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Tänä keväänä tulee kuluneeksi 20 vuotta Metsätehon, Suomen Puunjalostusteollisuuden I eskusliiton metsätyöntutkimusosaston toiminnan alkamisesta. Keskusliiton asettama Metsätehotoimikunta piti nimittäin ensimmäisen kokouksensa
21. 3. 1945.
Ajatus erityisen, metsäteollisuuden oman metsätöiden tutkimustoimiston ja rationalisoimiskeskuksen perustamisesta oli syntynyt jo useita vuosia
aikaisemmin.

Suomea), Bj . Biitzow ja ]. I arttunen (Päijänteen
aluetta) sekä G. yberg ja E . Anttitaineo (LänsiSuomea). Heidän lisäkseen tulivat toimikuntaan
Suomen Puunjalostusteollisuuden T yönantajaliiton
edustajana metsänhoitaja T. Koskelo, metsätyöntekijäin edustajana Suomen Puutyöväenliiton sihteeri A. Heinonen sekä uomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton edustajana professori Eino
Saari. Kukin sai itse nimetä varamiehensä.

Esivaiheet

Metsätehotoimikunnan ensimmäisessä kokouksessa
21. 3. 1945 toimikunnan puheenjohtajak i valittiin

Toiminta alkaa

Talvisodan jälkeen metsätöitä luonnehti työvoiman
niukkuus ja metsätyötaksojen epäyhtenäisyys, m ikä
aiheutti suurta liikkuvuutta parempia ansioita tavoittelevien metsätyöntekijäin keskuudessa.
Nämä ilmiöt olivat keskustelun kohteina Yksityismetsänhoitajayhdistyksen syyskokouksessa joulukuussa 1940, ja yhdistyksen aloitteesta Suomen
Puunjalostusteollisuuden T yönantajaliitto asetti vuoden 1941 alussa komitean laatimaan yhdenmukaisia
palkkanormeja metsänhakkuu- ja ajotöille. Komitean mietintö tuli painosta vuoden 1942 loppupuolella. Hieman muuttuneessa kokoonpanossa komitea jatkoi työtään syksyllä 1944, ja sen uusittu mietintö valmistui vuoden 1946 alussa.
Kummassakin mietinnössaan komitea luetteli
suuren joukon sellaisia metsätöitä, joiden palkk~
perusteet eivät perustuneet suoritettuun työv;>.tkeustekijäin tutkimiseen vaan kokemusperäiscc:1
sormituntumaan. Komitea suosittelikin järjestelmällisten palkkaperustetutkimusten suorittamista.
Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton
metsäosaston silloinen päällikkö, professori Eino
Saari esitti Keskusliiton metsäpoliittisen valiokunnan kokouksessa 1. 9. 1944 muistion >>metsäteollisuuden osallistumisesta metsätöiden rationalisointiin>>. Käsiteltyään asiaa uudestaan vielä kokouksessaan 22. 11 . 1944 metsäpoliittinen valiokunta
katsoi Saaren muistiossa esitetyistä vaihtoehdoista
parhaimmaksi sen, jonka mukaan metsäteollisuuden
olisi perustettava oma keskus metsätöiden rationalisoimista varten. Tällainen oma laitos saattoi suunnata toimintansa niihin tehtäviin, jotka teollisuus
katsoi ajankohtaisiksi ja tärkeiksi. Samoin voitiin
vapaasti valita työtä johtamaan siihen sopivaksi katsottu henkilö.
Metsäpoliittisen valiokunnan seuraavassa kokouksessa 10. 1. 1945 oli jo esillä menoarvio albncelle
vuodelle (750 000 vmk), ja seuraavissa kokouksissa
8. 2. ja 23. 2. 1945 asetettiin Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton Metsätehotoimikunta
suurtnittelemaan ja valvomaan myönnettyjen varojen käyttöä. Toimikunnan jäseniksi tulivat suurimpien yhtiöiden metsäpäälliköt edustamaan maan
eri alueita: ]. undquist (Perä-Pohjolaa), I. Ebeling
(Kainuuta), U. Lehtisalo ja 0. Luostarinen (Itä-

2

Kuva 1. Mets:itehon kesällä 1945 pitämien luentopäivien osanottajat.
Eturi vissä oikealla seisomassa prof. Eino Saari, hänc tä vasemmalle
prof. L. 1attsson Mårn rouvineen ja metsänhoitaja G . enzell
Ruotsista sekä prof. Paavo Aro.

Kuva 2. Metsätehotoimikunnan kokous 15.3. 1948. Kuvassa pöydän ääressä vasemmalta metsänh. E. Cronström (metsäpääll. Reiniuksen varamiehenä), mersäneuvokset
. Luostarinen ja T.
Saikku, metsänh. A. Achte (metsäne.•vos Lehtisalon varamiehenä),
metsäneuvo Bj. Bi.itzow, toimikunnan puheenjohtaja prof. E ino
Saari ja sihteeri metsänh. T. Broman, metsäneuvokset H. J ohansson ja 1. Ebeling sekä työntekijäin edustajat puheenjohtaja E. uer
ja sihteeri A. Heino nen. Taustalla vasemmalta metsäoeuvokset V.
Paananen (metsäneuvos E. nttilaisen varamiehenä) ja T. Koskelo
sekä metsänhoitajat]. öry ja K. Putkisto.

professori Eino Saari. Samalla valittiin myös työvaliokunta, johon puheenjohtajan lisäksi tulivat
metsäneuvokset Bj. Butzow ja T . Koskelo, ja Metsätehon palvelukseen kiinnitettiin 1. 5. 1945 alkaen
kaksi metsänhoitajaa, Kalle Putkisto ja Arno Tuovinen.
Kesäkuussa 1945 järjestettiin 2-viikkoinen työtehokurssi, johon osallistui edellä mainittujen )>järjentämistyöhöm> kiinnitettyjen metsänhoitajien lisäksi joukko lähinnä yhtiöiden metsänhoitajia, joiden toivottiin myöhemmin avustavan tutkimusaineistojen keruussa. Kotim~isten asiantuntijoiden
lisäksi pyydettiin luennoitsijoiksi Ruotsista sikäläisen
metsätyö ntutkimuslaitoksen SDA :n johtaja L.
Mattsson Mårn ja hänen apuh~isensa G. enzell.
Metsätehon tutkimustyö päätettiin kohdistaa ensin
sellaisiin tehtäviin, )> jotka eivät vaadi ylen suuria
kustannuksia ja joista mahdollisimman pian voidaan odottaa käytännöllisiä ja taloudellisia tuloksia>>,
kuten pöytäkirjan sanamuoto kuuluu. Tällaiseksi
tehtäväksi katsottiin mm. metsäpalkkaperustelq symys, joka päätettiin ottaa koko laajuudessaan ensin
tutkittavaksi. - Myöhempi kokemus osoitti, että
juuri palkkaperustetutkimukset olivat eniten aikaa
ja kustannuksia vaativia tehtäviä.
Tutkimustoiminta

Ensimmäisiksi tutkimustehtäviksi Metsätehotoimikunta valitsi vanerikoivujen hankintaa ja puutavaran varastokuorintaa koskevat palkkaperusteselvitykset, jotka pantiin heti käyntiin. euraavana toimintavuonna 1946 tulivat ohjelmaan vanerikoivujen
kasoista-ajo, vanerikoivujen mittaustapoja ja kuutiosuhteita koskevat selvitykset, laaja hakkuu- ja
ajotilaston keruu jäsenyhtiöiltä, metsätyöntekijäin
elinkustannuksia kämppätyömailla koskeva tiedustelu, eräät lumihankaluustutkimukset sekä paperipuiden ristiinkuljetuksia koskeva selvitys. Edelleen
pantiin syksyllä 1946 Ruokolahdella käyntiin perusteelliset työntutkimukset puutavaran teosta ja ajosta
palkkaperusteiden selvittämiseksi.
Vuonna 1947 jatkettiin edellä mainittuja töitä ja
otettiin tutkittaviksi joukko uusia, mm. veteenvieritystä, paperipuiden kesähakkuita, hevosvarsiteiden

J
Kuva 4. fetsäteho n talviretkeily Harvialaan 1958, missa tutustuttiin mm. erilaisten j uontotraktoreiden kokeiluihin.

Kuva 3. Työntutkimus käynnissä »pokasahant ja ttimmersvansim
vertailusta Saarijärvellä 1948. Tutkimusmetsänhoitaja Putkisto ohjaamassa pakkasnaamarilla ja lumikengillä varustettua aikatutkijaa.

ja talviautoteiden rakentamista ja hoitoa ja niihin
tarvittavaa kalustoa sekä paperipuiden kuoriruismenetelmiä koskevat selvitykset. Seuraavana vuonna
ohjelmaan tuli jo käynnissä olevien palkkaperusteselvitysten lisäksi joukko erilaisia työmenetelmiä
koskevia tutkimuksia, kuten paperipuiden kuormausta rautatievaunuihin, 1-miehen tukkisahan vertailua entisiin välineihin ja pinotavaran autokuljetusta koskevat selvitykset. Samana vuonna pantiin
käyntiin rampapuiden uittoa Kemijoella koskeva
tutkimus, puiden ns. kemiallista kuorintaa koskevat

Km·a 5. Metsätehon jäsenyhtiöiden met änhoitajia seuraamassa nippumittapinojen kuormausta kehikkoa käyttäen auton lavalle Orivedellä.
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ensimmäiset kokeilut sekä pinotavaran erilaisen
Varastoimistavan vaikutusta kuivumiseen ja uimiskykyyn koskevat ensimmäiset selvitykset.
Vuonna 1949 järjestettiin Saarijärvellä keskitetty
kokeilutyömaa, jolla suoritettiin lumiaurojen, raidehöylien ym. tienhoitokaluston vertailevia kokeiluja
vetovastusmittauksineen. Samoin tutkittiin silloin
käytännössä olleita erilaisia moottoroituja kuljetustapoja, talviniputusta erilaisin kehikoin, autoniputust?., jäällevarastointia ja vedestä nostoa sekä erottelua.
Sittemmin niin tärkeäksi tullut pinotavaran teko
palstateiden varteen joutui tutkimuksen kohteeksi
vuonna 1950. Saman vuoden muista uusista tutkimustöistä mainittakoon puutavaralauttojen vetovastusmittaukset, nippujen mittausta koskevat selvitykset ja sahatukkien kutistumista koskevat mittaukset.
Samana vuonna saatiin myös suuritäiset palkkaperusteiden perustutkimukset sikäli valmiiksi, että
jäsenistölle ja muille tarvitseville voitiin jakaa >>Hakkuutöiden aikatutkimustulosten soveltaminen käytäntöön» -niminen tutkimusjulkaisu.
Seuraavan vuoden (1951) uusista tutkimusaiheista
voidaan mainita palstatien varteen tehdyn tavaran
ajo, telaketjutraktorien käyttö puutavaran kuljetukseen, koneellinen veteenvieritys sekä jään vahvistaminen vesityspumppuja käyttäen.
Vuonna 1952 ryhdyttiin suorittamaan mm. moottorisahan ja kuorimakoneiden käyttöä sekä pyörätraktorien soveltuvuutta puutavaran reellä kuljetukseen koskevia selvityksiä. Seuraavana vuonna tulivat ohjelmaan p yörätraktorien käyttö palstatiekuljetukseen, pyörätraktorivintturien käyttö tukkien
juontoon, polanneteiden rakentaminen ja siihen
käytettävä kalusto yms.
Vuonna 1954 olivat uusina aiheina mm. havutukkien rasiinkaato, vanerikoivujen päiden maalaus,
rankai na rantaan ajetun tavaran varastokatkonta,
sii rrettävät hakkurit sekä lisäksi eräät palkkaperusteja ajotaksaselvitykset.
Vuonna 1955 valmistui hevoskuljetuksen palkkaperusteita koskeva tutkimus ja seuraavana vuonna
puutaYaran traktorikuljetuksia käsittelevä samom
laaja tutkimus. Vuonna 1957 ohjelmaan tulleista
uusista aiheista mainittakoon eri traktorimerkkien
käyttökelpoisuutta lumettoman ajan juontoon koske,·a selvitys sekä nippujen siirtoa voimalaitoksilla
koskeva tutkimus. Erilaisen kaluston sekä kuorima-,
jucnto- ja kuormauskoneiden käyttöä koskevia koJ.. ciluja ~a!Iloi n kuin monia palkkaperusteselvityksiä
oli tietysti edelleen ohjelmassa. Samoin suoritettiin
eriJa ~si a mittaus- ja pinotiheystutkimuksia sekä
pienpuun hankintaa ja tavaran säilymistä ja uimiskykyä koskevia selvityksiä.
Useiden vuosien aikana jäsenyhtiöiltä kerätyn
r akkuu- ja ajotilaston tuloksista julkaistiin vuosina
1956 ja 1957 hakkuu- ja ajomiesten työajan käyttöä
koskevat, laajoihin aineistoihin perustuvat ensimmäiset selvitykset maassamme.
Polanneteiden kestokykyä ja vahvistamista mm.
erikoisia tärylevyjä käyttäen tutkittiin talvella 1957,
jolloin olivat kokeilujen alaisina myös pinotavaran
hakkuu ja kuljetus rankaina varastoalueelle, missä
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kuorinta, katkonta ja varastointi tai kuormaus ajoneuvoon suoritettiin koneellisena ketjutyönä.
Seuraavien vuosien osittain uusistakin tutkimusaiheista mainittakoon raivausmoottorisahojen käyttökokeet (1958), moottorisahojen käytön vertailevat
palkkaperustetutkimukset (1959), lumettoman ajan
traktori- ja hevosjuontokokeilut uusin välinein (1959
ja 1960), autokuljetus suoraan metsästä (1961 ),
moottorisahurien työaika- ja ansiotilasto (1962),
erilaiset vintturijuontokokeilut (1962), erikoismetsätraktorien käyttötutkimukset (1963), palstalta alkava
pyörätraktorikuljetus (1963), traktorikuormaajien
käyttö jääniputuksessa (1963) jne.
äiden lisäksi
tulevat lukuisat eri tavaralajien valmistusta ja käsittelyä koskevat menetelmä- ja palkkaperustutkimukset, hyönteis- ja muiden tuhojen torjuntaa koskevat
selvitykset, uusien koneiden ja välineiden käyttökokeet, erilaiset mittaustutkimukset, auto- ja traktorikuljetuksen maksuperusteiden tarkistukset niihin liittyvine aikatutkimuksineen ym.
Voidakseen joustavasti tyydyttää jäsenkuntansa
tutkimustarpeita Metsäteho ryhtyi muutama vuosi
toimintansa aloittamisen jälkeen vuosittain tiedustelemaan jäseniltään, mitä aiheita he halusivat ehdottaa
tutkittaviksi. äistä usein monista kymmenistä tutkimusaihe-ehdotuksista Metsätehon työvaliokunta ja
Metsätehotoimikunta valitsivat vuosiohjelmaan kulloinkin ne kysymykset, jotka katsottiin ajankohtaisiksi ja tärkeiksi. Ottaen huomioon jäsenkunnan
laajuuden (noin 100 puutavarayhtiötä ja Valtion
Polttoainetoimisto) on ymmärrettävää, että useat
aiheet joutuivat odottamaan vuoroaan pitkään,
varsinkin kun monet ohjelmassa olleet kysymykset
vaativat kenttätöitä useana peräkkäisenä hankintakautena ja kun suurten aineistojen käsittely vei
samoin oman aikansa.
Kaikki tutkimustyöt pyrittiin alun perin suorittamaan yhteistyössä jäsenyhtiöiden kanssa todellisissa
käytännön olosuhteissa normaaleilla metsätyömailla.
Tätä sääntöä onkin noudatettu niin palkkaperustetutkimuksissa kuin menetelmä- ja laitekokeiluissa.
Varsinkin palkkaperusteselvityksissä on aina pyritty keräämään niin laajat numeroaineistot, että
niiden antamien tulosten pätevyys voidaan tarkistaa tilastomatemaattisin menetelmin.

Tutkimustulosten julkaiseminen

Tutkimustema ja muiden selvitystensä tulokset
Metsäteho on saattanut jäsenkuntansa käyttöön paitsi suullisesti ja kirjeellisesti-erilaisissa julkaisusarjoissaan. Laajemmat selvitykset, kuten mm. erilaisten palkkaperuste- ja mittaustutkimusten tulokset, ovat ilmestyneet etsätehon julkaisuina. (Mm.
Putkistan ja Makkosen väitöskirjatöillä julkaistut
tutkimukset sekä Hakkaraisen ja V öryn lisensiaattityöt ovat ilmestyneet Metsätehon julkaisusarjassa.)
Metsätehon jäsenkunnan ohjeita noudattaen tämän
julkaisusarjan teosten sisältöä on pyritty voimakkaasti tiivistämään sekä niiden julkaisemista vähentämään. Viimeksi sellainen ilmestyi vuonna 1960.
Metsätehon tiedotuksissa esitetään tutkimusten
ja kokeilujen tulokset verraten lyhyessä muodossa.

Tiedotukset ovat joko erir:ainoksia metsäalan ammattilehdissä julkaistuista kirjoituksista tai Metsätehossa valmistettuja monisteita. Vain jäsenille tarkoitetut monistetut tiedotukset ovat joko tutkimustulosten ennakkotietoja tai jäsenkunnan keskeisiä
ja vain sitä kiinnostavien tiedustelujen tulosten yhdistelmiä. Metsätehon katsaukset ovat pienikokoisia,
vain jäsenille jaettavia vihkosia, joissa on tiivistelrniä sekä Metsätehon että muista tutkimustuloksista ja selostuksia ja uutisia koneista, välineistä ja
menetelmistä. Metsäteho on julkaissut myös muutamia opaskirjasia ja diakuvasarjoihin liittyviä selostusvihkosia.
Seuraavassa esitetään viisivuotiskausittainen yhdistelmä eri julkaisujen määristä.
19451949
1etsätehon julkaisuja
Metsätehon tiedotuksia
Tied. vain jäsenille
Katsauksia
Oppaita

22
31
4

1950- 19551954 1959
10
77
21
12
2

10
59
14
15

19601964

64
5
15
2

Konekursseja jäsenyhtiöiden metsänhoitajille ja ·
metsäteknikaiHe on vuodesta 1949 alkaen järjestetty säännöllisesti, toisinaan parikin kertaa vuodessa, yhteensä 19 kurssia. Osanottajia näillä kursseilla, joilla on annettu teoreettista ja käytännöllistä
opetusta metsäkoneista ja niiden käytöstä ja jotka
ovat olleet 1-2 viikon pituisia, on ollut yhteensä
124 metsänhoitajaa ja 319 metsäteknikkoa. Vuonna
1964 järjestettiin erityiset moottorisahakarsinnan
koulutuspäivät.
Luentopäiviä
jäsenyhtiöiden metsänhoitajille
useine kymmenine osanottajineen pidettiin vuosina
1945, 1946, 1948 ja 1950. Paripäiväisiä hankintatekniikan jatkokursseja metsänhoitajille on järjestetty
kolme kertaa ja koulutusasiain neuvottelupäivät
kerran.

Yhteensä

Yhteistoiminta
43
231
44

42
6

Julkaisut, tiedotukset ja oppaat jakaantuvat aihepiiriltään seuraavasti: puutavaran valmistus (12
julk., 58 tied .), lähikuljetus (2 j., 16 t., 1 opas),
traktori- ja autonkuljetus (4 j., 62 t., 4 o.), rautatieja vesitsekuljetus (7 j., 44 t., 1 o.), varastoirninen,
säilyvyys ja mittaus (8 j., 25 t.) sekä puutavaran
hankinta yleensä, työntutkimukset ym. (10 j., 26 t.).
Metsäteho on valmistanut suuren joukon filmejä
erilaisista kokeilluista työmenetelmistä ja kalustosta.
äiden omin voimin valmistettujen filmien lukumäärä on 58. Lisäksi Metsäteholla on joukko ostettuja tai lahjaksi saatuja metsäalan filmejä (13).
Filmit ovat jäsenkunnan ja muidenkin tilaisuuksissa
paljon käytettyjä havaintovälineitä. Viime vuosina
on filmien Iainausten määrä noussut noin 450 :een
vuodessa. Myös muutamia diakuvasarjoja on valmistettu. Jäsenkunnalle on myös toimitettu erilaisten laitteiden, kuten rekien ja aurojen, piirustuksia
sekä tietoja koneista ja niiden valmistajista.
Julkaisujen levittämisen ohella on jäsenkunnalle
tapahtuva välitön informointi puhelimitse, matkojen, selostusten ja esiteimien muodossa ollut koko
Metsätehon toiminnan ajan oleellinen osa sen työstä.
Metsätehon toimihenkilöt ovat myös osallistuneet
asiantu ntij oi na erilaisten toimikuntien työhön.
Retkeilyt ja kurssit

Metsätehotoimikunnan jäsenille ja jäsenkunnan
muille metsänhoitajille on järjestetty retkeilyjä, joiden aikana on ollut tilaisuus tutustua käynnissä
olleisiin tutkimuksiin sekä uusien laitteiden ja menetelmien kokeiluihin. Ensimmäinen tällainen retkeily järjestettiin syksyllä 1946 Ruokolahden palkkaperustetutkimustyömaalle. Sen jälkeen retkeilyjä on
tehty melkein joka vuosi, pääasiassa talvisaikaan,
eri puolille maata jäsenyhtiöiden työmaille.
Erillisiä konenäytöksiä järjestettiin vuosina 1951,
1952 ja 1953.

Metsäteho ryhtyi t01mmtansa alusta lähtien vilkkaaseen yhteistoimintaan sekä koti- että ulkomaisten
metsäalan tutkimuslaitosten kanssa. Ruotsin vastaaviin, metsäteollisuuden perustarniin ja ylläpitämiin metsätyöntutkimuslaitoksiin, joista VSA ja
SDA oli perustettu jo vuonna 1936, oltiin alusta
alkaen kiinteässä yhteydessä. Niinpä SDA :n johtaja L. Mattsson Mårn kävi, kuten jo mainittiin,
esitelmöimässä Metsätehon ensimmäisillä luentopäivillä 1945. Metsätehon johtajat ja tutkijat kävivät
Ruotsissa tutustumassa näiden laitosten toimintaan
heti Metsätehon työn alkuvaiheessa, jolloin SDA
mm. lahjoitti Metsäteholle 20 työntutkimuskelloa
ja joitakin metsätyöfilmejä.
Pian solmittiin suhteet myös muiden Pohjoismaiden sekä Saksan, Sveitsin, Ranskan, USA :n,
Kanadan ym. maiden vastaavien laitosten kanssa
mm. julkaisujen vaihdon ja henkilökohtaisten tapaamisten muodossa.
Erityisen merkittävä ja hedelmällinen yhteistyö
kehittyi ja on jatkunut koko ajan vuonna 1953 perustetun Pohjoismaiden metsätyöntutkimusneuvoston (NSR :n) puitteissa. Se johti säännöllisiin vuosittaisiin neuvonpitoihin tutkimusohjelmista ja -tuloksista sekä vuoron perään eri Pohjoismaihin tehtyihin hankintateknillisiin retkeilyihin. Mainittakoon, että metsäneuvos Jarl Lindfors oli NSR:n
varapuheenjohtajana vuosina 1953-63.
Metsätehotoimikunta ja sen työvaliokunta

Metsätehotoimikunnan puheenjohtajina ovat toimineet: Prof. Eino Saari (1945-48), metsäneuvos,
tri Jarl Lindfors (1948- 62) ja metsäneuvos Olavi
Linnamies (1963-).
Metsätehotoimikunnan varsinaisina jäseninä ovat
olleet jäsen yhtiöiden edustajina: metsäneuvokset
E. Anttilainen (1945- 51), I. Ebeling (1945-58),
metsäpäällikkö J. Karttunen (1945-49), metsäneuvokset U. Lehtisalo (1945-54), 0. V. Luostarinen (1945-52), ]. Sundquist (1945-62), metsäpäällikkö G . A. N yberg (1945), metsäneuvos Bj.
Biitzow (1945-), johtaja E . Reinius (1946-),
metsäneuvos H. Johansson (1947- 52), metsäpäällikkö H. Lehos (1950-58), kauppaneuvos E. J.
Aro (1952-54), metsäneuvokset V. Mikkola
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1945
1950
1955
1960
1965

Kuva 6. Metsätehon nykyinen työvalio kunta kokouksessaan 19. 2.
1965. Vasemmalta, uittopäällikkö Tapio Varis, metsäneuvokset
Bj. Bi.itzow, Olavi Linnamies (puheenjohtaja) ja Jarl Lindfors, metsäpäällikkö Olli Sarantola sekä toimitusjohtaja Arvi Aaltonen.

(1953-),K. Seppälä (1953-), W. E. Roitto (1955-),
metsäpäällikkö S. Sauvo (1955-), metsäneuvos
. Stolpe (1959-61) sekä metsäpäälliköt 0. Sarantola (1959-), A.]. Ronkanen (1962- ) ja M. Melamies (1963-); Valtion PolttoainetoimistonfV APOn
edustajina metsäneuvos T. Saikku (1946- 59) ja
toimitusjohtaja K. Ranta (1961-); uittajien edustajina uittopäälliköt . Stolpe (1951- 53), A. Manner (1954-58) ja Tapio Varis (1959-); työnantajien edustajina metsäneuvos T. Koskelo (194561) ja varatuomari A. Aaltonen (1962-) ; metsätyöntekijäin edustajina sihteeri A. Heinonen (194559) ja puheenjohtajat E. Auer (1946- 59) ja
Hämäläinen (1961-).
T yövaliokuntaan, jonka puheenjohtajina ovat
toimineet Metsätehotoimikunnan puheenjohtajat,
ovat heidän lisäkseen kuuluneet metsäneuvokset
Bj. Bi.itzow (1945-), T . Koskelo (1945-61),
I. Ebeling (1951-58), V. Paananen (1951- 62),
uittopäällikkö T. Varis (1951-), metsäpäällikkö
0. Sarantola (1959-) ja varatuomari A. Aaltonen
(1962-).
Kokouksia Metsätehotoimikunta on vv. 1945-

64 pitänyt 58 ja työvaliokunta 93.
Metsätehon jäsenet

Metsätehon jäseninä ovat olleet kaikki ne Suomen
Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton jäsenet, joilla
on ollut omia puutavaran hankintoja ja jotka ovat
maksaneet niille määrätyn osuuden Metsätehon
vuosibudjetista. Tällaisten yhtiöiden lukumäärä on
ollut jatkuvasti noin 100. Lisäksi on Metsätehon
jäsenenä ollut alusta alkaen Valtion PolttoainetoimistofV APO.
Rahoi t us

Metsätehon tourunta on rahoitettu jäsenkunnalta
kerätyillä varoilla siten, että kukin jäsen on maksanut osuutena Metsätehon vuosibudjetista kolmen
edellisen vuoden hankintojen perusteella lasketun
suhteellisen määrän.
Metsätehon vuosibudjetin suuruuden kehitystä
kuvaavat seuraavat luvut (nykymarkkoina) :
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7 500 nmk
107 500 ))
167 500 ))
271 850 ))
430 000 ))

Vuosibud jettien yhteismäärä vv. 1945- 65 nousee kaikkiaan hieman yli 4 milj. nmk:aan.
äiden varojen lisäksi on jäsenkunnan ulkopuolelta saatu vuosien aikana tutkimusvaroja.
iinpä
Metsä- ja kuljetustarviketoimisto lopettaessaan toimintansa lahjoitti Metsäteholle vuonna 1949 tutkimustyöhön käytettäväksi 4.5 milj. vmk. Ns. viennin
suhdannerahastosta saatiin vuonna 1953 10 milj.
vmk käytettäväksi tutkimustoimintaan. Pienpuualan
Toimikunnan m yöntämillä varoilla ja yhteistoiminnassa sen kanssa on suoritettu suuri joukko lähinnä ohutpuun hankintoja koskevia tutkimuksia.
Metsätehon budjettivarojen lisäksi tulevat ne huomattavat rahalliset uhraukset, joita Metsätehon jäsenkunta on tehnyt suoritettaessa tutkimuksia niiden työmailla, joilla yhtiöiden palkkaamaa erilaista
apuhenkilöstöä on asetettu Metsätehon käyttöön.
Samoin yhtiöt ovat joutuneet palkkaamaan ylimääräistä työvoimaa erilaisten tilastoaineistojen keräykseen.
Metsätehon henkilökunta

Metsätehon toiminnanjohtajaksi p yrittiin alun perin
saamaan henkilö, jolla olisi perusteellinen puun hankintatöiden käytännön kokemus sekä samalla kiinnostus tutkimus- ja kokeilutoimintaan. Tehtävään
halukkaan sopivan henkilön löytäminen osoittautui
vaikeaksi.
Toiminnanjohtajan tehtäviä hoiti vuosina 194546 väliaikaisesti prof. Saari yhdessä prof. Paavo
Aron kanssa. Syksyllä 1946 kiinnitettiin toiminnanjohtajaksi Evon metsäkoulun johtaja, metsänhoitaja Vilho Seppänen, joka hoiti tehtävää vuoden
1947 loppuun. Kun paikan täyttäminen jälleen
tuotti vaikeuksia, tarjosi Metsätehotoimikunta toiminnanjohtajan tehtäviä Metsätehoon keväällä 1946
aineistojen käsittelyä ohjaamaan otetulle metsänhoitaja (sittemmin metsät.lis.) Jaakko Vörylle. Hän
otti tehtävän vastaan 1. 4. 1948 ja hoiti sitä 31. 3.
1964 saakka, jolloin hän siirtyi Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton metsäosastolle. Hänen
jälkeensä ovat toiminnanjohtajan tehtäviä vt:nä
hoitaneet Metsätehon tutkimusmetsänhoitajiksi vuosina 1947 ja 1946 otetut metsät.tri Olli Makkonen
1. 4.-30. 11. 1964 sekä metsät.lis. ulis E. Hakkarainen 1. 12. 1964 alkaen. 1. 4. 1965 lis. Hakkarainen
ottaa vakinaisena vastaan Metsätehon toiminnanjohtajan tehtävän. etsätehon tieteellisenä asiantuntijana oli prof. Paavo ro vuodesta 1945 alkaen 31. 5.
1948 saakka. - .r Ietsätehon henkilökunnan määrä
on noussut noin 20- 30 :een.
T yöskenneltyään aluksi tilapäisissä huonetiloissa
Metsätalossa ym. muutti Metsäteho v. 1957 Keskusliiton sille hankkimaan huoneistoon Rauhankatu 15.
Metsätehon tehtäviksi on kuluneiden 20 vuoden
aikana annettu suuri joukko puutavaran valmistuksen ja kuljetuksen palkkaperustekysym yksiä, joita
varten suoritetut työntutkimukset ja tilastoselvi-

tykset ovat vaatineet runsaasti tyota Ja kustannuksia. Uudet puutavaralajit, kuten lehtipaperipuu ja
ohutpuu, sekä uudet, koneelliset valmistus- ja kuljetusmenetelmät ovat pitäneet palkkaperustetutkimukset jatkuvasti laitoksen ohjelmassa. Kaikki
nämä palkkaperusteselvitykset ovat varmaan omalta
osaltaan auttaneet niiden päämäärien saavuttamista,
jotka v . 1945 saivat aikaan Metsätehon perustamisen.
Kuluneiden kahden vuosikymmenen aikana ovat
metsätyö- ja puutavaran kuljetusmenetelmät maassamme kehittyneet monessa suhteessa nopeammin

kuin aikoinaan osattiin odottaa. 1menomaan koneellisten menetelmien käyttöön otto on aiheuttanut paljon muutoksia metsäteollisuuden raakapuun
hankintatöiden suoritukseen ja organisaatioon.
Uusien koneiden ja menetelmien käyttökelpoisuuden ja kannattavuuden selvittämiseksi on Metsäteholle sen jäsen kunnan taholta vuosien kuluessa
annettu runsaasti tutkimustehtäviä, joiden tuloksia
on käytetty hyväksi p yrittäessä vastapainona jatkuvasti kohoaville kustannuksille ratianalisoimaan
metsä töitä.

Metsäteho's 20th Anniversary

By J aakko Vöry

The article reviews the history and organization
of the institute and its research work from 1945 to
1965. The corresponding review in English will be
published in Metsäteho Report o . 238 A.

7

-~

··- ·- - --·'

W•~

-

