
AJANKOHTAINEN KATSAUS 

Markku Rauhalahti 

Tässä katsauksessa esittelemme syksyn 
tutkimus-, kokeilu- ja koulutusohjebnaa, 
viimeksi valmistuneet julkaisut ja tiedo
tus- ja koulutusaineistot, uutisia ja 
muuta ajankohtaista. 

Toukokuussa nimitettiin Metsätehon uudeksi 
tutkimuspäälli~ksi metsänhoitaja Aarne 
Elovainio ja matemaatikkona toimivaksi rut
kijaksi luonnont. kand. Airi Eskelinen. 

Tiedotus- ja koulutustehtäviin tuli huhti
kuussa metsäteknikko Sture Lampen, joka on 
aikaisemmin ollut Metsätehon palveluksessa 
tutkimustehtäVissä 1967-1971. Tutkijaksi 
ja osittain tiedotus- ja koulutustehtäviin 
tuli kesäkuussa metsänhoitaja Harri 
Rwrrpunen. 

Uusiksi tutkijoiksi on otettu toukokuussa 
metsänhoitaja Markku Melkko ja metsät. 
yliopp. Jukka Taipale sekä syyskuun alusta 
metsänhoitaja Matti Ruotsalainen. 

TUTKIMUS JA KOKEILU 

Loppuvuoden toiminnassa~ääpaino kohdistuu 
seuraaviin aiheisiin. 

Puun tuottamisen sektorilla keskitytään 
paakkutaimien kuljetuksen ja varastoinnin 
tutkimiseen sekä metsämaan muokkauksen 
työmenetelmien ja työvaikeustekijöiden ja 
taimiston harvennuksen laitteiden ja työn 
kustannusperusteiden selvittelyyn. 

Korjuun puolella ovat aiheina mm. raivaus
puun ja hakkuutähteiden hakkuu ja kuljetus, 
pitkän puutavaran metsäkuljetus eri hakkuu
menetelmien yhteydessä ja koneellinen ~-
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us. Monitoimikoneiden ja metsätraktorien 
testauksia jatketaan. 

Suunnitteluun liittyviä tutkimuksia ovat 
korjuuta koskevan kehitysennusteen tarkis
taminen ja yrityskohtaiset 10-vuotissuun
nitelmat. Suunnittelua avustavista tilas
tollisista tutkimuksista ovat tekeillä 
valtakunnallinen puunkorjuutilasto, raaka
puun kuljetustilasto, korjuu- ja metsän
hoitotöiden tuott"avuustilasto ja metsä
traktoreiden tuotaksia ja kustannuksia 
koskeva 5-vuotistilasto. 

Kaukokuljetuksessa keskitytään mäntykuitu
puiden uimiskykyä koskevan tutkimuksen 
tulosten laskentaan sekä puutavara-autojen 
kustannusperusteiden tarkistamiseen. 

UUDET JULKAISUT 

Vuonna 1974 ilmestyneet Metsätehon julkai
sut luetellaan takasivulla. Hinnat: 

tiedotukset 4,00 ... 8,00 kpl 
katsaukset 0, 50 ... 1, 50 11 

selosteet 1,00 .•. 2,00 11 

Opas PUUTAVARAN VARASTOINTI AUTOKULJETUST,A 
VARTEN on valmistunut ja tilattavissa Met
sätehosta. 24 sivua, hinta 2,50 kpl. 
Syksyn kuluessa ilmestyy METSURIN KUNTO
OHJEET. 

KUVAPALVELU 

Syksyn valmistumisohjelmassa on elokuva 
rankojen hakkuusta sekä metsäkonekatsaus. 
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Kuvausvaiheessa on lisäksi taimiston per
kausta ja harvennusta käsittelevä elokuva. 

Kuvapalveluun on koottu diakuvasarja MET
SÄNVILJELYKONEET 1974. Sarjassa esitellään 
kaikki ne Suomessa käytössä olevat metsän
viljelykoneet, joista on saatu kokeellisia 
tai käytännön kokemuksia. Kuvia on 30. 
Sarjan myyntihinta on 80 mk ja vuokra 5 mk. 
Syksyn kuluessa valmistetaan korjuukoneis
ta samanlaisia diakuvasarjoja. Taimisten 
perkauksesta ja harvennuksesta tehdään 
diakuvasarja vastaavan elokuvan valmistuk
sen yhteydessä , 

Elokuvista ja diakuvasarjoista on saat~s
sa luettelo vuokrausohjåneen ja -hintoineen. 

KOULUTUSTILAISUUDET 

Talmlstonholtopälvät 

. Aika ja paikka 

I 1974-09-10 ... 11 MoottorihoteUi .Tall~. 
Väåksy 

II 1974-09-12 •.• 13 -"-

Tarkoitus 

Antaa käytännön taimistonhoitotöiden suun
nittelussa ja toteuttamisessa tarvittavaa 
uusinta tutkimus- ja kokemusperäistä tie
toa, esitellä työmenetelmiä ja -tekniikkaa 
sekä edistää tiedon soveltamista keyt~n. 

Ohjelman aihealueet 

Taimistenhoidon toimenpiteiden tarkoitus 
ja tarve, taimiston käsittelyn ajankohta 
ja voimakkuus, taimistenhoidon työmenetel
mät ja töiden tehostamismahdollisuudet, 
taimistenhoidon ympäristövaikutukset, tai
mistenhoidon suunnittelu ja organisointi, 
taimiston perkauksen ja harvennuksen työ
vaikeustekijät ja palkkaus. 

Osanottajat 

Metsänhoitotöiden suunnittelu-, johtamia
ja koulutustehtävissä toimivat metsänhoi
tajat ja metsätekn~kot. 

Osallistumismaksu 

Osanottajamäärän mukaan 150 .•. 180 mk + 
täysihoito 

Metslnholtomlesten retkeily 
(vain jäsenille) 

Aika ja paikka 

1974-09-26 ••• 27 Jyväskylän ympäristö 
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Tarkoitus 

Syventyä käytännön havainto- ja työkoh
teissa aihealueeseen Metsänuudistamis
toimenpiteet ja kasvatushakkuut. 

Osanottajat 

Jäsenyritysten metsien metsänhoidosta 
vastaavat henkilöt. 

Osallistumismaksu 

Noin 200 mk + täysihoito 

Korjuuketjujan suunnittelu- ja 
vaihtoehtolaskentapäivät 

Aika ja paikka 

I 1974-10-08 ... 10 MoottorihdrerUTaTillkka, 
Vääksy 

II 1974-10-15 ... 17 Hotelli Pohjanhovi, 
Rovaniemi 

Tarkoitus 

Antaa korjuuketjujen käytön suunnittelussa 
ja johtamisessa tarvittavaa tutkimus- ja 
kokemusperäistä tietoa, esitellä käytettä
vissä olevia suunnittelu- ja laskentamene
telmiä sekä edistää tutkimustiedon sovel
tamista käytäntöön. 

Ohjelman aihealueet 

Koneellistamistilanne, monitoimikoneet ja 
korjuuketjut, koneiden tuotokset, koneiden 
tuntikustannukset, korjuuketjujen yksikkö
kustannukset, koneellisen korjuuketjun 
käyttöönotto, koneellisen korjuun suunnit
telu ja valvonta, korjaus- j a huoltotoi
minnan taloudellinen merkitys, urakoitsijan 
vai yrityksen monitoimikonekorjuuketjut, 
erityyppisten monitoimikonekorjuuketjujen 
käyttömahdollisuudet. 

Osanottajat 

Puunkorjuun suunnittelu- ja johtamistehta 
vissä ensisijaisesti hankinta-alue- ja 
piiriportaassa toimivat metsänhoitajat ja 
erikoisteknikot. 

Osallistumismaksu 

250 ..• 300 mk + täysihoito 

Talmlstonholtopälvät 
metsäoppilaitosten opettajille 

Aika ja paikka 

1974-10-17 ..• 18 Tammelan metsäoppilaitos 
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Tarkoitus ja sisältö 

Sama kuin edellä esitellyillä taimiston
hoitopäivillä. 

Osanottajat 

Metsäoppilaitosten metsänhoitotöiden ope
tusta hoitavat opettajat. 

Ti~aisuuden järjestää ammattikasvatushal
lituksen metsäopetuksen osasto yhteistyös
sä Metsätehon kanssa. 

Esitelmätilaisuus 

Syysmetsäpäivien yhteydessä 

Aika ja paikka 

1974-11-14 Rovaniemi 

MONITOIMIKONEIDEN 
KUSTANNUSLASKENTAMENETELMÄ 

Metsätehosaa on kehitetty monitoimikonei
den yksikkökustannusten laskentaa varten 
ATK:n käyttöön perustuva laskentamenetel
mä. Yksikkökustannukset lasketaan anta
malla tietokoneeseen ao. monitoimikonetta 
koskevat tietyt tuotostiedot sekä tunti
kustannukset. Tulostus tapahtuu maasto-, 
tiheys- ja rungonkokolu~kittain, jolloin 
saadaan koneen tuotos, m /h, ja yksikkö
kustannukset, mk/m3. 

KUUETUSTEN 
OPTIMOINTISYSTEEMI 

Met.sätehossa on kehitetty raakapuun kauko
kuljetusten optimointisysteemi , joka perus
tuu lineaariseen ohjelmointiin ja Metsäte
hon tekemään raakapuun kaukokuljetusten ke
hitysennusteeseen. Systeemiä voidaan käyt
tää apuna yrityskohtaisesti eri kuljetus
muotojen edullisuusvertailussa ja er1 Ja
lostuspisteisiin kuljetettavien puumäärien 
ohjaamisessa. Systeemiä on sovellettu käy
tännössä sekä vuosisuunnitteluun että pit
kän tähtäyksen suunnitteluun. 

METSÄTUHOTOIMIKUNTA 

Puunhankintatöiden muuttuessa kaarnakuori
aisten ja muiden hy'önteisten metsälle ai
heuttamien tuhojen merkitys on lisääntynyt. 
Metsätehon johtokunta on todennut, että 
Metsätehon on tutkimus- sekä tiedotus- ja 
koulutustoiminnassaan kiinnitettävä h~
ta . mevsätuhojen torjuntamahdollisuuksiin. 
Johtokunta asetti asiaa v~n toimikunnan, 

joka otti nimekseen metsätuhotoimikunta. 
Siinä on puheenjohtajana metsänhoitaja 
P.E~ Lagerwall, jäseninä metsänhoitajat 
Pentti Mantila ja Ilkka Pukkila ja sihtee
rinä metsänhoitaja Arno Tuovinen. Ensi 
vaiheen tehtävä on laatia käytännön ammat
timiehille tarkoitetut ohjeet siitä, 
miten puutavaran varastoinnin aiheuttamia 
hyönteistuhoja voidaan välttää. Ohjeet 
pyritään saamaan valmiiksi syksyn aikana. 

METSÄTEHO MUUTTAA 

Loppusyksystä Metsätehon toimipaikka muu
tetaan Rauhankadulta Itä-Pasilaan Pasilan 
aseman välittömään läheisyyteen. Uudet 
toimitilat sijaitsevat talossa, jonka on 
arvioitu valmistuvan marraskuussa. 

SAHAPUUN TOIMITTAJAT MUKAAN 
RAAKA-AINETTA SÄÄSTÄMÄÄN 

AB Sågverksintressenter Växj össä ja Jön
köpingissä järjesti sahapuuta koskevat 
luentopäivät. Osallistujina oli sahateol
lisuuden puuntuottajien, koneenvalmistaji
en ja tutkimuslaitosten edustajia. Päivi
en keskeisiä kysymyksiä käsi\ eltiin leh
dessä Sågverken Trävaruindustrien 5/1974. 

Hyvin valmistettu ja käsitelty sahapuu 
turvaa sahojen tuotekehittelyn jatkuvuuden. 
Sahatavaran ostajien tärkein vaatimus on, 
että lujuus ja pituusjakautumat ovat l o
pullisen kulutuksen mukaiset. Rakennus
teollisuus toivoo eri rakenteisiinsa sopi
via pituuksia. Jo apteerauksessa nämä 
toivomukset olisi otettava huomioon. 
Silmävaraisen apteerauksen todettiin aihe
uttavan rakennustöissä 10 ... 20% katkonta
jätteitä. 

Sahapuun toimittaja voi vähentää työtapa
turmia sahoilla. Huonosti karsittu tukki 
voi olla vaarallinen kuorinta- ja sahaus
vaiheessa. 

Korjuun koneellistamisessa on tähdätty 
liikaa alhaisiin kustannuksiin. Nykyi
sillä raaka-ainekustannuksilla tarvitaan 
korjuusaa 50 %:n kustannussäästö, jotta 
se kompensoisi 5 %:n raakar ainetappion . 
Raaka-aineen säästöihin on näin ollen 
kiinnitettävä huomiota. 

Koneellisessa korjuusaa olisi vältettävä 
leikkuuterien käyttöä kaadossa ja katkon
nassa. Koneellisesti karsittu sahapuu 
on kesäaikana varastaitava mahdollisimman 
lyhyeksi ajaksi. Koneenkuljettajia olisi 
koulutettava käyttämään menetelmiä, joissa 
vauriot ovat pieniä. Karsiotaterien ja 
apt~erauslaitteiden huolto ja kunnossa
pito on taloudellisesti kannattavaa. 
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VUONNA 1974 ILMESTYNEITÄ METSÄTEHON JULKAISUJA 

Metsätehon tiedotus 

327 Kasvatusmetsien puunkorjuun kehittämisedellytykset . Aarne Elovainio 

328 Raakapuun kaukokuljetusmuotojen käytön edullisuus vuonna 1973 ja sen k~hitys 
vuosina 1974-1983. Raimo Savolainen - Heikki Vesikallio 

329 Prosessori- ja harvesterikorjuuketjut. Seppo Jukkola -Antero Koskinen 

330 Työvaikeustekijöiden vaikutus lautasauraukseen. Martti Tynkkynen 

331 Pientraktoreiden käyttö harvennuspuun korjuussa. Aarne Elovainio 

Metsätehon katsaus 

1/1974 Metsänuudistamistöiden kehittämismahdollisuudet. Eero E. Heino 

2/1974 Välilliset työvoimakustannukset puutavaran teossa. Heikki Vesikallio 

3/1974 Ajankohtainen katsaus . Markku Rauhalahti 

li/1974 Voimavesuri taimiston perkauksessa ja harvennuksessa. Martti Tynkkynen 

5/1974 Raivaussahan käyttö - muistilista. Börje Pettersson, Forskningsstiftelsen Skogsarbeten, 
Ekonomi-sarja n:o 4 1973 

6/1974 Hakkuun työmittauksessa käytettävät luku- ja merkkausvälineet. Esko Leinonen - Soini Silander 

7/1974 Metsätehon ideakilpailun tulokset vuodelta 1973. SarjaA, Metsänhoitotyöt . Eero E. Heino 

8/1974 Metsätehon ideakilpailun tulokset vuodelta 1973. Sarja B, Puutavaran korjuu ja kuljetus. 
Jaakko Salminen 

9/1974 Raakapuun kaukokuljetusmuotojen käytön edullisuus vuonna 1973 ja sen kehitys vuosina 
1974-1983. Lyhennelmä Metsätehon tiedotuksesta 328. Heikki Vesikallio 

10/1974 Prosessori- ja harvesterikorjuuketjut . Lyhennelmä Metsätehon tiedotuksesta 329. Seppo Jukkola 
- Antero Koskinen 

11/1974 Taimisten perkauksen ja harvennuksen ajanmenekit ja kustannukset vuonna 1973. Eero E. Heino -
Esko Mikkonen 

12/1974 Kockums 850 -metsätraktori. Esko Mikkonen- Lasse Säteri- Martti Tynkkynen 

13/1974 Lokomo 909 -metsätraktori. Esko Mikkonen- Lasse Säteri 

14/1974 Puutavara-autot talvella 1974. Raimo Savolainen 

15/1974 Korjaus- ja tuotostilastoja Valmet 880 KK- Pika 52 -korjuuketjui~ta. Lasse Säteri 

16/1974 Korjaus- ja tuotostilastoja Valmet 870 CK -metsätraktorista II. L~se Säteri 

17/1974 Tvigg-prosessori. Esko Mikkonen- Martti Tynkkynen 

18/1974 Metsätyön palkkausmenetelmät eri maissa. Mikko Kahala 

19/1974 Ajankohtainen katsaus. Markku Rauhalahti 

Metsätehon seloste 

1/1974 Skogs Basen -pientraktori harvennuspuun korjuussa. Aarne Elovainio 

2/1974 Pystymittaus1eimikoiden korjuutekniset olosuhteet vuonna 1972. Jaakko Peltonen 

3/1974 Pika 75 -harvesteri. Seppo Jukkola- Martti Tynkkynen 

4/1974 Näyte-erien pölkyittäinen mittaus tehtaalla. Esko Leinonen 

5/1974 Puutavaran kuormajuonta veteen. Seppo Jukkola 

6/1974 Monitoimikoneiden tuotosten ja yksikkökustannusten laskentasysteemi. Seppo Jukkola 

Metsätehon opas 

Puutavaran varastointi autokuljetusta varten. Seppo Jukkola - Raimo Savolainen 

Metsäteho Review 19/1974 

ACTIVITIES REPORT 

High1ights of the activities of the Institute during the current year. 
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