
AJANKOHTAISTA 

Koonneet Erkki Hänninen ja Sture Lampån 

METSÄTEHON TOIMINTA VUONNA 1983 

Yleistä 

Johtoryhmän, tutkijoiden ja tiedotus- ja 
koulutushenkilöiden ajankäyttö on jakautunut 
viime vuosina seuraavasti: 

% % 

62 58 

1981 1982 

% 

63 

1983 

Muut ja hallinto 

Oma lisäkoulutus 

Konsultointi 

Tiedotus ja koulutus 

Tutkimus ja kokeilu 

Vuoden aikana saatiin päätökseen 31 tutki
musta ja 17 aihetta jatkuu suunnitelman mu
kaan vuonna 1984. Aiheista ja tuloksista 
esitetään seuraavassa pääkohtia. 

Tutkimustoiminta 

Puuntuottaminen 

Tutkijaresurssit 
198 2 
15 % 

1983 
14 % 

Raivaussahatyön urakkapalkkausta varten tar
vittavia tietoja kerättiin yhdessä metsähal
lituksen kehittämisjaoston kanssa. Poistet-
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tavien puiden läpimitan suureneminen näyttää 
tiheyden kasvamisen ohella lisäävän työajan
menekkiä merkittävästi. Uudistusalan raiva
us oli noin 30 % nopeampaa kuin taimiken 
perkaus ja harvennus. (Metsätehon katsaus 
16/1983) 

Hakkuumiehet valitsivat kuusikeiden ja seka
metsiköiden ensiharvennuspuut riittävän hy
vin t ämän työmuodon käyttöön ottamiseksi. 
Puiden valinta lisä~ hakkuukustannuksia 
keskimäärin 1, 40 mk/m .3 Erillinen leimaus 
maksaa 5,50 - 7,50 mk/m . (Metsätehon kat
saus 15/1983) 

Kaivurimätästyksen maksuperusteita selvitel
tiin. Työn tuottavuus oli keskimäärin 0 .15 
ha käytt ötuntia kohti. Ajanmenekkiin eivät 
pintaesteet, kivisyys ja muut seikat juuri 
vaikuttaneet . Kivisillä mailla mätästiheys 
jäi helposti riittämättömäksi. Tulokset jul
kaistaan keväällä 1984 . 

G. A. Serlachius Oy:n istutuskoneen testaus 
osoitti , että koneellinen istutus onnistuu 
teknisesti, vaikkakin puutteita vielä esiin
tyy (Metsätehon moniste 24 . 8 .1983) . Koneen 
ajankäytön tulokset julkaistaan talvella 
1984. Metsänviljelyn vaihtoehtojen vertai
lemiseksi kehitetään laskentamalli. Perus
tiedot on kerätty ja mallin rakentaminen 
jatkuu vuonna 1984. 

Puunkorjuu 

Tutkijaresurssit 
1982 
37 % 

1983 
32 % 

Puunkorjuun useiden eri t yömuotojen palkka
ja maksuperusteita tarkistettiin. Ensim
mäisen harvennuksen leimikoissa moottorisa
hakaato on hitaampaa kuin saman oksaisuus
luoka n avohakkuissa. Ero suurenee, kun 
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oksaisuus ja harvennuksessa jäävän puuston 
tiheys lisääntyy. Harvennuksissa myös kar
sinta oli hitaampaa kuin avohakkuissa, kun 
oksaisuusluokka oli sama (Metsätehon tiedo
tus 378). Hakkuumiehen suorittama kehämit
taus soveltuu työmittaukseksi ja näyttää 
olevan pölkkymittausta nopeampaa (Metsätehon 
moniste 15.3.1983). 

Monitoimikoneiden kehittyminen ja uusien 
konetyyppien käyttöönotto vaativat jatkuvas
ti maksuperusteiden tarkistamista. Isoihin 
prosessoreihin asennettu kaatolaite lisäsi 
ajanmenekkiä 10 - 30 % prosessorityöhön näh
den. Vastaava lisäys keskikokoisten proses
soreiden kohdalla oli yli 30 % (Metsätehon 
katsaus 12/1983). Kuormainprosessoreiden 
maksuperustetutkimus osoitti, ettei niiden 
ajanmenekki ole muuttunut parin viime vuoden 
aikana (Metsätehon katsaus 10/1983). Lako
kuormainharvesterista tehdyn ajanmenekkisel
vityksen mukaan puutavaran valmistus Lakolla 
oli pienten ja keskikokoisten runkojen avo
hakkuussa edullisempaa kuin valmistus vaih
toehtoisilla kone- tai ihmistyövaltaisilla 
menetelmillä (Metsätehon katsaus 19/1983). 

Metsäkuljetuksessa 3 m kuitupuu on selvästi 
nopeampaa käsitellä kuin 2 m kuitupuu. Kuu
tiometriä kohti 3 m kuitupuun kokonaisajan
menekki on 6 - 13 % pienempi kuin 2 m kuitu
puun. Ero pienenee, kun tiheys huononee ja/ 
tai ajomatka pitenee. Kummankin puutavara
lajin metsäkuljetus on nyt nopeampaa kuin 
viisi vuotta sitten (Metsätehon katsaus 21/ 
1983). 

Lisävalaistusta paljon puhuttaneeseen maa
taloustraktorikuljetukseen on tulossa. Mak-

Kuva 1. Mennäkö maataloustraktorilla metsään? Ajan
kohtaiseen kysymykseen Metsäteho on etsinyt vastausta 
keräämällä konetyypistä tuoretta tuottavuus- ja kus
tannustietoa. Molemmat valok. Metsäteho 
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superusteaineistoa on kerätty sekä väliva
rastolta että metsästä alkavasta kuljetuk
sesta. Kokonaisuudessaan tutkimus saadaan 
päätökseen keväällä 1984 . 

Ajankohtaiseen keskusteluun liittyy myös 
tutkimus toteutuneesta korjuujäljestä kasva
tusmetsissä. Tulokset julkaistaan talvella 
1984 ja niiden mukaan teollisuuden korjuu
organisaatiot ovat mainettaan parempia. 

Uudet puutavaralajit ja korjuumenetelmät 
tekevät tuloaan, mutta kehittelyä ja lisä
selvityksiä tarvitaan vielä . Energiapuun 
korjuuta on tutkittu KTM:n osittain rahoit
tamassa 3- vuotisessa projektissa, jonka lop
puraportti on pääosin valmiina ja julkais
taan vuonna 1984 . 

Vajaakarsinta- ja osapuumenetelmät ovat hel
posti koneellistettavissa . Talteen saatua 
kuutiomäärää kohti korjuukustannuksetkin 
alenevat 9 - 32 % tavaralajimenetelmän kor
juukustannuksiin nähden. Korjuu on kuitenkin 
vain osa koko puunhankinta- ja jalostusket
jua, joten menetelmien käyttökelpoisuuden 
arviointi vaatii vielä lisäselvityksiä . 
(Metsätehon tiedotus 379) 

Yhdessä Tehdaspuu Oy:n kanssa suoritettiin 
laaja ihmistyövaltaisia ja koneellistettuja 
osapuun korjuumenetelmiä koskeva tutkimus 
harvennusmetsäolosuhteissa. Tulokset jul
kaistaan keväällä 1984. 

Kaukokuljetus 

Tutkijaresurssit 
1982 

7 % 
1983 

7 % 

Uudet tavaralajit vaativat myös kaukokulje
tuksen osalta selvityksiä. Näyttää siltä, 
että mit ä osapuun korjuussa saavutetaan, se 
autokuljetuksessa saatetaan menettää . Vaikka 
puutavara-autoyhdistelmän koko kantavuus saa
taisiinkin kehit tämistoimenpitein hyödynne
tyksi, jäänevät osapuun autokuljetuskustan
nukset 15 - 35 % suuremmiksi kuin karsitun 
puutavaran autokuljetuskustannukset. Se 
johtuu siitä, että laidat pienentävät hyöty
kuormaa ja että osapuun kuormaus on hitaam
paa ja kaluston hankintahinta kalliimpi . 
(Metsätehon tiedotus 38 2) 

Vesistöalueilla kokopuuhakkeen kuljetus 
moottoriproomuilla on varteen otettava vaih
toehto. Sen kuljetus autolla ja proomulla 
on autokuljetusta edullisempaa silloin, kun 
kuljetusmatka on yli 160 km :n (Metsätehon 
katsaus ll / 1983). 



Autokuljetuskalusto on uuden lainsäädännön 
ansiosta kehittynyt. Kokonaispainoltaan 
sallittuihin 48 tonniin yltävien puutavara
autoyhdistelmien ajankäyttöä puutavaran kul
jetuksen eri vaiheissa, olosuhteiden vaiku
tusta ajankäyttöön sekä erilaisten kalusto
vaihtoehtojen soveltuvuutta puutavaran ajos
sa selviteltiin. Tulokset on luovutettu 
sopij apuolille. Piakkoin valmistuu myös 
selvitys tehtailla käytettävistä erilaisista 
nipunsiirtolaitteista. 

Mittaus 

Tutkijaresurssit 
1982 

2 % 
1983 

9 % 

Metsäntutkimuslaitoksen kanssa toteutettu 
hakkeen ja purun painomittausselvitys on 
valmistunut. Metsäteho osallistui lähinnä 
aineiston laskentaan. Tulokset julkaisee 
Metsäntutkimuslaitos vuonna 1984. Puutava
ran mittauksessa syntyvien mi ttaerojen 
vähentämiseksi apua olisi mm . valvonta- ja 
ohjausmenetelmien kehittämisestä, henkilö
kunnan kouluttamisesta ja automaattisesti 
rekisteröivien mittalaitteiden käyttöön
otosta (Metsätehon moniste 27 . 5 .1983) . 
Metsätähteen mittausmenetelmäselvityksessä 
esitetään kokopuun, hakkuutähteen sekä kanto
ja juuripuun mittausmenetelmiä sekä niiden 
perustana olevia tutkimustu loksia. Niiden 
perusteella esitetään parannusehdotuksia 
mittauksen eri vaiheisiin . (Me ts ä tehon mo
niste 30.9.1983) 

Monitoimikoneisiin on tulossa yhä parempia 
mittalaitteita. Metsäteho seuraa niiden 
kehittelyä tiiviisti ja on tutkinut mm . 
Marttiini-prosessorin mittalaitetta . Pituu
den mittauksessa 49 % tukei s ta saatiin +3 
cm :n katkaisutarkkuudelle. Tulosta voidaan 
pitää erittäin t yydy tt ävänä . (Me ts ä tehon 
katsaus 13/1983). Saman mittalaitteen poh
jalta kehitetyst ä kuutiointilaitteesta jul
kaistaan tutkimustulokset talvella 1984 . 

Mittauksen ongelmia kokonaisuudessaan ja 
mittauksen kehittämistä on pohtinut metsä
teollisuuden asiantuntijaryhmä . Työs t ä on 
jätetty muistio (Metsätehon katsaus 9/1983) . 

Suunnittelu 

Tutkijaresurssit 
1982 
22 % 

1983 
20 % 

Hakkuumiehen samoin kuin monitoimikoneen 
apteerausvirheet alentavat sahatukin jalos
tusarvoa merkittävästi. Parempiin tuloksiin 

Kuva 2. Osapuun korjuuta ja kaukokuljetusta tutkittiin 
menetelmän käyttökelpoisuuden selvittämiseksi. Tässä 
karsi tut järeät rungonosat ja karsimattomat latvukset 
sekä pienet puut valmiina kuljetusta varten. 

päästäisiin noudattamalla apteerausohjeita 
huolellisesti. Optimaalisen tuloksen saavut
tamiseksi apteerausohjeita olisi syytä paran
taa. (Hetsätehon tiedotus 377) 

Noin 200 000 m3 vuodessa puuta korjaava or
ganisaatio pä äsisi edullisimpiin korjuukus
tannuksiin käyttämällä yhtä, tavalliseen 
prosessoriin perustuvaa koneellista korjuu
ketjua . Perusedellytys kannattavuudelle on, 
että monitoimikone on t yöllis tettynä ympäri 
vuoden . (Hetsätehon katsaus 6/1983) 

Suunnittelututkimuksista varsin kysyttyjä 
ovat olleet selvitykset, JO~ssa osapuun ja 
metsähakkeen hankinnan ta loudel lisuutta on 
verrattu tavaralajeina hankintaan ja joissa 
menetelmille on etsitty eri hankintaolo
suhteiden mukaiset edullisuusrajat. Las
kentamallin perusteet j ulkaistaan keväällä 
1984 energiapuuprojektin loppuraportin toi
sena osana . Samoin jäsenyritykset ovat ol
leet kiinnostuneita puunkorjuun suunnittelu
systeemistä, joka on päivitetty vastaamaan 
vuoden 1983 palkka- ja maksusopimuksia, sekä 
puunhankinnan optimointilaskelmista. Suun
nittelusys teemien p~~r~~n on myös otettu 
puutavaran kuljetukset. Niistä on julkaisu 
valmistumassa ja sovellustestit käynnissä. 

Tilastot 

Seuraavat tilastot kerättiin ja julkaistiin : 
Metsätraktoreiden ja monitoimikoneiden myyn
titilasto 1.1.1983, PMP- leimikoiden korjuu
tekniset olosuhteet vuonna 1982 (Metsätehon 
monis te 16.3.1983) ja Metsäteollisuuden raa
ka- ja jätepuun kaukokuljetukset vuonna 1982 
(Metsätehon moniste 11.10.1983). 
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Koneiden ja laitteiden testaukset 

L. Marttiinin monitoimiauraa, Sinkkilän mä
tästyslaikkuria, Leno-laikkuria ja MM-metsä
äestä testattiin yhdessä metsähallituksen 
kehittämisjaoston kanssa. Nämä tulokset jul
kaisee metsähallituksen kehittämisjaosto. 
Lako-kuormainharvesterin, HS-kuormatraktorin 
ja Volvo-Valmet 902 H -harvesterin käyttö
tekniset testaukset on julkaistu Metsätehon 
katsauksina 3/1983, 17/1983 ja 18/1983 sekä 
Algol-hakkurin ja Lokomo-murskaimen testaus
tulokset Metsätehon tutkimusselosteina 19.10. 
1983 ja 24.8.1983 . 

Muut tutkimukset 

Automatiikan sovelluksia metsäkoneissa on 
selvitelty (Metsätehon katsaus 2/1983) ja 
aihe jatkuu edelleen osana yhteispohjois
maista automaatioprojektia. Niin ikään yh
teispohjoismainen oli elektronisen Husky
työntutkimuslaitteen kokeilu. Pakkasessa 
laite osoittautui epävarmaksi (Metsätehon 
moniste 27 .4.1983) . 

Vaikka runkojuonta puristuspankolla onkin 
avohakkuissa edullisin metsäkuljetusmenetel
mä, paras yleismenetelmä Suomen oloissa on 
tavaralajimenetelmä ja kuormaj uonto. Näin 
siksi, että kasvatushakkuita on paljon ja 
runkojen jatkokäsittely on vaikeaa. (Metsä
tehon katsaus 5/1983) 

Sydäntavaran saantoon ei katkootatapa näyt ä 
vaikuttavan merkittäväs ti. Määrämittaan 
katkonnalla sydäntavaraa saatiin alle 1 pro
senttiyksikköä enemmän kuin silmävaraisella 
katkonnalla . Määrämittaankatkonnan kalliim
pia kustannuksia ei saannon lisäys peittäne. 
(Metsätehon tiedotus 381) 

Tiedotus ja koulutus 

Vuoden 1983 aikana Metsäteho julkaisi 6 tie
dotusta, 21 katsausta ja 13 monisteasuista 
tutkimusselostetta. (Vuonna 1982 vastaavat 
määrät olivat 5, 20 ja 13) . Opas "Leimikon 
suunnittelu" uusittiin. Kuvapalveluun val
mistettiin elokuvat "Hakkuutähteen korjuu 
hakkeena" ja "Metsäkonekatsaus 1983" ja 
Ruotsista hankittiin elokuva "Raivaussahan 
käyttö". Diakuvasarjat "Puutavaran korjuu 
ennen ja nyt" ja "Päätehakkuiden puunkorjuu" 
uusittiin. Jäsenyrityksille ja sidosryhmille 
toimitettiin kuva- ja muita aineistoja. 

Ammattilehdille toimitettiin 27 lehtiartik
kelia ja sanomalehdille 7 kiertoartikkelia. 
Lisäksi lehtiin toimi tettiin tiivistelmiä, 
tutkimustuloksia, kuva - aineistoja ja uuti
sia. 

Konsultointi ja yhteistoiminta 

Jäsenille, koneiden ja laitteiden valmista
jille sekä hakkuun, metsäkuljetuksen ja au
tokuljetuksen taksojen ja maksujen laatijoil
le annettiin konsulttiapua . 

Jäsenet ja toimintaresurssit 

Metsätehon Jasen1na vuonna 1983 oli 35 
Suomen Metsäteollisuuden Keskusliitto ry:hyn 
kuuluvaa me ts ä teollisuus- ja puunhankinta
yri tystä. Toimin ta rahoitettiin pääos in jä
seniltä perityillä maksuilla . 

Toimihenkilöi t ä oli vuoden päättyessä yh
teens ä 36 (vuonna 1982 36). 
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