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METSÄTEHON TOIMINTA VUONNA 1979 

Tutkimus ja kokeilu 

Tulevan vuoden ohjelmassa tutkimus- ja 
kokeilutoiminnan henkilöresurssit jakautu
vat seuraavasti . 

% 

Puuntuottaminen 14 
Puunkorjuu 26 
Puun kaukokuljetus 12 
Puutavaran mittaus 8 
Suunnittelu ja seuranta 25 
Yleiset tutkimukset ja 

varaus ___.!.2_ 
100 

Keskeiset aiheryhmät ovat seuraavat . 

Puuntuottamisen alueella jatketaan suhdan
nepidätysvaroilla käynnistettyä metsän
uudistamisen kone- ja laitekehittelyä . 
Edelliseltä vuodelta jatkuvat tämän lisäk
si ensiharvennuksen taloudellisuutta sekä 
turvesuon sarkaojien kaivua koskevat tut
kimukset . Alkavana vuonna tutkitaan 
myöskin maanmuokkausmenetelmien työjälkeä 
ja tuotossuhteita sekä metsänuudistamis
toimenpiteiden valintaperusteita . Pysty
puiden karsintaan kehitettyjä laitteita 
testataan . 

Puunkorjuun puolella jatketaan suhdanne
pidä~ysvaroilla toteutettavaa kasvatusmet
sien korjuun kehittämisprojektia . Harven
nusmetsien korjuuseen liittyvät lisäksi 
tutkimukset hakkuumiehen suorittamasta 
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leimauksesta , pitkäulotteisista nivelpuomi
kuormaimista sekä kokopuuna korjuun ja 
tavaralajikorj uun yhdistämisestä . Maksu
per usteita varten tutkitaan monitoimiko
neiden sekä siirrettävien kuoriiDakoneiden 
tuotoksia . Lisäksi tutkitaan leimikon 
puuston vaikutusta monitoimikoneen tuotta
vuuteen sekä erilaisten syöttörullien 
käyttökelpoisuutta . Tarpeen mukaan testa
taan uusia kasauskoneita , monitoimikoneita 
ja metsätraktoreita . 

Kaukokuljetustutkimukset koskevat sekä 
maantiekuljetusta että vesitiekuljetusta . 
Ohjemaksuja varten tutkitaan muun muassa 
vapaanpituisen pitkän puutavaran ja metsä
hakkeen autokuljetusta , telausta autokul
jetuksessa sekä kaluston kehittymisen vai
kutusta autokuljetukseen . Lisäksi selvi
tellään autojen kuormausta ja purkamista 
sekä ajoa puskurivarastoista maatalous
traktorilla . Uittotutkimusten aiheina 
ovat jäävarastojen jäädytystekniikka , nip
pukuorman teko ja autonippujen purkaminen 
uittoon . 

Mittaustutkimuksissa kohteina ovat puutava
ralajijakauma eri korjuumenetelmissä , eri
tyisesti sahapuiden apteeraus , sekä koneel
listen korjuuketjujen mittauslaitteiden ja 
pystymittauksen tekniikan kehit äminen . 
Tehdasmittauksessa kerättäviä tietoja pyri
tään yhtenäistämään . 

Suunnittelun keskeisimmät tutkimukset kos 
kevat korjuuresurssien käytön tehostamis
mahdollisuuksia ja sahapuuta pienempien 
puidenosien käytön optimointia . Toiminto
jen suunnittelua varten selvitellään kor-
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juukustannusten jakaumaa eri puutavarala
jeille , erikoiskoneiden käytön or ganisoin
tia sekä edullisinta lajittelupaikkaa. 
Puunkorjuun ja - hankinnan suunnittelusys
teemejä kehitetään ja laaditaan yrityskoh
taisia suunnittelumalleja ja laskelmia . 

Seuranta sisältää metsätalouden työvoima
ja suoritetilaston sekä kaukokuljetusta , 
korjuun olosuhteita ja kalustoa koskevia 
tilastoja . 

Yleiset tutkimukset kohdistuvat metsätyön
tutkimuksen uusiin menetelmiin ja standar
deihin sekä ergonomiaan ja työsuojeluun . 
Lisäksi varaudutaan vuoden aikana esille 
tuleviin kiireellisiin selvityksiin . 

Tiedotus ja koulutus 

Aineistot sisältävät sekä julkaisuja että 
kuvia . Vuonna 1979 on tarkoitus julkaista 
noin 5 Metsätehon tiedotusta , noin 20 kat
sausta ja noin 15 selostetta . Vuoden 
alussa valmistuvat oppaat metsänviljelystä 
ja leimikon suunnittelusta . Muut ohj el
massa olevat oppaat koskevat korjuumene
telmien vertailulaskelmia , korjuuvaurioi 
den vähentämistä sekä ei- metsällisten toi
mihenkilöiden perehdyttämistä . Elokuvat 
koskevat uusia metsäkoneita . Diakuvasarjat 
tehdään raaka-aineen laadusta , harvennus
metsien korjuusta ja maanmuokkauksesta . 
Valmistuvien oppaiden kuvista tehdään piir
toheitinkuvia . Julkaisuja , lehtikirjoi
tuksia ja lainaajien tarpeita varten yllä
pidetään ja kehitetään Metsätehon valokuva
ja diakuva-ar kistoa . 

Koulutustilaisuudet on tarkoitettu jäsen
yritysten j ohtavass a es1~esasemassa ja 
erikoistehtävissä toimivalle henkilöstölle . 
Rationali$ointipäiviin ja erikoiskurssei
hin varataan osallistumismahdollisuuksia 
myös metsätalouden muiden sektorien ammat
tihenkilöstölle . Koulutustilaisuudet esi
tellään sivulla 4. Puolitoista kaksi kuu
kautta ennen kutakin tilaisuutta jäsenyri
tyksille lähetetään erilliset kirjeet 
ilmoittautumispyyntöineen. 

Metsätehon toimihenkilöt ovat jäsenten ja 
metsätalouden muiden piirien käytettävissä 
koulutuksen suunnittelu- ja luennointiteh
täviin . 

METSÄTEHON HALLINTOELIMET 
VUONNA 1979 

Neuvottelukunta 

Yrjö Hassi pj . 
Sakari Leskinen vpj . 
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Johtokunta 

Reino J . Valkama 
Timo Järvelä 
Yrjö Hassi 
Jaakko Kahiluoto 
Leo Karvonen 
Olli Pesonius 
Matti Puttonen 
Yrjö Schildt 

pj. 
vpj . 

METSÄ TEHON TYÖAIKA 

Normaali työaika on klo 8.15 . . . 16 . 30 . Lou
nastunti on klo 11.30 ... 12 . 15 . Lounastunnin 
ajan puhelinvaihde on suljettuna . Työ
ajoissa noudatetaan 45 minuutin liukumaa . 

Metsätehossa juotiin joulukuun 1. päivänä 
pullakahvit . Tuolloin tuli toimistonhaita
jallemme Anita Blomqvistille täyteen 20 
vuotta etsätehon palveluksessa . Anita 
ylti 20 vuoden palvelusaikaan nykyisistä 
metsäteholaisista seitsemäntenä . 

METSURIELOKUVA PALKITTIIN 

Metsätehon suhdannepidätysvaroilla tuottama 
elokuva ikä mies metsuri sai kolmannen 
palkinnon Talouselämän AV-päivän elokuva
kilpailussa erikoisryhmille tarkoitettujen 
teollisuuselokuvien sarjassa . Elokuvan 
ovat ohjanneet Markku Lehmuskallio ja Harri 
Rumpunen ja kuvannut Markku Lehmuskallio . 
Elokuvaan liittyy äänitetty diakuvasarja 
etsätyön ammattilaiset ja esite Ammatti

työhön metsään . Tämä tietopaketti on suun
nattu ammattia valitseville nuorille . 
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MITSATIHD 
Suomen Metsäteollisuuden Keskusliitto ry :n 
metsätyöntutkimusosasto 

Opastiosilta 8 B, 00520 HELSINKI 52 
Puhelin 90-140011 1979 

TIETOA TOIMINNASTAMME JA TEHTÄVISTÄMME 

Tällä lehtisellä haluamme tehostaa Metsä
tehon yhteyksiä jäseniin ja muihin yhteis
työkumppaneihin . Asiantuntijoidemme tehtä
vien esittely toivottavasti helpottaa 
tavoittamaan kulloinkin ne henkilöt , jotka 
parhaiten voivat auttaa ja välittää tietoa. 

Samalla kerromme lyhyesti , mitä Metsäteho 
tekee ja mitä palveluja Metsäteho tarjoaa. 

Metsätehon toiminta-ajatuksena on sellais
ten palvelusten tuottaminen , jotka kehit
tävät ja tehostavat puuraaka- aineen hank
kimista ja tuottamista. 

Toiminta-ajatuksensa toteuttamiseksi 
Metsäteho 

Työntutkija t 
Laskentahenkilöt 

+ tutkii metsätöiden palkka- ja maksuper usteita , puunhankinnan ja puuntuottamisen 
suunnittelua , työmenetelmiä , kalustoa 

+ kehittää suunnittelu- ja seurantamalleja ja työmenetelmiä , edistää koneiden ja 
laitteiden kehittämistä 

+ kokeilee koneita , laitteita ja työmenetelmiä 

+ konsultoi jäseniä , koneiden valmistajia , ohjemaksujen ja taksojen laatijoita, alan 
muita yhteisöjä 

+ tiedottaa tutkimustuloksista ja alan ajankohtaisista asioista jäsenille , metsä
talouden muille piireille ja yleisölle 

+ kouluttaa jäsenten ja metsätalouden muiden piirien erikoishenkilöstöä , tukee koulu
tuksen suunnittelua 

+ toimii yhteistyössä jäsenten , alan koti- ja ulkomaisten tutkimuslaitosten ja metsä
talouden muiden piirien kanssa . 

METSÄTEHON TIEDOTUS JA KOULUTUS 

Julkaisut. Metsätehon tiedotukset , katsa
ukset ja selosteet esittelevät tutkimus
tuloksia ja alan muuta tietoa. Oppaat 
sisältävät käytännön suunnittelu- ja työ
ohjeita. 

Kuvapalvelu sisältää paaasiassa Metsätehon 
itse tuottamia elokuvia , diakuvasarjoja , 
valokuvia ja piirtoheitinkuvia. Kuvapalve
lun luettelo on kiinnostuneiden saatavissa . 

Koulutustilaisuudet ovat rationalisointi
pa1v1a , erikoiskursseja , neuvottelupäiviä 
ja retkeilyjä. Ne on tarkoitettu ens1S1-
jaisesti jäsenten johtavassa esimiesase
massa ja erikoistehtävissä toimivalle 
henkilöst.ölle . 

Luennointi. Metsäteho tukee jäsenten ja 
metsätalouden muiden piirien koulutusta 
antamalla suunnittelu- ja luennointiapua, 
järjestämällä tilauskursseja ja toimitta
malla aineistoja. 

KÄÄNNÄ 



METSÄTEHON ASIANTUNTIJOIDEN VASTUUALUEET JA VUODEN 1979 KESKEISET AIHEALUEET 

TUTKIMUSPÄÄLLIKKö 

MH AARNE ELOVAINIO 
Tutkimustoiminnan johto. 
valvonta ja kehittäminen 

ERIKOISTUTKIJAT 

MH MIKKO KAHALA 
Puunkorjuu. maksuperuste
tutkimusten koordinointi. 
työntutkimuksen esimies 
Metsäkuljetuksen maksu
perusteet , kokopuuna 
korjuu 

LuK JAAKKO PELTONEN 
Operatiivinen suunnittelu . 
laskentatoimi. laskennan 
esimies 
Puunhankinnan suunnittelu
systeemit , yrityskohtaiset 
laskelmat 

MMT JUHANI PÄIVÄNEN 
Puuntuottaminen. 
maksuperusteet 
Metsänuudistamisen koneel
listaminen , ensiharvennuksen 
ekonomia 

MMT, VTK HEIKKI VESIKALLIO 
Kokonaistaloudellinen 
suunnittelu 
Korjuuresurssien käytön 
tehostaminen , raaka-aineen 
käytön optimointi 

TUTKIJAT 

LuK AIRI ESKELINEN 
Laskentatoimi. suunnitte
lumallit. kehittäminen 
Kor juuresurssi en käytön 
tehostaminen , raaka-aineen 
käytön optimointi 

MMK SIMO KAILA 
Puuntuottaminen. kehittä
minen ja kokeilu 
Maanmuokkauksen tuotos
suhteet , metsänuudistamisen 
menetelmät 

MH MARKKU MELKKO 
Kasvatusmetsien ja metsä
tähdepuun korjuu. 
kehittäminen 
Kasvatushakkuiden koneel
listaminen , kokopuuna 
korjuu 

MH ANTTI MYLLYNIEMI 
Puutavaran kaukokuljetus. 
kehittäminen ja maksu
perusteet 
Autokuljetuksen kaluston 
kokeilu , työmenetelmät 
ja maksuperusteet 

T 0 I M I T U S J 0 H T A J A 

Aulis E. Hakkarainen 

TUTKIJAT 

MH MARKKU MÄKELÄ 
Koneellinen korjuu. 
kehittäminen ja 
maksuperusteet 
Monitoi mikoneiden maksu
perusteet , konetestaukset , 
yrityskohtaiset laskelmat 

MH OLAVI PENNANEN 
Puutavaran mittaus. 
kehittäminen 
Sahapuun laatu , tehdas
mittaus , mittaus koneelli 
sessa korjuussa , 
pystymittaustekniikka 

MH ARNO TUOVINEN 
Puutavaran laatu. 
kuljetuksen seuranta ja 
kehittäminen 
Uiton kehi ttäminen , 
raaka-aineen laatu , 
kul j etustilasto 

TEKNILLINEN PÄÄLLIKKö 

DI, MH JAAKKO SALMINEN 
Metsäkoneiden ja työ
menetelmien kehittämisen 
ja kokeilun johto. valvonta 
ja koordinointi 

TUTKIJAT 

MML ESKO MIKKONEN 
Puunkorjuu. suunnitte lu 
ja kehittäminen 
Korjuukalust on käytön orga
nisointi , puu+,avaran lajit
telu , työntutkimusmenetelmät 

MH JUKKA TAIPALE 
Puunkorjuu. kokeilutoiminta. 
kehittäminen 
Kasauksen koneell istaminen , 
hakkuumiehen suor ittama 
leimaus , sarkaojien kaivu
tutkimus 

Ins. VEIKKO YLÄ-HEMMILÄ 
Kokeilutoiminta. korjuu
ja kuljetuskalusto. 
kehittäminen 
Korjuu- j a kuljetuskaluston 
testaukset , uiton ja varas
toinnin tekniikka 

TIEDOTUS- JA .KOULUTUS
PÄÄLLIKKÖ 

MH MARKKU RAUHALAHTI 
Tiedotus- ja koulutus
toiminnan sekä t oi misto
tehtävien johto. valvonta 
ja kehittäminen 

TIEDOTUS- JA KOULUTUS
HENKILÖT 

MT STURE LAMPEN 
Tiedotustoiminta. työsuojelu 
ja työterveys 
Ti edotus- ja koulutusaineistot , 
l ehdistöreferaati t , vi er as
ki eliset ai neistot 

MH HARRI RUMPUNEN 
Koulutustoiminta. seuranta. 
kehittäminen 
Koulutusaineistot , metsätyö
voimalaskelmat , kuljetus
tilasto , kuorinnan maksu
perusteet 

MT LASSE SÄTERI 
Kokeilutoiminta. kuvapalvelu 
Konetestaukset , elokuvat , 
diakuvasarjat , valokuvat 



METSÄOSASTOJEN KOULUTUS TÄNÄÄN 

Metsäteho teki kesällä jäsenyritysten hen
kilöstön koulutusta ja sen muuttumi sta 
koskevan kyselyn . Vuonna 1977 koulutus
määrät ovat olleet kohderyhmittäin vierei
sen asetelman mukaiset . Mukana ovat 12 
suuren tai keskisuuren jäsenyrityksen 
henkilömäärillä painotetut keskiarvot . 

Koulutusta on viime vuosina jonkin verran 
supistettu . Ennen muuta on vähennetty ul
koista koulutusta . Sen sijaan useat met 
säosastot ovat lisänneet sisäistä koulu
tusta . Painopiste on viime aikoina ollut 
taloudellisissa as101ssa , kustannuskysy
myksissä ja päiväkohtaisissa ongelmissa. 
Myös laatu- ja suunnitteluasiat ovat ol
leet vahvasti ohjelmissa mukana. 

Metsän-
hoitajat 

Esimiehet 

Työn-
johtajat 

Metsurit 

Konttor i-
t oimihenki löt 

Sisäinen 
koulutus 

Ulkoinen Yhteensä 
koulutus 

Koulutuspäiviä/henkilö 

5. 0 2.7 7. 7 

4. 9 1.3 6. 2 

4. 6 0 .6 5. 2 

0. 9 2. 2 3.1 

1. 8 0 . 5 2. 3 

AJANKOHTAISET TIEDOTUS- JA KOULUTUSAINEISTOT 

Oppaat 

Metsäkoneet , öljyt ja luonto 

Puutavaran varastointi autokuljetusta 
varten 

Metsurin kunto-ohjeet 

Suojele metsää kuorellisen puun 
aiheuttamilta hyönteistuhoilta 

Virkeslagring för lastbilstransport 

Koneellisen puunkorjuun suunnittelu 

Metsurin ensiapuohjeet 

Motionsanvisningar för skogsarbetare 

Koneellisten korjuuketjujen käyttö 

Förstahjälp för skogsarbetare 

Osaatko auttaa? 

Kaarnakuoriaistuhojen torjunta 

Sahapuurun.koj en apteeraus 

Elokuvat 

Työskentely kourakuormaimella 

Hakkuutekniikka 

Määräpituisen puutavaran hakkuu 

Likipituisen puutavaran hakkuu 

Puutavaran autokuljetus 

Metsänhoitokoneet 1973 I ja II 

Taimi tarhalta metsään 

(Elokuvat. jatkoa) 

Kuitupuupinon mittaus 

Suor intahakkuu 

Tehoa taimistojen käsittelyyn 

Koneellisia korjuuketjuja 1975 

Metsäkonekatsaus 1975 

Paperpot- menetelmä 

Puutavaran korjuu ennen ja nyt 

Kaarnakuoriaisten torjunta 

Metsäkonekatsaus 1976 

Mikä mies metsuri 

Metsäkonekatsaus 1977 

Koneellisia korjuuketjuja 1978 

Diakuvasarjat 

Metsänviljelykoneet 1974 

Tehoa taimistojen käsittelyyn 

Sahapuurunkojen apteeraus 

Metsätyön ammattilaiset 

Kaarnakuoriaistuhot 

Kaarnakuoriaisten torjunta 

Puutavaran korjuu ennen ja nyt 

Koneellisten korjuuketjujen käyttö 

Pölkkyjen keskipituuden määrittäminen 
pinomittauksessa 
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METSÄTEHON KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 1979 

Rationalisointipäivät 

= tiettyä toimintaa laaja- alaisesti käsit
televät koulutustilaisuudet , j oilla käsi
tellään aihealueen uusinta tutkimus- ja 
kokemusperäistä tietoa ja sen soveltamista 
käytäntöön . 

Puunkorjuun rationalisointipäivät <uusinta) 
1979- 01-16 .. . 17 , Vääksy 

Päivillä käsitellään ihmistyövaltaisen 
puunkorjuun rationali sointia ja keskitytään 
niihin korjuun ongelmakohti i n , J01ssa ny
kyisiä kehittyneimpiä menetelmiä ja uusinta 
t ietoa tehokkaammin soveltamalla on mahdol
lista saada välittömästi kustannussäästöjä. 

Tilaisuus on tar koitettu ensisijaisesti 
puunhankinnan suunnittelu- ja j ohtami steh
tävissä toimivil l e metsänhoitajille . 

Raaka-ainepäivät 

Syyskaudella järjestettävillä päivillä kä
sitellään r aaka-aineen hankinnan ja vas
taanoton niveltämistä sekä laatukysymyksiä . 

Päivät on tar koitettu j äsenyritysten teh
das- ja metsäosastojen suunnittelu- ja joh
tohenkilöille . 

Harvennusmetsien korjuupäivät 
Lokakuu 

Päivillä käsitellään harvennusmets i en kor 
juun menetelmiä , tekniikkaa ja tal oudelli
suutta sekä korjuun kehityslinjoja . Esil
lä on myös harvennusmetsien käsittely puun
tuotannon kannalta . 

Päivät on tarkoitettu ensisijaisesti han
kintatehtävissä toimiville metsänhoitajille . 

Erikoiskurssit 

= suppeata aihealuetta syvälli sesti käs i t
televät koulutustilaisuudet . Erikoiskurs
sit soveltuvat osaksi metsäosastojen koulu
tuksen toimikohtaista runkosuunnitelmaa . 
Nämä kurssit uusitaan tarpeen mukaan myö
hemminkin . 

Koneellisen puunkorjuun suunnittelukurssi 
1979-02-13 ... 15 , Vääksy 

Päivillä käsitellään koneellisen puunkor
juun suunnittelua , monitoimikonekorjuuket
JUJen niveltämistä koko hankintaketjuun , 
kor juuketjujen käytön ohjausta sekä korjuun 
taloudellisuutta . Tilaisuus on vuosina 
1974- 1977 järjestettyjen korjuuketjujen 
suunnittelukurssien "uusi , par annettu 
painos" . 

Päivät on tarkoitettu koneellisen puunkor
juun suunnittelu- ja johtotehtävissä toimi
ville metsänhoitajille ja erikoistekni
koille . 

Metsäteho Revi ew 16/1978 

Metsänviljelykurssi 
1979- 03- 06 . . . 07 , Vääksy 

Päivillä käsitellään metsänviljelyn perus
teita , suunnittelua , tekniikkaa ja toteu
tusta . Vastaavanlaisia tilaisuuksia on 
järjestetty vuosina 1974 ja 1975. 

Metsänviljelykurssi on tarkoitettu metsän
hoidon tehtävissä toimiville metsänhoita
j i lle ja metsäteknikoille . 

Puunhankinnan suunnittelukurssi (uusinta) 
Osa l , 1979- 03- 13 .. . 15 , Jyväskylä 

Tarkoituksena on esitellä puunhankinnan 
aluetason suunnittelussa , organisoinnissa 
ja kehittämisessä tarvittavaa tutkimus - ja 
kokemusper äistä tietoa sekä edistää tutki
mus- ja kehittämistiedon hyväksikäyttöä 
puunhankinnan suunnittelussa . 

Tilaisuus on ensisijaisesti aluetason 
puunhankinnan suunnittelu- ja johtamisteh
tävissä toimiville metsänhoitajille. 

Osa 2, 1979- 04- 24 . . . 25 , Jyväskylä 

Tarkoituksena on kuvata operatiivisen tie
don käsittelyä ja tarvetta aluetason puun
hankinnassa sekä esitellä asianomaisen 
tiedon käsittelyssä käytettäviä uusimpia 
atk- pohjaisia r atkaisuja . 

Osanottajat : kuten edellä . 

Neuvottelupäivät 

= toimintokohtaiset opinto- ja neuvottelu
päivät , joilla ajankohtaisten aiheiden li
säksi käsitellään Metsätehon kyseisen alan 
toimintaa ja suunnitelmia . Neuvottelupäi
vät on tarkoitettu jäsenten ao . toiminnosta 
vastaaville erikoishenkilöille. 

Koulutusmiesten opintopäivät 
1979- 08-14 . . . 15 , Kerimäki 

Metsänhoitomiesten opintopäivät 
syyskuu 

Korjuun kehittämi smi esten opintopäivät 
lokakuu 

Tietojenkäsittelypäivä t 
marraskuu 

Metsäjohdon informaatiopäivät 

Tilaisuudet järjestetään jäsenyritysten 
metsäjohdolle 2 ... 3 tunnin mittaisina 
Metsätehon neuvottelukunnan kokouksien 
yhteydessä maaliskuussa ja marraskuussa . 

Esitelmätilaisuus 

Syysmetsäpäivien yhteydessä järjestetään 
esitelmätilaisuus ajankohtaisesta aiheesta . 

TOPICAL 

Highlights of the activities of the Institute and other information on the branch . 
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