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SUOTUTKIMUSOSASTON *) TOIMINTAKENTTÄ 

Suontutkimusosaaton  nimi pitäisi  muuttaa  paremmin sen toimintaa  

vastaavaksi  ts, metsänparannustöiden  tutkimusosastoksi  
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Tutkimustoiminta,  yleiskatsaus  

Osaston tärkeimpiä tutkimusaloja  olivat metsäojitus,  

suometsien  lannoitus,  metsähydrologia
s
 metsänparannusteknii  

kan työmenetelmät  sekä metsäojituksen  ja --lannoituksen sivu  

vaikutusten  selvittäminen.  Työohjelmaan sisältyivät,  kuten 

käydyn  neuvottelun ja suoritetun  kirjallisen kyselyn  tulos 

osoitti,  käytännön  metsänparannustoimintaa  tällä hetkellä  

eniten  kiinnostavat  kysymykset.  

Tutkimustyössä  käytettiin  hyväksi  jo olemassa olevia  

mm. metsäekologisia,  sarkaleveys-,  ojasyvyys-  ja lannoitus  

koekenttiä.  Niiltä saatuun aineistoon  perustuen  julkaistiin  

mm. eri typpilannoitelajien  vaikutusta  koskevat  tulokset.  

Uusia  kokeita  perustettiin etenkin  j atkolannoituksen  perus  

teiden ja eri fosforilannoitelajien vaikutuksen  selvittämi  

seksi. Viimeksi mainittu tutkimus on tullut entistä tärkeäm  

mäksi,  kun kotimaiset  fosforilannoitelöydökset  tultaneen ot  

tamaan käyttöön  lähimmän viiden vuoden aikana.  Turvemaiden  

tehostettua puuntuotantomenetelmää  (ns. H-kulttuuri)  sekä 

lannoitteiden  levitystekniikkaa  koskevat  uudet tutkimukset  

käynnistettiin.  

Tutkijoiden  lukumäärä pysyi  samana  kuin  edellisenä  toi  

mintavuotena.  Osastolla  toimi yhdeksän  ja tutkimusasemilla  

kaksi  suontutkijaa.  
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TUTKIMUSTOIMINTA  V. 1972  

I Päälinja. Turve- ja soistunei  

den maiden ominaisuudet  ja luo  

kittelu. 

01. Ravinteiden  kokonaismobilisaat iota ja käyttöä  selvittävä  

tutkimus. Paarlahti. Näytteiden  keruuta ja analysointia  sekä 

kenttämittauksia  on suoritettu ohjelman mukaisesti  sekä tehty  

työn  jatkamisen  kannalta tarpeellisia  ennakoivia  tulosten tar  

kasteluja.  

02. Pohjaveden  korkeuden kasvukauden aikaisten  vaihteluiden  

vaikutus  turvemaiden  biologisiin  ominaisuuksiin.  Paarlahti.  

Perustetuilla  kokeilla  suoritettiin puuston kasvu-  ja kasvu  

tekijämittauksia  lähtötilanteen  selvittämiseksi.  Juuristo  

ja muut maabiologiset sekä kemialliset  tutkimukset  käynniste  

tään kevättalvella  1973- 

03- Turpeen  vesitalous.  Ahti. Neutronimittarin testaus aloi  

tettiin Muhoksella. Vuonna 1971 kerättyä  tensiometriaineistoa  

käsiteltiin  (Suo 23: 105-109).  
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II Päälinja. Metsähydrologia.  

04. Sarkaleveyden  ja ojasyvyyden  vaikutuksesta  valunnan kes  

tävyyteen  soilla. Ravela. Tulosten laskentaa ja kenttätöitä  

jatkettiin. Materiaalin keräystä  jatkettiin  Sodankylässä  ja 

Muhoksella,  uusi  koekenttä perustettiin  Paljakkaan.  

05- Puiden  tulvankestävyys.  Ravela. Materiaalin keräystä  ja 

käsittelyä  jatkettiin. 

III Päälinja. Suometsien  ekologia,  

hoito ja kasvatus sekä moninais  

käyttö.  

06. Suopuiden  vesitase. Ahti. Neutroniirittarin  testaus aloi  

tettiin Muhoksella. Vuonna 1971 kerättyä  tensiometriaineistoa  

käsiteltiin  (Suo 23: 105-109).  

07. Suometsäekologinen  tutkimus. Huikari,  Simpanen. Jatket  

tiin mittauksia  ja suoritettiin ylläpitotyöt.  Puun  kasvumalleja  

testattiin kuusimateriaalilla  ja valmistettiin käsikirjoitus.  

Kukkimisen  ehkäisykokeissa  suoritettiin viimeinen inventointi  

samoin  inj ektiolannoituksen  runkokohtaisilla  kokeilla.  Uusia  

kokeita  perustettiin  hivenlannoituskokeiden  yhteydessä.  
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08. H-kulttuuri. Huikari. Koealue hakattiin  paljaaksi,  nos  

tettiin kannot. Ojastot  kunnostettiin  ja valmistettiin piennar  

tiet. Julkistettiin H-kulttuuri  metsänviljelymenetelmä.  

09- Suometsien  moninaiskäyttö.  Paavilainen,  Veijalainen.  Mar  

ja- ja sienitutkimuksia  jatkettiin; metsien  kulutuskestävyys  

kokeiluihin  tutustuttiin ja perustettu  metsien  moninaiskäytön  

työryhmä selvitti kyselytutkimuksella  tutkimuksen  tarvetta ja 

painopistesuuntia. (Proc.  4th Intern. Peat Cong,  ja Lapin tutk.  

seur. vuosikirja  XIII/  1972). 

1 0
• Kasvillisuuden  dynamiikasta  metsäojitetuilla  ja lannoite  

tuilla soilla. Reinikainen.  Lammin  biologisella  asemalla on 

ekologian  cl-kurssien  yhteydessä  suoritettu  menetelmäkokeiluja  

ja osallistuttu ekosysteemianalyysiä  kokeilevaan  työryhmään.  

Tämän  tarkoituksena  on ollut valmistautua  tutkimuksen aloitta  

miseen  kaudella 1973.  

IV Päälinja. Vesitalouden  järjeste  

ly turvemailla.  

V Päälinja. Ravinnetalouden  jär  

jestely  turvemailla.  

11. Lannoitustarpeen  määritysmenetelmät. Paarlahti,  Veijalai  

nen, Reinikainen. Uusintalannoituksia  suoritettiin neulas  

analyysitulosten  perusteella,  kerättiin  lisää neulasana  

lyysituloksia,  joiden antaman diagnoosin perusteella  suo- 
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ritettiin lannoituksia.  Injektointimenetelmää varten perustettiin  

lisäkokeita  ja vanhoja  inventoitiin, tuloksia  käsiteltiin  ja vä  

lituloksista  tehtiin raportti.  

12. Lannoitettujen  soiden  puuston  kasvu eri ilmasto-oloissa.  

Ravela. Aineiston  käsittelyä  jatkettiin.  

13• Ravinnepuutosteri  ilmeneminen  puissa  ja pintakasvillisuudes  

sa. Reinikainen. Koivua  koskevasta aineistosta  laadittiin 

alustava käsikirjoitus  osaston tiedonantoja-sarjaan.  Muilta 

osin  työ oli pysähdyksissä  opetus-  ym. tehtävien  runsauden vuok  

si  
.
 

14. Metsäojitettujen  soiden  hlvenlannoitustarve.  Veijalainen, 

Reinikainen. Perustettiin  uusia  kokeita  Säkylään,  Ylämäelle'ja  

suunniteltiin  kelaattimuotoisten  hivenaineiden  koe sekä inven  

toitiin kaikki  vanhat inj ektiokokeet.  

15- Typpi  suometsien  lannoituksessa.  Paavilainen.  Saatettiin 

päätökseen  kenttätöiden  osalta männyn lannoitetypen  ottoa sekä 

Pohjois-Suomen ojitettujen soiden  typpilannoitusta koskevat  tut  

kimukset.  Julkaistiin typpilannoitelajien  vaikutusta  koskevat  

tulokset (MTJ 77*3)  ja perustettiin  jatkolannoituskokeita tässä 

tutkimuksessa  käytetyille  koealoille.  
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16. Lannoitusajankohdan  vaikutus  lannoitusreaktioon  turvemailla.  

Paavilainen.  Tehtiin  välimittaus Kivalon  kokeilualueessa  sijait  

sevilla koekentillä  sekä käsiteltiin  mittauksessa  saatu aineisto. 

17- Lannoitusvaikutukset  järeissä  puustoissa.  Paarlahti, Ra  

vela. Laaja-alainen  kuutiointimateriaali  kerättiin ja tuloksia  

laskettiin  sitä  mukaa kun lustonmittaus  edistyi.  

18. Jatkolannoitukset. Paavilainen, Paarlahti. Perustettiin  

j atkolannoituskokeita  viidelle  eri paikkakunnalle  yhteistoimin  

nassa tutkimusasemien  kanssa sekä tehtiin alustavia kenttätöi  

tä vuonna 1973 perustettavia  kokeita  varten. 

19- Lannoituksen  vaikutus  puuaineksen  laatuun. Paarlahti.  

Julkaistu. Projektia  jatketaan  yhteistoiminnassa  TKK:n kanssa. 

20. Eri ajankohtina annettujen  P-
>
 K-  ja PK-lannoitteiden  huuh  

toutumisesta. Ravela
3 Karsisto. Mittauksia  jatkettiin  ja laa  

jennettiin. Uusi koekenttä perustettiin  Paljakkaan.  Näytteistä  

mitattiin N-pitoisuudet  ja pH-arvot. Tuloksia  analysoitiin  

alustavasti.  

21. Verdilnnungseffektin  vaikutus  hivenainealalyysien  tuloksiin.  

Veijalainen.  Neulasnäytteet  kerättiin  ja analysoitiin.  Aineis  

ton käsittely  jatkuu.  
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VI Päälinja. Ojitus- ja muu suon - 

parannustekniikka  ja töiden  

suunnittelu.  

22. Talviolosuhteiden  aiheuttamat lisäkustannukset  metsä  

ojien kaivutyössä  ja aurauksessa. Aitolahti. Aineiston kä  

sittelyä  jatkettiin  ja laadittiin käsikirjoitusta.  Oltiin yh  

teistyössä  metsähallituksen  kanssa uuden talvityölisän  määri  

tyksen  laadinnassa.  

23• Aura-;  kaivuri- ja jyrsinojien  kunnon säilyminen ja muo  

don muuttuminen. Aitolahti. Aineiston käsittelyä  jatkettiin  

ja esitettiin tuloksia suomalaisille  ja ulkolaisille käytän  

nön ja tieteen edustajille.  

24. Ojien  perkausmenetelmät.  Aitolahti. Selviteltiin kysy  

myksen eri näkökohtia  yhteistyössä  suomalaisten  ja ulkolaisten  

(Pohjoismaat, Britannia.,  Neuvostoliitto,  Länsi-Saksa  ja Uusi- 

Seelanti)  tutkijoiden  ja käytännön  edustajien kanssa. Laadit  

tiin tutkimussuunnitelma  ja oltiin tiiviissä kontaktissa  usei  

den suomalaisten  koneenrakentajien  kanssa.  

25- Tutkimus erirakenteisten  salaojien  kunnosta. Aitolahti. 

Aineiston  käsittelyä  jatkettiin  ja laadittiin käsikirjoitusta.  

Osatuloksia  julkaistiin  artikkeleina  ja monisteina  sekä esi  

telmöitiin kysymyksestä.  
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26. Vaotuksen työmenetelmät. Aitolahti. Selviteltiin kysy  

mystä  brittitutkijan (David  M Hughes)  kanssa ja annettiin  tut  

kimuksien  perusteella  konekehittelyä  koskeva lausunto Keksin  

tösäätiölle.  

27. Lentolannoitusmenetelmät.  Paavilainen,  Virtanen. Suori  

tettiin esitutkimus  lentolannoituksen  tasaisuudesta  käytännön  

työmaiden yhteydessä.  Lannoituksen  epätasaisuuden  biologisten  

vaikutusten  selvittämiseksi  aloitettiin mittaukset aikaisemmin  

perustetuilla  koealoilla.  

28. Met säautotietutkimus.  Ahti. Jatkettiin vuosina  1970-71  

rakennettujen koeteiden  testausta. Testauksessa kertynyttä  ai  

neistoa käsiteltiin.  Uusia,  koeteitä  ei rakennettu. 

VII Päälinja.  Koeojitusalueet ja 

retkeilyreitit.  

29- Kokemuksia  Jaakkoinsuon  60~vuotistaipaleelta. Huikari.  

Suoritettiin maastomittauksia  järeiden puustojen lannoitusreak  

tioista  ja kalilannoitelajikokeista.  

30 a
. Pysyvillä kasvukoealoilla  suoritettavat  mittaukset  ja tu  

losten käsittely.  Huikari. Mitattiin vuorossa olleet pysyvät  

koealat. Tulosten laskenta siirtyi  osin  v. 1973 puolelle.  
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30  b. Ojitettujen  soiden puiden  runkomuotoa selvittävä  tutki  

mus  . Ravela,  Paarlahti.  Työ saatettiin päätökseen  ja saatu 

tulos käytettiin hyväksi  koealojen  kuutiointia  ja kasvun las  

kentaa varten kehitetyn  ATK-ohjelman  laadinnassa,  joka  myös  

valmistui  käyttöön  sovellettavaksi.  
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JULKAISU-  JA TIEDOTUSTOIMINTA  V. 1972  

Ah t i, E. KenttPkapasiteetti  ojitettujen turvemaiden  il  

mentäjänä. Summary: Field  capacity  as an indicator  of 

water relations  in  drained peatlands.  Suo 23: 105-109-  

Aitolahti,  M. Digging hidden  drains and vaulted 

ditches by  means of the Kopo rotary  ditcher. 8 s. (Kään  

nös artikkelista,  joka  on julkaistu  suomeksi  Metsäkone  

urakoitsijassa  4/1972) 

"

 Digging vaulted ditches  with the Kopo  rotary  ditcher. 

Moniste 4.4.1972. 6 s. 

" Holvisalaoj ia metsiin. Pellervo 3/1972.  73 vuosikerta,  

s. 164-165. 

"

 Metsäojien  perkauksen  konekehittely. Neuvottelumuistio  

17-1.1972 järjestetystä  neuvottelusta. 4 s.(Käännetty  

myös englanniksi).  

"

r

 Metsäojien  perkaus  ja sen koneellistaminen  Pohjoismaissa.  

Neuvottelumuistio  1.11.1971- 6 s. (Käännetty  myös eng  

lanniksi) (Ei ollut mukana vuoden 1971 julkaisuluettelos  

sa)  

"

 Metsäojitusmenetelmien  ja -koneiden  kehittäminen  erityi  

sesti  tuleva ojien perkaustarve  huomioon  ottaen. Suunni  

telma 7.4.1972.  12 s. + 2  liitettä. 

" Piilo- ja hölvisalaojien  käyttömahdollisuus  metsäojituk  

sessa.  Metsäkoneurakoitsija  10/1971  s. 14-17. (Ei ollut 

mukana vuoden 1971 julkaisuluettelossa).  

" Piilo- ja holvisalaojituksen  toteuttaminen  Kopo-oja  

jyrsimellä.  Metsäkoneurakoitsija  4/1972.  s. 4-7.  
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Aitolahti,  M. Salaojien  käyttömahdollisuus  turvemai  

den ojituksessa.  Moniste 13.3.1972. 16 s. 

Usability  of covered ditches in  forest drainage according  

to present  knowledge  and experience.  Moniste 11.11.1971.  

6s. (Ei ollut mukana vuoden 1971 julkaisuluettelossa).  

"

 Usability  of covered ditches in the drainage of peat  lands. 

The 4th International Peat Congress.  Vol. Ill: 413-424.  

" Usability  of hidden  drains and vaulted ditches in forest  

drainage. Käännös  artikkelista,  joka on julkaistu  suo  

meksi  Metsäkoneurakoitsijassa  10/1971. 7 s.  

;i

 Vaulted ditches in forests. Käännös  artikkelista, joka 

on  julkaistu suomeksi Pellervossa  3/1972.  5 s.  

H u  i k a r i, 0. Berry and mushroom production  in areas  

drained for forestry.  Proc. 4th Intern. Peat Congr.  Ota  

niemi 1972, Vol. Ill:  101-109. 

I! Die Wirtschaftlichkeit  der Entv/ässerung  und Dungung  

von Fichten- und Kiefernbeständen auf Torfböden.  Esi  

telmä Biberachissa  1972. Moniste 3 s.  

" Försöksresultat  och användningsmöj ligheter  av olika  

gödselmedel i Finland.  Tidskrift for Skogsbruk  1972(2): 

211-219-  

H-kulttuuri. Metsäntutkimuslaitoksen  suontutkimusosaston  

tiedonantoja  2/1972.  19  s.  

" Kettulan tilalle perustettujen suomet säätieteellisten  

kokeiden  taustaa. MTK:n säätiön  vaiheita vuosilta  

1925-1965. Helsinki  1968. ss. 90-92.  

" Kotimaisten  fosforilannoitteiden  käyttömahdollisuus  

metsänlannoituksessa.  Moniste 8.12.1972.  5 s. 

n Kuka puusta  saa? Oma maa 23*  



16  

Hui kari, O. Lannoitus  sopii myös metsämarjoille.  

Maaseudun tulevaisuus  10.6.1972. 

" Luonnonsuojelulla  on raj ansakin.  Helsingin Sanomat  

10.6.1972.  

" Luonnonsuojeluradikalismin  ydin. Kaleva 21.11.1972.  

" Marja- ja sienituotanto paranee ojitusalueilla. Metsä  

lehti 37- 

" Marjojen  ja sienien  tuotanto metsäojitusalueella.  Lapin  

Tutkimusseura  Vuosikirja  XIII/  1972,  ss. 33~37-  

,f Metsän lannoitus.  2. painos.  (Yhdessä  E. Paavilaisen  

kanssa).  

" Metsäojien  vaikutuksesta  vesistöjen  vesimääriin. Sähkö  3. 

" Metsäojitettujen soiden  viljelytekniikka  hahmoteltu. 

Metsälehti 37- 

" Metsänparannustöiden  edullisuusjärjestyksen  määritys.  

Metsä ja puu 1972(3): 4-5.  

" Metsänparannustöiden  kannattavuus ja metsänomistaja.  

Oma Maa 15- 

u

 Ob isnoljzcvanii  bolot Pinljandii  dlja ljesorazvedenija  

(Soiden  käytöstä  metsänkasvatuksessa Suomessa).  Seljhoz  

technika  1972. 

" Soiden  metsitys  maisemakuvan  ja virkistyskäytön  kannalta. 

Suo 23: 24-26.  

Paarlahti
3
 K. Jaakkoinsuo  Experimental  Area. Metsän  

tutkimuslaitoksen  suontutkimusosaston  tiedonantoja  

5/1972.  9 s. 

" Koetuloksia  vanhojen ojitusalueiden  lannoituksista.  

Översättning: Fältförsöksresultat  angäende  gödsling  av  

äldre dikningsomräden.  Metsäntutkimuslaitoksen  suontutki  

musosaston tiedonantoja  6/1972. 12 s.  
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Paar lahti, K. Vanhojen ojitusalueiden  lannoitusten  

tuloksia.  Metsälehti  39-  

Paavilainen,  E. Lannoituksen  lentolevityksen  tasai  

suudesta. Metsäntutkimuslaitoksen  suontutkimusosaston  

tiedonantoja  3/1972.  

" Metsän lannoitus.  2. painos.  (Yhdessä  0.  Huikarin kans  

sa)  
.
 

15 
N urea  uptake by  Scots pine growing on  peat. Proc. 

4th Intern. Peat Congr. Otaniemi 1972, Vol.  Ill:  521-530.  

" Parkanon tutkimusasema  1961-1970. Metsäntutkimuslaitos.  

Parkanon  tutkimusaseman  tiedonantoja 1. (Yhdessä  V. Kos  

kelan kanssa).  

Pine  water uptake  from frozen soil.  In "Isotopes and 

radiation in soil-plant  relationships  including  forestry".  

Proc. Symp. Vienna  1971- Wien. S. 413-418. (Yhdessä  M. 

Leikolan  kanssa).  

" Typen käytöstä  suometsien  lannoituksessa.  Metsälehti  12. 

Veij alainen,  H. Hillasato kesällä  1972 eräillä 

suontutkimusosaston  koekentillä.  Metsäntutkimuslaitok  

sen suontutkimusosaston  tiedonantoja  4/1972. J>B s. 

" Kiinteistöjen  polttopuun  käyttö  vuosina  1966-71  erotus  

menetelmällä määritettynä.  Suomen Puutalous 8: 235*237•  

Metsäntutkimuslaitoksen  suontutkimusosaston  (metsänpa  

rannuksen tutkimusosaston)  tutkimusohjelman  laadinta  sekä 

tutkimustehtävät  ja budjettiesitys vuodelle 1973- Muis  

tio tutkijoiden  ja käytännön  metsätalouden edustajien  

neuvotteluun 18.12.1972. Metsäntutkimuslaitoksen  suon  

tutkimusosaston  tiedontantoja  1/1972.  124 s. (Toimittaja)  
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Virtanen, J. Toimintaverkkomenetelmä  metsähankkeiden  

suunnittelussa.  Summary: Network Analysis for Planning 

of  Forest Roads. Helsingin Yliopiston metsäteknologian  

laitos. Tiedonantoja  18. Helsinki  1972. 60  s.  
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TUTKIJOIDEN MUU TOIMINTA 

Kansainväliset  tieteelliset yhteistyöelimet 

1. Nordiska samarbetsgruppen  för skogsgödslingsfrägor  

0. Huikari,  E. Paavilainen,  K. Paarlahti. 

2. Skogsgödsling  och naturfragor  -työryhmä,  K. Paarlahti.  

Kansainväliset  kok,  ukset, seminaarit  ja retkeilyt  

1. Pyydettynä  esitelmöitsijänä metsänlannoituskursseilla  

Norjassa  6.-9.3-  <3.  Huikari.  

2. Esitelmöitsijänä ja osanottajana metsänlannoituksen  

perusteita  ja kannattavuutta käsittelevällä  esitelmä  

ja neuvottelupäivillä  Biberachissa  Länsi-Saksassa  11.-12.4. 

0. Huikari.  

3. Osallistuminen  metsien lannoitusta  ja Lingni-kulttuuria  

esittelevään  retkeilyyn  13--22.4. Ranskassa. 0.  Huikari.  

4. Pyydettynä  esitelmöitsijänä  metsänparannustöiden  suorit  

tamisesta  ja perusteista  Moskovassa 12.-19-6. 0. Huikari.  

5- Nordiska samarbetsgruppen  för skogsgödslingsfrägor  -työ  

ryhmän retkeily  ja kokous Tanskassa 30.10.-2.11.  E. Paavi  

lainen.  

6. Lannoitteiden  lentolevitystä  koskeva opintomatka Ruotsiin  

13•11•-15•11•  E. Paavilainen.  

7. IV kansainvälisen  suokongressin  järjestelytoimikunta. 

0. Huikari, jäsen. 

E. Ahti,  jäsen. 

8. IV kansainvälisen  suokongressin  näyttelytoimikunta  

0. Huikarij  pj.  
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Järjestöt  

1. lUFRO:n Working  Group "Water regime and aeration in 

forest soils; general  drainage"  

0. Huikari,  varapj . 

2. lUFRO:n Working  Group "Afforestation  and stand treament 

problems on peatland and extremely  wet soils"  

K. Paarlahti,  työjäsen.  

Edustukset  

1. Valtakunnan suunnitteluneuvosto  

prof. Huikari, jäsen 

Maataloustutkimuksen  neuvottelukunta 

prof.  Huikarij  jäsen  

Luonnonmarjoj  en vilj  elytoimikunta 

prof. Huikarij  jäsen  

Luonnont.kand. Veijalainen, 0. Huikarin sijainen  

2. Metsänparannussäätiö  

prof. Huikari,  hallituksen jäsen ja pj. 

Maat.metsät. lis
. Paarlahti,  hallituksen  varajäsen  

työvaliokunnan  jäsen 

Pyhäkosken  hoitokunta  

prof. Huikari, pj. 

Kolarin hoitokunta  

prof. Huikari, jäsen 

Torajärven  hoitokunta  

prof.  Huikari,  jäsen  

Osaston henkilökunta  on pitänyt  yhteensä  19 julkista esitel  

mää, joista 3 on  esitetty  radiossa.  
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OPINNOT JA KURSSIT 

MMT Paavilainen:  Kasvifysiologian  jatkokurssi  Helsingin  

Yliopistossa.  

MH Ravela: Käyttöjärjestelmä EXEC-8  ja UNIVAC-FORTRAN  

V-kurssit  VTKKrssa. 

Valt.kand. Simpanen: Käyttöjärjestelmä EXEC-8  ja UNIVAC  

FORTRAN V~kurssit  VTKK:ssa. 

MH Ahti: Isotooppi- ja säteilytekniikan  kurssi  FAO:n 

ja lAEA:n järjestämänä, 7 viikkoa.  

PK Markkanen: Saksan cl, Svenska Handelshögskolan;  sosio  

logian  a, Helsingin Yliopisto;  englanti  

cl-opintoj  a. 

Yo. Mäkelä,  yo. Reinikainen  ja yo. Sulkala: IBM:n systeemin  

370 ja ohjelmointitekniikan  täydennyskurssi,  

5 päivää.  
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TOIMINTA KOKEILUALUEISSA SEKÄ KOEOJITUSALUEILLA  

Ojitus-  ja tiesuunnitelmien,  ojien perkausten  ja suomet  

sien taimistotoitotöiden  ohjaus  ja valvonta (Huikari,  

Luoma). Laadittiin  suunnitelmat  ja valvottiin  yhteistoi  

minnassa  kokeilualuetoimiston  henkilökunnan  kanssa perus  

parannusohjelman  mukaiset  ojitus-, tienrakennus-  ja lan~ 

noitustyöt. 

Tutkimusalueiden  retkeilyreittien ylläpito  ja opastus.  

Uusittiin opastauluja  koeojitusalueiden  retkeilyreittien  

varteen sekä suoritettiin tarpeelliset  metsänhoidolliset  

työt ja polkujen  kunnostukset.  
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TUTKIMUSSUUNNITELMA 

vuodeksi  1973  

I Päälinja. Turve- ja soistunei  

den maiden ominaisuudet  ja luo  

kittelu 

11. Ravinteiden  kokonaismobilisaatiota  ja käyttöä  selvittä  

vä tutkimus.  Paarlahti. Jatketaan  tutkimusta.  

12. Pohjaveden  kasvukauden aikaisten  vaihteluiden vaikutus  

turvemaiden  biologisiin  ominaisuuksiin.  Paarlahti. Jatke  

taan tutkimusta.  

13- Turpeen  vesitalous. Ahti. Neutronimittaria testataan 

laboratoriossa  ja Jaakkoinsuolla.  Kokeillaan  uutta tensiomet  

rimallia.  

II Päälinja.  Metsähydrologia.  

21. Sarkaleveyden  ja ojasyvyyden  vaikutus  valunnan kestävyy  

teen soilla. Ravela. Jatketaan tutkimusta.  

22. Ojitusalueen padotus. Ravela,  Huikari. Tutkimusta  jat  

ketaan. 
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III Päälinja. Suometsien  ekologia,  

hoito ja kasvatus sekä moni  

naiskäyttö.  

31. Suometsien  moninaiskäyttö . Huikari, Veijalainen. Aloi  

tetaan Suomen 4-H-liiton kerholaisten  kanssa sivutuotantoko  

keet ja tätä varten perustetaan  sekä  MTL:n että muiden maan  

omistajien maille Etelä-Suomeen H-kulttuurialueita  ja tehdään 

yksityiskohtaiset  koulutus- ja tutkimussuunnitelmat.  Julkais  

taan vuosien  1971 ja 1972 tuloksia. Jatketaan  hilla- ja sie  

nitutkimuksia  sekä aloitetaan  riistainventoinnit.  

32. Suometsäekologinen  tutkimus. Huikari. Jatketaan  mitta  

uksia  ja tehdään yhteenveto  tähän, .mennessä  suoritettujen  kas  

vualustan lämpötilakokeiden  tuloksista.  

33- Suopuiden  vesitase. Ahti. Käsitellään  v. 1971 kerättyä  

aineistoa. Julkaistaan  10-20 sivua, suoritetaan  mittauksia  

Jaakkoinsuolla  (maaveden  jännitys, puiden  ympärysmitta,  neu  

lasten vesivajaus).  

34. Tulvan vaikutus puiden  kasvuun. Huikari,Ravela.  Jatke  

taan vesipintojen  säännöstelyä  sekä toteutetaan niitä myös  

uusilla kentillä. Tehdään juuristoanalyysi  tulva-alueiden  

puista.  

35- Tutkimus kuusen kasvuun vaikuttavista  tekijöistä.  Sim  

panen, Huikari. Julkaistaan.  
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36. H-kulttuuri. Huikari. Perustetaan  uusia  koealoja.  

37• Suoekosysteemin  ja sen metsätaloudellisen  muuttuman 

rakenteen ja toiminnan vertailu. Reinikainen,  Veijalainen.  

Tutkimus aloitetaan  antamalla kahdelle opiskelijalle  pro  

gradu-aiheet  kesäksi.  Suoritetaan  mikroskooppisia  osatoimin  

ta-analyysejä  talvikaudella.  

38. Metsänparannustoimenpiteiden  vaikutukset  käytännön  

oj itusalueilla. Paarlahti. Aloitetaan tutkimus perusjou  

kon kartoituksella  ja maastokokeiden  perustamisella.  

39- Eri puulajien  menestyminen  ojitetuilla soilla. Paavi  

lainen. Tutkimusta  hoidetaan  Parkanosta käsin.  

IV Päälinja. Vesitalouden  järjes  

tely turvemailla.  

41. Vesitaloudellinen  maanmuokkaus. Huikari. Tutkimus  

jää lepäämään  varojen  puutteen  takia.  

V Päälinja. Ravinnetalouden  jär  

jestely  turvemailla. 

51. Jatkolannoitukset.  Paavilainen. Jatketaan jatkolannoi  

tuskokeiden  perustamistöitä  tutkimusohjelman  mukaisesti.  
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52. Typpi  suometsien  lannoituksessa.  Paavilainen.  Julkais  

-15  
taan N lannoxteurean käyttöä  koskevat  tulokset. Jatketaan  

selvitystä lannoituksen  aiheuttamista  kasvureaktioista  ojite  

tuilla soilla  Pohjois-Suomessa.  Tutkitaan  astiakokeissa  eri 

typpilajien  vaikutusta  puun taimien menestymiseen  turvealus  

talla. 

53• Eri  ajankohtina  annettujen N-, P-
3 K- ja PK-lannoittei  

den huuhtoutuminen.  Ravela,  Karsisto. Aineiston  keräystä  

j atketaan. 

54. Lannoitustarpeen  määritysmenetelmät. Paarlahti,  Veija  

lainen. Vanhoja  kokeita  inventoidaan  ja uusia  perustetaan  

lähinnä  selvien  puuteoireiden  esiintymisalueilla, mutta myös  

maa- ja neulasanalyysitulosten  kokeellista  testaamista  sil  

mälläpitäen  
.
 

55- Lannoitusvaikutukset  järeissä puustoissa.  Paarlahti,  

Ravela. ATK-ohjelman tultua valmiiksi jatketaan kuutiointi  

laskelmia  n. 50 koealan sarjoissa.  

56. Lanncitusajankohdan  vaikutus  lannoitusreaktioon  turve  

mailla. Paavilainen.  Työt siirtyvät  seuraavaan  vuoteen. 

57• Havinnepuutosten  ilmeneminen  puissa  ja pintakasvilli  

suudessa. Reinikainen.  Viimeistellään käsikirjoitus  pai  

natusta varten. 
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58. Lannoitettujen  soiden puuston kasvu erilaisissa  ilmasto  

oloissa. Ravela. Aineisto käsitellään  loppuun  ja  tulokset 

julkaistaan  kevätkauden kuluessa.  

59- Lannoituksen  vaikutus  puuaineksen  laatuun. Paarlahti.  

Keskuslaboratorion  kanssa jatketaan  yhteistutkimusta.  

510. Väärävärikuvauksen  käyttö  lannoitustarpeen  määritykses  

sä. Paarlahti. Muiden  osastojen  rahoituksesta  riippuen  

aloitetaan  laaja  yhteistutkimus.  

511. Metsäojitettujen soiden  hivenlannoitustarve.  Veija  

lainen,  Reinikainen.  Vuoden 1972 kokeiden  tulokset  laske  

taan ja julkaistaan  osatutkimus  ohentumisilmiöistä.  Vanho  

jen kokeiden  inventointia  jatketaan. Uusia  kokeita  perus  

tetaan EDTA-hivenaineilla.  

512. Kalilannoitelaj  it . Huikari. Käytännön  lannoitustoi  

minnassa  on kalilannoituksella  turvemailla  hyvin  suuri mer  

kitys.  Toistaiseksi  on edetty  suhteellisen varovaisella  ka  

lilannoituksella  siitä syystä,  että lannoitettavat  alueet 

ovat ohutturpeisia. Paksuturpeisille  on suositeltu kalin  

lisäystä.  Tutkimus pyrkii  täsmentämään  kalilannoitustason  

määritystä  kalilannoitekoekenttien  avulla.  
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VI Päälinja.  Ojitus ja muu suon  

parannustekniikka  ja töiden  

suunnittelu.  

61. Ojien  perkausmenetelmät.  Aitolahti. Selvitetään  

perkauskysymystä  eri näkökulmista,  osallistutaan  prototyyp  

pisuunnitteluun, kerätään työtutkimusaineistoa  olemassa ole  

vista  prototyypeistä  ja julkaistaan  ennakkotuloksia.  

62. Lannoituksen  tasaisuus  eri menetelmillä. Virtanen,  

Paavilainen. Perustetaan  koealaverkko lannoituksen  epä  

tasaisuuden  biologisten  vaikutusten  selvittämiseksi,  90  

koealaa soille + 120 koealaa kivennäismaille.  Koealojen  pe  

rustamisen yhteydessä  tarkkaillaan  moottorikelkka-,  trakto  

ri- ja lentolevityksen  tasaisuutta.  Tasaisuusmittauksia  

suoritetaan  lentokonelevityksen  osalta koko työkauden  ajan,  

lisäksi  suoritetaan  koelevityksiä  lentokoneilla  avoimessa  

maastossa.  Koealojen  perusmittaukset  on  suoritettava  alku  

kesästä.  

63. Aura-, kaivuri- ja jyrsinojien  kunnon säilyminen  ja 

muodon muuttuminen. Aitolahti. Käsitellään  aineistoa  ja 

laaditaan  käsikirjoitusta  julkaisua  ajatellen.  

64. Metsäautoteiden  erikoisrakenteet.  Ahti. Testataan 

koeteitä. Suunnitellaan  käytännön  metsätalouden  edustajilta  

saatujen  virikkeiden  pohjalta  uusia  tutkimuksia.  
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65. Tutkimus erirakenteisten  salaojien  kunnosta. Aitolahti. 

Jatketaan  tulosten käsittelyä  ja laaditaan  käsikirjoitusta.  

66. Salaojien  käyttö  metsäautoteiden  rakennustekniikassa.  

Ahti, Aitolahti. Laaditaan  koesuunnitelma.  Rakennetaan sen 

mukaisesti koeteitä.  

67• Talviolosuhteiden  aiheuttamat  lisäkustannukset  metsäojien  

kaivussa  ja aurauksessa. Aitolahti. Laaditaan  käsikirjoi  

tusta, tehdään piirroksia  ja julkaistaan v. 1973.  

68. Vako-ojituksen  työmenetelmät. Aitolahti. Jatketaan  

tutkimuksen  perusteiden  selvittelyä.  

69• Metsäojituksen  kaivuvaikeusluokitus  ja ohjehinnat.  

Huikari. Täsmennetään  annettuja  tutkimustuloksia  käytäntöä  

silmälläpitäen.  

610. Metsänparannustöiden  suunnittelumenetelmät.  Virtanen.  

Suunnitellaan tutkimus. 

VII Päälinja.  Koeojitusalueet  ja 

retkeilyreitit. 

71. Piipsannevan  metsänparannuskokeiden  inventointi. Huika  

ri. Vanhojen,  30-luvulta  peräisin  olevien  metsänparannusko  

keiden  laajamittainen  inventointi  aloitetaan.  
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72. Kokemuksia  Jaakkoinsuon  60-vuotistaipaleelta. Huikari.  

Laaditaan  yhteenvetojulkaisu  Jaakkoinsuon  tutkimustuloksista,  

joka on samalla sovitettu  retkeilyoppaaksi.  

73  • Pysyvillä  koekentillä  suoritettavat  mittaukset  ja tulos  

ten käsittely. Huikari.ym. Suoritetaan  mittauksia  ja tu  

losten esittelyä  sekä kunnossapitotyöt.  

Kivisuon  retkeilyopas.  Huikari, Paarlahti. Uusitaan  

opas täydentäen  uusilla  koeselosteilla  ja tuloksilla.  Kemi  

ra Oy maksaa julkaisukulut.  
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TUTKIMUSOHJELMAN  LAADINTA 

Menetelmän  eri vaiheet ja tutkimusohjelman  täsmentäminen  

Tutkimustarpeen  määrittäminen on erittäin vaativa  ja 

vaikea  tehtävä. 

Suontutkimusosastossa  on jo pitemmän aikaa noudatettu  

periaatteessa  seuraavaa menettelyä.  

1. Hankitaan  tiedot käytännön  metsänparannustöiden  to  

teuttamisen  ja edistämisen  vaatimasta  tutkimustarpeesta. Tär  

keimmäksi  on tässä työvaiheessa muodostunut osaston tutkijoi  

den kokous,  jossa noin kahden vuoden välein tarkistetaan  tut  

kijoiden  valmistelemien muistioiden pohjalta lähimmän viiden  

vuoden koe- ja tutkimustoiminnan  tarve osaston tehtäväkentäs  

sä. Vuonna 1972 suoritettiin kysely  tutkimusten  tärkeysjärjes  

tyksestä.  Tulokset esitetään  sivulla . 

2. Tämän  jälkeen  määritellään tärkeimmät painopistesuun  

nat, mihin osaston kapasiteetti tullaan lähitulevaisuudessa  

suuntaamaan siltä osin kuin  se on irroitettavissa  pysyviä  teh  

täviä tai keskeneräisiä  tutkimuksia  häiritsemättä.  

3. Tutkijat  velvoitetaan  määrittelemään  julkaisuun joh  

tavina ja täsmennettyinä  aiheina ne ongelmat,  jotka on ensi  

sijaisesti  ratkaistava.  

4. Osaston tutkijain  kokouksessa hyväksytyistä  aiheista  

laaditaan  laitoksen  määräämät  tutkimussuunnitelmat  muistioi  

neen  ja henkilökunta-  sekä  varojen  tarve arvioineen.  

5.  Tutkimuksen toteuttamisesta  laaditaan  verkkoanalyysi  

seuraavan  vuoden osalta viikon tarkkuudella  ja sitä  seuraavan 

vuosien  osalta noin kuukauden tai puolen  vuoden tarkkuudella.  
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6. Uudet näin analysoidut  tutkimukset  liitetään toiminta  

suunnitelmaan  ja tarkistetaan  kaikkien  tutkimuksien  vastuutut  

kijat sekä muu henkilökunta  osastoneuvottelussa. 

7. Näin koostunut työsuunnitelma  monistetaan myös  verkko  

suunnitelman  osalta ja laaditaan  osaston työohjelmataululle  

toimintaverkko.  

8. Osastoneuvottelussa tarkistetaan  kuukausittain  kaikkien  

toimintasuunnitelman  tutkimusaiheiden  toteuttamisen edistymi  

nen  ja korjataan  tutkijoiden yhteisellä päätöksellä  tarpeelli  

silta  kohdin  kapasiteetin  suuntausta tai aikataulua.  

9- Käytännön  metsätalouden edustajien  toivomukset  ote  

taan huomioon  kaikissa  eri vaiheissa  ja tutkijoilla on velvol  

lisuus jokaisella  pitää  kiinteää  yhteyttä  käytännön  edusta  

jiin jo tutkimustarve-esityksiä  valmistellessaan.  

10. Tutkimusten  tulosten julkaisija  sovitaan  tutkijain  

neuvottelussa. Pääperiaatteena  pidetään sitä, että julkaisijan 

täytyy  olla kyseessä  olevan ongelman  ratkaisuun  parhaiten  kou  

lutettu ja riittävästi perehtynyt,  jotta hän pystyy  laajemmal  

tikin kuin  vain käsitellyn  aiheen  puitteissa hallitsemaan  asi  

aa. Tarvittaessa tehdään  julkaisijamuutokset  tutkijain  neuvot  

telussa vähintään  kaikkien  asiasta  kiinnostuneiden  läsnä olles  

sa. Erikoisen  tärkeänä on nähty, että aineistojen käsittelyvai  

he ja julkaisujen kirjoittamisvaihe  jaetaan siten,  että kaik  

ki tutkijat,  eikä  vain osastopäällikkö  saavat mahdollisuuden  

myös  julkaisumeriitteihin.  
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Metsänparannusorganisaatioiden,  Helsingin Yliopiston suo  

metsätieteen laitoksen  ja metsäntutkimuslaitoksen  suontut  

kimusosaston  tutkijoiden  vastaukset  kyselyyn  koskien  suon  

tutkimusosaston  tutkimusaiheita  vuodelle 1973-  

Kyselyn  tarkoitus  ja vastaajat  

Koska metsäntutkimuslaitoksen  sisällä  on ilmennyt  vasta  

hakoisuutta  suontutkimusosaston  tutkimusehdotusten  hyväksy  

misessä  ensinnä  työohjelmaan  ja toiseksi  budjetin  valiokunta  

käsittelyssä  kustannusten perusteluiksi,  ja koska muutenkin  

tuntui tarkoituksenmukaiselta  saada ulkopuolista arviointia  

ko. tutkimusaiheiden  a) käytäntöön  soveltuvuudesta ja b) tie  

teellisestä tarpeellisuudesta,  suunnattiin  kysely  sekä  käy  

tännön  mp-organisaatioille  että  yliopiston vastaavan alan 

tutkijoille. Vertailun vuoksi  kysyttiin  asiaa  myös  osaston 

tutkijoilta.  Käytännön  organisaatioista  vastasivat  kyselyyn  

seuraavat 7• 

Tapio  

Metsähallitus,  Yksityismetsien  osasto 

-"- 
,
 Metsänhoidon  osasto 

Kajaani  Oy ,
 (Yhtyneet  Paperitehtaat  0y

s
 ei voitu tässä 

käyttää)  
Serlachius  Oy 

Tehdaspuu  Oy  

Enso-Gutzeit  Oy  

Yliopistolta saatiin 5 vastausta  ja omista tutkijoista  kyse  

lyyn vastasi  8 kpl,  joten vastauksia  oli yhteensä  20 kpl.  
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Kyselyn esivalmistelut  

Ennen kyselyn  suorittamista  pidettiin  MTLrssä infor  

maatiotilaisuus,  johon oli kutsuttu käytännön  organisaati  

oiden  ja yliopiston edustajia.  Tilaisuudessa  käytiin  lyhy  

esti läpi  nykyinen  tilanne.  

1. Selvitettiin suontutkimusosaston  hallinnollinen  sijainti.  

2. Kerrottiin nykyisen  toimintakentän  puitteet  ottaen ra  

jat asetuksen sanamuodosta. 

3- Esiteltiin tutkijat  ja heidän  toimintasektorinsa.  

4. Annettiin osanottajille  :; Suontutkimusosaston  Tiedon  

antoja 1/1972'"  -niminen  124-sivuinen  julkaisu, joka 

käsittelee  osaston tutkimustoiminnan  ongelmia.  

5. Keskusteltiin  eräistä  uusimmista  virtauksista  metsän  

parannustyössä  ja niiden tutkimustarpeesta  (moninais  

käyttö,  ekologinen  tutkimus, metsänparannustöiden  edul  

lisuusjärjestys,  met säautotietutkimukset,  vääräväriku  

vaus, uudet teknilliset ratkaisut  jne.). 

Kysely  

Pyydettiin  vastaajia  merkitsemään  valmiiseen  tehtävä  

luetteloon arvosanat seuraavan  asteikon  mukaisesti:  

0  = tarpeeton  tutkimuskohde  

1 = vaikea  ymmärtää tutkimuksen  tarpeellisuutta  

2 = asiantuntevaa  tietoa ja kokeita  ylläpidettävä 

3 = tutkimus tuntuu tarpeelliselta  

4 = tutkimus on suoritettava  

5 = tutkimus on suoritettava  kiireellisesti  



35  

Lisäksi  pyydettiin nimeämään uusia  tarpeellisia tutkimus  

aiheita.  

Kyselyyn  vastaamiseen  oli  aikaa  yksi  kuukausi.  Kaikki ky  

selyn  kohteet antoivat  vastauksensa. 

Tulokset 

Kyselyn  tuloksena havaitaan lannoitustutkimusten  tärkeys,  

moninaiskäyttötutkimusten  vaatimus ja ojien perkauksen  tutki  

misen kiireellisyys. Täysiä  viisiä pisteitä  saivat parhaat  

tutkimusaiheet  seuraavasti:  

kpl  
1. Jatkolannoitukset  (Paavilainen) 13 

2. Ojien  perkausmenetelmät  (Aitolahti) 12 

3. Eri ajankohtina  annettujen  lannoitteiden  

huuhtoutuminen  (Ravela) 11 

4. Typpi  suometsien  lannoituksessa  (Paavilainen) 10 

5. Lannoituksen  tasaisuuden  vaikutus  kasvutu  

lokseen eri levitysmenetelmillä  (Virtanen) 10 

6. Lannoitustarpeen  määritysmenetelmät  (Paarlahti) 10 

Lopussa  esitetään  käytännön  organisaatioilta saadut 

lisätutkimusaiheet  esittäjän  mukaisessa  järjestyksessä.  Kai  

ken kaikkiaan  niitä kertyi  18 kpl
5
 joista vain  harva voidaan  

asettaa kyseenalaiseksi  nykyisen  asetuksen puitteissa.  

Vastausten jakauma eri vastausvaihtoehtojen  mukaan oli 

seuraava: 

Vastaus Lukumäärä  Vastaus  Lukumäärä 

0 14 4 275  

1 39  5 284  

2 146 - 54  

3 461  ? 7 

Yht.1280  
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Tuloksien  tarkastelu osoittaa.,  että käytännön  organisaa  

tioiden edustajien ja tutkijoiden mielipiteet olivat peri  

aatteessa samat tutkimusten tarpeellisuusjärjestyksen  suhteen. 

Vain eräiden  epäselvien  nimikkeiden  kohdalla käytäntö on huo  

non työnimikkeen harhaanjohtamana  antanut parissa tapauksessa  

liian vähän pisteitä  ja parissa  tapauksessa  liian paljon.  

Suurerä  käytännön  ala-arviointina  näkyi  tutkimusaihe, ''Lannoi  

tusvaikutukset  järeissä puustoissa I ', mikä itse asiassa  pitää  

sisällään  ensimmäisen  todella laajan varttuneiden  suopuusto  

jen kuutiointimateriaalin.  Odotettua oli, ettei käytäntö  ym  

märrä  perustutkimuksellisia  aiheita, ks. 'Pohjaveden kasvukau  

den aikaisten  vaihteluiden  vaikutus  turvemaiden  biologisiin 

ominaisuuksiin.";  Käytäntö  = 3.00, tutkijat = 4.83. Ravinne  

puutostutkimukselle  ja vesitaloudelliselle  maanmuokkaukselle 

käytäntö  on antanut huomattavasti  enemmän arvoa kuin tutkijat,  

mikä lienee merkki  lannoitusdiagnostiikan  lisätarpeesta, kos  

ka tällä alalla käytäntö  ymmärtää myös  perustutkimuksen  tar  

peen. 

Yliopiston  tutkijat ovat olleet jonkin verran  muita ryh  

miä kriittisempiä. Heidän  mielestään  kiireellisyysjärjestys  

kin oli hieman  toinen,  mutta mitään olennaisia  eroja ei voitu  

havaita.  

Tällä tutkimuksella  saatu tärkeysjärjestys  lienee syytä  

ottaa vakavasti  harkittaessa:  

a) määrärahojen jakoa laitoksessa  

b) määrärahojen jakoa  osastolla 

c) työvoiman  käytön  suunnittelua  

d) tarpeettomien  tutkimusaiheiden  karsintaa  
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Uudet ideat otetaan mahdollisuuksien  mukaan budjetti  

esityksiin  vuodelle 1974-1976. 

Erittäin paljon  olisi apua, joa  tutkimuksia  toteuttamaan 

saataisiin  kullekin  päälinjalle joko erikoistutkija  tai van  

hempi tutkija, heille riittävästi mahdollisuuksia  nimenomaan  

tutkimustulosten  tuottamiseen.  Tätä varten tulisi kullakin  

sektorilla  olla 2-3 tutkimusapulaista, suuremmilla  päälin  

joilla  1-2 nuorempaa tutkijaa  sekä vähintään  1 metsäteknikko  

tai kenttämestari.  

Tämä tietää melkoista  määrärahojen  kasvupainetta,  sillä 

lannoitustutkimusten  pitkän  tähtäimen ohjelma vie jo yksin  

nykyiset määrärahat  ja viisi päälinjaa  jää täysin  ilman ra  

hoitusta. Toinen mahdollisuus  on nykyisin  käytössä  oleva: 

Kaikkia  päälinjoja ylläpidetään  säästöliekillä  ja vain osas  

topäällikön ja osastoneuvottelun tärkeimmiksi  katsomissa  teh  

tävissä voidaan  edetä normaalia vauhtia;  loput aiheet siirty  

vät vuodesta toiseen,  kunnes ne joko pudotetaan  toivottomina  

pois listoilta tai parhaassa  tapauksessa,  joku erityisen ener  

ginen tutkija  tekee tutkimuksen  sivutyönään.  
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VUODEN  1973 TUTKIMUSTEHTÄVÄT SUONTUTKIMUSOSASTOLLA  

Tutkimuksen  nimi Yli- 

opisto  
(5  kpl)  

Käy-  
täntö 

Tutki- 

jat 
(8  kpl)  

Keski-  

arvo  

1. Jatkolannoitukset  (Paavilainen)  4.00  4.57 4.88 4.55 

2. Ojien perkausmenetelrnät  

(Aitolahti)  4.00 4.05 *  4.25 4.47 

3. Typpi  suometsien lannoituk-  

sessa  (Paavilainen)  3.60  4.57 4.62 4.40  

4. Eri ajankohtina  annettujen  N-,  
P-,  K- Ja PK-lannoitteiden  

huuhtoutuminen  (Ravela)  4.40  4.28 4.50  4.40  

5. Lannoituksen  tasaisuuden  vaiku-  

tus kasvutulokseen  eri levitys-  

menetelmillä  (Virtanen)  3.00  4.71 4.50  4.32 

6. Suometsien  moninaiskäyttö  
(Veijalainen)  4.20  4.28 4.43 4.32 

7. Lannoitustarpeen  määritys-  

menetelmät  (Paarlahti)  4.20  4.42 4.00  4.20  

8.  Lannoitusvaikutukset  järeissä 
puustoissa  (Paarlahti)  3.60 3.Ö5 4.63 4.10  

9. Ravinnepuutosten  ilmeneminen  

puissa ja pintakasvillisuu-  
dessa  (Reinikainen)  3.Ö0 4.42 3.75  4.05 

10. Ravinteiden  kokonaismobilisaa-  

tiota ja  käyttöä  selvittävä  

tutkimus (Paarlahti)  3.60 4.28  3.88 4.00 

11. Lannoitusajankohdan  vaikutus  

.lannoitusreaktioon  turve- 

mailla (Paavilainen)  2.80 4.57  4.14  3.95  

12. Lannoitettujen  soiden puuston  

kasvu eri ilmasto-eloissa  

(Ravela)  3.20 4.14  4.25  3.90 

Väärävärikuvauksen käyttö  lannoi- 

tustarpeen  määrityksessä  

(Paarlahti)  

»» 

3.60  3.85 3.63  3.65 

14. Lannoituksen vaikutus puu-  
aineksen  laatuun (Paarlahti)  3.20  3.57  3.75  3.55 

15. Piipsannevan  metsänparannus-  
kokeiden  inventointi(Paavilainen)3.00  3.25  3.71  3.^3 

l6. Pohjaveden  kasvukauden aikaisten  
vaihteluiden  vaikutus  turvemai-  

den biologisiin  ominaisuuksiin  

(Paarlahti)  3.40  3.00  4.83 3.35  
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Yli- 

opisto 

Käy-  
täntö 

Tutki- 

jat 

17. Tulvan  vaikutus  puiden kasvuun 

(Huikari )  3.00 3.14  3.63 3.30  

18. Suopuiden  vesitase  (Ahti) 3.40 2.85 3.63 3.30  

19. Kasvualustan  lämpötilan vaiku-  
tus puiden kasvuun  (Huikari)  2.80 3.57  3.38 3.30  

20.  Tutkimus  kuusen kasvuun  vaikut-  

tavista  tekijöistä(Simpanen)  3.50  3.28 3.25  3.30  

21. Metsäojitettujen soiden  hiven-  
lannoitus  tarve (Veijalainen)  3.00  3.57 3.13  3.30 

22. Kalilannoltelajit (Huikari)  1.80 3.57  3.75  3.20  

23. Sarkaleveyden  ja ojasyvyyden  
vaikutus valunnan  kestävyyteen  
soilla (Ravela)  3.20  3.00  3.38  3.20  

24.  Aura-,  kaivuri-  ja jyrsinojien  
kunnon säilyminen  ja  muodon  
muuttuminen  (Aitolahti)  2.75  3.14 3.25  3.11 

25. Pysyvillä  koekentillä  suoritet-  
tavat mittaukset  ja tulosten  
käsittely  (Huikari) 2.00  3.25  3.33  3.00  

26. Kivisuon  retkeilyopas(Huikari)  2.66 2.75  3.33  3.00 

27. Kokemuksia  Jaakkoinsuon  60-  
vuotistaipaleeita  (Huikari).  2.66  3.00 3.14  3.00  

28. Turpeen  vesitalous  (Ahti)  3.60  2.42 3.13  3.00  

29. Metsäautotietutkimukset  (Ahti)  2.50  3.28 2.75  3.00  

30. Ii-kulttuuri (Huikari)  2.60  3.14 
'

 3.00  2.95  

31. Suoekosysteemin  ja  metsätalou-  

dellisen muuttuman rakenteen 

ja toiminnan  vertailu  

(Reinikainen)  1.33  3.00  3.63 2.89 

32. Vesitaloudeninen  maanmuok- 

kaus  (Huikari) 2.33  3.71  2.43  2.89  

33. Tutkimus erirakenteisten  sala- 

ojien  kunnosta (Aitolahti)  2.00 2.85  3.00  2.79  

34. Avo- ja salaojitetun alueen  
pohjavesisuhteiden  vertailu 

(Laine)  2.00  3.14 2.88  2.75  

35. Salaojien  käyttö metsäautotei-  

den rakennustekniikassa(Ahti)  1.75 2.71  3.38 2.74 
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Yli- 

opisto  

Käy-  

täntö 

Tutki- 

jat 

Kfski- 

26. Talviolosuhteiden  aiheuttamat  
lisäkustannukset  metsäojien  
kaivussa  ja aurauksessa  

(Aitolahti)  2.00  2.42  2.71  2.25  

37.  Ojitusalueen  padotus  (Ravela)  2.00  2.00  1.75 1.85 



41  

Käytännön  miesten esittämät tutkimusteemat  

Yhtyneet  Paperitehtaat  Oy 

1. Soiden  avo-oj ituksen  ja salaojituksen vertailu ympäris  

tönsuojelun  kannalta (vaikutukset  valumavesien  humus- ja ra  

vinnepitoisuuksiin,  marja- ja sienisatoihin jne.). 

2. Soiden  salaojitusmenetelmien  ja koneiden  kehittäminen.  

3. Kahlaamoiden,  rumpujen  ja siltojen tarve ojitusalueilla  

sekä niiden rakentamistekniikka  ojitustyön ja perkaustyön  

yhteydessä.  

Enso Gutzeit  Oy  

4. Puhtaan havupuuston  ja toisaalta  puhtaan  koivikon  käyttö  

puun tuotosvertailu erilaisilla turvemaiden  kasvualustoilla.  

5. Mikä merkitys  käyttöpuun  kokonaistuotolle  kiertoajan  ku  

luessa on tapauksessa,  kun taimistovaiheessa  havupuutaimis  

tossa sekapuuna  on koivua,  joka myöhemmin mahdollisesti  kas  

vatushakkuissa  joudutaan  määrätyissä  tapauksissa  poistamaan  

tai tapauksessa,  jossa  metsä kasvatetaan puhtaana  havupuu  

metsänä taimistovaiheesta  alkaen. 

6. Koivu-mäntysekametsän  ja toisaalta puhtaan männikön  käyt  

töpuun tuoton vertailu  turvemaiden  eri kasvualustoilla.  Koi  

vu-mänty  sekametsässä  koivusekoitus  säilyisi  koko kiertoajan.  

7. Eri  uudistusmenetelmien  edullisuusjärjestys  tur/emailla.  

Metsänuudistamiseen  luetaan kaikki ne toimenpiteet,  jotka  

ovat tarpeen uuden puusukupolven  aikaan  saamiseksi  siihen  

asti,  jolloin  seuraava toimenpide on ensimmäinen  kasvatushak  

kuu 
.
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8. Viljelyalustan  valmistus  turvemailla. Mm Häikiön  auran  

ja vastaavien  laitteiden käytön  merkitys  viljeltävien taimien 

kehitykselle.  

9. Metsäautoteiden  optimitiheys niin puun korjuun  kuin  met  

sänhoitotöiden  suoritusten  kannalta. Metsäautoteistä  koitu  

va hyöty  metsänhoitotöissä  (metsänuudistaminen,  lannoitus,  

oj itus).  

10. Erilaisten lannoitteiden  vaikutus puhtaiden koivikkojen  

käyttöpuun  tuottoon turvemailla. 

Tehdaspuu  Oy  

11. Metsäautoteiden  opt imitiheys. Metsäautoteiden  optimi  

tiheyttä  on tutkittu mm. Metsätehon  toimesta. Asia kaipaa  

kuitenkin  vielä lisäselvitystä.  

12. Metsäautoteistä  koituva hyöty  metsänhoitotöissä.  Tehdas  

puun toimesta on pyritty määrittelemään  rakennettavaksi  suun  

nitellun metsätien johdosta tien vaikutusalueella  suoritetta  

vissa  metsänhoito-  ja metsänparannustöissä  saatava markkamää  

räinen  kustannussäästö. Säästö on yleensä  selvästi suurempi 

kuin  oletetaan. Kun ko.  seikka  yleensä  tien kannattavuuslas  

kelmissa unohdetaan tai sivuutetaan  pelkällä  maininnalla,  

katsomme asian  selvittelyn tarpeelliseksi.  

13- Erilaiset teknilliset  ratkaisut  tienrakennuksessa  peh  

meiköille. Käyttöön  tulleiden uusien  ratkaisujen,  kuten 

erilaisten kalvojen  ja verkkojen  yms. käyttökelpoisuus  ja 

kannattavuusvertailut  pehmeiköille rakennettaessa. 

14. Metsäautoteiden  yksikköjaon  perusteiden  selvittely.  

Nykyinen  yksiköinti  perustuu  maanmittaushallituksen  täysin  

vanhentuneisiin  ohjeisiin.  
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Kaj  aani  Oy 

15- Tasaisen  lannoitustuloksen  antavien  lannoituslaitteiden  

kehittäminen.  

Metsähallitus,  metsänhoito-osasto  

16. Metsäojituksen  vaikutus  porotalouteen  

Metsähallitus,  yksityismetsäinosasto  

17- Keskusmetsälautakunta Tapion  metsänparannuspiireissä  

käytössä  olevaan kaivuvaikeusluokitukseen  sovelletut metsä  

oj ituskaluston  tuotokset. 

Keskusmetsälautakunta Tapio, metsänparannusosasto  

18. Kaivuvaikeuden  ja työmaavaikeuden  merkitys  työtulokseen  

metsäojituksen  konekaivussa.  



TUTKIMUSOHJELMAN AIKATAULU 
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TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 1973-77  

Osastosta  clisi kehitettävä metsänparannustöiden  osasto  

(metsäekologian  ja metsänparannustöiden  tutkimusosasto), jol  

loin se nykyistä paremmin vastaisi  käytännön  organisaatioissa  

esiintyvää  toimiala- ja asiantuhtemusjakoa. Osasto vastaisi  

tällöin metsien tuoton kohottamiseen  tähtäävien  perusparannus  

töiden suunnittelun  ja toteuttamisen  tutkimustehtävistä.  Osas  

ton henkilökuntaa  olisi tätä silmälläpitäen  kehitettävä  siten,  

että siitä olisi mahdollisuus  irroittaa koulutettuja  tutkija  

voimia eri päälinjoille. Nyt tämä ei ole mahdollista  muuten 

kuin  tilapäisen  henkilökunnan  avulla. 
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Henkilökunta 1) ja määrärahat  2)  1973-1977  

1)Kausityöläiset  ovat mukana  

2)Virkapaikat  ovat mukana  

Työnt  ekijä~vuosia  Määrärahat 

Päälinja  1H9II 1977 1973 

I 2 3  50.000  80.000  

II  2 3 50.000 80.000  

III 8 10  200.000  300.000  

IV 1 1 15.000 30.000  

V 10 12 300.000  *»00.000  

VI 5 6 150.000  220.000  

VII 2  2 30.000  50.000 

Hallinto + 

jakamattomat 
5 5 260.000  2*10.  000 

Yhteensä  35  i!2 1055-000  1*!00.000 
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