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METSÄTEHON TOIMINTA VUONNA 1985
Koonnut Sture Lamplm
YLEISTÄ
Tutkimus- ja kokeilut oiminta keskittyi edellisten v uosien tapaan puutavaran korjuun ja
kuljetuksen kehittämiseen.
Laajoja maks uperus tetutkimuksia t ehtiin , kuten edellisenäkin vuonna , tavallista enemmän . Myös puuntuottamis töihin ja puutavaran mit taukseen
panostettiin .
Töiden suunnitteluun ja ohjaukseen tarkoitettu ja laskenta- ja opera tiivisia malleja kehitettiin edelleen.
Johtoryhmän, tutki joiden ja tiedotus- ja
koulutushenkilöiden ajankäyttö on jakautunut
viime vuosina seuraava s ti:
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Paakkutaimien ja paljasjuuritaimien käytön
edullisuutta männy n ja kuusen vilj elys sä tutkittiin la skennallises ti metsä teollisuusyrit ys t e n toimintaolosuh t eissa Etelä- Suomessa.
Kun koko metsänviljelyketjun kustannukset
otetaan huomioon, paakkutaimien kilpailukyky
riippuu olennaisesti maanmuokkauksen voimakkuudesta .
Auratuilla aloilla paakkutaimet
ova t yleensä edullisempia kuin paljasjuurit aime t . Kevyemmin muokatuilla aloilla kookkaat paljasjuuritaimet ovat sitä edullisempia , mitä rehevämpi on kasvupaikka .
Paakkutaimet kannattaa n11n kustannus ten
kuin kunnon vuoksi kuljettaa kasvatuslaatikoissa taimitarhalta istutuspaikalle asti.
(Tutkimuksen tulokset julkaistaan t alvella

1986.)
Sopijapuolten pyytämä maanmuokkauksen maksuperusteselvitys, joka tehtiin yhdessä me tsähallituksen kehittämisjaoston kanssa ,
on
valmis . (Metsätehon tiedotus 393)
Valmis tunut on myös metsänuudistamisen valint aan tarkoitettu laskentamalli .
Sen avulla
mm . saadaan selville eri viljelyvaihtoehtojen todennäköiset kustannukset ja työpanokse t .
Seuraavaksi mallia t estataan kent t ä oloissa . (Metsätehon katsaus 18/1985)

Puunkorjuu
Vuoden aikana saatiin päätökseen 23 tutkimusta, ja 12 aihetta jatkuu suunnitelman mukaan
vuonna 1986 .
Aiheista ja tu loksis ta esitetään seuraavassa pääkohtia .

1984
Tutkijaresurssit

31 %

1985
35 %

TUTKIMUSTOIMINTA
Puuntuottaminen

Tutkijaresurssit

1984
17 %

1985
15 %

Tutkimukset osapuunakorjuun käyttökelpoisuudesta ja kustannuksista eri olosuh teissa
jatkuivat .
Osapuumenetelmän käyttöä selvitettiin mäntyvaltaisten myöhempien harvennusten ja ojitusalueiden koivikoiden osalta .
Lisäksi tutkittiin ainespuuna - ja osapuunakorjuun yhdistelmän soveltuvuutta ensiharvennusrnänniköiden
korjuuseen .
Kalustona
eri menetelmissä käytettiin moo ttoris ahaa,
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traktorin kuormaimeen asennettua kourasahaa
ja kaatavaa kourasahaa .
Teknisesti kaikki
menetelmät olivat käyttökelpoisia ja paransivat hakkuutyön tuottavuutta tavaralajimenetelmään verrattuna. Menetelmien taloudellisuuteen vaikuttavat lisäraaka- aineen käyt tömahdollisuudet .
(Metsätehon
moniste
14.6.1985, katsaus 3/1986 ja tiedotus 396)

Kaukokuljetus

Kuormainharvestereita on tutkittu laajasti
maksujen perustaksi .
Rungon koko vaikuttaa
suuresti puukohtaiseen käsittelyaikaan ja
lehtipuut ovat selvästi hankalampia käsitellä kuin havupuut .
Sen sijaan leimikon tiheys vaikuttaa vain vähän kuormainharvestereiden ajankäyttöön . Seurannassa olleiden
koneiden keskimääräinen tekninen käyttöaste
oli 78 %. (Metsätehon katsaus 20/1985)

Puutavaran pituus j a pituusvaihtelu vaikuttavat siihen, miten autoyhdistelmän kuormatila hyödynnetään.
Kolmiakselisen auton ja
3-akselisen perävaunun kantavuus saadaan täyteen, kun kuljetetaan noin 2 m: n, noin 3 m: n
ja noin 5 m: n kuitupuuta ja normaalimittaisia
tukkeja .
Pankkojen maara tosin rajoittaa
hyötykuormaa 2 m kuitupuuta ajettaessa . Vetoauton kuorma jää vajaaksi noin 4 m: n ja perävaunun kuorma noin 6 m: n kuitupuuta ajettaessa. Eripituisten puutavaralajien kuormausja purkamisajoissa on eroja ja ne vaikutta vat tavaralajin kuljetustalouteen .
(Metsätehon katsaus 13/1985)

Kuormatraktoreista kerättiin laaja aikatut kimus- ja seuranta-aineisto maksuperusteiden
tarkistamiseksi. Tulosten perusteella traktoreiden keveneminen näyttää pienentäneen
jonkin verran tuottavuutta. Samaan suuntaan
on vaikuttanut kuormainten piteneminen ja ka saus t yön tie t oinen siir t äminen yhä enemmän
ihmiseltä koneen tehtäväksi .
Toisaal t a koneiden liikkumiskyky lumessa ja yleensäkin
maastossa on entistä parempi . Samoin traktoreiden tekninen käy tt öaste, joka suoraan
vaikuttaa tuottavuuteen, on entisestään parantunut.
Kun selvitettiin puu lajin ja oksaisuuden
vaikutus ta
moni toimikoneen
aj anmenekkiin ,
havupuiden välillä ei voitu todeta mainittavia eroja , mutta lehtipuiden käsittelyssä
oli vaikeuksia .
Kun eri oksaisuusluokkaa
olevia kuusia käsiteltiin kuormainharveste rilla ,
ajanmenekkierot
olivat
vähäisiä ,
mutta män t yjen käsit t elyssä luokkae r o oli
noin 10 %.
(Metsätehon katsaus 19/1985)
Harvennushakkuin tulisi vuosituhannen vaihteessa käsitellä 280 000 ha metsämaan metsiköitä, edellyttäen että Keskusmetsälautakunta Tapion nykyiset käsittelyohjeet pysyvät voimassa .
Ensiharvennusten osuus olisi
silloin 43 %. Harvennushakkuis.ta vuosittain
saatava 3 puumäärä on 1990- luvulla lähes 11
milj. m eli noin 1 . 5- kertainen nykymäärään
verrattuna.
1990-luvulla harvennushakkuut
ovat huomattavan mäntyvaltaisia ja lähes
30 % harvennuspuusta tulee ojitusalueilta.
(Metsätehon katsaus 14/1985)
Tärkeimmissä metsäteollisuusmaissa manuaalisen hakkuun palkkausmuotona on yleensä jonkintyyppinen suorituspalkka , useimmiten suora urakka tai osaurakka . Hakkuutöissä aikapalkka on harvinainen.
Ryhmätyöskentely on
y l e ist ä j a lähes kaikissa Euroopan mais s a
käytetään jonkint yyppis t ä ikälisäjärjestelmää. Metsänhoitotöissä aikapalkkaus on selvästi yleisempi kuin suori tu spalkkaus . Metsäkoneenkuljettajille maksetaan lähes aina
kiinte ä peruspalkka ja sen lisäksi suorituspalkkaa .
(Metsätehon moniste 12 . 6 . 1985)
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Tutkijaresurssit

1984
10 %

1985
14 %

Yhdessä liikenneministeriön kanssa selvitettiin puutavara- auton polttoaineenkulutusta
erilaisissa olosuhteissa . Kuormattuna- ajossa
kului keskimäärin 57 1/100 km ja t yhjänä
39 1/100 km .
Kuormaukseen valmisteluineen
kului 6 . 0 1 ja purkamiseen 1. 2 1 kuormaa
kohti .
Metsäteillä ajettaessa auto kulutti
kuormattuna 90 % ja tyhjänä 55 % enemmän
polttoainetta kuin kestopäällysteisillä pääteillä ajettaessa. Polttoaineen kulutukseen
vaikuttivat tien laatu, ajotapa, ajoneuvon
ominaisuudet
ja
autoyhdistelmän
paino .
(Metsätehon tiedotus 395)
Metsätehossa on l a adittu meno-paluukuljetusten
laskentamalli.
Heno-paluukulj etusten
paremman hyväksikäytön avulla
puu t avaran
kuljetuskustannuksia säästyisi vuodessa 15 35 milj . mk eli 2 - 4 % kokonaiskustannuksista .
Kuljetuksen
tehostaminen
vaatii
kaikkien osapuolten saumatonta yhteistyötä.
(Metsätehon katsaus 5/1986)
Osapuun autokuljetuksen kehittämisprojekti
yhdessä Veitsiluoto Oy : n ja Teknologian kehittämiskeskuksen kanssa jatkuu .
Erityistä
huomiota on kiinnitetty laitamateriaaleihin
ja kuorman tiiv i s t y slaitte isiin. Laitamateriaalina muotoiltu e riko i steräs on havaittu
hyvä ks i. Kuormia on o nnistuttu tiivi s t ä mään
10 - 15 %.
Häntyosapuun kulj etust a k okeiltiin Veitsiluoto Oy : n Kemi järven hankinta-alueella .

Mittaus

Tutkij a r esurssit

1984
11 %

1985

7 %

Suomen Sahanomistajayhdistyksen toimeksiannosta VTT ja Metsäteho ovat vuosina 1984 1985 tutkineet sahapuurunkojen apteerausta
tavoitteena kehittää
apteerausohjeita ja
luoda perusteita apteerausmenetelmien ja
- laitteiden edelleen kehittämiselle . Tutkimuksessa tarkastellaan rungon ja tukkien
ulkoisten laatutekijöiden ja geometrian vaikutusta tukkien arvoon ottaen huomioon myös
sahauksen ja sahatavaramarkkinoiden asettamat vaatimukset . Erityisesti on kiinnitetty
huomiota sahauskelpoisten tukkien laatuvaatimuksiin.
Tutkimuksen tulokset j ulkaistaan
kevään 1986 kuluessa .
Laatumaksutavan vaatima mittaustyö kannattaa
tehdä pystymittauksen yhteydessä . Sekä ajanmenekki että kustannukset ovat silloin selvästi pienemmät kuin leimauksen yhteydessä
tai erillisenä toimenpiteenä.
(Metsätehon
katsaus 11/1985)
Koko- ja osapuun sekä metsät ä hteen mittaus tekniikan
kehittämisprojektiin
liittyen
Metsäteho on kerännyt aineistoa pieniruokaisten leimikoiden etukäteismittauksen menetelmistä . Selvityksen tuloksia julkaistaan kuluvan vuoden aikana .
Sopijapuolia varten Metsäteho selvitti kehämittauksen ajanmenekkiä ja sen riippuvuutta
leimikko-olosuhteista .
Erityisesti kiinnitettiin huomiota siihen, miten kasojen koko
ja lumi vaikuttavat ajanmenekkiin . (Hetsätehon katsaus 8/1985)

Suunnittelu

Tutkijaresurssit

1984
13 %

1985
14 %

Osa- ja kokopuuna korjatun j a kulj e tetun
kuitupuun jatkokäsittely olisi laskennallisen
selvityksen mukaan edullisinta liittää joko
massatehtaan tai metsäteollisuuden tehdas kokonaisuuksien yhteyteen .
Raaka - aine voitaisiin silloin parhaiten hyödyntää ja väli tuotetta ei tarvitsisi kulj e ttaa . Karsintarumpuun pe rustuva käsitt e l y t e kniikka vaikuttaa edullis immalta . Eril l i s et hakelaitokset
tai sahan yhteyteen sijoitetut kuitupuuterminaalit eivät näillä näkymin ole t a loudelli sesti perusteltuja.
(Metsäteho n tiedotus
392 ) .
Laskennallisesti on myös selvitelty
mahdolli s uuks ia hankkia puut käyttö paikalle
runkoina tai tukkiosina. Osapuun kä s ittely laitosten y l e i s tyess ä ja kulj e tus kalu s ton
kehittyessä myös järeimpien puiden hankinta
tukkiosina tai runkoina näyttää olevan taloudellisesti perusteltua .
Edelly t y ksenä on
kuitenkin , että paremmalla apteerauksella
saadaan sahapuun jalostus arvoa k ohotetuksi
ja että oksista saatava e nergiapuu voidaan
hyödynt ää . (Me t s ätehon kat s au s 15 /1985)

Kuva 1. Metsätehon laskelma osoittaa . että puuta ei
korjata koneellisesti siinä määrin kuin olisi taloudellisesti perusteltua. Molemmat valok. Metsäteho

Metsä t ehon jäsenyritykset ja metsähallitus
ovat arvioineet koneellisen hakkuuosa osuuden olevan 20 % vuonna 1985 .
Hankintaorganisaatiot arvioivat tämän osuuden kohoavan
vuosikymmenen loppuun mennessä 26 %: iin .
Arvioita verrattiin Metsätehon puunkorjuun
simulointimallin laskemiin tuloksiin .
Mallin avulla voidaan erilaisia korjuuolosuhteita varten etsiä kustannuksiltaan edullisimmat korjuumenetelmät . Laskelman mukaan
koneellisin menetelmin kannattaisi jo nykyisin korjata 48 % metsäteollisuusyritysten ja
metsähallituksen
suorittamista
hakkuista.
Vuoteen 1990 mennessä tämän osuuden lasketaan
kasvavan 69
%:iin .
Harvesterimenetelmät
näyttävät tulevan edullisimmiksi valtaosassa
korjuuta .
Hakkuun koneellistaminen huonontaa mahdollisuuksia työllistää vakinaisia
metsureita .
Toisaalta
toimintahuippujen
aikana tarvittavien kausityöntekijöiden määrä säilyy ennallaan tai kasvaa , kun hakkuumäärät suurenevat . (Metsätehon tiedotus 394)

Tilastot
Seuraavat tilastot kerättiin ja julkaistiin :
Metsätraktoreiden ja monitoimikoneiden
myyntitilasto 1.1 . 1985
PMP-leimikoiden korjuutekniset olosuhteet
vuonna 1984, Metsätehon moniste 13 . 2.1985
Metsäteollisuuden raaka- ja jätepuun
kaukokuljetukset vuonna 1984, Me t sätehon
moniste 28 . 10 . 1985

Koneiden ja laitteiden testaukset
Seuraavat koneet ja laitt ee t tes tattiin:

Maanmuokkaus
Sinkkilä-mätästyslaikkuri, julkaisu talvella 1986

Haket us
Hake-Jakke 2000 AE -vara stohakkuri, Metsätehon moniste 6 . 5.1985
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TIEDOTUS JA KOULUTUS
Vuoden 1985 aikana Metsäteho julkaisi 3 tiedotusta, 20 katsaus ta ja 16 tutkimusselostetta, joista kaksi julkaistiin myös englanninkielisinä .
Vastaavat määrät vuonna 1984
olivat 9, 20 ja 14.
Elokuva "Metsäkonekatsaus 1985" sekä videoelokuva "Metsurin selkä" valmistuivat . Diakuvasarjat "Miten välttää korjuuvaurioita"
ja "Puutavaran varastointi autokuljetusta
varten" valmistuivat.

Kuva 2. Keto 100 - kuormainprosessor i on pieni ja
kevyt ja sitä voidaan käy ttää erilaisten alustakoneiden ja kuormainten kanssa . Puiden syöttöön
käytetään kahta telaketjua

Puutavaran hakkuu

Ammattilehdille toimitettiin 30 artikkelia
ja sanomalehdille 4 kiertoartikkelia. Lisäksi lehdille toimitettiin alaa koskevia muita
aineistoja.
Vuonna 1985 Metsäteho järjesti 7 koulutustilaisuutta .
Yhteensä niissä oli 269 osanottajaa, joista 97 % oli jäsenyritysten
toimihenkilöitä .

Keto 100 - kuormainprosessori, Metsätehon
katsaus 4/1985
Vimek G30 -prosessori,
saus 6/1985
Pika 45 -prosessori,
10/1985

Metsätehon kat-

Metsätehon katsaus

Metsäkuljetus
Lokomo 909 Turbo -kuormatraktori,
tehon katsaus 7/1985

Metsä-

Valmet 832 -kuormatraktori, julkaisu talvella 1986

Muut tutkimukset
Yhteispohjoismaisen ,
metsätyöntutkimustekniikan
kehittämistä
koskevan
projektin
loppuraportti julkaistaan Tanskassa. Metsäteho kokeili Rautaruukki Oy:n valmistamaa
KTP-84-tiedonkeruulaitetta ja kellolaitteella varustettua Canon-videokameraa . (Metsätehon moniste 11 . 12.1985)
Yhteispohjoismaisin varoin on kehitetty myös
anturiteknologiaa .
Tavoitteena on kehittää
metsäkoneiden
toimintojen
automatisointia
lähinnä puutavaran mittausta varten. Projekti jatkuu vuosina 1986 ja 198 7 .

KONSULTOINTI JA YHTEISTOIMINTA
Jäsenille
laadittiin
yri tyskohtaisia
ja
paikallisluonteisia laskelmia ja selvityksiä
sekä annettiin apua niiden omissa tutkimuksissa .
Koneiden valmistajille annettiin
tietoja koneiden suunnitteluun, rakentamiseen ja käyttöön liittyvissä kysymyksissä.
Maksujen ja taksojen laatijoille ja jäsenille
tehtiin maksuja taksaperusteita
koskevia laskelmia .
Metsäteho oli mukana useissa sekä kotimaisten että ulkomaisten me ts äteknologisia
tutkimuksia harjoittavien laitosten välisissä elimissä ja yhteistyöryhmissä .

JÄSENET JA TOIMINTARESURSSIT
Metsätehon Jasen1na vuonna 1985 oli 38
(vuonna 1984
33) Suomen Metsäteollisuuden
Keskusliitto ry:hyn kuuluvaa metsäteollisuus- ja puunhankintayri tystä.
Toiminta
rahoit e ttiin pääosin jäseniltä perityillä
maksuil la .
Toimihenkilöitä oli vuoden päättyessä saman
verran kuin edellisenä vuonna , 35.
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