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METSÄTEHON TUTKIMUS- JA
KOKEILUTO IM INTA VUONNA 1983
Ohjelman rakenne

Auli s E. Hakkarainen
Suomen Metsäteollisuuden Keskusliitto ry:n
syyskokouksessa 22.11.1982 hyväksyttiin Metsätehon toimintaohjelma vuodeksi 1983.
Se
on laadittu yhdessä jäsenyritysten kanssa ja
siinä on pyritty ottamaan huomioon hakkuun
ja kuljetuksen taksoj en ja maksujen laatijoiden esittämät tutkimuspyynnö t ja muiden
kotimaisten sekä myös pohjoismaisten tutki muslaitos t en tutkimustoiminta.
Ohjelma on
rakennettu nykyisen suuruisille henkilöre sursseille ja tavoitteena on jäsenyritysten
joko välittömästi tai välillisesti tarvitseman tutkimusti e don tuottaminen.
Tutkijaresurssien jako toiminnan eri aluei siin noudattelee pääpiirtein samaa linjaa
kuin vuonna 1982 .
Mainittavimmat muutokset
ovat, että puuntuottamisen tutkimuksiin laajojen
maksuperusteaineistojen
keräämis e n
jälkeen varataan nyt resursseja vähemmän
kuin aiemmin ja että mittaustutkimuksiin
kiinnitetään edellisiä vuosia suurempaa huomiota .
Resurssien jako eri aihealueisiin
selviää yksityiskohtaisesti seuraavasta asetelmasta.
%
Puun tuottaminen
Puutavaran korjuu
Puutavaran kaukokuljetus
Puutavaran mittaus
Suunnittelu ja seuranta
Yleiset tutkimukset
Varaukset ja muut
Yhteens ä

11
26
9
9
22
9
14
100

Pääpaino on työmenete lmien ja koneiden kehittämiseen liittyviss ä tutkimuksissa ja kokeiluissa.
Tähän toimintaan va rataan 46 %
tutkij aresursseista. Palkka- ja maksuperustetutkimuks e t ovat edelleen ohjelmassa keskeisellä sijalla . Niihin käy tet ään 24 % resursseista. Tutkimusohjelma käsitellään yksityiskohtaisemmin jäljempänä.
Tiedotus- ja koulutusohjelman ensisijaisena
tavoitteena on Metsätehon tutkimusten tulosten saattaminen kentt ää hyödyntämään .

Tutki musaiheita

Aarne Elovainio
Puun. .tu.o~e..n. uusina aiheina ovat kaivurimätästyksen maksuperusteiden selvittäminen
sekä mets änuudistamisen suunnittelu- ja valintamenetelmät.
Taimistojen
käsittelyn
palkkaperustetutkimuksen syksyllä 1982 kerätty aineisto on laskettu ja tulokset valmistuvat ensi kevä änä. Aihealueen tutkimuksista vastaavat Simo Kaila ja Jarmo Hämäläinen.
Puun. k.o~juun. aiheita ovat mm . kuitupuun korjuu- ja käsittelytekniikan kehittämisprojekti, jolla pyritään tehostamaan sekä ihmistyövaltaista että koneellista kuitupuun korjuuta erityisesti ensiharvennuksessa (Esko
Mikkonen) . Kasvatusme t sien korj uun kehittämiseen liittyvät myös harvennusleimikoiden
korjuujälj e n a rvio int i ja turvemaiden puunkorjuukysymykset (Risto Lilleberg) .
Kokoja osapuun sekä metsätähteen korjuuta käsittelee kolmatta ja sama lla viimeistä vuo tta
käynnissä oleva energiapuuprojekti (Aarne
Elovainio, Pekka-Juhani Kuitto ja Rainer
Häggblom).
Tarkistamis l uonteisia maksuperuste tutkimuksia t ehdään sekä ihmistyöval1

taisesta hakkuusta (Mikko Kahala) että koneellisesta hakkuusta (Markku Mäkelä) samoin
kuin metsäkuljetuksesta, erityisesti kuormainprosessorin jälkeen (Kahala ja Lilleberg). Kahala selvittää lisäksi muiden metsätalousmaiden metsätyön palkkausperusteita
ja -rakenteita.

Kauk.ok.ui.j e;tu/u e6-6 a. keskitytään puu tavaran
autokuljetukseen aiheina edellisenä vuonna
jo käy·x :missä ollut, lähinnä kuormausta ja
purkamista selvittävä maksuperustetutkimus
sekä uusiin tie- ja ajoneuvomääräyksiin liittyvät kalusto- ja olosuhdeselvitykset. Muita autokuljetusaiheita ovat autokuljetuksen
niveltäminen muihin kuljetusmuotoihin sekä
"ylipitkän" puutavaran kuljetustekniikka ja
maksuperusteet.
Autokuljet ustutkimuksista
vastaa Olavi Pennanen. Uittoon liittyy selvitys erilaisten nostolaitteiden käytöstä
nippujen siirtoon (Jaakko Salminen ja Ilkka
Nissi).
M..iftaulue.e.n on tällä kertaa panostettu aiempaa
enemmän.
Selvittämiskohteina ovat
mm . hakkeen ja purun painomittaus, mittaerot,
metsätähdepuun mittaustekniikka sekä uuden
pystymittauksen ajanmenekki ja kustannukset.
Lisäksi pyritään aktivoimaan laitekehittelyä
ja tutkimaan sopivia laitteita. Mittaustutkimuksista vastaa Mauri Paunila ja laitteiden tutkimuksiin osallistuu lisäksi Ilkka
Nissi.

Suunnittelun aihealueella annetaan asiantuntija-apua Metsäteollisuuden Työnantajaliiton
työn tuottavuutta selvittelevään projektiin
sekä Suomen Metsäteollisuuden Keskusliiton
metsätilanomistajien puunhankintaa koskevaan
projektiin (Heikki Vesikallio).

Ope.Jl1Lt.,U_v-L6e.e.n ;.,uurtnitteluun
liittyy mm.
energiapuuprojektin osana luotava suunnittelumalli, jonka avulla pystytään laskemaan
edullisin
energiapuun/ainespuun
hankintavaihtoehto eri tekij ät huomioon otettaessa
(Jaakko Peltonen, Airi Eskelinen ja Rainer
Häggblom). Tärkeitä suunnitteluaiheita ovat
lisäksi korjuun ja kuljetuksen suunnitteluja seurantasysteemien kehittäminen ja ylläpito sekä yrityskohtaiset puunhankinnan suunnittelumallit ja -laskelmat (Eskelinen ja
Peltonen).
Se.Wtanta.a.n sisältyy tilaston keruuta metsäkoneiden myynnistä (Lasse Säteri) sekä niiden käytöstä ja käyttöolosuhteista (Mäkelä).
Käyttö- ja olosuhdetilastolla kerätään tietoa mm. konekaluston määrästä , laadusta,
iästä, käyttöasteesta sekä menetelmistä ja
ty ömaaolosuhteista . Lisäksi kootaan tilasto
pystyyn mitattujen leimikoiden korjuuteknisistä olosuhteista v. 1982 (Peltonen) ja
kerätään tiedot puutavaran kaukokuljetuksesta
v. 1982 (Pennanen).

Y.twt.e.n t.ut.lu.mM.te.n ryhmässä ovat pohjoisma1s1na
projekteina
toteutettavat
aiheet
metsäkoneiden
automaation
kehittämiseksi
(Salminen ja Nissi) ja metsätyön tutkimuksen
tekniikan kehittämiseksi (Mikkonen) .
Käyttöteknisi ä testauksia tehdään uusista koneista ja laitteista (Salminen , Nissi, Kuitto,
Kaila ja Hämäläinen), kohteena mm. metsämaan
muokkauslaitteet sekä metsätähdepuun hakku~
rit ja murskaimet .
Resursseja on varattu myös toimintavuoden
aikana esiin tuleviin, kiireellisiin tutkimuksiin.

PUUTAVARA-AUTOKALUSTO
SYKSYLLÄ 1982
Olavi Pennanen
Metsäalan Kuljetuksenantajat ja Metsäteho
ovat yhdessä selvittäneet metsähallituksen
ja yhdeksän suurimman metsäyrityksen ajossa
olevan autokaluston laatua ja kaluston omistajien aikeita vaihtaa ajokalustoaan vuoden
vaihteeseen mennessä .
Tietoja saatiin 1 350 puutavara-autoyhdistelmästä eli valtaosasta puutavara-autoja.
Ky selyn mukaan vuosien 1982 ja 1983 vaihteessa yhdistelmien määrästä on 61 % sellaisia,
joiden kokonaispaino yltää 48 tonniin. Tämä
saavutetaan joko 4-a kselisilla autoilla (2 %)
tai ns. pitkillä, 3-akselisilla perävaunuilla (59%). Pohjois -Suomessa lähes kaikki
2

yhdistelmät ovat kokonaispainoltaan 48 tonnia.
Pitkistä, 3- akselisista perävaunuista
oli liukupankoin varustettuja 36 %, jatket tavia 24 % ja tavanomaisia 40 %.
Kolmiakselisen auton ja 3-aks elisen perävaunun yh teenlaskettu kantavuus oli keskimäärin 30 900 kg ja 4-akselisen auton ja 2akselisen perävaunun yh teenlas kett u kantavuus oli keskimäärin 30 050 kg.
Yksityiskohtaisia tietoja puutavara-autoka luston jakaumas ta alueittain ja tyypeittäin
on saatavissa Hetsätehosta , mh . Olavi Pennaselta puh. (90) 140 Oll .

ENERGIAPUUSELVITYKSIÄ 1982

Hakkuutähteiden metsäkuljetuksesta
monitoi mikonehakkuun jälkeen

Osapuun korjuututkimukset

Rainer Häggblom
Mo~o~~koneiden käy~ö~ energiapuun korjuussa tavaralaj ikorjuun yhteydessä Metsäteho tutki Veitsiluoto Oy :n työmailla.
Tavoitteena oli selvittää eri vajaakarsintamenetelmien työn tuottavuutta erilaisia korjuuketjuja käyttäen. Tutkimuksen aikana kokeiltiin kahdeksaa erilaista kaato-kasauskoneeseen perustuvaa korjuuketjua.
Kaadon
ja kasauksen jälkeen puut käsiteltiin prosessorilla tai katkottiin miestyönä tai kourasahalla. ·Tavanomaisiin tavaralaj imenetelmiin verrattuna o soittautui tuottavuudeltaan
kilpailukykyisiksi kaksi korjuuketjua. Toisessa kaikki puut käsiteltiin prosessorilla
mahdollisimman suureen joukkokäsittelyasteeseen pyrkien ja katkottiin n. 5 m:n pituuksnn.
Joukkokäsittelyyn saatiin yli 50 %
runkoluvusta.
Puut kuljetettiin v ä livarastolle sekakuormina, joissa vajaakarsiutuneet
latvapölkyt tiivistettiin karsituilla tyvipölkyillä.
Toisessa ketjussa kaato-kasauskone lajitteli yl i 15 cm :n (D 1 1 ) puut erilleen prosessorikäsittelyä varfen .
Pienet
puut kuljetettiin karsima t.tomina suurien
puiden tyvip ö lkyillä tiivistettyinä. Pienet
puut haketettiin välivarastolla .
Vertailumenetelmässä puut valmistettiin prosessorilla normaalisti tavaralajeiksi.

Osapuukorjuumenetelmissä talteensaatu raakaainemäärä oli 11 - 16 % suurempi kuin tavaralajeina talteensaatavissa oleva määrä . Osapuukorjuussa prosessorin teho tuntituoto s oli
20 - 25 % suurempi kuin vertailumenetelmässä .
Osapuumene telmissä me tsäkulj etuksessa kului
11 - 30 % enemmän aikaa kuutioyksikkö ä kohti
kuin tukin ja pitkän kuitupuun metsäkuljetuksessa . Kustannussäästö hakkuussa oli kuitenkin 3 - 6 mk suurempi ta l t een saa tua kuutiome triä kohti kuin mi t ä me t säkuljetuksessa
menetettiin .

Manua.al.iota.

osapuukorjuuta Me tsäteho tutki
avohakkuussa Paloheimo Oy:n t yömaalla . Havu puut tehtiin tukeiks i 13 cm:n läpimi ttaan ja
koivut 19 cm :n läpimittaan asti.
Loppuo sa
katkottiin n. 5 m:n pituiseksi osapuuks i.
Osapuut kul jetett iin metsästä tukeilla tiivis t e t yissä kuormissa.
Oksien ja latvarunkopuun vuoksi ta l t eensaatu
raaka-ainemäärä oli n . 20 % suurempi kuin
tavaralajeina korjattavissa ole~a määrä . Hakkuun tehoajanmenekki ainespuu- m kohti oli n .
30 % pienempi kuin tavaralajimenetelmässä ,
jossa n . 2 m:n kuitupuu kasattiin palstalle .
Sen sijaan tukeilla tiivi stetyn osapuun met säkuljetuksen tehoajanmenekki kuutioyksikköä
kohti oli 17 - 20 % s uurempi kuin vertailumenetelmässä .
Ko rjuussa saavu t e tt iin n . 6
mk : n sääs t ö talteensaatua kuutiome triä kohti
tavaralajimenetelmään verrattuna .
Tutkimusten tulokset valmistuvat ja julkaistaan vuoden 1983 aikana .

Pekka-Juhani Kuitto
Hakkuutähteiden korjuu perustuu tänä päivänä
valtaosin ainespuun monitoimikonehakkuun jälkeisten
hakkuutähdekasoj en
kuljettamiseen
metsätraktorilla autotien varteen, jossa hakkuutähde puretaan kasoihin ja haketetaan välivarastohakkurilla suoraan auton kuormatilaan.
Me tsäteho on tutkinut yhdessä Kajaani Oy :n
ja Puulaaki Oy :n kanssa em. hakkuutähteiden
korjuuketjua projektissaan "Energiapuun korjuu
teollisuuspuun
korjuun
yhteydessä".
Edullisimpia hakkuutähteiden korjuukohteita
ovat kuusivaltaiset, järeärunkoiset, monitoimikoneella käsitellyt päätehakkuutalvileimikot.
Hakkuutähteiden
metsäkuljetukselle
edullisimmat monitoimikonetyypit ovat ajourien sivulle, yksittäisiin kasoihin karsivat tai sivuille, janomaisiin muodostelmiin
karsivat monitoimikoneet. Näin ainespuut ja
hakkuutähteet saadaan pysymään erillään, eivätkä ne haittaa toistensa kuo rmaamista ja
kuljettamista samoja ajouria käyttäen .
Metsäkuljetuksessa kuorman koko vaikuttaa
merkittävästi
ajotuo toksee n.
Kuorma tilan
suurentaminen esimerkiksi erikoispylväillä
tai kuormatilaa pidentämällä lisää olennaisesti metsäkuljetuksen tuottavuutta. Metsätraktorin kantavuus ei yleensä aseta rajoituksia.
Erikoisvarustelu saattaa kuitenkin
hankaloittaa ainespuun ajoa ja aiheuttaa
kustannuspaineita
met s äkuljetukselle,
jos
hakkuut ähteiden ajo on varsinaisesti ko.
traktorin marginaaliajoa. Metsätraktori kannattaa kuitenkin varustaa hakkuutähdekouralla normaalin puutavarakouran sijasta.
Tavanomaisen mets ä traktorikaluston kuormien
koot ovat hå kkeena t alteen saat~ina määrinä
laskien ollee t noin 4 . 5 - 5 . 0 m el i tuoremassana noin 3 . 5 - 4 tonnia.
Hakkeena ta l teensaadun hakkuutähteen määrä on pohjoissuomalaisissa korjuuolosuhteissa ollut 15 29 % leimikon ainespuun määr äs3ä (kiint o tilavuuksien suhde) eli 20 - 35 m /ha ja e te läsuomalaisissa3 korjuuolosuhteissa 17 - 22 %
eli 35 - 45 m /ha .

RIUKUMÄNNIKÖIDEN KORJUU
Harri Rumpunen
Metsätehon moniste 25.11.1982
Suomen Sahanomistajayhdistyksen sahapuupro jektin pyy nnös t ä tutkittiin Puulaaki Oy :n
työmailla t aimikkovaiheessa ylitiheinä kasva t e ttujen riukumänniköiden ensiharvennuskorjuun ajanmenekkiä ja kustannus t asoa verrattuna
tavanomaisen
ensiharvennusmetsän
vastaaviin kustannuksiin ja ajanmenekkiin .
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