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Puutavaran hakkuuta ja kuljetusta koskeva tutkimus on maassamme verraten nuor

ta. Ensimmäiset tämän alan tutkimukset valmistuivat 1920- ja 1930-luvun vaihtees

sa. Metsäntutkimuslaitoksen, silloisen Metsätieteellisen tutkimuslaitoksen, met

säteknologian tutkimusosasto perustettiin vuonna 1931 ja Työtehoseuran metsäosas

to vuonna 1942. Keväällä 1945 aloitti toimintansa Metsäteho, SuomenPuunjalostus

teollisuuden Keskusliiton metsätyöntutkimusosasto, johon keskitettiin metsäteolli

suuden piirissä suoritettava puunkorjuuta ja kaukokuljetusta sekä yleensä metsä

töitä koskeva tutkimus- ja kokeilutoiminta. 

Tärkeimpinä syinä Metsätehon perustamiseen on pidettävä sotaa seurannutta työ

voimapulaa, palkkatason voimakasta nousua ja metsätöissä maksettujen taksojen 

kirjavuutta, josta ylityöllisyyden aikana aiheutui monenlaisia haitallisia seura

usilmiöitä. Vaikka oikeudenmukaisten palkkaperusteiden määrittämistä pidettiin 

perustamisvaiheessa erittäin tärkeänä, metsäteollisuuden piirissä tajuttiin jo 

tällöin myös metsätöiden kehittämisen tarpeellisuus ja tutkimustoiminnan merkitys 

kehittämistyön perustana. 

Metsätehon perustamisen esivaiheita, toiminnan aloittamista ja toimintaa kah

den ensimmäisen vuosikymmenen aikana on käsitelty yksityiskohtaisesti metsät . lis. 

Jaakko Voryn kirjoittamassa vuonna 1965 ilmestyneessä Metsätehon tiedotuksessa 

238, Metsäteho 20-vuotias. Tämän vuoksi seuraavassa rajoitutaankin k~itte1emään 

ensi sijassa viiden viimeksi kuluneen toimintavuoden, vuosien 1965-1969, aikai

sia tapahtumia . 

M E T S Ä T E H 0 N T E H T Ä V Ä T 

Toiminnan päämäärät on esitetty Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton 

hyväksymässä ohjesäännössä. Siinä on myös määritelty tehtävien ja toimintamuoto

jen suuntaviivat . Puhtaasti käytäntöä palvelevan tutkimuslaitoksen tehokkaan 

toiminnan yhtenä edellytyksenä on, että tehtäviä ja toimintamuotoja ei ole pitkäl-
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lä tähtäimellä lyöty kiinteästi lukkoon, vaan että niitä voidaan joustavasti ja 

nopeasti muuttaa tutkimuskentän niin vaatiessa. Nykyisen, vuonna 1962 hyväksy

tyn ohj esäännön mukaan Metsätehon tehtävät ovat seuraavat. 

1. Puutavaran valmistuksen ja kuljetuksen sekä yleensä hankintatoi~innan 

alalla tapahtuvan kehityksen seuraaminen. 

2. Lähinnä puunkorjuuta, kaukokuljetusta ja puun käsittelyä koskevien 

tutkimusten suunnitteleminen ja suorittaminen. 

3. Puunkorjuussa ja kaukokuljetuksessa käytettävien koneiden kokeileminen. 

4. Omien tutkimustulosten, puunkorjuun ja kaukokuljetuksen kehittämisen 

piirissä muualla saatujen tutkimustulosten ja kokemusten sekä kone

alalla tapahtuvan kehityksen tiedottaminen jäsenille . 

5. Osallistuminen kansainväliseen, etenkin pohjoismaiden väliseen yhteis

työhön. 

Tehtäväkenttään on viime aikoina pyritty ottamaan jäsenten itsensä suorittaman 

tutkimus- ja kokeilutyön koordinointi, yhteydenpito metsäkoneiden valmistajiin se

kä toisaalta jäseniin ja toisaalta koneiden valmistajiin kohdistuva konsultointi 

Metsätehon toimialaan liittyvissä kysymyksi ssä. 

Toiminnan pääpaino on ollut tutkimuksissa, Erilaiset koneiden ja välineiden ko

keilut ovat olleet ohjelmassa perustamisesta lähtien j a koneellistamisen nopeasti 

yleistyessä 1960-luvulla niiden määrä on huomattavasti lisääntynyt, Tutkimuksissa 

j a kokeiluissa on teknillisten kysymysten lisäksi pyritty panemaan entistä suurem

pi paino taloudellisen puolen selvittämiseen. 

T U T K I M U S T 0 I M I N T A 

Palkka- ja maksuperustetutkimukset 

Alkuvaiheessa tutkimukset kohdistuivat puutavaran hakkuun ja ajon palkka- ja 

maksuperusteiden määrittämiseen liittyvien kysymysten ratkaisemiseen . Palkat poh

jautuivat aikaisemmin suurelta osalta kokemusperäisiin lukuihin . Oikeudenmukais

ten perusteiden määrittämiseksi on suoritettu laajoja perustutkimuksen luonteisia 

työaikatutkimuksia ja kerätty tilastoja. Uudet tavaralajit ja uudet koneelliste

tut valmistus- ja kuljetusmenetelmät ovat pitäneet tämänluonteiset tutkimukset 

jatkuvasti ajankohtaisina . Näistä on ennen kaikkea mainittava metsähallituksen 

kehittämisjaoston kanssa yhteistyössä vuonna 1966 aloitettu laaja hakkuun palkka

perusteita koskeva tutkimus . Sen avulla pyrittiin selvittämään, miten ammattitai-
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toisen moottorisahaa käyttävän hakkuumiehen työaika vaihtelee eri olosuhteissa ja 

eri tavaralajeja tehtäessä. Tutkimus kohdistui tavanomaisten puutavaralajien li

säksi myös uusiin, 1960-luvun lopulla käyttöön otettuihin tavaralajeihin. Tämän 

tutkimuksen rinnalla on suoritettu se~vitys ajouravälin vaihtelun vaikutuksesta 

hakkuumiehen työskentelyyn. Tätä selvitystä on mybbemmin täydennetty tutkimalla, 

mitä ajouraväli vaikuttaa traktoreiden ajankäyttöön. Tavoitteena on tällöin ol

lut selvittää puunkorjuun kannalta edullisin ajouraväli. Vuosina 1965-1966 jat

kettiin hakkuumiesten työajan käyttöä ja ansioita koskevan tilaston keruuta jä

senten ja metsähallituksen työmailla. Tilaston keruusta on sittemmin luovuttu, 

koska vastaavanlaisia tietoja kerätään muiden toimesta. 

Puutavaran kuljetusten piirissä tapahtuneet muutokset ovat vaikuttaneet tutki

muskohteisiin. Metsäkuljetuksen tutkimukset kohdistuivat 1960-luvun jälkipuolis

kolla yksinomaan traktoreihin ja näistäkin lähinnä metsätraktoreihin. Maksuperus-
, 

teiden määrittämistä silmällä pitäen on suoritettu useita tutkimuksia, joissa on 

pyritty selvittämään traktoreiden tuotoksia erilaisissa leimikoissa ja erilaisis

sa kuljetusolosuhteissa. Uusien traktorimallien markkinoille tulon vuoksi näitä 

tutkimuksia on jouduttu jatkuvasti täydentämään. Autokuljetuksen maksuperustei

den tarkistaminen on kuormauksen koneellistumisen ja kaluston kehittymisen, lähin

nä raskaiden autoperävaunuyhdistelmien yleistymisen vuoksi vaatinut myös oman tut

kimuspanoksensa. Auto- ja traktorikaluston määrää ja laatua on selvitetty tilas

t ojen avulla, joita on kerätty useina vuosina. Nämä tiedot ovat tärkeitä maksupe

rusteiden ja kaluston kehittämisen kannalta. 

Kehittämistutkimukset 

Töiden kehittämiseen tähtäävät tutkimukset, joilla pyritään selvittämään mm. 

erilaisten menetelmien, välineiden ja koneiden soveltuvuutta sekä kehittämään ni i 

tä ja hankkimaan tietoja niiden kehittämiseen, ovat olleet ohjelmassa laitoksen 

perustamisesta lähtien. Wåiden ns. sovellettujen tutkimusten määrä on viime vuo

sina voimakkaasti lisääntynyt Ja tutkimustoiminnan pääpaino oli 1960-luvun lopul

la tämänluonteisissa selvityksissä. Kehittämistutkimukset ovat tavallisesti koh

distuneet vain olemassa olevien uusien koneiden ja menetelmien käyttömahdollisuuk

sien selvittämiseen. Tulevaisuuteen tähtäävään koneellistamiseen liittyvä tutki

mus on henkilöKunnan määrän asettamien rajoitusten vuoksi jäänyt vähäiseksi. Ke

hittämistutkimuksissa on tärkeätä, etteivät ne kohdistu yksinomaan siihen osavai

heeseen, jossa tutkittavaa konetta tai menetelmää käytetään, vaan koko tybKetjuun. 

Jonkin osavaiheen piirissä suoritettu muutos saattaa nimittäin välillisesti vai

kuttaa myös muihin vaiheisiin, ja muutoksen edullisuutta punnittaessa on näin ol

len otettava huomioon sen vaikutus koko ketjuun. Koko ketjun tutkimiseen ei vali

tettavasti varsinkaan aikaisempina vuosina aina ole ollut mahdollisuuksia. 
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Kehittämistutkimuksiin kuuluvat uusien juontovinttureiden ja traktoreiden käyt

tömahdollisuuksien kartoittamiseen tähtäävät selvitykset, jotka ovat olleet ohjel

massa jo 1950-luvulta lähtien. Traktoritutkimukset, jotka viime vuosina ovat koh

distuneet melkein yksinomaan metsätraktoreihin, ovat jatkuvasti ajankohtaisia. 

Niiden tavoitteena on ollut saada tietoja kaikkien uusien traktorimallien käyttö

ominaisuuksista eri olosuhteissa, eri tavaralajeja ktiljetettaessa ja erilaisia 

työmenetelmiä käytettäessä. Kuorimakoneita, joiden kokeileminen antoi aikaisem

min paljon työtä, on viimeksi tutkittu vuonna 1965. 

VUonna 1965 aloitettiin laaja tutkimussarja, joka tähtäsi perinteellisten tava

ralajimenetelmien kehittämiseen ja uusien metsävaiheessa työtä säästävien, puiden 

käsittelyyn vapaanpituisina ja vajaakarsittuina pölkkyinä tai kokonaisina runkoina 

perustuvien menetelmien kehittämiseen. Tähän sarjaan kuuluvat selvitykset jatku

vat edelleen. Ne aloitettiin hakkuusta ja tällöin pyrittiin ensin tutkimaan mies

voimin suoritettavan hakkuun kehittämismahdollisuudet luopumalla tarkasta pituuden 

mittauksesta, huonontamalla karsinnan laatua ja siirtymällä pitkän tavaran tekoon. 

lfåissä selvityksissä on kiinnitetty huomiota myös siihen, mitä moottorisahan käyt

tö hakkuumiehen yksinomaisena työvälineenä vaikuttaa moottorisahan kustannuksiin. 

Verraten pian ohjelmaan otettiin myös metsätraktorilla tapahtuvan lähikuljetuksen 

ja autoilla suoritettavan kaukokuljetuksen tutkiminen. Selvitysten perusteella on 

suoritettu kannolta tehtaalle ulottuvien menetelmien välillä kustannusvertailuja. 

Menetelmiä edelleen kehitettäessä on jouduttu selvittämään mm. karsinnan ja kat

konnan koneellistamista ja puutavaran koneellista valmistusta varastolla. Metsä

teho on mukana yhteispohjoismaisessa karsinnan koneellistamiseen liittyvässä tut

kimusprojektissa. Uusimpina tutkimuskohteina ovat olleet useita työvaiheita suo

rittavat monitoimikoneet, joita koskevat selvittelyt aloitettiin vuosina 1968 ja 

1969. 

Puunkorjuuta kehitettäessä harvennusmetsien leimikoissa tapahtuva työskentely 

on jäänyt verraten vähäiselle huomiolle. Näiden metsien puunkorjuusaa on monia 

erityisongelmia, jotka vaikeuttavat töiden kehittämistä. Vuonna 1968 sai Helsin

gin yliopiston metsäteknologian laitoksen, Metsäntutkimuslaitoksen metsäteknologi

an tutkimusosaston, Metsätehon ja Työtehoseuran metsäosaston muodostama työryhmä, 

ns. HAKO-toimikunta, SITRA:lta (Suomen I tsenäisyyden Juhlavuoden 1967 Rahastolta) 

apurahan harvennusmetsiin soveltuvien puunkorjuumenetelmien sekä koneiden kokei

lua ja kehittämistä varten. Työ päättyy vuonna 1972. Metsätehon tehtävänä on 

ollut lähinnä metsätraktoreiden ja monitoimikoneiden käyttöön perustuvien menetel

mien kehittäminen ja kokeilu. Kenttätyöt on alkuvaiheessa kohdistettu uusimpien 

aukkohakkuualueilla hyviksi todettujen korjuumenetelmien kokeilem.iseen harvennus

olosuhteissa. Perustan saam.iseksi kehittämistyölle on myös selvitetty, minkälai

sissa olosuhteissa sekä miten ja minkälaisella kalustolla puunkorjuu harvennusmet

sissä suoritetaan. 
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Kaukokuljetusten kehittämiseen liittyvät tutkimukset ovat 1960-luvun lopulla 

kohdistuneet yksinomaan autokuljetukseen. 

Töiden suunnitteluun ja valvontaan 

liittyvät tutkimukset 

Koneiden käytön lisääntyessä ja ympärivuotisen toiminnan yleistyessä joudutaan 

kiinnittämään suurta huomiota töiden suunnitteluun ja koneiden käytön valvontaan . 

Ohjelmaan otettiin vuonna 1968 alueittaisen puunkorjuun suunnittelumallien kehit

täminen ja kokeileminen. Tavoitteena on työvoiman ja koneiden käytön ohjelmointi 

sekä korjuumenetelmän valitseminen siten, että kustannukset saadaan mahdollisim

man alhaisiksi. Koneiden kustannusten laskennan yhdenmukaistamiseksi ja kehittä

miseksi on laadittu opas. Koneiden käytön valvontaa varten on kehitetty erilaisia 

malleja ja yhtenäinen valvontajärjestelmä, jota ryhdytään soveltamaan 1970-luvun 

alussa. 

Leimikoiden pienuus on meillä vaikeuttanut puunkorjuun kehittämistä. VUonna 

1967 suoritettiin tutkimus, jolla pyrittiin valaisemaan leimikon koon vaikutusta 

korjuu- ja kaukokuljetuskustannuksiin koneellistettuja menetelmiä käytettäessä. 

Erilaisten leimikkotekijöiden vaikutuksesta ko. kustannuksiin on suoritettu eril

linen tutkimus • 

Perustan luomiseksi puunkorjuun kehittämisen suunnittelulle kerättiin vuosina 

1967 ja 1968 koko maan peittävä tilasto jäsenten ja metsähallituksen työmailla 

sekä maatilametsänomistajien hankintatyömailla käytetyistä korjuumenetelmistä ja 

korjuuteknisistä olosuhteista. 

Muut tutkimukset 

Yhteistyössä muiden tutkimuslaitosten kanssa Metsäteho on osallistunut uusien 

mittausmenetelmien kokeilemiseen. Mittausmenetelmien uusiminen on välttämätöntä 

puunkorjuun kehittämisen kannalta. VUosina 1967 ja 1968 suoritettiin pystymitta

uksen käyttömahdollisuuksia ja tarkkuutta koskevia selvityksiä. Tämän jälkeen 

on keskitytty painomi ttaukseen. Ensimmäiset tähän liittyvät kokeet tehtiin jo 

1960-luvun puolivälissä. Uusimpana kokeiluna on mainittava tutkimus, jol la sel

vitetään mahdollisuuksia kiintokuutiometrin keskipainon ja sen keskimääräisen 

kuiva-ainepainon määrittämiseen. 

Uutena toimintamuotona on ohjelmaan otettu ns. tilaustutkimukset, jotka tut

kimuksen tilaaja maksaa. Tällaisia tutkimuksia on suoritettu jäsenten l i säksi 

myös ulkopuolisille. Suomen Metalliteolli suusyhdistykselle suoritettiin vuonna 

1967 selvitys puunkorj uun lähitulevaisuuden koneel listamistarpeesta ja tarvitta-
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PUUTAVARAN VALMISTUKSEN JA LÄHIKULJETUKSEN KEHITYSTÄ ••• 
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••• JOHON TUTKIMUS ON ANTANUT OMAN MERKITTÄVÄN PANOKSENSA 
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vista konetyypeistä. Jatkoselvityksessä, joka tehtiin vuotta myöhemmin, käsitel

tiin mm. erilaisia ulkomaisia korjuumenetelmiä ja niiden käyttömahdollisuuksia 

Suomessa, nykyisten konetyyppien soveltuvuutta eri osissa maatamme ja todennä

köistä konetarvetta. 

Tutkimuskentän nopean muuttumisen vuoksi on 1960-luvun jälkipuoliskolla tut

kimusohjelmia laadittaessa menetelty siten, että osa tutkimuskohteista nimetään 

vasta toimintavuoden aikana. Tämä järjestely on parantanut Metsätehon mahdolli

suuksia joustavasti tutkia jäseniä kulloinkin kiinnostavia kysymyksiä. 

K 0 K E I L U T 0 I M I N T A 

Uusien koneiden, välineiden ja työmenetelmien kokeilu käytännön olosuhteissa 

on kuulunut Metsätehon tehtäviin alusta alkaen. Jäsenet suorittavat nykyään työ

maillaan laajaa kokeilutoimintaa. Metsäteho osallistuu tähän tyobön avustamaila 

kokeilujen suorittamisessa ja keräämällä tietoja kokeilujen tuloksista . Tämän-

luonteisen toiminnan merkitys on jatkuvasti lisääntynyt. Kone - ja menetelmäko

keilujen tulosten pohjalta on suoritettu jäsenille ja koneiden valmistajille eri

laisia uusien koneiden ja menetelmien kannattavuutta koskevia laskelmia . 

Enso-Gutzeit Osakeyhtiö, Kajaani Oy, Kemi Oy, Oy W. Rosenlew Ab ja 0/Y Kyro 

A/B, OY Wilh. Schauman AB, G.A. Serlachius Oy ja Tehdaspuu Oy, jonka osakkaina 

ovat A. Ahlström Osakeyhtiö, Oy Kaukas Ab, Kymin Osakeyhtiö ja Oy Tampella Ab, 

ostivat vuonna 1969 yhteisesti kokeiltavaksi Ruotsista Logma T-300 -monitoimiko

neen. Sitä kokeillaan pääasiassa osakasyhtiöiden työmailla eri puolilla Suomea 

neljän vuoden ajan. Kokeilu tapahtuu Metsätehon laatiman ohjelman mukaan ja val

vonnassa. Lisäksi koneesta suoritetaan jatkuvasti erilaisia tutkimuksia. 

Metsäteho on ollut tiiviisti mukana kotimaisen Pika. 50 -monitoimikoneen ke

hittämiskokeiluissa. Koneen koko ensimmäinen valmistussarja on kokeiluohjelmas-

sa. 

Yhteistyössä metsähallituksen kehittämisjaoston ja valtion maatalouskoneiden 

tutkimuslaitoksen Vakolan kanssa aloitettiin vuonna 1968 uusien lähinnä kotimais

ten metsätyo~oneiden järjestelmällinen koetustoiminta, joka sisältää koneidentek

nisten ominaisuuksien mittaamisen ja käytännön olosuhteissa tapahtuvan käyttöomi

naisuuksien mittaamisen. Koetustoimintaa on tarkoitus laajentaa niin, että sen 

kohteiksi saataisiin kaikki uudet metsätöihin tulevat koneet. 

Uusien koneiden suunnittelua, rakentamista ja kokeilua on monessa tapauksessa 

v~ikeuttanut ja hidastanut varojen puute. Moni hyvä koneellistamisidea on saat

tanut tästä syystä jäädä toteuttamatta. Tilanteen korjaamiseksi tarvitaan riittä-
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vän iso rahasto, josta voidaan antaa varoja mainittuun toimintaan. Siinä tarkoi

tuksessa muodostettiin Metsätehoon vuonna 1967 koneellistamisrahasto. Siitä an

netaan apurahoja tai lainoja uusien koneiden suunnitteluun ja prototyyppien val

mistamiseen, uusien koneiden ja työmenetelmien kokeilemiseensekä kokeilukoneiden 

.hankintaan. Rahaston pääoma on kuitenkin toistaiseksi ollut niin pieni, ettei sen 

avulla ole voitu saada merkittävää aikaan. 

T I E D 0 T U S J A 

K 0 U L U T U S T 0 I M I N T A 

Tiedotustoiminta 

Oman julkaisutoiminnan pääpaino on ollut tiedotuksissa ja katsauksissa. Metsä

tehon jukaisuja -sarjassa, jossa esitetään laajojen perustutkimuksen luonteisten 

selvitysten tulokset, on ilmestynyt 1960-luvun jälkipuoliskolla yksi tutkimus. 

Tiedotuksia, joissa esitetään käytäntöä suoranaisesti palvelevien sovellettujen 

tutkimusten yksityiskohtaiset tulokset, valmistui vuosina 1965-1969 58 kappalet

ta. Kaikkiaan on ilmestynyt 44 julkaisua ja 289 tiedotusta. Metsätehon katsaus 

on tarkoitettu nimenomaan käytännön tehtävissä toimiville, jotka eivät jokapäiväi

sessa toiminnassaan tarvitse yksityiskohtaisia tutkimustuloksia. Niissä esitetään 

lyhyessä, tiivistetyssä muodossa omien tutkimusten ja kokeilujen sekä tärkeimpien 

muiden suorittamien tutkimusten tuloksia. Lisäksi niissä selostetaan uusia konei

ta ja työmenetelmiä. Nykyisen muotonsa katsaus sai vuonna 1966 ja vuoden 1969 lop

puun mennessä ilmestyi kaikkiaan 75 katsausta. Metsätehon oppaita on 1960-luvun 

jälkipuoliskolla ilmestynyt yksi. Metsätehon julkaisusarjat ovat kaikkien asiasta 

kiinnostuneiden saatavissa. 

Ammatti- ja sanomalehdistölle sekä koneiden valmistajille ja maahantuojille on 

järjestetty useita informaatiotilaisuuksia, joissa on käsitelty Metsätehon toimin

taa ja välitetty koneen rakentajille tietoa uusien koneiden tarpeesta ja niille 

asetettavista vaatimuksista. Lehdistöön on pidetty jatkuvasti yhteyttä ja varsin

kin metsäalan ammattilehdistölle on toimitettu tutkimusten ja kokeilujen tuloksiin 

sekä alan kehitykseen liittyvää aineistoa. 

Metsätehon metsänhoitajat ovat esitelmöineet lukuisissa jäsenten ja myös muiden 

järjestämissä tilaisuuksissa. Päävastuun tästä työstä on kantanut tiedotusmetsän

hoitaja, mutta myös tutkijat ovat osallistuneet tähän toimintaan pitämällä esitel

miä oman alansa erikoiskysymyksistä. 

Uusista työmenetelmistä ja koneista on hankittu jatkuvasti filmejä. Vuoden 1964 

jälkeen on itse valmistettu kaikkiaan 10 filmiä. Lisäksi on saatu Metsätehon ko-



- 12 -

koelmiin muutamia filmejä lahjoituksina. Filmejä ovat jäsenten lisäksi käyttäneet 

koulutustilaisuuksissaan hyväksi myös metsäopistot ja metsäkoulut. Lähinnä omaa 

julkaisu- ja koulutustoimintaa varten Metsäteholle on kerätty valokuvakokoelmaa. 

Sitä ovat käyttäneet jäsenten lisäksi myös sanoma- ja ammattilehdistö. 

Koulutustilaisuudet 

Erilaisten kurssien ja retkeilyjen järjestäminen on ollut ohjelmassa koko toi

minnan ajan. Melkein välittömästi laitoksen perustamisen jälkeen järjestettiin 

- tosin ulkopuolisia opettajavoimia käyttäen - työtehokurssi lähinnä jäsenten met

sänhoitajille. 1960-luvun jälkipuoliskolla on järjestetty vähintään yksi kurssi 

vuodessa. Vuonna 1969 järjestettiin neljä kurssia. Kursseilla on käsitelty kul

loinkin ajankohtaisia puutavaran valmistukseen, kuljetukseen ja käsittelyyn liit

tyviä kysymyksiä. Metsätehon henkilöKunnan lisäksi luennoitaijoina on ollut ul

kopuolisia asiantuntijoita kotimaasta ja Ruotsista. Ohjelma on viime vuosina py

ritty keskittämään johonkin tiettyyn suppeaan aiheeseen, jolloin sitä voidaan kä

sitellä tarkemmin, kuin jos ohjelmassa olisi useita aiheita. Tällaisista keski

tetyistä kursseista on mainittava jäsenten metsänhoitajille ja tehtaiden puunkä

sittelystä vastaaville insinööreille vuonna 1966 Joensuussa ja vuonna 1969 Jyväs

kylässä järjestetty kaksipäiväinen kurssi. Edellisen teema.na oli ''Koneellistami

sen aiheuttamat ongelmat puutavaran hankinnassa ja tehtaan puun vastaanotossa" ja 

jälkimmäisen ''Minkä pituisena .puu tehtaalle". Molempiin tilaisuuksiin osallistui 

yli sata henkilöä. VUonna 1969 järjestettiin viikon kestävä konekurssi koneellis

tamiskysymyksistä vastaaville metsänhoitajille ja metsäteknikoille sekä yhteis

työssä metsähallituksen kehittämisjaoston, Työtehoseuran ja Uittotehon kanssa 

työntutkimuskurssi näiden laitosten tutkijoille. ~åmän kurssin tarkoituksena olj 

tutkimusmenetelmien ja -tulosten esittämisen yhtenäistäminen. 

Retkeilyjä on järjestetty joka vuosi. Niillä on tutustuttu lähinnä jäsenten 

työmailla uusimpiin koneisiin ja koneellistettuihin menetelmiin sekä käynnissä 

olleisiin tutkimuksiin. VUonna 1966 järjestettiin retkeily Ruotsiin ja vuonna 

1967 Neuvostoliittoon. 

Edellä mainitut tilaisuudet on järjestetty lähinnä jäsenten ammatti~iehille, 

ensi sijassa metsänhoitajille. Niille on kutsuttu mukaan myös metsähallituksen 

ja yksityismetsätalouden edustajia. 

Koulutustoiminnan lisäämiseksi ja tehostamiseksi otettiin Metsätehoon vuoden 

1970 alusta koulutusmetsänhoitaja. 
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AUTON KÄYTTÖ ON 1940-LUVULTA LÄHTIEN LISÄÄNTYNYT, 

KALUSTO SUURENTUNUT JA KUORMAUSTYÖ KONEELLISTUNUT 
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K 0 N S U L T 0 I N T I 

Konsulttitoiminta on ollut lähinnä kokeilunluonteista. On kuitenkin osoittau

tunut, että tällaista toimintaa tarvitaan. Jåseniä on autettu uusiin koneisiin ja 

menetelmiin liittyvissä kysymyksissä. Kun Metsätehon ja muiden tutkimuslaitosten 

panos ei ole riittävä kaikkien paikallisten ongelmien r~tkaisemiseen, jäsenet suo

rittavat omaa kokeilu- ja tutkimustoimintaa. Koska työskentelyolosuhteet vaihte

levat alueittain verraten paljon, tämä toiminta on perusteltua. Metsäteho auttaa 

jäseniä kokeilujen ja tutkimusten suorittamisessa ja vastavuoroisesti on tavalli

sesti saanut käyttöönsä näiden tulokset. 

Koneiden valmistajille on annettu asiantuntija-apua uusien koneiden kehittämi 

seen liittyvien kysymysten ratkaisemisessa ja heille on myös välitetty kentän 

toivomuksia uusiin koneisiin nähden . Metsäteho on antanut oman panoksensa eräi

den kotimaisten metsäkoneiden ja laitteiden suunnittelussa. 

Y H T E I S T Y Ö 

Voidakseen seurata alalla tapahtuvaa kehitystä Metsäteho on kiinteässä koske

tuksessa kaikkiin kotimaisiin ja tärkeimpiin ulkomaisiin metsäalan tutkimuslaitok

siin. Tavoitteena on tällöin tutkimusten ja kokeilujen tulosten vaihtaminen sekä 

yhteistyön luominen tutkimustoiminnassa . 

Pysyväisluonteisista yhteistyöelimistä, joissa Metsäteho on mukana, on mainit

tava Suomen Metsätieteellisen Seuran asettama metsäteknologisen tutkimuksen yh

teistyöelin ja sovellettua tutkimusta suorittavien laitosten yhteistyöelin. Edel

lisessä ovat mukana kaikki metsäteknologista tutkimusta suorittavat laitokset ja 

jälkimmäisessä metsähallituksen kehittämisjaosto, Työtehoseura, Uittoteho ja Met

säteho. ~åiden laitosten kesken on yhteistyöelimessä sovittu tehtävien jaosta ja 

tiettyjä tutkimuksia on suoritettu yhteisesti. Harvennusmetsien puunkorjuun ko

neellistamiskysymysten selvittämistä varten on muodostettu HAKO-toimikunta, josta 

on edellä ollut puhe. Metsäteho on mukana Metsäntutkimuslaitoksen asettamassa met

sätöiden palkkaperustetutkimusten neuvottelukunnassa ja puutavarån mittaustutkimus

ten neuvottelukunnassa. Näiden elimien tavoitteena on kysymyksessä oleviin tutki

musaiheisiin liittyvien tutkimusten koordinointi. Aikaisemmin on jo viitattu met

tyoKoneiden testausta suorittavaan yhteistyöelimeen, jossa ovat mukana mesähalli

tuksen kehittämisjaosto, Vakola ja Metsäteho. 

Metsäteho on ollut läheisessä tutkimus- ja kokeiluyhteistyössä metsähallituksen 

kanssa. Yhteistyö yksityismetsätalouden järjestöjen kanssa sen sijaan on ollut 
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vähäisempää ja se on pääosaltaan rajoittunut koulutuksen ja tiedotuksen alalle. 

Metsäteho antaa julkaisusarjojaan, esitelmöitsijäapua ja lehdistökirjoituksia. 

Sen filmi- ja kuvamateriaalia käytetään verraten paljon yksityismetsätalouden 

koulutustilaisuuksissa. 

Nykyaikaisten metsäkoneiden suunnittelu, rakentaminen ja taloudellinen käyttö 

edellyttävät läheistä yhteistyötä koneen valmistajan ja käyttäjän välillä. Met

säteho on ollut kiinteässä kosketuksessa koneiden valmistajiin. Yhteistyö on 

tapahtunut osittain Suomen Metalliteollisuusyhdistyksen kautta ja osittain se on 

suuntautunut suoraan yksityisiin sekä koti- että ulkomaisiin koneiden valmista

jiin. 

Ulkomaisista yhteyksistä on ennen kaikkea mainittava NSR (Nordiska Skogsarbets

studiernas Råd) . Se perust ettiin vuonna 1953 ja sen puitteissa on vuosittain j är

jestetty neuvotteluja tutkimusohjelmista, vaihdettu tutkimustuloksia ja järjestet

ty eri maihin suuntautuneita retkeilyjä. NSR:llä on merkittävä asema neuvoa anta

vana elimenä vuonna 1969 aloitetuissa yhteispohjoismaisissa metsäteknologisissa 

tutkimuksissa. Metsäteholla on myös suorat yhteydet kaikkiin pohjoismaisiin puu

tavaran valmistusta j a kuljetusta tutkiviin laitoksiin. Sillä on yhteydet myös 

Kanadassa, USA:ssa, Neuvostoliitossa sekä Saksassa toimiviin vastaaviin l aitok

siin. Yhteyttä on hoidettu julkaisujen vaihdon ja vierailujen muodossa. 

J Ä S E N E T J A R A H 0 I T U S 

Metsätehon jäseniä ovat ne Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliittoon kuu

luvat toiminimet, jotka ovat maksaneet niille määrätyt osuudet Metsätehon vuotui 

sista menoista , ja Valtion Polttoainekeskus . Puunhankintaorganisaatioiden piiris

sä tapahtuneiden uudelleenjärjestelyjen ja pienten yksinomaan sahateollisuuttahar

joittaneiden toiminimien toi.minnan lopettamisen vuoksi jäsenmäärä on pienentynyt. 

VUoden 1969 lopussa jäsenis töön kuului kaikkiaan 50 toiminimeä. 

Metsätehon toiminta on rahoitettu pääosaltaan jäseniltä kannettavilla maksuil

la, jotka määräytyvät hankintamäärien perusteella. Vuodesta 1968 alkaen Met säte

ho on saanut tutkimusvaroja SITRA :lta HAKO-toimikunnan kautta ja vuodesta 1969 

alkaen Metsäntutkimuslaitoksen kautta yhteispohjoismaisiin tutkimuksiin valtion 

menoarviossa varattuja varoja. pyrittäessä tehostamaan Metsätehon toimintaa vuo 

t uinen menoarvio on jatkuvasti suurentunut. Vuotuinen kasvu on 1960-luvun vii

meisinä vuosina ollut 15 ••• 35 %. 

Metsätehon tutkimukset ja kokeilut suoritetaan jäsenten työmailla yhteistyössä 

jäsenten kanssa. Tutkimustyömaiden järjestämisestä ja kokeilukaluston hankkimi-
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sesta sekä sen käyttämisestä aiheutuu jäsenille tavallisesti ylimääräisiä kustan

nuksia. Lisäksi jäsenet ovat usein antaneet myös tutkimuksessa tarvittavaa apu

henkilöstöä korvauksetta Metsätehon käyttöön. 

J 0 H T 0 E L I M E T 

J A H E N K I L Ö K U N T A 

Metsätehon toimintaa suunnittelee ja johtaa ylimpänä elimenä Metsätehotoimikun

kunta. Siihen kuuluu puheenjohtajan lisäksi, jona vuodesta 1963 lähtien on ollut 

metsäneuvos Olavi Linnamies, 16 jäsentä. Jäsenet ovat kahta lukuun ottamatta jä

seninä olevien toiminimien metsäpäälliköitä. Mainituista kahdesta jäsenestä toi

nen edustaa Puunja~ostusteollisuuden Työnantajaliittoa ja toinen Suomen Maaseutu

työväen Liittoa. Metsätehotoimikunta on asettanut työvaliokunnan valmistelemaan 

käsiteltäviä asioita. Sen puheenjohtajana on ollut vuosina 1966-1969 apulais

metsäpäällikkö Reino Kotilainen ja vuoden 1970 alusta lukien kehittämispäällikkö 

Våinö Niku. Metsätehotoimikunnan ja sen työvaliokunnan jäsenet selviävät liit

teestä. 

Vuonna 1965 asetettiin toiminnanjohtajan avuksi teknillinen toimikunta, jonka 

tehtävänä on mm. neuvoa antavana elimenä suunnitella ja ohjata tutkimus- ja tie

dotustoimintaa sekä tukea Metsätehon toimintaa sen pyrkiessä luomaankiinteät suh

teet ja yhteydet jäsenistöönsä. Teknilliseen toimikuntaan, jonka puheenjohtajana 

on toiminnanjohtaja, kuuluu neljä puunkorjuun ja kaukokuljetuksen kehittämisteh

tävissä olevaa jäsenten metsänhoitajaa. Vuodesta 1968 alkaen toimikunnassa on ol

lut mukana metsähallituksen kehittämisjaoston edustaja. Tästä toimikunnasta on 

ollut Metsätehon toiminnan kannalta erittäin suurta hyötyä . Toimikunnan kokoon

pano selviää liitteestä. 

Metsätehon toiminnanjohtajana on vuodesta 1965 alkaen ollut metsät . lis . Aulis 

E. Hakkarainen. Pyrittäessä tehostamaan Metsätehon tutkimus- ja kokeilupanosta 

tutkijoiden määrää on lisätty. Työn luonne vaatii, että Metsätehon palvelukses

sa tulisi olla tieteelliseen tyonön ja samanaikaisesti käytännön tehtäviin pereh

tyneitä henkilöitä. Nimenomaan käytännön kokemusta omaavien henkilöiden saami

sessa on esiintynyt vaikeuksia. Tutkijoiden kapasiteettia on pyritty lisäämään 

ottamalla palvelukseen tilapäisiksi tutkijoiksi nuoria vastavalmistuneita metsän

hoita jia ja metsäteknikoita. Vuonna 1965 palveluksessa oli neljä varsinaista tut

kimusmetsänhoitåjaa, yksi tilapäinen tutkimusmetsänhoitaja ja tiedotusmetsänhoita 

ja . Vuoden 1970 alusta varsinaisia tutkijoita on kuusi, tilapäisiä kaksi ja li

säksi on koulutusmetsänhoitaja ja tiedotusmetsänhoitaja sekä kaksi metsäteknikkoa. 

Edellä mainittujen lisäksi on toimistohenkiloKuntaa, aikatutkijoita ja laskuapu

laisia . Toiminnanjohtajat, tutkijat sekä koulutus- ja tiedotusmetsänhoitajat sel

viävät liitteestä. 
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Metsätehotoimikunta vuonna 1970. Vasemmalta metsäneuvos A.J. Ronkanen, metsä
päällikkö Pentti Melamies, hankintapäällikkö Henry Kvist, johtaja Erik Reinius, 
metsänhoitaja Niilo Jukarainen, metsäneuvos Olavi Linnamies (puheenjohtaja), 
metsät.lisensiaatti Aulis E. Hakkarainen, metsäpäällikkö Santeri Sauvo, metsä
neuvos johtaja Mikko Kolehmainen, toimitusjohtaja Topi Heikkerö, metsänhoitaja 
Hannu Saarinen, metsäpäällikkö Leo Kari ja metsäpäällikkö Aune Koskinen. Ku
vasta puuttuvat varatoimitusjohtaja Jorma Klami, metsäpäällikkö Sakari Leskinen, 
metsäpäällikkö Antti V. Pitkänen, metsäpäällikkö Olli Sarantola ja puheenjohtaja 

Pekka Virtanen . - Valok . Mannelin • 

• • • 

Metsätöiden piirissä on 25 viimeksi kuluneen vuoden aikana tapahtunut huomatta 

via muutoksia. Metsäteho on omalta osaltaan myötävaikuttanut niihin, mutta t oi

saalta myös ne ovat vaikuttaneet Metsätehoon. Toiminnassa on jatkuvasti pyritty 

ottamaan huomioon tehtäväkentän muuttuminen ja toiminta on kohdistettu jäsenten 

kulloinkin ajankohtaisiksi ja kiireellisiksi katsomien kysymysten selvittämiseen . 

Puutavaran valmistuksen j a kuljetuksen jatkuva kehittäminen vaatii aktiivista 

ja nopeaa tutkimusta sekä kokeilua ja tulosten välitöntä tiedottamista. Metsä-

teollisuus on katsonut tämän vaativan myös Metsätehon toiminnan tehostamista. Toi 

minnan pääpaino tulee olemaan tiedon hankkimisessa, tutkimuksissa j a kokeiluissa, 

joiden määrää ja peittävyyttä pyritään lisäämään . Tutkimukset kohdistetaan edel 

leen lähinnä puunkorj uuseen ja kaukokuljetuksEen ja keskitetään käyt äntöä suora

naisesti palveleviin, ensi sijassa töiden kehittämiseen tähtääviin kohteisiin. 
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Kokeilutoiminnan tavoitteena on, että kaikki uudet koneet ja menetelmät voitaisiin 

nopeasti ja keskitetysti kokeilla niiden teknillisen ja taloudellisen soveltuvuu

den selvittämiseksi. Tiedon jakamisen, ts. koulutus- ja tiedotustoiminnan, tar

peellisuus on töiden koneeliistuessa ja suunnittelun merkityksen lisääntyessätul

lut korostetusti esiin. Metsäteho pyrkii ottamaan toiminnassaan huomioon muuttu

neen tilanteen myös tältä osin. Metsäteollisuudella ei ole muuta yhteistä elintä 

kuin Metsäteho, joka keskitetysti voisi tyydyttää puunkorjuuseen liittyvää koulu

tustarvetta. Konsultti toiminnan tehostaminen on myös ohjelmassa. On katsottu, 

että tällainen toiminta sopii Metsätehon ohjelmaan. Sen samoin kuin koulutustoi

minnan lisääminen parantaa Metsätehon mahdollisuuksia vaikuttaa puunkorjuun ja 

kaukokuljetuksen kehittämiseen. 

Puunkorjuun ja kaukokuljetuksen kehittämiseen tähtäävä tutkimus- ja kokeilutoi

minta on siksi laaja tehtäväkenttä, että siihen on saatava mukaan kaikki piirit, 

puun tuottajat, sen korjaajat ja jalostajat. Kun otetaan huomioon maamme rajoite

tut mahdollisuudet tutkimusten ja kokeilujen suorittamiseen, tämän toiminnan on ta

pahduttava eri piirien kiinteänä yhteistyönä ja tehtävien jaon puitteissa. 

METSÄTEHO' s 25th ANNIVERSARY 

By Aulis E. Hakkarainen 

The article reviews the history of the institute from 1945 

to 1969 with the main emphasis on the last five years. The 

earlier history was reviewed in Metsäteho Report No. 238 pub

lished in 1965. 
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