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METSÄNUUDISTAMISTUTKIMUKSEN ARVIOINTI
Suomen Akatemia käynnisti syksyllä 1986 projektin metsänuudistamistutkimuksen arvioimiseksi.
Projektin johto - professori Seppo
Kellomäki ja tohtori Pasi Puttonen - pyysi
metsäntutkimusta harjoittavista laitoksista
luettelon vuonna 1987 käynnissä olevista
metsän uudistamista
koskevista
tutkimushankkeista. Arviointiin valittiin kaikkiaan
24 hanketta.
Metsätehosta valittiin tutkimushankkeet "Metsänviljelymenetelmien vertailulaskentasysteemi" ja "Maanmuokkauksen kehittäminen".
Arvioinnin suoritti Suomen Akatemian kutsuma ulkomainen asiantuntijaryhmä: Richard W.
Tinus (USA), Helmut Schmidt-Vogt (Saksan
liittotasavalta),
Edwin Donaubauer
(Itävalta), Fritz Bergman (Ruotsi), Fred Kaiser
(USA) ja Alan Fletcher (Skotlanti).
Asiantuntijaryhmä tutustui kyseisiin hankkeisiin yksityiskohtaisten kirjallisten selvitysten, työmaakäyntien ja laitosvierailujen avulla. Laitoksiin ja hankkeisiin ryhmä
tutustui Suomessa kahden viikon ajan syyskuussa 1987.
Lisäselvityksiä varten Fritz
Bergman ja Alan Fletcher kävivät Suomessa
vielä marraskuussa 1987.
Asiantuntijaryhmän laatima yksimielinen arviointi Suomen metsänuudistamistutkimuksesta
on julkaistu Suomen Akatemian julkaisuna
2/1988.
Metsätehon tutkimushankkeista arviointiryhmä
toteaa seuraavaa.
Metsänviljelymenetelmien
vertailulaskentasysteemi
Tiivistelmä
Metsäteollisuusyritysten omien metsien metsänviljelykustannusten
vertailemiseksi
on
kehitetty tietokonesysteemL
Malli helpottaa metsänviljelyn kustannustiedon vertailua

eri viljelymenetelmiä käytettäessä erilaisissa olosuhteissa.
Se helpottaa tärkeän
tiedon erotteleroista metsikön hoitoon vähemmän vaikuttavista tiedoista.
Projektin
johtoa on syytä onnitella tärkeän tietopohjan kokoamisesta ja sen esittelymahdollisuudesta metsänhoidon johdolle.
Kolme julkaisua on julkaistu Metsätehon sarjoissa.
Kommentit
Metsänviljelyn
riskitekijöihin
liittyviä
ongelmia on tutkimuksessa tunnistettu, mutta
tässä vaiheessa jätetty tarkemmin käsittelemättä. Arviointiryhmä pitää tätä menettelytapaa järkevänä tutkimuksen alussa, mutta
arvioi riskien analysoinoin hyödylliseksi
lähitulevaisuudessa.
Tietosarjojen ylä- ja
ala-arvoja voisi alu~si ryhtyä käyttämään
herkkyysanalyyseissa.
Siten tunnistettaisiin lisää niitä seikkoja, joita metsänhoidon johdon tulisi metsänuudistamispäätöksissään ottaa huomioon.
Analyysin laajentamiseksi voisi laatia mallin metsikön koko kiertoajalle käyttämällä
siinä osana jo koottua uudistamistietoa.
Siten
metsänhoidon
johto
saisi
entistä
enemmän tietoja päätöstensä pohjaksi.
Tietokonepohjaisia toimintamalleja on käytössä joissakin muissa maissa.
Niitä voisi
soveltamalla käyttää myös Suomessa.
Maanmuokkauksen kehittäminen
Tiivistelmä
Tämän tutkimusprojektin päämääränä on kehittää maanmuokkauksen tavoitteita erilaisissa
muokkauskohteissa. Siinä selvitetään viljelytuloksia, taimien kasvua ja viljelyn kokonaiskustannuksia. Lisäksi selvitellään nykyisiä maanmuokkausmenetelmiä eri muokkausoloissa sekä maanmuokkauskalustoa.
Projektissa käytetään Metsätehossa laadittua
metsänviljelymenetelmien vertailulaskenta-
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systeemiä. Mallin avul~a voidaan verrata eri
metsänuudistamismenetelmien
kannattavuutta
eri olosuhteissa.
Mallin perustana ovat
maalaji, muokkausvaatimukset, viljelytulos,
taimien kasvu, täydennysistutuksen tarve ja
taimikon perkaus, ja se sisältää jokaisen
työnvaiheen kustannukset.
Tämä projekti on
osa edellä mainittua.
Eri
maanmuokkauslaitteiden
työjäljen
ja
tuotoksen testaaminen on ollut osana yhteispohjoismaista hanketta, jota osittain on
rahoitettu Pohjoismaiden Ministerineuvoston
varoin.
Pääosin Metsätehon projektia on
rahoitettu
Metsätehon
vuosibudjetista.
Neljä tutkijaa on osallistunut projektiin
vaihtelevin vuosityöpanoksin. Seitsemän osaselvitystä on julkaistu Metsätehon katsauksina.
Kommentit
Projekti on ollut käynnissä lähes kaksi
vuotta.
Tapa arvioida eri työmaaolojen
uudistamiskustannuksia on kiinnostava ja
arvokas. Julkaistujen tietojen ja asiantuntijahaastattelujen
pohjalta
on
laskettu
uudistamisen tulos. Ongelmana on luotettavan
tiedon puute, erityisesti kuusen uudistamistuloksesta. Projektissa ei vielä ole tehty
kenttätutkimuksia metsänviljelyn tuloksesta,
koska ne ovat hyvin työläitä ja kalliita
ja olisivat siten vieneet aikaa mallintamistyöltä.
Mallia voidaan kuitenkin parantaa
vain uuden, luotettavan tiedon avulla, joka
taas riippuu tutkimuksen etenemisestä. Malli
jää puutteelliseksi, kunnes hyvä tietokanta
on saatu rakennetuksi. On vakavasti harkittava,
onko mallia nykytilanteessa syytä
muuttaa.
Projekti on selkeästi rajattu ja
taloudellisista syistä tarkkaan valvottu.

EPÄTASAINEN TULOS LANNOITTEEN
LEVITYKSESSÄ HELIKOPTERILLA

Skogsarbeten, Resultat Nr 4/1988
Ojämn spridning vid helikoptergödsling
Johan Freij, Clara Hellström
Ruotsissa on lannoitettu metsämaata typellä
sen kasvun lisäämiseksi kolmen vuosikymmenen ajan.
Vuosittain on lannoitettu noin
130 000 ha metsämaata. Tavallisimmin lannoite on levitetty helikopterilla, osuus noin
80 % lannoitusalasta. Viime aikoina on kuitenkin epäilty, ettei lannoite levity tasaisesti.
Kesällä 1987 Forskningsstiftelsen
Skogsarbeten tutki helikopterilla
tehdyn
lannoituksen levitystulosta 20 kohteessa.
Tulokset osoittavat, että epätasainen levitys ja virheellinen lannoitemäärä hehtaaria
kohti yhdessä johtavat 15 % pienempään
kasvunlisäykseen, kuin jos levitys olisi
tasaista ja lannoitemäärä hehtaaria kohti
oikea.
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Virheellinen lannoitemäärä hehtaaria
johtuu pääasiassa siitä, että

kohti

pinta-ala määritetään virheellisesti . Se
puolestaan johtuu siitä, että tietojen
siirrossa kartalle tehdään virheitä ja
pinta-ala mitataan huonosti.
lannoite levittyy kohteen ulkopuolelle
tai kohteen sisällä sellaisille alueille,
joita ei ollut tarkoitus lannoittaa.
Epätasainen levitys taas johtuu siitä, että
lentäjän suunnistus on epätarkkaa ja
levityslaitteisto on puutteellista.
Lannoitusalan määrittämisessä tulisi aina
käyttää
ilmakuvakarttaa
ja
planimetriä,
jotta päästäisiin oikeisiin lannoitemääriin
hehtaaria kohti. Lannoitusalan rajoja olisi
oikaistava, jotta hyvä lentolevitys olisi ·
mahdollista.
Levityslaitteet tulisi voida
nopeasti sulkea ja avata esim.
pienten
joutomaiden kohdalla.
Levitysmäärää tulisi
voida säätää lentonopeuden mukaan. Nykyiset
levittimet jakavat lannoitteen epätasaisesti.
Niitä tulisi kehittää paremmiksi.
Navigointia voidaan parantaa monella tavalla.
Kartta- ja ilmakuvamateriaali, joihin on
merkitty korkeuskäyrät, joutomaakuviot ym.,
sekä paremmat maastomerkinnät auttaisivat
lentäjää pysymään paremmin oikeassa lentosuunnassa.
Parasta olisi käyttää elektronista navigointijärjestelmää, kuten Decca
Flying Flagman ' ia, jota käytetään UudessaSeelannissa.
Myöhemmin olisi mahdollista
käyttää satelliittinavigointia.

FLYING FLAGMAN
-NAVIGOINTIJÄRJESTELMÄ

Skogsarbeten, Resultat Nr 5/1988
Effektiv flyggödsling kräver bättre
navigering
Johan Freij, Clara Hellström
Jotta navigointijärjestelmä sopisi käytettäväksi lentolannoituksessa , sen on täytettävä
seuraavat tekniset vaatimukset:
Jatkuva paikantamisseuranta, jolloin virheellinen suunta nopeasti voidaan korjata.
Paikantamistarkkuuden on oltava 1 m tai
parempi.
Nämä vaatimukset täyttää Flying
Flagman ,
joka tätä nykyä on maailmassa ainoa lannoitteen lentolevitykseen käytetty navigointijärjestelmä.
Uudessa-Seelannissa sitä on
käytetty 10 vuoden ajan.
Järjestelmään
kuuluvat
kaksi
siirrettävää maastoasemaa
sekä helikaperin tietokonepohjaise t lähetin,
vastaanotin ja käsittely-yksikkö .

Kuva 1 . Flagman-järjeste lmä pe rustuu s i i hen, että
suuntimat kahteen pi steeseen - A j a B - ja niiden
vä l i nen etäi syys t unnetaan. Kumpaanki n pi steeseen
asennetaan si irre t t ävä transpondi , joka ottaa va staan, vahvi staa j a l ähettää ta ka i s in rad i osi gnaa l eja

Kuva 2. Puskuäes .
keh i ttämisjaosto

Järjestelmän avulla helikopterin paikantaminen on jatkuvaa .
Ensimmäinen lentosuunta
sijoitetaan tien tai suoran kuvionreunan
mukaan . Muut lentosuunnat ovat ensimmäisen
kanssa yhdensuuntaisia etukäteen ohjelmoidun
etäisyyden mukaan .
Tiedo t käytetään helikop t erissa kahdella tavalla :
Lent äjä voi lukea, onko hän oikealla vai
vasemmalla aiotusta suunnasta.
Ja t kuvaan helikopterin sijainnin rekisteröint iin, joka voidaan myöhemmin tulostaa
helikopterin lentokuvioksi .
Flagman- järjestelmä rekisteröi myös helikopt erin sijainnin , kun lannoite säiliössä loppuu .
Järjestelmän avulla lentäjä löytää
oikean aloituspis t een levityksen ja t kuessa.
On laske ttu, et t ä 10 Flagman- järjest elmän
käy tt ö maksaisi Ruo t s i ssa noin 4 milj . Rkr
vu odessa . Järjestelmällä saavute t tu parempi
navigo in t i t oisi kuitenkin vuodessa 20 milj .
Rkr : n edun , joten sijoitus todella kannat taisi.

LIIKKUVA MURSKAIN METSÄAUTOTEIDEN
RAKENTAMISEEN
Norjalaisen Saga- kivenmurskaimen voi kiinn·it t ää maataloustraktorin perään ja se on
tarkoitettu
tienpinnassa
olevien
kivien
murskaamiseen . Koneen työleveys on 1. 8 m,
ja se murskaa kivet 10 cm : n syvyydeltä edetessään .
Murskaimessa on pyörivä akseli ,
johon on kiinnitetty 18 terää . Terät murskaavat tiessä olevat kivet murskaimen edetessä , nopeimmillaan 400 m tunnissa .
Suu rin ongelma on se, että terät kuluvat
nopeas t i.
Ne kes t ävät 50 tuntia eli noin
viikon .
Terien vaihto maksaa
30 000 40 000 Nkr .
Traktorilta vaaditaan vähintään 135 kW : n
teho .
Muskainta kehitetään edelleen , eikä
se vielä ole kaupan .

Va lok . Met säha lli tuksen

PUSKUÄKEENEDULLISUUS
AURAUSYKSIKÖN LISÄLAITTEENA

Mets ähallituksen kehittämisjaoston
moniste PM 3/88
Puskuäes on telapuskutraktoriin puskulevyn
paikalle kiinnitettävä muokkauslaite .
Se
on t arkoitettu käytettäväksi aurauksen yht eydessä sellaisilla muokkausaloilla tai alan
osilla , joilla kivennäismaan paljas t amisen
katsotaan riittävän maankäsittelyksi . Met sätehossa lasket t iin puskuäkeellä varustetun
aurausyksikön kustannuksia sekä tarkastelt iin sen edullisuutta verrattuna -erillisen
au raus - ja äestysyksikön käyttöön. Tarkastelu perustui metsähallituksen kehittämisjaoston keräämään aineistoon .
Puskuäes- aurausyksikön käyttötuntikus t annukse t näyttävät olevan 4 - 5 % suuremmat kuin
tavallisen aurausyksikön, jos yksiköt toimivat vastaavissa olosuhteissa.
Yhdistelmälai t teen toimintaolosuhteet ovat kuitenkin
ajankäytön kannalta todennäköisesti jonkin
verran paremmat (käyttöaste on suurempi) ja
käyt ännössä yhdistelmäyksikön tuntikustannukset lienevät varsin samansuuruiset kuin tavallisen aurausyksikön.
Puskuäkeen työjälki vastaa jotakuinkin tavanomaista äestysjälkeä .
Yhdistelmäyksiköllä
muokkauksen edullisuus erillisten äestys- ja
aurausyksiköiden käyttöön verrattuna riippuu
lähinnä työkohteiden koosta ja niiden välimatkasta sekä äestyksen ja aurauksen osuuksista työkohteiden pinta- alasta .
Yksikön
käyttö on edullisinta, kun työkohteet ovat
pieniä, siirtomatkat pitkiä ja äestettävän
alan osuus vähäinen . Kun työkohteiden koko
on s uurempi kuin 5 ha, puskuäkeen edullisuus
näyttää jo kyseenalaiselta . Merkityksellistä on tietysti myös se, kuinka pienialaisesti työkohteet vaihtelevat ja miten pienipiirteistä muokkausta tavoitellaan .
Kovin
"mosaiikkimaiseen" muokkaukseenhan erillisillä koneilla ei pystytä .
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UUSIA KOULUTUSAINEISTOJA
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Metsätehon kuvapalveluun ovat tänä vuonna
valmistuneet seuraavat VHS-video-ohjelmat.

Ohjelmassa seurataan nippuloiden käyttöön
perustuvaa puunkorjuuta sekä meri- että
järvisaaristossa. Siinä esitetään hakkuuta,
metsäkuljetusta,
nippulalle
purkamista,
nipun tekoa ja käsittelyä sekä seurataan
nippulan siirtoa työmaalta toiselle. Lisäksi
tarkastellaan
saariston
poikkeavien
korjuuolosuhteiden
vaikutusta
korjuuseen
sen eri vaiheissa sekä kiinnitetään huomiota
ympäristöasioiden tärkeyteen arassa saaristoluonnossa työskenneltäessä.
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KUORMAINHARVESTERI HARVENNUKSESSA

Ohjelma kertoo kuormainharvesteriin perustuvista korjuumenetelmistä viimeisissä, muissa
ja ensiharvennuksissa. Menetelmien edut ja
haitat sekä taloudellisuus käydään läpi tutkimusten perusteella.
Lopussa käsitellään
tutkimuksessa saatujen kokemusten soveltamista käytäntöön.

SAARISTOMETSIEN PUUNKORJUU

Ohjelma soveltuu metsäosastojen toimihenkilöille, urakoitsijoille, koneenkuljettajille
ym: lle. Sen kesto on 29 min. Myyntihinta
on 400 mk ja vuokraushinta 60 mk/kerta.

Ohjelma soveltuu metsäosastojen, metsäoppilaitosten, metsänhoitoyhdistysten jne. käyttöön yleisesityksenä saaristopuun korjuusta.
Ohjelman kesto on 15 min.
Myyntihinta on
200 mk ja vuokraushinta 40 mk/kerta .
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KUORMAINHARVESTERI PIENIRUNKOISISSA
PÄÄTEHAKKUISSA

HANKINTA OSA-AINESPUUNA

Ohjelma
kertoo
kuormainharvesteriin
ja
hakkuumieheen tai kourasahalla varustettuun
traktoriin perustuvista korjuumenetelmistä,
joiden avulla pyritään parantamaan pienirunkoisten päätehakkuiden korjuun taloudellisuutta. Menetelmien edut ja haitat sekä
taloudellisuus käydään läpi tutkimustulosten
perusteella.

Ohjelmassa esitellään lähinnä ensiharvennusmänniköihin ja -koivikoihin soveltuva menetelmä, jossa hakkuussa pienet, alle 10 cm:n
puut kaadetaan siirtelykaatona ja jätetään
karsimatta, mutta muuten korjataan kuten
pitkä kuitupuu. Ohjelmassa seurataan leimikon suunnittelua ja hakkuuta sekä metsäkuljetusta, autokuljetusta ja autokuorman purkamista tehtaalle.

Ohjelma soveltuu metsäosastojen toimihenkilöille, urakoitsijoille, koneenkuljettajille
ym: lle.
Sen kesto on 23 min. Myyntihinta
on 400 mk ja vuokraushinta 60 mk/kerta.

Ohjelma soveltuu metsäosastojen ja metsäoppilaitosten käyttöön.
Sen kesto on 14 min.
Myyntihinta on 200 mk ja vuokraushinta
40 mk/kerta.

* * * * *
VAHVENNUSTA METSÄTEHON
HENKILÖSTOON

LASKENNAN UUDELLEENJÄRJESTELV

Atk-suunnittelija Jouko Ö~n nimitettiin 1.5.
1988 hankintatekniikan osastolle erikoistutkijaksi puun korjuun ja tuottamisen tutkimuksiin sekä metsätyön organisoinnin kehittämistutkimuksiin.

Laskentahenkilöstöstä on muodostettu tietotekniikkaryhmä, jonka vastuuhenkilöksi on
nimitetty systeeminsuunnittelija Sirkka Keskinen.
Hän raportoi osastopäällikkö Mikko
Kahalalle.

Suunnittelijaksi tuli 29 .8.1988 MaAkU6 LGA~
heik~.
Hänen tehtävänsä liittyvät suunnittelumallien
atk-systeemisuunnitteluun
ja
-ohjelmointiin.

Tietotekniikkaryhmään on nimitetty suunnittelijoiksi Tauno Laajalahti ja Markus Lassheikki sekä ohj elmoij iksi Minna Jokiniemi,
Juha Karppinen ja Jarmo Lindroos.
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TOPICAL
Investigation results and other information
on the branch are reviewed.
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