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MITSATIHON 
a saus 

AJANKOHTAISTA 

Koonnut Sture Lampen 

METSÄTEHON TOIMINTA VUONNA 1980 

Yleistä 

Johtoryhmän, tutkij o iden ja tiedotus- ja 
koulutushenkilöiden ajankäyttö on jakautunut 
viime vuosina seuraavasti : 

10 9 

9 7 

6 11 

13 15 

62 58 

1978 1979 

9 

7 

11 

14 

59 

1980 

Muut ja hallinto 

Oma lisäkoulutus 

Konsultointi 

Tiedotus ja koulutus 

Tutk ious ja kokeilu 

Vuoden aikana saatiin päätök seen 30 erillis
tä tutkimusta ja 20 aihetta jatkuu s uunni
telman mukaan vuonna 1981 . Aiheista ja 
tuloksista esitetään seuraavassa pääkoh tia . 

Valmistuneet tutkimukset 

Korjuu ja kau kokuljetus 

Harvennuspuun koneellisessa korjuussa näyt
tää kuormainprosessoreiden käyttö vakiintu
van käyttökelpoisena menetelmänä . Finko 35 
- kuormainprosessori (Metsätehon katsaus 22/ 
1980) ja Volvo BM - Valmet 450 - kuormain-

4/1981 

prosessori (Metsätehon katsaus 21/1980) 
käsittelevät harvennusolosuhteissa noin 80 
runkoa tehotunnissa. Käsittelynopeus vaih
telee puulajin, kaatojärjestelyn ja lei
mikko-o lo s uhteiden mukaan . Kuut iome,tri
tuotokseen rungon koko vaikuttaa selvästi. 
Kuormainprosessoreita on taloudellista käyt 
tää myöhemmissä harvennuksissa ja pienirun
koisissa päätehakkuissa. 

Varsinaisten prosessoreiden ajanmenekkejä 
ja tuotaksia tutkittiin aikatutkimusten ja 
yli puolen vuoden seurannan avulla (Metsä
tehon tiedotus 363). Konemerkin ja valmis
tetun puutavara n pituuden mukaan tuotokset 

Kuva 1 . Volvo BM- Valmet 450 - kuor a inprosessori. 
Valok. Metsäteho 
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olivat 22 - 29 m3 tehotunnissa , kun r ungon 
koko oli 300 dm3 ja leimikon tiheys 500 run
koa/ha . Isojen p rosessoreiden käyt t öaste 
oli runsaat 72 %. Keskey t yksistä suurin osa , 
noin 80 %, johtui huollois t a ja korjauksista. 

Moottorisahalla suoritetun puutavaran val 
mistuksen ajanmenekkiä ja siihen vaikutta
via tekijöitä selvitettiin työehtosopija
puolten pyynnöstä (Metsätehon tiedotu s 364) . 
Ensisijaisesti selvitys koski tavanomaisia 
sahatukin ja kuitupuun hakkuumenetelmiä ja 
ns . erilliskaatoa, mutta samalla kerättiin 
myös suppea aineisto koivuhalon teosta 
varastolla 2 m: n kuitupuusta . 

Sahapuun hankintaa varten selvitettiin 
korjuukoneiden syö t törullien tukeille aihe
uttamia vaurioita (Metsä t ehon tiedotus 361) . 
Eri menetelmillä karsittu jen runkojen val 
mistus- ja varastointivauriot olivat merkit
täviä . Hyönteistuhojen ja sinistymisen joh
dosta sahatavaran arvo saattoi alentua jopa 
15 %. Mekaaniset karsintavauriot olivat 
kaikkiaan melko vähäiset . Eniten niitä aihe
uttivat piikkirullakoneet ; valmistettu jen 
tukkien sahausarvo aleni keskimäärin 1 . 2 %. 
Huomattavasti suurempia vahinkoja aiheu tti 
sahapuun väärä varastointi . 

Lautantekoa uittoväylien pudotuspaikoilla on 
viime aikoina pyritty koneellistamaan . Met
säteho on selvittänyt, minkälaisia uu sia 
menetelmiä ja laitteita on olemassa ja miten 
ne ominaisuuksiensa puo lesta soveltuvat eri
laisille pudotuspaikoille (Metsätehon katsa
us 19/1980) . Lautantekokustannukset eivät 
välttämättä laske, kun pudotuspaikan koko 
kasvaa , mutta suurimmilla pudotuspaikoilla 
voidaan yleensä käyttää työntekijän kannalta 
kevyempiä ja kehittyneempiä menetelmiä kuin 
pienillä pudotuspaikoilla . 

Kuva 2. Ni ppus i eppo. Valok. Metsäteho 
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Mittaus 

Pys t ymittaus tulee kustannuksiltaan jälki
mittausta edullisemmaksi, kun leimikon run
gonkoko ostometsissä ylittää 0 . 150 m3 : n ja 
metsäte~llisuusyritysten omissa metsissä 
0 . 100 m : n . Ero johtuu leimikon suunnittelu
ja leimauskustannuksista , jotka rasittavat 
yritystä jälkimittausvaihtoehdossa. Etelä
Suomen avohakkuu1eimikoissa pystymittaus on 
1 , 00 - 2 , 50 mk/m jälkimittausta edullisem
paa (Metsätehon katsaus 17/1980) . 

Pystymittauksen mukainen kokonaispuumäärä 
vastaa hyvin hakattua puumäärää. Pystymitta
uksen laskentasysteemi aiheuttaa kuitenkin 
sen , että vikaisissa puustoissa saadaan 
liian suuri tukkipuumäärä (Me tsätehon tiedo
tus 358) . Tukkiosan vikoja olisi koepuumit 
tauksessa eroteltava , jotta mittaustulos 
olisi oikea . Tämä on käytännössä vaikeaa . 
Koneellisessa hakkuussa puutavaralajijakauma 
po ikkeaa todellisesta enemmän kuin moottori
sahahakkuussa . Myös puutavaran jalostusarvo 
oli koneellisess~ hakkuussa alhaisempi 
(0 , 40 - 1 , 00 mk/m ) kuin moottorisahahak
kuussa . 

Taloudell i set laskelmat ja 
suunnittelututkimukset 

Monitoimikoneiden edullisuutta päätehakkuu
olosuhteissa on tarkasteltu 1etsätehon mak
superustetutkimusten ja maksusopimusosapuol 
ten sopimia laskentaperusteita käyttäen 
(Metsätehon katsaus 18/1980) . Keskikokoi
silla työnvaiheita l omi ttavilla prosesso
reilla päästäneen 4 - 13 % alhaisempiin yk
sikkökustannuksiin kuin isoilla , maksutaulu
keiden perustana olevilla prosessoreilla. 
Vain aivan järeimmissä leimikoissa koneiden 
käyttö voi olla hankalaa . Työnvaiheita 
lomittamattomien koneiden käyttö ei näytä 
kannattavan. Kuormainprosessoreita on talou
dellista käyttää kasvatushakkuuleimikoissa 
ja pienirunkoisissa päätehakkuuleimikoissa . 

Eri puuraaka-ainelajien suhteellista arvoa 
koskevien laskelmien mukaan (Me tsätehon tie
dotus 366) on sekä liike- että kansantalou
dellisesti kannattavaa ohjata metsäteolli
suuden käyttöön kaikki ne leimikot , JOtssa 
korjattavan puuston keskimääräinen rinnan
korkeusläpimitta on yli 8 cm : n . Tätä pie
nempi puu, hakkuutähteet sekä kanto- ja juu
ripuu on lähivuosina edullisempaa käyttää 
energian tuotantoon . Suurkuluttajan kan
nalta edellytyksenä kuitenkin on , että hak
kuutähteen , pienpuun ja varsinkin kantopalan 
tehdashintaa pystytään nykyisestään alenta
maan hankintamenetelmiä kehittämällä . 

Metsäteho 
rakentanut 
min (SUSY), 
tain laskea 
(Hetsätehon 

on yhdessä jäsenyritysten kanssa 
atk- pohjaisen suunnittelusystee
jonka avulla voidaan leimikoit
edullisin puunkorjuuvaihtoehto 

katsaus 16 / 1980) . Vertailulas-
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Kuva 3. SUSY-systeemin soveltuvuutta 
erilaisiin tarkastelutarpeisi i n on 
testattu yhdessä useiden eri yritysten 
kanssa. Systeemi on osoittautunut 
joustavaksi ja siitä on saatu myönte i
siä kokemuksi a 

kelmiin voidaan sisällyttää kaikki tärkeim
mät korjuuseen liittyvät välittömät ja vä
lilliset kustannukset . Systeemi tulostaa 
myös korjuun osavaiheiden tuotosarviot, esi
merkiksi korjuun ohjelmoinoissa käytettäviksi . 

Testaukset 

Käyttöteknisiä testauksia tehtiin seuraa
vista koneista ja laitteista : 

Makeri-harvesteri, malli 1980, yhdessä 
Forskningsstiftelsen Skogsarbetenin kanssa ; 
Hultdin F 60 -kaatopää; Volvo B1- Valmet 
450 (RK 450 Skogsjan) -kuormainprosessor i 
ja Bräc ke-laikkuri. Bräcke-laikkurin tes
tauksen tulokset julkaistaan 1981 . 

Tila stot 

Seuraavat tilasto t tai tila s t oih in perustu
vat selvitykset valmistuivat : 

Metsätraktoreiden ja monitoimikoneiden 
myyntitilasto 1 . 1 . 1980 , Metsäteollisuuden 
raaka- ja jätepuun kaukokuljetukset vuonna 
1979 , PMP-korjuutekniset olosuhteet vuonna 
1979 ja Maanmuokkauksen suoritemäärät ja 
konekalusto vuosina 1976 - 1979 . 

Käynnissä olevat tutkimukset 

Vuoden vaihteessa oli käynnissä useita tut
kimuksia , joiden tulokset julkaistaan suun
nitelman mukaan vuonna 1981 . Tällaisista 
mainittakoon mm : 

eri muokkausmenetelmien tuotossuhteet Ja 
työjälki 

hakkuumiesleimauksen merkitys harvennus
leimikoiden korjuussa 

pienten puiden erikseen tapahtuvan teon 
merkitys monitoimikonekorjuussa 

ulkoisten muutospaineiden ja uhkatekijöi
den taloudellisesta merkityksestä metsä
t eollisuusyritysten puunhankintaan . 

Tiedotus ja koulutus 

Vuoden 1980 aikana ilmestyi 9 tiedotusta, 
22 katsausta ja 15 monisteasuista tutkimus
selostetta ja erilaista selvitystä . Opas
lehtinen " Ohjeita metsänviljelijälle", dia
kuvasarja " Maanmuokkauksen menetelmät" sekä 
elokuvat "Metsäkonekatsaus 1980" ja "Raaka 
puun uitto" valmistuivat ja ruotsalainen 
elokuva "Långkran i gallring" hankittiin 
Metsätehoon . Jäsenyrityksille toimitettiin 
kuva- ja muita aineistoja . 

Puunkorjuusta nuorissa kasvatusmetsissä on 
laadittu opas yhdessä Kml. Tapion kanssa. 
Opas on tarkoitettu yksityismetsätalouden ja 
metsäteollisuuden esimiehille ja työnjohta
jille ja se julkaistaan vuonna 1981 . 

Metsäteho järjesti 12 koulutustilaisuutta , 
joihin osallistui yhteensä 495 henkilöä . 
oin 85 i. osanottajista oli jäsenten toimi

henkilöitä . Jäsenten ja metsätalouden muuta 
koulutusta tuettiin antamalla luennointi - ja 
suunnitteluapua ja toimittamalla aineistoja . 

Julkiselle sanalle toimitettiin noin 30 leh
tiar tikkel ia sekä lisäksi uutisia ja atnets
toja . 

Konsultointi ja yhteistoiminta 

Jäsenille laadittiin yritys- ja paikallis
luonteisia laskelmia ja selvityksiä sekä 
anne ttiin apua näiden omi ssa tutkimuksissa 
ja kokeiluissa . Koneiden valmistajille ja 
keksijöille annettiin apua koneiden suunnit
teluun ja rakentamiseen sekä käyttöön liit
tyvissä kysymyksissä . Maksujen ja taksojen 
laatijoille sekä jäsenille tehtiin maksu- ja 
taksaperusteita koskevia laskelmia. 

3 



Jäsenet ja toimintaresurssit 

Metsätehon jäseninä vuonna 1980 oli 39 Suomen 
Metsäteollisuuden Keskusliitto ry :hyn kuulu
vaa metsäteollisuus- ja puunhankintayritystä. 
Toiminta rahoitettiin valtaosin jäseniltä 
perityillä maksuilla . 

Toimihenkilöi tä oli vuoden pää ttyessä yhteen
sä 36 . 

METSÄTEHON HALLINTOELIMET 
VUONNA 1981 

Neuvottelukunta 

Yrjö Hassi 
Sakari Leskinen 

Johtokunta 

Reino J . Valkama 
Timo Järvelä 
Jaakko Kahiluoto 
Leo Karvonen 

pj. 
VPJ . 

pj . 
vpj . 

Metsäteho Review 4/1981 

Olli Pesonius 
Ma tti Ponsi 
Yrjö Schildt 
Kauko Taivainen 

METSÄ TEHON ASIANTUNTIJA
TOIMIKUNNAT VUONNA 1981 

Koulutustoimikunta 

Matti Wall pj . 
Uolevi Kantanen 
Turkka Jämsen 

Markku Rauhalahti 
Raimo Sopo 

Metsänhoitotöiden toimikunta 

Leo Häggman 
Nils- Eric BUtzow 
Risto Nederström 

pj . 

Teknillinen toimikunta 

Antti Oksanen 
Seppo Autere 
Markku Hovi 

pj. 

Kaarlo Palmroth 
Tauno Turunen 

Ilkka Kallio 
Antero Koskinen 

Toimikunnan kokouksiin kutsutaan metsähalli
tuksen edustajana Unto Silvennoinen . 

Tietojenkäsittelytoimikunta 

Christer Strandvall pj. Harri Lallukka 
Kaj Karlsson 
Pentti Kuokkanen 

Kari Task inen 
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Suomen Metsäteollisuuden Keskusliitto ry : n 
netsätyön t u t kimusosasto 
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TIETOA TOIMINNASTAMME JA TEHTÄVISTÄMME 

Metsäteho on metsäteollisuuden yh
teinen metsätyön tutkimuslaitos . 
Metsätehon jäseniä ovat Suomen Metsä 
teollisuuden Keskusliitto ry : n Jase 
ninä olevat metsäteollisuus- ja puun
hankintayritykset . Toiminta rahoi
tetaan pääosin jäseniltä kannetta
villa maksuilla . 

Metsäteho on perustettu vuonna 1945 
ja sen palveluksessa työskentelee 
yhteensä 36 henkilöä. 

Metsätehon toiminta-ajatuksena on 
sellaisten palvelus ten tuottaminen, 
jotka kehittävät ja tehostavat 
puuraaka- aineen hankkimista ja 
tuottamista . 

Toiminta-ajatuksensa toteuttamiseksi 
Metsäteho 

Suomen 1·1e t säteoll i suuden 
Keskus l iitto ry. 

1·1et sä t ehon johtokunta 

Toimitusjohtaja 

, __ T_u_t_k 1_· j_a_t _ ___JI 1 Tutkijat 

t-1et sätehon 
neuvottelukunta 

Asiantuntija
toimikunnat 

Tiedotus- ja 
koulutushenki löt 

Työntutkijat 
Laskentahenkilöt 

Toimistohenkilöt 

* tutkii metsätöiden palkka- ja maksuperusteita , puunhankinnan ja puuntuottamisen 
s uunnittelua , työmenetelmiä ja kalustoa 

* kehittää 

* kokeilee 

* konsultoi 

* tiedottaa 

* kou luttaa 

suunnittelu- ja seurantamalleja ja työmenetelmiä , edistää koneiden ja lait
teiden kehittämistä 

koneita , laitteita ja työmenetelmiä 

jäseniä, koneiden valmistajia , ohjemaksujen ja taksojen laatijoita , alan 
muita yhteisöjä 

tutkimustuloksista ja alan ajankohtais i sta asioista jäsenille, metsätalouden 
muille piireille ja yleisölle 

jäsenten ja metsätalouden muiden piirien erikoishenkilöstöä , tukee koulutuk
sen suunnittelua 

* toimii yhteist yössä jäsenten , alan koti - ja ulkomaisten tutkimuslaitosten ja metsätalou
den muiden piirien kanssa . 

KÄÄ NÄ 



METSÄTEHON ASIANTUNTIJOIDEN VASTUUALUEET 

T 0 I M I T U S J 0 H T A J A 
Professori Aulis E. Hakkarainen 

TUTKIMUSPÄÄLLIKKö 

MH AARNE ELOVAINIO 
Tutkimustoiminnan johto 
ja kehittäminen 

ERIKOISTUTKIJAT 

MH MIKKO KAHALA 
Puunkorjuu . maksuperuste
tutkimusten koordinointi. 
työntutkimuksen esimies 

LuK JAAKKO PELTONEN 
Operatiivinen suunnittelu. 
laskentatoimi, laskennan 
esimies 

MMT JUHANI PÄIVÄNEN 
Puuntuottaminen ja sen 
maksuperusteet 
(virkavapaana) 

MMT, VTK HEIKKI VESIKALLIO 
Kokonaistaloudellinen 
suunnittelu 

TUTKIJAT 

LuK AIRI ESKELINEN 
Laskentatoimi, suunnit
telumallit ja niiden 
kehittäminen 

MH RAINER HÄGGBLOM 
Puuntuottaminen. sen 
kehittäminen ja kokeilu 

MMK SIMO KAILA 
Puuntuottaminen . sen 
kehittäminen ja kokeilu 

MH PEKKA-JUHANI KUITTO 
Puunko r juun kehittäminen 

MH MARKKU t~ÄKELÄ 

Koneellinen korjuu, sen 
kehittäminen ja 
maksuperusteet 

MH OLAVI PENNANEN 
Puutava ran mittaus ja 
sen kehittäminen 

MH HARRI RUMPUNEN 
Kasvatusm.etsien j a 
metsätähdepuun korjuun 
kehittäminen. seuranta 

METSÄTEHON TIEDOTUS JA KOULUTUS 

Julkaisut. Metsätehon tiedo tukset ja k a ts a 
ukset esittelevät tutkimustuloksi a j a alan 
muuta tietoa . Oppaat sisältävät käytännön 
suunnittelu- ja työohje ita . 

Kuvapalvelu sisältää pääasiassa Metsätehon 
itse tuo ttam i a elokuvia, diakuvasa rj o ja, 
valokuvi a ja piirtohei tinkuvia. Kuva pal ve lun 
l uettelo on kiinnostuneiden saa taviss a . 

TEKNILLINEN PÄÄLLIKKÖ 

Dl , MH JAAKKO SALMINEN 
Metsäkoneiden ja työ
menetelmien kehittämisen 
ja kokeilun johto ja 
koordinointi 

TUTKIJAT 

MML ESKO MIKKONEN 
Koneellisen puunkorjuun 
suunnittelu ja 
kehittäminen 

MH PEKKA S. RAJALA 
Puutavaran kaukokuljetus 
ja sen kehittäminen ja 
maksuperusteet 

MH JUKKA TAIPALE 
Puunkorjuun kokeilu
toiminta , kehitt~minen 

TIEDOTUS- JA KOULUTUS
PÄ-ÄLLIKKÖ 

MH ERKKI HÄNNINEN 
Tiedotus- ja koulutus
toiminnan sekä toimisto
palvelun johto ja 
kehittäminen 

TI EDOTUS - JA KOULUTUS
HENKILÖT 

MT STURE LAMP EN 
Tiedotus- ja koulutus 
toiminta 

MT LASSE SÄTERI 
Kuva- ja aineisto
palvelu. kokeilutoiminta 

Koulutustilaisuudet ovat rationalisointi 
päiviä , erikoiskursseja , ne uvottelupäiviä ja 
retkeilyjä . e on tarkoitettu ensisijaises 
ti Jasenten johtavassa esimiesasemassa ja 
erikoistehtävissä toimivalle henkilöstölle . 

Luennointi. 1etsäteho tukee jäsenten ja 
metsä t alouden muiden piirien koulutusta 
an t amalla suunnittelu- ja luennointiapua , 
järjestämällä tilauskursseja ja toimitta
malla aineistoja . 


