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Koonnut Markku Rauhalahti

METSÄTEHON TOIMINTA VUONNA 1979

Valmistuneet tutkimukset

Yleistä

Puun tuottaminen

Johtoryhmän , tutkijoiden ja tiedotus- ja
koulutushenkilöiden ajankäyttö on jakautunut
viime vuos~na seuraavasti .

Tutkimus maanmuokkauksen ajankäyttöjakaumasta, tuotostasos ta ja työjäljestä (Metsätehon
tiedotus 356) toteutett~~n järjestettynä
seurantarra ja työjäljen inventointina . Tutkimuksen mukaan käyttötuntituotos oli aurauksessa 0 . 60 ha ja lautasaurauksessa 0 . 89 ha .
Työjälki oli keskimäärin hyvin tyydyttävä .
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Turvesuon sarkaojien kaivusta tehdyn tutkimuksen mukaan (Metsätehon seloste 13/1979)
keskiraskaiden trakt orikai~ureiden tehotunti tuotos oli suurin (130m), kun ojan koko
oli 1.35 m3 /m, raskaiden traktorikaivureiden
(155 m3) silloin, kun ojan koko oli 1.5 m3/m,
ja kai~ukoneiden tehotuntituotos ~li suurin
(160m ) , kun ojan koko oli 1 . 70 m /m .

Korjuu ja kaukokuljetus
1977

Tutkimuksen ja kokeilun henkilöresurssien
käyttö jakautui vuonna 1979 eri toimintaalueille seuraavasti .
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Palkka- ja maksuperustetutkimukset
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Taloudelliset laskelmat
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Vuoden aikana saatiin päätökseen 30 erillistä tutkimusaihetta ja 18 aihetta jatkuu
s uunnitelman mukaan vuonna 1980 . Aiheista ja
tuloksista esitetään seuraavassa pääkohtia .

Järeiden puiden erilliskaato kahvakehikkosahalla oli 0 . 1 - ll.j 7. hitaampaa kaadettaessa yli 100 - 125 dm : n puita kuin kaato
vakiovarusteisella moottorisahalla . Pienempien puiden kaato kahvakehikkosahalla oli sen
sijaan nopeampaa . (Metsätehon seloste 5/1979)
Pienikokoisen koivun hakkuuta kokopuuna tut kittiin sekä erillisenä että tavaralajihakkuun yhteydessä (Metsätehon monisteet
1979-02-05 ja 10 . 4 . 1979) .
Tutkimuk sessa välittöm ien korjuukustannusten
jakautumisesta kuitupuun ja tukkien kesken
(Metsä tehon seloste 4/1979 ja katsaus 10/1979)
päädyttiin siihen, että kuitupuun korjuun
yksikkökustannukset olivat tutkituissa mamuaalisissa ja koneellisissa korjuuketjuissa avohakkuussa 79 - 232 i. ja kasvatushakkuussa 87 - 101 i. tukkien korjuukustannuksia
s uuremmat.
1

Tutkimus runkolukusarjan vaikutuksesta monitoimikoneiden leimikoit t aisiin tuotoksiin
(Metsä tehon seloste 3/1979) osoitti, että
le i mikon todelliseen runkolukusarjaan ja
leimikon keskirunkoon perustuvan tuntituotoksen välinen ero riippuu rungon koosta ja sen
merkitys on melko vähäinen käytännön urakkahinnoittelussa .
Tutkimus havupuiden apteerauksesta ja
puutavaralajij akaumas ta eri korjuumeneteimissä (Metsätehon tiedotus 358 ja katsaus
20/1979) osoit ti, että tämän päivän monitoi mikonehakkuussa puutavaran jalostusarvo oli
0 , 40 - 1 , 00 mk alhaisempi kuin moottorisahahakkuussa . Mon ito imikoneiden apteeraus - ja
mittauslaitteita kehittämällä voidaan v as t ai suudessa päästä nykyistä parempiin tuloksiin.
Vaunukuorimaiden tuottavuutta selvitelleen
tutkimuksen aineiston keskimääräisiä olosuh3
t eita vastaava käyttötuntituotos oli 12 . 1 m .
Tuottavuuteen vaik utti selvimmin pölkkyjen
Jareys . Kolmimetrinen oli noin 13 % nopeampaa kuoria kuin kaksimetrinen ja mänty 20 %
nopeampaa kuin kuusi ja 40 % nopeampaa kuin
koivu. (Tulokset julkaistaan Me tsät ehon ti e dotuksena lähiaikoina)
Koivutukin ja koivukuitup uun metsäkulj e tusta koskeva tuottavuusselvitys (Metsätehon
seloste 14/1979) osoitti koivutukin metsäkuljetuksen tehotuntituotoksen tiheyden mukaan 2 - 8 % alhaisemmaksi kuin havutukin
ja 2 m koivukuitup uun metsäkuljet uk sen tehotuntituo t oksen vastaavasti 6 - 14 % alhaisemmaksi havukuitupuun metsäkuljet uk sen tehotuntituo tokseen verrattuna.
Monitoimikonehakkuun jälkeistä metsäkul jetusta suurella kuormatraktorilla tutkittiin
(Metsätehon seloste 7/1979) . Tutkimuksessa
todettiin metsäkuljetuksen tuottavuuden kas vavan 8 - 23 % manuaalises ti hakatuo sahatukin ajoon verrattuna . Lyhyen , 3 m kuitupuun ajossa monitoimikoneen jäljiltä tuottavuus oli 1 - 3 % manuaalisen hakkuun jälkeistä ajoa pienempi hyvissä tiheyksissä, mutta
muu ttui suuremmaksi tiheyden pienetessä.
Konekohtaisia pikatestauksia tehtiin seuraavista koneista ja laitteista : Normet N-151
- kasauslaite, Valmet 870 CK - kaato - kasaus kone , Rovaniemen Konepajan valmistama puun
kaato- karsintalaite , Riko-karsinta-kuorintakatkontakone , TTS-p rosessori , Makeri harvesteri , Ösa 705/260 - harvesteri , Skogsmyran-p ientraktori , Bruunett mini 578 F
- kuormatraktori.
Siirtokuljetuksen (telauksen) ajanmenekki
autokuljetuksessa selvitettiin suppeahkolla
tutkimuksella (Metsä tehon seloste 11/1979).
Viipymisaikojen eroksi varastolla tapahtuvassa siirtokuljetuksessa ja toisaalta suoraan
ajoneuvoyhdis telmään kuormattaessa saatiin
havutukin osal t a 38 - 39 minikuorma ja noin
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3 m havukuitupuun osalta 43 - 52 min/kuorma .
Apumiehen merkitys ajankäytön eroon oli vä häinen .
Silmävaraisesti katkotuo pitkän havukuitupuun (tavoitepituus 5 m) autoonkuormausta
selvitettiin (Metsätehon katsaus 3/1980) .
Varsinainen a utoonkuosmausaika ilman keskeytyksiä oli 1 . 17 min/m , lehtikuitupuun kuor mausaika 44 % pitempi . Lähes kaikilla ajo neuvoilla päästiin asetusten sallimaan kuorman enimmäiskokoon .
Teräsvanteita kokeiltiin autoniputuksessa .
Suuremman vetolujuuden ansiosta vanteiden
eduiksi lankoihin verrattuna todettiin mm .
siteiden määrän väheneminen , pudotuksessa
ketjuista luopuminen, niput ustyön hel pott uminen, nippujen laadun ja kestävyyden parantuminen sekä työn automatisointimahdollisuudet . Varjopuolina ovat lähinnä siteiden
kalleus ja erillisten sitomis - ja kiristämis laitteiden tarve . (Tulokset julkaistaan
Metsätehon katsauksena)
Jäävarastojen jäädytyskokeilu sadetuslaitteilla (Metsätehon katsaus 14/1979) osoitti
mahdolliseksi saada jäätä aikaan nopeammin
ku in nykyisillä menetelmillä . Parhaassa tapaukse ssa jäädyttämisaikaa voidaan lyhentää
kahdesta kuukaudesta alle yhteen kuukauteen .

Taloudelliset las ke l mat j a
suunnittelutut kimukset
Puunhankintakustannuksiin vaikuttavien seikkojen kehittämistä selvitelleessä tutkimuk sessa (Metsätehon tiedotus 357 ja katsaus
17/1979) todettiin, että työmenetelmiä ke hittämällä , hankintaa alueellisesti keskit tämällä, vuosi - ja kausivaihteluita vähen tämällä, leimikoiden korjuuteknisiä olosuhteita parantamalla ja operatiivisia suunnittelujärjestelmiä kehittämällä on puunhankinnassa saavutettavissa merkittäviä kustannussäästöjä , parhaassa tapauksessa 20 - 30 %
nykyisestä tas os ta .
Muita suunnittelututkimuksia tehtiin mm . sa-hapuiden runkoinahankinnasta, hajautettuun
tietojenkäsittelyyn perustuvasta puunkorjuun
suunnittelujärjestelmästä sekä korjuukoneiden
tunti - ja yksikkökustannusten rakenteesta .

Tilastot
Seuraavat tilast ot tai tilastoihin perustuvat selvitykset valmistuivat : Metsätraktoreiden ja monitoimikoneiden myyntitilasto
1979- 01 - 01 , PMP - korjuutekniset olosuhteet
uonna 1978 ,
~tsäteollisuuden
raaka - ja
jätepuun kaukokuljetukset vuonna 1978 ja
Puutavaran kaukokuljetukset vuodesta 1952
alkaen .
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1980

TIETOA TOIMINNASTAMME JA TEHTÄVISTÄMME
Metsäteho on metsäteollisuuden yh-

Suomen t·letsäteoll isuuden
Keskusliitto ry .

teinen metsätyön tutkimuslaitos .
Metsätehon jäseniä ovat Suomen Metsäteollisuuden Keskusliitto ry:n Jaseninä olevat metsäteollisuus- ja puunhankintayritykset .
Toiminta rahoitetaan pääosin jäseniltä kannettavilla maksuilla.

t·letsätehon
neuvottelukunta
t·letsätehon johtokunta
Asiantuntijatoimikunnat

Metsäteho on perustettu vuonna 1945
ja sen palveluksessa työskentelee
yhteensä 36 henkilöä .

Metsätehon

toiminta-ajatuksena on

sellaisten palvelusten tuottaminen ,
jotka kehittävät ja tehostavat
puuraaka-aineen hankkimista ja
tuottamista.

,___T_u_t_k_i_j_at_ _...JI

Toiminta- ajatuksensa t o teuttamiseksi
Metsäteho

+ tutkii

1

Tiedotus- ja
kou lutushenki löt

Tutkijat

Työntutkijat
Laskentahenkilöt

Toimistohenkilöt

metsätöiden palkka- ja maks uperusteita, puunhankinnan
suunnittelua, työmenetelmiä ja kalustoa

ja

puuntuottamisen

+

kehittää

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

+

kokeilee

koneita, laitteita ja työmenetelmiä

+ konsultoi

jäseniä , koneiden valmistajia , ohjemaksujen ja taksojen laatijoita ,
muita yhteisöjä

+ tiedottaa

tutkimustuloksista ja alan ajankohta i sista asio ista jäsenille , metsätalouden
muille piireille ja yleisölle

+ kouluttaa

jäsenten ja metsätalouden muiden piirien erikoishenkilöstöä, tukee koulutuksen suunnittelua

+

toimii yhteistyössä

alan

jäsenten , alan koti- ja ulkomaisten tutkimuslaitosten ja metsätalouden muiden piirien kanssa .

METSÄTEHON ASIANTUNTIJOIDEN VASTUUALUEET

T 0 I N I T US J 0 HT A J A
Aul i s E. Hakkarainen

TUTKIMUSPAALLI KKU

TEKNILLINEN PAALLIKKU

TIEDOTUS - JA KOULUTUSPAALL IKKU

1·1H AARNE ELOVAINIO
Tutkimustoiminnan johto
ja kehi ttäminen

Dl, MH JAAKKO SALMINEN
Metsäkoneiden ja työ menetelmien kehittämisen
ja kokei l un johto ja
koordinointi

~1H

ERKKI HÄNNINEN
Tiedotus- ja koul utustoiminnan sekä toimistopalvelun johto ja
kehittäminen

ERI KOI STUTKIJAT

TUTKIJAT

TUTKIJAT

TIEDOTUS- JA KOULUTUS HENKI LöT

MH MIKKO KAHALA
Puun korjuu, maksuperustetutkimus ten koordino i nti,
työntu t kimuksen es imies

LuK AIRI ESKELI NEN
Laskentatoimi, suunnitteluma ll it ja niiden
kehittäminen

~1ML

ES KO Ml KKOIIEN
Koneel l isen puunkorjuun
suunnittelu ja
kehittämi nen

11T STURE LAHPtN
Tiedotustoiminta, työsuojelu ja työterveys

LuK JAAKKO PELTONEN
Operatiivinen suunnittelu,
las kentatoi mi , laskennan
esi mi es

1·1MK SIMO KAILA
Puuntuottaminen, sen
kehittäminen ja kokeilu
PEKKA-JUHANI KUITTO
Puunkorjuun kehittäminen

MH PE KKA S. RAJALA
Puutavaran kaukoku ljetus
ja sen keh ittäminen ja
maksuperusteet

MT LASSE SÄTERI
Kuva- j a aineistopalvelu, koke ilutoiminta

~1H

JUHANI PÄIVÄNEN
Puuntuottaminen ja sen
maksuperusteet
W~T

MMT , VTK HEIKKI VESIKALLIO
Kokonaista loudell inen
suunni ttelu

MARKKU MÄKELÄ
Konee l linen korjuu , sen
kehittäminen ja maksuperusteet

~1H

11H OLAVI PENNANEN
Puutavaran mittaus ja
sen kehittäminen

MH J UKKA TAIPALE
Puunkorjuun kokei l utoiminta, keh ittäminen
Ins. VEI KKO YLÄ-HEMMILÄ
Kokeilutoiminta, korjuu ja kuljetuskalusto ja
sen kehittäminen

MH HARRI RUMPUNEN
Kasvatusmetsien ja
metsätähdepuun korjuun
kehittäminen, seuranta

METSÄTEHON TIEDOTUS JA KOULUTUS

Julkaisut.

Metsätehon tiedotukset ja katsaukset esittelevät tutkimustuloksia j a alan
muuta tietoa . Oppaat sisältävät käytännön
suunnittelu- ja työohjeita.

Koulutustilaisuudet ova t rationalisointi päiviä , erikoiskursseja , neuvottelupäiviä ja
retkeilyjä.
e on tarko itettu ensisijaises ti jäsenten johtavassa esimiesasemassa ja
erikoi stehtävissä toimivalle henkilöstölle .

Kuvapalvelu sisältää pääas i assa Metsätehon
itse tuottamia elokuvi a , diakuvasarjoja,
valokuvia ja piirtoheitinkuvia . Kuvapalvelun
l uettel o on kiinnos tuneiden saatavissa .

Luennointi. 1etsäteho tukee jäsenten ja
metsätalouden muiden piirien koulutusta
antamalla suunnittelu- ja luennointiapua ,
järjestämällä tilauskursseja ja toimittamalla aineistoja .
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VUONNA 1979 ILMESTYNEET JULKAISUT
Metsätehon tiedotus
353

Liukupuomikuormaimen vaikutus metsäkuljetustuotokseen harvennusmetsäolosuhteissa .
NSR-projekti . Jukka Taipale- Olof Thessl und

354

Työvaikeustekijöiden vaikutus Pika 75 -harvesterin tuotokseen .

355

Puutavaran kuormatrak t orikuljetus ja s iihen vaikuttavat tekijät .

356

Maanmuokkauksen ajankäyttöjakauma , tuotostaso ja työjälki .
Laajalah ti - Juhani Päiväneo

357

Puunhankintakustannuksiin vaikuttavien tekijöiden kehittämisen kustannusvaikutukset . Jaakko Peltonen- Heikki Vesikallio

Markku Mäkelä
Mikko Kahala

Simo Kaila- Tauno

Metsätehon katsaus
1/1979
1 A/1979

Lokomo 961 T - harvesteri .
Lokomo 961 T Harvester .

Esko Mikkonen- Jaakko Peltonen- Unto Silvennoinen
By Esko Mikkonen , Jaakko Peltonen , and Unto Silvennoinen

2/1979

Työvaikeustekijöiden vaikutus Pika 75 -harveste rin tuotokseen .
tehon tiedotuksesta 354 . Markku Mäkelä

3/1979

Hajautettuun tietojenkäsittelyyn perus tuva puunkorjuun s uunnitt elujärjestelmä .
Jaakko Peltonen

4/1979

Moreenimurske ja liikkuva moreeninmurskaaja metsäteiden rakentamisessa .
Veikko Ylä- Hemmilä

5/1979

Ajankohtaista .

6/1979

Makeri-harvesteri .

6 A/1979

Markku Rauhalahti

Makeri Harvester .

~rkku

lelkko

By Markku Melkko

7/1979

Metsänhoitoon liittyviä ulkomaisia tutkimustuloksia .

8/1979

Kokemuksia muovikellukkeista uiton ja vesirakennuksen käytössä .

9/1979

Bruunett m1n1 578 F -kuormatraktor i.

9 A/19 79

Lyhennelmä Metsä-

Bruunett Mini 578 F Forwarder .

Koonnut Juhani Päiväneo
Jaakko Salminen

Esko Mikkonen- Veikko Ylä-Hemmilä

By Esko Mikkonen and Veikko Ylä - Hemmilä

10/1979

Leimikon korjuukustannusten jakautuminen kuitupuun ja tukkien kesken .
Metsätehon selosteesta 4/1979 . Markku Mäkelä

11/1979

Puunkorjuukoneita ELIIA SKOG 79 -näyttelyssä .

12/1979

Skogsmyran-pientraktori .

13/1979

Koneellistamisen kustannus - ja tuottavuusvaikutuksia puunkorjuussa .

14/1979

Jäävaraston jäädytyskokeilu sadetuslaitteilla .

15/1979

Sahapuiden runkoinahankinta .

16/1979

25 vuotta puutavaran kaukokuljetusta tilaston valossa .

Lyhennelmä

Antti Myllyniemi- Markku Mäkelä

Ta pio Klen- Jukka Taipale
Aarne Elovainio

Veikko Ylä-Hemmilä

Jaakko Salminen
Aulis E. Hakkarainen

17/1979

Mahdollisuudet vaikuttaa puunhankintakustannuksiin . Lyhennelmä Metsätehon tiedotuksesta 357 . Jaakko Peltonen- Heikki Vesikallio

18/1979

Ajankohtaista .

19/1979

Ösa 705/260 - harvesteri .

20/1979

Havupuiden apteeraus ja puutavaralajijakauma eri korjuumenetelmissä. Lyhennelmä Metsätehon tiedotuksesta 358 . Airi Eskelinen- Olavi Pennanen

Toimittanut Markku Rauhalahti
Veikko Ylä- Hemmilä

Metsätehon seloste
1/1979

Puutavara- autokuormien purkamistavat ja -laitteet tehtaalla .

Antti Myllyniemi

2/1979

Pitkän puutavaran kuprintaan soveltuvia siirrettäviä kuorimakoneita .
Veikko Ylä- Hemmilä

3/1979

Runkolukusarjan vaikutus monitoimikoneiden leimikoittaisiin tuotoksiin.
Markku Mäkelä - Jaakko Peltonen

4/1979

Leimikon korjuukustannusten jakaut uminen kuitupuun ja tukkien kesken.
Markku Mäkelä

5/1979

Kahvakehikkosaha järeiden puiden erilliskaadossa .

6/1979

Normet N- 151 - kasauslaite .

7/1979

Metsäkuljetus koneellisen puu tavaranvalmistuksen jälkeen.

8/1979

TTS- prosessori .

9/1979

Rovaniemen Konepajan valmistama puun kaat~-karsintalaite harvennuspuun korjuussa .
NSR- projekti . Markku Melkko

Tapio Klen -Jukka Taipale

J ukka Taipale -Veikko Ylä- Hemmilä
Mikko Kahala

Markku Melkko

10/1979

Varastoivalla kaatolaitteella varustettu kaato-kasauskone Valme t 870 CK.
Markku Melkko

11/1979

Siirtokuljetuksen ajanmenekki autokuljetuksessa .

12/1979

Puutavaran pudotus- ja jäälleajopaikoille asetettavat vaatimukset.
Jaakko Salminen - Raimo Savolainen - Veikko Ylä-Hemmilä

13/1979

Turvesuon sarkaoj ien kaivu .

14/1979

Koivutukin ja koivukuitupuun metsäkuljetus.

Antti Myllyniemi

Juhani Päivänen- Jukka Taipale
Mikko Kahala

Metsätehon opas
Metsänviljelyn suunnittelu ja toteutus.
Leimikon suunnittelu .

Monisteina on julkaistu seuraavat osaselvitykset ja raportit
1979- 02 - 05

Pienikokoisen puuston hakkuu kokopuina harvennuskoivikoissa.

1979-02-26

Metsätyön päivittäisen ajankäytön mittausmenetelmät ja -laitteet.
Esko Mikkonen

1979-03- 05

Uittoa palvelevia tutkimuskohteita.

26 . 3 . 1979

PMP-korjuutekniset olosuhteet vuonna 1978 .

5. 4 .1979

Kirjallisuustutkimus .

1ikko Kahala

Arno Tuovinen

Jaakko Peltonen

Keinovalossa työskentelyn vaikutus monitoimikoneiden tuotoksiin .

10. 4 . 1979

Koivun hakkuu kokopuuna havupuun tavaralajihakkuun yhteydessä .

17 . 9 . 1979

Riko-karsinta-kuorinta-katkontakone .

Markku Mäkelä
Mikko Kahala

Esko Mikkonen

1.11.1979

Metsä teollisuuden raaka- ja jätepuun kaukokuljetukset vuonna 1978 .
puu . Antti Myllyniemi

Kotimaan

12 . 11 . 1979

Metsäteollisuuden raaka- ja jätepuun kaukokuljetukset vuonna 1978 .
ulkomaan puu. Antti Myllyniemi

Koti- ja

Suhdannepidät ysva roi ll a
rahoitetut t ut kimu sprojektit
Vuonna 1976 maa- ja metsätalousministeriöltä
saaduilla suhdannepidätysvaroilla rahoitetut
kehittämis - ja tutkimusprojektit, jotka kos kivat metsänuudistamista, harvennusmetsien
puunkorjuuta ja metsäautoteiden rakentamista,
päättyivät .
Tutkimustuloksia on julkaistu
laitekohtaisina , mutta tämän vuoden alkupuoliskolla julkaistaan tiivistelmä tuloksista
Metsätehon katsauksena .

Konsultointi ja yhteistoiminta
Jäsenille laadittiin yritys - ja paikallis luonteisia laskelmia ja selvityksiä sekä
annettiin apua näiden omissa tutkimuksissa
ja kokeiluissa . Koneiden valmistajille ja
keksijöille annettiin apua koneiden suunnit teluun ja rakentamiseen sekä käyttöön liit tyvissä kysymyksissä . Ohjemaksujen ja taksojen laatijoille sekä jäsenille tehtiin
maksu- ja taksaperusteita koskevia laskelmia.

Jäsenet ja toimintaresurssit
Käynnissä olevat tutkimukset
Vuoden vaihteessa oli käynnissä useita tutkimuksia , joiden tulokset julkaistaan suunnitelman mukaan vuonna 1980 . Tällaisista
mainittakoon mm :
tavaralajimenetelmän ja kokopuukorjuun
yhdistelmävaihtoehdot

Metsätehon jäseninä vuonna 1979 oli 39 Suomen
Metsäteollisuuden Keskusliitto ry : hyn kuuluvaa metsäteollisuus - ja puunhankintayritystä .
Toiminta rahoitettiin valtaosin jäseniltä
perityillä maksuilla.
Toimihenkilöitä oli
teensä 36 .

vuoden päättyessä

yh -

pitkäulotteisten kuormainten taloudelli suusvertailu
hakkuun palkkaperusteet

METSÄ TEHON ASIANTUNTIJATOIMIKUNNAT 1980

prosessorien ajanmenekki ja tuottavuus
sahapuuta pienempien puunosien käytön
optimointi

Tiedotus ja koulutus
Vuoden aikana ilmestyi 20 katsausta, 5 tiedotusta ja 14 selostetta.
Osaselvitysten
tuloksia ja liiteaineistoja j ulkai stiin 9
monisteena , jotka ovat halukkaiden tilattavissa (ks . erill. julkaisuluetteloa).
Oppaat Metsänviljelyn suunnittelu ja toteutus
sekä Leimikon suunnittelu valmistuivat
Kuvapalveluun valmistettiin elokuva ~tsä 
konekatsaus 1979 ja diakuvasarjat Me tsänviljely (osa I Perusteet ja suunnittelu,
osa II Toteutus), Harvennusmetsien puunkorjuu ja Puuraaka- aineen laatu ja hankinta .
Metsäteho järjesti 12 koulutustilaisuutta ja
niihin os<>llistui yhteensä 458 henkilöä .
o in 90 % osanottajista oli jäsenten toimihenkilöitä. Jäsenten ja metsätalouden muuta
koulutusta tuettiin antamalla luennointi- ja
suunnitteluapua ja toimittamalla aineistoja .
Julkiselle sanalle toimitettiin noin 50 lehtikirjoitusta, uutisia ja aineistoja.

Koulutustoimikunta
Uolevi Kantanen
Turkka Jämsen
Raimo Sopo

pj .

Matti Wall
Erkki Hänninen
(1.4 . alk . )

Metsänhoitotöiden toimikunta
Kaarlo Palmroth pj.
Nils-Eric BUtzow
Gösta Henriksson
P . - E. Lagerwall

Risto ederström
Matti Oksanen
Tauno Turunen
Juhani Päiväneo

Teknillinen toimikunta
Seppo Autere pj.
Markku Hovi
Ilkka Kallio
Antero Koskinen
Antti Oksanen

Unto Silvennoinen
Hannu Vainio
Aarne Elovainio
Jaakko Salminen

Tietojenkäsittelytoimikunta
Harri Lallukka pj .
Kaj Karlsson
Pentti Kuokkaneo
Matti Laurila
Christer Strandvall

Kari Taskinen
Alpo Vakkala
Jouko Örn
Jaakko Peltonen

3

HENKILÖUUTISIA

Metsätyöntutkimus eri näkökulmista
korjuuketjujen , työpisteiden ja työvälineiden suunnittelu

Metsät ehon palvelukseen tuli 1 . 11 . 1979 tutkijaksi metsänhoitaja Pekka- J uhan i Kuitto ,
30 . Hänen erikoisalueenaan on puunkorjuun
kehittämistutkimukset . Hän siirtyi Me t sätehoon Helsingin yliopiston metsäteknologian
laitoksen palveluksesta .

töiden järjestely
(työkierto, vuorotyö, työn johtaminen
jne . )
työntekijöiden valinta ja koulutus

Tiedotus- ja koulutuspäälliköksi on nimitetty 1 . 4 . 1980 alkaen metsänhoitaja Erkki
Hänninen , 43. Hän siirtyy tehtävään Kml.
Tapion koulutusosastolta .

palkkausjärjeste lmät
työpaikkademokratia
(työntekijöiden osallistuminen suunnitteluun, kehittämiseen jne.)

Tutkijaksi erikoisalueenaan puutavaran kaukokuljetusten kehittäminen on nimitetty
1 . 4 .1980 alkaen metsänhoitaja Pekka S .
Rajala, 26 . Hän siirtyy tehtävään Työtehoseura r . y : n metsäosastolta.

Tutkimuksen ja kehittämisen menetelmät
Järjestäjä:

29 . 9. - 3 . 10 . 1980

Metsäntutkimuslaitosten kansainvälinen liitto (IUFRO) järjestää syksyllä Ruotsissa
kaksi kansainvälistä kokousta .

Kokouksessa
asioita :

Garpenberg

käsitellään

mm .

seuraavia

käsitellään

mm .

seuraavia

Lisätietoja:
Forestry Energy Group
Depar tment of Operational Efficiency
Swedish University of Agricultural
Sciences
S-770 73 GARPE BERG ,
Sweden

Työelämän joidenkin ongelma-alueiden pe rusteita ja ajankohtais ta tietoa
työn laatu ja kuormitus

Metsäteho Review

Jönköping

Puun, hakkuutähteiden ja energiametsien käyttömahdollisuudet energian tuottamiseen eri
puolilla maa ilmaa . Pääasiassa käsitellään
korjuu- ja kuljetusmenetelmiä, mutta myös
jossakin määrin energiantuottamiseen liittyvää tekniikkaa .

Ergonomia-seminaari

Seminaarissa
aiheita:

Sweden

Metsätalouden energia-kokous

KANSAINVÄLISIÄ KOKOUKSIA

21. - 26 . 9.1980

Bengt Ager
College of Forestry
S-770 73 GARPE BERG ,
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TOPICAL
Highlights of the activities of the Institute and
other informati on on the branch .
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