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METSATEHON 
a saus 

AJANKOHTAISTA 

Koonneet Erkki Hänninen ja Sture Lamplm 

METSÄTÖIDEN PALKKAUSRAKENTEET 
ERÄISSÄ METSÄTALOUSMAISSA 

Mi kko Kahala 
Metsätehon moniste 12.6. 1985 

Monisteessa esitetään tietoja Australiassa , 
Itävallassa , Kanadassa, Neuvostoliitossa, 
Ranskassa , Saksan liit totasavallassa , Skan
dinaviassa , Yhdysvalloissa ja Uudessa
Seelannissa käytössä olevista palkkauksen 
perusteista ja rakenteista . Pääasiassa 
tarkastellaan ihmistyönä suoritettavan hak
kuun palkkausta, mutta käsitellään suppeasti 
myös metsänhoitotöiden ja metsäkoneenkuljet 
tajien palkkausta . 

Ihmistyönä suoritettavassa hakkuussa palk
kausmuotona on yleensä jonkintyyppinen suo 
rituspalkka, useimmiten suora urakka tai 
osaurakka. Teollistuneissa metsätalousmais 
sa aikapalkka tästä työstä on melko harvi
nainen . 

Hyvin yleisesti hakkuussa käytetään ryhmä
työskentelyä , jolloin palkka jaetaan ryhmän 
jäsenten kesken tasan tai ryhmän sop1m1n 
perustein tai jonkin yleisesti sovitun ker
toimen perusteella . Ryhmään saattaa kuulua 
myös konemiehiä . Yksilötyöskentelyä esiintyy 
lähinnä Pohjoismaissa, joskin Ruotsissa 
ryhmätyöskentely on yleistynyt. 

Lähes kaikissa Euroopan maissa - n11n mark
kinatalous- kuin suunnitelmatalousmaissa 
metsätöissä on käytössä jonkintyyppinen ikä
lisäjärjestelmä . 

Metsänhoitotöissä aikapalkkaus on selvästi 
yleisempi kuin suorituspalkkaus . Saksan 
liittotasavallassa käytetään metsänhoito
työssä yleensä urakkapalkkausta kuten myös 
Uudessa - Seelannissa , jossa tosin noin puolet 
istutustyöstä tehdään aikapalkalla. 

Metsäkoneenkuljettajien palkkaus perustuu 
lähes aina kiinteään peruspalkkaan ja sen 
lisäksi maksettavaan palkkio- tai urakka
osuuteen , joka yleensä määräytyy ajetun tai 
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valmistetun puumaaran mukaan . Suora urakka 
samoin kuin aikapalkkakin ovat kuljettajien 
palkkausmuotoina harvinaisia. Aikapalkka 
näy t tää olevan sitä yleisempi , mitä kehitty
neempi koneellinen menetelmä on. 

OSAPUUNAKORJUU MÄNTYVALTAISISSA 
MYÖHEMMISSÄ HARVENNUKSISSA 

Mi kko Kahala, Pekka-Juhani Kuitto 
Metsätehon mon i ste 14 .6 . 1985 

Tutkituissa osapuumenetelmissä puut kaadet 
tiin moottorisahalla ja katkottiin joko 
moottorisahalla tai traktorin kuormaimeen 
asennetulla kourasahalla . Yhdessä osapuu
menetelmässä puut osittain karsittiin . 

Kourasahan käyttöön perustuva osapuumenetel
mä oli teknisesti käyttökelpoinen toisen ja 
kolmannen harvennuksen männiköissä . Mene
telmän etuna oli se, että hakkuuseen meni 
45 - 70 % vähemmän aikaa kuin tavaralaji
menetelmässä . Lisäraaka - ainetta saatiin 
talteen muihin menetelmiin verrattuna eniten 
ja traktorikuorman koko oli tiivistymisen 
ansiosta suurempi kuin muissa osapuumenetel
missä . Kuorman koko oli kuitenkin aina 
pienempi kuin tavaralajeja ajettaessa . Kun 
ajomatka oli 350 m, metsäkuljetuksen koko
naisajanmenekki oli kourasahamenetelmässä 
kaikista tutkituista osapuumenetelmistä suu 
rin , keskimäärin 1.6- 1.7 kertaa niin suuri 
kuin tavaralajimenetelmässä . 

Toisen ja kolmannen harvennuksen männiköissä 
kilpailukykyisin osapuumenetelmä oli se, 
jossa puut kaadettiin ja katkottiin manuaa
lisesti ja metsäkuljetus suoritettiin tavan
omaisella, pitkäulotteisella kuormaimella 
varustetulla metsätraktorilla . Hakkuussa 
aikaa säästyi silloin 24 - 45 % tavara
lajimenetelmään verrattuna . Kun ajomatka 
oli 350 m, metsäkuljetuksen ajanmenekki oli 
vuorostaan 1. 2 - 1.3 kertaa niin suuri kuin 
tavaralajien metsäkuljetuksen ajanmenekki. 
Puustovauriot olivat samansuuruiset ja osin 
pienemmät kuin tavaralajimenetelmässä . 

1 



Osapuun autokuljetuksen kalusto maaraa myös 
puun pituuden osapuuna korjuussa ja siten 
osittain hakkuun ja metsäkuljetuksen tuotta
vuuden tilavuusyksikköä kohti. 

Osapuuautokuormaan pitäisi perävaunuun saada 
kaksi vähintään 5 m: n pituista osapuunippua. 
Kun käytetään tavanomaista puutavara- autoa , 
kahden nipun kuormaus perävaunuun vaatii 
korjuussa alle 5-metristen puunosien tekoa, 
jottei takimmaisen nipun latvoja jouduttaisi 
kaukokuljetusta varten liiemmälti katkomaan . 

Tehtaalle perille saatu ainespuu- ja lisä
raaka-ainemäärä oli mäntyvaltaisten myöhem
pien harvennusten osapuunakorjuussa keski
määrin 10 - 30 % suurempi kuin tavaralajeina
korjuussa. Kun kaukokulje tusmatka pitenee, 
osapuunahankinnan kustannuskilpailukyky huo
nonee selvästi tavaralajeinahankintaan ver
rattuna. 

METSÄTEHON TEKNILLISEN TOIMIKUNNAN 
OPINTOMATKA RUOTSIIN 
10.-12.4.1985 

Chr. Backlund, K. Parvia inen , 
J . Pöllänen, J. Salminen 
Metsätehon moniste 27.6.1985 

Opintomatkan päätavoitteena oli perehtyä 
puunkorjuun koneellistamisen nykyvaiheeseen 
ja sen perusteisiin. Matkan kohteina olivat 
Forskningsstiftelsen Skogsarbeten, Stora 
Kopparbergs Bergslags AB ja Domänverket . 

METSÄTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN 
JATKOKOULUTUKSEEN LIITTYVÄT 
KYSYMYKSET 

Erkki Hänninen 
Metsätehon moniste 28.6 .1985 

Osana Suomen ja Neuvostoliiton välistä 
tieteellis- teknistä yhteistyö t ä neuvosto
liittolainen osapuoli j ärj esti symposiumin 
otsikossa mainitusta aiheesta Moskovassa 
9. - 14.6.1985. Moniste on raportti 
symposiumista ja asiantuntijavaltuuskunnan 
matkasta Neuvostoliittoon . 

METSÄMAAN ÄESTYKSEN JA AURAUKSEN 
TYÖVAIKEUSTEKIJÄT, AJANKÄYTÖN 
JAKAUTUMINEN JA TUOTTAVUUS 

Jarmo Hämäläinen , Simo Kaila 
Metsätehon tiedotus 393 

Metsämaata muoka taan Suomessa vuosittain 
120 000 - 130 000 ha metsänviljelyä ja 
luontaista uudistamista varten. Äestyksen 
osuus siitä on noin 2/3 ja loput on pääasi
assa aurausta . Metsäalan Kuljetuksenantajien 
ja Koneurakoitsijain liitto r . y:n pyynnöstä 
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Metsäteho tutki yhdessä Metsähallituksen 
kehittämisjaoston kanssa äestystä ja auraus
ta maksuperusteita varten. Tutkimuksen ta
voitteena oli selvittää työvaikeustekijöiden 
vaikutus äestyksen ja aurauksen ajanmenek
kiin sekä kerätä tietoa ajankäytön jakautu
misesta käytännön muokkaustyössä . 

Tutkimusaineistoa kerättiin hydraulisesti 
painotettavista äkeistä , tavanomaisista 
äkeistä, puskutraktoriveroisista auroista ja 
metsätraktoriveroisista auroista . Maaston 
pintaesteet - kannot ja pintakivet -, maas
ton kaltevuus, upottavuus sekä työkohteen 
koko, muoto ja yhtenäisyys vaikuttivat niin 
äestyksen kuin aurauksenkin ajanmenekkiin. 
Lisäksi määritettiin maan kivisyyden vaiku
tus aurauksen ajanmenekkiin ja maalajin 
vaikutus äestyksen ajanmenekkiin . Muokkauk
sen t yöjälki huononi selvästi, kun maan kivi
syys lisääntyi . Äestyksen työjälki kärsi 
huomattavasti myös hakkuutähteistä. 

Seurannassa koeyksiköiden keskimääräiset 
käyttötuntituotokset olivat muokkauslaite- ~ 
tyypeittäin seuraavat: hydraulisesti paino
tettavat äkeet 0 . 74 ha/h, tavanomaiset äkeet 
0 . 72 ha/h, puskutraktoriveroiset aurat 0.86 
ha/h ja metsätraktoriveroiset aurat 0 . 51 
ha/h. Eri koneyksiköiden tuotokset vaihte
livat suuresti olosuhteiden , kaluston, kul
jettajien ja ajolinjavälien myötä . 

Äkeillä ja puskutraktoriveroisilla auroilla 
suoritetun muokkauksen käyttöajan osuus työ
maa- ajasta oli suunnilleen samansuuruinen, 
keskimäärin runsaat 60 %. Metsätraktori
veroisten aurojen korjauskeskeytyksiä oli 
enemmän ja niiden käyttöaste jäi 58 %:iin. 

Työkohteiden välisiin siirtoihin äkeiltä 
kului 8 - 32 %, puskutraktoriveroisilta au
roilta 1 - 17 % ja metsätraktoriveroisilta 
aurailta 6 - 9 % työmaa-ajasta . Siirtojen 
osuuteen vaikuttavat luonnollisesti työ
kohteiden koko ja välimatka . Työkohteiden 
keskikoko oli äestyksessä 2 . 5 ha, puskutrak
toriveroisessa aurauksessa 11.0 ha ja metsä
traktoriveroisessa aurauksessa 5 . 4 ha . Keski
maara1nen siirtomatka oli äestystyömailla 
7 . 4 km ja auraustyömailla selvästi pitempi, 
noin 12 km. Siirtoa kohti äesyksiköiltä 
kului keskimäärin 0.9 tuntia ja aurailta 
keskimäärin 1 . 2 tuntia. 

Seurannasta saatujen tunnusten, ajankäyttö
jakauman, muokkauskauden pituuden ja työ
vuorojen määrän vaikutusta muokkausyksikön 
käyttötuntikustannuksiin tarkasteltiin las
kennallisesti . Työkohteiden välisten siirto
jen o s uu s koneen toiminta-ajasta - siirto
ja muokkausaika yhteensä - näytti vaikutta
van varsin paljon yksikön käyttötuntikustan
nuksiin. Jos esimerkiksi äesyksikkö joutuu 
siirtymään kolmanneksen toiminta-ajastaan, 
sen käyttökustannukset muokkaustuntia kohti 
ovat runsaat 30 % suuremmat kuin silloin , 
kun siirtojen osuus on vain 10 %. 
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MITSATIHD 
Suomen Metsäteollisuuden Keskusliitto ry :n 
metsätyöntutkimusosasto 

PL 194 (Fabian inkatu 9 B) , 00131 HELSI KI 13 
Puhelin (90) 658 922 

TIETOA TOIMINNASTAMME JA TEHTÄVISTÄMME 

1. 9 .1985 

Metsäteho on metsäteollisuuden yh
teinen metsätyön tutkimuslaitos . 
Metsätehon jäseniä ovat Suomen Metsä
teoll i s uuden Keskusliit t o ry : n jäse
ninä olevat metsäteollisuus- ja puun
hankintayritykset . Toiminta rahoi
tetaan paaosin jäseniltä kannetta
villa maksuilla. 

Suomen Metsäteollisuuden Keskusliitto r y_ 

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

Metsätehon 
neuvottelukunta 

Metsätehon t oiminta-ajatu ksena on 
sellaisten pa lvelusten tuottaminen, 
jotka kehittävät ja tehostavat 
puuraaka- aineen hankkimista ja 
tuo ttamista . 
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Laskentahenkilöt ------ ---- J 

Toimistohenkilöt 

Toiminta-ajatuksensa toteuttamiseksi 
Metsäteho 

* tutkii 

* kehittää 

* ko ke ilee 

* konsultoi 

* ti edot taa 

* kouluttaa 

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

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

koneita, laitteita Ja työmenetelmiä 

Jasen1a , koneiden valmistajia , maksujen Ja taksojen laatijoita, alan muita 
yh t eisöjä 

tutkimus tuloksista ja alan ajankohtaisista asioista jäsenille , metsätalouden 
muille piirei lle ja yleisölle 

jäsenten ja metsätalouden muiden piirien erikoishenkilöstöä, tukee koulutuk
sen suunnittelua 

* to imi i yhteistyössä jäsenten , alan koti- ja ulkomaisten tutkimuslaitosten ja metsätalou
den muiden piirien kanssa . 

KÄÄNNÄ 



METSÄTEHON HENKILÖSTÖN SIJOITUS ORGANISAATIOSSA 

TOIMITUSJOHTAJA 
Aulis E. Hakkarainen 
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TYöNTUTKIMUSOSASTO HANKINTATEKNIIKAN OSASTO 
Mikko Kahala Aarne Elovainio 

Kehittämistutkimukset 

Pu.un .t.u.o.t.t.a.mi.nen 
Jarmo Hämäläinen 
Simo Kaila 

Pu.un k.o1tju.u. 
Pekka- Juhani Kuitto 
Ris t o Lilleberg 
~!arkku Mäkelä 

KtW.k. o k.u.l j eJ:Ui> 
Antti Korpilahti 
Olavi Pennanen 

Palkka - ja maksuperuste
tutkimukset 

Pu.u.n ~u.o.t.t.a.minen 
Jarmo Hämäläinen 
Simo Kaila 

Pu.u.n k.oltju.u. 
Pekka- Juhani Kuitto 
Risto Lilleberg 

Ka.u.k.o k.u.l j e.t.LL6 
Antti Korpilahti 
Olavi Pennanen 

Tutkimusaineiston keruu 

Työ n.t~IU. jo .i.den u .<m.i.u 
Olavi Pennanen 

Laskenta 

LM k.enna.n u.<m.i.u 
Si rkka Keskinen 

La.iteJ:ek.~k.k.a. ja. 
ohjehnM. 
Pekka Klemola 

Uusien koneiden testaus 

Jarmo Hämäläinen 
Markku Mäkelä 
Kaarlo Rieppo 

Konetekni nen konsultointi 

Kaarlo Rieppo 

Kokonaistaloudelliset 
laskelmat ja 
suunnittelumallit 

Airi Eskelinen 
Vesa Imponen 
Esko Mikkonen 

Mittaus 

Markku Halinen 

UUSIA TOIMIHENKILÖITÄ METSÄTEHOON 

Diplomi-ins i nööri Kaarlo Rieppo 
on tullut Hetsätehoon l. 9 . 1985 
tutkijaksi . Hänen tehtävä
alueensa on uusien metsäkoneiden 
testaus ja kone t ekninen konsul
tointi. Molemmat valok . Hetsä
teho 
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TIEDOTUS- JA KOULUTUSOSASTO 
Erkki Hänninen 

Tiedotus 

Sture Lampen 

Koulutus 

Erkki Hänni.nen 

Aineistopalvelu 

AV-ma.t.vUa.a.li 
Lasse Säteri 

Toimisto 

T o .<.m.U,to n u .<m.i.u 
Anita Blomqvist 

Metsätyönjohtaja Reima Liikkanen 
on tullut Metsätehoon 1. 9 . 1985 
työntutkijaksi . Hänen tehtävä
alueensa on tutkimustietojen 
keruu kentällä 

METSÄTEHON TIEDOTUS JA KOULUTUS Koulutustilaisuudet ovat rationalisointi-

Julkaisut . Metsät ehon tiedotukset ja katsa
ukset esittelevät tutkimustuloksia ja alan 
muuta t ietoa . Oppaat s isältävät käytännön 
suunnittelu- ja työohjeita. 

Kuvapalvelu sisältää pääasiassa Metsätehon 
itse tuottamia elokuvia , diakuvasarjoja, 
valokuvia ja piirtoheitinkuvia. Kuvapalvelun 
luettelo on kiinnostuneiden saatavissa . 

päiviä, erikoiskursseja , neuvottelupäiviä ja 
retkeilyjä . Ne on tarkoitettu ens1S1Ja1-
sesti jäsenten johtavassa esimiesasemassa ja 
erikoistehtävissä toimivalle henkilöstölle . 

Luennointi . Metsäteho tukee jäsenten ja 
metsätalouden muiden piirien koulutusta 
antamalla suunnittelu- ja luennointiapua, 
järjestämällä tilauskursseja ja toimitta
malla aineis toja. 



AJOURIA HAVUTET AAN NEUVOSTOLIITOSSA 

Neuvosto-Karja la 7 .7 . 1985 

Puiden oksien käyttö ajourien päällystämi
sessä on Neuvostoliitossa havaittu erittäin 
hyödylliseksi . Oksat kerätään koneellisen 
karsinnan työmaalta ja levitetään ajourille 
LP-23-oksienkokoomakoneella. Oksilla pääl
lystettyjen ajourien rakentaminen on huomat
tavasti halvempaa kuin sorapäällysteisten 
teiden rakentaminen . Havutetut tiet pysyvät 
varsinkin sateisella säällä myös paremmin 
kunnossa . Viime vuonna rakennettiin havu
tettuja ajouria 470 km ja säästettiin siten 
500 000 ruplaa. Vastaisuudessa niitä raken
netaan noin 850 km vuodessa. 

KORJUUJÄLKI KILPAILUKYKYINEN 

Ri s t o Li ll eberg 

Kaksi selvitystä vertailupohjana 

Ruotsissa selvitettiin laajasti vuonna 1982 
korjattujen harvennushakkuutyömaiden korjuu
jälkeä (Skogsstyrelsen 1984). Tarkoituksena 
oli verrata, kuinka korjuujälki vastaa Ruot
sin metsänhoitolain ohjeita ja vaatimuksia. 
Seuraavassa verrataan tätä selvitystä samaan 
aikaan Suomessa kasvatushakkuiden korjuujäl
jestä tehtyyn selvitykseen (Metsätehnn tie
dotus 388 1984) . 

Ruotsissa inventoitiin metsänhoitoneuvojien 
antamien ohjeiden mukaisesti 484 vuonna 1982 
korjattua harvennushakkuuleimikkoa, joista 
80 % oli yksityismetsänomistajien, 3 % val
tion ja 8 % yritysten omistuksessa. Hakkuut 
oli suoritettu paaosin ihmistyövaltaisin 
menetelmin . Ensiharvennuksia oli aineistosta 
54 %. 

Jäävä puusto 

Leimauksen oli Ruotsissa suorittanut lähes 
60 %: ssa leimikoista metsuri ja 40 %: ssa 
toimihenkilö, kun taas Suomessa 40 %:ssa 
metsuri ja 60 %:ssa toimihenkilö. Ruotsissa 
metsuri leimasi puut selvästi yleisemmin 
maatilametsänomistajien kuin kaupunkilais 
metsänomistajien metsissä . 

Ruotsissa metsää oli harvennettu liikaa 
8 %:ssa leimikoista , kun vastaava määrä 
Suomessa oli 12 %. Niin Ruotsissa kuin 
Suomessakin harvennuksen ohjearvot ylitet 
tiin useammin maan pohjois- kuin eteläosassa . 

Vauriot 

Ruotsin metsänhoitolain mukaan korkeintaan 
5 % jäävästä puustosta saa korjuun jälkeen 
olla vaurioitunutta. Vaurioksi katsotaan 

tulitikkulaatikon laajuinen puun pintavaurio 
ja yli 2 cm paksun juuren vaurio alle 70 
senttimetrin etäisyydellä rungosta. 

Vaurioituneiden puiden - juuristo- ja runko
vaurioiden - osuus Ruotsissa oli alle 2 % 
jäljelle jääneen puuston runkoluvusta, kun 
Suomessa runko- ja juurenniskavaurioiden 
osuus oli keskimäärin 0.5 %. Suomessa 
juuristovaurioista vain juurenniskavauriot 
otettiin huomioon . 

Ruotsissa oli vaurioituneiden puiden osuus 
ihmistyövaltaisesti korjatuissa kohteissa 
keskimäärin 1.5 % ja koneellisesti korja
tuissa 4.0 % jäljelle jääneestä puustosta . 

Niissä kohteissa Ruotsissa, joissa metsäkul
jetus oli suoritettu metsätraktorilla, 
jäljelle jääneestä puustosta oli vaurioitu
nut 1. 9 % ja niissä, joissa metsäkuljetus 
oli suoritettu maataloustraktorilla, 1 . 2 %. 
Suomessa vastaavat luvut olivat 0. 5 % ja 
0.6 %. Ruotsin tutkimuksessa oli mukana 
myös hevosella aj et tuja leimikoita . Niissä 
1 . 1 % jäljelle jääneistä puista oli vaurioi
tunut ja moottorikelkalla ajetuissa leimi 
koissa 0. 8 %. Metsäkuljetuksessa selvit 
tiin kokonaan ilman vaurioita vain silloin, 
kun siihen oli käytetty hevosta . 

Kun käytettiin vaijerivinssausta, vauriot 
Ruotsissa lisääntyivät. Pitkällä puomilla 
suoritetussa erilliskasauksessa vaurioita 
tuli vielä enemmän . Mitä huonompi oli maan 
kantokyky, sitä enemmän oli sekä maasto
että puustovaurioita . Suomessakin edellä 
mainittujen seikkojen todettiin lisäävän 
vaurioita . 

Ajourien määrä 

Ruotsissa ajouraväli oli 26 %:ssa, kun taas 
Suomessa vain 2 %: ssa harvennushakkuuleimi
koista alle 20 m:n. Hevosella ja moottori
kelkalla ajetuissa kohteissa ajourat puuttui
vat Ruotsissa kokonaan joka toisesta leimi
kosta . 

Ajourien määrästä on Ruotsin metsänhoito 
laissa määräys, jonka mukaan ajouraa ei saa 
olla yli 20 %metsikön alasta. Yli 12 %:ssa 
tutkituista harvennushakkuista ajouraa oli 
sitä enemmän . Keskimäärin ajouraa oli 
13 . 5 % metsikön alasta , kun Suomessa selvi
tyksen mukaan sitä oli 13.8 %. Niin 
Ruotsissa kuin Suomessakin voitiin ajourien 
osuuden metsikön alasta todeta lisääntyvän 
pohjoiseen päin mentäessä. 

Niissä kohteissa, joissa metsäkuljetus oli 
tehty maataloustraktorilla, metsikön alasta 
oli käytetty Ruotsissa 8 . 8% ajouriin, kun 
Suomessa vastaavasti 14 . 0 %. Se johtuu 
todennäköisesti siitä, että Ruotsissa pääosa 
maataloustraktorilla suoritettavasta metsä
kuljetuksesta tehdään omatoimisen puunkor-
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juun yhteydessä. Suomessa vain yhdessä 
tutkituista leimikoista tehtiin niin. Kun 
metsäkuljetus oli tehty metsätraktorilla, 
Ruotsissa oli käytetty me tsikön alasta ajo
uriin 14 .9 %, Suomessa vastaavasti 13 . 8 %. 

Yksityismetsien harvennusten metsäkuljetuk
sista 20 % tehdään Ruotsissa maatalous
traktorilla . 

Ruotsin metsänhoitolain ohjeisiin ja maara
yksiin nähden voitiin tutkimuksen pohjalta 
todeta, että 

harvennushakkuissa harvennetaan usein 
liikaa 
ajouria on liikaa 
vaurioita tulee liikaa . 

Myös Suomessa harvennetaan liikaa . Vaurioita 
sen sijaan tulee hiukan vähemmän. Se j ohtuu 
suurel t a osin siitä, että harvennusha kkuissa 
koneellisen korjuun osuus on vain murto-osa 
Ruotsin harvennushakkuiden koneellisen kor
juun osuudesta . 

FORSKNINGSSTIFTELSEN SKOGSARBETEN 
1985-1986 

Valtion kanssa sovittuun kehysohjelmaan kuu
luu metsänhoitoa , puunkorjuuta ja puutavaran 
kaukokuljetusta koskeva tavoitteellinen 
tutkimus- ja kehittämistyö . 

Päätavoitteena on kehi tt ämällä ja tehosta
malla ylläpitää metsätalouden kilpailukykyä . 

Resurssit jakautuvat osa- alueittain : 

Metsänhoitotutkimukset 
Korjuu- ja kaukokulje tus tutkimukset 
Metsätalouden organisointitutkimukset 
Henkilöstön kehittäminen 

25 % 
45 % 
20 % 
10 % 

Metsänhoitotutkimuksien kohteena ovat ensi 
Sl.J assa metsänviljelyn sekä perkauksen ja 
harvennuksen koneellistaminen , taimituotan
non uusi tekniikka sekä kasvupaikan mukai
sen maanmuokkauksen menetelmät ja koneet . 

Korjuu- ja kaukokuljetustutkimuksissa erityi
sen tärkeitä tavoitteita ovat harvennuskor
juun koneellistaminen, yksinkertaisempi ja 
varmatoimisempi päätehakkuutekniikka, puiden 
parempi talteenotto ja käyttö sekä kauko
kuljetuksen , varastoinnin ja jalostuksen 
yhteen sovittaminen . 

Metsätalouden organisointitutkimuksissa tär
keintä on kehittää mikrotie t okonepohjaisia 
suunnittelu- ja seurantasysteemejä sekä ke-
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hittää uusia organisaatiomalleja 
mistoimintoja. Niin arkipäivän 
sointiin kuin t yöympäristöönkin 
asioita on jatkuvasti kehitettävä . 

ja johta
rationali
liittyviä 

Henkilöstön tietojen ja taitojen kartuttami
seen tähtäävät sekä henkilöstön lisäkoulu
tus että tietojen keruu metsätekniselle 
kehittämiselle tärkeistä teknisistä ja talou
dellisista kehityssuunnista . Perusteellisem
paa koulutusta tutkijat tarvitsevat tutkimus
me t odiikassa , ongelman- ja hypoteesinasette
lussa ja tietokoneiden käy t össä . 

FERIC 1985 

Kanadan metsäteollisuuden ylläpitämä metsä
t eknologian t utkimuslaitos FERIC toimii kah
dessa eri paikassa: i t äinen osas t o Quebecissa 
ja läntinen Vancouverissa . Koska osastojen 
toiminta-alueet ova t erilaiset, niillä kum
mallakin on oma tutkimusohjelmansa . Suomen 
kannalta kiinnostavampi on itäinen osas t o , f 
jonka vuoden 1985 ohjelmasta seur aavassa 
esi t ellään muu tama tutkimusaihe . 

FERIC t ehostaa puun korjuuta ja käsittelyä 
valmis tuttamalla ja testaamalla uutta kuorma
traktoria sekä osallistumalla parempien 
karsintakoneiden kehittämiseen . 

Se arvioi nykyisiä korjuukoneita niiden omi
naisuuksien parantamiseksi ja seuraa konei
den huollettavuutta ja ylläpi t oa . FERIC ke
rää myös tietoja tavanomaisten korjuumene
telmien tuottavuudesta ja kustannuksista . 
Korjuukoneiden ergonomian parantamiseen 
FERIC osallistuu niiden tuottavuuden lisää
miseksi . 

Kaukokuljetuksen nopeasti kohoavien kustan
nusten hillitsemiseksi FERIC etsii halvempia 
metsäteiden rakentamis- ja ylläpito t apoja . 
Autokuljetuskustannusten säästökohteiden 
paikallistamiseksi se kerää tietoja ties
tästä, ajoneuvosta ja kuljettajasta tiedon
keruulaitteiston avulla . 

Maanmuokkauksen , istutuksen sekä perkauksen 
ja harvennuksen nykyisistä menetelmistä ja 
laitteista tekemiensä käyttökelpoisuusarvioi
den pohjalta FERIC esittää parannusehdotuk
sia . Lisäksi se etsii uusia menetelmien ja 
koneiden sovelluksia . 

Hankintapuun kustannusten pienentämiseksi 
FERIC luetteloi pienmetsätalouden koneita ja 
laitteita ja arvioi niiden käyttökelpoi
suutta . 
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