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METSÄTEHON RANKINTA. TEICNILI.INEN._ lCURSSI 

Syksyn 1967 kuluessa Metsäteho tulee järj estämään eri puolilla maata 
ha.nkintateknillisiä kursseja , jotka on tarkoitettu lähinnä nuoremmille 
metsänhoitajille ja piiriesimiehille . Kursse i lla tullaan käsittelemään 
puutavaran korjuun kehittämiseen liittyviä kysymyksiä pääasiassa talou
dellista taustaa vasten . Kurssit ovat kaksipäiväisiä sisältäen myös 
puolen päivän retkeilyn . Kurssien esitelmät ovat alustavasti seuraavat. 

- Koneellistamisen tausta , lähinnä palkka- ja konekustannusten 
kehityksen valossa nähtynä . 

Puutavaran hakkuun kehittämismahdollisuudet . 

- Metsäkuljetueten taloudellisen suorittamisen perusteita . 

- Metsäkuljetuskalustosta ja sen valinnasta ja soveltuvuudesta 
eri olosuhteisiin . 

- Eri puunkorjuumenetelmien vertailu työmaan taloudellisen 
suunnittelun ja valvonnan kannalta . 

Puutavaran mittauskysymys ja kehittyvä puutavaran korjuu . 

- Puutavaran hankinnan tulevaisuuden näkymiä . 

Esitelmöitsijöinä tulevat olemaan Metsätehon metsänhoitajat . 

METSÄTEHON HENKILÖKUNTA 

Vuoden 1967 aikana on Metsätehon palvelukseen otettu metsänhoitaja Un
to Väisänen . Hänen tehtäviinsä kuuluvat lähinnä teollisuuden puuraaka.
aineen hankinnasta aiheutuvien erilaisten kustannusten selvittely ja joh
topäätösten tekeminen tältä pohjalta hankintatoiminnan taloudellisuuden 
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teknilli seks i ja organi sator i seksi edelleen.kehittämiseksi. Hänen t eh t ä 
vänään on myös t ietokonei den mahdolli suuksien selvittely tässä yhteydessä . 

Metsätehon "vanhan kaartin" tehtävienjako on seuraava. 

Metsänh . Hakkarai nen 
-"- Ebeling 
-"- Kahala 
-"- Nikunen 

-"- Salminen 
-"- Savolai nen 
-"- Tuovinen 

Toiminnanjohtaja 
Tiedotus ja konsultointi 
Puutavaran hakkuuseen liittyvät tutkimukset 
Kone i den maksuperusteisiin liittyvät las
kelmat ja tutkimukset 
Koneellistamistutkimukset 
Ti lastoselvittelyt 
Mittauskysymyksiin liittyvät tutkimukset 

Aikatutkijoina on Metsätehossa metsäteknikko Lamp~n ja hra Kauppila 
sekä metsäalan harjoittelijoita tarpeen mukaan . 

ROVANIEMEN KESÄYLIOPISTON 

PUUNKORJUUN KON~ELLISTAMISEN KURSSI 

Rovaniemen kesäyliopiston ohjelmassa on alkaneena lukuvuonna puunkor 
juun koneellistamisen kurssi, joka on tarkoitettu metsänhoitajille ja met
säteknologiset harjoitustyöt suorittaneille metsäylioppilaille . Kurssi
a i ka on 27 . 6.- 4. 7 . ja kurssipaikkana on metsähallinnon jatkokoulutus
keskus, joka sijaitsee Hirvaalla, 18 km Rovaniemeltä etelään päin . Kurs
simaksu on ns . sisäänki rjoitusmaksu , mk 30,-. Lisäksi jouduttaneen peri
mään retkeilymaksu retkeilykulujen peittämiseksi . Kurssin maksimi vahVl.nls 
on 45 , joista noin 25 voidaan majoittaa Hirvaan kurssikeskukseen . Jos osan
ottajamäärä kasvaa 25gtä suuremmaksi , on niiden, jotka eivät mahdu kurss:k
keskukseen, majoituttava Rovaniemelle tai läheiseen motelliin . 

Kurssilla luodaan katsaus puunkorjuun koneellistamisen ongelmiin käy
tännön työssä alla olevan asiajaon puitteissa. 

1. Metsätyön kustannus- ja työvoimatilanne . 
2 . Työn ja menetelmätutkimusten suorittaminen sekä tulosten 

soveltaminen käytäntöön . 
3. Konekustannukset . 
4 • Koneellisen työmaan suunnittelu. 
5 . Koneelliset puunkorjuumenetelmät. Eri menetelmien kohdalla käsi

tellään: kalusto , käyttösovellutus, tuotokset ja kustannukset . 

Kurssiin liittyy lyhyt työmaaretkeily . Opetuksesta vastaavat metsän
hoitajat Arnkil, Silvennoinen ja Lehto ensiksi mainitun toimiessa kurssin 
johtajana. 

Ilmoittautumiset kurssin johtajalle, osoite Hirvas . 

Jaakko Ebeling 
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