterin tuotokseen . Lyhennelmä letsä
tehon tiedotuksesta 354 . Harkku Häkelä 

3/1979 

4/1979 

5/1979 

6/1979 

Hajautettuun tietojenkäsittelyyn perustuva puunkorj uun s uunnitt elujärjestelmä . 
Jaakko Peltonen 

Moreenimurske ja liikkuva moreeninmurskaaja metsäteiden rakentamisessa. 
Veikko Ylä-Hemmilä 

Ajankoh tai s t a . ~rkku Rauhalahti 

Makeri -harves teri . ~~rkku 1elkko 

6 A/1979 Makeri Harvester . By Markku 1elkko 

7/1979 Metsänhoitoon liittyviä ulkoma isia tutkimustuloks i a . Koonnut Juhani Päivänen 

8/1979 Kokemuksia muovikellukkeista uiton ja vesirakennuksen käytössä . Jaakko Salminen 

9/1979 Bruunett m1n1 578 F -kuormatraktori . Esko Mikkonen - Veikko Ylä-Hemmilä 

9 A/1979 Bruunett Mini 578 F Forwarder . By Esko Mikkonen and Veikko Ylä -Hemmilä 

10/1979 Leimikon korjuukustannusten jakautuminen kuitupuun ja tukkien kesken . Lyhennelmä 
Metsätehon selosteesta 4/1979 . Markku Häkelä 

11/1979 Puunkorjuukone ita ELMIA SKOG 79 -näyttelyssä . Antti Myllyniemi - Ma rkku Mäkelä 

12/1979 Skogsmyran-pientraktor i. Tapio Klen - Jukka Taipale 
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13/1979 Koneellistamisen kus t annus - ja tuottavuusvaikutuksia puunkorjuussa . 
Aarne Elovain i o 

14/1979 Jäävaraston jäädy t yskokeilu sade t uslaitteilla . Veikko Ylä - Hemmilä 

15/1979 Sahapuiden r unkoinahankin t a . Jaakko Salmi nen 

16/1979 25 vuo t ta puutavaran kaukokuljetus t a tilaston valossa. Aul i s E. Hakkarainen 

17/1979 Mahdollisuudet vaikutt aa puunhank i ntakustannuksiin. Lyhennelmä Metsätehon tie-
dot uksesta 357 . Jaakko Peltonen - Heikki Vesikallio 

18/1979 Ajankohtaista . To i mi ttanut Markku Rauhalahti 

19/1979 Ösa 705/260 - harvester i . Ve i kko Ylä - Hemmilä 

20/1979 Havupuiden ap teeraus ja puutavaralajijakauma eri korjuumenetelmissä . Lyhennelmä 
Metsätehon tiedot uksesta 358 . Airi Eskelinen - Olavi Pennanen 

l/1980 Ajankohtais t a . Toimittanut 1arkku Rauhalahti 

2/1980 Tuo t osselvi t ys Mart tiini - prosessorista . Markku Mäkelä 

3/1980 Silmävaraises t i ka t kotun pitkän kuitupuun autoonkuormaus . Antti Myllyniemi 

4/1980 Sahatukkien valmi st us - ja varastointivaurioiden merkitys eri karsintamenetelmissä . 
Lyhennelmä Me t sätehon tiedo t uksesta 361 . Markku Mäkelä , Olavi Pennanen 

5/1980 Fiskars F 60 P - kaukokuormain . Jukka Taipale 

6/1980 Metsätalouden t yövoima- ja suoritetilasto : Metsä yövoiman kehitysarvio vuosille 
1980 - 1990 . Harri Rumpunen 

7/1980 Ajankohtaista . Koonnut Markku Rauhalahti 

8/1980 Szepaniak i n esikars i ntala i tteella varustettu hakkuri . Veikko Ylä- Hemmilä 

9/1980 Rottne Blond i n 750 / Snoken 780 - prosessori . Veikko Ylä- Hemm i lä 

10/1980 Van t eiden käy ttö au toniputuksessa . Veikko Ylä - Hemmilä 

11/1980 Rovan i emen Kone pajan supe r yletin . SR- pr ojek t i . Jukka Taipale 

12/1980 Ajankohtais t a . Koonnu t Stu re Lampen 

13/1980 Hultd i n F 60 - kaa t opää . Veikko Ylä - Hemmilä 

14/1980 

15/1980 

Hakkuumene t elmän vaiku tus t ukkien laatuun. Rainer Häggblom , Olavi Pennanen 

Tuotosselv i t ys isois t a prosessoreista . Lyhennelmä Metsätehon tiedotuksesta 363 . 
Markku Mäkelä 

16/1980 Suunnit t elusysteemi puunkorjuun menetelmävalintaan. Airi Eskelinen -
Jaakko Peltonen 

17/1980 Mittausmenetelmien edullisuusvertailu . Olavi Pennanen 

18/1980 Eri prosessor ityyppi en edullisuus. Markku llikelä 

19/1980 ippulaut tojen t eossa käy tettävät menetelmät . Veikko Ylä - Hemmilä 

20/1980 Ajankohtaista . Koonnu t Sture Lampen 

21/1980 Volvo BM - Valmet 450 - kuormainprosesso ri. Pekka-Juhani Kuitto , Jaakko Salminen 

22/1980 Finko 35 - kuormainprosessori . SR- projekti. Pekka Klemola, Pekka- Juhani Kuitto 

Metsätehon seloste 
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1/1976 Puutavaran välivarast okuljetu-s maataloustraktorilla . ~1ikko Kahala 

2/1976 Puunkorjuun t uottavuus metsäteollisuuden ja me tsähallituksen työma illa talvella 
1975 . Airi Eskelinen - Jaakko Peltonen - Harri Rumpunen - Raimo Savolainen 

3/1976 Hakkuumiehen ajankäyttö pölkkymenetelmään liittyvissä töissä . Mikko Kahala 

4/1976 Riukuasteisen ta~mtston käsittel ymahdollisuude t vesakkoharvesterilla . 
NSR- projekti . Eero E. Heino - !atti Ruo tsalainen 

5/1976 Secor- pakkaukset ja pienkan tit paakkutaimien kuljetuksessa . Matti Ruotsalainen 
- Jussi Seppälä 



6/1976 Puskurivarastot talvella 1976. Raimo Savolainen 

7/1976 Hakkuutähteiden haketus välivarastolla Trelan D- 60 - laikkahakkurilla . 
Markku Melkko 

8/1976 Puunhankinnan ja puuntuottamisen tuotos- ja ansiotilastojen yhtenäistäminen ja 
seurannan peruskäsitteet. Eero E. Heino - Jaakko Peltonen 

9/1976 Ensiharvennusmänniköiden hakkuu kokopuina kahvakehikolla varustetulla moottori 
sahalla . Harri Rumpunen 

10/1976 Sahanhakkeen, sahanpurun ja metsähakkeen maantiekuljetus keväällä 1976 . 
Raimo Savolainen 

11/1976 Hakkuutähteiden metsäkuljetus Pohjois- Suomessa . Markku Melkko 

12/1976 Monito imikoneilla valmistetun sahatukin ja pitkän kuitupuun kuormaj uon t o . 
Martti Tynkkynen 

13/1976 Metsäteollisuuden raakapuun kaukokuljetukset vuonna 1975 . Arno Tuovinen 

14/1976 Metsänuudistamistöiden tuottavuus metsäteollisuusyritysten työmai lla 1975 . 
Airi Eskelinen - Eero E. Heino - Harri Rumpunen 

15/1976 Pienikoko isen puuston hakkuu kokopuina Pohjois-Suomen metsikköolosuhteissa . 
Harri Rumpunen 

1/1977 Tukin ja kuitupuun autoonkuormauksen tuotossuhteet. Raimo Savolainen 

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

3/1977 Nordfor-vintturi . Jukka Taipale 

4/1977 Puunkorjuun suunnittelu ja seuranta hankinta- aluees sa . Jaakko Peltonen 

5/1977 Koivukuitupuun hakkuun palkkaperusteiden tarkistustutkimus . Mikko Kahala 

6/1977 Pika 75 - harvesterin aiheuttamat korjuuvauriot uudistushakkuussa . Arno Tuovinen 

7/1977 Uimiskyvyn parantaminen autonippujen kiristystä parantamalla . Arno Tuovinen 

8/1977 Vaihtolavakalusto metsähakkeen autokuljetuksessa . Markku Melkko 

9/1977 Metsäteollisuuden raaka- ja jätepuun kaukokuljetukset vuonna 1976 . Arno Tuovinen 

10/1977 Kivennäismaiden kantojen korjuun taloudelli suus . Airi Eskelinen -Markku Melkko 
- Heikki Vesikallio 

11/1977 Metsäkoneiden käyttötilasto 1977 . Pekka Klemola- Harri Rumpunen 

12/1977 Metsäosaston henkilöstön kehittäminen . Markku Rauhalahti - Hannu Vainio 

13/1977 Puutavaran kuljetus puskurivarastos ta veteen . Tore Högnäs 

l/1978 Autonippujen muodon parantamisesta . Aarne Otso - Arno Tuovinen 

2/1978 Ösa 705 - prosessori väljennyshakkuissa . Esko Mikkonen 

3/1978 Vesakontorjuntamenetelmien metsätaloude llinen käyttökelpoisuus . 
Olof Frölander-Ulf - Simo Kaila - Juhani Päivänen 

4/1978 Elektroninen tietojentallenuin pystymittauksessa . Pekka Klemola - Jaakko Peltonen 
- Olavi Pennanen 

5/1978 Ajomatkan vaikutus me t sätrakt orin kuoDman kokoon ja ajonopeuteen . Antti Myllyniemi 

6/1978 Nippureki . Veikko Ylä - Hemmilä 

7/1978 Rovaniemen Konepajan puunkaaeolaitteen t yömenetelmätutkimus. Esko Mikkonen 

8/1978 Metsäteollisuuden raaka- ja jätepuun kaukokuljetukset vuonna 1977 . Arno Tuovinen 

9/1978 Otantaan perustuvan painomittauksen t ehostaminen . Olavi Pennanen 

10/1978 Puutavaran mittaus Ruotsissa . Olav i Pennanen 

11/1978 ABC-ketjukarsintalaite . Esko Mikkonen 

1/1979 Puutavara-autokuormien purkamistavat ja -laitteet tehtaalla . Antti Myllyniemi 

2/1979 Pitkän puutavaran kuorintaan soveltuvia siirrettäv iä kuorimakoneita . 
Veikko Ylä-Hemmilä 
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3/1979 Runkolukusarjan vaiku t us monitoimikoneiden leimikoittaisiin tuotoks iin . 
Markku Mäkelä - Jaakko Peltonen 

4/1979 Leimikon korjuukustannusten jakautuminen kuitupuun ja tukkien kesken . 
Markku Mäkelä 

5/1979 Kahvakehikkosaha järeiden puiden erilliskaadossa . Tapio Klen - Jukka Taipale 

6/1979 Normet N- 151 - kasauslaite . Jukka Taipale - Veikko Ylä-Hemmilä 

7/1979 Metsäkuljetus koneellisen puutavaranvalmistuksen jälkeen . Mikko Kahala 

8/1979 TTS- prosesso ri . Markku Melkko 

9/1979 Rovaniemen Konepajan valmistama puun kaato - karsintalaite harvennus puun korjuussa . 
NSR- projekti . Markku Melkko 

10/1979 Varastoivalla kaatolaitteella varustett u kaato-kasauskone Valmet 870 CK . 
Markku Melkko 

11/1979 Siirtokuljetuksen ajanmenekki autokuljetuksessa . Antti Myllyniemi 

12/1979 Puutavaran pudotus- ja jäälleajopaikoille asetettavat vaatimukset. 
Jaakko Salminen - Raimo Savolainen - Veikko Ylä -Hemmilä 

13/1979 Turvesuon sarkaojien kaivu . Juhani Päivänen - Jukka Taipale 

14/1979 Koivutukin ja koivukuitupuun metsäkuljetus . Mikko Kaha1a 

Metsätehon opas 

Suunnittelu johtamisen osa- alueena puunhankinnassa . Pentti Sierilä . 1976 

Koneellisen puunkorjuun suunnittelu. 1976 

Metsurin ensiapuohjeet . 1976 

Motionsanvisningar för skogsarbetare (Käännös oppaas t a Metsurin kunto - ohjeet) . 
1976 

Koneellisten korjuuketjujen käyttö . 1976 

Förstahjä1p för skogsarbetare (Käännös oppaasta ~tsur in ensiapuohjeet l 1976 

Osaatko auttaa? , juliste . 1977 

Kaarnakuoriaistuhojen torjunta. 1977 

Sahapuurunkojen apteeraus, taskuohjeet . 1977 

Aptering av sågtimmerstammar (Käännös taskuohjeista Saha puurunkojen apteerausk 
1978 

Metsänviljelyn suunnittelu ja t oteutus . 1979 

Leimikon suunnittelu. 1979 

Suojele metsää kuorel1 isen puun aiheuttami1ta hyönteistuhoi1ta , opas1ehtinen. 
1980 

Ohjeita metsänvilje1ijäl1e , opaslehtinen. 1980 
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FERIC ON UUSINUT VIISIVUOTISOHJELMANSA 

J · A. Berard, FERIC 
Pulp and Paper, Canada Kesäkuu 1980 

Forest Engineering Researeh Institute of 
Canada (FERIC) eli Kanadan metsätekni nen 
tutk~muslaitos on kysynyt jäsenistönsä näke
m~ks~ä siitä, miten puunkorjuuta tulisi ke
hittää ja mitkä olisivat FERICin tehtävät 
viisivuotiskaudella 1981 - 1985 . 

Vastauksista ilmeni myös nykytilanne ja 
- ongelmat . Tunnusomaista nykyiselle puun
korjuutoiminnalle on miestyön suuri osuus , 
suhteellisen alhainen tuottavuus ja erilais
ten säännöstelytoimenpiteiden lisääntyminen 
met~änviljelyn , maisemanhoidon ja ympäristön
suoJelun vuoksi . Säännöstely koskee avohak
kuualojen kokoa sekä korjuumenetelmiä ja 
- tekniikkaa , erityisesti jyrkässä rinnemaas 
t ossa ja vahingoittuvilla alueilla yleensä . 

Puunkorjuutekniikan tehostamiseksi seuraaval
la viisivuotiskaudella tarvitaan väl ttämättä 

* tarkemmat tiedo t toimintaympäristöstä 
l e imikko-, maasto- ja operatiivis ten 
tekij öiden osalta 

SCA ON VERRANNUT HARVENNUS
PROSESSOREITA 

SCA-lehti, n:o 10 , 1980 

S~enska Cellulosa Aktiebolaget (SCA) järjes
ti Lyekselen lähellä kokeen, jossa Koekumin 
82-SS p · · . r osessoria Ja RK 450 Skogs-Jan -kuor-
mainproses soria verrattiin samoissa olosuh
t eissa keskenään . Skogs- Jan oli asennettu 
BM 900 - teleskooppikuormaimeen, jonka alusta
koneena oli Koekumin 880 kaatokone. 

Kokeessa puuta kaadettiin kahdella eri taval
la : joko latva-tyvimenetelmällä , jossa ajo
uran lähellä kuormaimen ulottuvilla olevat 
puut kaadettiin ajourasta poispäin ja kauem
pana olevat puu t ajouralle päin, tai kaikki 
puut yhdensuuntaisesti . 

Ko~eessa kuormainprosessorin tuotostaso oli 
noin 50 % suurempi kuin Koekumin prosessor in . 
Ero johtuu koneiden erilaisesta toiminta
P~r~aatteesta . Koekumin prosessori ei pysty 
kasittel ···· · eroaan puita latva edellä . 

K~n puut kaadetaan yhdensuuntaisesti, molem
~Ille koneille soveltuu 25 m: n ajouraväli , 
~~ k~n P~ut kaadetaan latva-tyvimenetelmällä , 

. m. n aJouraväli . Vain 1 % jäljelle jää-
VIstä puist h. . . . . a va Ingoittui kuormainprosesso-
Sia kä~tettäessä ja 3 % Koekumin 82- 55 pro
sessoria käytettäessä . 

~okeen.perusteella SCA on päättänyt käyttää 
l~o:mainprosessoria harvennuspuun korjuuseen 
ahivuosina . 

* paremmat tiedot koneiden suunnitteluun 
ja käyttöön vaikuttavista seikoista sekä 
koneiden valmistajia että käyttäjiä 
varten 

* oikeat tuottavuus - ja kustannustiedot 
koneiden ja menetelmien vertailua varten 
sekä myös koneellisten korjuutoimintojen 
suunnittelua , johtamista ja seurantaa 
varten 

* vapaata ideanvaihtoa ja yhteisiä kehittä
misprojekteja valmistajien ja käyttäjien 
kesken uusien lupaavien menetelmien ja 
koneiden hyödyntämiseksi 

Selvitys on hämmästyttävän yhdenmukainen 30 
vuotta sitten tehdyn vastaavan selvityksen 
kanssa . Silloin kuten nyt korjuu kokopuuna 
nähtiin menetelmänä , jolla on parhaat edelly
tykset korjuun optimaaliseen tehokkuuteen. 

SKOGSAASETENIN KURSSIT 
KEVÄÄLLÄ 1981 

Rationalisointikonferenssi käsittelee tämän 
ja huomispäivän metsäteknistä tutkimusta ja 
kehittämistä . Se on tarkoitettu metsätalou
den johdolle , koneiden valmistajien kehitys
ja markkinointihenkilöille sekä metsätalou
den opettajille . 

Jönköping 
Gävle 

2 . - 3 . maaliskuuta 1981 
10 . - 11. II 1981 

Hakkuuneuvojien opintopäivillä (Instruktörs
träffar) käsitellään tekniikkaa , menetelmiä 
ja opettamisen uutuuksia manuaalista hakkuu
ta varten . 

Ljusdal 
Örebro 

19 . - 20 . maaliskuuta 1981 
31.3 . - 1.4 . 1981 

Raivaussahapäivät (Röjningsdagar) ovat päivän 
mittaisia ja ne on tarkoitettu niille työn
johtajille , jotka opastavat raivaussahan käyt
täjiä . Päivillä käsitellään uusia menetel 
miä sekä työ- ja opetustekniikkaa . Päivät 
pidetään Etelä- ja Keski-Ruotsissa huhtikuun 
aikana . 

Aluejohtajakokoukset (Förvaltarmöte) : Yngve 
Janssonin johdolla käsitellään uusia manuaa
lisia menetelmiä , uusia työvälineitä , uusia 
korj uumenetelmiä , työvoimakysymyksiä ja kou
lutusta . 

Katrineholm I 6 . - 7 . toukokuuta 1981 
II 12 . - 13 . II 1981 

III 14 . - 15 . II 1981 
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Kouluttajien opintopäivät (Utbildningskonfe
rens) on 3-päiväinen opintomatka Norjaan. 
Ohjelman pääkohta on tutustuminen Skogsbru
kets Kursinstituttiin Honnessa. Lisäksi on 
tarkoitus tutustua Evenstan me tsätekn i kkokou
luun ja Norjan metsä- ja metsästysmuseoon 
Elverumissa . Alustava ajankohta on 19. - 21. 
toukokuuta 1981 . 

Lisätietoja Skogsarbetenin kursseista saa 
suoraan Skogsarbetenista puhelin Tukholma 
241 920 t ai Sture Lampenilta Metsätehosta 
puhelin (90) 140 011 . 

METSÄTEHON 
UUSIA KOULUTUSAINEISTOJA 

Elokuva Metsäkonekatsaus 1980 

Elokuvassa esitellään seuraavat metsäkoneet : 
Volvo BM - Valmet 902 H - harvesteri , Kockums 
88- 65 - harvesteri , Kockums 82-55 -prosessori , 
Martti ini-prosessori , Bruunett mini 578 P 
- prosessori, Lako- kuormainprosessori , 
Volvo BM - Valmet 450 -kuormainprosessori ja 
Hultdin F 60 - kaatopää . 

Elokuva on kuvattu super 8 - filmille ja sen 
kesto on 20 min . Oheisvihkossa on mainittu 
koneiden tärkeimmät tekniset tiedot . 

Elokuva Raakapuun uitto 

Elokuva käsittelee nippu- ja irtouittoa sekä 
uittoon liittyviä toimintoja . Se on kuvattu 
16 mm : n filmille ja varustettu magneettisel 
la äänellä . Elokuvan kesto on 20 min . 

Elokuva Pitkäulotteinen kuormain harvennuk-
sessa- L§ngkran i gallring 

Forskningsstiftelsen Skogsarbetenin valmista
ma opetuselokuva käsittelee hakkuuta pitkä
uiotteista kuormainta varten ja pitkäulo ttei
sen kuormaimen käyttöä harvennusleimikossa. 
Elokuva on kuvattu 16 mm : n filmille ja s iinä 
on suomenkielinen selos tus. Elokuvan kesto 
on 25 min . 

Leimikon suunnittelu - oppaan tärkeimmät ku
vat ovat saatavissa A4 - kokoisina . Niistä 
voi valmistaa heijastinkalvoja opetustilai 
suuksia varten . 

Koulutusaineistojen vuokraushinnoista ja 
siitä , mistä lähtien aineistot ovat Metsä
tehosta tilattavissa, ilmoitetaan erikseen 
Metsätehon kuvapalvelun kiertokirjeessä. 

Metsäteho Review 2/1981 

METSÄ TEHON KOULUTUSTILAISUUDET 
KEVÄÄLLÄ 1981 

Koneellisen puunkorjuun suunnittelukurssi 
4 . - 5.2.1981, Vääksy 

Kurssilla käsitellään koneellisen puunkor
juun suunnittelua , toteuttamista , kustan
nuksia sekä korjuun taloudellisuutta . 

Puunhankinnan peruskurssi 
18 . - 19 . 2 . 1981 , Kuopio 

Kurssin tarkoitus on antaa kokonaiskuva met 
säteollisuusyrityksen puunhankinnasta, yleis
kuva metsätaloudesta puunhankinnan kannalta 
sekä tietoa yrityksen puunhankinnan kehittä
misestä . 

Rationalisointipäivä metsäjohdolle 
12 . 3.1981, Hyvinkää 

Tilaisuudessa esitellään ajankohtaisia Metsä
tehon tutkimustuloksia . 

HENKILÖUUTISIA METSÄ TEHOSTA 

Tasavallan presidentti on 5 . 12.1980 myöntä 
nyt professorin arvonimen Metsätehon toimi 
tusjohtaj alle maat . ja metsät . lis . Aulis E. 
Hakkaraiselle. 

t~o-i 
Maat . ja metsät.~ - Juhani Päivänen on vir-
kavapaa vuoden 1981 . Hänelle on myönnetty 
varttuneen tieteenharjoittajan apuraha. 

Metsänhoitaja Olavi Pennanen on virkavapaa 
1.9 . 1980 - 1.9 . 1981. Hän opiskelee stipendi 
aattina USA : ssa. 

Metsätyönjohtaja Jorma Ruippo siirtyi työn
tutkij an tehtävistä 15 . 11 . 1980 Tehdaspuu Oy : n 
palvelukseen Kuusankoskelle . 

Insinööri Veikko Ylä-Hemmilä jättää korjuu
ja kuljetuskaluston kehittämis - ja kokeilu
tehtävät 15 . 2 . 1981 ja siirtyy ilmanjakolait 
teita valmistavan yrityksen palvelukseen . 

Uudeksi tutkijaksi on otettu 1 . 1.1981 metsän
hoitaja Rainer Häggblom . Hänen tehtävänään 
on tutkia lähinnä metsänhoitotöitä . 
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