
AJANKOHTAINEN KATSAUS 

TäZZä kertaa esitteZemme 

o metsät~itä koskevan ideakiZpaiZun 
o uudet juZkaisut 
o kuvapaZveZun täydennykset 
o Metsätehon osaston KuZjetus 73 -näytte

Zyssä 
o syyskauden kouZutustiZaisuudet 
o Skogsarbetenin tutkimuksen kaatotavois

ta karsinta-katkontakonetta käytettäes
sä 

METSÄTÖITÄ KOSKEVA IDEAKILPAILU 

Metsäteho julistaa ideakilpailun metsän
hoitotöiden sekä puun korjuun ja kuljetuk
sen kehittämiseksi. 

Ki lpailu on tarkoitettu koneen kuljetta
jille, koneyrittäjille, metsänhoitajille, 
metsänomistajille, metsäteknikoille, met
sätyönjohtajille , metsätyöntekijöille ynnä 
muille asiasta kiinnostuneille. 

Kilpailuun osallistuvan kone-, laite- tai 
menetelmäidean tulee olla uusi tai ylei
sesti tuntematon sekä teknisesti toteutta
miskelpoinen . Mukaan ei oteta valmista
jalle myytyä tai myyntiin valmistuksessa 
olevaa ratkaisua. 

Kilpailusarjoja on kaksi: A. Metsänhoito
työt, B. Puutavaran korjuu ja kuljetus. 

Sarj aan A osallistuvan ehdotuksen tulee 
liittyvä lähinnä: 
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metsänviljelymateriaalin kuljetukseen 
ja varastointiin, 
maanpinnan valmistamiseen uudistamista 
varten, 
kylvöön, 
istutukseen, 
uudistusalojen ruohon ja heinän torjun
taan, 
taimiston perkaukseen ja harvennukseen 
tai metsän lannoitukseen . 

Sarjaan B osallistuvan ehdotuksen tulee 
liittyä: 

puutavaran hakkuuseen, 
metsäkuljetukseen tai 
kaukokuljetukseen. 

Kilpailuun voidaan osallistua joko yksi
tyiskohtaisten piirustusten tai kuvausten, 
periaatepiirrosten tahi jo rakennetun koe
kappaleen avulla . 

Metsäteho ei vaadi mitään oikeuksia kil
pailuun osallistuviin töihin, vaan ne 
jäävät kaikki kilpailutöiden tekijöille. 

Kilpailulautakunta, jona toimii Metsätehon 
johtokunta , ei tutki tehtyjä ehdotuksia 
patenttioikeudelliselta kannalta. Parhaat 
ehdotukset julkaistaan ja muutkin saatta
vat joutua julkisuuteen, joten osanottajan 
on itsensä huolehdittava mm. patenttisuo
jan turvaamisesta. 

Palkinnot, joiden suuruus ri ippuu kohteen 
käyttöarvosta, ovat kummassakin sarjassa 
seuraavat . 
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I palkinto 
II - "-
III -"-

2 000 - 5 000 mk 
1 000 - 2 000 " 

300 - 1 000 " 

Kilpailulautakunnan päätöksen mukaan voi
daan mikä tahansa edellä mainituista pal
kinnoista jättää jakamatta, ja kilpailu
lautakunta pidättää oikeuden jakaa ko . 
summan toisinkin . 

Ehdotukset on varustettava nimimerkillä ja 
niitä on seurattava samalla nimimerkillä 
varustettu suljettu ki r jekuori , johon on 
päälle merkittävä sana "NIMIMERKKI" ja 
jonka tulee sisältää lähettäjän täydelli
nen nimi ja osoite. 

Ehdotukset on l ähet e ttävä lokakuun 1. päi
vään 1973 mennessä osoitteella Metsäteho, 
Rauhankatu 15, 00170 HELSINKI 17. Lähem
piä tietoja kilpailusta antaa sarjru1 A 
osalta metsänhoitaja Ee r o E. Heino ja sar
jan B osalta dipl . insinööri Jaakko Salmi 
nen, puhelin 90 - 661281 . 

Kilpailun tulokset julkaistaan metsäalan 
ammattilehdissä. 

Metsäteho tulee tukemaan kilpai luun osal
listuneiden, käyttökelpoisiksi arvo~teltu

jen ehdotusten kehittämistä käytettävis
sään olevin keinoin sekä auttamaan niiden 
saamista teolliseen valmistukseen ja mah
dollisimman laajaan käyttöön . 

UUDET JULKAISUT 

Vuonna 1973 ilmestyneet Metsätehon julkai
sut luetellaan takasivulla . Tiedotusten 
hinta on 3,00 ... 7 , 00 mk ja katsausten hin
ta 0 , 50 ... 1,00 mk kappale . Suppea-alais
ten tutkimusten tuloksia ja laajempien 
tutkimusten osatuloksia sekä matkakerto
muksia julkaistaan monisteasuisina selos
teina, joita voi tilata Metsätehosta hin 
taan 1,00 mk kpl . 

Öljyn käsittelyä koskeva opaslehtinen Met
säkoneet - öljyt - luonto on valmi~umassa 
Lehtinen on 4-sivuinen ja A5-kokoinen. Se 
kertoo iskulausein ja piirroskuvin öljyva
hinkojen vaarasta ja vahinkojen estämises
tä sekä saastumisen ehkäisemisestä vahingon 
jo tapahduttua. Opaslehtinen pohjautuu 
Metsätehon öljyvahinkoja koskevaan katsa
ukseen 18/1972 . Lehtinen on laadittu ensi
sijaisesti aineistoksi hakkuu- ja konemie
hille tarkoitettuun tiedottamis een . Sit ä 
voidaan tilata Metsätehosta hintaan 0 ,20 
mk kpl. 
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Opas puutavaran varastoinnista autokulje
tusta varten on tekeillä. 

KUVAPALVELU 

Vuoden alkupuoliskolla on valmistettu nel
jä uutta elokuvaa . 

n:o 
108 

109 

110 

111 

PUUTAVARAN KORJUU ENNEN JA NYT. 
16 mm:n elokuva, osaksi musta-valkoi 
nen ja osaksi värillinen. Pituus noin 
20 min. Vuokra 40 mk 

METSÄNHOITOKO EET 1973 I . Uudistus-
alan raivaus ja maanmuokkaus. Super 
8 mm:n värielokuva. Pituus noin 18 
min . Vuokra 15 mk 

METSÄNHOITOKONEET 1973 II . Istutus . 
Super 8 mm:n värielokuva . Pituus noin 
10 min. Vuokr a 10 mk 

ISTUTUSTYÖVÄLINEET . Super 8 mm:n vä
r ielokuva. Pituus noin 6 min . Vuokra 
10 mk 

Diakuvapalveluun on otettu uus~ sarja. 

n:o 4 ISTUTUSTYÖMENETELMÄ 1971 . 40 kuvaa . 
Vuokra 5 mk 

Valmist ei lla ovat elokuvat kuitupuun kiin
tomittauksesta ja metsänviljelystä sekä 
diakuvasarja metsänhoitokoneista . 

KULJETUS 73 -NÄYTTEL V 

4etsäteho osallistui toukokuussa Helsin
gissä järjestettyyn Kuljetus 73 -näytte
lyyn . Näyttelyosasto esitteli puutavaran 
metsä- ja kaukokuljetusta ja se laadittiin 
yhteistyössä Suomen Uittajainyhdistys ry:n 
kanssa . Ohessa kuva ~1etsätehon osastosta. 

SYYSKAUDEN KOULUTUSTILAISUUDET 

KOULUTUSHENKILÖIDE PÄIVÄT 1973- 09- 04 .. . 05 
Kuopiossa. Päivät on tarkoitettu jäsenyri
tysten metsäosastojen koulutuspäälliköille 
ja koulutusteht äviä haitaville muille toi
mihenkilöille . 

PUUNHANKINNAN RATIONAL ISOI TIPÄIVÄT mar-
raskuussa. Päivät on tarkoi t ettu jäsen
yritysten kuljetusten, t ehdasvastaanoton 
ja jalostuksen joht amis - j a kebittämis
teht ävissä toimivill e ammatt imiehi lle. 
Pä ivien aiheena ovat puun hankinnan j a -ja
lostuksen y~en nivelt ämisen kannalta ke s -


