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1JOHDANTO 

Metsä tehon, Suomen Puunjalostusteollisuuden Kes
kusliiton metsätyöntutkimusosaston, nykyiseltä täy
delliseltä nimeltään Metsätehon, Metsäteollisuus 
ry:n puunhankinnan ja -tuottamisen tutkimus- ja 
kehitysosaston, perustaruispäivänä pidetään keski
viikkoa 21.3 .1945. Tällöin Suomen Puunjalostus
teollisuuden Keskusliiton metsäpoliittisen valiokun
nan asettama Metsätehotoimikunta piti ensimmäi
sen kokouksensa. 

Ajatus metsäteollisuuden oman metsätöiden tutki
mustoimiston ja rationalisointikeskuksen perusta
misesta oli syntynyt jo useita vuosia aikaisemmin. 
Sota-aika aiheutti metsätyövoiman niukkuutta ja 
sen seurannaisilmiönä ongelmia mm. metsätöiden 
palkkauksessa. Yksityismetsänhoitajayhdistyksen 
kokouksessa vuoden 1940 joulukuussa tehtyyn 
aloitteeseen perustuen Suomen Puunjalostusteolli
suuden Työnantajaliitto asetti metsätöiden palkka
perustekomitean valmistelemaan ehdotusta koko 
maalle yhdenmukaisiksi hakkuu- ja ajopalkkaperus
teiksi. Mietintönsä se sai valmiiksi kesällä 1942. 
Vuonna 1944 komitea - alkuperäisestä hieman 
muuttuneessa kokoonpanossa- tarkisti mietintön
sä. Molemmat komiteatjoutuivat työssään tekemään 
useissa merkittävissä kysymyksissä "sormituntu
maratkaisuja". Tällöin lienee varsinaisesti syntynyt 
ajatus erityisen toimiston perustamisesta suoritta
maan tarpeellisiksi katsottuja metsätyöntutkimuk
sia. Metsätehon ensimmäisen täyden toiminta
vuoden- 1946- toimintakertomuksessa Metsätehon 
perustamiseen johtaneista syistä todetaan seuraa
vasti. 

"Sodan jälkeen vallitsevissa oloissa ovat puunjalos
tuslaitokset tunteneet toimintansa paljon suurem
massa määrin kuin säännöllisinä aikoina riippuvan 
puutavaran hakkuunja kuljetuksen kulusta . Luon
nollinen seuraus tästä oli pyrkimys hakkuu- ja kul
jetuskysymysten lähempään selvittelyyn. Oli saa
tava luoduksi elin tutkimaan sellaisia kysymyksiä, 
jotka eniten vaikuttivat puutavaran valmistukseen, 
käsittelyyn ja kuljetukseen ja joiden tarkoituksen
mukainenjärjestely siis olisi omiaan tuomaan met
sätöiden kulkuun enemmän varmuutta töiden suori
tuksen taloudellisuuden samalla parantuessa. Lä-

hinnä tästäjohtui Metsätehon perustaminen vuon
na 1945. Ne kokemukset, mitä tähän mennessä on 
metsätöiden rationalisoimisesta yleensä saatu, osoit
tavat, että pyrittäessä saamaan aikaan ajan, työvoi
man ja kustannusten säästöä rationalisointi kyke
nee suorittamaan siksi huomattavia palveluksia, 
ettei tätä toimintaa voidajättää käyttämättä." 

2 JÄSENISTÖ JA RAHOITUS 

Metsätehon jäsenistö on aina muodostunut Metsä
teollisuus ry:n tai sen edeltäjäorganisaatioiden jä
senyrityksistä. Jäsenyyden edellytyksenä oli Metsä
tehon toiminnan 48 ensimmäistä toimintavuotta se, 
että "metsäteollisuusyritys harjoitti raakapuun han
kintaa kotimaassa ja että se suoritti vuosittain sille 
määrätyn osuuden Metsätehon toiminnan ylläpitä
miseksi" . Vuoden 1991 ohjesäännössä jäsenyyden 
ehtoihin tuli lisämaininta "jotka Metsätehon johto
kuntaonjäseniksihyväksynyt". Vuodesta 1993 Met
säteholla ei ole ollut "omia jäseniä", v·aanjäsenistön 
on muodostanut Metsäteollisuus ry:njäsenistö koko
naisuudessaan. Käytännössä voidaan kuitenkin kat
soa alkuperäisen jäsenyysmäärittelyn pääpiirtein 
toimivan edelleenkin. 

Metsäteollisuusyritysten lisäksi on Metsätehon toi
mintaan sen perustamisesta lähtien osallistunut 
Valtionrautateiden Polttoainetoimisto, sittemmin 
Valtion Polttoainekeskus nyt VAPO Oy. Vuonna 
1988 Metsähallitus tuli erillisellä sopimuksella mu
kaan Metsätehon toimintaan. Vastaavanlaisia ns. 
sopimusasiakkaita ovat vuodesta 1993 lähtien olleet 
Maaseudun Työnantajaliitto ja Yksityismetsäta
louden Työnantajat ry. 

Metsätehon jäsenmäärä oli perustamisesta lähtien 
pitkään noin 100 yritystä (kuva 1). 1960-luvun al
kupuolelta lähtien jäsenmäärä alkoi yritysostojen, 
fuusioiden ja toiminnan loppumisten seurauksena 
vähetä ollen vuonna 1992 alhaisimmillaan 18 "mak
savaa" jäsentä. Tällä hetkellä Metsäteollisuus ry:n 
runsaasta 100:sta jäsenestä 32 on ilmoittanut ole
vansa mukana ja kiinnostunut Metsätehon toimin
nasta. 
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Metsätehon toiminta on viime vuosiin asti rahoitet
tu valtaosinjäseniltä kannettavilla maksuilla. Mak
sun suuruus on määräytynyt kunkin jäsenen koti
maan puun hankinnan perusteella. Jäsenmaksu
rahoituksen lisäksi vaihteleva mutta kokonaisrahoi
tuksen kannalta suhteellisen pieni osuus rahoituk
sesta on tullut muista, pääosin julkisista rahoi
tuslähteistä. Tällaisia rahoituslähteitä ovat eri aikoi
na olleet mm. sodan jälkeen lopetetun Metsä- ja 
kuljetustarviketoimiston varat, viennin suhdanne-
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Kuva 3. T&K-työn kustannukset, vuoden 1994 
rahassa 

rahasto, Pienpuualan toimikunta, 1970-luvun suh
dannepidätysvarat, Sitra ja yhteispohjoismaiset 
NSR-varat. Metsäteollisuus ry:n muodostamisen 
yhteydessä vuonna 1993 Metsätehon rahoitusra
kenteessa tapahtui muutoksia. Jäsenet ja sopimus
asiakkaat maksavat Metsätehon kokonaisrahoituk
sesta noin 75 %. Loppu neljännes on ns. toimeksian
torahoitusta. Pääosa siitä tulee erilaisistajulkisista 
rahoituslähteistä, mutta selvästi suureneva osuus 
on yksittäisen toimeksiantajan, useimmitenjonkun 
Metsätehon jäsenen, rahoittamaa. 

Metsätehon vuosikustannukset olivat toiminnan 
ensimmäiset kaksi vuosikymmentä nykyrahassa 
mitattuna noin 2 miljoonaa markkaa, seuraavat 
kaksi vuosikymmentä 5 - 8 miljoonaa markkaa ja 
nyt noin 12 miljoonaa markkaa (kuva 2). Metsätehon 
tyyppisessä organisaatiossa pääosa kustannuksista 
muodostuu palkkakustannuksista. Kustannusten 
kasvu selittyykin pääosin Metsätehon henkilökun
nan määrän lisääntymisellä. Viimeisten kymmenen 
vuoden aikana kustannusrakennetta on jossain mää
rin muuttanut laskennan ja analysoinnin, ts. atk:n 
laitteistojen ja ohjelmistojen lisääntynyt kustannus
osuus. Metsätehon T&K-työ on aina ollut halpaa, 
tällä hetkellä noin 25 penniä teollisuuden hankki
maa kotimaan puukuutiometriä kohti. Esimerkiksi 
puun mittaus maksaa samalla tavalla laskettuna 
keskimäärin 5 markkaa puukuutiometri. 

3 HALLINTO 

Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton 
metsäosaston päällikkö, professori Eino Saari esitti 
Keskusliiton metsäpoliittisen valiokunnan kokouk
sessa 1.9.1944 muistionsa "Metsäteollisuuden osallis
tumisesta metsätöiden rationalisointiin". Valiokun
ta käsitteli asiaa kahdessa seuraavassa kokoukses
saan ja katsoi Saaren muistiossa esitetyistä vaihto
ehdmsta parhaimmaksi sen, jonka mukaan metsä
teollisuuden olisi perustettava oma keskus metsä
töiden rationalisointia varten. Erityisenä etuna pe
rustamisessa pidettiin sitä että oma laitos saattoi 
suunnata toimintansa tehtäviin jotka teollisuus 
kulloinkin katsoi ajankohtaisiksi ja tärkeiksi. Tam
mikuussa 1945 hyväksyttiin jo menoarvio toimin
taa varten. Seuraavissa helmikuussa 1945 pidetyis
sä metsäpoliittisen aliokunnan kokouksissa asetet
tiin Suomen Puunjalo tusteollisuuden Keskusliiton 
Metsätehotoimikunta suunnittelemaan ja valvo
maan myönnettyjen varojen käyttöä. Jäseniksi 
Metsätehotoimikuntaan nimettiin suurimpien met
säyhtiöiden metsäpäälliköt ottaen huomioon alueel
linen edu tavuu . Lisäksi toimikuntaan nimettiin 
Keskusliiton ja Suomen Puunjalo tusteollisuuden 
Työnantajaliiton edu tajat ekä metsätyöntekijöitä 



edustamaan Suomen Puutyöväenliiton sihteeri. 
Toimikunta valitsi puheenjohtajakseen professori 
Eino Saaren ja nimesi itselleen työvaliokunnan, jo
hon puheenjohtajan lisäksi valittiin metsäneuvok
set Bjarne Biitzow ja Toivo Koskelo. 

Hallinnollisesti ylintä päätösvaltaa Metsätehon asi
oissa ovat koko sen olemassaolon ajan käyttäneet 
Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton ja 
sen seuraajien päättävät elimet. Käytännön toimin
nan johto ja valvonta oli vuoden 1972 loppuun 
Metsätehotoimikunnalla ja ennen muuta sen työ
valiokunnalla. Metsätehon hallinto-organisaatiota 
muutettiin Suomen Puunjalostusteollisuuden Kes
kusliiton kokouksen 15.12.1972 päätöksellä niin, että 
Metsätehon johto keskitettiin jäsenyritysten edus
tajista valitullejohtokunnalle. Neuvoa-antavaksi ja 
toimintaa suuntaavaksi elimeksi perustettiin samal
la Metsätehon neuvottelukunta, jonka kokouksiin 
jokaisellajäsenellä oli oikeus lähettää edustajansa. 
Metsätehon johtokunnassa ei ollut enää edustusta 
metsätyönantaja-ja työntekijäjärjestöillä. 

Metsätehon oman johtokunnan ja neuvottelukun
nan toiminta jatkui vuoden 1992 loppuun. Vuoden 
1993 alusta aloitti toimintansa Metsäteollisuus ry, 
joka muodostettiin Metsäteollisuuden Keskusliitto 
ry:stä ja Metsäteollisuuden Työnantajaliitosta. 
Metsätehosta, joka aiemmin "juridisesti" oli osasto 
Metsäteollisuuden Keskusliitto ry:ssä, tuli nyt Met
säteollisuus ry:n metsäyksikön alaisuudessa toimi
va puunhankinnan ja -tuottamisen tutkimus- ja 
kehitysosasto. Metsätehon käytännön asiat päättä
väksi elimeksi tuli metsäyksikön johtokunta ja sen 
rinnalla toimiva Metsätehon asioita samoin kuin 
metsäalan työmarkkinakysymyksiä käsittelevä yh
teistoimintaelin, jossa yritysten lisäksi on edustus 
Metsähallituksesta, Maaseudun Työnantajaliitosta 
ja Yksityismetsätalouden Työnantajat ry:stä. 

Metsätehon organisaatioon on kolme vuosikymmen
tä kuulunut hallinnollisen organisaation lisäksi 
myösjäsenistöä edustava toimintaa ohjaavaja neu
voa-antava organisaatio. Vuosikokouksessaan 1965 
Metsätehotoimikunta päätti asettaa toiminnanjoh
tajan avuksi teknillisen toimikunnan. Sen tehtävä
nä oli "neuvoa-antavana elimenä suunnitella ja ohja
ta Metsätehon tutkimustoimintaaja seurata tutki
musohjelman toteutumista sekä ohjataja tukea Met
sätehon toimintaa sen pyrkiessä luomaan kiinteät 
suhteet ja yhteydet jäsenistöönsä ja ohjata Metsä
tehon oman piirin ulkopuolella tapahtuvaa tiedo
tustoimintaa". 

Teknillisen toimikunnan tehtäväkenttä kattoi alku
vaiheessaan Metsätehon koko toimialueen. Vuonna 
1970 muodostettiin tietojenkäsittelytoimikunta toi
mimaan koordinoivana elimenä jäsenten metsä
o a tojen tietojenkäsittelyyn liittyvissä kysymyk-

sissä. Saman vuoden lopulla tehtiin päätös met
sänhoitotöiden palkka- ja maksuperuste- sekä ko
neellistamistutkimusten ottamisesta Metsätehon oh
jelmaan. Tämäjohti metsänhoitotöiden toimikunnan 
perustamisen vuoden 1971 alusta lukien. Seuraa
vana vuonna perustettiin neljänneksi neuvoa-anta
vaksi toimikunnaksi vielä koulutustoimikunta. 

Toimikuntien tehtävien uudelleenmäärityksessä 
vuoden 1972lopulla todettiin, että kunkin toimikun
nan "perustehtävänä on omalla toiminta-alueellaan 
neuvoa-antavana elimenä tukea Metsätehon työtä, 
auttaa Metsätehoa ylläpitämään kiinteät suhteet 
jäseniinsä ja saattaa kentän toivomuksia Metsäte
hon tietoon". Toimikuntien organisatorinen asema 
muuttui samalla niin, että ne olivat toiminnastaan 
vastuussa johtokunnalle, kun ne aiemmin olivat 
toimineet toiminnanjohtajan apuna. Toimikuntien 
tehtävänkuvauksia täsmennettiin vielä vuonna 
1981. Tehtävien osalta ei tällöin tapahtunut oleelli
sia muutoksia, vaan täsmennykset kohdistuivat 
toimikuntien jäsenmäärään ja jäsenenä oloajan 
pituuteen. 

Toimikuntien työ päättyi vuoden 1990 lopussa Met
sätehon toiminnan uudelleen organisointiin liitty
en. Seuraavana vuonna aloitti toimintansa jäsen
ten ja sopimusasiakkaiden edustajista koottu Met
sätehon tutkimus- ja kehitystyöryhmä - T&K-työ
ryhmä. Senjäsenet edustavat sekä puunhankinnan 
että -tuottamisen asiantuntemusta. T&K-työryhmä 
valmistelee Metsätehon pitemmän aikavälin toimin
tasuunnitelman ja vuotuisen toimintaohjelman. Se 
koordinoi T&K-ideointiaja T&K-alueiden keskinäi
siä painotuksia. Se voi nimetä tuekseen T&K-alu
eittaisia tukiryhmiä. Näitä on tätä nykyä kolme, 
puuntuottamisen, puunhankinnan tekniikan ja 
puunhankinnan ohjauksen tukiryhmät. 

4 HENKILÖSTÖ 

Metsätehotoimikunta kiinnitti ensimmäisessä koko
uksessaan Metsätehon palvelukseen "järjentämis
työhön" 1.5.1945 alkaen 14:stä nuoren tutkimus
metsänhoitajan paikkaa hakeneesta Arno Tuovisen 
ja Kalle Putkiston. "Järjentämistyöhön" palkattu
jen lisäksi Metsätehon henkilökuntaan kuului alusta 
alkaen toiminnanjohtaja- alkuvaiheessa samanai
kaisesti kaksikin- toimistonhoitaja, laskuapulaisia 
ja kenttäaineistojen keruuseen palkattua henkilös
töä. Varsinaisten tutkijoiden määrä oli 1940-luvun 
loppuun mennessä kasvanut neljään. Vuonna 1949 
palkattiin myös tiedotusmetsänhoitaja, "jonka toi
mintatehtävät käytäntö on myöhemmin tarkemmin 
osoittava", kuten saman vuoden toimintakertomuk
sessa todetaan. 
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Kuva 4. Metsätehon henkilöstö 

Metsätehon henkilökunnan määrä kasvoi tasaises
ti, kunnes se 1970-luvun puolivälissä saavutti 36 -
37 henkilön tason (kuva 4). Tällä tasolla se säilyi 
aina vuoden 1992 loppuun, jolloin Metsäteollisuus 
ry:n perustamiseen liittyen henkilökunta supistui 
noin neljänneksen. Tämänhetkinen henkilöstön 
määrä on ns. projektitutkijat mukaan lukien 33. 
Toiminnan alkuvaiheessa varsinaisten tutkijoiden 
määrä oli selvästi pienempi kuin muun henkilös
tön. 1950-luvun alusta aina vuoden 1992 loppuun 
tutkijoiden ja muun henkilökunnan määrät olivat 
suunnilleen samansuuruiset. 1993 henkilöstön 

Kuva 5. Toiminnanjohtaja Jaakko Vöry Enso
Gutzeit Oy:n tutkimustyömaalla Ruokolahdella 
1958 metsänhoitaja Osmo Lehtosen ja piirityön
johtaja Oiva Metson kanssa. Kaikki valok. 
Metsätehon kuva-arkisto 

Kuva 6. Toimitusjohtaja Aulis E. Hakkarainen 
henkilökunnan kesäretkeilyllä 1975 

supistaminen kohdistui yksinomaan muuhun kuin 
tutkimushenkilöstöön. Vuoden 1995 alussa Metsä
tehossa oli 15 tutkijaa, 2 työntutkijaa, 5 viestintä
ja 4 atk-henkilöä, tutkimuspäällikkö ja viestintäpääl
likkö. Lisäksi toimeksiantohankkeisiin kiinnitetty
nä oli 4 projekti tutkijaa. Erikoisuutena todettakoon, 
että henkilöstön määrä oli jo vuonna 1949 varsin 
korkea, 26 henkeä. Siitä se radikaalisti väheni 
seuraavina kahtena vuonna: "metsänhoitaja Put
kisten kehittämien ja käytäntöön otettujen aika
tutkimusmenetelmien ansiosta aikatutkijoiden mää
rä Metsätehossa on supistunut murto-osaan enti
sestään". "Järjentämistyöhön" palkattu tutkija siis 
ratianalisoi Metsätehon toimintaa merkittävällä 
tavalla. 

Metsätehonjohtajan tehtävään halukkaanja samal
la myös sopivan henkilön löytäminen toimintaa aloi
tettaessa oli asiakirjojen mukaan vaikeata. Toimin
nanjohtajan tehtäviä hoitivat omien toimiensa ohella 
väliaikaisesti vuosina 1945- 46 professorit Eino Saari 
ja Paavo Aro. Syksystä 1946 vuoden 1947 loppuun 
toimi Metsätehon ensimmäisenä vakituisena toimin
nanjohtajana metsänhoitaja Vilho Seppänen. Seu
raavat 15 vuotta toiminnanjohtajana oli metsät. lis. 
Jaakko Vöry. Hänen jälkeensä Metsätehon toi
minnanjohtajaksi vuodesta 1973 toimitusjohtajak
si, tuli metsät. lis. Aulis E. Hakkarainen, joka oli 
toiminut Metsätehon tutkijana jo vuodesta 1946. 
Hakkarainen johti Metsätehoa runsaat 22 vuotta, 
siis lähes puolet Metsätehon tähänastisesta ole
massaolo ta. Hänen jäätyään eläkkeelle olivat toi
mitusjohtajina lyhyen ajan metsät. tri Eljas Pohtila 
(1987 - 88) ja MMK Hannu Valtaneo (1989 - 90). 
Vuodesta 1991 Met ätehoa on johtanut MH Erkki 
Alalammi. 



5 TOIMITILAT JA TOIMINNAN MUUT 
PUITTEET 

Metsäteho toimi viisi ensimmäistä vuottaan Metsä
talolla Unioninkatu 40:ssä silloiselta metsätalous
tieteelliseltä laitokselta, metsäteknologian laitoksel
ta ja metsäkirjastolta saaduissa tiloissa. Vuonna 
1948 vuokrattiin lisäksi Metsätyöhuolto ry:ltä met
sätyömaiden muonitustoimiston käytöstä vapautu
nut huoneisto Meritullinkatu 3:ssa. 

Vuoden 1951 syksyllä Metsäteho muutti Etelä-Esp
lanadi 2:een, mistä toimintakertomuksessa todetaan 
"Toimintaa aikaisemmin suuresti haitannut epäkoh
ta, työskentely kahdessa eri paikassa, korjaantui 
vihdoinkin Metsätehon päästessä syyskuussa muut
tamaan sille Etelä-Esplanaadikatu 2:ssa varattuun 
huoneistoon, samaan taloon Puunjalostusteollisuu
den Keskusliiton muun osan kanssa". Etelä-Espla
nadin huoneisto, sijaiten samoissa tiloissajoissa nyt 
on talossa toimivien järjestöjen ja yritysten hen
kilökunnan ruokala, osoittautui tilailtaan epätyy
dyttäväksi. Keskusliitto hankkikin Metsäteholle 
oman huoneiston uudistalosta Rauhankatu 15:stä. 
Talossa sijaitsi myös mm. Rauma-Repola Oy:n, ny
kyisen Repola Oy:n pääkonttori. Rauma-Repola Oy:n 
toimistotilojen lisätarve aiheutti sen, että Metsäte
ho muutti vuonna 1975 vuokratiloihin Itä-Pasilaan 
Opastiosilta 8:aan. Sieltä Metsäteho muutti seit
semän vuotta myöhemmin Kartonginjalostajain yh
distyksen, Convertan omistamiin, myöhemmin Yh
tyneet Paperitehtaat Oy:n tiloihin Fabianinkatu 
9:ään. Nykyisiin toimitiloihinsa Unioninkatu 17:ään 
Metsäteho muutti vuoden 1992 lopulla. 

Metsäteho on koko olemassaolonsa sijainnut Hel
singissä. 1960-luvulla tehtiin suunnitelmia erityi
sen kokeilu- ja koneaseman perustamiseksi Metsä
teholle. Se olisi hyvin todennäköisesti sijainnut 
pääkaupunkiseudun ulkopuolella, jolloin Metsäte
hon toimistokin olisi saattanut siirtyä pois Hel
singistä. Nämä suunnitelmat eivät kuitenkaan 
toteutuneet. 

Metsätehon T&K-työn suurin resurssi on aina ollut 
ihminen, joka työskentelyään varten tarvitsee toi
mistotilaa. Kenttätyövaiheessa - tiedonkeruussa -
ei ihmisen lisäksijuuri ole tarvittu kuin mittanauha, 
mittasakset ja työntutkimuskello. Tämä välineistä 
säilyi pitkään hyvin samanlaisena. 1980-luvun puo
livälistä alkaen se kuitenkin on nopeasti muuttu
nut atk-aikaan paremmin soveltuvaksi. 

Kerättyjen tutkimusaineistojen, on ne sitten han
kittu kentältä tai muista lähteistä, käsittelyssä ja 
analysoinoissa käytettävän välineistön kehitys on 
Metsätehon 50 toimintavuoden aikana ollut suur
ta . Alkuaikojen laajat aikatutkimusaineistot käsi-

teltiin "käsityönä". Sodan jälkeinen pula kaikesta 
heijastui tähänkin työhön. Toimintakertomus vuo
delta 194 7 toteaa asiasta "Aineistojen käsittelyä hait
taavana ja hidastavana tekijänä on ollut kunnol
listen laskukoneiden puute, kun taas tutkimusten 
julkaisukuntoon saattamista ovat olleet hidastamas
sa kirjoituskoneiden puute ja kirjapainovaikeudet" . 

1960-luvun jälkipuoliskolla alkoi Metsätehon "tie
tokoneistuminen". Varsinainen atk-laskentaja ana
lysointi tehtiin 1970-luvun lopulle asti ulkopuolisissa 
laskentakeskuksissa (Suomen Kaapelitehdas Oy, 
Nokia Oy ja VTKK). Metsätehosta aineistot toimi
tettiin reikäkorttimuodossa laskentakeskuksiin. 
1980-luvun alussa reikäkorttikoneet korvattiin 
pientietokoneilla (Mikko 3). Ensimmäinen varsinai
nen aineistojen analysointiin kykenevä "tietokone" 
Metsätehossa oli merkiltään Compucorp. Tämän 
nykymittapuun mukaan vaatimatonta funktiolas
kinta vastaavan laitteen hankinnasta toteaa Metsä
tehon johtokunnan pöytäkirja huhtikuulta 1976: 
"Päätettiin, että Metsäteholle hankitaan ohjelmoi
tava kalkylaattori". Pian Compucorpin hankinnan 
jälkeen ilmestyivät Metsätehoon ensimmäiset var
sinaiset mikrotietokoneet (Mikro-Mikko 1 ja 2), joi
hin perustuen 1980-luvun alussa muodostettiin yh
dessä tietokonepäätteiden kanssa Metsätehon en
simmäinen atk-paikallisverkko. Vuonna 1988 se 
korvattiin tehokkaammalla tietoverkolla. Tämä pää
osin Digitalin laitteistoihin perustuva ja Metsä
teholle soveltuvin ohjelmistoin varustettu tietoverk
ko on vuonna 1994 täydellisesti uudistettuna Met
sätehon tietojenkäsittelyn ytimenä. 

6 TEHTÄVÄT JA TOIMINTATAPA 

6.1 Tehtävät 

Metsätehon perustamisvaiheen asiakirjoissa ei var
sinaisesti määritellä Metsätehon tehtäviä. Doku
mentista riippuen niissä puhutaan omasta kes
kuksesta metsätöiden rationalisointia varten, 
metsäteollisuuden omasta metsätöiden tutkimustoi
mistosta ja rationalisointikeskuksesta, erityisestä 
toimistosta suorittamaan tarpeelliseksi katsottuja 
metsätyöntutkimuksia, työntutkimustoimistosta 
jne. Kaikissa niissä Metsätehon toiminnan tarkoi
tukseksi kuitenkin määritellään metsätöiden tutki
minen ja rationalisointi . 

Vuodelta 1962 olevan Metsätehon ohjesäännön 
mukaan Metsätehon tehtävät luetteloitiin seuraa
vasti. 

- Puutavaran valmistuksen ja kuljetuksen sekä 
yleensä hankintatoiminnan alalla tapahtuvan ke
hityksen seuraaminen. 
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Lähinnä puunkorjuu ta, kaukokuljetusta ja puun 
käsittelyä koskevien tutkimusten suunnittelu ja 
toteuttaminen. 

Puunkorjuussa ja kaukokuljetuksessa käytettä
vien koneiden kokeileminen. 

Omien tutkimustulosten, puunkorjuun ja kau
kokuljetuksen piirissä muualla saatujen tutki
mustulosten ja kokemusten sekä konealalla ta
pahtuvan kehityksen tiedottaminen jäsenille. 

Osallistuminen kansainväliseen, etenkin Pohjois
maiden väliseen yhteistyöhön. 

Kymmenen vuotta myöhemmin oli Metsätehon teh
täväkenttä laajentunut koskemaan myös met
sänhoitotöitä. Myös organisointiin samoin kuin 
puunkorjuun ja -tuottamisen ohjaukseen liitty
vät tehtävät tulivat tällöin merkittävämmin mu
kaan Metsätehon työnkuvaan. Vuonna 1972 hyväk
sytyn ohjesäännön mukaan Metsätehon tehtävät oli
vat: 

Sellaisen tutkimustiedon tuottaminen, jota jä
senet tarvitsevat korjatessaan ja kuljettaessaan 
puun tehtaaseen, tehdessään metsänhoitotöitäja 
suunnitellessaan mainittuja toimintoja. 

Tiedon tuottaminen, jota jäsenet tarvitsevat 
harjoittaessaan aktiivista työvoimapolitiikkaa. 

Raaka-aineen tuottamisen ja hankkimisen kehi
tysennusteiden, vaihtoehtolaskelmien samoin 
kuin suunnittelu- ja seurantamallien kehittämi
nen ja laadinta. 

Puun korjuun ja kuljetuksen sekä metsänhoito
töiden kehittämisen ja järkeistämisen ohjaami
nen sekä vaikutteiden antaminenjäsenten metsä
osastojen muiden toimintojen kehittämiseen. 

Tuotetun ja hankitun tiedon välittäminen ensi
sijaisestijäsenille ja erikseen sovittavien periaat
teiden mukaan muille sidosryhmille. 

Viimeisessä Metsätehon ohjesäännössä vuodelta 
1991 samoin kuin nykyisessä ohjesääntöä vastaa
vassa asiakirjassa "Metsäteho Metsäteollisuus 
ry:ssä" ei enää luettelonomaisesti luetella Metsäte
hon tehtäviä, vaan ne kuvataan toiminta-ajatukseksi 
tiivistettynä. Oleellisena erona aikaisempiin niissä 
tulee korostetusti esiin tutkimus- ja kehityspalve
lujen kilpailukykyisyyden vaadeja toisaalta konsul
toinnin ja varsinaisen ohjelman ulkopuolisten toi
meksiantojen merkitys Metsätehon työssä. 
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1991: "Metsäteho tukee jäsentensä liiketoiminnan 
kehittämistä tarjoamalla kilpailukykyisiä tut
kimus- ja kehityspalveluja puun hankinnassa 
ja tuottamisessa. Toiminta-ajatustaan Met
säteho toteuttaa painoalueittaisina tutkimus
ja kehitysprojekteina. Tutkimus- ja kehitys
toimintaansa Metsäteho toteuttaa lisäksi 
asiakaskonsultointina, asiantuntijatehtävinä 
ja projektien ulkopuolisina selvitystehtävinä." 

1993: "Metsäteho tukee Metsäteollisuus ry:njäsen
ten liiketoiminnan kehittämistä tarjoamalla 
kilpailukykyisiä tutkimus- ja kehityspalve
luja puun hankinnassa ja tuottamisessa. Pal
veluja ovat mm. yhteiset T&K-projektit, jä
sen- tai asiakaskonsultoinnit, asiantuntija
tehtävät sekä henkilöstön kehittämispal
velut." 

6.2 Tutkimus- ja kehitystoiminta 

Metsätehotoimikunnan vuoden 1945 kesältä olevan 
pöytäkirjan mukaan toimintaansa aloittavan Met
sätehon tutkimustyö päätettiin kohdistaa ensin 
sellaisiin tehtäviin, "jotka eivät vaadi ylen suuria 
kustannuksiajajoista mahdollisimman pian voidaan 
odottaa käytännöllisiäja taloudellisia tuloksia". Täl
laiseksi tehtäväksi katsottiin "metsä palkka peruste
kysymys, joka päätettiin ottaa koko laajuudessaan 
ensin tutkittavaksi". Valinta oli ymmärrettävä otta
en huomioon Metsätehon perustamisen syyt. Jälki
käteen tarkasteltuna voidaan kuitenkin todeta, että 
palkkaperustetutkimukset ovat olleet suhteellisesti 
runsaasti kustannuksia vaativia eikä niistä kertatut
kimisella "päästy eroon", vaan ne jatkuvat tänäkin 
päivänä. Alkuvaiheessa, jolloin tutkimuksen koh
teena oli lähes pelkästään ihmistyö niitä nimitet
tiin palkkaperustetutkimuksiksi. Kun myös erilaisia 
metsi:i.koneita ja puutavara-autoja alettiin tässä 
tarkoituksessa tutkia, kutsuttiin niitä alkuvaiheita 
lukuun ottamatta maksuperustetutkimuksiksi. Ny
kyisin tämäntyyppistä tutkimusta kutsutaan niin 
ihmis- kuin konetyönkin osalta tuottavuus- ja 
kustannusperusteiden tutkimiseksi. 

Metsätehon ensimmäiset tutkimukset kohdistuivat 
vanerikoivujen hakkuun, hevosajon sekä käsinkuo
rintana tehtävän vara tokuorinnan palkkaperus
teiden selvittelyyn. 1940-luvulla tehtiin muunkin 
puutavaran hakkuu ta ja hevosajosta perusteelli
set palkkaperu te elvitykset. 1957 julkaistiin laaja 
hevo kuljetuksen työajanmenekkiin vaikuttavia 
tekijöitä ko keva tutkimu . Puutavaran hevosajoa 
ei en koommin ole uuremmin tutkittukaan lukuun 
ottamatta lyhyttä ajanjaksoa 1960-luvun vallitee a 
jolloin kiinno tuksen kohteena oli Ruotsi ta saadun 



Kuva 7. Aikatutkija keräämässä aineistoa 
vanerikoivun rasiinkaadosta Sysmässä 1945 

mallin mukaan sulan maan hevoskuljetus. Sen si
jaan hakkuumiehen, metsurin, suorittaman hak
kuun palkkaperusteita on selvitelty toistuvasti aina 
nykypäiviin asti. 

1960-luvun alussa moottorisahan yleistyminen ai
heutti laajan hakkuutyön palkkaperusteiden tutki
mustarpeen. Ensimmäiset moottorisahatyön palk
kaperusteisiin liittyvät selvitykset tehtiin kuiten
kin jo vuonna 1952, jolloin moottorisaha oli vielä 
lapsenkengissään. Kyseisen vuoden toimintakerto
muksessa asiasta todetaan: "Oikeudenmukaisten 
palkkasuhteiden selvittämiseksi moottorisahahak
kuissa laadittiin aikaisempien käsinsahausta kos
kevien tutkimusten perusteella taulukko mootto
risahatyön osuudesta koko hakkuutyöstä erilaista 
tavaraa erilaisissa olosuhteissa tehtäessä". 1960-lu
vun loppupuolella toteutettiin aineiston määrältään 
laajin manuaalista hakkuu ta koskeva palkkaperus
teselvitys. Syynä sen tekemiseen oli ennen muuta 
hakkuutyön menetelmien nopea kehittyminen, jo
hon silloinen hakkuutyön palkkarakenne ei kyen
nyt mukautumaan. Sen jälkeiset manuaalista hak
kuu ta koskeneet palkkaperustetutkimukset ovat 
hieman pelkistäen olleet tämän laajan perustut
kimuksen täydennyksiä ja tarkistuksia. 

Uutena alueena ihmistyön palkkaperustetutkimus
ten alueelle tulivat 1970-luvun alussa puuntuotta
misen työt. Puuntuottamisen alueella onkin tehty 
laajoja palkkaperusteiden selvityksiä istutustyöstä 
ekä vesurilla ja ennen muuta raivaussahalla teh

dystä taimikon perkaus-harvennuksesta. 

Metsätalouden töissä käytettävien koneiden maksu
perustetutkimukset alkoivat autokuljetusta koske
vinajo vuonna 1950. Seuraavan vuoden toiminta
kertomuksessa tästä todetaan: "Lisäksi jatkettiin v. 
1950 Puunjalostusteollisuuden Työnantajaliiton 
aloitteesta käyntiin pantua puutavaran autokulje
tuksen työmenekkiselvittelyä, jonka toivotaan an
tavan pohjan koko maata koskevan yhdenmukaisen 
palkkaperustejärjestelmän luomiselle." Tämän tut
kimuksen aineisto kerättiin tilastoimalla puutava
ra-autojen työaikoja. Nykyisin käytettävän termino
logian mukaan kyse oli lähinnä ns. seurantatutki
muksesta. Autokuljetuksen työajan rakennetta kos
kevat aikatutkimuksin tehdyt maksuperustetut
kimukset alkoivat 1953. Parhaillaankin on käynnis
sä laaja autokuljetuksen tuottavuus- ja kustannus
tutkimusprojekti. 

Traktorilla tapahtuvan puutavaran metsäkuljetuk
sen maksuperusteselvitykset alkoivat maatalous
traktoreita koskevina 1950-luvun puolivälin jälkeen. 
Vuoden 1957 toimintakertomus toteaa asiasta: "Met
sä tehon julkaisun 36 perusteella on laadittu sekä 
palstatieltä alkavan että välivarastolta tapahtuvan 
traktorikuljetuksen palkkaperusteiden selvittely, 
mikä jätettiin Suomen Puunjalostusteollisuuden 
Työnantajaliiton moottoritoimikunnalle edelleen 
Työnantajaliitolle toimitettavaksi." Varsinaisten 
metsäkäyttöön alun perin rakennettujen metsä
traktoreiden maksuperustetutkimukset alkoivat 
1963 - 64. Ensin ne koskivat runkojuontotraktorei
ta, tai niinkuin silloin sanottiin laahusjuontotrak
toreita, ja 1970-luvun alusta ns. kuormaa kantavia 

Kuva 8. Pinotavaran ajoa Fössingen-kärryillä 
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metsätraktoreita eli kuormatraktoreita. Näitä kos
kevat maksuperuste-ja tuottavuusselvitykset ovat 
siitä alkaen pysyneet Metsätehon ohjelmassa. Pää
sääntöisesti metsätraktoreiden käyttöön vetoko
neina liittyvät myös ne maksuperustetutkimukset, 
joita Metsätehossa on 1970-luvulta alkaen tehty 
metsämaan koneellisesta muokkauksesta, aurauk
sesta, äestyksestä ja mätästyksestä. 

Puutavaran kuorinnan muututtua käsinkuorinnas
ta välivarastolla tapahtuvaksi konekuorinnaksi teh
tiin myös tällä alueella tutkimuksia maksuperus
tetiedon tuottamiseksi 1960-luvun puolivälistä al
kaen. Kuorinta siirtyi suhteellisen nopeasti tehtail
la tapahtuvaksi. Konekuorinnan maksuperustetut
kimukset päättyivätkin niin, että viimeinen tätä alaa 
koskeva selvitys tehtiin 1980-luvun alussa. 

Nykyisin hakkuukoneet ovat korvanneet metsurin 
suurimmalta osalta puutavaran valmistuksessa. 
Ensimmäiset maksuperustetyyppisiksi katsottavat 
tutkimukset hakkuukoneista, silloin prosessoreista, 
tehtiin 1970-luvun puolivälissä. Hakkuukoneiden 
tekninen kehitys oli silloin nopeaa, koneiden tyypit 
muuttuivat ja niiden käyttövarmuus oli heikohko. 
Tästä syystä ensimmäiset maksuperustetutkimuk-
et, joita todella on voitu käyttää laajamittaisesti 

hakkuukoneiden maksurakenteiden perustana, on 
tehty 1980-luvun alkupuolella. Hakkuukoneiden 
tuottavuus- ja kustannustieto ja sen hankkiminen 
on erittäin ajankohtaista tälläkin hetkellä. 

Metsätehon tutkimuskenttä laajeni nopeasti myös 
muuta kuin palkkaperusteasioita koskevaksi. Vuo
den 1948 toimintakertomuksessa todetaan: "Edelli
sinä vuosina aloitetut metsätöiden palkkaperuste
tutkimusten selvittelyt ovatjatkuvasti antaneet työ
tä. Yhä huomattavamman sijan etenkin kenttätöis-
ä ovat sen sijaan alkaneet saada puutavaran valmis

tuksen ja kuljetuksen kalustoa ja menetelmiä kos
kevat rationalisointitutkimukset. Tässä on itse asi
assa seurattu metsätaloudessamme yleisesti val
linnutta virtausta, jonka luonteenomaisena piirtee
nä on ollut toisaalta työvoimatilanteen helpot
taminen, toisaalta puuraaka-aineen hankintakus
tannusten suhteeton kohoaminen. Se taas on aiheut
tanut voimakkaan pyrkimyksen löytää keinoja sel
vitä tästä ajan oloon kestämättömästä tilanteesta." 

Met ätehon ensimmäiset "rationalisointitutkimuk
set" kohdistuivat mm. hevosvar siteiden rakentami
seen, hoitoon ja hoitokalustoon, mutta jo vuonna 
1948 myös talviautoteiden rakentamiseen . Met
säteihin liittyvät kysymykset olivatkin pitkään tär
keänä kehittämistutkimusten painoalueena. Moot
toroituja kuljetustapoja, kuten 1940-luvun teksteissä 
todetaan, tutkittiin laajasti. Tärkein näistä kulje
tustavoista oli jo silloin autokuljetus, mutta myös 
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Kuva 9. Telaketjutraktori vetämässä rekijonoa 
Kajaani Oy:n työmaalla vuonna 1951. Kuormassa 
noin 150 m3 sahatukkeja 

puutavaran kuljetusta telaketjuautojen ja telaket
jutraktoreiden vetämissä reissä ja rekijonoissa ko
keiltiin "hyvällä menestyksellä". Puutavaran au
toon- ja rautatievaunuihin kuormauksen koneel
listamiskokeilut alkoivat myös 1940-luvun lopulla. 
Uittoon eri tavoin liittyvät selvittelyt olivat myös 
merkittävänä kehitystyön kohteena. Erityisesti kes
kityttiin puutavaran veteen vierityksen, uimiskyvyn 
ja jäällä tapahtuvan niputuksen tutkimiseen. 

Eräänlaisena erikoisuutena 1940-luvun kehittämis
tutkimu.ksissa voidaan mainita pystypuiden kemi
allinen kuorinta. Tämä nykyisenä ympäristön
suojelutietoisena aikana mahdottomalta kuulosta
va idea oli peräisin Kanadasta. Kasvavien puiden 
runkoihin tehtiin haavoja ja niihin siveltiin tai ruis
kutettiin puille myrkyllisiä kemikaaleja. Kokeilut 
onnistuivat siinä mielessä, että puut kuoriutuivat. 
Kokeilut loppuivat kuitenkin suhteellisen nopeasti. 
Tuloksista annettiin tietoa vain Metsätehon jäse
nille tarkoitetussa tiedotuksessa, koska, kuten tie
dotukses a todetaan, "tietoja saavutetuista tuloksis
ta ei kuitenkaan ole mielihyvin päästetty julkisuu
teen". 

Pinotavaran teko pal tatien varteen, tai kuten ny
kyään sanotaan hakkuu ajouran varteen, tuli tut
kimuksen kohteeksi 1950-luvun alu a. Tämä oli 
varmasti erä kaikkein merkittävimpiä puutavaran 



korjuun kehittämistoimenpiteitä Metsätehon histo
riassa ja on jokseenkin alkuperäisessä muodossaan 
käytössä myös nykyisenä koneellisen puunkorjuun 
aikakautena. Menetelmän toi Suomeen Kanadasta 
Kajaani Oy:n silloinen metsäpäällikkö Olli Parvi
ainen. Vuonna 1950 julkaistussa, ensimmäisiä Ka
jaani Oy:ssä tehtyjä kokeiluja kuvaavassa Metsäte
hon tiedotuksessa todetaan asiasta mm. seuraavaa: 
"Vuonna 1949 kesällä ryhdyttiin Kajaani Oy:ssä ko
keilemaan pinotavaran palstatien varteen tekoa. 
Sotkamossa Mustinjoen työmaalla se onnistui pa
raiten ja lähti alusta alkaen luistamaan reippaassa 
tahdissa." Samasta julkaisusta lainatusta kuvasta 
voi todeta, että palstatieverkostoa kuvaava työmaa
kartta ei poikkea tämän päivän ajouraverkosta. 

Uittoon liittyvät tutkimukset olivat 1950-luvulla 
laajimmillaan Metsätehon tutkimustoiminnassa. 
Silloin Metsätehon palveluksessa oli mm. pelkästään 
uittokysymyksiin erikoistunut tutkija. Sittemmin 
uittokysymysten painoarvo Metsätehon tutkimus
alueena alkoi menettää merkitystään ainakin osit
tain siksi, että alalle perustettiin uittoon erikois
tunut tutkimusyksikkö, Uittoteho. Aivan viime 
vuosina uittoon ja yleensäkin puutavaran vesitie
kuljetukseen liittyvä T&K-työ on osoittanut lisään
tymisen merkkejä Metsätehon tutkimuskentässä. 
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Kuva 10. "Kaaviopiirros palstatien sijoittamisesta 
tehtäessä pinotavara niiden varteen. " Kuva on 
julkaistu alun perin Metsätehon tiedotuksessa 
n:o 51 

Kuva 11. Varastopinon päämerkkausta Pielis
järvellä 1954 

Myös puutavaran mittaukseen liittyvät kysymyk
set tulivat 1950-luvulla merkittävällä panoksella 
Metsätehon tutkimusohjelmiin. Puutavaran mit
taus, ennen muuta sen tekniikka ja soveltaminen 
käytäntöön, on säilyttänyt näihin päiviin asti ase
mansa tärkeänä T&K-työn painoalueena. 1950- ja 
1960-luvuilla olivat pinomittaukseen ja pinotihey
teen liittyvät asiat tärkeitä tutkimuskohteita. Siirty
minen puutavaran pinomittauksesta kiintomittauk
seen toi pystymittauksen 1970-luvun alusta lähtien 
merkittäväksi kehittämiskohteeksi. Nykyiset mit
taustutkimukset kohdistuvat ennen muuta hakkuu
koneilla tapahtuvaan mittaukseen ja toisaalta teh
taalla tapahtuvan puutavaran mittauksen ongelmi
en ratkaisemiseen. 

1950-luvun puolivälis ä käynnistyivät ensimmäis
tä kertaa myös puun energiakäyttöä koskevat tut
kimukset. Ne toteutettiin silloisen Pienpuualan toi
mikunnan rahoittamina ja pysyivät Metsätehon 
ohjelmassa vajaan kymmenen vuoden ajan. Tämän 
jälkeen on puun energiakäyttöä tutkittu lähes sään
nöllisin periodein. Metsäteho oli 1970-luvulla mu
kana Sitran rahoittamas a laaja a kanto- ja hak-
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kuutähdeprojektissa. 1980-luvulla taas oltiin muka
na kauppa- ja teollisuusministeriön osittain rahoit
tamassa projektissa, jossa selvitettiin energiapuun 
korjuuta ainespuun korjuun yhteydessä. Parhail
laankin on käynnissä alun perin kauppa- ja teolli
suusministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön 
nyttemmin TEKESin rahoittama Bioenergia-tutki
musohjelma, jonka puupolttoaineosassa Metsäteho 
on mukana merkittävällä panoksella. 

Metsätöiden koneellistaminen tuli Metsätehossa 
tärkeäksi tutkimus- ja kehitystyön painoalueeksi jo 
1950-luvun alkupuolella. Vuoden 1954 toimintaker
tomuksessa asiaa tarkastellaan seuraavasti: "Että 
tutkimustoiminta on viime aikoina kohdistunut 
huomattavassa määrin koneellisten menetelmien 
mahdollisuuksien selvittelyyn, johtuu paitsi yleises
tä harrastuksesta pyrkiä korvaamaan elävä työvoi
ma konein myös siitä, että halutaan saada nimen
omaan meidän oloissamme selvyys täällä taijolla ole
vien koneiden mahdollisesta käyttökelpoisuudesta 
mm. siinä tapauksessa, että elävästä työvoimasta 
ajan mittaan syntyisi puutetta- kuten on tapahtu
nut esim. Ruotsissa." 

Puunkorjuun koneellistaruistutkimukset koskivat 
aluksi moottorisahoja, siirrettäviä kuorimakoneita, 
telaketju- ja maataloustraktoreita sekä juontovint
tureita. Moottorisahojen tekninen tutkiminen lop
pui Metsätehossa pääosin jo 1960-luvun alkuun 
mennessä. Moottorisahatyön menetelmien tutkimi
nen kuitenkin jatkui ja oli 1960-luvun jälkipuolis
kolla ja 1970-luvulla erittäin intensiivistä. Kehittä
minen kohdistui ennen muuta karsinta- ja katkonta
työn pelkistämiseen, kuitupuupölkyn pituuden li
säämiseen sekä hakkuumiehen kannalta raskaim-

Kuva 12. Puun kaatoa suomalaisella Hyry-moottori
sahalla 1950-luvun jälkipuoliskolla 
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man työnvaiheen, kasauksen, vähentämiseen. Ide
an hakkuutyön pelkistärniseen toi Kanadasta silloin 
Oy A. Ahlström Ab:n aluemetsänhoitajana Joensuus
sa toiminut metsäneuvos Väinö Niku. Hänen ohjauk
sessaan tehtiin ensimmäiset, kuten silloin sanottiin, 
tappikarsintaa ja vaihtelevanpituiseksi katkontaa 
koskevat selvitykset Kaavilla. Siitä alkanut koko 
1970-luvun eri yrityksissä kautta maan jatkunut 
aktiivinen moottorisahahakkuun menetelmien ke
hittäminen ja niiden tuottavuus- ja kustannuspe
rusteiden varmistaminen tutkimuksin oli tärkeä syy 
siihen, että manuaalinen hakkuu säilytti Suomessa 
kilpailukykynsä koneelliseen hakkuuseen nähden 
1980-luvun jälkipuoliskolle asti. 

Metsäkuljetuksen koneeliistuminen alkoi 1950-lu
vulla,jolloin Metsätehossa tehtiin laajoja tutkimuk
sia maataloustraktoreiden soveltuvuudesta metsä
käyttöön. Paine metsäkuljetuksen laajamittaiseen 
koneellistamiseen kasvoi suureksi jo 1950-luvun 
loppuun mennessä. Syynä oli ennen muuta hevos
ten puute, mikä johtui maataloustöiden koneellis
tumisesta. Metsätehon vuoden 1959 toimintakerto
mus toteaa asiasta lyhyesti "Hevosten väheneminen 
varsinkin maan eteläosissa on aikaansaanuthuoles
tumista ja pakottanut entistä suurempaan konei
den käyttöön". 

Maataloustraktorit eivät "lisävirityksistään" huoli
matta olleet jatkuvaan metsäkäyttöön hyviä, sillä 
ne oli suunniteltu liikkumaan pelloilla, ei epäta
saisissa metsämaastoissa. Jo 1960-luvun alussa 
tuotiin Amerikasta ensimmäiset varsinaiset metsä
traktorit- runkojuontatraktorit- Suomeen. Vuon
na 1964 Metsäteho tutki ensimmäistä Suomessa val
mistettua, alun perin metsäkäyttöön suunniteltua 
traktoria, Valmet-maastotraktoria (sittemmin Val
met Terra). Se oli runkojen laahusjuontoon tarkoi
tettu, kääntyvällä ja kiertyvällä runkonivelellä va
rustettu traktori, johon voitiin kytkeä myös perä
vaunu. Sen voimansiirron oleelliset osat olivat pe
räisin maataloustraktorista. Todellista kehittäjän 
mieltä ja optimistista uskoa asiaan osoittaa trakto
rista tehdyn ensimmäisen tutkimuksen tekijän, yli
insinööri Jaakko Salmisen toteamus asiaa käsitel
leessä Metsätehon tiedotuksessa: "Tähänastisten 
kokeilujen perusteella on todettava, että Valmet
maastotraktori on osoittautunut kestäväksi ja var
makäyttöiseksi. Ensimmäisen kokeiluluonteisen 
saijan muutaruis a kone-elimissä on tosin tapahtu
nut särkymi iä mutta niiltä todennäköisesti kui
tenkin vältytään varsinai en saijavalmistuksen nyt 
alettua." Todelli uude a ärkymi iltä ei vältytty. 
Kehitys kuitenkin jatkui nopeana, ja tavaralaji
menetelmäja en mukana kuormatraktorit syrjäyt
tivät nopea ti runkojuontotraktorit. Nykyisistä suo
malai i ta pitkäulottei illa kuormaimilla varuste
tuista kuormatraktorei ta niin Valmeti ta kuin 



Kuva 13. Valmet-maastotraktori työmaalla Multialla 

muunkin merkkisistä, voidaan Metsätehon tutki
muksiinkin tukeutuen todeta, että ne todella ovat 
kestäviä ja varmakäyttöisiä. 

1960-luvulla käytiin Metsätehon päättävissä elimis
sä keskustelua erityisen oman kokeiluaseman pe
rustamisesta. Vuoden 1963 toimintakertomus tote
aa: "Metsätöiden koneeliistumisen meillä yhä lisään
tyessä oli erityisen, Metsätehon oman kokeiluase
man aikaansaaminen kertomusvuoden aikana vilk
kaan pohdinnan alaisena, koska oli katsottu, että 
maamme oloihin soveltuvien koneellisten menetel
mien kehittämistä ei nykyoloissa voida tarpeellisen 
tehokkaasti ja määrätietoisesti suorittaa ilman täl
laista keskuspaikkaa. Kokeiluasemakysymyksen 
käytännölliseksi ratkaisemiseksi tehtiinkin kerto
musvuoden kuluessa eräitä konkreettisia ehdotuk
sia, jotka eivät kuitenkaan toistaiseksi johtaneet 
tuloksiin." Vaikka, niinkuin nyt tiedämme, kokei
luasemaa Metsätehon yhteyteen ei perustettu, oli 
pohdinnasta puunhankinnan ja -tuottamisen kehit
tämiselle välillistä hyötyä. Kun Metsätehoon vuo
den 1966 lopulla perustettiin koneellistamisrahas
to, siirrettiin sen alkupääomaksi Metsätehon hal
lussa ollut koneasemavaraus. Vaikka tämän, 1980-
luvulla lopetetun rahaston pääoma ei koskaan ollut 
suuri, on sen avulla tuettu monia sekä puuntuotta
misen että -hankinnan kehittämisideoita ja -hank
keita. 

1960-luvun loppupuolella tuli harvennusmetsien 
puunkorjuu ensimmäistä kertaa jä:rjestelmällisten 
kehittämistutkimusten kohteeksi Metsätehossa. 
Tällöin asiasta tehtiin laajoja selvityksiä Suomen 
Itsenäisyyden Juhlavuoden Rahaston Sitran rahoit
tamana ns. Hako-toimikunnan puitteissa. Tämä aihe 

on siitä lähtien pysynyt tärkeänä tutkimus-ja kehi
tystyön alueena Metsätehossa. Viime vuosina sen 
merkitys on hakkuutyön koneeliistumisen myötä 
entisestään korostunut. 

Hakkuun koneeliistuminen Suomessa alkoi 1960-
luvun lopulla. Ensimmäinen Metsätehossa tehty 
monitoimikonetutkimus, tai niin kuin nyt sanot
taisiin hakkuukonetutkimus, julkaistiin vuonna 
1970. Se käsitteli ensimmäistä suomalaista moni
toimikonetta, Sakari Pinomäen kehittämää Pika 50 
-prosessoria. Samoihin aikoihin, vuonna 1969, 
perustettiin Logma-toimikunta,jonka puitteissa seit
semän Metsätehon jäsenyritystä hankki ruotsalai
sen Logma-karsimakoneen,jonka kokeiluista ja tut
kimisesta Metsäteho vastasi. Hakkuukoneiden ke-

Kuva 14. Pika 50 -prosessorin ensimmäinen proto
tyyppi. Hallintalaitteissa Sakari Pinomäki 
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Kuva 15. Sakari Monosen kehittämä Finko
prosessori 

hittäminenja tutkiminen kohdistuivat alkuvaihees
sa ns. kaksiotehakkuukoneisiin. Vuonna 1976 
Metsäteho sai käyttöönsä ns. suhdannepidätysva
roja. Niitä päätettiin käyttää mm. harvennusmetsi
en puunkorjuun kehittämiseen. Rahoilla tuettiin 
mm. Sakari Monosen kehittämän, harvennushak
kuisiin tarkoitetun, kuormaimen puomin päässä ole
van karsinta-katkontalaitteen edelleenkehittämis
tä. Tätä sittemmin nimellä Finko markkinaitua hak
kuulaitetta pidetään ensimmäisenä yksiotehakkuu
koneena. Tämä hakkuukonetyyppi on nyt vallitse
va hakkuukone Suomessa ja muissakin Pohjois
maissa kuormainharvesterin nimellä. Siihen koh
distuu myös valtaosa Metsätehon nykyistä hakkuu
koneiden tutkimusta. 

Autokuljetusta, lukuun ottamatta tuottavuuteen ja 
kustannuksiin liittyvää tutkimusta, ei juurikaan 
tutkittu Metsätehossa 1940- ja 1950-luvuilla. Syy
nä tähän oli se, että aiheen katsottiin kuuluvan 
Työtehoseuralle. 1960-luvulta lähtien autokuljetuk
sen tekniikka ja menetelmät ovat olleet merkit
tävänä T&K-alueena myös Metsätehossa. Puutava
ran kuormauksen ja purkamisen nopea koneeliis
tuminen ja puutavara-autojen tekninen kehittymi
nen sekä kaluston järeytyminen ovat aiheuttaneet 
merkittävää tutkimustarvetta. 

Sekä puunhankinnan että -tuottamisen menetelmi
en ja kone- ja laiteratkaisujen ideointiin ja kehittä
miseen on Metsäteho varsinaisen tutkimustyön ohel
la vaikuttanut myösjärjestämällä ns. ideakilpailuja. 
Näiden 1970-luvun alkupuoliskolla järjestettyjen 
kilpailujen palkintorahat olivat peräisin koneel
li tamisrahastosta. Eräässä mielessä ideakilpailujen 
periaatetta noudatettiin myös aikaisemmin mainit-
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tujen suhdannepidätysvarojenjaossa. Finko-proses
sorin ohella niillä tuettiin useita muitakin puuntuot
tamisen ja -hankinnan ideoita, jotka myöhemmin 
muodossa tai toisessa on otettu käytännön metsä
talouden palvelukseen. 

Puunhankinnan ja -tuottamisen menetelmiin ja 
koneisiin liittyvän T&K-työn ohella on Metsätehos
sa tehty myös tutkimus- ja kehitystyötä, jota nyky
termein ehkä parhaiten voisi kutsua puunhankin
nan ja -tuottamisen tuotantotaloudelliseksi tutki
mukseksi. Ensimmäinen tämäntyyppinen tutkimus 
julkaistiin jo vuonna 1948. Se oli todella laaja-alai
nen professori Eino Saaren tekemä tutkimus "Suo
men metsäteollisuuden raakapuun saanti metsäta
seen kannalta tarkasteltuna". Näin laaja-alaisia tar
kasteluja on Metsätehossa alettu tehdä uudelleen 
vasta aivan viime vuosina. Saaren tutkimuksenjäl
keen kului yli vuosikymmen ennen kuin Metsäte
hossa varsinaisesti alkoi suunnittelututkimusten 
teko, niin kuin niitä silloin kutsuttiin. Tutkimuk
sissa käsiteltiin leimikoiden hankintateknistä arvoa 

' korjuun vuosisuunnittelua, erilaisten korjuumene-
telmien taloudellisuutta, varastojen koon opti
mointiajne. Erityisen merkittäviksi vaikutuksiltaan 
ovat osoittautuneet korjuumenetelmien taloudelli
suuden kehitystarkastelut eli kehitysennusteet, ku
ten ensimmäisiä niistä nimitettiin. Viimeisin näistä 
tarkasteluista on julkaistu vuonna 1992. Puunhan
kinnan ja -tuottamisen järjestelmien ja niihin liit
tyvien materiaali- ja tietovirtojen hallintaaja tarkas
teltavuutta on viime vuosien aikana merkittävästi 
edistänyt atk:nlaskentaresurssien ja ohjelmistojen 
nopea kehittyminen ja tehostuminen. 

Viime vuosina Metsätehon tekemä T&K-työ on ene
nevässä määrin suuntautunut puunhankinnan ja 
-tuottamisen järjestelmien ja mallien kokonais
valtaisiin tarkasteluihin. Merkittäviksi alueiksi ovat 
nousseet myös tuotelähtöiseen puunhankintaan, 
puutavaran ja työn laatuun sekä metsäympäristön 
hoitoon liittyvät kysymykset. Vuoden 1995 T&K
ohjelma jakautuu karkeasti kahtia siten, että puo
let siitä on puunhankinnan ja -tuottamisen tekniik
kaan ja menetelmiin kohdistuvaa toisen puolen 
muodostuessa edellämainituista alueista. 

6.3 Viestintä 

Tutkimusten ja muun toiminnan tulokset Metsäte
ho on saattanutjäsenkuntansa ja muiden halukkai
den tietoon erilaistenjulkaisujen välityksellä. Myös 
audiovisuaali ia välineitä on tä ä tarkoituksessa 
käytetty Metsätehon peru tamisvuosista alkaen. 
Tärkeänä tutkim u tiedon levityskanavana ovat koko 
Metsätehon hi torian ajan olleet erilai et lähinnä 
jäsenten edu tajille tarkoitetut koulutu tilaisuudet. 



Vuoden 1946 toimintakertomuksessa todetaan: 
"Vuoden alkupuoliskolla ilmestyi Metsätehon ensim
mäinen julkaisu, Metsätyöntutkimukset, joka si
sältää edellisen vuoden kesäkuussa metsäteol
lisuusyhtiöiden metsänhoitajille pidettyjen metsä
työntutkimuskurssien luennot. Ko. julkaisun mu
kana jaettiin myös Metsätehon tiedotukset n :o 1 ja 
2." Metsätehon julkaisu oli alun perin tarkoitettu 
tutkimustulosten pääesityskanavaksi. Tiedotukset 
taas alkuvaiheessa vastasivat lähinnä nykyisiä kat
sauksia. Metsätehon julkaisu muuttui kuitenkin 
pian sarjaksi, jossa esitettiin laajojen perustutki
musluonteisten selvitysten tuloksia. Julkaisuja on 
ilmestynyt yhteensä 44 kpl, viimeisin vuonna 1969. 
Metsätehon tiedotus muodostui nopeasti tutki
mustulosten tärkeimmäksi esityskanavaksi. Tiedo
tuksia on, nyt käsillä oleva mukaan lukien, julkais
tu yhteensä 412 kappaletta. Viime aikoina tiedo
tuksia on ilmestynyt rajoitetusti, vain 2- 3 kpl vuo
dessa. Tutkimustulosten pääjulkaisu on nyt Metsä
tehon katsaus, joita vuosittain ilmestyy 15-20 kap
paletta. Katsauksessa tutkimusten tuloksetjulkais
taan suhteellisen tiivistetyssä muodossa. Suppeam
paa piiriä kiinnostavia tuloksia on 1970-luvun al
kupuolelta lähtien julkaistu myös erinimisissä mo
nisteasuisissa "sarjoissa". 

Metsätehon toiminnan alkuvuosikymmeninä tehtiin 
myös sarjaa "Vain jäsenille tarkoitetut tiedotukset". 
Senjulkaiseminen lopetettiin vuonna 1964. Vuoden 
1951 toimintakertomus toteaa uudentyyppisestä 
julkaisusta: "Kertomusvuoden lopulla alkoi ilmestyä 
uusi, vainjäsenille tarkoitettu sarja katsauksia, jon
ka ensimmäinen numero jaettiinjoulukuussa.- Tä
män julkaisun tarkoituksena on antaa lyhyitä, kes
kitettyjä katsauksia Metsätehon suorittamien tutki
musten ja kokeilujen pää tuloksista, uutisluontoisia 
tietoja koti- ja ulkomaisista metsätöiden rationa
lisointialan tutkimuksista ja uusista laitteista jne." 
Vuonna 1966 tämä sarja muuttui julkiseksi ja, ku
ten jo on todettu, ilmestyy edelleenkin. Sisällöltään 
lähellä vainjäsenille tarkoitettua katsausta on uusi 
MetsäTEHOSTA-lehti, jonka ensimmäinen nume
ro ilmestyi vuoden 1994lopulla. Metsätehon toimin
nan alkuvuosien toimintakertomukset luettelevat 
myös "valmiita käsikirjoituksia, jotka julkaisuva
rojen niukkuuden vuoksi ovat jääneet odottamaan 
julkisuuteen tuloa". Osa niistä julkaistiin seuraavi
na vuosina, mutta on myös niitä, joita ei julkaistu. 
Mielenkiintoisena esimerkkinä tällaisesta todetta
koon vuoden 1951 toimintakertomuksessa mainittu 
29-sivuinen käsikirjoitus "Puutavaran hakkomerk
kien psykologisesta tarkoituksenmukaisuudesta" 
(Ohto Oksala ym.). 

Oppaita, käsikirjoja ja vastaavia niihin liittyvine 
oheismateriaaleineen on julkaistu Metsätehon toi
minnan alkuvuosista lähtien koulutuskäyttöön ja 

Kuva 16. Puutavaran talviniputusta Mäntässä 
vuonna 1949 

työohjeiksi. Metsätehon ensimmäinen opas oli He
vosvarsiteiden hoito vuodelta 1948. Oppaissa käsi
teltyjen asioiden kirjo on aikojen kuluessa ollut laa
ja aina räjähdysaineiden käytöstä metsätaloudessa 
metsurin ensiapuohjeisiin. Oppaat on kautta aiko
jen tehty jäsenten käyttöön. Viime aikoina lähinnä 
metsäympäristön hoitoon liittyen niitä on kohdis
tettu myös metsänomistajien ja viranomaisten suun
taan. 

Audiovisuaalinen tuotanto on Metsätehossa ollut 
alkuajoista lähtien laajaa. Alkuvuosina ne olivat 
mustavalkoisia valokuvia, kuvanauhasarjoja (raino
ja) ja filmejä. Filmit olivat alkuvaiheessa pääosin 
lahjoituksina lähinnä Ruotsista saatuja. Metsätehon 
oma filmituotanto alkoi 1950. Ensimmäinen oma fil
mi oli nimeltään "Talviniputus". Nykyinen audiovi
suaalinen tuotanto perustuu pitkälti videoihin, dia
kuviinja kalvosarjoihin sekäatk:nhyväksikäyttöön 
pohjautuvaan tekniikkaan. 

Metsätehon kurssi-, opintopäivä-, seminaari-ja muu 
vastaava toiminta on aina ollut runsasta. Jo Metsä
tehon perustamiskokouksessa 21.3 .1945 Metsäteho
toimikunta päätti, että "kesäkuussa 1945 pidetään 
2-viikkoinen työtehokurssi,johon osallistuujärjentä
mistyöhön kiinnitettyjen metsänhoitajien lisäksi 
joukko lähinnä yhtiöiden metsänhoitajia". Kurssi 
järjestettiin suunnitelmien mukaan. Pääluennoit
sijoina toimivat pohjoismaisen metsätyöntutki
muksen isänä pidetty prof. L. Mattsson Mårn ja 
hänen apulaisensa G. Nenzell. Mielenkiintoisena 
yksityiskohtana todettakoon, että seuraavana vuon
na järjestettiin työntutkimuskurssi silloin käynnissä 
olleelle upseerikurssille. Metsätehon työtehokurs-
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sitovat eri nimilläjatkuneet näihin päiviin. Periaa
te kurssitoiminnassa on ollut, että Metsäteho kou
luttaa jäsenten kehittämis- ja erikoishenkilöstöä, 
joka vie opin edelleen omiin yrityksiinsä. Nykyisin 
ne kestävät 1 - 2 päivää, ja niiden aihepiiri on tilai
suuksittain rajattu jonkin teeman ympärille. 

Erityisenä yksityiskohtana kurssitoiminnasta on 
syytä mainita Metsätehon konekurssit, joita useim-

METSÄ TEHO'S FIVE DECADES 

By Mikko Kahala 

Summary 

mat teollisuuden palveluksessa olleet ja olevat vart
tuneemmat metsämiehet kaiholla muistelevat. Ne 
alkoivat vuonna 1949 kahden viikon pituisina. 
Ensimmäiset kahdeksan kurssia pidettiin Korialla, 
Puolustusvoimien Pioneerikoulussa, ja opettajina 
toimivat kantahenkilökuntaan kuuluvat. Tähän 
mennessä viimeiset konekurssit, ohjelmaltaanja pi
tuudeltaan alkuperäisestä melkoisesti muuttunei
na, järjestettiin 1970-luvun alkupuolella. 

The Report reviews the 50 year history of Metsäteho, the research and development 
department for wood procurement and production at the Finnish Forest Industries 
Federation. The Report deals with the reasons for establishing Metsäteho in 1945, it's 
members, activities and in particular the research and development work performed by 
Metsäteho in the field of wood procurement and production as well as the application of 
results through training and communication. 
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Yrjö Schildt 1974 Hannu Vainio 1978-80 
Juhani J ärvinen 1975 Heikki Vuorinen 1985-89 
Turkka Jämsen 1976 Christer Westberg 1974-77 
Reijo Kivivasara 1977 Juho Yli-Hukkala 1988-90 
Markku Hovi 1978 Ahti Äikäs 1984 - 86 
Hannu Vainio 1979 
Seppo Autere 1980 METSÄNHOITOTÖIDEN TOIMIKUNTA 
Antti Oksanen 1981 (1970- 1990) (epävirallinen 1991 - 1992) 
Tikka Kallio 1982 
Antero Koskinen 1983 Puheenjohtajat: 
Hannu Airavaara 1984 
Kauko Parviainen 1985 Väinö Koivisto 1970-72 
Ahti Äikäs 1986 Nils Btitzow 1973,1979,1983 
Christer Backlund 1987 Tauno Turunen 1974,1978 
Kalevi Mikkonen 1988 Leo Häggman 1975,1981 
Tore Högnäs 1989-90 Risto N ederström 1976,1982,1987 

Pehr-Erik Lagerwall 1977 
Jäsenet: Kaarlo Palmroth 1980 

Timo Kivimaa 1984,1988 
Hannu Airavaara 1982-90 Tapani Korhonen 1985 
Erkki Alalammi 1985-86 Raimo Koskinen 1986 
Seppo Autere 1978-82 Matti Ahonen 1989 
Christer Backlund 1985-88 Fred Kalland 1990-92 
Aarne Elovainio 1974- 78, 1985- 90 
Aulis E . Hakkarainen 1965- 73 Jäsenet: 
Juhani Halttunen 1989-90 
Kari Havesto 1987-90 Matti Ahonen 1986-92 
Aaro Hiekkala 1965-68 Nils Btitzow 1970-87 
Markku Hovi 1976-81 Eero E. Heino 1971 - 75, 1988 - 92 
Tore Högnäs 1985-90 Gustaf Henriksan 1979-80 
Jouko Juutilainen 1965-67 LeoHäggman 1970- 79, 1981, 1984, 1986 
Turkka Jämsen 1971-78 Jarmo Hämäläinen 1992 
JuhaniJärvinen 1968-77 Simo Kaila 1981- 90 
Viljo Kaartinen 1984-85 Fred Kalland 1988-92 
Ilkka Kallio 1979-83 Kaj Karlsson 1987-92 
Leo Karvonen 1973- 75 Timo Kivimaa 1983-90 
Reijo Kivivasara 1973-79 Väinö Koivisto 1970-78 
Antero Koskinen 1980-83 Tapani Korhonen 1983-91 
Raimo Koskinen 1971-72 Raimo Koskinen 1985-92 
Markku Laaksonen 1990 Pehr-Erik Lagerwall 1975 - 80, 1982 - 83 
Pentti Mantila 1968- 70 Vesa Moisio 1987-92 
Kalevi Mikkonen 1984-90 Risto Nederström 1970-89 
Väinö Niku 1965-68 Matti Oksanen 1973-80 
Antti Oksanen 1979-82 Kaarlo Palmroth 1978-82 
Seppo Paananen 1990 Jukka Pekkarinen 1992 
Kauko Parviainen 1983-84 Juhani Päivänen 1976- 80 
Voitto Pölkki 1976-78 Tauno Turunen 1970-82 
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TIETOJENKÄSITTELYTOIMIKUNTA KOULUTUSTOIMIKUNTA (1971 - 1990) 
(1970- 1990) (vuosina 1989 - 1990 
Tietojärjestelmä toimikunta) Puheenjohtajat: 

Puheenjohtajat: Markku Rauhalahti 1971 - 76, 1982 
Hannu Vainio 1977 

Unto Väisänen 1970-73 Olav Henriksen 1978 
Kaj Karlsson 1974-76 Matti Hannula 1979 
Pentti Kuokkaneo 1977,1982 Uolevi Kantanen 1980,1985 
Kari Taskinen 1978 Matti Wall 1981 
Alpo Vakkala 1979,1984 Turkka Jämsen 1983 
Harri Lallukka 1980 Kai Knape 1984 
Christer Strandvall 1981 Asko Hiili 1986 
Juhani Mäenpää 1983 Heikki Loikkanen 1987 
Pekka Rissanen 1985 Timo Särkelä 1988 
Matti Laurila 1986 Markku Laaksonen 1989 
Tapio Maasalo 1987' 1989 - 90 Matti Arpiainen 1990 

Jäsenet: Jäsenet: 

Osmo Airo 1970-72 Matti Ahonen 1973-76 
Airi Eskelinen 1989-90 Matti Arpiainen 1988-90 
Ragnar Gartz 1989 Matti Hannula 1978-79 
Eero Heliö 1970-73 Olav Henriksen 1974-78 
Ilkka Jääskeläinen 1989-90 Asko Hiili 1984-87 
Jouko Kallio 1973- 78 Jukka Hyytiäinen 1990 
Kaj Karlsson 1970- 81 Erkki Hänninen 1980-90 
Juhani Kosonen 1990 Turkka Jämsen 1979-83 
Pentti Kuokkaneo 1975- 82 Uolevi Kantanen 1978 - 81, 1983 - 90 
Tapani Laajakallio 1976-78 Leo Karvonen 1971-72 
Aulis Laasonen 1971- 74 Lauri Kemppainen 1989 
Harri Lallukka 1979-82 Kai Knape 1983-85 
Matti Laurila 1980, 1985- 87, 1989 Markku Laaksonen 1986-89 
Tapio Maasalo 1985- 87, 1989- 90 Heikki Loikkanen 1982 - 84, 1986 - 90 
Viljo Myllyrinne 1970-71 Eero Malmivaara 1977-78 
Juhani Mäenpää 1982-84 Antti Oksanen 1974-78 
Olavi Patrikainen 1984-87 Matti Ponsi 1971-72 
Risto Pettinen 1989-90 Jaakko Punkari 1973 
Tauno Pitkänen 1971-72 Markku Rauhalahti 1971-83 
Matti Pohjalainen 1985- 87, 1989- 90 Eero Reinius 1971-72 
Jorma Repo 1970-71 Raimo Remes 1988-89 
Pekka Rissanen 1983-85 Antti Renko 1971-77 
Sulo Roiha 1990 Raimo Sopo 1979-82 
Juhani Soininen 1974 Timo Särkelä 1985-88 
Jukka Sorsa 1970-71 Hannu Vainio 1973- 77 
Christer Strandvall 1979 - 81, 1983 - 85 Matti Wall 1978 - 82, 1984 - 85 
Sixten Sunabacka 1989-90 
Kari Taskinen 1971 - 73, 1975 - 83 
Alpo Vakkala 1973 - 80, 1989 - 90 
Seppo Vehkamäki 1990 
Unto Väisänen 1970- 73 
Jouko Örn 1973- 80, 1989- 90 
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METSÄTEHON TUTKIMUS- JA 
KEHITYSTYÖRYHMÄ (1991 -) 

Puheenjohtajat: 

Antero Koskinen 
Pekka S. Rajala 

Jäsenet: 

Hannu Airavaara 
Erkki Alalammi 
Leo Erlund 
Eero E. Heino 
Tore Högnäs 
Fred Kalland 
Antero Koskinen 
Jouko Mattanen 
Kalevi Mikkonen 
Jukka Pekkarinen 
Pekka S. Rajala 
Juha Vartiainen 

1991-93 
1994-

1993-94 
1993-
1991-
1993-94 
1991-
1992 
1991-
1992-
1991-
1995-
1991-
1991 

METSÄTEHON T&K-TYÖRYHMÄN 
TUKIRYHMÄT (1993 -) 

Puuntuottaminen 

Puheenjohtajat: 

Eero E. Heino 
Jukka Pekkarinen 

Jäsenet: 

Matti Ahonen 
Eero E. Heino 
Kari Immonen 
Fred Kalland 
Kaj Karlsson 
Raimo Koskinen 
Vesa Moisia 
Jukka Pekkarinen 

1993-94 
1995-

1993-
1993-94 
1993-
1993-
1993-
1993-94 
1993 
1993-

Puunhankinnan tekniikka 

Puheenjohtajat: 

Hannu Airavaara 

Jäsenet: 

Hannu Airavaara 
Pekka Hanhimäki 
Aapeli Hyppölä 
Olli Laitinen 
Jorma Länsitalo 
Sixten Sunabacka 
Esa Vuollet 

Puunhankinnan ohjaus 

Puheenjohtajat: 

Pekka S. Rajala 
Tore Högnäs 

Jäsenet: 

Väinö Hirvonen 
Jari Hurskainen 
Tore Högnäs 
Markku Luhtasela 
Erkki Metsola 
Juhapekka Mutanen 
Seppo Paananen 
Sixten Sunabacka 
Olof Thesslund 

1993-

1993-
1993-
1993-
1993-
1993-94 
1993 
1993-

1993 
1994-

1993 
1993-
1993-
1994-
1994-
1993-
1993-
1994-
1993 
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METSÄTEHONJOHTAJAT Risto Lilleberg 1982-
(1945 - 1972 toiminnanjohtaja, 1973 - 1992 Olli Makkonen 1947-65 
toimitusjohtaja, 1993 - Metsätehon johtaja, Jari Marjomaa 1989-
osastopäällikkö) Markku Melkko 1974-79 

Esko Mikkonen 1973-88 
Paavo Aro, vt. 1945-46 Veikko M uhli 1962-63 
Eino Saari, vt. 1945-46 Erkki Myllykangas 1957 
Viljo Seppänen 1946- 47 Antti Myllyniemi 1976-80 
Jaakko Vöry 1948-64 Markku Mäkelä 1978-
Olli Makkonen, vt. 1964 Aimo Nikunen 1965-70 
Aulis E. Hakkarainen 1965- 87 Ilkka Nissi 1981-84 
Eljas Pohtila 1987- 88 Teppo Oijala 1990-
Hannu Val tanen 1989-90 Heikki Olkinuora 1949-51 
Erkki Alalammi 1991- Voitto Palmu 1948 

Mauri Paunila 1982-83 
Hannu Peltola 1975-76 
Jaakko Peltonen 1970-85 
Olavi Pennanen 1976-

METSÄTEHON TUTKIJAT JA TIEDOTTAJAT Martti Pihlaja 1947 
Asko Poikela 1994-

Leo Ahonen 1949 Kalle Putkisto 1945-61 
Olli-Pekka Ahonen 1991- Juhani Päivänen 1976- 81 
Rauni Alavilo 1948-50 Voitto Pölkki 1969-70 
Mirja Alve 1989- Anssi Raitanen 1989-90 
Jaakko Ebeling 1965-69 Pekka S. Rajala 1980-82 
Aarne Elovainio 1971-91 Juha Rajamäki 1990-
Risto Eklund 1950-55 Markku Rauhalahti 1970-80 
Airi Eskelinen 1974-88 Eero Reinius 1970-72 
Raija Göransson 1946, 1948 - 59 Kaarlo Rieppo . 1985-
Reijo Haaja 1969-71 Harri Rumpunen 1974-82 
Aulis E. Hakkarainen 1946-64 Matti Ruotsalainen 1974-76 
Markku Halinen 1983-89 Tapio Räsänen 1989-
Timo Heikka 1989-90 Mikko Rysä 1970-72 
Seppo Heikkilä 1949-52 Jaakko Salminen 1951- 85 
Eero E. Heino 1971-76 Jorma SalmL'1en 1949-51 
Veikko Hjelm 1968 Raimo Savolainen 1964-78 
Rainer Häggblom 1981- 84 Jussi Seppälä 1974-75 
Jarmo Hämäläinen 1982- Lasse Säteri 1968-
Erkki Hänninen 1980- Keijo Sääksjärvi 1950 
Vesa lmponen 1984- Jukka Taipale 1974-82 
Martti Issakainen 1973-74 Juhani Tenhola 1968-71 
Seppo J ukkola 1971-74 Jari Terävä 1990-
Juhani Jukola 1960-62 Martti Tynkkynen 1972-76 
Mikko Kahala 1961- Arno Tuovinen 1945-79 
Simo Kaila 1976- Ari Vastamäki 1990-94 
Antti Korpilahti 1985- Teppo Warras 1949-65 
Antero Koskinen 1970- 73 Heikki Vesikallio 1972-84 
Pekka-Juhani Kuitto 1979-94 Pentti Viilikka 1949-51 
Sture Lampen 1974- Hannu Vähäsaari 1988 -89 
Raimo Lehto 1950-59 Unto Väisänen 1967-74 
Esko Leinonen 1971-74 Jaakko Vöry 1946-48 
Jussi Lemmetty 1990- Veikko Ylä-Hemmilä 1976- 81 
Sakari Leskinen 1948- 51 Jouko Örn 1988 -
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