
AJANKOHTAISTA 

Koonnut Sture Lampen 

METSÄTEHON TUTKIMUS- JA 
KOKEILUTOIMINTA VUONNA 1990 

Metsätehonvuoden 1990 toimintaohjelmassa oli 
kaikkiaan 28 tutkimusaihetta, joista osa oli 
laajoja ja koostui useasta osaprojektista. 
Seuraavassa esitellään toimintavuoden aikana 
valmistuneita tutkimuksia. Metsätehon varsi
naisesta vuosikertomuksesta selviävät käyn
nissäolleet tutkimusaiheet. 

Puun tuottaminen 

Puuntuottamistutkimuksen painoaloina olivat 
metsänuudistamisen suunnitt:eluun ja uudis
tamistuloksen turvaamiseen liittyvät tutki
mukset:. Työmaasuunnit:Celun ja siihen liit:t:y
vän paikant:amist:ekniikan kehit:Cäminen sekä 
uudist:amisen t:uloksia koskevan Ciedon keruu
menet:elmät: olivat: keskeisiä aiheit:a. Jäsen 
yrit:yst:en omien met:sien k äyt:ön kehit:Cämiseksi 
selvit:et:Ciin met:sät:alouden suunnit:t:elun tie
Cojärjest:elmät:arpeit:a. 

Männyntaimikon perkauksen kustannuksia j a 
työvoimantarvetta muutamissa esimerkkitapauk
sissa tutkittiin Metsätehon l aa timan lasken
tamallin avulla. Laskelmat osoittivat, että 
metsänviljelytulos vaikuttaa suuresti taimi
konperkauksen kustannuksiin ja resurssitar
pelslln. Olosuhteisiin sopeutetulla uudis
tamismenetelmien valinnalla ja huolellisella 
viljelyllä voitaneen tuntuvasti vähentä ä 
ta imiken p e rka uksen työvoimantarvetta. Metsä 
tehon katsau s 14/ 1990. 

Me tsäteho kokeili nykyistä intens iivise mpää 
puusto- ja kasvupaikkatiedon keruuta sekä 
hyvä ksikäyttöä päätehakkuun puunkorjuun suun
nittelua ja metsänuudistamismenetelmien va
lintaa varten. Paikannettuja koealoja koske 
vat tiedot antoivat hyvä n kuvan puuston koko
naismäärästä , er i puu- ja puutavara lajien 
osuuksista s e kä niiden v a ihtelusta leimikon 
eri osissa . Tietojen pohjalta voidaan laatia 
mm. vaihtoehtoisia lohkotusratkaisuja. Pai
kann e tut metsätyyppi-, maalaji- , kivisyys - ja 
topografiatiedo t antavat hyvän pohjan uudis
tami smenetelmien alustavalle v a linnalle. 
Kehittei llä olevan satelliittipaikannustek
niikan avulla voidaan päästä e dulli sempaan 

3/1991 

ennakkotiedon hankintaan kuin kokeessa käyte
tyssä linjoittaisessa koealamittauksessa. 
Metsätehon katsaus 18/1990 . 

Metsäteho on jo kokeillut paikannusta satel
liittien avulla. Yksinkertaisin laittein 
pystyttiin määrittämään pisteen 2-ulotteinen 
sijainti noin 20 - 30 m:n tarkkuudella . Ke
hittyneimpien laitteiden avulla päästään 
parempaan tarkkuuteen ja puuston seassakin 
yhteydet onnistuvat paremmin. Ajankohtainen 
katsaus 20/ 1990 . 

Puun korjuu 

Keskeisiä aiheita olivat met:sätöiden järjes
Celyihin liit:t:yvä Cut:kimus t:yöry~en käyt:ös
Cä met:sät:yössä sekä harvennus- ja ylispuuhak
kuiden tekniikan ja taloudellisuuden kehitt:ä
minen. 

Metsä- ja uittoalan työehtosopijapuolten esi
tyksestä Metsä teho tutki työryhmien käyttöä 
metsätöissä . Esitutkimuksessa selvitettiin 
töiden järjestel ymalleja ja palkkausta vuoden 
1991 aikana tehtävää käytännön kokeilua ja 
tutkimusta varten. Yrityskohtaiset kehitys
ryhmät selvittivät alue idensa me tsätyön kehi
tyssuuntia ja sisällön muutoksia s ekä työryh
mien käyttöä metsätyössä . Nämä ryhmät hah
mottelivat erilaisia malleja, joiden avulla 
kehitetään tuottavuutta, palkkausta, puutava
r an ja työjäljen laatua, t yöajan hyväksikäyt 
töä, työmatkojen j ä rj estelyjä s e kä työnjohdon 
ja työntekijäin välistä yhteydenpitoa. Sel 
v i tysten p e rus t eella kehitys r yhmät laativat 
esityksensä kokeilun jatkamiseksi. Esitutki
muksesta kertova julkaisu v almistuu vuoden 
1991 aikana . 

Helpoissa maastoissa FMG 0470 Matokärppä 
-pienharvesteri sove ltuu teknisesti hyvin 
e n siharvennuspuun h akkuuseen. Ajourien ka
v entamine n 30:stä 20 m: iin pa ransi sekä hak
kuun tuottavuutta että korjuun j ä lkeä . Var 
sinkin juurenniskavauriot jäivät yleens ä varsin 
vähä isiksi . Matokärppä on kilpailukykyinen 
vaihtoeh to, jos sen tuntikustannukset ovat kor 
keintaan 60 % keskikokoisen kuormainhar
vesterin tuntikustannuksista. Metsätehon kat
s aus 5/1991, ilmestyy vuoden 1991 alkupuolella. 
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Metsätehon tutkimuksen mukaan Pika 75 -har
vesteri soveltuu hyvin ylispuiden poistohak
kuisiin. Se on nopea, kohtalaisen edullinen 
ja säästää taimikkoa. Myös kaksioteharveste
ri FMG 707/12 -S MotoNalle voi päästä ylispui
den hakkuussa hyviin tuloksiin, kunhan työ 
tehdään huolellisesti . Metsätehon katsaus 
19/1990. 

Kaukokuljetus 

Puutavaran kaukokuljetuksen alalla jatkettiin 
- vuoden alussa 111Uuttuneiden kuormitusmää
räysten takia - autokuorman painon ja puuta
varan tuoretiheyden määrittämiseen liittyviä 
tutki111Uksia. Eri kaukokuljetusl11Uotojen yh
teensovittamisesta käynnistettiin tutkil11Us
projekti. 

Hiokkeen valmistuksessa puuraaka-aineen laa
dulla on erittäin suuri merkitys. Kuusikuitu
puun tärkeimmät laatuominaisuudet ovat tuoreus 
ja kosteus. Koe puutavaran kastelusta uiton ja 
vesivarastoinnin aikana osoitti, että kastelu 
hidastaa vedenpinnan yläpuolella olevien puuta
varapölkkyjen kuivumista. Koko nipusta val
mistetun massan laatuun kastelu vaikutti vä
hän. Metsätehon moniste 30.11.1990. 

Autokuljetuksen kustannusten laskentaa ja 
analysointia varten laadittu perusmalli val
mistui. Seuraavaksi mallia pä ivitetään vii
meisin kustannustiedoin ja mallista tehdään 
sovelluksia eri yrityksille. Mallista kerto
va julkaisu valmistuu vuoden 1991 aikana. 

Puutavaran mittaus 

Puutavaran mittauksen kehittämisessä keski
tyttiin metsuri- ja pystymittaukseen, hakkuu
koneiden mittalaitteiden ja niiden tarkkuuden 
testaamiseen puutavaramäärän mittauksessa ja 
sahapuiden apteerauksessa sekä mittaustek
niikkaan puun vastaanotossa tehtaalla. 

Suomessa markkinoilla olevista pystypuiden ja 
puutavaran mittaukseen tarkoitetuista elekt
ronisista mittalaitteista ja niiden teknisis
tä ominaisuuksista tehtiin kooste. Raportti 
on ilmestynyt Metsätehon katsauksena l/1991. 

Paino-otantamittaus soveltuu hyvin tehtaalle 
saapuvan kokonaispuumäärän selvittämiseen. 
Paino-otantaa on mahdollista tehostaa jaka 
malla mittauserä ositteisiin, jolloin eräkoh
tainen mittaustarkkuus saadaan huomattavast i 
paremmaksi kuin perinteisessä paino-otanta
mittauksessa . Ositettua otantaa voidaan 
soveltaa myös laadun arvioinnissa. Metsätehon 
katsaus 8/ 1990 . 

Metsurimittauksen kehittämistä varten tutkit
tiin elektronisen mittakaulaimen käyttöä ja 
sen ajanmenekkiä sekä leimikkotekijöiden 
vaikutusta aj anmenekkiin metsurin teke'mässä 
koepuumittauksessa Pohjois-Suome ssa . Tulok
set julkaistaan vuoden 1991 a lkupuolella. 

2 

Suunnittelu 

Puuntuottamisen ja -hankinnan menetelmien 
valintaan, kustannusten laskentaan ja resurs
sien mitoittamiseen kehitettyjä laskentamal
leja parannettiin ja päivitettiin. Puunhan
kinnan kausivaihtelujenhallittavuudenparan
tamista sekä metsäkoneurakoinnin kannatta
vuutta tutkittiin ja puunoston kehittämis
tarpeita selvitettiin. 

Metsänviljelyn vaihtoehtomallin tietopohjaa 
parannettiin eri puolilta kerätyllä uudella 
tietämyksellä ja kustannustiedot päivitet
tiin. Korjuun vaihtoehtolaskentasysteemin 
(Susy) syöttömuoto ja tallennusohjelma uudis
tettiin. Systeemiä esitellään monisteessa 
29.10.1990. 

Koneyrittäjien liitto r.y:n ja Metsäalan Kul
jetuksenantajien aloitteesta tutkittiin met
säkoneyritysten kannattavuutta ja sitä, miten 
yrityksen koko vaikuttaa toiminnan kannatta
vuuteen . Pelkästään puutavaran lähikuljetus
ta harjoittavissa yrityksissä kannattavuus on 
parempi yhden koneen yrityksissä kuin kahden 
tai useamman koneen yrityksissä. Kannatta
vuus yhden hakkuukoneen ja yhden kuormatrak
torin yrityksissä on selvästi huonompi kuin 
suurissa, useamman hakkuukoneen yrityksissä. 
Metsätehon katsaus 15/1990. 

Puunkorjuure surssit tulisi mitoittaa oikein 
ja puu korjata edullisin kustannuksin. Siksi 
korjuusuunnitelmat on perustettava tarkkoihin 
tietoihin ja niiden on liityttävä hankinnan 
suunnitteluun. Hankinta-alueen ja hankinta
piirin resurssien mitoitusta ja käytön oh
jausta koskevan päätöksenteon tueksi raken
nettiin mikrotietokoneessa käytettävä malli 
vuotuisen puunkorjuun suunnittelemiseksi. 
Metsätehon katsaus 16/1990. 

Tutkimuks essa "Puunkorjuuvaihtoehtojen ta
loudellinen kehitys 1990 - 1995 " selvitettiin 
puuntuottamisen ja puunkorjuun resurssien j a 
menetelmien kehitysvaihtoehtoja. Tulokset on 
laskettu ja kä sikirjoitus on tekeillä. 

Palkka- ja maksuperustetutkimukset 

Vuoden aikana valmistu ivat s euraavat tutki
mukset, ja niiden tulokset on luovutettu 
sopij apuolille: 

Puutavaralajien tuoretiheyksien ja puutavaran 
autokuljetusmäärien vaihtelu , Metsätehon 
moniste 4. 6 .1990. Selvitys tehtiin Suomen 
Kuorma-autoliitto r.y :n puutavarajaoston ja 
Metsäalan Kuljetuksenantajien pyynnöstä. 

Osapuukuormien koot ja rakenteet ensiharven
nuskorjuussa, Pohjois-Suomi , Metsätehon mo 
niste 22.2 .1990. Selvitys on lisäaineistoa 
Metsätehon aiempiin osapuun ja kokopuun met
säkuljetusta koskeviin maksuperustetutkimuk
siin. 
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MITSATIHO 
Suomen Metsateollisuuden Keskusliillo ry:n 
metsatyönlutkimusosasto 

PL 194 (Fabianinkatu 9 B), 00131 HELSINKI 
Puhelin (90) 658 922 

VUONNA 1990 ILMESTYNEET JULKAISUT 

Metsätehon tiedotus 

402 Eri maanmuokkausmenetelmien edullisuus männyn ja kuusen viljelyssä Etelä-Suomessa. 
NSR-projekti. Jarmo Hämäläinen. 1990 

403 Monitoimikoneiden yleisimpien puunmittauslaitteiden tarkkuus. Markku Halinen. 1990 

404 Puunhankinnan kausivaihtelun vaikutuksesta puuvirtaan, resurssien käyttöön ja 
hankintakustannuksiin. Antti Korpilahti. 1990 

Metsätehon katsaus 

1/1990 

2/1990 

3/1990 

4/1990 

5/1990 

6/1990 

7/1990 

8/1990 

9/1990 

10/1990 

11/1990 

12/1990 

13/1990 

Hakkuukoneiden mittalaitteet. Kaarlo Rieppo 

Valmet 892/902 -kaksioteharvesteri. Kaarlo Rieppo 

Ajankohtaista. Koonneet Erkki Hänninen ja Sture Lampen 

Turvemaiden koneellinen puunkorjuu kesäaikaisissa ensiharvennuksissa. NSR-projekti. 
Markku Mäkelä 

FMG 707/12 S Lokomo MotoNalle- ja FMG 707/18 S Lokomo MatoKarhu -kaksio te
harvesterit. Kaarlo Rieppo 

Tiestön puutteet puutavarankuljetuksissa. Mirja Alve & Olavi Pennanen 

Menetelmä leimikon hinnoittelu- ja suunnittelutietojen määrittämiseksi. Markku Mäkelä 

Paino-ositemenetelmä puutavaran mittauksessa tehtaalla. Jari Marjomaa 

Ajankohtaista. Koonnut Erkki Hänninen 

Puutavara lajien tuore tiheyksien ja puutavaran autokuljetusmäärien vaih telu. 
Lyhennelmä Metsätehon monistecsta 4.6.1990. Jari Marjomaa & Teppo Oijala 

Kuorman painon määrittäminen puutavaran autokuljetuksessa. Timo Heikka 

Pienet kuormainharvesterit - Fa~mi Trac 5000 ja Nokka-Joker - ensiharvennusten 
hakkuukoneina. Markku Mäkelä 

Tavanomaiset kuormainharvesterit ensiharvennusten hakkuukoneina. Markku Mäkelä 

KÄÄNNÄ 



. 14/1990 

15/1990 

16/1990 

17/1990 

18/1990 

19/1990 

20/1990 

Taimikon perkauksen resurssitarve metsänuudistamisen toimenpideketjussa . 
NSR-projekti. Jarmo Hämäläinen & Simo Kaila 

Metsäkoneyrityksen koko ja muut kannattavuuteen vaikuttavat seikat. 
Juha Rajamäki & Timo Heikka 

Puunkorjuun ja korjuuresurssien suunnittelu - osa hankinnansuunnittelua. 
Antti Korpilahti 

Metsäkuljetus harvesterin jälkeen. Pekka-Juhani Kuitto 

Paikannettujen koealatietojen käyttö puunkorjuun ja metsänuudistamisen suunnittelussa. 
Jarmo Hämäläinen & Vesa Imponen & Simo Kaila 

Ylispuiden poisto Pika 75- ja FMG 707/12 S MatoNalle -harvestereilla. NSR-projekti. 
Markku Mäkelä 

Ajankohtaista. Koonnut Erkki Hänninen 

Metsätehon opas 

Hankintapuun varastointi autokuljetusta varten. Ohjelehtinen, 50 kpl/lehtiö. 
Uudistettu painos. 1990 

Harvennushakkuiden korjuujäljelle asetettavat vaatimukset sekä 
korjuujäljen arviointi ja mittaaminen. 1990 

Koneellisesti korjattavan leimikon suunnittelu. 1990 
Tukimateriaalina moniste kalvojen tekoa varten 

Puutavaran tilavuuden mittaus hakkuukoneen mittalaitteella. Esite, 45 - 50 kpl/lehtiö. 1990 

Monisteina on julkaistu seuraavat osaselvitykset ja raportit 

5.1.1990 

12.2.1990 

15.2.1990 

22.2.1990 

2.3.1990 

28.3.1990 

9.4.1990 

24.4.1990 

4.6.1990 

8.10.1990 

22.11.1990 

30.11.1990 

Puutavara-autokaluston kehittyminen. Mirja Alve & Olavi Pennanen 

Metsätyön ja metsätyövoiman kehityssuuntia. Jouko Örn 

Metsäteho 1990 -projektin loppuraportti. Hannu Vallanen 

Osapuukuormien koot ja rakenteet ensiharvennuskorjuussa. Pohjois-Suomi. 
Pekka-Juhani Kuitto 

Puiden joukkokäsittelyn mahdollisuuksista harvennushakkuissa. Tuloksia esitutkimuksesta. 
Risto Lilleberg 

Kuormainharvesteri avo- ja harvennushakkuissa. Maksuperustetutkimus. Risto Lilleberg 

Puunkorjuukustannusten vertailu 1990. Jarmo Lindroos & Jouko Örn 

Lännen T 214 C 1 Lako 60 -ylispuuhakkuukone. Aarne Elovainio & Reima Liikkanen 

Puutavaralajien tuoretiheyksien ja puutavaran autokuljetusmäärien vaihtelu. 
Liittyy Metsätehon katsaukseen 10/1990. Jari Marjomaa & Teppo Oijala 

Metsäteollisuuden raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen puumäärät ja kustannukse t 
vuonna 1989. Tauno Laajalahti & Olavi Pennanen 

Puunkorjuun ja -kuljetusten organisointi Puolassa. Matkakertomus asiantuntijavierailusta 
14. - 23.10.1990. Pekka-Juhani Kuitto, Metsäteho & Jarmo Väisänen, Metsähallitus 

Kuusikuilupuun kastelu uiton ja vesivarastoinnin aikana. Markku Halinen 
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MITSATIHO 
Suomen Metsäteollisuuden Keskusliitto ry:n 
metslltyöntutkimusosasto 

PL 194 (Fabianinkatu 9 B), 00131 HELSINKI 
Puhelin (90) 658 922 

METSÄTEHON JULKAISUT VUOSINA 1986- 1990 

Metsätehon tiedotus 

395 Puutavara-auton polttoaineenkulutus. Olavi Koskinen & Olavi Pennanen. 1986 

396 Kaatava kourasaha ensiharvennusmännikön osapuunakorjuussa. NSR-projekti 
Antti Korpilahti. 1986 

397 Avohakkuualueille korjaamatta jäävän ainespuun osuus leimikon kokonaistilavuudesta 
Etelä-Suomessa. Markku Halinen. 1986 

398 Osaupotusmenetelmä puutavaran mittauksessa tehtaalla. Markku Halinen. 1987 

399 Maaston vaikutus maanmuokkauslaitteiden työjälkeen. NSR-projekti. 
Jarmo Hämäläinen & Simo Kaila. 1987 

400 Puutavaran tienvarsivarastojen ominaisuuksia. Varpu Voipia & Antti Korpilahti. 1988 

401 Etelä-Suomen harvennusmetsien määrä ja korjuuolosuhteet vuosina 1988 - 2000. 
Risto Lilleberg & Anssi Raitanen. 1989 

402 Eri maanmuokkausmenetelmien edullisuus männyn ja kuusen viljelyssä Etelä-Suomessa. 
NSR-projekti. Jarmo Hämäläinen. 1990 

403 Monitoimikoneiden yleisimpien puunmittauslaitteiden tarkkuus. Markku Halinen. 1990 

404 Puunhankinnan kausivaihtelun vaikutuksesta puuvirtaan, resurssien käyttöön ja 
hankintakustannuksiin. Antti Korpilahti. 1990 
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Metsätehon katsaus 

1/1986 

2/1986 

3/1986 

4/1986 

5/1986 

6/1986 

7/1986 

8/1986 

9/1986 

10/1986 

11/1986 

12/1986 

13/1986 

13 A/1986 

14/1986 

15/1986 

16/1986 

16 A/1986 

17/1986 

18/1986 

19/1986 

20/1986 

1/1987 

2/1987 

3/1987 

4!1987 

5/1987 

Ajankohtaista. Koonneet Erkki Hänninen ja Sture Lampen 

Metsä-Marttiini K 10 -metsätraktori. Tore Högnäs, Metsähallituksen kehittämisjaosto 

Ojitusalueen koivikon korjuu osapuuna. Antti Korpilahti 

Valmet 832 -kuormatraktori. Kaarlo Rieppo 

Meno-paluukuljetukset puutavaran autokuljetuksessa. Esko Mikkonen 

Metsätehon toiminta vuonna 1985. Koonnut Sture Lampen 

Kuormainharvesterin työmenetelmät ja niiden jälkeinen metsäkuljetus. Markku Mäkelä 

Paakkutaimet männyn ja kuusen viljelyssä. Jarmo Hämäläinen 

Tuunari-maanmuokkauslaite. NSR-projekti. Jarmo Hämäläinen 

Puutavaran metsäkuljetus keskikokoisella kuormatraktorilla. Lyhennelmä Metsätehon 
monisteesta 25.4.1986. Mikko Kahala & Pekka-Juhani Kuitto 

Pystymittaus ja metsurimittaus pienipuustoisissa leimikoissa. Markku Halinen 

Harvennushakkuuleimikoiden korjuujälki kehittyneempiä menetelmiä käytettäessä. 
Risto Lilleberg 

Hakki-Prosessori 350 (400). Kaarlo Rieppo 

Nokka Processor 350 (400). By Kaarlo Rieppo 

Välivarastollahaketus ja siihen liittyvä autokuljetus. Lyhennelmä Metsätehon monisteesta 
12.8.1986. Pekka-Juhani Kuitto 

Ajankohtaista. Koonneet Erkki Hänninen ja Sture Lampen 

Uusi Farmi Trac -telamaasturi. Kaarlo Rieppo 

New Farmi Trac Terrain Vehicle. By Kaarlo Rieppo 

Telakarhu 2000 -telamaasturi. Kaarlo Rieppo 

Ajankohtaista. Koonneet Erkki Hänninen ja Sture Lampen 

Puutavaran kaukokuljetusten kehitys vuosina 1970 - 1985. Aulis E. Hakkarainen 

Uusia ja uudistettuja metsäkoneita. Kaarlo Rieppo 

Kuormainmonitoimikoneet 1986. Kaarlo Rieppo 

Metsänuudistamisen suunnittelun nykytilanne ja kehittämismahdollisuudet. 
Jarmo Hämäläinen & Simo Kaila 

Elektroniset mittauslaitteet puiden ja puutavaran mittauksessa. Markku Halinen 

Ajankohtaista. Koonnut Sture Lampen 

Kuormainharvesterin käyttö viimeisissä harvennushakkuissa. Markku Mäkelä 



(Katsaus) 

6/1987 

7/1987 

8/1987 

9/1987 

10/1987 

11/1987 

12/1987 

13/1987 

14/1987 

15/1987 

16/1987 

17/1987 

17 A/1987 

18/1987 

19/1987 

20/1987 

21/1987 

21 S/1987 

21 A/1987 

22/1987 

23/1987 

1/1988 

2/1988 

3!1988 

4/1988 

5/1988 

6/1988 

7/1988 

Valmet 901/948 -kuormainmonitoimikone. Kaarlo Rieppo 

Kokonaisurakointi puun korjuussa ja kuljetuksessa. Esko Mikkonen 

TT 1750 LP -varastohakkuri. Pekka-Juhani Kuitto 

Työntekijän suorittaman työmittauksen ajanmenekki raivaussahatyössä. NSR-projekti. 
Simo Kaila 

Osapuiden metsäkuljetus. Pekka-Juhani Kuitto 

Ponsse 520H -kuormainharvesteri. Kaarlo Rieppo 

Monitoimikoneiden puunmittauslaitteille asetettavia vaatimuksia. Markku Halinen 

Ajankohtaista. Koonneet Erkki Hänninen ja Sture Lampen 

Pika 45 -prosessori harvennus- ja päätehakkuissa. Risto Lilleberg 

Tuunari-maanmuokkauslaitteen työjälki. NSR-projekti. Jarmo Hämäläinen 

Puutavaralajeittaiset valmistuskustannukset monitoimikonekorjuussa. Markku Mäkelä 

Lako 3T (3TR) -kuormainharvesteri. Kaarlo Rieppo 

Lako 3T (3TR) Boom-Mounted Harvester. By Kaarlo Rieppo 

Elmia Wood 87 -metsäkonenäyttely. Erkki Hänninen & Sture Lampen & Lasse Säteri 

Puutavara- ja hakeautot 1987 ja kaluston kehitys. Liittyy Metsätehon monisteeseen 
29.9.1987. Lasse Säteri 

Puutavaran mittausmenetelmien kustannusten vertailu. Markku Halinen 

Scanmat 256 -mittalaite. Kaarlo Rieppo 

Scanmat 256 mätutrustning. Kaarlo Rieppo 

Scanmat 256 Measuring Equipment. By Kaarlo Rieppo 

Pölkytysongelman ratkaisu askelittaisella optimoinnilla. Vesa Imponen 

Omatoimisen ja teollisuuden puunkorjuun edullisuussuhteet Esko Mikkonen 

Ajankohtaista. Koonneet Erkki Hänninen ja Sture Lampen 

Mittaerot ja niiden syyt. Aarne Elovainio 

Metsätehon toiminta vuonna 1987. Koonnut Sture Lampen 

Puutavaratoimitusten ajoitus pienentää tehtaiden vastaanottokustannuksia. Antti Korpilahti 

Työmenetelmän vaikutus kaivurillamätästyksen ajan menekki in . Jarmo Hämäläinen 

Keto 150 -kuormainharvesteri. Kaarlo Rieppo 

Kuormainharvesteri ensimmäisessä ja toisessa harvennuksessa. NSR-projekti. 
Pekka-Juhani Kuitto & Markku Mäkelä 
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(Katsaus) 

8/1988 

9/1988 

10/1988 

11/1988 

12/1988 

13/1988 

14/1988 

15/1988 

16/1988 

17!1988 

18/1988 

19!1988 

20/1988 

1/1989 

2/1989 

3/1989 

4/1989 

5/1989 

6/1989 

7/1989 

8/1989 

9/1989 

10/1989 

11/1989 

12/1989 

13/1989 

4 

Kuormainharvesterin käyttöön perustuvan korjuun kehittäminen pienirunkoisissa 
päätehakkuissa. Pekka-Juhani Kuitto & Markku Mäkelä 

Ajankohtaista metsäkoneenkuljettajien työoloista. Koonnut Kaarlo Rieppo 

Lokomo 750H -kuormainharvesteri. Kaarlo Rieppo 

Puuta koskettamaton läpimitan mittalaite monitoimikoneeseen. NSR-projekti. 
Kaarlo Rieppo & Hannu Jokinen 

Ponsse HS15 -kuormainmonitoimikone. Kaarlo Rieppo & Jarmo Lindroos 

Puutavara-autojen ajankäyttö. Lyhennelmä Metsätehon monisteesta 1.9.1988. Mirja Alve 

Metsäkuljetus saaristossa. Pekka-Juhani Kuitto 

Kausivaihtelun vaikutuksesta puutavaran autokuljetukseen. Antti Korpilahti 

Ponsse-kuormainharvesterin ja Ponsse-kuormainharvesteri-metsätraktorin vertailu. 
Risto Lilleberg 

Ajankohtaista. Koonnut Sture Lampen 

Uudistusalan koon vaikutus metsän uudistamiskustannuksiin Etelä-Suomen olosuhteissa. 
Vesa Imponen & Simo Kaila 

Ajoneuvopainojen korotuksen ja painoperusteisen kuormituksen vaikutus puutavaran 
autokuljetukseen. Antti Korpilahti 

Huonolaatuisen lehtipuun koneellinen korjuu. NSR-projekti. Markku Mäkelä 

Ajankohtaista. Koonneet Erkki Hänninen ja Sture Lampen 

Koneellinen puunkorjuu männikön ensimmäisessä harvennuksessa. Markku Mäkelä 

Lokomatic 90 -mittausjärjestelmä ja sen mittaustarkkuus. Kaarlo Rieppo 

Määräpituisen puutavaran katkonnan tarkkuus koneellisessa hakkuussa. Markku Halinen 

Hakkuumenetelmän vaikutus osapuiden metsäkuljetukseen. Liittyy Metsätehon 
monisteeseen 19.9.1988. Pekka-Juhani Kuitto 

Aikatauluajon vaikutus puutavaran autokuljetuksen tuottavuuteen. Antti Korpilahti 

Kajaani 1024 -mittalaite ja sen mittaustarkkuus. Kaarlo Rieppo 

Kuitupuun pituuden vaikutus puun korjuussa ja kaukokuljetuksessa. 
Vesa Imponen & Olavi Pennanen 

Pystymittauksen koepuiden osittelun vaikutus puutavaralajijaon tarkkuuteen Etelä-Suomessa. 
Markku Halinen 

Koneellinen puunkorjuu kuusikon ensimmäisessä harvennuksessa. Markku Mäkelä 

Puiden luku- ja mittauslaite FCS 1300. Markku Halinen & Hannu Vähäsaari 

Puutavaran autokuljetuksen resurssien suunnittelumalli. Antti Korpilahti 

Korotettujen ajoneuvopainojen kokeilu puutavaran autokuljetuksessa. 
Teppo Oijala & Olavi Pennanen 



(Katsaus) 

1/1990 

2/1990 

3/1990 

4/1990 

5!1990 

6/1990 

7/1990 

8/1990 

9/1990 

10/1990 

11/1990 

12/1990 

13/1990 

14/1990 

15/1990 

16/1990 

17/1990 

18/1990 

19/1990 

20/1990 

Hakkuukoneiden mittalaitteet. Kaarlo Rieppo 

Valmet 892!902 -kaksioteharvesteri. Kaarlo Rieppo 

Ajankohtaista. Koonnee t Erkki Hänninen ja Sture Lampen 

Turvemaiden koneellinen puunkorjuu kesäaikaisissa ensiharvennuksissa. NSR-projekti. 
Markku Mäkelä 

FMG 707/12 S Lokomo MotoNalle- ja FMG 707/18 S Lokomo MotoKarhu -kaksiote
harvesterit. Kaarlo Rieppo 

Tiestön puutteet puutavarankuljetuksissa. Mirja Alve & Olavi Pennanen 

Menetelmä leimikon hinnoittelu- ja suunnittelutietojen määrittämiseksi. Markku Mäkelä 

Paino-ositemenetelmä puutavaran mittauksessa tehtaalla. Jari Marjomaa 

Ajankohtaista. Koonnut Erkki Hänninen 

Puutavaralajien tuoretiheyksien ja puutavaran autokuljetusmäärien vaihtelu. 
Lyhennelmä Metsätehon monisteesta 4.6.1990. Jari Marjomaa & Teppo Oijala 

Kuorman painon määrittäminen puutavaran autokuljetuksessa. Timo Heikka 

Pienet kuormainharvesterit - Farmi Trac 5000 ja Nokka-Joker - ensiharvennusten 
hakkuukoneina. Markku Mäkelä 

Tavanomaiset kuormainharvesterit ensiharvennusten hakkuukoneina. Markku Mäkelä 

Taimikon perkauksen resurssitarve metsänuudistamisen toimenpideketjussa. 
NSR-projekti. Jarmo Hämäläinen & Simo Kaila 

Metsäkoneyrityksen koko ja muut kannattavuuteen vaikuttavat seikat. 
Juha Rajamäki & Timo Heikka 

Puunkorjuun ja korjuuresurssien suunnittelu - osa hankinnansuunnittelua. 
Antti Korpilahti 

Metsäkuljetus harvesterin jälkeen. Pekka-Juhani Kuitto 

Paikannettujen koealatietojen käyttö puunkorjuun ja metsänuudistamisen suunnittelussa. 
Jarmo Hämäläinen & ·vesa Imponen & Simo Kaila 

Ylispuiden poisto Pika 75- ja FMG 707/12 S MotoNalle -harvestereilla. NSR-projekti. 
Markku Mäkelä 

Ajankohtaista. Koonnut Erkki Hänninen 
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Metsätehon moniste 

10.1.1986 

16.1.1986 

6.3.1986 

27.3.1986 

11.4.1986 

25.4.1986 

6.5.1986 

21.5.1986 

12.8.1986 

12.8.1986 

17.10.1986 

21.10.1986 

27.1.1987 

2.2.1987 

7.5.1987 

10.8.1987 

29.9.1987 

12.10.1987 

14.12.1987 

16.12.1987 

30.12.1987 

22.3.1988 

30.5.1988 

Metsäkoneiden kustannuslaskenta. Markku Mäkelä 

Talous-, suojelu- ja virkistyskäytössä olevien metsien hoidosta Neuvostoliitossa. Raportti 
asiantuntijavaltuuskunnan Neuvostoliiton-matkasta 21. - 25.10.1985 aiheena 1 ja II ryhmän 
metsien hoidon ongelmat. Jan Heino & Jarmo Hämäläinen & Pekka Patosaari 

Lehtipuun korjuu kuormainharvesterilla Pohjois-Suomessa. Markku Mäkelä 

Kourasahan käyttöön perustuva osapuunakorjuu. Vesa Imponen 

PMP-Ieimikoiden korjuutekniset olosuhteet vuonna 19_85. Airi Eskelinen 

Puutavaran metsäkuljetus keskikokoisella kuormataktorilla. Liittyy Me tsätehon katsaukseen 
10!1986. Mikko Kahala & Pekka-Juhani Kuitto 

Moottorisahakarsinnan ajanmenekin jakautuminen rungon osille. Vesa Imponen & 
Pekka-Juhani Kuitto 

Puunkorjuukustannusten vertailu 1986. Airi Eskelinen & Timo Malinen 

Hakkuumiesten tärinätaudin ennaltaehkäisyn, diagnostiikan ja hoidon menetelmät ja väli
neet. Raportti symposiumista ja asiantuntijavaltuuskunnan matkasta Neuvostoliitossa 
23. - 27.6.1986. Erkki Hänninen 

Välivarastollahaketus ja metsähakkeen autokuljetus. Liittyy Metsätehon katsaukseen 
14/1986. Pekka-Juhani Kuitto 

IUFROn 18. maailmankongressi Jugoslaviassa. Matkavaikutelmia. Esko Mikkonen 

Metsäteollisuuden raaka- ja jätepuun kaukokuljetukset vuonna 1985. Tauno Laajalahti & 
Olavi Pennanen 

Pieniläpimittaisten puiden katkoota siirtelykaadossa. Risto Lilleberg 

Koepuidenmittauksen ajanmenekki metsurimittauksessa. Markku Halinen 

Puunkorjuukustannusten vertailu 1987. Airi Eskelinen & Timo Malinen 

Raportti suomalaisen puunkorjuuasiantuntijavaltuuskunnan Neuvostoliiton-matkasta 
11. - 15.5.1987. Tore Högnäs & Markku Laaksonen 

Puutavara- ja hakeautot talvella 1987. Liittyy Metsätehon katsaukseen 19/1987. Lasse Säteri 

Raportti Suomen ja Puolan väliseen metsäyhteistyöhön perus tuvasta asiantuntijo iden 
Puolan-matkasta 31.8. - 12.9.1987. Mikko Kahala & Pekka Mäkinen 

Olosuhteiden vaikutus puidenluvun ajanmenekkiin pystymittauksessa. Markku Halinen 

Matkakertomus asiantuntijoiden Neuvostoliiton-matkasta 17. - 22.8.1987. 
Aihe: Kehittyneeseen tekniikkaan perustuvien kone- ja prosessijärjes telmien suunnittelu 
hoitohakkuisiin tavoitteena puiden biomassan kokonaiskäyttö. Veikko H iltunen & 
Simo Kaila & Matti Siren 

Metsäteollisuuden raaka- ja jätepuun kaukokuljetukset vuonna 1986. Tauno Laajalahti & 
Olavi Pennanen 

PMP-Ieimikoiden korjuutekniset olosuhteet vuonna 1987. Airi Eskelinen 

Puunkorjuukustannusten vertailu 1988. Airi Eskelinen 



(Moniste) 

1.9.1988 

12.9.1988 

19.9.1988 

15.11.1988 

21.11.1988 

22.11.1988 

28.11.1988 

30.12.1988 

17.1.1989 

3.2.1989 

10.4.1989 

20.4.1989 

14.8.1989 

15.9.1989 

25.9.1989 

24.10.1989 

31.10.1989 

5.12.1989 

5.1.1990 

12.2.1990 

15.2.1990 

22.2.1990 

2.3.1990 

Puutavara-autojen ajankäyttö. Liittyy Metsätehon katsaukseen 13/1988. Mirja Alve 

Marttiini-mikron mittaustarkkuus. Markku Halinen 

Osapuukuormien koot ja rakenne ensiharvennuksessa (Raahen - Tornion alue). 
Liittyy Metsätehon katsaukseen 5/1989. Pekka-Juhani Kuitto 

Suoritun kuilupuun metsäkuljetus. Mikko Kahala 

Rekisteröivän mittakaulaimen käytön suhteellinen ajanmenekki metsurimittauksessa. 
Markku Halinen 

Katsaus keskieurooppalaiseen metsätalouteen. Matkakertomus opintomatkalta 
Keski-Euroopassa syyskuussa 1988. Jarmo Hämäläinen 

Suomalaisten puunkorjuunkehittäjien opintomatka Kanadassa ja Yhdysvalloissa 
12. - 24.9.1988. Tore Högnäs & Markku Halinen 

Metsäteollisuuden raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen puumäärät ja kustannukset 
vuonna 1987. Tauno Laajalahti & Olavi Pennanen 

Puunkorjuukustannusten vertailu 2!1988. Markus Lassheikki & Jarmo Lindroos & 
Jouko Örn 

Metsätyöntutkimus ja metsätöiden maksuperusteiden määrittäminen Puolassa 1988. 
Matkakertomus asiantuntijavierailusta. Pekka-Juhani Kuitto 

PMP-leimikoiden korjuutekniset olosuhteet vuonna 1988. Markus Lassheikki 

Puunkorjuukustannusten vertailu 1989. Markus Lassheikki & Jarmo Lindroos & 
Jouko Örn 

Metsäteollisuuden raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen puumäärät ja kustannukset 
vuonna 1988. Tauno Laajalahti & Olavi Pennanen 

Puun yläläpimitan arviointi kahteen tunnukseen perustuvan runkokäyrän ja metsikkö
tunnusten avulla. Hannu Vähäsaari 

Metsätraktorin ja monitoimikoneen kuljettajien koulutus. Raportti asiantuntijavaltuus
kunnan Neuvostoliiton-matkasta 26. - 30.6.1989. Erkki Hänninen & Raimo Savolainen 

Puutavaran monitoimikoneellavalmistuksen kustannusten kohdistaminen puutavaralajeille. 
Markku Mäkelä 

Metsätehon metsänhoitotöiden toimikunnan opintomatka Ruotsissa 22. - 25.8.1989. 
Matkakertomus. Jarmo Hämäläinen 

Puutavaran mittausmenetelmät vuosina 1988 ja 1990. Aarne Elovainio & Markku Halinen 

Puutavara-autokaluston kehittyminen. Mirja Alve & Olavi Pennanen 

Metsätyön ja metsätyövoiman kehityssuuntia. Jouko Örn 

Metsäteho 1990 -projektin loppuraportti. Hannu Vallanen 

Osapuukuormien koot ja rakenteet ensiharvennuskorjuussa. Pohjois-Suomi. 
Pekka-Juhani Kuitto 

Puiden joukkokäsittelyn mahdollisuuksista harvennushakkuissa. Tuloksia esitutkimuksesta. 
Risto Lilleberg 
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(Moniste) 

28.3.1990 

9.4.1990 

24.4.1990 

4.6.1990 

8.10.1990 

22.11.1990 

30.11.1990 

Kuormainharvesteri avo- ja harvennushakkuissa. Maksuperustetutkimus. Risto Lilleberg 

Puunkorjuukustannusten vertailu 1990. Jarmo Lindroos & Jouko Örn 

Lännen T 214 C 1 Lako 60 -ylispuuhakkuukone. Aarne Elovainio & Reima Liikkanen 

Puutavaralajien tuoretiheyksien ja puutavaran autokuljetusmäärien vaihtelu. 
Liittyy Metsätehon katsaukseen 10/1990. Jari Marjomaa & Teppo Oijala 

Metsäteollisuuden raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen puumäärät ja kustannukset 
vuonna 1989. Tauno Laajalahti & Olavi Pennanen 

Puunkorjuun ja -kuljetusten organisointi Puolassa. I":Aatkakertomus asiantuntijavierailusta 
14. - 23.10.1990. Pekka-Juhani Kuitto, Metsäteho & Jarmo Väisänen, Metsähallitus 

Kuusikuilupuun kastelu uiton ja vesivarastoinnin aikana. Markku Halinen 

Metsätehon opas 

Metsurin hakkuun työ- ja suunnitteluohje. 
- Osa Metsuri. 1986 
- Osa Työnopastaja. 1986 
- Osa Työnjohtaja. Toinen, uudistettu painos. 1988 

Monitoimikoneopas. 1989 
Taskuohjeet 
- Harvennusohje, Etelä-Suomi 
- Harvennusohje, Pohjois-Suomi 

Ojitusalueiden puunkorjuun ja metsänparannustöiden yhteensovittaminen. 1989 

Sahapuurunkojen apteeraus -taskuohjeet. Uudistettu painos. 1989 

Sahatukkien mitta- ja laatuvaatimukset sekä sahapuurunkojen apteeraus, 
opetuspaketti (kalvosarja tai diat) Uudistettu painos. 1989 

Hankintapuun varastointi autokuljetusta varten. Ohjelehtinen, 50 kpl/lehtiö. 
Uudistettu painos. 1990 

Harvennushakkuiden korjuujäljelle asetettavat vaatimukset sekä 
korjuujäljen arviointi ja mittaaminen. 1990 

Koneellisesti korjattavan leimikon suunnittelu. 1990 
Tukimateriaalina moniste kalvojen tekoa varten 

Puutavaran tilavuuden mittaus hakkuukoneen mittalaitteella. Esite, 45 - 50 kpl/lehtiö. 
1990 

METSÄTEHO SUOMEN METSÄTEOLLISUUDEN KESKUSLIITTO RY:N METSÄTYONTUTKIMUSOSASTO 
PL 194 (Fabianinkatu 9 8) · 00131 HELSINKI · Puhelin (90) 658 922 
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Metsäkoneiden jatkuva maksuperustetutkilliils ja 
sen kenttäaineiston keruu käynnistettiin 
Koneyrittäjien liitto r.y:n ja Metsäalan 
Kuljetuksenantajien kanssa tehdyn suunnitel
man ja sovittujen periaatteiden mukaisesti . 
Metsäkuljetusta koskevat välitulokset luovu
tettiin sopijapuolille, moniste 20.12.1990. 
Metsäkoneiden jatkuvan maksuperustetutkimuk
sen esittelyä varten valmistettiin video
filmi . 

Tilastot ja testaukset 

Se uraavat tilastot valmistuivat: 

• Metsäkoneiden myynti 1989, moniste tammikuu 
1990. 

• Puutavara-autot syksyllä 1990, Metsätehon 
moniste 4.1.1991. Kooste julkaistaan myös 
Metsätehon katsauksena 2/1991. 

Metsäteollisuuden raakapuun korjuun ja 
kaukokuljetuksen puumäärät ja kustannukset 
vuonna 1989, Metsätehon moniste 8 . 10 . 1990 . 

Tulokset käyttöteknisistä testauksista val
mistuivat seuraavista koneista ja laitteista: 

• Hakkuukoneiden mittalaitteet, Metsätehon 
katsaus 1/1990 . 

• Valmet 828 -kuormatraktorin liikkumisomi
naisuudet erilais in tela- ja pyörävarustuk
sin, Metsätehon katsaus 20/1990 ja video 
filmi. 

• Lännen T 214 C / Lako 60 -ylispuuhakkuu
kone, Metsätehon moniste 24.4.1990. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

METSÄTEHON TUTKIMUS- JA 
KOKEILUTOIMINTA 1991 

Tutkimusaiheet pohjautuvat Metsätehon vuosien 
1991 - 1993 toimintaohjelmaan, joka on raken
nettu Metsäteho 1990 -projektin periaatteiden 
mukaisesti. Toiminta on suunnattu painoaloit
tain määritettyihin tutkimus- ja kehitys
proj ekteihin. Suomen Metsäteollisuuden Kes
kusliitto vahvisti Metsätehon toimintasuun
nitelman vuodeksi 1991 syyskokouksessaan 
19.ll. l990 . 

Puunkorjuun tekniikka ja työmenetelmät 

Kasvatushakkuiden puuntuotannollisia j a kor
juuteknisiä tavoitteita sekä toteutusvaih
toehtoja koskevassa hankkeessa vertaillaan 
metsikön vaihtoehtoisia harvennusohjelmia , 
laaditaan uusia, eri tavoitteita p a inottavia 
harvennusmallej a sekä määritellään harven
nuskorjuun kehittämistarpeita. Laadittava 

harvennushakkuiden vertailumalli sisältää 
harvennusten erilaiset puuntuotannolliset ja 
korjuutekniset tavoitteet. 

Harvennushakkuiden korjuutekniikan alalla 
tavoitteena on saada selville ja kehittää 
niitä menetelmiä ja koneita, jotka teknises
ti, taloudellisesti sekä työjäljeltään par
haiten soveltuvat koneellisiin ensiharvennus
hakkuisiin. 

Ylispuiden korjuu tulee luontaisen uudistami
sen yleistymisen myötä lisääntymään. Tavoit
teena on kehittää korjuumenetelmiä, joilla 
ylispuita v oidaan korjata vähin taimikko
vaurioin, mutta silti taloudellisesti. 

Metsänuudistamisen menetelmät 
ja tekniikka 

Niiden tutkimusten tavoitteena, jotka koske
vat metsänuudistamisen tulosten tiedonkeruu
ta ja analysointia, on kehittää tiedonkeruu
menetelmiä sekä tiedon hallintaa ja analy
sointia. Metsänhoito-organisaatioiden tar
peita varten laaditaan suositus siitä, miten 
uudistamistuloksia koskeva tiedonhankinta ja 
-hallinta tulisi järjestää. 

Metsätehon laatiman metsänviljelyn vertailu
mallin rakennetta ja sisäl töä kehitetään, ja 
mallia laajennetaan kattamaan nykyistä useam
pia ilmastoalueita . Mallinnuksessa pyritään 
siihen, että taimikon kehitystä koskevaa osaa 
voidaan käyttää myös erillisenä, er ityisesti 
perkausten tarkasteluun . 

Puunkorjuun koneellistamisen myötä syntyy 
epätasapaino korjuun ja metsänhoidon työvoi
mantarpeen välillä. Istutuksen ja taimikon 
harvennuksen ja perkauksen koneellistamisen 
sekä maanmuokkauksen konetekniikan kehittämi
sen avulla pyritään tämän epätasapainon pie
nentämiseen . 

Puutavaran kaukokuljetuksen talous 
ja tekniikka 

Ajoneuvojen suurempi paino vaatii alemmalta 
tieverkolta ja metsäteiltä riittävää kanta
vuutta ja liikennöitävyyttä. Tavoitteena on 
selvittää näiden teiden kunto ja etsiä keino
ja niiden kehittämiseksi. 

Autokuljetuksen liittymistä vesitie- ja rau
tatiekuljetukseen ja toisaalta kaukokuljetuk
sen liittymistä puun vastaanottoon tehtaalla 
tutkitaan. Tavoitteena on selvittää sauma 
va iheiden vaikutusta kuljetusmuotoihin ja 
puutavaran varastointiin. 

Pitkillä kuljetusmatkoilla tulisi olla käy 
tettävissä vaihtoehtoisia kuljetusmuotoja. 
Yksi niistä on uitto, jonka sopivuutta kulje
tustarpeisiin tutkitaan samoin kuin selvite
tään edellytyksiä puutavaran aluskulj etuk
seen. 

I'Y!ETS~TEHO 
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Palkka- ja maksuperusteet 

Metsätöiden kehittämistä varten selvitetään 
työn vaativuutta vastaavan palkkauksen käyt
töä . Tavoitteena on myös tutkia työjälkeen 
ja työtuloks~n laatuun perustuvia palkanmää
ritystekniikoita ja niiden soveltuvuutta 
metsä työhön. 

Metsäkoneiden jatkuvassa maksuperustetutki
muksessa korjuukoneita koskeva tutkimus en
simmäisen vuoden osalta valmistuu. Sen jäl
keen siirrytään pitämään tietoja ajan tasalla . 

Autokuljetusmaksujen perusteita selvitetään 
alalla tehtyjen muutosten vuoksi nyt laajem
min. Samalla kehitetään tutkimusmetodiikkaa. 
Autokuljetuksen kustannuslaskentamalli päivi
tetään uudistetuin tuottavuus- ja kustannus
tiedoin tarkoituksena tuottaa mallin avulla 
autokuljetuksen maksuperusteisiin liittyvää 
tietoa. 

Metsätöiden organisointi ja resurssit 

Metsätöiden resurssien mitoitusta ja käyttöä 
s ilmällä pitäen selvitetään työvoiman ja 
konekaluston tarvetta ja tarjontaa työvoima
ja konepolitiikan sekä koulutuksen suunnit
telua varten. 

Työryhmien soveltuvuutta muuttuvassa metsä
työssä tutkitaan, ja työryhmäjärjestelyjen 
menettelytapaa kehitetään. Tavoitteena on 
parantaa metsätöiden kokonaistuottavuutta, 
työviihtyvyyttä sekä työturvallisuutta . 

Kokonaisurakoinnin vaikutuksia työn organi
solmlseen , tuottavuuteen ja kustannuksiin 
puunhankinnassa ja puuntuottamisessa selvite
tään. Kaluston omistussuhteiden ja yrityksen 
koon vaikutukset tuottavuuteen ja kannatta
vuuteen ovat myös tutkimuksen kohteena. 

Suomen Akatemian osin rahoittama hanke puu
huollon kustannukset huomioonottavasta auto
kuljetusresurssien mitoittamisesta jatkuu 
vuonna 1991 . 

Puunhankinnan ja puuntuotannon ohjaus 

Sellaista työmaasuunnittelua, joka ottaa 
huomioon puukaupan, puunhankinnan suunnitte
lun, metsänuudistamisen ja puuntuotannon oh
jauksen tietotarpeet, kehitetään. Tutkimus
kohteina ovat puusto - ja maa stotietojen ke
ruu, tiedonhankinn an kustannukset ja paikan
nustekniikka . 

Metsäteho Review 3/1991 

Lisäksi selvitetään, miten leimikon huolelli
nen lohkotus sekä joustava apteeraus ja ope
raatioiden ajoitus vaikuttavat puuvirtaan , 
puun varastointitarpeeseen ja arvosaantoon, 
työvoiman ja kaluston käyttöön sekä toiminnan 
kokonaiskustannuksiin. 

Puukauppaan liittyvänä tuotetaan tietoa, 
jonka perusteella voitaisiin selvittää, onko 
nykyisestä tavaralajeihin perustuvasta puun 
hinnoittelusta mahdollista siirtyä runkoina 
hinnoitteluun. 

Harvestereiden mittalaitteilla tehtävän ap
teerauksen laatua tutkitaan . Lisäksi kehite
t ään apteerausautomatiikan hyödyntämistä JOT
tyyppisessä ,puunhankinnassa. 

Uuden tekniikan käyttömahdollisuuksia puun
korjuun ja -kuljetuksen operatiivisessa oh
jauksessa selvitetään. Kohteena ovat tie
donsiirto, eräkohtainen tunnistetieto ja 
paikkatietojärjestelmät. 

Puutavaran mittausmenetelmät 
ja -tekniikka 

Pystypuuston mittauksen kehittämistä varten 
tarvitaan uutta tietoa. Yksinkertaistettua, 
kahden tunnuksen pystymittausta sekä metsurin 
suorittamaa pystymittausta tutkitaan, ja 
niissä käytettävistä mittalaitteista kerätään 
käyttökokemuksia. 

Metsä teho osallistuu monitoimikoneiden mitta
laitteiden ja niiden ohjelmistojen standar 
dointiin . Mittalaitteiden testaaminen jat
kuu, ja laitteiden apteerausominaisuuksia 
selvitetään ja kehitetään. 

Puutavaran mittausta tehtaalla ja terminaa
leissa kehitetään nykyistä automaattisemmaksi 
ja tarkemmaksi. Sitä varten tutkitaan eri
tyisesti eräkohtaisen mittaustiedon hankintaa 
ja h allintaa. 

Puutavaran tuoretiheyden vuodenaikaisesta ja 
alueittaisesta vaihtelusta kerätään tietoa ja 
selvitetään, mitkä seikat vaikuttavat tuore
tiheyteen. Tietoja tarvitaan puutavaran pai
nomittauksen ja autokuljetuksen kehittämiseksi. 

Hankintaketjun eri vaiheissa sekä puutavaran 
vastaanotossa käyttöpaikoilla tulisi voida 
mitata puutavaran laatua. Siihen kehitetään 
mittausmenetelmiä ja -tekniikkaa. 

Asiasanat: Toimintakertomukset 
Tutkimus ohjelmat 
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