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METSÄ TEHON TUTKIMUS- JA 
KEHITYSTOIMINTA VUONNA 1991 

Metsätehon vuoden 1991 toimintaohjelmassa oli alun 
perin 27 tutkimusaihetta, joista osa oli laajoja, usean 
osaprojektin aiheita. Yhdestä aiheesta luovuttiin ja 
yksi siirrettiin myöhemmäksi. Tutkimusohjelmasuun
niteltiin yhteistyössä jäsenten asiantuntijoiden kanssa. 

Seuraavassa esitellään toimintavuoden aikana valmis
tuneita tutkimuksia. Käynnissä olevat tutkimusaiheet 
selviävätMetsätehon varsinaisesta toimintakertomuk
sesta. 

Puun tuottaminen 

Puuntuottamisen aihealueella selvitettiin maanmuokkaus
ta, vertailtiin uudistamisvaihtoehtoja sekii saatettiin päätökseen 
Metsäntutkimuslaitoksen ja Jaakko Pöyry Oy:n kanssa teh
ty laaja tutkimus haroennushakkuiden taloudellisesta mer
kityksestä ja haroennusvaihtoehdoista. Valmiiksi saatiin 
myös ensiharvennusten koneellista korjuu ta koskeva tutki
mushanke. Selvitykset metsänuudistamisen koneellistamisesta 
sekii työmaasuunnittelusta jatkuvat vuonna 1992. 

Vuonna 1989 metsämaata muokattiin noin 130000ha. 
Muokkausalasta äestettiin 59%, aurattiin 21 %, mätäs
tettiin 17 % ja lähinnä laikutettiin loput. Huomatta
vimmat muutokset eri menetelmien käytössä viime 
vuosikymmenenaikanaovatolleethydraulipainotteis
ten ja pakkopyöritteisten äkeiden määrän nopea kas
vu, aurauspinta-alan pieneneminen lähes puoleen aiem
masta ja mätästyksen tulo aurauksen tilalle erityisesti 
Etelä-Suomessa. Koneyksiköiden vuotuinen muok
kauspinta-ala on jonkin verran suurentunut. Metsä
tehon katsaus 10/1991 
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Metsävarojen suhteellinen runsaus, metsien omistus
rakenteen muutos ja puumarkkinoiden epävakaisuus 
vähentävät ensimmäiseksi kiinnostusta harvennus
hakkuista saatavaan pienikokoiseen puuhun. Huono 
kannattavuusuhkaa tarpeellisia toimia. Harvennukset 
ovat kuitenkin osa metsikön koko kiertoajan tai laa
jemman metsäalueen pitkän ajan taloustulosta. 
Metsäntutkimuslaitoksen, Metsä tehon ja Jaakko Pöyry 
Oy:n yhteishankkeen loppuraportti "Harvennushak
kuiden taloudellinen merkitys ja toteuttamisvaih
toehdot" on ilmestynyt maa- ja metsätalousministeriön 
julkaisuna 1992. 

Kun harvennusvoimakkuutta lisätään, järeytyy pois
tuma ja jäävä puusto haittaa vähemmän harvesterin 
työskentelyä. Näin hakkuun tuottavuutta voidaan 
lisätä. Kun joukkokäsittelyssä käytettiin systemaattista 
valintaa, ajanmenekki oli pienin; se oli 27 % pienempi 
kuin lievässä alaharvennuksessa. 
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Kuva 1. Muokkauspinta-alojen kehitys vuosina 1979 ja 
1987 - 1989 sekä arvio vuodelle 1995 
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Kuva 2. Monitoimiosa Valmet 942 on suunniteltu käy
tettäväksi puiden joukko käsittelyyn. Molemmat valok. 
Metsäteho 

Tuottavuudeltaan paras menetelmä oli laatupainotteinen 
ala-yläharvennus yksinpuinkäsittelyssä. Kaikissa muissa 
tapauksissa joukkokäsittely oli tuottavuudeltaan pa
rempi. Korjuujälki oli harvennustavasta ja työtek
niikasta riippumatta samanlaatuinen. Metsätehon tie
dotus406 

Puun korjuu 

Haroennuspuun koneellinen korjuu on jatkuvasti kehittämi
sen tarpeessa. Uudeksi, laajempaa tutkimista vaativaksi 
aiheeksi tuli luontaisen uudistamisen korjuutekniikka. Pääte
lulkkuun ja myöhempien haroennuslulkkuiden koneelliset 
hakkuumenetelmät ovat vakiintuneet. Niissä päähuomio 
kiinnitettiin mittausautomatiikkaan ja apteeraukseen. 

Hakkuun työehtosopijapuolten pyynnöstä Metsäteho 
tutki kuusikuitutukkien manuaalista hakkuuta. Tu
lokset on analysoitu ja luovutettu sopijapuolille. Tu
lokset esitellään vuoden 1992 alkupuolella ilmestyvässä 
Metsätehon monisteessa. 

Kuormainharvesteri osoittautui sopivaksi vaihtoeh
doksi perinteiselle manuaaliselle ylispuuhakkuulle. 
Puiden kaadon hyvä hallinta ja mahdollisuus siirtää 
puuta kaatosahauksen jälkeen ennen sen maahan is
keytymistä säästävät taimikkoa, kun iskeymän pai
kaksi valitaan ajoura tai aukko taimikossa. Mies- ja 
hakkuukonetyön yhdistelmämenetelmälle löydettiin 
soveltuva käyttöalue hieman varttuneemrnista taimi
kaista. Jonkin verran taimia tuhoutuu, käytettiinpä 
mitä korjuumenetelmää hyvänsä. Metsätehon katsaus 
18/1991 

Kourasahan käyttö puiden katkontaan osa
puunakorjuussa on edullisempaa kuin moottorisahan 
käyttö, kun puut ovat runsasoksaisia. Oksaisuus vai
kuttaa moottorisahatyöhön enemmän. Kourasahan 
käyttöön perustuvassa osapuumenetelmässä kuormat 
ovat suurempia kuin manuaalisessa osapuumene
telmässä silloin, kun puissa on runsaasti paksuja oksia. 
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Koura puristaa katkaisuvaiheessa puut tiiviimmin 
yhteen, jolloin kuorrniin mahtuu enemmän. Kourasa
hamenetelmän haittana taas on se, että kuorrniin tulee 
ainespuunmittaista latvapuuta enemmän kuin manu
aalisessa osapuumenetelmässä. Metsätehon katsaus 
11/1991 ja Metsätehon moniste 4.3.1991 

Vuonna .1989 Metsäteho esitteli menetelmän, jolla 
koneellisen ·puutavaranvalmistuksen kustannukset 
voidaan jakaa tukki- ja kuitupuutavaralajeille (Metsäte
hon moniste 24.10.1989). Uusi selvitys täydentää edel
listä vertaamalla tukkirunkojen käsittelyn ajanmenek
kijakaumaa useiden koneiden vastaavaan keski
määräiseen ajanmenekkijakaumaan. Metsätehon 
moniste 31.5.1991. 

Puutavaran mittaus 

Puutavaran mittauksen kustannuksia pyrittiin pienentämiiiin 
usean tutkimuksen avulla. Käytössäolevia menetelmiä yk
sinkertaistettiin ja niiden luotettavuutta ja kiiyttökelpoisuut
ta selvitettiin. 

Pituuskoepuiden mittaus metsurimittaukseen liittyen 
soveltuu hyvin metsurin tehtäväksi hakkuun yhteydessä. 
Mittauksen työnvaiheet nivoutuvat metsurin hakkuu
työnvaiheisiin luontevasti ja mittauksen vaatima li
sätyö on melko vähäistä. Koepuiden mittauksessa 
tarkkuus osoittautui tutkimuksessa riittäväksi. Metsäte
hon katsaus 7/1991 

Leimikko-olosuhteiden vaikutus ajanmenekkiin selvi
tettiin sellaisessa menetelmässä, jossa yksi mittaaja 
mittaa pystymittauksen koepuut jo puidenluvun yh
teydessä. Apuna mittaaja käytti elektronista mittausväli
nettä, joka valitsee koepuut automaattisesti. Mäntyjen 
mittauksen ajanmenekki oli selvästi suurempi kuin 
kuusien ja koivujen. Mäntyjen tukkiosan työläs pituu
denmäärittely ja vikaisuuksien tarkastelu oli syynä 
suurempaan ajanmenekkiin. Metsätehon moniste 4.2. 
1992 

Kuva 3. Laskentatapa-, mittaustarkkuus-ja otoskoko
aineiston keruu käynnissä 
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VUONNA 1991 ILMESTYNEET JULKAISUT 

Metsätehon tiedotus 

405 Tutkimus metsäkoneiden nostureista ja niillä työskentelystä. Kaarlo Rieppo 

406 Harvennustapa ja puiden joukkokäsittely ensiharvennusmännikön koneellisessa 
hakkuussa. NSR-projekti. Risto Lilleberg 

Metsätehon katsaus 

1/1991 

2/1991 

3/1991 

4/1991 

5/1991 

6/1991 

7/1991 

8/1991 

9/1991 

Kesäkuu 1991 

10/1991 

11/1991 

12/1991 

13/1991 

14/1991 

15/1991 

Puiden ja puutavaran elektroniset mittauslaitteet Tapio Räsänen 

Puutavara-autot 1990 ja autokaluston kehitys. Teppo Oijala & Lasse Säteri 

Ajankohtaista. Koonnut Sture Lampen 

Otantanippujan mittaukseen tarkoitetun AVM2000-mittalaitteen tarkkuus. Jari Marjomaa 

FMG 0470 Matokärppä -pienharvesteri ensiharvennushakkuissa. Jari Terävä 

Puutavara-auton kuormausmenetelmien vertailua. Esa Korhonen & Teppo Oijala 

Hakkuun yhteydessä suoritetun koepuidenmittauksen ajanmenekki ja tarkkuus metsuri
mittauksessa. Jari Marjomaa & Tapio Räsänen 

Puutavara uittoon uusin menetelmin. Juha Nieminen & Teppo Oijala & Jari Terävä 

Valmet MD21VMU -mittalaite ja sen mittaustarkkuus. Asko Poikela & Kaarlo Rieppo 

Metsäteho uudistuu -esite 

Maanmuokkauksen menetelmät ja konekalusto vuonna 1989. Jarmo Hämäläinen & 
Ari Vastamäki 

Kourasaha osapuunakorjuussa. Pekka-Juhani Kuitto 

Leimikon hinnoittelu- ja suunnittelumenetelmän tarkkuus. Jussi Lemmetty 

Harvemeter 4000 -mittalaite ja sen mittaustarkkuus. Kaarlo Rieppo 

Aukusti - autokuljetusten kustannuslaskentamalli. Teppo Oijala 

Talvipainon merkitys puutavaran autokuljetukselle. Jari Kivistö 

KAANNA 



16/1991 

17/1991 

18/1991 

Hyönteistuhojen torjuntalain vaikutus havupuutavaran hankintaan. Antti Korpilahti 

Hakkuukoneiden mittalaitteiden tilavuudenmittauksen tarkastusmittaus. Sami Perttola & 
Kaarlo Rieppo 

Ylispuiden poisto konetyönä, miestyönä ja niiden yhdistelmänä. Tapio Peltoniemi 

Monisteina on julkaistu seuraavat osaselvitykset ja raportit 

4.1.1991 

22.1.1991 

28.1.1991 

4.3.1991 

15.4.1991 

22.4.1991 

31.5.1991 

22.11.1991 

2.12.1991 

3.12.1991 

30.12.1991 

Metsätehon opas 

Puutavara-autot syksyllä 1990. Teppo Oijala & Lasse Säteri 

Puunkorjuu Skotlannissa. Selostus hankintateknisen toimikunnan opintomatkasta 
28. - 30.11.1990 

Tuloksia metsänhoitoyhdistysten suorittamasta leimikon hinnoitteluun ja suunnitteluun 
tarvittavien tietojen mittauskokeilusta. Markku Mäkelä 

Kourasaha ensiharvennusleimikoiden osapuunakorjuussa Pohjois-Suomessa. Puuraaka
aineen määrä- ja laatuselvitys. Pekka-Juhani Kuitto 

Metsäteollisuuden raakapuun ko~uun ja kaukokuljetuksen puumäärät ja kustannukset 
vuonna 1990. Tauno Laajalahti & Olavi Pennanen 

Puunkorjuukustannusten vertailu 1991 . Jarmo Lindroos & Jouko Örn 

Koneellisen hakkuun kustannusten jako puutavaralajeille. Sirkka Keskinen & 
Jarmo Lindroos & Jari Terävä 

Metsänhoitotöiden menetelmät ja kustannukset Ruotsissa. Matkakertomus Metsäalan 
Kuljetuksenantajien metsänparannusryhmän opintomatkasta Ruotsissa 24. - 25.9.1991. 
Jarmo Hämäläinen 

Aukusti - autokuljetusten kustannuslaskentamalli. Käyttöohjeita. Teppo Oijala 

Runkokäyrän laadinta koneellisen mittauksen yhteydessä. Mänty ja kuusi. 
Olli-Pekka Ahonen & Vesa lmponen 

Osapuun autokuljetuksen ajanmenekki ja kuormien koot Pohjois-Suomessa. Teppo Oijala 

Puutavaran veteen- ja jäälleajo. Yhteistyössä työsuojeluhallituksen kanssa 

Metsurin puutavaranhakkuun työ- ja suunnitteluopas. 
(Osa: Metsuri) 

Metsurin puutavaranhakkuun työ- ja suunnitteluopas. 
Osa: Työnjohtaja, työnopastaja 
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Kuva 4. AVM2000-mittausjärjestelmän osat 
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Hakkuukoneiden mittalaitteiden tilavuudenmittauksen 
tarkastamista selvitettiin. Menetelminä olivatmuistis
sa olevat viimeiset pölkyt ja tarkastusmittaus varastol
la. Kun tilavuusvirhe halutaan selvittää ±1 %:n tar-k
kuudella ja 90 %:n luotettavuudella, tarvitaan parhaan 
mittalaitteen osalta 40 tukin ja 70 kuitupuupölkyn 
otoskoko. Epätarkempien mittalaitteiden tarkastus
erien koko on suurempi. Tarkastusmittauksesta lisää 
Metsätehon katsauksessa 17/1991. 

laskea koneellisen mittauksen yhteydessä muodostet
tavan runkokäyrän avulla. Runkokäyrämalleille on 
nähtävissä monia käyttöalueita. Metsätehon moniste 
3.12.1991 

Tutkimuksen ''Puunkorjuuvaihtoehtojen taloudellinen 
kehitys" tavoitteena oli selvittää hakkuun koneellista
misen taloudellisia ja organisatorisia vaikutuksia puun
hankintaan ja -tuottamiseen. Mallitarkastelut osoitta
vat, että korjuukustannusten kannalta koneellisen 
hakkuun taloudellinen osuus on 94-98% korjattavasta 
puumäärästä. Taloudellista osuutta on kuitenkin ra
joittamassa metsänhoitotöihin tarvittava työvoima, joka 
talvella tulisi työllistää hakkuissa. Tulokset julkais
taan lähiaikoina Metsätehon tiedotuksessa 407. 

Metsän hyönteis- ja sienituhojen torjuntalain vaikutus
ta puunhankintaan selvitettiin. Havutukit kuljetetaan 
metsävarastoista viimeistään kesän alussa, ja niiden 
varastot ovat lain mukaisia. Kuusikuitupuun kesäva
rastot olivat vuonna 1990 suurempia kuin laki sallii. 
Pitkälläkin aikavälillä mäntykuitupuun kesävarastot 
ovat olleet huomattavan suuria, 6 - 11-kertaisia sallit
tuihin nähden. Metsätehon katsaus 16/1991 
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Otantanippujen mittaukseen tehtaalla tarkoitetun 10 

AVM2000 -mittalaitteen tarkkuutta tutkittiin Inkeroi-
sissa. Laitteen tilavuudenmittaustarkkuus jäi huo
nommaksi kuin upotusmittauksen. A VM2000-mitta
laitetta kehitetään edelleen, ja silloin tulisi kiinnittää 
huomiota myös puutavaran laadun mittaukseen, ku
ten lahon ja alamittaisen puutavaran tunnistamistekniik
kaan. Metsätehon katsaus 4/1991 

e Puunhankinnan ohjaus 

Tutkimuksen aihepiiriä laajennettiin myös puuknupan 
suuntaan. Leimikon hinnoittelu- ja suunnittelutietoja pa
rantava selvitys sekii puun hinnoittelumenetelmän kehi
tyshanke toivat uusia aiheita toimintaan. 

Leimikon hinnoittelu- ja suunnittelumenetelmä perus
tuu objektiivisiin mittauksiin tavallisilla mittausväli
neillä. Menetelmällä saatiin kohtuullisen tarkat puuta
varala jei ttaiset määräarviot ja hinnoittelu tiedot saatiin 
hyvin määritetyiksi. Menetelmä osoittautui käytänn&sä 
toimivaksi ja kustannuksiltaan, 0,20-1,00 mk/ m3, koh
tuulliseksi. Metsätehon katsaus 12/1991 ja Metsäte
hon moniste 28.1.1991 

Puun hinnoittelumenetelmän kehittämisen aihealueelta 
on valmistunut esiselvitys siitä, miten luotettavasti 
puutavarakappaleiden tilavuudet ja pituudet voidaan 
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Kuva 5. Puutavaravarastot kaukokuljetusreittien varrella ja 
tehtailla kesäkuun lopussa 1981 ·1990, Suomen Metsäteol· 
lisuuden Keskusliiton tilastot 

Kaukokuljetus 

Puutavaran kaukokuljetusten kehittämiseksi tutkittiin puu
tavara-autojen talviknudeksi korotettujen kokonaispainojen 
merkitystä sekii jatkettiin eri kuljetusmuotojen ja varastoin
nin tutkimista lähinnä uittoon sovellettuna. 

Puu tavara-autojen kuormaamisessa erilliskuormaajan 
käyttö on edullisempaa kuin autokohtaisen kuormai
men 70 km:n etäisyydelle, jos puutavaraa on runsaasti. 
Erilliskuormaajaa ja kahta perävaunua käyttävän 
yhdistelmän tuottavuus 50 km:n kuljetusmatkalla on 
42 % suurempi kuin autokohtaisella kuormaimella 
varustetun yhdistelmän. Metsätehon katsaus 6/1991 
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Nippujen kaataminen 
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Kuva 6. Uittoonajon lisäkustannukset 

Puutavaranippujen kaatamiselle autosta veteen on etsitty 
vaihtoehtoja. Silloin kuljetuskustannuksia lisäävistä 
autojen uittoonajovarusteista voitaisiin luopua. Kahta 
koneellista menetelmää tutkittiin. Tulokset rohkaisevat 
jatkamaan tutkimusta. Metsätehon katsaus 8/1991 

Kolmena talvena tiehallitus on myöntänyt luvan koro
tetun yhdistelmäpainon (60 tonnia) käyttöön kaikissa 
autokuljetuksissa. Korotettua painoa voidaan hyödyntää 
joko siirtämällä kelirikkaaikaisia kuljetuksia talveen ja 
pitämällä kaluston määrä ennallaan tai vähentämällä 
kalustoa vilkkaimpana kautena. Kumpikin vaihtoehto 
tuo selvää rahansäästöä. Muista eduista lisää Metsäte
hon katsauksessa 15/1991 

Pohjois-Suomea varten on selvitetty osapuun autokul
jetuksen ajanmenekki ja kuormien koot. Kuormatila 
rajoitti ajoneuvoyhdistelmien kuormankokoa enemmän 
kuin auton kantavuus. Osapuun ominaisuudet ja kuor
mausolosuhteet vaikuttavat merkittävästi sen auto
kuljetuksen ajanmenekkiin ja kuormien kokoon. Va
rastojen sijainti olisi vastaisuudessa suunniteltava entistä 
tarkemmin. Metsätehon moniste 30.12. 1991 

Töiden organisointi, puunhankinnan 
suunnittelu ja maksuperusteet 

Projekti työryhmien käytöstä metsätöissä ja palkkausjärjes
telmien kehittämisestä jatkui suunnitelman mukaisesti. Uu
dentyyppisenä aiheena selvitettiin metsätyön ja kuljetuksen 
urakointimuotoja. Puunkorjuuvaihtoehtojen taloudellisuut
ta, puunkorjuu-ja puuntuottamistöiden järjestelyä organi
saatiossa sekii joustavan puunhankinnan tuotantomallia 
koskevien tutkimusten tulokset valmistuivat. Metsäalan 
yksilöllistä urakointia palvelevat mikrotietokonepohjaiset 
kustannuslaskentamallit valmistuivat koneellista hakkuu
ta, metsäkuljetusta ja autokuljetusta varten. 
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Metsäkoneiden jatkuva rnaksuperustetutkimus, jonka 
sopijapuolet olivat antaneet Metsätehon tehtäväksi, 
jouduttiin lopettamaan vuoden 1991 lopussa sopi
muskäytännön purkauduttua. Ensimmäisen vuoden 
tulokset koneellisesta hakkuusta ja metsäkuljetuksesta 
on annettu sopijapuolille. 

Yrittäjien ja urakanantajien kokemuksia koko
naisurakoinnista selvitettiin haastattelututkimuksen 
avulla. Siinä kokonaisurakointi sisälsi koneellisen 
hakkuun, metsäkuljetuksen ja autokuljetuksen samas
sa urakointisopimuksessa. Tulokset antavat ideoita 
metsäalan urakoinnin kehittämiseksi. Kokemukset 12 
ketjusta esitellään Metsätehon katsauksessa 1/1992. 

Puunkorjuukustannukset ovat suurentuneet huhtikuus
sa 1990 laadittuun vertailulaskelmaan nähden. Kor
juuketjujen kokonaiskustannukset ovat suurentuneet 
manuaalisten keljujen osalta keskimäärin 6.0 %ja koneel
listen ketjujen osalta keskimäärin 1.5 %. Metsätehon 
moniste 22.4.1991 

Metsäalan Kuljetuksenantajien ja Metsätehon yhteis
hankkeena on laadittu mikrotietokonepohjaiset tak- a 
sanlaskentamallit puutavaran koneellista hakkuuta, • 
metsäkuljetusta ja autokuljetusta varten. Mallit ovat 
valmiit, ja niitä kokeillaan käytännössä. Malleja esitte-
levä Metsätehon katsaus ja moniste julkaistaan alku
vuonna 1992. 

Puutavaran autokuljetusten kustannuslaskentamallin 
- Aukustin - päätehtävä on perehdyttää käyttäjänsä 
siihen, miten autokuljetuskustannukset lasketaan ja 
miten eri seikat vaikuttavat niihin. Mallin avulla voi
daan helposti tarkastella erilaisten kalustovaihtoehtojen 
kannattavuutta annetussa kuljetustehtävässä. Mallia 
esitellään Metsätehon katsauksessa 14/1991 ja Metsäte
hon monisteessa 2.12.1991. 

LÄHTÖTIETOJEN MÄÄRITTÄMINEN 
- kalusto 
- kuljetustehtävä 

VUOSITUOTTAVUUS 

Kuormankoko 

y 
Ajokerta-aika 

VUOSIKUSTANNUKSET 

Kiinteät kustannukse t 

y 
Muuttuva t kustannukset 

YKSIKKÖKUSTANNUKSET 

Kuva 7. Autokuljetuskustannusten laskennan vaiheet 



Tilastot ja testaukset 

Seuraavat tilastot valmistuivat: 

• Metsäkoneiden myynti 1990, moniste 6.2.1991 

• Puutavara-autot 1990 ja autokaluston kehitys, Metsäte
hon katsaus 2/1991 ja Metsätehon moniste 4.1.1991 

• Metsäteollisuuden raakapuun korjuun ja kaukokul
jetuksen puumäärät ja kustannukset vuonna 1990, 
Metsätehon moniste 15.4.1991 

METSÄ TEHON TUTKIMUS- JA 
KEHITYSTOIMINTA VUONNA 1992 

Metsätehon tutkimus- ja kehitystoiminnan sisältöön 
on paneuduttu huolellisesti. Tutkimusaiheet valittiin 
ja niitä täsmennettiin tutkimus- ja kehitystyöryhmässä 
sen jälkeen, kun sisäinen kehitysryhmä oli niitä kä
sittellyt. Näin on saatu aikaan mahdollisimman hyvin 
ajankohtaan sopiva tutkimusohjelma. Suomen Metsäte
ollisuuden Keskusliitto vahvisti Metsätehon toiminta
ohjelman vuodeksi 1992 syyskokouksessaan 25.11.1991. 

Yksityiskohtainen toimintaohjelma 1992 on saatavissa 
Metsä tehosta. 

Puun tuottaminen 

Metsänhoitotöiden menetelmien, koneiden ja laitteiden 
kehittelyä on tarkoitus edistää konsultoimalla keksi
jöitä ja laitteiden valmistajia, testaamalla uusia koneita 
ja laitteita sekä ohjaamalla ideointia. Toiminnasta 
tulee jatkuva. 

Metsänuudistamisen tuloksen mittauksen, tie
donkeruumenetelmien, tiedonhallinnan sekä tulosten 
analysoinoin kehittämishanke jatkuu vuodesta 1991. 
Jäseniltä kerätään inventointiaineistoja, jotka analysoi
daan yrityksittäin. Nämä aineistot liitetään Metsätehon 
tietovarastoon tulevia tarpeita varten. 

Tutkimuksia satelliitteihin perustuvan paikannustek
niikan soveltuvuudesta metsämaastossa tehtävään 
paikanmääritykseen, käsittelyalueiden rajaukseen ja 
pinta-alan mittaukseen jatketaan. Menetelmän pohjal
ta parannetaan metsänuudistamisen työmaasuunnittelua 
tiedonhallintaohjelmistojen tarjoamin mahdollisuuk
sin. 

Uutena tutkimushankkeena selvitetään vaihtoehtoisten 
metsänkäsittelytapojen edullisuutta. Hankkeen toisen 
osatutkimuksen tavoitteena on kuvata taimikoiden 
tiheys-, pituus- ja järeyskehitystä eri lähtötilanteista 
ensiharvennukseen saakka. Tuloksena saadaan taimi
koiden kehitysfunktiot Toisen osatutkimuksen ta
voitteena on selvittää tehdasprosessien raaka-aineelle 
asettamia mitta- ja laatuvaatimuksia. 

Tulokset käyttöteknisistä testauksista valmistuivat seu
raavista laitteista: 

• Puiden ja puutavaran elektroniset mittauslaitteet, 
Metsätehon katsaus 1/1991 

• Valmet MD21VMU -mittalaite ja sen mittaustark
kuus, Metsätehon katsaus 911991 

eHarvemeter 4000 -mittalaite ja sen mittaustarkkuus, 
Metsätehon katsaus 13/1991 

Korjuutekniikka, puukauppa ja mittaus 

Ylispuiden korjuuseen kehitetään menetelmiä, jotka 
ovat taloudellisia, mutta säästävät taimikkoa. Tutki
mus jatkuu vuodesta 1991. Ensiharvennuskorjuun 
tuottavuuden parantamiseksi selvitykset joukkokäsit
telyn käytöstä niissä jatkuvat. 

Kun koneellinen hakkuu ja samalla myös koneiden 
mittalaitteilla tehtävä puutavaran mittaus lisääntyy, 
koivujenkin käsittelyn on sujuttava hyvin. Uuden 
hankkeen tavoitteena on kehittää vanerikoivujen ko
neellista hakkuu ta ja apteerausta sekä parantaa huono
laatuisten koivujen koneellisen mittauksen tarkkuutta. 

Metsäteho selvittää konetestausten tarpeellisuuden ja 
sitä, millaisia niiden tarvittaessa tulisi olla. Selvitys 
kohdistetaan Metsätehon jäseniin, koneiden valmis
lajiin, koneyrittäjiin ja muihin tutkimuslaitoksiin. 

Puun hinnoittelumenetelmien selvitykset jatkuvat mm. 
vuonna 1991 tehtyjen tutkimusten pohjalta. Pe
ruslähtökohtana on laskennallisesti määrittää runko
jen arvo siten, että niiden kauppahinta ei ole riippuvai
nen niiden pölkytystavasta. 

Puutavaran mittauksen aihealueella on useita uusia 
tutkimushankkeita. Metsurimittauksessa tarvittavien 
koepuiden mittaus voitaneen siirtää metsureille. Tämän 
työnvaiheen ajanmenekkiä ja mittaustarkkuutta eri 
leimikko-olosuhteissa selvitetään. 

Tukki- ja kuitupuun laadun mittausmenetelmiä teh
taalla kehitetään. Jo olemassa olevan tekniikan sovel
tuvuutta laadun määrittämiseen selvitetään tutkimuk
sen yhteydessä. 

Puutavaran mittaus hakkuukoneen mittalaitteella yleis
tyy, mutta laitteita tulisi kehittää vielä paremmiksi ja 
tarkemmiksi. Metsäteho on mukana edistämässä nii
den kehittelyä. 

Puutavaran koneellisen apteerauksen menetelmiä kehite
tään niin, että niitä voidaan soveltaa JOT-tyyppisessä 
puunhankinnassa. Teknisesti valmiita ovat jo jakau
ma- ja arvoapteeraus, mutta niiden soveltamisessa on 
vielä puutteita. 
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Kuljetustekniikka ja logistiikka 

Vuodesta 1991 jatkuu sellaisen toimintamallin kehittä
minen, joka sovittaa toisiinsa puutavaran alkukulje
tuksen, veteenpanon ja hinauksen sekä puun vastaan
oton tehtaalla. Auto-rautatieketju on mukana tarkas
telussa. Tavoitteena on laadukkaampi puutavara ja 
pienemmät varastot. 

Uutena aiheena tutkitaan mahdollisuuksia lisätä puu
tavaran aluskuljetusta ja sitä, miten se kytkettäisiin 
uittoonjärkevästi. 

Suunnittelutietojen hallintaan liittyvä hanke jatkuu 
vuodesta 1991. Tavoitteena on luoda sellainen mene
telmä, jolla leimikon ostosta lähtien puutavarajakau
maa voidaan hallita operatiivisen toiminnan ja jalos
tuksen tarpeisiin. 

Niin ikään aloitetaan selvitys nykyisten ja lähitulevai
suuden tiedonsiirtomenetelmien käytöstä metsäko
neiden, puutavara-autojen ja metsäkonttoreiden väli
sessä tiedonsiirrossa. Laitteistojen ja ohjelmistojen 
yhteensovittamiseksi luodaan standardit. 

Keskuslaboratorio Oy ja Metsäteho selvittävät yhdessä, 
miten kuusikuilupuun laatu muuttuu uitossa, ja ver
taavat sitä kuusikuitupuun laatuun maakuljetuksessa 
ja maavarastoinnissa. Hanke jatkuu vuodesta 1991. 

Puutavaran laatua koskevat myös ne uudet hankkeet, 
joissa tarkastellaan kuitupuun minimiläpimitan muut
tamisen vaikutuksia sen raaka-ainesaantoon, kor
juukustannuksiin ja jalostusarvoon sekä kootaan tietoa 
puuraaka-aineen laadun merkityksestä jalostukselle, 
tuotteille ja markkinoinnille. Näiden tietojen pohjalta 
laadun hallintaan kehitetään mittaus- ja laskenta
menetelmiä. 

Metsäteho Review 3/1992 

Organisointl, resurssit, suunnittelu ja 
maksuperusteet 

Selvitys työryhmien käytöstä metsätyössä saadaan 
päätökseenalkuvuonna 1992. Tuloksiahyödynnetään 
mm. töiden järjestelyä ja palkkausta koskevan kokei
lun suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Uutena hankkeena selvitetäänkin yrityskohtaisin ko
keiluin yhdessä jäsenyritysten ja TE5-sopijapuolten 
kanssa sitä, miten töiden järjestelyjen ja palkkauksen 
kehittäminen parantaa yritysten kannattavuutta ja tekee 
työn mielekkäämmäksi. 

Hanke, jonka tietojen pohjalta on tarkoitus rakentaa 
suunnittelujärjestelmiä yrityskohtaisten puuntuotta-
misen ja -korjuun menetelmiä ja resurssien mitoitusta 
varten, jatkuu vuodesta 1991. Sen tuloksia käytetään 
myös puunhankinnan suunnittelussa soveltamalla niitä 
ja käynnissä olevan puutavaran autokuljetusresurssien 
mitoitusta koskevan hankkeen tuloksia yhdessä. 

Metsäkonetyön maksuperusteita palveleviin erillisiin 
selvityksiin varaudutaan, kun "Metsäkoneiden jatku- -~ 
va maksuperustetutkimus" alkuperäisessä muodos-
saan on keskeytynyt. 

Muuttunutta sopimuskäytäntöä palvelevia selvityksiä 
ovat autokuljetuksen tuottavuudesta, kustannuksista 
ja kaluston rakenteesta kerättävät tiedot sekä rnaan
muokkauksen ja metsäojituksen kustannuslaskenta
mallit Puuntuottamistöiden maksuperustetietojen 
tuottamisen vaihtoehdoista tehdään esiselvitys. 

Tilastot 

Entiseen tapaan kerätään tilastot puutavaran korjuus
ta ja kuljetuksesta sekä metsäkoneiden myynnistä. 

Asiasanat: Toimintakertomukset 
Tutkimusohjelmat 
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