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TOIMINTA-AJATUS JA PJW.4ÄÄRÄT 

Metsätehon toiminta-ajatuksena on sellais
ten palvelusten tuottaminen, jotka kehit
tävät ja tehoatavat puuraaka-aineen hank
kimista ja tuottamista. Toiminta-ajatus
taan Metsäteho toteuttaa tutkimuksin ja 
kokeiluin sekä välittämällä tietoa. 

METSÄTÖIDEN KEHilYS 

Metsätyöt ovat jatkuvasti kehittyneet ja 
muuttuneet. Ihmistyön tarve on vähentynyt 
ja koneiden käyttö lisääntynyt. Puunkor
juusaa työn tuottavuus on vuosina 1965-75 
noussut lähes kolminkertaiseksi. Kustan
nusten nousua on täten pystytty hillitse
mäin. Metsäteho on omalta osaltaan vai
kuttanut kehitykseen, erussä tapauksissa 
verraten merkittävästi. 

Metsäteollisuutta viime vuosin.a koetellut 
poikkeuksellinen lama on asettanut muun 
muassa metsätöiden kehittämiselle uusia 
haasteita. Eräänä keskeisenä syynä metsä
teollisuutemme kilpailukyvyn heikkenemiseen 
on kansainvälisesti korkea puun hinta teh
taalla. Tämän vuoksi korjuun ja k:uljetuk-
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sen sekä puuntuottamisen töiden kehittämi
nen kustannusten kurissapi tämise.ksi ja 
saamiseksi kansainväliselle tasolle on 
erittäin tärkeätä. Työvoi.maltu.stannusten 
jatkuvan kohoamisen vuoksi koneellisten 
menetelmien kehittäminen puun korjuuseen 
ja puun tuottamiseen on välttämätöntä. 
Kaukokuljetuksissa on painotettava kulje
tusmuodon oikeaa valintaa. 

Työmenetelmien kehittämisen ohella on lä
hivuosien aikana kiinnitettävä suurta huo
miota korjuun ja kaukokuljetuksen toimin
nallisten olosuhteiden parantamiseen ja 
puutavaran hankintamenetelmien taloudelli
suuteen sekä yhteistyössä tehdaspään kanssa 
puuraaka-aineen optimaaliseen käyttöön. 

TOIMINNAN LINJAT 
VOOSINA 197~1983 

Toimintatapa 

Metsätöiden kehi ttämine.n vaatii eri työ
vaiheisiin kohdistuvien selvitysten lisäksi 
kokonaisvaltaista tutkimus- ja kehittämis
työtä. Tässä toiminnassa tarvitaan Metsä
tehon aktiivista panosta. Metsätehon toi
minta-aluetta ei ole aiheellista nykyises
tään muuttaa. 

Pääpaino kohdistetaan ~or juun, kaukokulje
tuksen ja puuntuottamisen töiden tekniseen 
ja taloudelliseen suorittamiseen, suunnit
teluun liittyviin kys~ksiin ja eri toi
mintoja koskeviin kokonaisvaltaisiin ·sel
vityksiin. Ensisijaisesti keskitytään 
selYityksiin, joiden tulokset oTat nopeasti 
~et~åvisså. Teknisten ja taloudel-
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listen tekijöiden lisäksi otetaan huomioon 
ergonomiset ja ympäristöön liittyvät näkö
kohdat. 

Tutkimus. kokeilu, kehittäminen 

Tärkeimpinä tutkimus- ja kokeilukohteina 
ovat ensi vaiheessa käytössä olevien mene
telmien kehittämiseen ja myöhemmin uusien 
menetelmien ja koneiden kehittämiseen liit-

• tyvät selvitykset. Menetelmien, koneiden 
ja olosuhteiden muuttuminen pitää maksu- ja 
palkkaperustetutkimukset jatkuvasti ajan
kohtaisina. Koneiden ja koneellistettujen 
työketjujen yleistyessä tarvitaan lisää 
töiden suunnitteluun ja valvontaan liitty
viä tutkimuksia sekä näitä koskevien mal
lien kehittämistä. Pääosa selvityksistä 
on sellaisia, joiden tulokset palvelevat 
kaikkia jäseniä ja usein myös metsätalouden 
muita piirejä. Lisäksi tehdään yrityskoh
taisia selvityksiä lähinnä jäsenille. 
Koneiden ja laitteiden kehittämistä edis
tetään välittämällä niiden valmistajille 
ja suunnittelijoille tietoja uusien konei
den tarpeesta ja koneille asetettavista 
vaatimuksista. 

Tutkimukset ja kokeilut suoritetaan pää
asiassa jäsenten p11r1ssä ja yhteistyössä 
niiden kanssa. Toiminnassa käytetään apuna 
jäsenten ammattimiehistä koottuja pysyviä 
ja proiektikohtaisia asiantuntijatoimi
kuntia. 

Tiedotus, koulutus. konsultointi 

Metsätöiden kehittyessä ammattitaidolle 
asetettavat vaatimukset lisääntyvät ja am
matti tiedon uudistuminen nopeutuu. Nämä 
seikat vaativat Metsäteholta tehokasta ja 
nopeaa tiedonvälitystä, jotta omien tutki
musten ja kokeilujen tulokset sekä muu 
metsätöiden kehittämisessä tarvittava 
tieto saatetaan asiasta kiinnostuneiden 
tietoon. Keskeiset tiedonvälityskanavat 
ovat tutkimusjulkaisut. muut tiedotus- ja 
ltoulutusaineistot, omat koulutustilaisuu
det, luennointiapu ja yleinen tiedotus
toiminta. 

Jäseniä avustetaan tutkimustulosten sovel
tamisessa sekä jäsenten itsensä suoritta
missa paikallisluonteisissa tutkimuksissa 
ja kokeiluissa. 

METSÄTEHJN TOIMINTA 1978 

Tutkimus ja kokeilu 

Vuoden 1978 tutkimus- ja kokeilutoiminnan 
henkilöresurssien käyttö jakautuu seuraa
vasti. 
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Puun tuottaminen 11 
Puun korjuu 23 
Puun kaukokuljetus 13 
Puutavaran mittaus 8 
Suunnittelu ja seuranta 28 
Yleiset tutkimukset ja 

varaus _!1_ 
100 

Keskeiset aiheryhmät ovat seuraavat. 

Puuntuottamisen alueella on pääaiheena 
suhdannepidatysvaroilla käynnistetty met
sänuudistamisen kone- ja laitekehittely. 
Lisäksi selvit~tään ensiharvennuksen talou
dellisuutta sekä tutkitaan maanmuokkaus
menetelmien työjälkeä , tuotossuhteita ja 
vai.kutusta istutukseen. 

Puunkorjuusaa on ohjelmassa useita k.asva
tusmetsien korjuun ja puutavaran kasauksen 
koneellistamistutk.imuksia. Lisäksi kokeil
laan pitkälle kuitupuulle soveltuvaa kuo
rimakonetta ja testataan vuoden aikana 
käyttöön tulevia monitoimikoneita ja met
sätraktoreita. Korjuun maksuperusteita 
varten tutkitaan muun muassa harvesterei
den, siirrettävien kuorimakoneiden ja pit
källe ulottuvien kuormaimien tuotoksia. 
Nykyistä metsätraktorikalustoa koskeva 
tuotostutkimus saatetaan päätökseen. 

Kaukokuljetusten osalta tutkitaan vapaan
pituisen pitkän puutavaran autokuljetusta, 
autokuormien purkamista sekä telausta. 
Uiton kebittämistutkimukset kohdistuvat 
muun muassa siirtoajoon ja jäälleajoon, 
uppopuiden nostoon sekä niputukseen. 

Mittauatutkimukaissa selvitetään mittaus
vaihtoehtojen taloudellisuutta, leimikoiden 
puutavaralajijakaumaa eri korjuumenetel
missä sekä koneellisen puunkorjuun mittaus
vaihtoehtoja. 

SuunnitteLun alueella tehdään selvityksiä 
korjuuresurssien käytön tehostamisesta, 
puun kaukokuljetuksen kehityksestä ja vesi
tiekuljetusten edellytyksistä. Toimintojen 
suunnittelua varten tarkistetaan korjuun 
kehitysennustelaskelman tuotos- ja kustan
nusperusteet sekä tehdään korjuuta ja kul
jetusta koskevia optimointilaskelmia. 
Ohjelmassa ovat myös selvitykset edulli
simmasta lajittelupaikasta ja hankinnan 
suunnittelujärjestelmistä. 

Seuranta sisältää metsätöiden työvoima- ja 
suoritetilaston sekä kuljetusten suorite
ja kalustotilastoja. 

:rl.euBt tutkimuk.811t kohdistuvat muun .uassa 
metsäteiden rakentamisen kehittämiseen, 
puutavaran laatukys~ksiin sekä ergonomi
aan ja työsuojeluun. Lisäksi varau.dutaan 
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vuoden aikana esille tuleviin kiireellisiin 
selvityksiin. 

Tiedotus ja koulutus 

Atneiatot sisältävät sekä julkaisuja että 
elo- ja diakuvia. Vuonna 1978 on tarkoi
tus julkaista noin 5 Metsätehon tiedotusta , 
noin 20 katsausta ja noin 20 selostetta . 
Tekeillä olevat oppaat metsänviljelystä, 
leimikon suunnittelusta ja korjuumenetel
mien vertailulaskelmista julkaistaan vuoden 
aikana. Elokuvia tehdään hakkuute.kniiltasta , 
koneellisista korjuuketjuista ja metsätyö
koneista. Dialtuvasarjoja tehdään koneiden 

lisäksi leimikon suunnittelusta ja metsän
viljelystä. 

Koul-utustilaisuudet on tarkoitettu jäsen
yritysten johtavassa esimiesasemassa ja 
erikoistehtävissä toimiva.ll.e henkilöstölle . 

Puunkorjuun rationalisointipäivät 
N:o 1 1978-02-01 ••• 02 Vääksy 
N:o 2 1978-03-01 ••. 02 Oulu 

Tarkoituksena on käsitellä ihmistyövaltai
sen puunkorjuun rationalisointia. Päivillä 
keskitytään niihin korjuun ongelmaltobtiin , 
joisaa nykyisiä kehittyneimpiä menetelmiä 
ja uusinta tietoa tehokkaammin soveltamalla 
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on mahdollista saada välittömästi kustan
nussäästöjä. 

Tilaisuus on tarkoitettu ensisijaisesti 
jäsenyritysten puunhankinnan suunnittelu
ja johtamiatehtävissä toimiville metsän
hoitajille. 

Puunkorjuun rationalisoinnin informaatio
päivä metsäjohdolle 

Tilaisuus järjestetään Metsätehon neuvot
telukunnan kokouksen yhteydessä maalis
kuussa. 

Tarkoituksena on esitellä jäsenyritysten 
metsäosastojen ylimmän johdon edustajille 
yhteenveto puunkorjuun rationalisointi
päivien sisällöstä. 

Puunhankinnan suunnittelukurssi, osa I 
1978-03-29 .•. 31 Jyväskylä 

Tarkoituksena on esitellä puunhankinnan 
aluetason suunnittelussa, organisoinnissa 
ja kehittämisessä tarvittavaa tutkimus- ja 
kokemusperäistä tietoa sekä edistää tut
kimus- ja kehittämistiedon hyväksikäyttöä 
hankinnan suunnittelussa. Vastaava tilai
suus järjestettiin maaliskuussa 1977. 

Tilaisuus on ensisijaisesti jäsenyritysten 
aluetason puunhankinnan suunnittelu- ja 
johtamiatehtävissä toimiville metsänhoita
jille, kuten kenttäpäälliköille, hankinta
metsänhoitajille ja vastaaville. 

Puunhankinnan suunnittelukurssi, osa II 
1978-04-25 .•• 26 Vääksy 

Tarkoituksena on kuvata operatiivisen tie
don käsittelyä ja tarvetta aluetason puun
hankinnassa sekä esitellä asianomaisen 
tiedon käsittelyssä käytettäviä uusimpia 
atk-pohjaisia ratkaisuja. Vastaava tilai
suus järjestettiin huhtikuussa 1977 nimellä 
Puunhankinnan operatiivisen tiedon seminaari. 

Osanottajat: . kuten edellä. 

Koulutusmiesten päivät 
1978-o8-22 .•• 23 

Vuoden 1979 ohjelmasuunnitelmien lisäksi 
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käsitellään ajankohtaisia koulutuskysy
myksiä tavoitteena edistää koulutusyhteis
työtä ja kehittää koulutusmiesten valmiuk
sia. 

Tilaisuus on jäsenyritysten metsäosastojen 
koulutuspää.lliköille ja muille koulutus
tehtäviä hoitaville. 

Metsänhoitomiesten päivät 
Syyskuu 

Vuotuiset neuvottelupäivät jäsenyritysten 
metsien metsänhoidosta vastaaville. 

Korjuun kehittämismiesten päivät 
Lokakuu 

Vuotuiset neuvottelupäivät jäsenyritysten 
puunkorjuun kehittämisestä vastaaville. 

Puunhankinnan peruskurssi 
Marraskuu 

Tilaisuuden tarkoituksena on tukea jäsen
yritysten metsänhoitajien perehdyttämis
koulutusta antamalla yleiskuva metsäteolli
suusyritysten puunhankinnasta, peruatietoa 
puunkorjuun suunnittelusta, · toteuttami
sesta ja kehittämisestä. Vastaava kurssi 
on järjestetty syksyllä 1975. 

Tilaisuus on tarkoitettu jäsenyritysten 
palvelukseen parin kolmen V11me vuoden 
aikana tulleille metsänhoitajille. 

Tietojenkäsittelypäivät 
Marraskuu 

Neuvottelu- ja k.oulutustilaisuus hankinnan 
suunnittelun ja tietojenkäsittelyn erikois
henkilöille. 

Esitelmätilaisuus 

Syysmetsäpii vie.n yhteydessä ajankohtaisesta 
aiheesta. 

Tilai suukaista lähetetään 1. 5 ••• 2 kuukautta 
ennen tilaisuutta jäsenyrityksille erilli
set kirjeet ilmoittautumispyyntöineen. 

Bigbligbts of the activities of the Institute. 
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