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Pohjoismaiset - metsäteknologista tutkimusta 
harjoittavat laitokset laativat vuonna 1978 
yh tenäisen metsätyön ajankäytön jaottelua 
ja käsitteistöä koskevan suosituksen . Sitä 
kokeiltiin käytännössä eri maissa keräämällä 
vuosina 1979 - 1981 aineistoja metsäkoneiden 
ajankäytöstä, tuottavuudesta ja kustannuk
sista . 

Seuraavat vertailutulokset käsittävät kuor
matraktoreiden, prosessoreiden ja harveste
reiden vuoden 1980 aineiston. 

Tekninen käyttöaste kuvastaa koneiden tek
niikan käyttövarmuutta, toiminnallinen käyt 
töaste ottaa huomioon myös muut keskey tykset . 

Keskikokoisten kuormatraktoreiden tekniset 
käyttöasteet ovat joka maassa yli 80 %: n, 
suurten koneiden kohdalla vain Suomessa on 
jääty alle 80 %:n. Teknisen ja t oiminnalli
sen käyttöasteen ero kuvastaa koneiden käy
tön organisoinnin tehokkuutta. Suomessa ja 
Tanskassa tämä ero on ollut 2 - 3 prosentti
yksikköä, Norjassa ja Ruotsissa suurempi, 
jopa 10 prosenttiyksikköä . Kuormatraktorei
den toiminnallinen käyttöaste vakiin tuu si
ten eri maissa Tanskaa lukuun ottamatta 74 : n 
ja 78 %:n välille. 

No rjan, Ruotsin ja Suomen prosessorien tek
niset käyttöasteet ovat noin 70 %, tosin 
Suomessa kaikkein suurimmat. Harvestereiden 
käyttöasteet ovat 4 - 5 prosenttiyksikköä 
prosessoreiden käy ttöasteita alhaisemmat. 

Kuormatraktorien käyttötuntimäärät olivat 
suurimmat Ruotsissa, keskimäärin 1 136 tun
tia vuodessa konetta kohti. Monitoimikonei-

14/ 1983 

den käyttötuntimäärät puolestaan ovat Suo
messa olleet kaikkein suurimmat, noin 1 600 
tuntia/vuosi. 

Suurten kuormatraktoreiden käyttö~untituotos 
on Suomessa ollut suurin, 14.0 m , 3keskiko 
koisten toisaalta Ruotsissa, 11 . 2 m . 

Prosessoreiden kä~ttötuntituotos on suurin 
Ruotsissa, 193 7 m , ja harvestereiden Suo
messa , 15 . 1 m . 

Keskikokois ten kuormatraktoreiden siirtojen 
osuus on Norjassa ollut alhaisin, 3 . 4 %. 
Tätäkin pienempään siirtojen osuuteen, 2 .1 %, 
on päästy Ruotsissa suurten kuormatraktorei
den kohdalla. Nämä ovat pääasiassa olleet 
käytössä yhtiöiden suurilla työmailla. 

Prosessoreiden siirtojen osuus on Suomessa 
ollut suurin, 5 . 0 %, ja Ruotsissa alhaisin, 
3 . 4 %. Sen sijaan harvestereiden siirtojen 
osuus oli Suomessa 2.8 % ja Ruotsissa 5 . 7 %. 

Kustannusvertailuja on mahdollista tehdä 
tutkimusaineistosta vain Ruotsin ja Suomen 
välillä . 

He tsäkulj e tuksen keskimääräiset yksikkökus
tannukset näyttävät olleen Suomessa 6 - 8 
markkaa Ruotsia alhaisemmat. Puutavaran val
mistuksen kustannukset prosessoreilla eivät 
poikkea toisistaan, harvesterilla hakkuu 
Ruotsissa on erityisen kallista, kustannuk
siltaan yli kaksinkertaista Suomeen verrat 
tuna . 

Tulokset perustuvat kaikista Pohjoismaista 
ensimmäistä kertaa lähes yhdenmukaisena ke 
rättyyn aineistoon. Uuden menettelytavan 
vuoksi tulokset ovat lähinnä suuntaa anta
via, mutta kertovat kuitenkin tärkeimmät 
erot ja yhtäläisyydet. 

Lähde: Norsk Institutt for Skogforskning 
"Driftsteknisk rapport 22" , 1983 . 
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KATKONTATAVAN VAIKUTUS 
SYDÄNTAVARANSAANTOON 

Rainer Häggblom 
Olavi Pennanen 

Tutkimuksessa selvitetään sydäntavaran saanto 
sekä määrämittaisessa että silmävaraisessa 
katkonnassa. Tutkimus tehtiin yhdessä Pohjan 
Saha Oy :n ja Puulaaki Oy :n kanssa . Tutki
musta varten Pohjan Saha Oy:lle toimitettiin 
7 584 hakkuumiesten tekemää tukkia. Männyis
tä koesahattiin 9 ja kuusesta 7 tukkiluokkaa 
eli yhteensä 4 453 tukkia. Kussakin tukki
luokassa oli suurin piirtein puolet silmä
varaisesti ja puolet määrämittaisesti kat
kottuja tukkeja . 

Männyn tyvitasaukset olivat keskimäärin 5 . 09 
cm ja kuusen 3 . 51 cm . Katkontatavoittain ne 
eivät poikenneet toisistaan. Männyn latva
tasaukset olivat määräpituisessa katkonnassa 
keskimäärin 4.31 cm ja kuusen 4 . 71 cm lyhy
empiä kuin silmävaraisessa katkonnassa . Tämä 
merkitsee sitä, että määrämittaisessa kat
konnassa sydäntavaran saanto muodostui pa
remmaksi kuin silmävaraisessa katkonnassa . 
Saannon lisäyksen vuoksi männyn sydäntavaran 
keskihinnan ja hakehy~ityksen eron tulee 
olla vähintään 600 mk/m , jotta tukkien mää
rämittaankatkonnan kustannukset tulevat ka
tetuiksi . Kuusen fastaavan eron tulee olla 
vähintään 425 mk/m . 

Sydäntavaran laatujakaumassa ei katkontatapo
jen välillä ollut eroa . 

Lyhin sydäntavaran kokonaistasaus saavutet
tiin, kun määräpituisten mäntytukkien tasaus
vara oli 7 - 8 cm ja kuusitukkien 5 - 7 cm . 
Jos on kuivumishalkeamia tai sinistymää, 
tyvitasauksen pituus kasvaa ja tasausvaran 
optimipituus suurenee . Lisäksi katkonta
tarkkuus ja sahan tasausjärjestys ja -lait
teet vaikuttavat tasausvaran pituuteen. 

Yksityiskohtaiset tulokset julkaistaan myö
hemmin . 

KEHÄMITTAUKSEN AJANMENEKKI 

Mikko Kahala 
Metsätehon moniste 15 .3 .1983 

Hakkuun työehtosopijapuolten toimesta vuonna 
1982 suoritetuissa kuitupuun työmi ttausko
keiluissa oli yhtenä kokeiltavana menetel
mänä ns. kehämittaus . Tämä professori Matti 
Kärkkäisen kehittämä menetelmä osoittautui 
kokeilussa lupaavaksi lyhyen kuitupuun jäl
kimittausvaihtoehdoksi. 

Kehämittauksessa hakkuumies suorittaa mene
telmän edellyttämät toimenpiteet, kasan 
kehän mittauksen , pölkkyjen keskipituuden 
määrityksen , runkoluvun ja kasan numeron 
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merkitsemisen kasan päähän sekä mittatieto
jen kirjauksen. äiden töiden yksikköpalkan 
perusteita varten suoritettiin suppea sel
vitys kehämittauksen vaikutuksesta hakkuu
miehen ajankäyttöön. 

Tutkimuskohteet olivat kuusivaltaisia leimi
koita, joissa kuitupuu valmistettiin 3 m:n 
pituiseksi ja jotka työvaikeus- ja olosuhde
tekij öiltään vastasivat keskimääräisiä ete
läsuomalaisia olosuhteita . Hakkuun kokonais
aikaa kehämittaus lisäsi keskimäärin 5.6 %. 
Kaikkien hakkuumiesten mittausaika kuitupuu
kasaa kohti oli jokseenkin vakio, noin l. 2 
min. Jos kehämittaukseen kuluvaa aikaa 
verrataan ns. pölkkymenetelmään käytettävään 
aikaan, kehämittaus on jonkin verran nopeam
paa kuin pölkkymenetelmällä mittaus . 

PUUN KORJUUKUSTANNUSTEN 
VERTAILU 1983 

Airi Eskelinen 
Pekka Klemola 
Jaakko Peltonen 
Yrjö Pohjola 

Metsätehon moniste 2.5.1983 

Yleistä 

Kevään 1983 työehtosopimukset eivät olen
naisesti ole muuttaneet vaihtoehtoisten puun
korjuumenetelmien keskinäistä edullisuutta . 
Tavanomaisen prosessorin kustannuskilpailu
kyky ihmistyönä tehtävään hakkuuseen ver
rattuna on pysynyt lähes ennallaan. Kuor
mainprosessorin kustannuskilpailukyky on 
vähentynyt harvennushakkuissa . Harvesterei
den maksuja ei ole sovittu valtakunnalli
sesti. 

Sopimuksen aiheuttamat suurimmat muutokset : 

Hakkuu ihmistyönä 

Hakkuu ensiharvennusolosuhteissa kallis
tuu 

Erilliskaato harvennuksissa kallistuu 

Koneellinen hakkuu 

Puutavaran valmistus kuormainprosesso
rilla kallistuu harvennuksissa 

Korjuumenetelmien keskinäinen 
kustannuski 1 pai 1 u kyky 

Seuraavassa tarkastellaan koneellisen 
juun kustannuskilpailukykyä ihmistyönä 
tävään korjuuseen verrattuna kevään 
mukaisin kustannusperustein . 
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Rungon koon vaikutus 

Avohakkuukuusikoiss~, J01ssa rungon keski
koko on yli 0 . 275 m :n, on edullisinta käyt 
t ää tavanomaista prosesso5ia . Kun rungon 
keskikoko on alle 0. 250 m : n, korjuu kuor 
ma inprosessorilla on halvempaa kuin tavan
omaisella prosessorilla . Vertailun avohak
kuuolosuhteissa korjuu on kuitenkin ihmis
t yönä edullisempaa kuin kuormainprosesso
rilla kaikissa rungonkokoluokissa . 

Harvennu skuusikoissa korjuu kuormainproses 
sorilla on edullisempaa kuin pinomenetelmään 
pe r ustuva ihmistyövaltainen korjuu, :fun run
gon keskikoko on 0 . 140 - 0 . 240 m , mutta 
PYstymittaukseen perustuva ihmistyövaltainen 
rankamene t elmä on kaikissa rungonkokoluo 
k i ssa halvempaa kuin kuo rmainprosessori
ko r j uu . 

Muiden olosuhdetekijöiden vaikutus 

Käy t ännössä leimikon kaikkien olosuhdeteki 
jöiden huomioon ot t aminen muuttaa olennai
ses t i edellä esi t e ttyjä edullisuussuh t eita . 
Ta r kas t elussa _ye r ra t aan prosessoriketjuilla 
suoritettavaa puunkorjuuta ihmistyövaltai 
seen puunkorjuuseen . 

Kun leimikon tiheys pienenee 200 runkoa/ha , 
huononee koneellisen3 korjuun kus t annuskil
pailukyky 2 - 3 mk/m . Kun leimikon t iheys 
s uurenee 20g runkoa/ha , kilpailukyky paranee 
noin 2 mk/m . 

Kun pituusluokka pienenee yhden luokan ver
ran , huononee konee1lisen korjuun kustannus 
kilpailukyky 2 mk/m . 

Kun oksaisuusluokka pienenee luokan verran , 
huononee koneellisen3 korjuun kustannuskil 
Pailukyky 3 - 4 mk/m . Kun oksaisuusluokka 
s uurenee l~okan verran , kilpailukyky paranee 
4 - 5 mk/m . 

Hänoyn ja lehtipuun koneellisen ko:fj uun kus
tannuskilpailukyky on 5 - 8 mk/m huonompi 
kuin kuusen . 

Haasteluokassa 3 koneellisen ~orjuun kustan
nuskilpailukyky on 1 - 2 mk/m huonompi kuin 
maastoluokissa 1 ja 2 . 

K~n leimikon koko pienenee 500 m3 : stä 300 
m : iin , huononee koneellise~ korjuun kustan
nuskilpailukyky 1 ) 2 mk/m . Kun leimikon 
koko suurenee 700 ~ : iin , kilpailukyky para 
nee noin 0 , 50 mk/m . 

Pohjois- Suomessa koneellisen ~rjuun kustan
nuskilpailukyky on 2 - 3 mk/m parempi kuin 
Etelä- Suomen vastaavissa olosuhteissa . 

Jos lunta on 50 cm , prosessorilla suo r i t e t
tavan puunkor~uun kustannuskilpailukyky 
paranee 1 mk/m lumettorniin olosuhteisiin 
verrattuna . 

Tarkat kus t annusvertailulaskelmat leimikoit
tain voidaan tehdä puunkorjuun vaihtoehto 
laskentasysteemin , Susyn , avulla . Tulokset 
ovat kevään 1983 kustannustason mukaisia 
suuntaa antavia t uloksia vaihtoeht ois t en 
puunkorjuumene t elmien kustannuskilpailuky
vys t ä . Selvitys ei korvaa leimikoittais i a 
vaih t oeh t olaskelmia . 

UUTTA KOULUTUSAI NEISTOA 

Raivaussahan käyttö 

Elokuvassa esite t ään työnsuunnit t elua ja 
t yö t ekniikkaa . Pääpaino on oikean kaa t o t ek
n i ikan ope tuksessa s uunnattua kaa t oa käy t e t 
t äes s ä . 

Elokuva on hankit t u Ruotsista . Sen kesto on 
16 mi n . Elokuvan leveys on 16 mm ja siinä 
on op t inen ääni . 

Puutavaran korjuu ennen j a nyt 

Uusi ttu elokuva esit t elee puunkorjuun ja 
- ku l j e tuksen mene t elmiä 1940- luvul t a nyky
aikaan . 

Elokuvan kes t o on 20 min . Se on magneet t i 
äänellä varu s t e ttu 16 mm : n filmi . 

Metsäkonekatsaus 1983 

Elokuvassa esi t e t ään Lako- kuormainharvester i, 
Tapio- kuormainha r ves t eri , Pika 35 - proses
sori , Volvo BM Valme t 940 GP - kuormainpro
sessori , HS- me t sätraktori , Kelan kantohak
ku r i , Lokomo MS 9 - energiapuumurskain ja osa
puun a u tokuljet us . 

Elokuvan kes t o on 18 min . Se on mykkä Super 
8 - filmi . Mukana seuraa kirjallinen selos
tus ko neiden tekn isistä tiedoista . 

Hakkuutähteen korjuu ha kk eena 

Elokuvassa on käy t ännön t yömaalla kuvat t u 
hakkuutäh t een korjuuta monitoimikonehakkuun 
jälkeen . Si inä esi t e t ään koko korjuuketju 
monitoimikonehakkuus t a ja ainespuun metsä
kulje tukses t a hakkuutäh t een metsäkuljetuk
seen ja väl i va r as t ohaketukseen asti sekä 
seurataan hakkeen autokuljetusta polttolai
tokseen . 

Elokuvan kes t o on ll min . Se on mykkä Super 
8 - filmi . Mukana seuraa kirjallinen selos
tus esite tt ävis t ä asioista . 
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METSÄ TEHON KOULUTUSTILAISUUDET 
SYKSYLLÄ 1983 

Koulutuksen opintopäivät 
23 . - 24 . 8.1983, Jyväskylä 

Aihealueena on opetusoppi . Koulutustilaisuus 
on tarkoitettu sellaisille koulutuksesta 
vastaaville henkilöille, joilla ei ole opet 
tajakoulutusta, sekä runsaasti opetustehtä
viä haitaville ota- kouluttajille. Tärkeim
mistä sisällöistä mainittakoon opp1m1sen 
psykologiset taustatekijät, opetuksen t avoit 
teet, opetusmenetelmät, havainnollis t aminen 
ja opetussuunnitelman laadinta . Toteutus 
luentoina ja harjoituksina. 

Ti et o jenkäs itt e lyn opintopäi vät 
21.9 . 1983, Kajaani 

Aihealueena on tietojenkäsittelyn hajautus
ratkaisut . Koulu t ustilaisuus on suunniteltu 
metsäosastojen tietojenkäsit t elys t ä vas t aa
ville henkilöille sekä käytännön puunhankin-
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tatehtävissä oleville toimihenkilöille . Ti
laisuudessa selvitetään yritysesimerkein eri 
hajautusratkaisuja perusteluineen ja valais
taan järjestelmien käyttöä havaintoesityksin 
sekä arvioidaan ratkaisujen soveltuvuutta . 

Kor juun ja kuljetuksen sekä metsänhoidon 
opi ntopäivät 
15 . - 16.9.1983 

Aihealueena on suometsien puunkorjuun ja bio
massan korjuun vaikutukset metsämaahan ja 
puustoon . Koulutustilaisuus on tarkoitettu 
yhteiseksi korjuun ja kuljetuksen sekä met 
sänhoidon kehittämistehtävissä toimiville . 
Tarkoituksena on tarkastella suometsien 
puuston käsittelyn ja ojastojen asettamia 
vaatimuksia korjuulle sekä ojitusalueiden 
puunkorjuun menetelmiä, kalustoa ja kannat
tavuutta. Biomassan - koko- ja osapuun, 
hakkuutähteiden ja kantopuun - korjuuta ja 
käyttöä selvitetään tekniseltä kannalta sekä 
korjuun vaikutuksia metsämaahan ja puustoon 
ravinnetalouden ja metsän hygienian kannalta . 
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