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METSÄTEHO 1993- 1995 

VISIOISTA SUUNNITELMIKSI 

Suomen talous on syvässä kriisitilas
sa. Teollisuuden osuus kokonaistuo
tannosta on pienentynyt 1980-luvun 
alun 30.%:sta noin 20 %:iin ja viennin 
osuus kansantuotteesta vastaavasti 
33 %:sta 22 %:iin. 

Hyvinvointimme riippuu suuresti vien
nistä, mikä edellyttää kilpailukykyisiä 
vientituotteitå ja vankkaa teollista 
osaamista. Suomalaisten elintason, 
sosiaaliturvan ja työllisyyden ylläpitämi
nen sekä ympäristöstä huolehtimi
nen vaativat vähintään 2.5 %:n vuo
tuista bruttokansantuotteen kasvua. 
liman iskukykyistä metsäteollisuutta 
saamme heittää hyvästit saavutta
mallemme hyvinvoinnille. 

Metsäsektorilla ja erityisesti puunhan
kinnalla on ollut ja on vastakin tärkeä 
rooli kilpailukyvyn kohottajana ja 
ylläpitäjänä. 1980-luvun alustapuun
korjuun tuottavuus on yli kolminker
taistunut. Puunhankinnan kustan
nukset ovat meillä ihmistyöva~aisia 
korjuumenetelmiä käytettäessä noin 
40 % pienemmät ja koneellisessa 
korjuussa yli 1 0 % pienemmät kuin 
kilpailijamaassamme Ruotsissa, vaik
ka toimintaolosuhteemme ovat huo
nommat. Metsätehon kautta kana
voitu tutkimus- ja kehitystoiminta on 
ollut yksi syy myönteiseen kehityk
seen. Vuodessa keskimäärin 25 
pennin satsauksella/ hankittu kuuti~
metri jäsenet ovat saaneet haluaml
aan palveluita Metsäteholta. 

Metsäteollisuuden järjestöissä käyn
nissä olevat järjestelyt Metsäteolli
suus ry:n muodostamiseksi vaikutta
vat tuntuvasti myös Metsätehoon. 
Muutto syksyllä Unioninkatu 17:ään 
mahdollistaa metsäteholaisille uuden 
liiton tarjoamien yhteisten palveluiden 
käytön ja auttaa hallinnon ja sisäisten 
toimintojen järkeistämisessä. Tuo
tamme entisenlaajuiset tutkimus- ja 
kehityspalvelut noin neljänneksen 
pienemmällä henkilömäärällä. 

Perustyönä vuosiohjelmia . varten 
olemme visioineet tulevaisuutta eli 
luoneet kuvan siitä, millaiseksi us
komme ja haluamme lähitulevaisuu
den muodostuvan. Itsekritiikkiä har
joittaen ja parannuksia etsien olem
me tarkastelleet tekemisiämme, toi-
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minta-ajatustamme ja toimintatapaam
me. Näiden perusteella olemme 
päätyneet 13 tutkimus- ja kehitysai
heeseen vuosiksi 1993- 1995. Lisäksi 
kehitämme viestintäämme. Työ on 
tehty yhdessä jäsenten kanssa ja 
hyväksytty johtokunnassa 12.5.1992. 
Visiointi ja arviointi toistetaan vuo
sittain. 

Aiheiden painotusten ja kiireellisyy
den määrittelyn jälkeen työstetään 
myös yhdessä jäseniä mahdollisim
man hyvin palveleva tutkimusohjel
ma vuodeksi 1993. Suurin osa siitä 
on yhteisiä projekteja, mutta toimek
siantojen ja konsultoinnin osuus kas
vanee tulevaisuudessa. Siksi on luotu 
konsultoinnin periaatteet ja sopimus
ehdot sekä määritetty hinnat. Näyttää 
myös siltä, että toimialan projekteja 
toteutetaan lisääntyvästi yhdessä eri 
tutkimusyksiköiden kanssa. 

Metsäteho lunastaa olemassaolonsa 
oikeutuksen vain tuottamalla sellai
sen lisäarvon jäsentensä toimintaan, 
että jäsenten kannattaa siihen satsa
ta. Näin on varmasti ollut tähän asti. 
Metsätehoon kertyneellä osaamisel
la ja potentiaalilla voidaan lisäarvoa 
oikein toimien jopa kasvattaa. Tämän 
Metsäteho 1993 - 1995 -julkaisun 
tarkoituksena on lisätä jäsenten kiin
nostusta toimiimme ja tiivistää yh
teistä kehittämistyötä halutunlaisen 
tulevaisuuden rakentamiseksi. 

Toimitusjohtaja Erkki Alalammi 
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METSÄ TEHO JA SEN 
TOIMINNAN TARKOITUS 

Metsäteho on Suomen Metsäteolli
suuden Keskusliitto ry:n puunhan
kinnan ja -tuottamisen tutkimus
ja kehitysyksikkö. Toiminta-ajatuk
sensa mukaisesti Metsäteho tukee 
jäsentensä liiketoiminnan kehittä
mistä tarjoamalla kilpailukykyisiä 
tutkimus- ja kehityspalveluja puun 
korjuussa, kuljetuksessaja tuotta
misessa sekä niihin läheisesti liit
tyvissä toiminnoissa. Metsätehon 
jäseniä ovat ne kotimaista aines
raakapuuta hankkivat ja/tai käyt
tävät Keskusliiton jäsenet tai niille 
puunhankintaa ja -tuottamista har
joittavat yhteisöt, jotka ovat jäse
niksi ilmoittautuneet, sekä scpimuk
sella metsähallitus. 

Metsäteho toteuttaa jäsenyritysten 
kanssa niiden tarpeista lähtevää, 
soveltavaa tutkimus- ja kehitys
työtä, jolloin se voidaan suunnata 
jäsenyritysten kannalta tärkeimpiin 
ja tuottavimpiin kohteisiin. Metsä
teho tuottaa perustietoa ja asian
tuntemusta myös jäsenyritysten 
oman tutkimus- ja kehitystyön käyt
töön. Tutkimus- ja kehitystoimin
nassa ollaan tarpeellisin osin yh
teistyössä mm. Oy Keskuslabora
torion, Suomen Puuntutkimuksen, 
Valtion teknillisen tutkimuskeskuk
sen, Metsäntutkimuslaitoksen, Työ
tehoseuran ja Metsähallituksen ke
hittämisjaoston kanssa. 

Metsätehon T&K-toiminnan volyy
mi pidetään vuoden 1992 tasolla. 
Tämän toiminnan tehokkuuden ja 
tuloksellisuuden takaamiseksi tar
vitaan riittävä erikoistuminen ja 
asiantuntemuksen syvyys kullakin 
aihealueella sekä toimivat tiedon
hallinta-, toimisto- ja viestintä
palvelut. Metsätehon kustannuk
set ovat noin 11.5 milj . markkaa 
vuonna 1992. Tavoitteena on jat
kaa toiminnan tehostamista vuosi
na 1993 - 1995. Metsätehon kus
tannukset ovat Metsätehon jäsen
ten puunhankinnan ja -tuottamisen 
menoista kantorahaosuus vähen
nettynä 0.2 - 0.3 %. 

Metsätehon T&K-toiminta rahoi
tetaan jäseniltä vuosittain kerät
tävin maksuin sekä säätiöiltä, 
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rahastoilta, valtiolta ja muilta ul
kopuolisilta saatavin varoin. Kon
sultoinnin ja tilaustutkimuksen 
osuus Metsätehon toiminnasta laaje
nee. Perustieto ja osaaminen kon
sultointiin ja tilaustutkimukseenkin 
saadaan yhteisesti rahoitetusta 
T&K-toiminnasta. Sen osuus toi
minnan kokonaisvolyymista on tästä 
syystä säilytettävä riittävänä. Ti
laustutkimuksen rahoittaa suoraan 
sen toimeksiantaja. 

METSÄTEHON TOIMINTA
TAPA 

Metsätehon tutkimus- ja kehitys
toiminta kohdistuu kolmeen aihe
alueeseen - puun tuottaminen, 
korjuu ja kaukokuljetus- sekä 
niihin läheisesti liittyviin toimin
toihin. Vaikean taloudellisen tilan
teen vuoksi tutkimus- ja kehitys
toiminta kohdistetaan erityisesti sel
laisiin hankkeisiin, joista saatavat 
hyödyt ovat nopeavaikutteisia. 
Samalla pidetään kuitenkin huolta 
tutkimustoiminnan jatkuvuudesta. 

Pääosa T&K-työstä kohdistuujäsen
yritysten ja metsähallituksen puun
hankinta- ja tuottamistoimintaan. 
Yksityismetsien puuntuottamisen 
samoin kuin hankintakorjuun kehit
tämiseen osallistutaan siinä määrin, 
kuin se katsotaan tarpeelliseksijä
senten puuntuottamisen ja -han
kinnan kustannusten ja tuottavuu
den kannalta. Samoin perustein voi
daan osallistua mm. puukauppaan 
ja metsäalan yrittäjätoimintaan 
liittyvien kysymysten selvittelyyn. 

Metsätehon T&K-toiminta toteute
taan painoaloittaisina tutkimus- ja 
kehitysprojekteina, asiakaskonsul
tointina, asiantuntijatehtävinä ja 
projektien ulkopuolisina selvityk
sinä. Yhteisesti rahoitetun tutki
muksen raportit ovatjulkisia,joten 
ne ovat myös metsät{tlouden mui
den sidosryhmien käytettävissä. 
Toimeksiantajan rahoittamassa 
konsultointi- ja tilaustutkimustoi
minnassa tehdään kussakin tapauk
sessa erillinen sopimus, jossa sovi
taan kustannukset, tulosten luot
tamuksellisuusja tuloksista tiedot
taminen. 

T&K-toiminnassa lisätään yhteis
työtä muiden tutkimusyksiköiden 
kanssa toteuttamalla yhteisiä tut
kimushankkeita. Tällaisissa tutki
mushankkeissa pyritään ulkopuo
lisista tutkimusvaroista saatavaan 
rahoitukseen tai vähintään siihen, 
että kukin yksikkö rahoittaa oman 
osuutensa. Lisäksi vaikutetaan jä
seniä hyödyttävien, metsätalouteen 
liittyvien T&K-hankkeiden toteu
tukseen muissa organisaatioissa. 

Ympäristö ja mahdolliset vaikutuk
set ympäristöön otetaan kaikessa 
T&K-toiminnassa entistä merkit
tävärumin huomioon. Syinä ovat 



puuston, maaperän, vesien ja il
man suojeluun, maisemanhoitoon, 
uhanalaisten lajien suojeluun sekä 
ensikuidun markkinointiin liittyvät 
näkökohdat. 

Tutkimuksissa käytetään hyväksi 
kehittyneitä projektinhallinta-, tie
donhallinta-ja analysointitekniik
koja. Tulosten laadun parantami
seksi jäsenten osallistumista ongel
mien määrittelyyn ja tutkimus
hankkeiden toteutukseen lisätään. 
Tulokset saatetaan nopeastijäsen
um käyttöön tutkimusraporttien, 
videoiden, kohderyhmittäisten kou
lutus- ja tiedotustilaisuuksien, yri
tyskohtaisten T&K-istuntojen ja 
konsultoinnin keinoin. Tulosten 
soveltamista käytännön toimintaan 
seurataan. 

PUUNHANKINNAN JA 
-TUOTTAMISEN TOIMINTA
YMPÄRISTÖN MUUTOKSET 

Metsien vuotuinen kasvu on yli 20 
milj. m3 suurempi kuin puun käyttö. 
Siksi puun kysyntä suuntautuu 
entistä korostuneemmin sijain
niltaanja ominaisuuksiltaan edul
lisimpiin kohteisiin. Metsätalouden 
eriytyminen intensiiviseen ja 
vähemmän intensiiviseen toimin
taan lisääntyy sekä metsänomista
jaryhmien että toimintaolosuhtei
den mukaan. 

Metsäteollisuuteen ja metsätalou
teen kohdistuvat koti- ja ulkomai
set ympäristöpaineet lisääntyvät. 
Ympäristönäkökohdat on otettava 
entistä tarkemmin huomioon puun
hankinnassaja -tuottamisessa. Ym
päristön huomioon ottaminen lisää 
metsätaloudellisten toimien pieni
piirteisyyttä ja osaaruisvaatimuksia 
toiminnan eri vaiheissa. Samaan 
suuntaan vaikuttavat tuotelähtöi
sen puunhankinnan ja eri kasvu
paikkojen tarkoituksenmukaiseen 
hyväksikäyttöön tähtäävän puun
tuottamisen vaatimukset. 

Kuiduttavan teollisuuden osuus 
puun käytöstä kasvaa ja mekaani
sen teollisuuden osuus vähenee. 

Laadun merkitys puunhankinnan 
ja -tuottamisen kaikissa vaiheissa 
lisääntyy. Kuitupuun jalostuksen 
asettamat puutavaran laatuvaati
mukset kiristyvät, minkä vuoksi 
erityisesti pieniläpimittaisen puun 
arvo jalostuksessa laskee. Se ja 
pieniläpimittaisen puun korjuun 
suuret kustannukset edellyttävät 
erityisesti ensiharvennuksissa uusia 
ratkaisuja Näistä syistä metsänkas
vatuksen keinojen ja menetelmien 
uudelleenarviointi tulee ajankoh
taiseksi. 

Kantohinnat ovat laskeneet. Puu
kaupassa on luovuttu keskitetystä 
hinnoittelusta. Se on vaikuttanut 
markkinoille tulevan puun tarjon
taan. Metsänomistajien keskuu
dessa kasvaa paine pienentää met
sänhoitokustannuksia. Siksi yksi
tyismetsissä panostus metsänuu
distamiseen - varsinkin keinolli
seen - vähenee, ja paine vanho
jen metsien harvennuksiinja luon
taiseen uudistamiseen tähtääviin 
hakkuisiin kasvaa. Se huonontaa 
puunhankintaolosuhteita ja puus
tamaksukykyä. Tästä syystä puun
tuottamisen menetelmät tulevat 
myös puunhankinnan kannalta en
tistä tärkeämmiksi. 

Hakkuu koneeliistuu nopeasti. Kor
juujälkeen joudutaan kiinnittämään 
aiempaa enemmän huomiota. Hak
kuun lisääntyvän koneellistamisen 
vuoksi metsänhoitotöiden merkitys 
organisaatioiden työntekijä- ja toi
mihenkilöresurssien mitoituksessa 
kasvaa ja työvoimaa säästävien 

työmenetelmien ja toimintamallien 
sekä koneellistamisen tarve puun
tuottamisessa korostuu. 

Puunhankinnan nopeutuminen hei
jastuu kaukokuljetusmuotojen ke
hittämiseen ja valintaan. Nykyi
nen puutavara-autokalusto edel
lyttää alemman tieverkon ke
hittämistä. EY:n määräykset mm. 
painorajoituksista saattavat hidas
taa autokuljetusten tuottavuuden 
myönteistä kehitystä Suomessa. 
Kuljetusten ohjauksen kehittämi
nen lisää kuljetusmenetelmien 
tehokkuutta. Kuljetusmuodon pal
velutaso ja ympäristön huomioon 
ottaminen vaikuttavat nykyistä 
enemmän kuljetusmuodon valin
taan. 

Yrittäjyyden osuus puunhankin
nassa lisääntyy ja monipuolistuu. 
Osa puunhankinnan ja -tuottami
sen suunnittelu- ja työnjohtotehtä
vistä siirtyy urakointiyrityksille. 
Samoin manuaalista metsätyötä 
tekeviä työntekijöitä siirtyy ura
kointiyritysten palvelukseen. Manu
aalisen metsätyön, metsäkonetyön 
ja puutavaran kuljetusten maksu
ja palkkausjärjestelmät muuttuvat 
tapauskohtaisemmiksi työntekijä
ja yrittäjäkohtaisiksi järjestelyiksi. 
Koneellistamisen vuoksi korjuun 
työntekijöitä sekä suunnittelu- ja 
työnjohtohenkilöitä tarvitaan vä
hemmän ja pätevyysvaatimukset 
kasvavat selvästi. 

Puunhankinnasta tulee entistä 
nopeampaaja tasaisempaa. Siihen 
vaikuttavat sekä tuotelähtöisen 
puutavaran laadun korostuminen 
että puunhankintaan sitoutuneen 
pääoman tuottavuuden paranta
mistarve. Kesäaikaisen korjuun 
lisääntyminen ja määräykset 
hyönteistuhojen torjunnasta edel
lyttävät riittävää leimikkoreser
viä sekä järjestelyjä tuhoriskien 
minimoimiseksi. Korjuun kausi
vaihtelun väheneminen lisää tar
vetta tasata metsänhoitotöiden 
resurssihuippuja. Kehittyneiden tie
donhallintajärjestelmien ja tiedon
siirtoyhteyksien merkitys puun
hankinnassa - ennen kaikkea kul
jetuksissa ja varastoinoissa - kas
vaa. 
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TUTKIMUS. JA KEHITYS. 
AIHEET 

Puunhankinnan ja -tuottamisen 
tutkimus- ja kehitystyö suunnataan 
toimintojen jatkuvien pitkän ai
kavälin kehittämistavoitteiden sekä 
toimintaympäristön muutosnäkymi
en perusteella. Jatkuvia kehittämis
tavoitteita puunhankinnassa ovat 
tehdashinnan alentaminen ja puu
raaka-aineen laadun parantaminen 
ja puuntuottamisessa hakkuumah
dollisuuksienja nettokantorahatu
lojen lisääminen. 

Noin puolet T&K-toiminnasta on 
kohdistunut puun korjuutekniik
kaan ja mittaukseen sekä puukaup
paan. Puun tuottamista ja toisaal
ta puutavaran kuljetusta hyödyt
tävien T&K-toimintojen osuudet 
ovat olleet kumpikin noin neljännes 
Metsätehon toiminnan volyymista 
henkilöresursseina mitattuna. Tä
mä jakauma ei toimintajaksolla 
merkittävästi muutu. 

Metsänuudistamisen 
tuloksellisuuden mittaus 

Tavoitteena on tuottaa lisäperus
teita metsänuudistamisen tavoit
teenasettelua ja tuloksenmittaus
ta varten. Tuloskriteereiden täs
mentämiseksi selvitetään taimikon 
rakenteen vaikutusta metsikön har
vennuskäsittelyn vaihtoehtoihin ja 
niiden taloudellisuuteen. Perustie
tämyksen osalta ollaan tarvittavin 
osin yhteistyössä Metsäntutkimus
laitoksen kanssa. Uudistamistulok
sen mittausta ja laadun valvontaa 
varten kehitetään tiedonkeruun ja 
tulosten analysoinoin menetelmiä. 
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Uudistamismenetelmien 
käyttöalueet 

Tavoitteena on pienentää metsänuu
distamisen kokonaiskustannuksia 
ja tehostaa työvoiman käyttöä. 
Tarkasteltavia keinoja ovat viljely
tiheyden pienentäminen, luonta~.s
ten havupuuntaimien tehokas hy
väksikäyttö, pienten paakkutaimien 
käytön ja ky vön lisääminen sekä 
tehokkaan maanmuokkauksen ja 
heinäntorjunnan tarkoituksenmu
kainen hyödyntäminen. Tutkimus
ja kehittämistyöllä selvitetään eri 
menetelmäyhdistelmien käytön 
edellytyksetja taloudellisuus. Lisäk
si selvitetään havupuuntaimikoita 
täydentävien koivujen käsitte
lyvaihtoehtoja ja eri vaihtoehtojen 
taloudellisuutta sekapuutaimikoi
den kasvattamista varten. Myös 
tällä alueella toimitaan yhteistyössä 
Metsäntutkimuslaitoksen kanssa. 

Puuntuottamistöiden 
koneellistaminen 

Kehittämistavoitteena on parantaa 
metsänuudistamisen ja taimikon
hoidon koneellistamisen edellytyk
siä, aktivoida ja suunnata koneke
hittelytyötä sekä ohjata koneellisten 
menetelmien käyttöä niille sopivim
piin kohteisiin. Koneellistamis
edellytyksistä tarkastellaan mm. tai
mikon erilaisen tilajärjestyksen 
vaikutusta koneellistamismahdol
lisuuksiin ja puun tuotantoon. 

Harvennushakkuut 

Tavoitteena on selvittää eri har
vennusvaihtoehtojep edullisuutta e 
käyttäen kriteereinä metsikön 
puuntuotosta, puun jalostusarvoa 
sekä korjuun tuottavuutta ja kus
tannuksia. Tutkimus- ja kehittämis-
työ kohdistetaan ennen muuta 
harvennuskertojen ja harvennus
voimakkuuden vaikutusten sel
vittämiseen ja tuottavimpien kor
juumenetelmien ja -koneiden tut
kimiseen niin kangas- kuin turve
maillakin. Tämän tuloksena har
vennushakkuissa päästään nykyistä 
suurempiin hakkuukertymiin, pie
nempiin kokonaiskustannuksiinja 
hyvään korjuujälkeen. 

Puunhankinnan ja 
-tuottamisen menetelmät, 
koneet ja laitteet 

Tavoitteena on selvittää, miten puun 
tuottamisen, korjuun ja kuljetuk
sen menetelmä- ja konekehitys 
vaikuttavat, sekä vaikuttaa kehi
tyksen suuntaan huomioon ottaen 
Metsätehon jäsenten sekä konei
den käyttäjien ja valmistajien tar
peet ja mahdollisuudet. Koneista 
ja laitteista tehdään ryhmä- ja vertai
luselvityksiä, joissa teknisten näkö
kohtien lisäksi kiinnitetään huo
miota myös taloudellisiinja organi
satorisiin kysymyksiin. 



Puutavaran kaukokuljetus 

Tavoitteena on pienentää kuljetus
kustannuksia, parantaa eri kulje
tusmuotojen kokonaistaloudelli
suuttaja kehittää kuljetusketjujen 
palvelutasoa. Tuottavuutta paran
netaan ja ajoneuvokohtaista suori
tetta lisätään tutkimalla ja ke
hittämällä kuljetusolosuhteita ja 
-kalustoa. Yhdistettyjen kuljetus
ten palvelutason parantamiseksi ke
hitetään erityisesti terminaalivai
heita. Lisäksi määritetään eri kul
ietusmuotojen käyttöedellytyksiä si
ten, että huomioon otetaan myös 
aika-, laatu- ja ympäristökustan
nukset. 

Puutavaran mittaus 

Tavoitteena on kehittää puun ja 
puutavaran mittausmenetelmiä, 
jotka takaavat mittaustuloksen 
oikeellisuuden, mittausmenetel
mien taloudellisuuden ja mittauk
sen soveltuvuuden kehittyvän puun
hankinnan ja sen ohjauksen kaik
kiin tarpeisiin. Tutkimus- ja kehi
tystyö kohdistetaan ennen muuta 
hakkuun yhu;ydessä tehtävän met
suri- ja hakkuukonemittauksen, 
painomittauksen ja tehdasmittauk
sen menetelmiin ja toisaalta han
kinnan ennakkosuunnittelua ja 
ohjausta palveleviin mittausmene
telmiin. Lisäksi kehitetään tukkien 
ja kuitupuun laadun mittausta. 
Aihealueella toimitaan yhteistyössä 
Metsäntutkimuslaitoksen sekä toi
saalta koneiden ja laitteiden val
mistajien kanssa. 

Puukauppa 

Tavoitteena on kehittää sellaisia 
järjestelmiä ja menettelytapoja, joilla 
puutavaran ja puun hinnoittelu 
saadaanjoustavammaksi ja myyjä
ja ostajakohtaisesti helpommin so
vellettavaksi. Puukaupassa sovel
lettava tavaralajeittainen hinnoit
telu rajoittaa puunhankinnan ke
hittämistä tuotanto- ja markkinaläh
töiseen suuntaan. Keskeisenä koh
teena on kehittää sellaisia hin
noittelumenetelmiä, joissa runko
jen arvoa ei määritetä sen mukaan, 
miten rungot on pölkytetty. Myös 
rungon eri osien suhteellista arvoa 
ja sen määrittelyperusteita tut
kitaan. 

Puutavaran laatu 

Tavoitteena on tuottaa ti~toa tuo
tekohtaisten laatuvaatimusten 
määrittämiseksi sekä puutavaran 
laadun säilyttämiseksi ja hallitse
miseksi puunhankinnan eri vaiheis
sa. Kaikilla näillä on tärkeä merki
tys tuote- ja asiakaslähtöisessä 
puunhankinnassa. Tämän alueen 
T&K-toiminnassa pyritään tehok
kaaseen yhteistyöhön puunjalostuk
sen tutkimusyksiköiden ja teolli
suuden kanssa. Keskeisinä tutki
muksen kohteina ovat rungon osien 
arvo eri käyttökohteissa, puun koon 
vaikutus laatuun ja kuljetus
menetelmien vaikutus puutavaran 
laatuun. 

Puunhankinnan ohjaus 

Tavoitteena on hankkia tietoa ja 
kehittää menetelmiä leimikon 
suunnittelutietojen hyödyntämisek
si operatiivisen toiminnan ja raa
ka-ainehuollon lähtötietoina, sel
vittää ja kehittää paikkatiedon 
hyväksikäyttöä sekä selvittää tie
donsiirron mahdollisuuksia puun
hankinnan ohjauksessa. Varsinkin 
tiedonsiirtoon ja paikkatiedon hal
lintaan liityvissä kysymyksissä 
ollaan yhteistyössä laitteidenval
mistajien ja tietoverkkoja yllä
pitävien tahojen kanssa. 

Töiden organisointi 

Tavoitteena on parantaa puun 
hankinta- ja tuottamistöiden tuot
tavuutta ja pienentää kustannuk
sia tutkimalla töiden toteutustapo
ja ja työn suorittajien osaamiselle 
asetettavia vaatimuksia. T&K-toi
minta kohdistuu tällä alueella 
metsätyön ja erimuotoisen metsä
alan yrittämisen sisällön, palkkauk
sen ja maksujen sekä toiminnan 
ohjauksen muutoksien ja niiden 
vaikutusten selvittämiseen. Myös 
työn laatuun liittyvät kysymykset 
kuuluvat tähän tutkimusalueeseen. 

Palkka- ja maksuperusteet 

Tavoitteena on tuottaa ja ylläpitää 
jäsenten ja soveltuvin osin muiden 
sidosryhmien käyttöön puun tuot
tamisen, korjuun ja kuljetuksen 
maksujen ja palkkojen sopimisessa 
tarvittavaa tuottavuus- ja kustan
nustietoa. Manuaalisen metsätyön 
luonteen muuttuminen, k01juun ko
neellistuminen sekä metsäkone-ja 
autoyrittämisen ja niihin liittyvien 
sopimuskäytäntöjen muutokset 
muuttavat myös tämän alueen T&K
toiminnan luonnetta. Muutokset 
edellyttävät entistä yksilöidympää, 
alueellisempaa, ajantasaisempaa ja 
aiempaa selvemmin lopullisessa 
käyttömuodossa olevaa palkka- ja 
maksuperustetietoa. Myös erilais
ten paikallisia sopimusneuvotteluja 
palvelevien kustannuslaskentamal
lien merkitys kasvaa entisestään. 
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Tutkimustiedon hallinta 

Tavoitteena on kehittää sellainen 
järjestelmä, jolla hallitaan Metsäte
hon tutkimustoiminnassaan hank
kirnat aineistot ja tutkimustulokset 
sekä muista tietolähteistä saatuja 
aineistoja. Alkuvaiheessa se palve
lee lähinnä Metsätehon omaa tut
kimustoimintaa, mutta lopullisena 
tavoitteena on, että se olisi myös 
Metsätehon jäsenten hyödynnet
tävissä. 

Metsäteho Review 7/1992 

To be able to draw up plans for the 
immediate future, Metsäteho has to
gether with its members outlined the 
coming need for research. We have 
decided on 13 subjects for research 
and development for the years 1993 to 
1995. The major proportion of the sub
jects will serve the common need for 
information among our members. Howe
ver, the proportion of commissions and 
consulting will increase in the future. 
Cooperation with other research units 
in the field will also grow. 

The volume of research and devel
opment work done by Metsäteho will 
be kept at the present level. Activities 
will be concentrated on three main areas 
- production, harvesting and transport 
of timber - as well as areas closely 
related to them. About hait of the re
searcher resources will be focused on 
research and development of timber 
harvesting and measuring technology. 
About one-fourth of the resources will 
be used for research on production of 
timber and timber transport each. 

The research and development work 
on timber procurement and production 
will be aimed according to what the 
long-term development goals are and 
what are the prospective changes in 
the environment in which procurem'ent 
and production is done. On-going de
velopment goals for timber procure
ment include reduction of timber costs 

Viestintä 

Tavoitteena on, että Metsätehon 
jäsenyrityksetja metsähallitus voi
vat liiketoimissaan hyödyntää 
Metsätehon tuottamaa ja hankki
maa tietoa nopeasti, tehokkaasti, 
taloudellisesti ja käytännönlähei
sesti. Tutkimus- ja kehitysprojek
tien päätulokset julkaistaan edel
leen Metsätehon sarjoissa, joiden 
julkaisunopeutta lisätään teknisin 
keinoin. Muina viestintäkanavina 
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at the mill , and improvement in the 
quality of the wood raw materia!. For 
timber production, the goals include 
increases in cutting potential and net 
stumpage income. 

ln the area of forest regeneration , sub
jects of importance will include meas
urement of regeneration results and 
quality control , the areas of utilization 
for different regeneration methods as 
well as mechanization of timber pro
duction work. 

Thinning cuttings will be studied with 
the aim of achieving a larger thinning 
outturn than today, lower total costs 
and a good harvesting result. Ma
chinery and methods for timber pro
curement and production will be devel
oped by Metsäteho together with its 
members and the users and manufac
turers of the machinery. 

Timber long-distance transport studies 
will aim at reducing costs and improv
ing the total transport economy of the 
various forms of transportation. Costs 
related to transport time expenditure, 
quality control and environmental im
pact will be included when compar
isons are made between the various 
transport forms. 

Development of timber measurement 
methods will concentrate on the reliab
ility ofthe results and on the economics 
of measurement as well as suitability of 

käytetään videoita, kuvamateri
aalia, oppaita ja ohjeita sekä am
matti- ja yrityslehtiartikkeleita. 
Tulosten käyttöönottoa tehostetaan 
lisäämällä kohderyhmille suunnat
tua koulutusta ja konsultointia sekä 
tutkimus- ja kehitysistuntoja. Vies
tinnän tuloksena ammattihenki
löstön muutosvalmius ja -kyky pa
ranevat ja mahdollisuus siirtyä 
kehittyneempään toimintaan no
peutuu. 

type of measurement to flexible timber 
procurement. Flexibility will also be an 
aim in the studies concerning timber 
sales. The pricing methods for timber 
should promote production and market 
based timber procurement. 

To keep up and control timberquality in 
the various stages of timber procure
ment, information will be produced to
gether with the wood processing re
search units and industries. Methods 
for timber procurement control will be 
developed, by which the planning data 
together with the location data of a 
stand can be utilized in operative act
ivities and by the entire raw materials 
management. 

Work organization studies will be car
ried out on the contents of forest work 
and various types of entrepreneurship 
within forestry, as well as on wages and 
payments. Data on productivity and 
costs, necessary for negotiations con
cerning forest work and transportation 
payments and wages, will also be made 
available to members. 

A system for the management of 
Metsäteho's own as well as outside 
research data, materia! and results will 
be developed, first to serve Metsäteho 
itself and later also the members. The 
research results will be made available 
to the needy through communications. 
The most effective means will be 
ehosen case by case. 

METSATEHQ PL 194 {Fabianinkatu 9 8) • 00131 HELSINKI • Puhelin (90) 658 922 • Faksi (90) 659 202 

ISSN 1235-483X HELSINKI 1992 PAINOVALMISTE 

,, 

• 


