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Metsätehon perustaminen 
• Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton 

metsäpoliittisen valiokunnan asettama Metsätehotoimikunta 
piti ensimmäisen kokouksensa 21.3.1945

• Syyt perustamiseen
– Sota-ajan aiheuttama metsätyövoiman niukkuus ja 

ongelmat palkkauksessa
– Tutkimustiedon puuttuessa työnantajan ehdotukset 

1942 ja 1944 yhdenmukaisiksi hakkuu- ja 
ajopalkkaperusteiksi koko maahan sisälsivät useissa 
merkittävissä kysymyksissä ”sormituntumaratkaisuja”

• Tavoite
”Oli saatava luoduiksi elin tutkimaan kysymyksiä, jotka 
eniten vaikuttivat puutavaran valmistukseen, käsittelyyn ja 
kuljetukseen ja joiden tarkoituksenmukainen järjestely siis 
olisi omiaan tuomaan metsätöiden kulkuun enemmän 
varmuutta töiden suorituksen taloudellisuuden samalla 
parantuessa.”

-> Metsätyöntutkimus, metsätöiden rationalisointi
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• Metsäteollisuus ry:n puunhankinnan- ja tuottamisen tutkimus- ja 
kehitysosastosta yhtiöitettiin Metsäteho Oy 1996.

• Nykyisin 11 osakasta ja rahoitus asiakkaille tehdyistä projekteista

• Metsätehon roolit ja toimintatapa
– Tehokas verkottuminen yhteistutkimusten avulla, jolla on saatu laajempi 

osaaminen käyttöön
• SHOK-ohjelmat: FIBIC, CLEEN, DIGILE
• Yhteistyö yliopistojen ja korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, kone- ja 

laitevalmistajien sekä muun muassa ICT-yritysten kanssa
– Tutkimushankkeiden määrittelijä, koordinoija, kokoon juoksija, rahoittaja 

ja tekijä tiiviissä yhteistyössä jäsenyritysten asiantuntijoiden kanssa 
– Strategisina välineinä tutkimusohjelmat: Puutavaralogistiikka 2020 -visio 

ja Tehokas puuhuolto 2025 -strategia
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• Painopistealueet
– Puunhankinnan  ja puun tuottamisen 

tuottavuus ja kustannuskilpailukyky
– Arvoketjujen tunteminen ja hallinta
– Metsäalan standardit
– Toimihenkilöiden ja työntekijöiden 

osaamisen tukeminen:
• sähköiset koulutusmateriaalit 
• opetuksen kehittämiseen osallistuminen

– Metsähyvinvointi
– Kansainvälinen yhteistyö

– Alan paras asiantuntija puun korjuun ja 
metsänhoitotöiden soveltavassa 
tutkimuksessa
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Biotalous, tulevaisuus ja Metsäteho
• Biotalous on valtava mahdollisuus 

koko sektorille
• Jotta mahdollisuus realisoituu, 

tarvitaan sekä oikeita poliittisia 
päätöksiä että kilpailukyvyn jatkuvaa 
parantamista 

• Metsätehon T&K-työ ja 
yhteistutkimukset luovat edellytyksiä 
alan kehitykselle
– Puun korjuun ja kuljetuksen 

kustannustehokkuuden parantaminen
– Puun tarjontaa tukevat hankkeet
– Metsänhoidon koneellistaminen
– Lisäarvon tuottaminen arvoketjut 

tuntemalla
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