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KATSAUS TOIMINTAAN 

Vuoden alussa julkaistussa Metsätehon 
katsauksessa 2/l972 esiteltiin kuluvan 
vuoden toimintaohjelmaa . Tässä katsa
uksessa kerromme alkuvuonna tapahtunees
ta ja esittelemme syyskauden ohjelmia. 
Koulutustoiminnasta on lisäksi esillä 
vuoden Z973 suunnitelma. 

Metsänhoitot6iden koneellistamis- ja 
palkka- ja maksuperustetutkimusten tut
kijavoimaa on lisätty . Metsänhoitaja 
Martti Tynkkynen tuli palvelukseen näi
hin tehtäviin huhtikuussa. Puunkorjuun 
suunnittelun tutkin1U8tehtävissä toimi
nut metsänhoitaja, ekonomi Mikko Rysä 
siirtyi elokuun alusta Tehdaspuu Oy:n 
palvelukseen, ja hänen sijaansa otetaan 
uusi tutkija. 

Alkuvuoden mainittavin ja todennäk6ises
ti eniten ulospäin näkynyt aikaansaan
nos oli l970-luvun puunkorjuuennuste. 
Kehitysennusteen pohjalta järjestettiin 
kolme koulutustilaisuutta eri puolilla 
maata. Alustavien tulosten pohjalta 
oli jo viime vuoden lopulla järjestetty 
metsäpäällik6iden neuvottelupäivät ja 
syysmetsäpäivien esitelmätilaisuus. Ke
väällä ennuste esiteltiin my6s julkisen 
sanan edustajiHe. 

TUTKIMUS 'JA KOKEILU 

Vuoden alkupuoliskolla valmistuneet tut
kimus- ja kokeilutulokset käyvät selvil
le katsauksen takasivulla olevasta jul
kaisuluettelosta . 

Syyskauden ohjelman tärkeimmät aiberyh
mät ovat seuraavat . Osa näistä on jo 
tutkimusselostuksen kirjoitusvaiheessa. 

Korjuun ja kaukokuljetuksen 
menetelmät ja maksuperusteet 

K 0 R J U U 

Pika 50 -korjuuketjut 

Kasvatusmet.siin soveltllvat korjuuketjut 

Vanerikoivun korjuu 

Metsätraktoreiden ja monitoimikcmei
den tuotos- ja kustannustilastot sekä 
korjuumenetelmätilasto 

K A U K 0 K U L J E T U S 

Vaneritukkien autokuljetus 

Puutavaran autoonkuormausta koskeva 
kokonaisselvitys 
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Metsänhoitotöiden menetelmät 
ja maksuperusteet 

Maan kunnostuksen välineitä ja työ
vaikeustekijöitä koskevia tutkimuksia 

Taimiston hoidon palkkaperustetutki
mukset 

Suunnittelu, seuranta ja ennusteet 

Vanerikoivun optimipituus 

Metsäkoneiden huollon ja korjauksen 
kehittäminen 

Puunkorjuun ja metsänhoitotöiden työ
panos 

Töiden suunnittelun ja valvonnan työ
ja kustannuspanos 

Mittaus 

Kuitupuun valvontamittaus tehtaalla 

Pinomittauksen kehittäminen 

Uusien koneiden kehittäminen 
ja kokeilu 

Metsätraktoreiden testaus . Pikates
tausohjelmassa ovat mm . Valmet 870 CN 
ja 880 K ja Valtra Farmet M 4 - met sä
traktorit . Kestotestauksessa ovat Val
met 880 K, Ford Teg 5000 ja BM- Volvo 
SM 462 . 

Monitoimikoneiden testaus . Kaksi ko
netta 

Moottorimyyrä-istutuslaitteen testaus 

Logma-monitoimikone myyty Ruotsiin 
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Metsätehon seitsemän jäsenyhtiön yh
teisesti omistama Logma T-300 -karsi
ja-kasaaja myytiin elokuussa Ruotsiin 
Åtvidabergs Trävaruaktiebolagille. 
Logma työskenteli vuodesta 1969 läh
tien omistajayhtiöiden työmailla ja 
oli jatkuvasti Metsätehon tutkimus
ja kokeilutoiminnan kohteena . Logma
kokeilu on muodostanut merkittävän 
vaiheen koneellisten korjuuketjujen 
sekä näiden edellyttämien korjuuorga
nisaatioiden ja ammattihenkilöstön 
kehittämistyössä. Logma-kokeilujen 
loppuraportti on valmisteilla. 

1 D E A K 1 L P A 1 L U 

Metsätehon julistama ideakilpailu 
puutavar an korjuun ja kuljetuksen 
kehittämiseksi on käynnissä . 

Kilpailu koskee uusia tai yleisesti 
tuntemattomia koneita , laitteita, 
työtapoja ja työmenetelmiä sekä nii
tä koskevia parannuksia . Mukaan ei 
oteta valmistajalle myytyä tai myyn
tiin valmistuksessa olevaa ratkai
sua . Kilpailuun voi osallistua jo
ko yksityiskohtaisten piirustusten , 
periaatepiirrosten tai -kuvausten 
tai koekappaleen avulla. 

Palkinnot, joiden suuruus r11ppuu 
ehdotuksen käyttöarvosta , ovat: 

I palkinto 
II 

III 

11 

11 

2 000 - 5 000 mk 
l 000 - 2 000 11 

300 - l 000 11 

Kilpailuehdotukset on varustettava 
nimimerkillä ja niitä on seurattava 
samalla nimimerkillä varustettu kir
jekuori , johon on päälle merkitty 
sana "Nimimerkki" ja jonka tulee si 
sältää lähettäjän nimi ja osoite. 

Ehdotukset on lähetettävä lokakuun 
1 . päivään 1972 mennessä Metsäte
hoon . Lähempiä tietoja kilpailusta 
antavat dipl .-ins. Jaakko Salminen 
ja metsänhoitaja Eero Reinius , pu
helin 90 - 661281 . 

TIEDOTUS JA KOULUTUS 

Koulutustilaisuudet 

Omia koulutustilaisuuksia järjestettiin 
alkuvuonna kymmenen: koulutusmiesten 
päivät , kustannus- ja vaihtoehtolasken
nan kurssi , kaksi konekurssin 1 . jaksoa 
ja kaksi 2 . jaksoa, kolmet puunkorjuun 
rationalisointipäivät ja opintomatka 
Neuvostoliittoon . 

S y y s k a u d e n koulutusohjelmassa 
ovat: 

KOULUTUSHENKILÖIDEN PÄIVÄT 26 . - 27 . 9 . 
Jyväskylässä 

TIETOJENKÄSITTELYPÄIVÄT 
Jyväskylässä 

27. -28 . 9. 
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PUUNKORJUUN SUUNNITI'ELUPÄIVÄT I 
14 . - 15 .11 . Kuopiossa 

ESITELMÄTILAISUUS 22 .11 . Jyväskylässä 
syysmetsäpäivien yhteydessä (mahdol
lisesti) 

PUUNKORJUUN SUUNNITI'ELUPÄIVÄT II 
12. -13 .12. Lahdessa 

V u o d e n 1 9 7 3 alustava koulu-
tussuunnitelma sisältää seuraavat ti
laisuudet . 

Puunkorjuun suunnittelu-
päivät III helmikuu 

Puuntuotannon informaatio-
päi vät maaliskuu 

Metsänhoitoteknilliset 
päivät I 

Metsänhoitoteknilliset 
päivät II 

Opintomatka Ruotsiin 

Konekurssi, 1. jakso 

maaliskuu 

maaliskuu 

huhtikuu 

huhtikuu 

Taimistonhoitopäivät toukokuu 

Taimistonhoitopäivät II toukokuu 

Koulutushenkilöiden päivät syyskuu 

Konekurssi , 2. jakso syyskuu 

Metsänhoitoteknilliset 
päivät III syyskuu 

Puun tehdaskäsittelypäivät marraskuu 

Omien koulutustilaisuuksien lisäksi Met
säteho antaa asiantunti ja-apua toimi
alan asioissa jäsenten sekä muiden asi
asta kiinnostuneiden koulutukseen . 

Julkaisutoiminta 

Tähän mennessä on kuluvana vuonna il
mestynyt 8 tiedotusta ja 15 katsausta 
(ks. luetteloa) . Metsätehon opasjake
luun otettiin Tehdaspuu Oy :n laatima 
opas JÄÄVARASTO-OHJEITA . Lähiaj an oh
jelmassa ovat opas puutavaran varas
toinnista autokuljetusta varten sekä 
ohjelehtinen öljyn käsittelystä . 

Metsäteho Review 15/1972 

Julkaisemme eräät tutkimus- ja opinto
matkaselostukset monisteasuisina. Niis
tä tiedotetaan toimintaa käsittelevissä 
katsauksissa. Monisteet ovat asiasta 
kiinnostuneiden saatavissa Metsätehosta 
(ks . luetteloa takasivulla). 

Kuvapalvelu 

Metsätehon elokuvapalvelun 
e 1 o k u v a t: 

uusimmat 

100 HAKKUUTEKNIIKKA. 16 mm:n värielo
kuva. Pituus n. 17 min 

101 MÄÄRÄPITUISEN PUUTAVARAN HAKKUU. 
16 mm:n värielokuva. Pituus n.14 min 

102 LIKIPITUISEN PUUTAVARAN HAKKUU . 16 
mm:n värielokuva. Pituus n. 14 min 

103 PUUTAVARAN AUTOKULJETUS. 16 mm:n 
värielokuva . Pituus n. 15 min 

104 RAIVAUSSAHAN KÄYTI'ÖTEKNIIKKA . 16 
mm:n värielokuva. Pituus n. 12 min 

Valmisteilla on elokuva monitoimikone
korjuuketjuista sekä metsäkonekatsaus 
ja metsänviljelykonekatsaus. 

Kaikkien edellä lueteltujen elokuvien 
vuokraushinta on 30 mk esityskerralta. 
Elokuvapalvelun luettelo on saatavissa 
Metsätehosta . Täydennystiedot toimite
taan automaattisesti elokuvapalvelun 
asiakasluettelossa oleville . 

Olemme ottaneet kuvapalveluumme uudel
leen d i a k u v a s a r j a t . Tänä 
vuonna on hankittu: 

1. PAPERPOT-MENETELMÄ. 22 kuvaa. Myyn
tihinta 55 mk, vuokra 5 mk esitys
kerralta 

2. METSÄNVILJELYÄ NEUVOSTOUITOOSA VUO -
NA 1971 . 35 kuvaa. Myyntihinta 90 mk , 
vuokra 10 mk esityskerralta 

3 . METSÄNLANNOITUS . 36 kuvaa . Vuokra 
5 mk esityskerralta 

Valmisteilla on mm . diakuvasarja työ
vaikeustekijöistä. 

Markku Rauhalahti 

ACTIVITIES REPORT 

Highlights of the activities of the Institute during the current year . 
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VUONNA 1972 ILMESTYNEITÄ METSÄTEHON JULKAISUJA 

Metsätehon tiedotus 

310 Puutavaran metsä.kulj e t us kuormatr aktorilla. Mikko Kahala 

311 Korjuun vuos i suunnitelma . Jaakko Pel tonen ja Unto Väisänen 

312 Tutkimus puutavara- autojen viipymisestä tehtaalla ja pudotuslaiturilla. Seppo Juk
kola - Raimo Savolainen 

313 Puutavar an käsittelypaikan sijoitus koneell isi ssa kor juuketjuissa. Aarne Elovainio 
ja Unto Väisänen 

314 Puunkorjuun kehitysennuste 1970-luvulle. Mikko Rysä - Raimo Savolainen - Unto Väi
sänen 

315 Laahusjuonto metsä- ja maataloustr aktorilla. Mikko Kahala 

316 Maataloustr aktorisovitteisen vintturin käyttö tukkien kasauksessa harvennusmetsä
olosuhteissa . Aarne Elovainio 

317 Karsintajälki koneellisen kasauksen yhteydessä . Arno Tuovinen 

Metsätehon katsaus 

1/1972 Kockum KS- 875 -metsät r aktori. Bj örn Finne - Raimo Keränen - Markku Vähänikkilä 

2/1972 Katsaus toimintaan . Markku Rauhalahti 

3/1972 Ponsse-metsätraktori . Seppo Jukkola - Antero Koskinen - Lasse Säteri 

4/1972 Pika 75 -harvesteri . Antero Kosk inen - Jaakko Salminen 

5/1972 Korjaus- ja tuotostilastoja Valtra Jehu - metsät raktorista. Lasse Säteri 

6/1972 Korjaus- ja tuotostilastoja MF- Kärppä- metsätraktorista . Lasse Säteri 

7/1972 Valmet 870 CK - metsätraktori. Antero Koskinen - Sture Lampen 

8/1972 Rottne Blondin 7000 - metsätraktori . Seppo Jukkola - Antero Koskinen - Lasse Säteri 

9/1972 Harvennusmet sien puunkorjuumenetelmät ja niiden valintaan vaikuttavat tekijät . 
Aarne Elovainio - Juhani Tenhola 

10/1972 Puunkorjuun kehitysennuste 1970-luvulle . Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 314 . 
Mikko Rysä - Raimo Savolainen - Unto Väisänen 

11/1972 Puutavara- autot talvella 1972 . Raimo Savolainen 

12/1972 Korjaus- ja tuotostilastoja Pika 50 - monitoi mikoneesta II!. Lasse Säteri 

13/1972 Korjaus - ja tuotostilastoja Valmet 870 CK -metsätraktorista. Lasse Säteri 

14/1972 TTS- Metsä- äes 35 . Eero E. Heino - Martti Salakari 

15/1972 Katsaus toimintaan . Markku Rauhalaht i 

Monisteasuiset selostukset 

Metsätehon koulutustarvetiedustelun tulokset . Markku Rauhalahti 

Tutustuminen puutavaran tehdasmittaukseen Norjassa ja Ruotsissa 28 . 2.- 4. 3 . 1972 . 
Matkakertomus. Esko Leinonen 

Puutavaranippujen purkaminen rautatievaunusta Tukki - Pukilla ja puskutraktorilla. 
(Tutkimusselostus) Seppo Jukkola 

Metsätehon metsänhoitotöiden toimikunnan retkeily Ruotsiin 23.-26.5.1972 . Matka
kertomus . Eero E. Heino 

Metsätehon järjestämä opintomatka Siperiaan 17 . -24 . 6 .1972 . Matkakertomus . Aulis 
E. Hakkarainen 

METSÄTEHO SUOMEN PUUNJALOSTUSTEOLLISUUDEN KESKUSLIITON METSATYONTUTKIMUSOSASTO 
Rauhankatu 15 • 00170 HELSINKI 17 o Puhelin 9<Hi61 2111 

HELSINKI 19n PAIHOV.t.UUSTE 


