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Tämän kirjoittajalla oli tilaisuus neljän muun suomalaisen metsäam
mattimiehen kanssa osallistua Metsäntutkimuslai tosten Kansainvälisen 
Liiton eli IUFRO:n metsätyötieteellisen osaston kokoukseen ~anadassa 

15.-25 . 9. 1?64 . Kokouksen pääteemana olivat metsämaaston luokitteluun 
liittyvät kysymykset . Nämä kysymykset olivat juuri silloin Suomessa 
varsinkin palkkaperustemielessä korostetusti esillä . 

Kokousalustukset pidettiin kolmena ensimmäisenä kokouspäivänä Mont
realissa. Tällöin saatiin kuulla Kanadan, Norjan, Romanian, Ruotsin, 
Saksan ja Suomen edustajien alustukset metsämaaston luokittelun nyky
vaiheesta ja kehittämismahdollisuuksista kunkin maan näkökannalta . 
Suomea edustivat tässä kohden prof . Kalle Putkisto ja tämän kirjoitta
ja. Kokouksen teemaan liittyviä kirjoituksia oli lisäksi lähetetty 
Intiasta, Itävallasta ja Tsekkoslovakiasta . Eniten annettavaa puh
taasti asiamielessä oli Norjan edustajilla, jotka kertoivat viime vuo
sina valtakunnan metsien arvioinnin yhteydessä suoritetuista maaston 
ominaisuuksien inventoinneista. Myös suomalaisen eversti Kajeen ko
koukseen lähettämä kirjoitus, joka koski maaston korkeusvaihtelujen 
matemaattista kuvaamista lähinnä sinikäyrään perustuen, herätti suur
ta kiinnostusta osanottajien keskuudessa. Pidetyt alustukset ja lä
hetetyt kirjoitukset on julkaistu monisteena (Proceedings of the Meet
ing of the Section 32: Operational Efficiency in Montreal and Port Ar
thur September 15-25.9.1964 . Vollebekk 1965) . 

Kokouksen alkuvaiheessa valittiin neljä keskusteluryhmää, joiden 
kunkin erikseen oli määrä laatia kokouksessa esitettyjen alustusten 
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ja suu llisesti esiin tuotujen kokemusten perusteella ehdotus maaston 
luokitteluksi . Tällai nen ryhmätyöskentely tapahtui seitsenpäiväisen 
retkeilyn aikana iltaisi n . Ensimmäisen keskusteluryhmän puheenjohta
jaksi valittiin prof . H. Steinlin Freiburgin yliopistosta länsi- Saksas
ta. Kirjoittaja joutui tämän r yhmän varapuheenjohtajaksi . Toisen ryh
män puheenj~htajana oli tri Bengt Ager Ruotsista ja varapuheenjohtaja
na ins . R. W. Berlyn Kanadasta. Kolmas r yhmä sai puheenjohtajakseen 
kanadalaisen tri H. I . Wi ner in ja var apuheenjohtajakseen samoin kanada
laisen W. D. Bennettin. Neljännen ryhmän puheenjohtajaksi nimettiin 
ins . H. T. Taylor USA:sta ja var apuheenjohtajaksi prof . A. Staaf Ruot 
sista. Keskusteluryhmät eivät saaneet n~uvotella keskenään . Keskus
teluryhmien kannanottoja käsitellään tässä vain aivan pääpiirtein. 
Laajempi raportti julkaistaan Metsäntutkimuslaitoksen toimesta. 

Jos verrataan keskenään eri keskusteluryhmien esityksiä, voidaan 
ensinnäkin todeta, että I keskusteluryhmän raportti on kaikkein varo
vaisin; siinä tyydytään hahmottelemaan pelkästään yleisperiaatteita. 
Luokiteltavina päätekijöinä ryhmä pitää kaltevuutta, maapohjan kanta
vuutta sekä esteiden laatua, kokoa ja jakaantumista kysymyksessä ole
valla pi nta- alalla. Ryhmä oli keskusteluissaan yksimielinen siitä, 
ettei vielä ole käytettävissä riittävästi tutkimusten antamia tieto
ja yksityiskohtaisen maastoluokitusehdotuksen ·tekemistä varten. Pan
takoon merkille, että tähän r yhmään kuului mm. maastoluokituskysymys
ten parhaimpiin asiantuntijoihin kuuluva norjalainen prof . I . Samset . 

Lähes yhtä varovainen, joskin hieman pitemmälle yksityiskohtiin me
nevä on II keskusteluryhmän raportti . Ryhmän mielestä maastoluokituk
sen tulisi sisältää seuraavat neljä päätekijää: 1) geornorfologiset 
tunnukset , 2) kaltevuus , 3) maaston epätasaisuudet ja 4) maaperä. Näi
den kahden ryhmän esitysten peri aatteellinen sisältö on hyvin saman
lainen. Yhteistä niille on erityisesti ohjektiivi sten mittausten ja 
kuvausten tärkeyden korostaminen. Kummassakin raportissa kuvastuvat 
hyvin selvästi pohjoismaiset mielipiteet , joihin ilmeisesti Keski - Eu
roopassakin monin paikoin yhdytään. 

III keskusteluryhmä sitten tekeekin jo yksityiskohtaisen luokitte
luehdotuksen tärkeimpinä pitämiensä kuuden tekijän (korkeuden, kalte
vuuden, maaperän laadun, maanpinnan laadun, pohjavesiolosuhteiden ja 
maapohjan lämpötilan) osalta. Tämäkin ryhmä haluaa perustaa maaston 
luokittelun objektiivisiin mittauksiin, eikä ryhmän periaatteellinen 
kanta juuri eroa I ja II ryhmän kannasta. 

IV ryhmä puolestaan on päätynyt kovin erilaiseen tulokseen kuin 
rm.iut . Tämä ryhmä haluaa ottaa huomioon jopa kaksikymmentä eri teki
jää kolmeen pääryhmään (yleisiin olosuhde- ja sijaintitekijöihin, maa
perä- ja maanpintatekijöihin, metsikkö- ja puulajitekijöihin) jaotel
tuina. Useiden tekijäin kohdalla tarvittavat tiedot ovat melko työ
läästi hankittavissa ja lisäksi monet tekijät tuntuvat pelkästään met
sämaaston luokittelua ajatellen kovin kaukaa haetuilta (mm . matka val
tatielle tai lähimpään jalostuslaitokseen) . Kokonaan muiden ryhmien 
kannasta poikkeavaa on metsikkö- ja puulajitekijöiden mukaan ottami
nen maastoluokitukseen, vieläpä sangen yksityisk0htaisia mittauksia 
vaativassa muodossa. Arveluttavinta tässä luokituksessa on kuitenkin 
se, että kaikkien yksityiskohtaisten objektiivisten mittausten jälkeen 
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kulloinkin kysyll\Yksessä olevalle työlle tai käytettäväksi suunnitellul
le koneelle a r v i o i d a a n s u b j e k t i i v i s e s t i pai
noluku, joka osoittaa, missä määrin kyseinen tekijä haittaa tarkastel
tavana olevaa työtä tai koneen toimintaa. Jos tekijästä ei ole mitään 
haittaa, annetaan painoluvulle arvo 1, ja jos tekijä kokonaan estää 
työn suorittamisen tai koneen toiminnan, painoluku saa arvon o. Kun tä
ten subjektiivisesti arvioimalla saadut painoluvut kerrotaan keskenään, 
saadaan lopuksi maaston kulkukelpoisuusindeksi. Maastossa suoritetta
vien mittausten tarkkuus ja monipuolisuus toisaalta ja painolukujen 
subjektiivinen arvioiminen toisaalta tuntuvat olevan pahasti ristirii
dassa keskenään. Pohjoismaisesta näkökulmasta katsoen tällaisen luo
ki tuksen käytänt0~nott~ ei näytä mahnolliselta. 

Port Arthurissa retkeilyn päätteeksi pidetty loppukokous katsoi, et
tei maastoluokituskysymystä voida esitettyjen raporttien perusteella 
vielä lopullisesti ratkaista. Asiaa eteenpäin viemään ja viimeistel
tyä maastoluokitusehdotusta laatimaan valittiin nelijäseninen työryhmä, 
jossa ovat edustettuina Kanada, Norja, Ruotsi ja Saksa. Työryhmän oli 
määrä saada ehdotuksensa valmiiksi v:n 1965 loppuun mennessä ja lähet
tää se IUFRO:n 32. osaston jäsenille tutustumista ja käytännössä kokei
lemista varten siinä tarkoituksessa, että ehdotus yhteiseksi maastoluo
kitusrungoksi-voitaisiin lopullisesti hyväksyä IUFROgn XIV kongressis
sa Mlnchenissä v. 1967. Kokouspöytäk:i.rjaan ei kuitenkaan ole merkitty 
näitä määräaikoja, joten on mahdollista - kansainvälinen ryhmätyösken
telyhän on useimmiten verkkaisesti edistyvää - ettei maastoluokitusky
symyksen kohdalla tapahdu mainittavaa kehitystä ennen Mcrnchenin kon
grAGsia. 

Yleisvaikutelmaksi Kanadan kokouksen alustuksista, keskusteluista 
ja raporteista jäi se, että me Suomessa sittenkin olemme metsämaaston 
vaikeutta ajatellen suhteellisen hyvässä asemassa. 

Olli Makkonen 
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M E T S Ä T E H 0 

Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton metsätyöntutkirnusosasto 

Osoite: Rauhankatu 15, Helsinki 17 


