
AJANKOHTAINEN KATSAUS 

Markku Rauhalahti 

Katsauksessa esitelLään Mets~tehon vuoden 
1975 toimintaohjeZma. Lis~ksi on mukana 
uutisia ja mm. henki~kuntamme esittely . 

Tut~imus- ja kokeilutoiminnassa puuntuot
tamisen sektorilla on pääpaino alkaneena 
~~na .uudistamiseen ja taimiston hoitoon 
l~~ttyv~ssä kysymyksiss~. Korjuun puolel
la ~iinnitetä.än ~huomio kasausongeZman 
selv~ttämiseen, harvennuspuun ja hakkuu
t~hteiden korjuun kehittämiseen se~ ko
n~e~lisen korjuun ~yt~sovellutusten tut
k~~seen. Lis~si ovat kuvassa mukana 
puunhankinnan suunnittelua se~ mets~hoi
to- ja korjuu~iden tuottavuutta koskevat 
selvitykset. 

Koulutusohjelma sis~ltctä 12 koulutustilai
suutta. Tiedotus- ja koulutusaineistojen 
valmistusohjelmassa on 3 uutta opasta, 4-5 
uutta elokuvaa ja diakuvasarjoja. 

Uudeksi tutkijaksi on vuoden alusta otet
tu mets~t. yliopp. Hannu Peltola. 

TUTKIMUS JA KOKEILU 

Vuoden 1975 merkittävimmät tutkimus- ja 
kokeilutoiminnan aiheryhmät ovat seuraa
vat. 

Puuntuottaminen 

Metsämaan muokkauksen maksuperusteet 

Taimien kuljetus ja varastointi (j~taacl 
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Koneellinen taimiston käsittely 

Metsänhoitotöiden tuottavuus ja työvoiman 
tarpeen kehitys 

Muokkaus- ja istutuslaitekokeilut 

Korjuu 

Hakkuun , koneellisen kasauksen, metsäkul
jetuksen, väli varastokuljetuksen sekä 
monitoimikoneiden maksuperustetutkimuksia 

Koneellisten korjuuketjujen keskeytykset, 
suunnittelu- ja valvontakustannukset sekä 
kaluston huolto- ja korjauskustannukset 

Kasvatus- ja riukuasteen metsien korjuu 

Hakkuutähteiden korjuu, kuljetus , haketus 
ja varastointi (varaudutaan; yhteistyössä 
muiden tutkimuslaitosten kanssa) 

Koneellisia korjuuketjuja koskevia kehit
tämistutkimuksia 
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Monitoimikoneiden käyttö harvennuspuun 
korjuussa 

Monitoimikoneiden , kasauskoneiden ja 
- laitteiden, haketuskaluston ja metsätrak
toreiden testauksia 

Kaukokuljetus 

Autokuljetuksen maksuperusteiden tarkis
taminen 

Autokuormien purkaminen 

Hakkeen sekä pieniläpimittaisen kokopuun 
autokuljetus 

Kuorellisten mäntykuitupuunippujen uimis
kyky (jatketaan) 

Suunnittelu 

Raakapuun hankinnan suunnittelu ja opti
mointi 

Puunhankinnan ohjauksessa tarvittava tieto 

Yrityskohtaiset korjuun pts-laskelmat 

Korjuutöiden tuottavuus ja työvoiman tar
peen kehitys 

Monitoimikonekorjuuketjujen tuotoslaskenta 

Tilastot 

Metsäkoneiden käyttö sekä tuotokset ja 
kustannukset 

Puutavaran kuljetustilasto vuodelta 1974 

PMP-leimikoiden korjuuolosuhteet 

Mittaus 

Autokuormien mittaus tehtaalla 

Luovutus- ja työmittausta koskevia tutki
muksia (yhteistyössä muiden tutkimuslai
tosten kanssa) 

TIEDOTUS JA KOULUTUS 

Koulutustilaisuudet 

Ohjelmassa on 10 omaa koulutustilaisuutta. 
Ne esitellään tämän katsauksen liiteleh
dellä . Osaan tilaisuuksista varataan 
osallistumismahdollisuus myös muille kuin 

2 

jäsenyritysten palveluksessa oleville . 
Metsäoppilaitosten opettajille järjestetään 
erilliset HANKINTATEKNILLINEN SEMINAARI 
helmikuussa ja METSÄNVILJELYPÄIVÄT maalis
kuussa. 

Insinöörijärjestöjen Koulutuskeskus jär
jestää 28 .. . 29. huhtikuuta koulutustilai
suuden PUUNTUOTTAMISTÖIDEN KONEELLISTAMI
NEN . Tilaisuus on tarkoitettu metsäkonei
den ja -laitteiden tuotekehittelijöille, 
rakentajille ja markkinoijille . Metsäteho 
on mukana tilaisuuden suunnittelussa ja 
toteuttamisessa. Syksyyn INSKO on suunni
tellut koneiden valmistajille puunkorjuun 
koneellistamista koskevan koulutustilai
suuden. 

Julkaisutoiminta 

Vuonna 1975 
tiedotusta, 
selostetta. 

- tiedotukset 
- katsaukset 
- selosteet 

ilmestyy noin 8 
noin 25 katsausta 
Hinnat : 

5 ,00 ... 10 ,00 kpl 
o,8o ... 2 ,oo " 
1,50 ... 5,00 " 

Metsätehon 
ja noin 10 

Valmistusohjelmassa ovat opaslehtinen kuo
rellisen puutavaran aiheuttamien hyönteis
tuhojen torjunnasta , oppaat METSÄNVILJELYN 
TEKNIIKKA ja KORJUUMENETELMIEN VERTAILU
LASKELMAT. LEn.1IKON SUUNNITTELU -oppaan 
uusiminen on myös tarkoitus aloittaa tänä 
vuonna. 

Kuvapalvelu 

Vuoden lopussa valmistui kaksi uutta elo
kuvaa: 

n:o 115 SUORI TAHAKKUU . 16 mm :n värielo
kuva . Pituus noin 15 min 

n:o 116 METSÄKONEKATSAUS 1974 . Super 8 
mm :n värielokuva. Pituus noin 20 
min 

Elokuva TEHOKKUUTTA TAIMISTOJEN KÄSITTE
LYYN on valmistumisvaiheessa , kuten myös 
vastaava diakuvasarja . Vuoden 1975 ohjel
massa ovat lisäksi seuraavat uudet eldruvat: 
Tämän päivän metsätyö , kennotaimimenetelmä, 
pystymittaus sekä konekatsaukset. 

Seuraavia diakuvasarjoja on suunnitteilla: 
Metsätyö- luonto- ihminen , sahapuurunko
jen apteeraus, taimiston inventointi ja 
metsäkoneet . 

Elokuvista ja diakuvasarjoista on saata
vissa luettelo vuokrausohjeineen ja -hin
toineen. Vuokrauspalvelua hoitaa keskuk-
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METSÄTEHON KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 1975 

Korjuuketjujen suunnittelukurssi 

Aika ja paikka 

III 1975-02-05 ... 07 

IV 1975-02-12 . . . 14 

Tarkoitus 

Moottorihotelli 
Tallukka , Vääksy 
Hotelli Vaakuna, Oulu 

Antaa koneellisten korjuuketjujen käytön 
suunnittelussa ja johtamisessa tarvitta
vaa tutkimus- ja kokemusperäistä tietoa 
esitellä käytettävissä olevia suunnittelu~ 
ja laskentamenetelmiä sekä edistää tutki
mustiedon soveltamista käytäntöön . 

Ohjelman aihealueet 

Koneellistamistilanne monitoimikoneet J·a 
k . . ' orJuuketJut , koneiden tuotokset koneiden 
tuntikustannukset, korjuuketjuje~ yksikkö
~~sta~~ukset , koneellisen korjuuketjun 
aytt~onotto, koneellisen korjuun suunnit

t~lu Ja valvonta , korjaus- ja huoltotoi
m1~nan :aloudellinen merkitys, urakaitsijan 
va: yr1:yksen monitoimikonekorjuuketjut, 
e:1tY!,Pp1sten monitoimikonekorjuuketjujen 
kayttomahdollisuudet . 

Osanottajat 

P~~orjuun suunnittelu- ja johtamisteht ä
v:~s~ ensisijaisesti hankinta-alue- ja 
P17r1~ortaassa toimivat metsänhoitajat ja 
enko1steknikot . 

Metsänviljelypäivät 

Aika ja paikka 

III 1975-04-17 ... 18 Rantasipihotelli 
Laajavuori, Jyväskylä 

Tarkoitus 

~taa käytännön metsänviljelytöiden suun
n1ttelussa ja toteuttamisessa tarvittavaa 
uusinta . tutkimus- ja kokemusperäistä tie
toa! es~tellä työmenetelmiä ja - tekniikkaa 
seka ed1stää tiedon soveltamista käytäntöön . 

Ohjelman aihealueet 

Uudistusmenetelmän valinta metsänjalos
tus ja -viljelymateriaali ' uudistusalan 
~almistaminen, viljelytöi~en suunnittelu 
Ja organisointi, paakkutaimien käyttömah
~ollisuudet, kylvö- ja istutusmenetelmät 
Ja töiden tehostamisoahdollisuudet , vilje
lytöiden työvoima- ja palkkausasiat. 

Osanottajat 

Metsänhoitotöiden suunnittelu-, johtamis
ja koulutustehtävissä toimivat metsänhoi
tajat ja metsäteknikot. 

Systeemiseminaari (Vain jäsenille) 

Aika ja paikka 

1975-04-22 ... 23 Rantasipihotelli 
Laajavuori, Jyväskylä 

Tarkoitus 

Kartoittaa ja ideoida puunhankinnan suun
nittelussa tarvittavan operatiivisen tie
don hankintaa, käsittelyä ja käyttömahdol
lisuuksia sekä valmistella myöhemmin jär
jestettävää laajempaa puurillankinnan opera
tiivisen tiedon seminaaria . 

Osanottajat 

Ensisijaisesti erikseen kutsuttavat jäsen
yritysten systeeminsuunnittelijat ja puun
hankinnan suunnitteluun osallistuvat hen
kilöt. Osanottajamäärä rajoitetaan noin 
20:een . 

Taimistanhoitopäivät 

Aika ja paikka 

III 1975-05-27 ... 28 Moottorihotelli 
Tallukka, Vääksy 

Tarkoitus 

Antaa käytännön taimistonhoitotöiden suun
nittelussa ja toteuttamisessa tarvittavaa 
uusinta tutkimus- ja kokemusper äistä tie
toa, esitellä työmenetelmiä ja - tekniikkaa 
sekä edistää tiedon soveltamista k~ntöön. 

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-, johtamis
ja koulutustehtävissä toimivat metsänhoi
tajat ja metsäteknikot. 

Jatkuu kiiiinUJpuolelLa 



Koulutushenkilötden päivät (Vain jäsenille) 

Aika 197 5- 09-02 ••• 0 3 

Tarkoitus 

Vuoden 1976 koulutuksen suunnittelu ja 
koulutussuunnitelmien koordinointi , ulko
puolisten koulutusmahdollisuuksien kartoi 
tus , koulutusyhteistyön edistäminen sekä 
koulutushenkilöiden täydennyskoulutus. 

Osanottajat 

Jäsenyritysten metsäosastojen koulutus
päälliköt ja muut koulutustehtäviä hoita
vat henkilöt . 

Metsänhoitomiesten retkeily (Vain jäsenille) 

Aika ja paikka 

Syyskuu Itä-Suomi 

Tarkoitus 

Syventyä käytännön havainto- ja työkoh
teissa metsäojien kunnossapitoon ja suo
metsien käsittelyyn . 

Osanottajat 

Jäsenyritysten metsien metsänhoidosta vas
taavat henkilöt . 

Harvennusmetsien korjuun 
kehittämisseminaari (Vain jäsenille ) 

Aika Lokakuu 

Tarkoitus 

Kartoittaa tämän hetken ja lähivuosien 
käyttökelpoisimmat harvennusmetsien kä
sittelyn ja korjuun menetelmät ja niiden 
kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet sekä 
määritellä harvennusmetsien korjuun pitkän 
tähtäyksen kehittämistavoitteet . Seminaa
rin tulosten pohjalta on tarkoitus suunni-

tella vuodelle 1976 harvennusmetsien kor
juuta koskevaa koulutusta . 

Osanottajat 

Jäsenyritysten puuntuottamisen ja -korjuun 
kehittämistehtävissä toimivat henkilöt . 

Puunhankinnan operatiivinen 
tieto -seminaari (Vain jäsenille) 

Aika Lokakuu 

Tarkoitus 

Käsitellä systeemiseminaarin tulosten pe
rusteella puunhankinnan suunnittelussa 
tarvittavan operatiivisen tiedon hankintaa 
sekä kehittää tiedon käsittelyä ja käyttö
mahdollisuuksia käytännön hankintatoimin
nan tarpeiden pohjalta . 

Osanottajat 

J äsenyritysten puunhankinnan suunnitteluun 
ja johtamiseen osallistuvat henkilöt . 

Puunhankinnan kurssi (Vain j äsenille) 

Aika Marraskuu 

Tarkoitus 

Tukea jäsenyritysten metsänhoitajien pe
rehdyttämiskoulutusta antamalla yleiskuva 
metsäteollisuusyritysten puunhankintatoi
minnasta , tutkimus- ja kokemusperäistä tie
toa puunkorjuun suunnittelusta ja toteut
tamisesta sekä tietoa korjuun kehittämis
toiminnasta. 

Osanottajat 

J äsenyritysten palvelukseen parin v11me 
vuoden aikana tulleet metsänhoitajat . 

Esitelmätilaisuus 

Syysmetsäpäivien yhteydessä ajankohtaises
ta aiheesta . 

I LHOITIAUTUtH SET koulutustilaisuuksiin majoitustoivo uksineen pyydetään Metsä
tehoon }--4 viikoa ennen tilaisuutta . Jäsenyrityksille ilmoitetaan tilaisuuk
sista myös erillisillä kirjeillä 5-6 viikkoa aikaisemmin . 

KUTSUT osanottajille lähetetään 2-3 viikkoa ennen tilaisuutta . 

OSALLISTUt4IS~1AKSUT ilman täysihoitoa ovat 8o .. . 120 mk kurssipäivää kohti. 

KURSSIAINEI STOT erikseen tilattuina maksavat tilaisuuden mukaan 20 •• • 30 mk . 



senhoitajamme. Metsätehossa on lisäks i 
laaja metsätyötä ja - koneita koskeva kuva- · 
arkisto, jota koskevi ssa asioissa voi ot
taa yhteyden Lasse Säter iin . 

METSÄTEHON UUSI TOIMIPAIKKA 

Muuttaminen uuteen toimipaikkaan Itä-Pasi
laan lykkäytyi alkuperäisestä suunnitelmas
ta parilla kuukaudella . Muuttopäiväoli 20 . 
tammikuuta, jonka jälkeen osoitteemme on 
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Huoneistomme sijaitsee Itä-Pasilan uudella 
vir asto- ja asuintaloalueella kuusikerrok
s i sen talon ylimmässä kerroksessa noin 
300 metr in päässä Pasilan asemasta . 

Kulkuyhteydet mm. 

- bussi 17 (Eira- Mikonkatu- Kaisaniemen
katu - Pasilan asema) 

- Mäkelänkadun kulkuneuvot, mm . raitiovau
nu 1 (Kauppatori - Käpylä) 

- juna Pasilan asemalle 

HAKKUUILMOITUKSET JA VAKUUSTAL
LETUSSITOUMUKSET TIETOKONEELLE 

Metsätehon tietojenkäsittelytoimikunnan ja 
Keskusmetsälautakunta Tapion välisissä 
neuvotteluissa on sovittu menettelystä, 
jossa hakkuuilmoitukset ja vakuustalletus
sitoumukset voidaan tehdä yrityksen muuhun 
metsäkauppojen atk-käsittelyyn liittyen 
tietokoneella. letsäteho on antanut Ja
senyrityksilleen asiaa koskevat yksityis
kohtaiset menettelytapasuositukset. 

PUUNKORJUUN KEHITYS VUOSINA 
197S-1984 

Metsäteollisuuden omien metsien j a pysty
kauppojen sekä oetsähallituksen s~tbamia 
hakkuita koskeva ennuste on valmistunut . 
Ennusteen tuloksia voidaan käyttää perus
teena puunkorjuun pitkän tähtäyksen suun
nittelussa ja päätöksenteossa . Sen las
kentamallia käyttäen voidaan myös laatia 
yritys- tai aluekohtaisia ennusteita . En
nustetta esittelevät Metsätehon tiedotus 
ja katsaus ilmestyvät lähiaikoina . 
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LISÄÄ HUOMIOTA METSÄTUHOJEN 
TORJUNTAAN 

Puunhankinnan kehittämistyössä on alettu 
kiinnittää lisääntyvästi huomiota metsän ja 
puutavaran tuhoihin ja niiden torjuntaan. 
Metsälle aiheutuvat vauriot ovat korjuun 
tutkimuksessa mukana. Kuorellisen puuta
varan aiheuttamien hyönteistuhojen torjun
taa koskevan opaslehtisen laatiminen ja 
koulutuksen järjestäminen ovat Metsätehon 
ohjelmassa. Tukeakseen metsätuhoja tun
tevien ammattimiesten jälkikasvua on met
säteollisuus Metsätehon välityksellä anta
nut Helsingin yliopiston kasvipatologian 
laitokselle 4 000 markkaa j atkokurssin jär
jestämiseksi keväällä 1975 metsäpamlogiassa 
arvosanan suorittaville opiskelijoille. 

KANSAINVÄLISIÄ KONGRESSEJA 

FAO/ECE/ILO:n metsäteknologinen yhteis
työkomitea järjestää kuluvan vuoden kesä
kuun 10 . . . 18. päivinä Ruotsissa monitoimi
koneita koskevan symposiumin. Ohjelmassa 
on ensin 4-päiväinen re tkeily ja sen jäl
keen 3-päiväinen kokous Tukholmassa . 

IUFRO:n 16. kongressi järjestetäänNorjassa 
vuoden 1976 kesäkuun 21 ... 26 . päivinä . 
Kongressiin liitcyy useita opintoretkeilyjä. 

Tilaisuuksiin on Metsätehon jäsenyritysten 
edustajilla mahdollisuus osallistua. Met
säteho tiedottaa jäsenille ohjelmista myö
hemmin. 
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METSÄTEHON HALLINTOELIMET 

Johtokunta 

Olli Sarantola 
Hannu Saarinen 
Yrjö Hassi 
Jaakko Kahiluoto 

pj. 
vpj . 

Niilo Lotila 
Väinö Niku 
Olli Pesonius 
Reino J . Valkama 

Neuvottelukunta 

Yrjö Hassi 
Sakari Leskinen 

pj. 
vpj. 

METSÄTEHON HENKILÖORGANISAATIO 

Tutkimuspäällikkö 

Aarne Elovainio 

Tutkijat 

Airi Eskelinen 
Eero E. Heino 
Mikko Kahala 
Markku Melkko 
Hannu Peltola 
Jaakko Peltonen 
Raimo Savolainen 
Jussi Seppälä 
Arno Tuovinen 

Laskentahenkilöt 

Tauno Laajalahti 
Martti Louto 
Riitta Männikkölä 
Kaarina Pekkola 

Metsäteho Review 1/1975 

Toimitusjohtaja 

Aulis E. Hakkarainen 

Teknillinen päällikkö 

Jaakko Salminen 

Tutkijat 

Esko Mikkonen 
Matti Ruotsalainen 
Jukka Taipale 
Martti Tynkkynen 

Lasse Säteri 

Työntutkijat 

Erkki Kauppila 
Yrjö Pohjola 
Kari Uusi - Pantti 
Kaj Yrjönen 

ACTJVITIES REPORT 

Tiedotus- ,ja koulutus
päällikkö 

Markku Rauhalahti 

Tiedotus- ja koulutus
henkilöt 

Sture Lampen 
Harri Rumpunen 

Toimistonhoitaja 

Tytti Paananen 

Kas sanhoitaja 

Pirkko Nyberg 

Toimistovirkailijat 

Anita Blomqvist 
Lise Holmström 
Riitta Leustu 
Marketta Salmela 
Ilta Toivanen 
Annikki Åberg 

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