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Selvitys on tehty Metsätehoon muissa tutki
muksissa vuosina 1979 - 1982 kerätyistä moni
toimikoneaineistoista. 

Selvityksen tulokset osoittivat lumen ja 
talven vaikutuksen monitoimikoneiden tuotok
siin riippuvan paljolti konetyypistä . Pui
den kaato on työnvaihe, joka selvästi hidas 
tuu talve lla. Näin ollen mi tä vähemmän mui
ta työnvaiheita kone kaadon lisäksi tekee, 
sitä enemmän tuotos muuttuu . 

Marttiini- ja kuo rmainprosessorin tuotokset 
ovat talvella paremmat kuin lumettomana aika
na . Se johtuu mm . koneiden rakenteesta; kun 
kevyt monitoimiosa on järeän kuormatrakto rin 
päällä , siirtyminen työpisteestä toiseen on 
helpompaa vaikeissa olosuhteissa . Jäätynei
den oksien helpompi karsiutuminen vaikuttaa 
myös tuotokseen. 

Seuranta- aineistoista saadut leimikoittaiset 
tuotostiedot tukevat pääosin aikatutkimustu
loksia . 

Käy ttöastetulokset osoittivat, että eri kau
sien vaikutukset ovat konekohtaisia. Kaikis 
ta koneista laskettu keskimääräinen käyttö
aste nousi 1 prosentt iyksikön vähälumisella 
kaudella (lunta 5 - 50 cm) ja laski puoles
taan 3 prosenttiyksikköä runsaslumisella 
kaudella lumettoman ajan käyttöasteesta . 

Käyttöaste tiedoissa ei näy kovan pakkasen 
eikä korjaamolla olon aiheuttamia seisokki
päiviä. Korjaamollakäynnit eivät toisaalta 
kohdistu erityisesti mihinkään kauteen . 
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SEMINAARI SKOTLANNISSA METSÄTYÖN
TEKIJÖIDEN VALITSEMISESTA, 
TESTAAMISESTA JA KOULUTTAMISESTA 

Esko Mikkonen 

10 . - 14. toukokuuta 1982· FAO/ECE/ILO:n met
sätyön tekniikan ja metsätyöntekijöiden kou
lutuksen yhteistyökomitea järjesti metsä
työntekijöiden koulutusta sekä sen tutkimis
ta ja johtamista käsittelevän seminaarin 
Dumfriesissa Skotlannissa. 

Seminaarissa esiteltiin alustuksin metsätyön
tekijöiden valintaa, testaamis ta, koulutusta 
ja koulutuksen organisointia ECE-alueen eri 
maissa sekä Forestry Commissionin mene ttelyä 
käytännössä. Suomesta seminaariin osallis
tuivat ammattikasvatushallituksen metsäope
tuksen osaston, Keskusmetsälautakunta Tapion 
koulutusosaston ja Metsätehon edustajat. ~ 

Kuva 1. Marttiini-prosessori talviolosuhteissa. 
Valok. Metsäteho 
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Suomesta esiteltiin erityisesti metsätyönte
kijöiden ammattikoulutusta ja metsäkoneiden 
kuljettajille asetettavia vaatimuksia suoma
laisten tutkimusten tulosten valossa. 

Seminaariin osallistui edustajia 18 maasta. 

Mielenkiintoisinta seminaarissa oli metsä
työntekijän valinnassa uuden, Forestry Com
missionin kehittämän koulutettavuustestaus
menetelmän (trainability-test) ja siitä saa
tujen käytännön kokemusten esittely. Testaus
menettely perustuu siihen, että ennen varsi
naista koulutusta ja työhönottoa hakijajou
kosta voitaisiin karsia ne, joiden kohdalla 
koulutus todennäköisesti menisi hukkaan. 
Siinä siis ei välttämättä pyritä löytämään 
parhaita koulutettavia ja määrittämään heil
le asetettavia vaatimuksia vaan karsimaan 
menestymismahdollisuuksiltaan huonoin oppi
lasaines. 

Käytännössä testaus tapahtuu siten, että jo
kaista metsässä tehtävää työtä varten, esi
merkiksi hakkuuta, metsäkuljetusta, laahus
juontoa jne., on olemassa oma testisarjansa, 
joka on jaettu sangen yksityiskohtaisiin 
os11n: hakkuussa esimerkiksi kaatoon, kar
sintaan, katkontaan jne. Opastaja selostaa 
ja näyttää ennen testin alkua testattavalle 
yksityiskohtaisesti, miten tämän tulee mene-

HAGAN-KARSIMAKONE 

APA 
Technical Release 82-R-39 

Hood Equipment Inc . Wisconsinissa v almis taa 
kuormaajan kouran tilalle asennettavaa kar
simakonetta . Varastolla toimiva kone karsii 
rungot t yvi edellä ja katkaisee latvan hyd-
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Kuva 2. Hagan- karsimakoneen ketju- ja rulla
syöttöinen karsintaelin . Näkyvissä karsinta- ja 
latvankatkaisuveitset. Kuva APA, Technica l Release 

tellä, ja varmistaa, että tehtäväksianto on 
ymmärretty. Testattava ei ehkä koskaan ai
kaisemmin ole nähnyt moottorisahaa tai kuor
matraktoria saati sitten käsitellyt sitä. 

Opastaja arv101 testisuorituksen käyttäen 
asteikkoa A - F ja kiinnittäen erityistä huo
miota virheisiin. Testissä menestymisen ja 
myöhemmän koulutuksessa menestymisen välillä 
on havaittu varsin korkeita korrelaatioita, 
jopa r = 0 . 5 - 0. 7 . Tähän pohjautuen on 
sitten laadittu kriteerit, joiden mukaan 
testattava joko hyväksytään tai hylätään . 

Saatujen testikokemusten perusteella on tul
tu siihen päätelmään , että koulutettavuus
testillä voidaan ennustaa jossain tietyssä 
työtehtävässä menestymistä paremmin kuin 
yleisillä asenne- tai älykkyys testeillä . 

Testisarjan avulla on toistaiseksi testattu 
noin 250 metsätyöntekijää ja tulokset ovat 
olleet myönteisiä . Myös Englannin metsä
työntekijöiden ammattijärjestö on hyväksynyt 
testimenetelmän. 

Seminaarin aineistoja säilytetään Metsä
tehossa, josta halukkaat voivat niitä tie
dustella. FAO/ECE/ILO:n yhteistyökomitea 
tulee myös julkaisemaan seminaarin esitelmät 
omissa sarjoissaan. 

raulileikkurilla . Karsitut rungot nostetaan 
odottavaan autoon tai kasoihin varastolle. 
Koneessa on kaksi liikkuvaa, kaarevaa veitsi
terää ja yksi kiinteä t erä . Puut syötetään 
metallirullien avulla . Suurin karsintaläpi
mitta on 30 - 35 cm . Arvioitu tuotos on 120 
puuta tunnissa. Noin 15 000 US$ maksavassa 
karsimakoneessa ei ole automaattisia toimin
toja. 

Kuva 3. Hagan-karsimakoneessa puut karsitaan tyvet 
edellä. Kuva APA . Technical Release 



MATALAPAINERENKAIDEN KÄYTTÖ 
METSÄKONEISSA 

P.G . Mellgren, FER I C 
Pulp & Paper Canada 83 : 5 (1982) 

FERIC on kokeiden avu lla py r kinyt selvitt ä
mään , parantava t ko matalapainerenkaat metsä
koneiden suorituskykyä ja milloin ne ovat 
taloudellisia . Kolmea erilaista rengasleve
yttä, Trelleborg 600 mm, United 864 mm ja 
Rolligon 1 727 mm , kokeiltiin tavallisessa 
keskiraskaassa runkoj uontokoneessa. Kokeet 
tehtiin avohakkuualueella , jonka maapohja 
oli s uota . Leveimpiä renkaita käytettäessä 
tehotuntituotos oli noin 60 % suurempi kuin 
normaalirenkaita käytettäessä ja polt t oai
neen säästö oli 20 - 25 %. Leveimmillä ren
kailla saavu te ttu kustannu ssääs t ö kulje t e t
t ua yksikköä kohti normaalirenkaisiin verrat 
tuna oli vajaat 20 %. 

Muita etuja leveitä Rolligon- renkaita käy
tet t äessä : 

Maassa olevat rungo t katkeilevat vähemmän , 
jos niiden yli joutuu ajamaan . 

Pehmeillä mailla maanpinta säilyy ehjänä . 

Maan vähäisempi tiivistyminen parantaa 
u udistamis t a ja tulevaa kasvua . 

Tasaiset ku lkuominaisuudet saattavat li
sät ä ajonopeuksia myös kovilla mailla. 

Polanneteiden valmistukseen ei tarvita 
erikoiskalustoa . 

Kone on turvallisempi rinteissä leveyten
sä ja matalamman painopisteensä ansiosta . 

Kuva 4. Ro lligon- matalapainerenkaiden koko 
ve rrat t una tavanomaiseen rengaskokoon. Kuva 
Pulp & Paper Canada 

Hai t toja : 

Hankin t ahinta on korkea. 

Koneen suurempi kokonaisleveys vähen t ää 
ket t eryytt ä . 

Renkaiden pienempi halkaisija pienent ää 
maavaraa . Koneen vähäisempi uppoaminen 
pehmeillä mailla tosin vähentää p ienem
mäs t ä maavarasta aiheutuvia haittoja . 

Myöhemmin on tarkoitus tehdä tuo ttavuus ko
keita ja polttoaineen k.ulutuskokeita myös 
kovilla mailla ja rinteillä . Pehmeiköiden 
kannokossa saavutettu suurempi ajonopeus ja 
kulje ttajamukavuus viittaavat siihen , että 
kovil l a epätasaisilla mailla on mahdollis t a 
päästä parempaan tuottavuuteen, kun käyte
tään leveitä matalapainerenkaita . 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

SKOGSAASETENIN VUOSIOHJELMA 1982-83 

Heinäkuun alus t a alkanut uusi vuosiohjelma 
sisältää muutamia tärkeitä muutoksia . Maan
muokkausta on viime vuosina tutkittu perus
teellisesti, joten siitä ei enää ole eril
listä projektia . Maanmuokkauksen arkipäivän 
järkeistäminen on kuitenkin edelleen paikal
laan ja sisältyy projektiin "Metsänviljely
menetelmien tehostaminen". Uuden projektin 
" Metsänviljely vaikeilla mailla" tavoitteena 
on löytää ratkaisuja teknisesti ja biologi
sesti vaikeiden maiden metsänviljelyyn, esi
merkiksi Etelä-Ruotsin hyvätuottoisilla 
mailla. "Koneellisen istutuksen" kehittä
misaineistoa on kerätty paljon, j oten seu
rantaan ja analysointiin on vielä k äy tettä
vä vuosi aikaa. 

Perkaamisen ja harventamisen perinteinen ra
ja on hämärtynyt, ensi sijassa energiapuun 
korjuun ja osapuumenetelmien johdosta . Siksi 
projekteissa "Metsikön käsittelyn analysoin
ti" ja " Pienpuutekniikka" yritetään perkaa
mista ja harventamista käsitellä kokonaisuu 
tena . Ensimmäisessä projektissa pyritään 
saamaan kokonaisnäkemys metsikön käsittelys-

tä . Toinen p r ojekti suuntautuu enemmän käy
tännön pienpuutekniikkaan . Siihen sisältyy 
mm . osapuumenetelmät ja - tekniikka harven
nusleimikoita varten . Se on Skogsarbetenin 
suurin projekti. 

Omia projekteja ovat "Tavaralajimenetelmät" 
ja "Puu- ja osapuumenetelmät päätehakkuissa" . 
Pääasiassa jäsenyritykset toteuttavat pro
jektin "Korjuuketjujen tehostaminen" . Kauko 
kuljetusprojekti "Kuljetustekniikka ja puu
virtaus" saa teknisemmän suuntauksen . Aikai
s·emmin pääpaino on ollut puuvirtauksen suun
nittelussa . Panostusta lisätään myös puu
tavaran arvon sekä työorganisaatiokysymysten 
selvittämiseen . Erityinen työympäristöpro
jekti suppenee . Pyrkimyksenä on sisällyttää 
yhä enemmän työympäristökysymyksiä eri pro 
jekteihin, ensi sijassa puunkorjuun ja met
sänhoidon projekteihin . 

Projektissa "Parempaa suunnittelua" kiinni
tetään huomio eri aikavälin suunnitelmien 
koordinoimiseen sekä hajautettuihin päätök
sentekojärjestelmiin . 
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FoM krU.ngMti6;teh e.n SkogMVtbe;te.n on Met
sätehoa vastaava ruotsalainen metsätöi
den tutkimuslaitos. Sen tutkimustulokset 
ovat usein sovellettavissa Suomen oloi
hin. Tulokset julkaistaan suppeassa muo
dossa sarjassa Resultat, joka tämän vuo
den alusta korvaa entiset Teknik- ja 
Ekonomi-sarjat, ja perusteellisemmin ja 
laajemmin sarjassa Redogörelser sekä 
laajat tieteelliset selvitykset sarjassa 
Meddelanden. Yleistä informaatiota ja 
Skogsarbetenin toimintaa sisältävä Nytt 
lähetetään kaikille julkaisujen vuosi-

UUTTA KOULUTUSAINEISTOA 

Puunkorjuu nuorista kasvatusmetsistä 

Oppaan ovat laatineet Keskusmetsälautakunta 
Tapio ja Metsäteho. 

Opas on tarkoitettu yksityismetsätalouden ja 
metsäteollisuuden ammattimiehille sekä metsä
alan opettajille. 

Sen tavoitteena on korostaa nuorten metsien 
harventamisen merkitystä puuntuotannolle, 
esitellä korjuun keskeiset ongelmat ja antaa 
ohjeita sopivan korjuumenetelmän valitsemi
seksi. 

Oppaan hinta on 9,- mk. 

Metsäteho Review 17/1982 

tilaajille. •Turvallisuusasioiden määrä
yksiä ja ohjeita varten on koottu kansio 
Skyddspärm, jota jatkuvasti täydennetään. 

Skogsarbetenin julkaisuja voi tilata 
osoitteella: 

Forskningsstiftelsen Skogsarbeten 
Drottninggatan 97 
S-113 60 STOCKHOLM Sverige 

Entiset vuositilaukset uusitaan automaat
tisesti. 

Metsänhoito- ja puunkorjuutöiden 
maasto- ja karttamerkit 

Suositusta käytettävistä merkeistä ovat ol
leet laatimassa ja hyväksymässä Ke skusmetsä
lautakunta Tapio, Metsähallitus, Metsäteho 
ja PMP-hoitokunta. Suositus on tarkoitettu 
kaikille, jotka tekevä t työmaasuunnitelmia 
metsätaloudessa, ja sen tavoitteena on no
peuttaa ja selkeyttää me tsätöiden suunnit
telua ja toteutusta. 

Taskukokoisen suosituksen hinta on 1,50 mk. 

Opas sekä suositus ovat tilattavissa Me ts ä 
tehosta ~~rketta Gus tafssonilta , 
puh. (90) 140 011. 

TOPICAL 

ISSN 0357-4326 

The investigation results of Metsäteho and 
other research institutions are reviewed. 
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