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Lukijalle  
Metsäntutkimuslaitoksen ensimmäinen  maakunnallinen tutkimusasema perustettiin  Par  

kanoon vuonna 1961. Sysäyksen  tutkimusaseman perustamiselle  antoivat  Karvian  vara  

vankilalta vapautuneiden  soiden ja suopeltojen  siirtyminen  Metsäntutkimuslaitoksen 

omistukseen sekä tarve laajentaa  suometsiin  kohdistuvaa kokeellista tutkimusta käytän  

nön metsätalouden tueksi. Tämän  päivän näkökulmasta katsoen  Parkanon valinta tutki  

musaseman kotipitäjäksi  on ollut onnistunut  valinta, koska  Parkano sijaitsee  kolmen 

metsäkeskuksen,  ympäristökeskuksen  ja maakuntaliiton keskipisteessä.  Lisäksi  Parka  

nosta  on erittäin  hyvät  liikenneyhteydet kaikkialle Suomeen.  

Tutkimusaseman toiminta  alkoi 40 vuotta  sitten kesäkuun 1. päivänä  suontutkimuksen 

ympärillä. Tänä päivänä tutkimusaseman painoalana  suometsätalouden perusteiden  

ohella on metsien terveydentilan  seuranta ja siihen liittyvä tutkimus. Tutkimme myös  

metsänuudistamisen menetelmiä sekä kangas-  että  turvemailla, siemenviljelysten  tuotta  

mien  siemensatojen laatua sekä metsänhoidon ja kasvupaikan  vaikutuksia raudus- ja 

hieskoivun kasvuun  ja laatuun. Lisäksi  tuotamme radioekologista  tietoa  metsien  käytön  

turvaamiseksi laskeumatilanteissa. 

Tämä juhlavuotemme  kunniaksi julkaistava  teos  on ensimmäinen  koottu historiikki tut  

kimusaseman toiminnasta.  Artikkelien kirjoittajat  ovat  kaikki  henkilöitä, jotka ovat  myö  

tävaikuttaneet monella tavalla tutkimusaseman toimintaan  vuosikymmenten  kuluessa. 

Kirjan artikkelit kertovat  Parkanon tutkimusaseman toiminnasta  kautta aikojen  ja osoit  

tavat myös,  miten  huima kehitys  sisältyy  neljään  vuosikymmeneen.  Kaiken  kehityksen  

ja saavutetun menestyksen  taakse kätkeytyy  tietenkin osaava,  työhönsä sitoutunut  hen  

kilöstö. Heidän uurastuksensa tuloksena Parkanon tutkimusasemasta on kehittynyt  ko  

timaassa  ja  kansainvälisestikkin tunnettu metsäntutkimuksen osaamiskeskus. Lämpimät 

kiitokset siitä  entisille ja nykyisille  Parkanon tutkimusaseman työntekijöille. Samalla ha  

luan kiittää kaikkia  kirjan  kirjoittajia sekä kirjan  toimitukseen osallistuneita henkilöitä 

upeasta lopputuloksesta.  





Alkkianneva  ja 

Karvian  varavankila 

-metsäkoeaseman  

syntysijat  

Tapio  Koistinako  



Suoalue vankilan 

sijoituspaikaksi  
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Hirvensaaren  "alku  

asukkaat" ennen vankilan  

tuloa 

Alkkianneva  ja  Karvian  varavankila  
metsäkoeaseman  syntysijat  

"Alkkian liepeiden  asutus, niin kuin arvata saattaa,  on köyhää  

ja kituvaa.  Perheet ovat  suuria ja asuvat  lahoavissa hökkeleissä. 

Ne, joilla on uudemmat asumukset,  eivät ole kyenneet  saa  

maan asuttavaan  kuntoon muuta  kuin pirtin,  jolle on ominaista 

puolen  tupaa täyttävä avotakka. 

Vankien tilapäiseksi  asunnoksi  tarkoitettu talo on tällä kertaa 

tilapäisesti  tyhjänä.  Asuinrakennus on hirsistä rakennettu ja 

ulkoa vuorattu. Toisesta kamarihuoneesta puuttuu lattia. Pirtin 

uunia on  korjattava.  

Sarkasalo tuntuu sopivimmilta  parakkien  paikalta  suoalueeseen 

verrattuna keskeisen asemansa  vuoksi  ja senkin takia,  että tie 

menee sen halki. 

Tie on rakennettu v. 1914 metsähallituksen toimesta. Tie  on  

johonkin  aikaan  ollut  hevosella ajettavassa  kunnossa,  kerrot  

tiinpa  sitä kylmien  aikana joskus  ajetun  autollakin,  mutta  nyt  

tie on sellaisessa kunnossa,  että hevosella pääsee  Karviasta  

päin  vain Hirvisaaren talojen  kohdalle." 

Vankilan  ensimmäinen  johtaja Lauri  Holopainen 
"tutkimusmatkastaan " 25.4.1935.  

Suovankilan  perustaminen 

Ilmajoen  varavankilan talouspäällikkö  Lauri Holopainen  oli 

saanut  huhtikuussa 1935 oikeusministeriöltä tehtäväkseen 

selvittää,  soveltuisiko Karvian ja Parkanon kuntien rajamailla  

sijaitseva  suoalue  uuden vankilan sijoituspaikaksi.  Holopainen,  

vankilan tuleva johtaja, matkusti junalla Kurikan asemalle ja 

sieltä edelleen postiautolla  Jalasjärven  kautta Karvian Sarvi  

kylään.  Loppumatka  Alkkiannevan liepeille  taittui osuuskassan  

hoitajan  Ville Isolahden hevosrattailla. 

Alkkiannevan länsiosalle oli laadittu ensimmäinen kuivatus  

suunnitelma jo 1900-luvun ensimmäisinä vuosina. Hanketta ei 

tuolloin kuitenkaan toteutettu. Valtioneuvosto asetti huhtikuus  



Vankeja  on sijoitettava  

ulkotöihin 
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Sopivia suoalueita 

kartoitettiin 

sa 1934 vankilatyökomitean  selvittämään, missä määrin  "vanki  

työnä tuotetut valmisteet haittasivat vapaata elinkeinotoimintaa 

sekä tekemään tarpeelliseksi  katsomansa ehdotukset tilanteen 

korjaamiseksi".  Komitean mietintö valmistui joulukuussa  1934, 

sen mukaan "vankeja on sijoitettava  erilaisiin ulkotöihin niin  

runsaassa  määrässä  kuin se vankeinhoidollisista y.m. syistä on  

mahdollista. Erityisen  sopivana  työalana  suurelle osalle van  

geista on  pidettävä  laajojen  soitten  y.m. viljelyskelpoisten  mai  

den kuivatusta ja raivaamista,  joko jatkuvasti  vankityövoimin  

viljeltäväksi  tai,  saatettuina  viljelyskuntoon  ja varustettuina  vält  

tämättömillä rakennuksilla ja ehkä irtaimistollakin,  asutukselle  

luovutettavaksi". Komitea linjasi myös  tulevia työtapoja  "Ryh  

dyttäessä  raivaamaan  suurta suoaluetta,  voitaisiin  noudattaa sel  

laista suunnitelmaa,  että ensimmäinen vankisiirtola perustetaan 

paikalle,  joka katsotaan sopivaksi  suurta  tilaa varten.  Tästä  en  

simmäisestä työkeskuksesta  käsin rakennetaan ja raivataan 

suurtilan lisäksi sen ympäristöön sopiva  määrä  keskikokoisia  ja 

pieniä  tiloja. Jo verraten  aikaisessa vaiheessa voidaan rakentaa 

näidenkin rakennuksia,  jotta  niitä tarpeen mukaan voitaisiin  

käyttää  hyödyksi  esim. virkailijain asuntoina". 

Vankiloiden sijoituspaikoiksi  sopivia  suoalueita kartoitettaessa   

Karvian ja Parkanon kuntien rajaseudulla  sijaitseva noin 3000  

ha:n suoalue,  Alkkianneva tuli listoille mukaan varsin myöhään.  

Suomen Suonviljelysyhdistys  teki suoalueen viljavuustutkimuk  

set vuosina  1934 —35. Tulokset olivat asutustilatoimintaa ajatel  

len lohduttomat. Alue osoittautui karuksi pieniä  viljavampia  

suokuvioita lukuun ottamatta. Alkkiannevasta oli  laadultaan 

hyvää  tai edes tyydyttävää  viljelyskelpoista  suota vain  160 ha,  

loput  enintään  välttävää. Tästä  huolimatta Karvian  varavankilan 

perustamisesta ei enää luovuttu. Asutushallitus laati alustavan 

asutussuunnitelman,  joka käsitti 47 tilaa. Kuivatussuunnitelma 

kattoi noin  2000 ha. Presidentti P.E. Svinhufvud hyväksyi  

3.5.1935 oikeusministeri Eric  J. Serlachiuksen esittelystä asetuk  

sen "Karvian varavankila nimisen itsenäisen, väliaikaisen vara  

vankilan perustamisesta".  Asetuksessa mainittu väliaikaisuus 

viittasi asutussuunnitelman toteuttamiseen  viidessä vuodessa. 



Ensimmäiset  

18 vankia  

saapuivat   
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Todellisuudessa vankilan perustaminen oli  ratkaistu jo ennen 

asetuksen antamista, sillä Holopainen  teki huhtikuisella Karvi  

an matkallaan vuokrasopimukset  Hirvisaaren rakennuksista 

vankilan väliaikaisiksi tiloiksi. Ensimmäiset  18 vankia vartioi  

neen saapuivat Ilmajoelta  Hirvisaareen 9-5.1935. Työt  aloitettiin 

vuokratilojen  kunnostamisella vankiasunnoiksi. Vangit  sanan- 

mukaisesti rakensivat piikkilanka-aidan  ympärilleen. Työt  jat  

kuivat  rakentamalla kelvollista  tieyhteyttä  runsaan  kahden kilo  

metrin  päähän  suosaarekkeeseen Sarkasaloon,  minne varsinai  

nen vankila  oli määrätty rakennettavaksi. Uuden vankilan poh  

joisparakki oli jo 28.8.1935 siinä kunnossa,  että vangit  voitiin 

siirtää Hirvisaaren taloista Sarkasaloon. Sähkövalot ja lämpö  

johdot  saatiin  kuntoon marraskuussa. Vuoden lopulla  Sarkasa  

lossa oli vankeja  jo  230. 
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Viemäreiden ja  ojien 

kaivamista sekä 

teiden rakentamista 

Vankilan ensimmäinen  navettara  

kennus valmistui lokakuussa  

1936. Ilmajoen  varavankilasta 

siirrettiin 11 lehmää,  kaksi  vasik  

kaa ja sonnin  käsittänyt karja  

Karviaan. Sitä täydennettiin Vii  

kin-  ja Malminkartanoiden van  

kisiirtoloiden karjoista.  Kotieläin  

ten siirtämisen tavoitteena  oli  vankien muonittaminen, vaikka  

peltoja  ei  ollut  vielä edes tuottamaan  tarvittavaa määrää  rehua 

eläimille. Pääosa  karjan  rehusta kuljetettiinkin  90 km:n ajomat  

kan takaa Ilmajoen  varavankilasta. Kotoista  rehua saatiin aino  

astaan 2,5 ha:n alalta. Tosin tästäkin  pellosta  oli  lohkaistu 10 

aaria tupakan  viljelyyn.  

Pohjoinen  vankiparakki  viimeisteltiin vuonna 1936, jolloin  li  

säksi  rakennettiin eteläparakki  ja verstasrakennus. Varavankilan 

henkilökuntaa varten valmistui seuraavana  vuonna lautaseinäi  

sen  seuratalo,  joka  käsitti  juhlasalin  näyttämöineen, eteishallin,  

ravintolan ja vahtimestarin asunnon. 

Kuivatustyötä  ja  tienrakennusta  

Vankilan työt painottuivat  aluksi viemäreiden ja ojien kaivami-   

seen sekä teiden rakentamiseen. Kuivatus- ja rakennustyöt  ete-   

nivätkin nopeasti tulevan metsäkoesaseman alueelle. Vuonna   

1935 aloitettua Tuohisalon tien  raivausta  ja tiepohjan  vahvistus  

ta  sekä  sorastamista  jatkettiin  vuonna  1936. Työt saatiin  päätök  

seen lokakuun 31 päivänä  1936. Samana  vuonna jatkettiin 

myös  Sarkasalosta Sarvelaan johtavaa  tietä  vankilan ohi Parka  

non puolelle.  Tuohisalon tien jatkaminen  Karvian-Parkanon 

maantielle, oli huomattavin vuonna 1937 tehdyistä  tietöistä. 

Tien ansiosta matka vankilasta Parkanon asemalle lyheni  16 

km. Samaan aikaan rakennettiin tietä Kuivasjärven  suuntaan ja 

tulevalle metsäkoeasemalle johtavaa tietä. 

Suon kuivattaminen pelloksi  eteni myös  nopeasti. Vuoden 1936 

talvikuukausina kaivettiin viemäreitä ja kesäaikana oli vuorossa  

sarkaojitus  ja kuokkiminen. Vuonna  1936 pelloksi  kuokittiin 

Varavankilan  korjaaja  pi 
hattonavetta 1950-luvulla  
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Sotavankileirillä 

ahdasta 

maata kaikkiaan 102 ha. Vuoden 1937 talvikuukausina käytet  

tiin  työvoimasta suurin osa painomaan kärräykseen.  Painomaa  

ta levitettiin lähes 72  hehtaarin alalle. Viemäreitä  kaivettiin 

kautta vuoden ja suota sarkaojitettiin  ja kuokittiin noin 114 

hehtaaria. 

Rakennushankkeet ulottuivat nopeasti varsinaisen vankila  

alueen ulkopuolelle  tietöiden ja kuivatuksen edistyessä.  Vuon  

na 1937 valmistuivat Takasaloon myöhemmin  metsäkoeaseman 

käyttöön  luovutetut rakennukset. Kourajärven  "kalamaja"  ra  

kennettiin 1930-luvun lopulla  vankityövoimalla.  Kämppä  varat  

tiin  jo tuolloin henkilökunnan virkistyskäyttöön.  

Sota  esti  vankilan  lopettamisen  
Talvisota yllätti Suomen, eikä sotavankien sijoittamiseen oltu 

varauduttu. Tästä syystä  sotavankileirejä  perustettiin olemassa 

olevien vankiloiden yhteyteen.  Sotavankileiri n:o  2 sijoitettiin  

Karvian  varavankilan alueelle,  vankien rakentamiin Tuohisalon 

taloihin ja navetoihin. Samalla rakennettiin ns. Rihkaan siirtola 

nykyisestä  Metlan tukikohdasta etelään. Sotavankileiriin ahdet  

tiin enimmillään noin tuhat sotavankia,  mutta talvisodan päätty  

minen  pelasti  leirit suuremmilta ravinto- ja tilaongelmilta.  

Karvian varavankilan alkuperäinen  tavoite,  asutustilojen  raken  

taminen oli kuitenkin edennyt  suunnitelmien mukaisesti. Niin  

pä  vuonna 1940 annettiin  määräys  vankilan toiminnan  lopetta  

miseksi. Määräystä ei kuitenkaan täytetty, sillä  Suomi  varautui 

jo uuteen  sotaan.  Tällä kertaa myös  sotavankileirien perusta  

mista valmisteltiin jo  ennen sodan syttymistä.  Jatkosota  pelasti  

siten Karvian  varavankilan  lakkauttamiselta.  

Sotavangit maa-  ja  metsätöihin 

Karviassa  jatkosodan  aikana sotavankileiri n:o 2 toimi heinä  

kuusta 1941 lokakuuhun 1942. Sen johtajana  toimi vankilan 

johtaja Armas Paasi, vaikka sotavankileiri ja  vankila olivat peri  

aatteessa  omia yksikköjään.  Karvan  leirille sijoitettiin paitsi  mie  

histöön kuuluneita sotavankeja,  niin  myös  Suomen valtaamalta 

alueelta tuotuja siviilejä,  naisia ja lapsia.  Sotavangit  -  500-900 

henkilöä -sijoitettiin  Rihkaan siirtolan parakkeihin.  
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Useimmat sotavangit  määrättiin metsätöihin,  joskin naisten työ  

kohteet olivat pääosin  vankileirin lähiympäristössä.  Neuvosto  

sotilaita kuljetettiin  kauemmaksikin metsähallituksen ja puolus  

tusvoimien metsätöihin. Sotavangit  rakensivat mm. edelleen 

käytössä  olevan metsäkämpän  Mustajärven eteläpäähän.  Suo  

men eteneminen  itärintamalla aiheutti nytkin  yllätyksen,  sota  

vankien lukumäärä kasvoi  hallitsemattomasti ja vankien huolto 

ei  toiminut.  Vankien kuolleisuus kasvoi  talvella 1942. Näin kävi 

Karvian leirilläkin, jossa vankikuolleisuus oli keskimääräistä 

korkeampi.  Ankarat työolosuhteet  lisäsivät nälän heikentämien 

vankien kuolleisuutta. Sotavankeja  kuoli Karvian  leirillä noin 

270, kaikki  miehiä. Lisäksi  kymmeniä  vankeja  kuljetettiin  sota  

sairaaloihin. Rihkaan parakeilta  johti kärrypolku  hautausmaalle,  

jonne kuolleet haudattiin. Kuolleiden lukumäärä vaihtelee ar  

kistolähteestä riippuen. 

Sotavankien huolto-ongelmat helpottivat, kun vankeja  ryhdyt  

tiin luovuttamaan töihin maatiloille ja teollisuudelle,  samalla 

vankikuolleisuus laski nopeasti. Myös Karvian leirin alaisia van- 

Sotavankeja  ruokaile  

massa  ja lämmittele  
mässä 



Sotavangit  pesulla  

maalaistalon pihassa 

keja  sijoitettiin töihin lähiseudulle,  mikä edesauttoi sotavanki  

leirin toiminnan jatkumisen  sodan loppuun  saakka.  Sotavanki  

leiri n:o 2 lakkautettiin lokakuussa 1942 ja pääosa vangeista 

siirrettiin Köyliöön.  Köyliössä  oli ollut samanaikaisesti upseerei  

ta  sotavankina sekä suomalaisia ns.  poliittisia vankeja,  joiden 

keskinäinen yhteydenpito  haluttiin katkaista. Niinpä poliittiset 

vangit  siirrettiin Karvian varavankilan Rihkaan siirtolaan. 

Vankilan  toiminta  vakiintuu  

Sodan päättyminen  näkyi  ensin taantumana Karvian varavanki  

lan toiminnassa. Lannoitteita ei saanut, pellot  rapistuivat  ja juuri 

kuokittuja  peltoja  jouduttiin jättämään lepäämään.  Taantuma 

hellitti kuitenkin nopeasti ja vuosi 1948 oli jo elpymisen  aikaa. 

Lannoitepula  helpotti  ja vaikka  vankilan peltoalaa  ei juuri lisät  

ty,  rakennustoiminta vilkastui. Vankeja  työskenteli  1940-luvun 

alkupuolella  Suo  Oy:n  ja Kyrö  Oy:n  polttoturvetyömaiden  lisäk  

si myös metsätyömailla  sekä enintään muutaman  kymmenen  

vangin  työporukkoina  erillisissä siirtoloissa mm. Kurun  ja Kau  

hajoen  metsissä. 



Paloturvallisuus 

kyseenalaistettiin  

25  toimintavuoden 

aikana tapahtui  
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Vankilan karjan  pääluku  kasvoi ja mallitilaan käytiin  tutustu  

massa hyvinkin kaukaa. Vuonna  1954 valmistuivat uusi viljan 

kuivaamo,  viljavarasto  ja pihattonavetta,  jossa  oli tilaa 65 lypsy  

lehmälle sekä lisäksi  30  paikkaa  nuorelle karjalle.  

Runsaan  25  toimintavuoden aikana vankityövoimalla  rakennet  

tiin  mm. 50 asuin- ja 8 karjarakennusta  sekä  168 muuta raken  

nusta, kaivettiin  viemäriä  98 km,  avo-ojaa  554 km,  tieojaa  83  

km,  perattiin puroja  ja viemäreitä 108 km,  raivattiin uudismaata 

runsaat  612 ha sekä ajettiin  painomaata 572 ha:lle. 

Vankilan raivaamista maista otettiin alkuperäisen  suunnitelman 

mukaisiin asutustarkoituksiin yhteensä  175 ha maatalousmaata 

rakennuksineen. Vankilan viljelyksessä  oli  1950-luvun alussa 

vielä yli 400 ha peltomaata.  Ikään kuin  merkkinä tulevasta jä  

tettiin lähes sata hehtaaria raivattua, viljelykseen liian karua 

peltoa  metsittymään.  

Köyliön  varavankilassa 1.7.1959 sattuneessa  tulipalossa  kuoli 16 

vankia. Samoin vangin  kiljun  teko Karvian varavankilassa päät  

tyi 21.7.1959 onnettomasti. Pihattonavetta, puimala,  viljan kui  

vaamo ja viljavarasto  paloivat  varomattoman  tulenkäsittelyn  

seurauksena. Tulipalojen  seurauksena puurakenteisten  vanki  

loiden paloturvallisuus  kyseenalaistettiin.  

Tässä  vaiheessa palautettiin  myös mieliin Suomen Suonviljelys  

yhdistyksen  1930-luvulla tekemät viljavuustutkimukset.  Asutus  

hallitus ilmoitti,  ettei vankilan pelloilla  ole käyttöä  elinkelpois  

ten  tilojen muodostamisessa tai edes vanhojen tilojen  lisämaina. 

Varavankilan kunnostaminen ja uudelleen rakentaminen olisi 

sekin tullut kalliiksi. Vankilaa ei  myöskään  enää  pidetty  tarpeel  

lisena,  koska  siellä olevat vangit  voitiin sijoittaa  muihin vanki  

loihin. Huhut vankilan lakkauttamisesta lisääntyivät.  Vuoden 

1959 puolivälissä  vankilan johtajaksi  tullut Matti  Herna  kirjoitti 

11.1.1960 "Viime  aikoina on  ollut liikkeellä huhuja  Karvian va  

ravankilan lakkauttamisesta. Tämä on synnyttänyt  levottomuut  

ta  paikkakuntalaisissa,  joiden  edustajat  ovat  käyneet  vankein  

hoito-osastossakin esittämässä näkemyksensä  asiassa.  Ilmeisesti 

pidetään  siis  vankilaa tärkeänä paikkakunnalle".  



Maat Metlan 

hallintaan 
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"Aseettomat" mitä  

töivät taitavasti 

toiminnan  

Karvian  "väliaikainen" varavankila lopetettiin asetuksella 

30.12.1960. Viimeiset vangit  siirrettiin 19.12.1960  Huittisten va  

ravankilaan. Henkilökunta oli hakeutunut muualle jo kesästä  

alkaen ja sijoittunut  töihin 16 vankilaan ympäri maata.  Vankilan 

ydinalueella  toimintaa jatkanut  sosiaaliministeriön alainen eri  

tyistyölaitos tarjosi työpaikan  osalle varavankilan henkilökun  

nasta. 

Maaliskuun 6.  päivänä  1961 maatalousministeriö siirsi  päätök  

sellään suurimman osan varavankilan maista Metsäntutkimuslai  

toksen hallintaan.  

Erityistyölaitos 
Karvian  erityistyölaitos  jatkoi varavankilan toimintaa. Omantun  

non syistä  asevelvollisuuttaan suorittamasta kieltäytyneet  henki  

löt, lähinnä jehovantodistajat  siirrettiin Karviaan Hangon  edus  

talta puolustuslaitokselle  kuuluneelta Hästö-Busön  saarelta,  

missä he olivat vakaumukseensa vedoton kieltäytyneet  kaikesta 

työstä.  Sosiaaliministeriön mukaan "Karviassa on runsaasti  tou  

hua ammattitaidottomille ja hanslankareille,  ja jokaisena  päivä  

nä  voi tyhmempikin  omin silmin nähdä suoritettuja työn tulok  

sia.  Totaalinen sodankäynti  tarvinnee todellisuudessa omantun  

nonarkojenkin  työpanoksen.  Eri  miehet ne ovatkin,  jotka ruu  

miita tekee, kuin ne,  jotka niitä  pesee.'' 

Arkistolähteiden perusteella  "aseettomat" mitätöivät  kuitenkin 

taitavasti erityistyölaitoksen  toiminnan. He eivät tulleet laitok  

seen vapaaehtoisesti,  kieltäytyivät  työstä  ja  valittivat heitä kos  

keneista päätöksistä.  Laitoksen johto  tuskastui tilanteeseen jo 

1960-luvun puoliväliin  mennessä.  Pääesikunnalle osoitetussa  

kirjeessä  ilmoitettiin, "ettei 25.5.65 palvelukseen  kutsutuista 25 

aseettomasta saapunut laitokseen määräaikaan mennessä  ainut  

takaan. Tekoon syyllistyneet  on välittömästi voimassa olevien 

määräysten mukaisesti etsintäkuulutettu". Laitoksen johdon  ai  

kaa kului etsintäkuulutusten laadinnassa sekä aseettomien  kuu  

lusteluissa ja valitusten käsittelemisessä. Aseettomat saattoivat 

"ottamaan aurinkoa".  



Toiminta päättyi  

vuonna 1969 
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Erityistyölaitoksen  ylläpito oli paljolti henkilökunnan varassa.  

Vankiparakit  ränsistyivät  ja niiden tulevaisuutta pohdittiin  myös 

TV-uutisissa. Erityistyölaitoksen  toiminta päättyi  vuonna 1969- 

Osa laitoksen "jäämistöstä"  luovutettiin Metsäntutkimuslaitok  

selle. Vankila- ja asutustoiminnan  sekä mallitilan aikakausi oli 

päättynyt.  

Hevoskuorman tekoa metsätyömaalla  





Parkanon  tutkimus  

aseman  synty 

Oi  avi  Huik  ari  
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Soiden koeojituksia  

alettiin vaatia 

Metsien  soistumisen  pelko  aktivoi  
kenttäkoetoiminnan 

Soiden suuri määrä  ja kangasmaiden  soistuminen herättivät jo  

varsin varhain tutkijoiden  huomiota. Pohdittiin sitä,  miten suot  

syntyvät  ja miksi  ne laajenevat.  P.A.  Gadd väitteli vuonna 1776 

Turun yliopistossa  soiden synnystä.  Hänen  väitöskirjansa  oli 

ensimmäinen  soistumista  luonnontieteellisenä ilmiönä tarkas  

tellut tutkimus. Gadd  osoitti aiemmista käsityksistä  poiketen,  

että soita syntyy  Suomessa  järvien umpeenkasvun  lisäksi met  

sämaiden soistumina. Samaan  tulokseen päätyi  seuraavalla 

vuosisadalla myös  kuuluisa tutkimusmatkailija  ja luonnontietei  

lijä N.A. Nordenskiöld. 

Useissa  1800-luvulla Suomessa julkaistuissa  tutkimuksissa to  

dettiin huolestuneina,  että suot laajenevat  ja että ne vaikeutta  

vat talouselämän kehittämistä. Ilmiön pelättiin  olevan seuraus  

ta lähenevästä jääkaudesta.  Huolta aiheutti etenkin se, että soi  

den laajeneminen  tapahtui  kasvullisten metsämaiden kustan  

nuksella,  myös  vesistöjen  umpeenkasvua  pidettiin varallisena 

ja luonnonoloja  muuttavana, haitallisena ilmiönä. 

Sitä mukaa kun metsien puuston arvo vientikaupassa  arvok  

kaana raaka-aineena kohosi,  alettiin vaatia  soiden koeojituksia  

soistumisen  pysäyttämisesi.  Vuonna 1884 Suomen Metsänhoito  

yhdistys  esitti kirjallisen  vaatimuksen laajojen  ojituskokeiden  

perustamisesta  metsän kasvun edistämiseksi soistuneilla mailla. 

Samoin vuonna 1900 totesi kruunun metsäkomitea mietinnös  

sään, että "Laajassa  määrässä  vähentää metsiä alkuaan  kuivilla  

kin  mailla se seikka,  että maat  useissa paikoin  vähitellen muut  

tuvat vesiperäisiksi,  peittyvät  suomaiden kasvipeitteillä  ja tulevat 

yhä vähemmän sopiviksi  nopealle  ja kestävälle puunkasvulle".  

Komitea ehdotti tutkittavaksi ojituksen vaikutusta metsien kas  

vuun sekä perustettavaksi  valtion maille koeojituksia,  joiden 

avulla voitaisiin tutkia ojitustoiminnan taloudellisuutta. 



Valtion maille 

koeojituksia  
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Ensimmäisiksi 

koeojitusalueiksi  

Vilppulan  Jaakkoinsuo  

ja Ylisenjärven  vesijättö  

Vuonna 1913 asetettu, senaattori A.O. Kairamon puheenjohdol  

la toiminut komitea perusteli  myös  varsin  laajasti  tutkimusmet  

sissä  tapahtuvan  pitkäjänteisen  koetoiminnan tarvetta. Komitea  

totesi mietinnössään, että "Tutkimukset ovat nimittäin osoitta  

neet, että enin osa Suomen soista on  syntynyt  metsämaan  sois  

tumisen kautta sekä että tätä metsämaan  soistumista edelleen  

kin  jatkuu vähentymättömällä  voimalla. Varsinkin näin on laita 

vedenjakajaseuduilla,  joissa  usein yli  75 %,  jopa  toisinaan yli  

95 % koko suoalasta käsittää entistä  metsämaata.  Tämä suoalan 

kasvaminen metsän  kustannuksella on moniaalla pelottavan  

nopea, kuten  useat  esimerkit osoittavat. Niinpä viime vuosisa  

dan kuluessa esimerkiksi Kankaanpään  hoitoalueessa suuret  

alat metsää  ovat muuttuneet  suoksi,  ja samanlaisia esimerkkejä  

on Pohjanmaalta."  Tässä mietinnössä luonnehdittiin siten  jo  

perusteet Hämeen- ja Pohjankankaan  valtion maiden siirtämi  

seksi  metsätieteellisen koelaitoksen hallintaan tieteellisen tutki  

mustyön koekentiksi.  

Vuonna 1907 metsähallitus pyysi  Suomen Senaatilta lupaa  kah  

den suonkuivausmetsänhoitajan  palkkaamiseen  koeojitusaluei  

den perustamisen asiantuntijoiksi.  Ensimmäisiksi  koeojitusalu  

eiksi valittiin Vilppulan Jaakkoinsuo  ja Ylisenjärven  vesijättö,  

joiden  ojitukset suunniteltiin vuonna 1908 ja toteutettiin vuotta 

myöhemmin.  

Tuon ajan  tunnettuja suontutkijoita  olivat A.K. Cajander  ja hä  

nen apunaan toiminut suonkuivausmetsänhoitaja  Antti Tanttu. 

Hän  julkaisi  Cajanderin  ohjauksessa  vuonna 1915 lisensiaatti  

tutkimuksensa "Tutkimuksia ojitettujen  soiden metsittämisestä". 

Suonkuivausmetsänhoitajan  virkaa hoitaessaan Tanttu tutki 

vuosina 1860-70 tehtyjen ns.  nälkävuosien maanviljelykseen  

tarkoitettujen  ojitusalueiden  metsittymistä. Hänellä oli siten en  

simmäisenä  käytettävissään  luonnosta,  koeojitusalueilta  saadut 

tulokset neljän  vuosikymmenen  ajalta. Näin  alkoi vähitellen to  

teutua  kauan kaivattu metsäojituksen  kenttäkoetoiminta. 



Cajanderin raportille   

suuri hyväksyntä   
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Metsätieteellisen  koelaitoksen  perustaminen  

Metsäkonduktööri,  yliopiston  dosentti A.K. Cajander  sai vuon  

na 1906 metsähallituksen esityksestä  Suomen Suuriruhtinaan  

maan senaatilta riittävät  määrärahat ja vuoden virkavapautta  

tutustua metsäopetukseen  ja metsäntutkimuksen organisaatioi  

hin ulkomailla. Hän  perehtyi  Saksan,  Ranskan, Itävallan,  Unka  

rin,  Sveitsin,  Tanskan ja  Ruotsin metsäntutkimuslaitoksiin. Mat  

kalta palattuaan Cajander  sai  tehtäväkseen huolehtia korkeim  

man metsäopetuksen  siirtämisestä  Evolta  Helsinkiin Keisarilli  

sen Aleksanterin Yliopistoon.  

Cajanderin  raportti "Metsätieteellinen tutkimustoiminta ulko  

mailla ja ehdotus sen järjestämiseksi  Suomessa" saavutti niin  

suuren hyväksynnän,  että Suomen senaatti asetti 22.4.1909 ko  

mitean  "valmistamaan seikkaperäiset  ja asian vaatimat ehdo  

tukset metsätieteellisen koelaitoksen perustamista  varten". Ko  

mitea jätti  yksimielisen  mietintönsä  joulukuussa  1913 toteutet  

tavaksi  seuraavin  perustein: 

• Korkein  metsäopetus tapahtuu  edelleen opetusministeriön  alaisessa  Helsingin  yli  

opistossa,  mihin se oli  siirretty  Evolta vuonna 1909- 

• Suomen  metsien sekä joutomaiden tilaa ja kehittämistä varten  hankittavan tiedon 

luojaksi  sekä  kenttäkoetoiminnan toteuttajaksi  ja ylläpitäjäksi  perustetaan maata  

lousministeriön alaisuuteen tieteellisesti korkeatasoinen  ja hallinnollisesti sekä  toi  

minnassaan  itsenäinen  metsätieteellinen koelaitos. 

• Metsätieteelliselle koelaitokselle siirretään  valtion hallinnassa  olevat  luonnonpuis  

tot  ja kansallispuistot  sekä erityisiä  luonnonvaroja  omaavat  alueet. Valtion hallin  

nassa  olevia maita  ja vesiä  siirretään  tämän  lisäksi  tarpeen mukaan koelaitoksen 

hallintaan tutkimus- ja koetoiminnassa  käytettäväksi.  

• Metsätieteellisellä koelaitoksella on tämän  lisäksi oikeus suorittaa  koetoimintaa 

myös  muilla valtion mailla yhteistyössä  omistajan kanssa.  

• Metsätieteellisen koelaitoksen varat  budjetoidaan  sille valtion tulo-  ja menoarvioon, 

jotta  laitoksen  riippumattomuus turvataan  sekä  samalla varmistetaan  kansantalou  

den kontrolli. 



Erilaisia metsiä  

siirrettiin eri  

ilmastoalueilta 

metsätieteellisen 

koelaitoksen 

hallintaan 
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Ensimmäisen maailman sodan syttyminen  siirsi kuitenkin lai  

toksen perustamista.  Asetus  metsätieteellisen koelaitoksen pe  

rustamisesta annettiin  lokakuussa 1917. Toimintansa laitos 

aloitti itsenäisessä Suomessa heinäkuun 1. päivänä  1918. 

Metsätieteellistä koelaitosta koskevassa  asetuksessa säädettiin 

myös,  että laitoksella on oikeus tutkimustarkoituksiin kaataa 

koepuita  ja ryhtyä  metsänviljelys-,  ojitus- ynnä muihin kokeilu  

töihin metsähallituksen hallinnassa olevissa valtion metsissä. 

Metsätieteellisten kokeiden pitkäaikaisuuden  takia määrättiin 

asetukseen  liittyvässä  johtosäännössä,  että koealueet on rau  

hoitettava myös uudisasutukselta. Koealueita ei saanut siis  

käyttää  muihin maankäyttötarpeisiin  kuin tutkimukseen,  vaik  

ka  valtion omistamat maat muutoin olivat ensisijainen  maan  

käytön reservi. 

Ajatus  tutkimuslaitoksen omassa  hallinnassa olevista koealueis  

ta oli syntynyt  asteittain ja sen toteutti vertaansa  vailla olevalla 

tavalla laitoksen johtaja, professori  Olli Heikinheimo. Vuosina  

1918-28 siirrettiin metsätieteellisen koelaitoksen hallintaan eri  

laisia metsiä  eri ilmastoalueilta kautta maan. Kun  metsätieteel  

linen koelaitos siirrettiin vuonna 1929 lailla metsähallituksen 

valvonnasta itsenäiseksi,  suoraan maatalousministeriön alaisuu  

teen, määriteltiin laissa samalla myös kokeilualueiden käyttö  

periaatteet.  

Huoli  soistumisilmiöstä,  metsävarojen  riittävyydestä  sekä tiedon 

puute metsien puuston mittaamisesta, metsämaiden luokituk  

sesta, eri puulajien  käyttömahdollisuuksista,  oikeista hakkuuta  

voista, metsien  uudistamisesta, metsiä  uhkaavien tuhojen  tun  

nistamisesta ja torjunnasta pakottivat  aloittamaan kenttäkoetoi  

minnan. Kokeita ryhdyttiin  perustamaan valtion metsissä määrä  

tietoisesti eri puolille  maatamme. Kokemus on sittemmin ositta  

nut, että A.K. Cajanderin  mietinnössään viitoittamat periaatteet  

metsäntutkimuksen organisoinnista  hallinnollisesti itsenäiseksi 

laitokseksi ovat mahdollistaneet laitoksen toiminnan vastuullise  

na ja riippumattomana  kansantalouden kehittämiselle ja käytän  

nön  metsätaloudelle välttämättömien tietojen tuottajana. 



Vuonna 1956 

säädettiin 

laki luonnon  

puistoista  
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Metsänvartijan talo  

Häädetjä rvellä  

Pohj ankankaan  sittemmin  Häädetjärven  
kokeilualueen  synty  
Metsätieteellisen koelaitoksen hallintaan 4.12.1924 siirretyistä 

tutkimusalueista yksi oli  Hämeenkankaan ja Pohjankankaan  

karu ja hyvin  soistunut metsäalue sekä siihen liittyvänä Hää  

detkeitaan luonnontilainen kohosuo laiteineen. Metsähallituk  

sen selvityksen  mukaan alueen ilmasto,  maaperä  ja puusto se  

kä kasvillisuus  edustivat  Pohjois-Satakunnan  sekä Suomense  

län eteläisimmän osan ekologisesti  äärimmäisen karuja  oloja.  

Vuonna  1956 säädettiin laki  luonnonpuistoista,  samalla Häädet  

keitaan suoalueesta tuli luonnonpuisto.  Tällä haluttiin varmen  

taa Häädetkeitaan keidassuoalueen säilyminen  luonnontilaise  

na,  jotta siellä voidaan pitkäaikaisin  havainnoin, toistuvin  kar  

toituksin ja tieteellisin tutkimuksin seurata  metsämaiden soistu  

misilmiötä. Muulla osalla kokeilualuetta oli heti perustamisesta  

lähtien aloitettu kartoitukset ja kokeelliset tutkimukset erilais  

ten suojelu-  ja sarkaojitusten  vaikutuksista metsille vaaralliseksi 

todetun soistumisilmiön torjunnassa.  Pohjankankaalle  perustet  

tiin myös karujen  kangasmetsien  kasvun  seuraamista  varten 

kestokoealoja.  Kaikki  kokeilualueessa ja luonnonpuistossa  to  

teutettujen  tutkimusten suunnitelmat tehtiin metsätieteellisen 

koelaitoksen tutkijoiden  toimesta. Kustannukset tutkimus- ja 

koetoiminnasta maksettiin koelaitoksen varoista vuotuisen tut  

kimusohjelman  ja rahoitussuunnitelman mukaisesti. 

Häädetkeitaan luonnonpuistossa  toimi paikallinen  metsänvarti  

ja. Hänelle maksettiin korvaus  etukäteen määrätyistä suojelu  

alueen tarkastustehtävistä. Pohjankankaan  kokeilualueen koe  

aseman rakennukset rakennettiin Niinisaloon rautatieaseman 

viereen  vuonna 1924. Rakennukset olivat samojen  piirustusten  

mukaiset kuin muuallakin maassa. Päärakennuksessa oli ko  

keilualueen hoitajan perheasunto  sekä kaksi  vierashuonetta. 

Koeasemalle rakennettiin myös navetta ja talli sekä raivattiin  

peltoa  muutama hehtaari vaatimatonta taloudenpitoa  varten. 

Koeaseman  hoitajalla oli velvollisuus tarjota kokeilualueessa 

työskenteleville  tutkijoille ja heidän apulaisilleen  asunto  sekä 
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Suuri osa  koeaseman 

maista  ja  rakennukset 

siirtyivät  puolustus  

ministeriön hallintaan 

vaatimaton ruoka. Palvelujen  kehittyessä  voitiin tästä virkaan 

sidotusta velvollisuudesta vähitellen luopua.  

Maaliskuun 7. päivänä  1935 suurin osa Pohjankankaan  kokei  

lualueen maista ja koeaseman rakennukset  siirtyivät  puolustus  

ministeriön  hallintaan. Se  tarvitsi  alueet tulevan kertausharjoi  

tuskeskuksen  tarpeisiin. Samalla alueelle sijoitettiin tykistön  

koeampumakenttä  Utista. Maiden mukana siirtyivät tutkimus  

laitoksen palveluksessa  olleet työntekijät, metsätyönjohtaja  

Joutsenlahti  sekä metsänvartija  Ranta puolustusministeriön  pal  

velukseen. Häädetkeitaan koealue jäi kuitenkin tutkimuslaitok  

sen  hallintaan muodostaen Häädetjärven kokeilualueen. Osa 

Hämeen-  ja Pohjankankaalle  perustetuista  kokeista säilyi  kui  

tenkin tutkimukselle käyttökelpoisena.  Hyvässä  yhteistyössä  

Puolustusvoimien kanssa  niitä on voitu hyödyntää  tähän päi  

vään  saakka.  

Vuonna  1946 esitti professori  Yrjö Ilvessalon puheenjohdolla  

toiminut metsäntutkimuskomitea mietinnössään kokeilualuei  

den täydentämistä  ja laajentamista.  Komitea esitti myös  henki  

lökunnan lisäystä  siten,  että  joillakin  koeasemilla olisi  läpi  vuo  

den akateemisen loppututkinnon  suorittanut  tutkija  johtajana.  

Malli saatiin  Maataloustieteellisen koelaitoksen organisaatiosta.  

Sellaisenaan komitean esitys ei toteutunut, mutta se kuvasti  jo  

syntymässä  olevaa tarvetta hajauttaa  Metsäntutkimuslaitoksen 

toimintaa pääkaupungista  eri puolille  Suomea. 

Sodan ja alueluovutusten vaikeuttamaa tilannetta metsätieteelli  

sessä  koetoiminnassa selvittämään asetettiin 6.9.1956 jälleen  

metsäntutkimuskomitea, joka jätti  mietintönsä 29.2.1960. Komi  

tean puheenjohtajana  toimi akateemikko Yrjö Ilvessalo ja sih  

teerinä  professori Peitsa  Mikola. Komitea  totesi  jo työnsä alku  

vaiheessa,  että kokeilualueet ja luonnonsuojelualueet  ovat li  

sänneet  oleellisesti tutkimuslaitoksen tutkimustehoa sekä sa  

malla mahdollisuuksia tutkimustulosten tunnetuksi tekemiseksi. 

Akateemikko Ilvessalon johtama metsäntutkimuskomitea esitti 

maatalousministeriölle 22.2.1958, että Metsäntutkimuslaitoksen 

kokeilualueiden täydentämissuunnitelma  annettaisiin Metsän-  

Niinisaloon  vuonna 1924 

rakennetut koeaseman  

rakennukset  



Yksityiskohtaisia  

esityksiä  

monilta 

koealueilta  
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Häädetkeitaan 

kokeilualue 

laajeni 

tutkimuslaitoksen valmisteltavaksi. Maatalousministeriön pää  

tökseen perustaen Metsäntutkimuslaitoksen hallitus asetti sa  

mana vuonna kokeilualuetoimikunnan,  jonka puheenjohtajak  

si  määrättiin professori  Risto Sarvas sekä sihteeriksi ja samalla 

myös ainoaksi jäseneksi  professori  Olavi  Huikari. Toimikunnan 

tehtävänä oli tehdä täsmennetty esitys  kokeilualueiden täyden  

tämisestä ja uuden kokeilualueen perustamisesta.  

Kokeilualuetoimikunnan esityksestä  tutkimuslaitoksen hallitus 

nimesi saman  vuoden toukokuun 8. päivänä  kuusi  tutkimuslai  

toksen tutkijoista koostuvaa toimitusryhmää,  tekemään yksi  

tyiskohtaiset  esitykset  seuraavista  kohteista: Keski-Pohjanmaan  

kokeilualue,  Häädetjärven  kokeilualueen laajentaminen,  Pyhä  

kosken  kokeilualueen täydentäminen,  Kainuun kokeilualueen 

ja koeaseman perustaminen,  Laanilan ja Pallasjärven  kokeilu  

alueiden sekä Pyhätunturin  kansallispuiston  täydentäminen  ja  

Ääverjoen  kokeilualue. Toimitusryhmille  annettiin aikaa aineis  

ton keruuseen ja maastotarkastuksiin 31-10.1958 ja lausunnon 

tekoon kokeilualuetoimikunnalle 31.11.1958 mennessä.  

Häädetjärven  kokeilualueen laajentamista  selvittävässä työryh  

mässä olivat puheenjohtajana  professori  P. J. Viro  ja jäseninä  

tohtori Veijo  Heiskanen sekä metsänhoitaja  Esko Salo. Työryh  

mä esitti Häädetkeitaan kokeilualueeseen siirrettäväksi luon  

nonpuistoon  lännessä rajautuvan,  metsähallituksen hallinnassa 

olevan noin  1500 hehtaarin laajuisen  alueen vesistöineen. Näin 

myös tapahtui  vuonna 1959. 

Häädetjärven  kokeilualueessa,  luonnonpuiston  vieressä  ryhdyt  

tiin suontutkimusosaston johdolla heti tutkimaan metsäoja  

aurojen sekä metsänparannusaurojen  työtehoja,  työtulosten  

vaikutuksia ns. vesikangasrämeiden  luontaiseen taimettumi  

seen sekä jo olemassa olevan puuston kehitykseen.  Kokeilu  

alueen metsiin perustettiin  myös  useita uusia kestokoealoja  se  

kä lannoituskokeita. 

Kokeilualueen ja luonnonpuiston  rajautuessa  toisiinsa sovin 

valtion luonnonsuojelunvalvoja  Reino  Kalliolan kanssa  siitä,  et  

tä luonnonpuiston  ja muiden luonnonsuojelualueiden  ns. suo- 



27  Parkanon tutkimusasema 
-

 metsäntutkimusta 40  «uutta   

Tilusvaihto 

jeluvyöhyke  on alueen rajan  sisäpuolella.  Lisäksi  sovittiin,  että  

ulkopuolisia  ojituksia  tai  hakkuita toteutettaessa ojamaita  tai  

hakkuutähteitä ei joudu luonnonsuojelualueen  puolelle.  Rajan  

ulkopuolella  voitiin  toimia ilman lisärasitteita. Tämä oli  mielen  

kiintoinen ennakkosopimus  ja omaksuttu käytäntö,  jota  olisi 

syytä  noudattaa edelleenkin. 

Alkkian varavankilan maa-alueet  

Metsäntutkimuslaitoksen hallintaan 

Tehokkaan asutustoiminnan ansiosta Suomen  maataloustuotan  

to nousi  nopeasti sodanjälkeisestä  nälänhädän uhkatilanteesta 

lähelle omavaraisuutta. Samalla lakkasi kannattavuus maata  

loustuotantoa sekä uuden pellon  raivausta harjoittavilta syrjä  

seutujen  vankiloilta ja valtion tiloilta. 

Oikeusministeriössä ja sen alaisessa vankeinhoito-osastossa 

ryhdyttiin  selvittämään 1950-luvulla Karvian varavankilan lak  

kauttamisen mahdollisuuksia ja sen käyttöön metsähallitukselta 

luovutettujen  maa-alueiden käyttömahdollisuuksia  yhteiskun  

taa paremmin  hyödyttäviin  tarkoituksiin. Vankilan raivaamia 

peltoja  oli  jo aiemmin luovutettu asutustiloiksi asuin-  ja talous  

rakennuksineen. Vankilan omassa käytössä  oli useita satoja  

hehtaareja  peltoa  sekä suuret navetat,  sikalat,  tallit ja vankilan 

muut rakennukset. 

ASO ja sen  seuraajana  Asutushallitus tutkivat mahdollisuuksia 

käyttää  raivattuja  peltoja  uusien asutustilojen  perustamiseen.  

Selvitykset  osoittivat,  että uusien tilojen perustaminen  niin ka  

ruille ja syrjäisille  seuduille ei  ollut enää  mielekästä. Ei pidetty  

myöskään  vankeinhoidon,  eikä valtion edun mukaisena jatkaa  

syrjäisen  vankilan toimintaa. Niinpä ei katsottu järkeväksi  

hankkia  asukkaita vankila-alueelle jo raivatuille ja osittain ra  

kennetuille tiloille (Välisalo RN:o 18; 19, Ylä-Lyly  RN:o 1;20, 

Alasalo RN:o  1;21 ja Ala-Lyly  RN:o 1;22), vaan  ne luovutettiin 

asutukseen  kelpaamattomina  metsähallitukselle. Metsähallitus 

velvoitettiin luovuttamaan tilusvaihtona Asutushallitukselle vas  

taavasti metsämaata  muualta, paremmin sopivammalta  alueelta 

Kourajärven sauna  
rakennus  
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asutustarkoituksiin. Tällä tilojen vaihdolla saatiin  Metsäntutki  

muslaitoksen kokeilualueeksi siirrettävä alue yhtenäiseksi.  

Vuosina 1958-1960 käydyissä  Karvian varavankilan lakkautta  

mista koskevissa  neuvotteluissa oli tarkasteltu kaikkia mahdol  

lisia  ratkaisuja.  Maatalousministeriön metsätoimiston  edustaja  

na työryhmässä  toiminut Paavo W. Jokinen  tiedusteli tuolloin,  

voisiko vankilan hallinnassa olevia  luonnontilaisia soita, metsiä 

ja peltoja  käyttää  Metsäntutkimuslaitoksen suotutkimusosas  

ton kenttäkoetoimintaan. Minut pyydettiin kuultavaksi asian  

tuntijana ongelmaa  pohtineeseen  toimikuntaan. Olin mukana 

tutustumassa asiaan  oikeusministeriön vankeinhoito-osaston 

osastopäällikön,  hallitusneuvos Valentin Sointeen puheenjoh  

dolla työskentelevän  työryhmän  kokouksissa  ja sen  tekemissä 

maastotarkastuksissa vankilan alueella Alkkiassa.  

Metsänjalostuksen  tutkimussuunnalta pyydettiin  lausunto mah  

dollisuudesta hyödyntää  vanhoja  peltoja  metsänjalostuksen  

kenttäkoetoimintaan. Maisteri Max Hagmannin kirjoittamassa  

lausunnossa todettiin olevan tarvetta hallankestävyyskokeiden  

ja puulajikokeiden  perustamiseen  ilmastollisesti ja maaperälli  

sesti vaikeille alueille. Metsäntutkimuslaitoksen kantana ilmoi  

tin  laitoksen menettäneen  Pohjankankaan  koeaseman Niinisa  

lossa ja kokeilualueen armeijan käyttöön.  Pohjois-Satakunnan  

ja Suomenselän eteläisimmän osan erittäin soisia  ja karuja  met  

säekologisia  oloja  sekä niiden parannustöiden  vaatimaa tutki  

mustoimintaa  voitaisiin  merkittävästi  tehostaa vankilalta vapa  

utuvilla metsä- ja joutomailla sekä pelloilla. Kokeellinen 

tutkimustyö  olisi metsäojituskelpoisuuden  ja lannoitusmahdol  

lisuuksien toimenpiderajojen  määrittelyssä  hyvin  ajankohtainen  

ja kiireellinen. Metsäojitusta tehtiin jo silloin vuosittain noin  

120 000 hehtaarin alueella ja vuotuinen työmäärä tulisi nouse  

maan nopeasti  200  000 hehtaarin. Myös metsäojitettujen  soiden 

lannoituksesta oli  juuri annettu ohjeet  ja toiminta  oli  laajene  

massa käytäntöön.  Oli tärkeää tutkia kenttäkokein lannoitese  

osten ja hivenaineiden vaikutuksia sekä kehittää uusia  lan  

noitteita. 
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Työryhmän  esityksen  perusteella  Maatalousministeriö siirsi  

6.3.1961  tekemällään päätöksellä  osan Karvian varavankilan 

maa-alueista Sosiaaliministeriön käyttöön  asepalveluksesta  

kieltäytyneiden  hoitolaitokselle ja osan Metsäntutkimuslaitok  

sen hallintaan. Yhteensä siirrettiin  tällöin Pohjois-Satakunnan  

kokeilualueeseen varavankilan käytössä  olleita maita noin 

2400 hehtaaria. 

Asetin lausunnossani ehdottomaksi vaatimukseksi alueiden 

vastaanottamiselle,  että Metsäntutkimuslaitokselle luodaan jo 

alkuvaiheessa mahdollisuus palkata  alueelle yksi  ympärivuo  

den paikalla  asuva  tutkija ja työnjohtaja  sekä riittävät  määrära  

hat tutkimustoimintaan. Sain valita tutkijan ja työnjohtajan  

asunnoksi sopivat  omakotitalot vankilan henkilökunnan asun  

noista. Ilmoitin, että  muita rakennuksia ei  vankilan keskusalu  

eelta tarvittu Metsäntutkimuslaitoksen käyttöön.  

Metsäntutkimuslaitoksen hallintaan siirretyllä metsäalueella oli 

viisi  valmista omakotitaloa,  jotka oli  rakennettu tulevien asu  

tustilojen  käyttöön.  Ne siirtyivät talousrakennuksineen Metsän  

tutkimuslaitokselle samoin kuin yksi  sauna sekä Kourajärven  

rannalla oleva vaatimaton rantamökki. Sosiaaliministeriön asi  

antuntijat  esittivät myöhemmin,  että  vankilatoiminnasta vapau  

tuvia rakennuksia  ja pääosaa pelloista voidaan käyttää  ns. 

omantunnonarkojen,  asepalveluksesta  kieltäytyvien,  laitoksena. 

Keskusteluissa  tuli  esille,  että huomattava osa  laitokseen mää  

rätyistä  henkilöistä olisi hyvin  koulutettuja.  Sosiaaliministeriön 

käsitys  oli, että metsätieteellinen koetoiminta voisi  saada aseis  

takieltäytyjistä  taitavaa apuhenkilökuntaa  metsänparannustöi  

den tietotaustan  sekä metsägeneettisten  tutkimusten kenttäko  

keiden  mittauksiin ja tulosten laskentaan. Sosiaaliministeriöstä 

ilmoitettiin kuitenkin myöhemmin, että aseistakieltäytyjien  

kansainvälinen liitto on kieltänyt  jäseniään  ryhtymästä  mihin  

kään  korvaavaan työhön  vankilapalvelun  aikana. 

Vankilan entiselle toimintakeskukselle kaikkine rakennuksi  

neen  ei tämän  jälkeen  ollut käyttöä.  Keskus ja sen  ympärillä 

Alkkian  kenttäasema  
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olevat peitot haluttiin muiden mahdollisuuksien puuttuessa  

siirtää Metsäntutkimuslaitokselle. Metsäntutkimuslaitoksen kan  

tana esitin rakennusten suhteen jyrkän kielteisen kannan. Hel  

pottaakseni  vaikean ongelman  ratkaisemista tein kirjallisen  esi  

tyksen  Suomen Metsästäjäliitolle,  että Karvian entisen varavan  

kilan rakennukset navettoineen, talleineen ja sikaloineen sekä  

laajoine  pelto-  ja metsäalueineen tarjoaisivat  hyvät  mahdolli  

suudet luontoeläinten puistoksi  ja riistaeläinten tarhaukseen. 

Neuvottelin asiasta silloisen Metsästäjäliiton  puheenjohtaja  Tot  

ti Ahlströmin kanssa  ja hän lupautui  keskustelemaan  asiasta 

myönteisessä  hengessä  järjestön edustajien  sekä valtion met  

sästyksen  valvojan,  ylijohtaja Tauno  V. Mäen  kanssa. Hanke ei  

kuitenkaan edennyt,  kun epäiltiin  sen kannattavuutta. 

Pohjois-Satakunnan  metsäkoeasemasta  
Parkanon  tutkimusasemaksi  

Karvian varavankilan lakkauttaminen ja soille raivattujen  pelto  

jen sekä  vankilan hallinnassa olleiden metsien  siirtyminen  

Metsäntutkimuslaitoksen käyttöön  kiirehti paikalla  läpivuoti  

sesi  työskentelevän  tutkijan  sekä riittävän apuhenkilökunnan  

sijoittamista  alueelle. Suontutkimusosastolle oli langennut vas  

tuu koetoiminnan ja uusien tutkimusten käynnistämisestä  Poh  

jois-Satakunnassa.  Tiedustelin vuonna  1960 suotutkimusosas  

tolla työskentelevältä  maatalous- ja metsätieteen maisteri Eero  

Paavilaiselta,  olisiko hän halukas siirtymään Alkkiaan tutkijak  

si. Sovittiin, että hän opiskelee  ensin  Saksassa Göttingenin  yli  

opistossa  kolme kuukautta ja ottaa sen jälkeen  vastaan suon  

tutkimusosaston tutkijan tehtävät Alkkiassa.  

Metsäntutkimuskomitea oli mietinnössään vuonna 1960 esittä  

nyt, että "Alueellisia tutkimuksia sekä  tiettyjen  erikoisalojen  

kokeellista tutkimusta varten  komitea ehdottaa perustettavaksi  

Metsäntutkimuslaitoksen alaisia tutkimus- ja koeasemia." Tätä 

varten tarvittiin muutos  Metsäntutkimuslaitosta koskevaan ase  

tukseen. Sain ministeriöstä tehtäväkseni osallistua asiantuntija  

na valmistelutyöhön  asetuksen muuttamiseksi siten,  että Met- 
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säntutkimuslaitoksen alaisia tutkimus- ja koeasemia voitaisiin 

perustaa ja tutkimusasemalla olisi johtajan  virka 

Eero  Paavilainen nimitettiin 1.6.1961  suontutkimusosaston tut  

kijaksi  Alkkiaan. Hän  oli taitava  ja uuttera sekä  loi hyvät  suh  

teet  alueellisiin viranomaisiin  ja väestöön.  Suontutkimusosas  

ton johdolla  ryhdyttiin  perustamaan uusia kokeita,  kuten oli  

edellytetty  kenttäkoetoiminnan tarvetta selvitettäessä. Tutki  

mustyö tapahtui  tutkimusosatojen  alaisena toimintana. Vuonna  

1962 annetussa uudessa Metsäntutkimuslaitosta koskevassa  

asetuksessa  (asetus 480/62) vahvistettiin,  että Metsäntutkimus  

laitokseen kuuluu tutkimus- ja koeasemia. Asetuksen 11 §:ssä  

säädettiin,  että tutkimusaseman sekä koeaseman johtajana  toi  

mivan  tutkimuslaitoksen viran  tai toimen haltijan  tehtävänä on: 

1) avustaa  tutkimusosastoja  niiden työohjelman  mukaisessa 

tutkimustyössä,  2)  valvoa aseman toimintaa ja suorittaa aseman 

toimialaan kuuluvaa tutkimustyötä  sekä huolehtia pitkäaikais  

ten kenttäkokeiden  jatkuvasta hoidosta ja 3)  tehdä toimialueel  

laan sekä yleisesti  tunnetuksi asemalla suoritettavaa tutkimus  

työtä ja siinä saavutettuja  tuloksia. 

Tutkimusaseman toiminta alkoi Pohjois-Satakunnan  metsän  

koeaseman nimellä. Vuodesta 1968 alkaen nimi  muuttui Poh  

jois-Satakunnan  tutkimusasemaksi ja vuodesta 1970 lähtien 

Parkanon tutkimusasemaksi. Alueella vallitsevan vaikean työt  

tömyyden  takia saatiin suontutkimusosaston ja tutkimusaseman 

anomuksesta jo vuonna 1961 työllisyysvaroja  uusien  metsäeko  

logisten  ja metsähydrologisten  sekä lannoituskoekenttien ojien  

kaivuun,  tarvikkeisiin sekä uusien ojituskoneiden  työnäytök  

siin. Myös  koekenttien mittauksiin ja aineistojen  käsittelyyn  

saatiin avuksi  paikkakunnalta  työllistettäviä  henkilöitä. Kenttä  

kokeiden suunnitelmat,  rahoitusanomukset ja työnjohto hoi  

dettiin alkuvuosina suontutkimusosaston johdolla.  

Eero Paavilainen nimitettiin  Pohjois-Satakunnan  koeaseman 

johtajan  virkaan 18.1.1963. Se merkitsi samalla koeaseman 

kuulumista hallinnollisesti suoraan  Metsäntutkimuslaitoksen,  

vuonna 1962 perustetun ylijohtajan  viran  alaisuuteen. Kenttä-  
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koetoiminta,  tutkimustyö  sekä tiedotus ja  julkaisutoiminta tapah  

tuivat edelleen eri  tutkimusalojen  professoreiden  valvonnassa. 

Metsänjalostustutkimusten  koekentät ideoitiin ja taimimateriaali 

hankittiin sekä perustettiin koekentät metsänhoidon tutkimus  

osaston tutkijan Max Hagmannin  johdolla. Ensimmäinen  koe  

kenttä perustettiin  tälläkin tutkimussuunnalla jo vuonna 1961. 

Professori Yrjö Vuokila ideoi metsien kasvatus-  ja  tuotostutki  

muksen kokeet,  joista ensimmäiset perustettiin vuonna 1963- 

1960-luvun alussa esitin Geologisen  tutkimuslaitoksen profes  

sori  Kahmalle idean lannoituskokeesta,  jossa tutkittaisiin mah  

dollisuuksia löytää  malmivaroja  kasvipeitteen  avulla. Geologi  

nen tutkimuslaitos hankki  tarvittavat  kupari-,  sinkki-  ja nikkeli  

lannoitteet ja koe perustettiin vuonna 1962. Kokeessa  käytetyt,  

vuoriteollisuudelle tärkeiden metallien erilaiset annostustasot  

0, 100, 200  ja 400 kg/ha  olivat tärkeitä myös tutkittaessa myö  

hemmin 1990-luvulla raskasmetallien saastevaikutuksia. 

Pohjois-Satakunnan  metsäkoeasemalle Alkkiaan varustettiin hy  

vin  vaatimaton  toimisto ja laboratorio juuristotutkimuksia  var  

ten. Eero Paavilainen aloitti niissä suurista  vaikeuksista huoli  

matta  tutkimustyön, joka johti lisenssiaatti- ja tohtorintutkin  

toon hyvin  nopeassa aikataulussa. Toimintansa lähes tyhjästä  

aloittavan ja mahdollisimman syrjäisen  koeaseman, sittemmin  

tutkimusaseman johtajan  viran  töiden ohella se oli  kunnioitus  

ta herättävä saavutus.  

Kokeita  perustettaessa tutkittiin myös  erilaisten koneiden ja 

erilaisten lisälaitteiden käyttömahdollisuuksia,  lisäksi tehtiin 

työsaavutus- ja kustannusselvityksiä.  Useita  koneita saatiin  val  

mistajilta tai  maahantuojilta ilmaiseksi koekäyttöön.  Pelloilla 

viljeltiin alkuvuosina laajoilla  alueilla myös  viljaa. Syksyisin  

houkuttelivat seipäillä  olevat viljat  alueelle poikkeuksellisen  

runsaasti teeriä.  Käytin  teerien  metsästysmahdollisuutta  hou  

kuttimena korkeiden virkamiesten saamiseksi Alkkiaan tutustu  

maan alueen kokeisiin ja niiden tuottamiin tuloksiin. Näin tut  

kimustoiminnan tuloksellisuus ja kansantaloudellinen merkitys  

tuli tunnetuksi myös monissa  maamme keskusvirastoissa.  
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Työnäytöksiä  käytettiin  apuna tiedotetta  

essa uusista tutkimustuloksista metsän  

parannustoiminnan tietotaustaksi. Pel  

loille oli raivauksen yhteydessä  lisätty 

muokkauskerrokseen mineraalimaata,  

niitä oli myös  kalkittu voimakkaasti vil  

jakasvien  viljelyn  vaatimusten mukaisesti. Lannoitus oli kuiten  

kin jäänyt viljelyn loppuvaiheessa  vähäiseksi. Pellot kasvoivat  

hyvin  heinää,  mutta pian  selvisi,  että  alueella on voimakkaita 

hivenainepuutteita.  Alkuperäinen  suotyyppi  oli  lähes koko alu  

eella ollut sekä  pellonraivaukseen  että metsänkasvatukseen 

normaaleilla metsänparannuslaissa  hyväksytyillä  perusteilla  

määritellen luontaisesti liian ravinneköyhä.  Ilman vankilatyö  

voimaa ei peltoja olisi koskaan raivattu eikä tehty myöskään  

metsäojitusta. 

Kokeiden perustamisessa  tämä otettiin  huomioon. Alue tarjosi  

hyvät  mahdollisuudet tutkia erilaisten lannoiteraaka-aineiden 

sekä jo käytössä  olevien lannoitteiden ja lannoiteyhdistelmien  

vaikutuksia puiden  kasvuun ja terveydentilaan.  Lannoituksessa 

annettujen  ravinteiden riittävyyttä ja niiden tasapainoisen  an  

nostuksen sekä lannoitusajankohdan  merkitystä  selvittäviä ko  

keita  ideoitiin ja perustettiin runsaasti.  Heti  alussa perustettiin  

myös  sarkaleveys-,  ojasyvyys-  sekä maanmuokkauskokeita. Si  

tä  mukaa kun tutkimusasemalle saatiin omaa henkilökuntaa 

osallistuivat he yhtä hyvin hallintoon, tutkimustyöhön,  koe  

kenttien perustamiseen  kuin kokeiden mittaamiseen, näyttei  

den ottoon ja tiedotukseen. 

Koeaseman  ensimmäi  

nen vuosikymmen  oli  
vilkasta  kokeiden  perus  
tamisen  aikaa. Kuvat 

kokeelta  no 22, perustettu 
1965.  

Metsäntutkimuslaitoksen  

suometsätieteen  professo  
ri,  sittemmin ylijohtaja 
Olavi Huikari  
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Tutkimusaseman toimis  

torakennus  Alkkiassa.  

Toimiston edessä aseman 

johtaja, joka  tuli suksilla 
töihin  lumimyrskyn  
tukittua tiet. 

Raakaan  rahkaturpee  
seen istutettu  männyn  
taimi Alkkiannevan  

hydrologisella koe  
kentällä  (koe  3) 

Koe-  ja  tutkimustoiminnan 
käynnistäminen 

Metsäntutkimuslaitoksen päättäessä vuonna 1961  perustaa koe  

asema Parkanon-Karvian alueelle,  lähdettiin auraamaan uutta  

sarkaa maamme metsäntutkimuksen kentässä. Olihan kysymyk  

sessä  ensimmäinen kokeilu  tutkimushenkilökunnan sijoittami  

seksi  vakinaisesti lähellä työkohteita  sijaitsevaan  maakunnalli  

seen toimipisteeseen. 

Tutkimusaseman ensimmäiseksi tehtäväksi annettiin koe- ja 

tutkimustoiminnan käynnistäminen  aikaisemmin Karvian vara  

vankilalle kuuluneella noin  2400 hehtaarin suuruisella alueella 

Alkkiassa. Aseman toiminnan piiriin tulivat myös Metsäntutki  

muslaitoksen entinen Häädetjärven  kokeilualue sekä eräät  met  

sähallituksen mailla sijainneet  koekentät,  joita sekä metsähalli  

tus  että  Metsäntutkimuslaitos olivat perustaneet. 

Kuten  aina  ensi  kokeiluissa,  tutkimustyö  alkoi puitteiltaan var  

sin vaatimattomasti. Työssä  tarvittavat tutkimus- ja toimistotilat 

jouduttiin  sijoittamaan  Metsäntutkimuslaitokselle siirtyneisiin 

entisiin  vanginvartijoiden  asuin-  ja muihin rakennuksiin. Niistä  

oli kyllä  vara valita, sillä rakennuksia oli kaikkiaan 28 kpl,  mo  

net jo melko heikkokuntoisia. Toimistoksi varustettiin alunpe  

rin  vanginvartijan  saunaksi tarkoitettu rakennus,  ja laboratorio  

töitä tehtiin varsinaisessa  asuinrakennuksessa. Tutkimusvälinei  

nä  olivat mittanauha, vaaituskone sekä kirjoitus-  ja  laskukone. 

Parkanon tutkimusaseman,  josta käytettiin  aluksi nimitystä Poh  

jois-Satakunnan  metsäkoeasema (1961-1967)  ja Pohjois-  

Satakunnan tutkimusasema (1968-1970),  toiminnan alkuvuodet 

kuluivat  pääasiassa kenttäkokeiden perustamisen parissa.  Jo  ke  

sällä 1961 aloitettiin kenttäkokeiden perustamistyöt.  Kokeilla py  

rittiin tutkimaan erityisesti  soiden ja soistuneiden kankaiden 

metsänviljelyä  ja  lannoitusta sekä  hydrologiaa  ja ojitusta.  Tämän 

lisäksi Alkkiaan perustettiin  mm. metsägeneettisiä kokeita  sekä  

tehtiin kenttälaboratorioksi muutetuissa tiloissa ja myöhemmin  

myös muovihuoneessa suometsätieteellistä perustutkimusta.  
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Soiden metsänviljelytutkimuksissa  selvitettiin maanmuokkauk  

sen  ja lannoituksen vaikutuksia männyn  istutuksen ja kylvön  

onnistumiseen  sekä mahdollisuuksia koneellistaa metsänviljely.  

Entisten, viljelystä  poistettujen  suopeltojen  metsittäminen oli 

myös  tutkimusten kohteena. 

Taimikoiden ja varttuneen metsän  lannoituskokeet aloitettiin 

myös  vuonna 1961 perustamalla  eri  fosforilannoitelajien  vaiku  

tusta selvittävä koesarja.  Lannoitteiden levitysajankohta,  lannoi  

tetun puuston kasvatustiheys  sekä eri puulajien ja eri-ikäisten 

puustojen  lannoitusreaktion selvittäminen olivat myös  tärkeitä 

kysymyksiä.  

Hydrologisten  kenttäkokeiden tarkoituksena oli  tutkia sarkale  

veyden  ja ojasyvyyden  vaikutusta ojitusalueiden  vesitalouteen. 

Tähän liittyen tutkittiin myös  erilaisten turpeiden  vesitaloudelli  

sia ominaisuuksia,  kuten veden kapillaarisen  nousun  nopeutta. 

Metsägeneettisiä  kokeita voitiin perustaa pääasiassa  istuttamalla 

mäntyjä  ja koivuja,  koska tutkimusaseman käytössä  olleet laajat  

avosuot  ja suopellot  soveltuivat  heikosti kuusen kasvatukseen. 

Tutkimusten kohteena olivat muun muassa eri ilmasto-oloista 

peräisin  olevien pluspuiden  jälkeläisten  kasvu  ja eri  alkuperää 

olevien  mäntyjen  sekä koivun hybridien  menestyminen.  

Metsäntutkimuslaitoksen koko  maata käsittävistä,  perustutkimus  

ta lähellä olevista tutkimusprojekteista  mainittakoon puiden  juu  

ristotutkimukset  sekä  taimikoiden halla- ja pakkaskuivumisvauri  

oiden ja lannoituksen välisen riippuvuussuhteen  tutkiminen. 

Kuten  edellä esitetystä  ilmenee,  alkuvuosien tutkimustoiminta 

keskittyi  lähinnä siihen aikaan tärkeänä pidetyn  "Tuottamaton 

tuottavaksi" teeman  ympärille. Haluttiin lisätietoja siitä,  miten  

metsänparannustoimenpiteillä,  metsäojituksella  ja -lannoituk  

sella voidaan lisätä olemassa olevien metsien kasvua ja muut  

taa täysin  tuottamattomiakin suoalueita tuottaviksi metsämaiksi. 

Tutkimusten piiriin otettiin jopa  kaikkein karuimpia avosoita, 

joita pidettiin  käytännön  työssä ojituskelvottomina.  

Tutkimustyön  ohella Alkkian metsäväellä oli  alkuaikoina tietys  

ti myös muita tehtäviä. Niihin sisältyi  esimerkiksi entisillä suo-  

Pellon  metsityskokeita 
Alkkiassa  muutama 

vuosi  istutuksen 

jälkeen 
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Soiden metsän  

viljely, lannoitus 

ja hydrologia  

tutkimusjulkaisujen  

aiheita 

viljelmillä  kasvavan  heinän myyminen  huutokaupalla,  työllistet  

tävän  työvoiman ja koneiden käyttö  koetoiminnassa,  retkeily  

jen järjestäminen sekä yhteydenpito käytännön  metsätalouden 

edustajiin  ja tiedotusvälineisiin. Tutkimusalueen käytännön  

metsänhoito- ja puunkorjuutyöt  olivat Metlan silloisen kokei  

lualuetoimiston ja  aluemetsänhoitaja  Yrjö Jouttimäen vastuulla. 

Kokeilualueen paikalliseksi  vastuuhenkilöksi valittiin vuoden 

1963 alusta siihen asti tutkimusaseman metsäteknikkona toimi  

nut Matti Mäkitalo. 

Toiminnan  laajentuminen 
Kenttäkokeiden perustaminen  ja hoito Metlan hallinnassa ole  

villa mailla Karviassa  ja Parkanossa olivat tutkimusaseman pää  

tehtäviä kymmenen  ensimmäisen toimintavuoden aikana. 1970- 

luvun alussa Alkkiaan perustettuja  koekenttiä oli noin sata, yh  

teiseltä pinta-alaltaan  runsaat  400 hehtaaria. Näiden lisäksi  teh  

tiin tutkimuksia myös muilla tutkimusaseman toimialueeseen 

kuuluvilla vanhoilla koekentillä Satakunnassa ja Pirkanmaalla,  

esimerkiksi metsähallituksen hallinnassa olevalla Parkanon 

Liesnevalla ja Ahlström Oy:n  koealueella Ahlaisissa. Tutkimus  

aseman toiminta  laajeni  lisäksi  Metlan Vilppulan  Jaakkoinsuolle  

ja Kivalon Sattasuolle sekä metsähallituksen maalla sijaitsevalle  

Leivonmäen  Kivisuolle. 

Tutkimusasemalla saatuja  tutkimustuloksia julkaistiin  tieteellisis  

sä  sarjoissa  ja ammattilehdissä ensimmäisen kymmenen  vuoden 

aikana 30 kpl.  Julkaisuissa  käsiteltiin pääasiassa  soiden metsän  

viljelyä, lannoitusta ja hydrologiaa  sekä soilla kasvavien  puiden  

juuristosuhteita.  Oma väitöskirjani  
"

 Maan  vesitalouden järjeste  

lyn vaikutuksesta rämemännikön juurisuhteisiin" valmistui 

vuonna 1966 tutkimusaseman ensimmäisenä opinnäytetyönä,  

tutkimusasema oli saanut ensimmäisen  tohtorinsa. 

Tutkimusaseman sijainti  tarjosi hyvät edellytykset  muunkin 

kuin suometsätieteellisen tutkimuksen laajentamiselle.  Sekä 

eteläisen Satakunnan ja Hämeen  hyväkasvuiset  metsät että  

Pohjois-Satakunnasta  alkavat Suomenselän vedenjakaja-aluei  

den karut kasvupaikat  tarjosivat  hyviä  tutkimuskohteita. Tällä 



Käytännön  metsä  

organisaatiot  metsän  

viljelytutkimuksen  

taustalla  
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Eero Paavilainen 

Helsinkiin maaliskuussa 

1971  

"Satakunnan Lapin"  alueella tapahtuvaa  kasvutekijöiden  huo  

mattavaa  muutosta osoittaa esimerkiksi eteläisen ja pohjoisen  

metsäkasvillisuuden sekoittuminen toisiinsa  biologisen  tutki  

mustyön kannalta hyvin mielenkiintoisella tavalla. Tutkimus  

kohteita ei tarvinnut hakea kaukaa siinäkään tapauksessa,  jos 

haluttiin tutkia rannikkoalueen metsällisiä erikoisoloja.  

Ensimmäinen  laajahko  Parkanon tutkimusaseman koko toimi  

alueen kangasmaiden  taimikoita koskeva  tutkimus käynnistyi  

keväällä 1970, jolloin aloitettiin käytännön  organisaatioiden  tär  

keänä pitämä  metsänviljelytutkimus  silloisten Satakunnan, Poh  

jois-Hämeen, Etelä-Pohjanmaan  ja Vaasan  metsänhoitolauta  

kuntien alueilla. Metsänviljelyn runkotutkimuksessa  testattiin 

lähinnä eri taimityyppien  soveltuvuutta erilaisille kasvupaikoil  

le.  Metsänviljelyn inventointitutkimuksessa käytännön  viljely  

aloilta kartoitettiin,  millaisia taimia taimitarhoilta oli tuotu met  

sään, miten ne oli istutettu  ja millainen oli  taimien  alkukehitys  

erilaisilla kasvupaikoilla.  

Tutkimustoiminnan edelleen kehittämisen vakavin este oli,  että  

tutkimusasemalla työskenteli  kesäkauteen 1968 asti  ainoastaan  

yksi  tutkija  (aseman johtaja),  eikä  tutkijoiden  lukumäärä ollut  en  

simmäisten kymmenen  toimintavuoden lopullakaan  kahta suu  

rempi.  Vaatimattomat tutkimustilat ja muut tutkimustyön  aineelli  

set edellytykset  eivät juurikaan  houkutelleet uusia tutkijoita  tutki  

musasemalle. Tutkimustyön  tehostaminen ja laajentaminen  koko  

naan uusille aloille jäikin siten haastavaksi  tehtäväksi Parkanon 

tutkimusaseman toiminnan toisen vuosikymmenen  alkaessa. 

Alkuvuosien kenkilökunta  

Ensimmäinen Parkanon tutkimusaseman toimihenkilö oli  

1.6.1961 lukien MMK, myöhemmin  professori Eero  Paavilainen. 

Hänet  nimitettiin koeaseman, sittemmin tutkimusaseman johta  

jan  vakinaiseen virkaan 18.1.1963,  jonka tehtävän hän jätti  siir  

ryttyään Metlan suontutkimusosastolle Helsinkiin maaliskuussa 

1971. Muita tutkijoita olivat MMK, sittemmin maatalous- ja met  

sätieteiden lisensiaatti Kalevi Karsisto 1.5.1968-30.6.1969 ja 

MMK Veikko Koskela 1.8.1969 lähtien. 
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Tutkimusaseman väkeä  

hirvipeijaisissa.  Vasem  
malta  Kalle  Nevanranta, 
Eero Paavilainen, Esko  

Mansikkaviita,  Matti  Mä  
kitalo  ja Kalevi  Karsisto. 

Laajojen  kenttäkokeiden perustamisessa  ja koealamittauksissa ei 

olisi onnistuttu ilman tunnollista ja ammattitaitoista kenttähenki  

lökuntaa. Vastuuhenkilöinä ansaitsevat  erityisen  kiitoksen met  

sätalousinsinöörit (ent. metsäteknikot) Matti  Mäkitalo, Seppo  

Alakoski ja Kalle Nevanranta, kenttämestari Esko Mansikkaviita 

sekä työnjohtaja  (myöh.  metsätalousteknikko)  Sulo Lehtinen. 

Alkkiaan  perustetuissa  kenttälaboratoriossa ja muovihuoneessa 

tehtiin erilaisia kokeita ja mittauksia. Työläin  ja vaativin  tehtävä 

oli puiden  juuristojen tunnistaminen ja  mittaaminen, josta vas  

tasivat Helinä Nevanranta ja Maija-Liisa Mansikkaviita. Alkkias  

sa ei ollut vakituista toimistohenkilökuntaa. Tutkimusaseman 

toimiston siirryttyä vuonna 1965 Parkanoon tutkimusaseman 

kanslistiksi  tuli Eila Mello. 

Yhteistyö  ja  tiedotus 
Metlasta annetun  asetuksen mukaan tutkimusaseman johtajan  

tehtäviin kuului "tehdä toimialueellaan sekä  yleisesti  tunnetuksi 

tutkimusasemalla tehtävää tutkimustyötä  ja siinä saavutettuja  

tuloksia". Tämä tehtävä edellytti  paitsi  tieteellisten ja ammatillis- 



Yhteistyötä  käytännön  

metsätalouden  kanssa  

Tutkimus kiinnosti 

tiedotusvälineitä  
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ten  julkaisujen  laatimista hyvää  yhteistyötä  paikallisten  viran  

omaisten, käytännön  metsätalouden edustajien  ja tiedotusvälinei  

den kanssa  sekä  retkeilyjen  ja esitelmätilaisuuksien järjestämistä.  

Tutkimusasemaa perustettaessa  lähin yhteistyökumppani  oli 

sosiaaliministeriön alainen asevelvollisten siviilipalvelun järjes  

tämiseen tarkoitettu Karvian erityistyölaitos.  Monista alueiden 

käyttöä  koskevista  asioista sovittiinkin yhdessä,  ja Metlan väki  

sai  mm. hyödyntää  erityistyölaitoksen  ruokalan palveluja.  Eri  

tyistyölaitoksen  johtajana  toimi Toimi Salokangas,  tilanhoitaja  

na oli Pentti Viiri  ja ruokalan emäntänä Alli Mäki-Valtari. 

Yhteistyö  käytännön  metsätalouden edustajien  kanssa  oli  tutki  

musaseman perustamisesta  lähtien hyvää  ja tuloksellista. Jotta 

käytännön  näkemykset  aseman toiminnassa ja toisaalta käytän  

nön  organisaatioille  esitetyt  toivomukset olisivat tulleet riittä  

västi  kuulluiksi,  perustettiin  tutkimusasemalle hoitokunta vuon  

na 1964. Kahden ensimmäisen  kolmivuotiskauden aikana hoi  

tokuntaan kuuluivat metsäneuvos  Erik Berg Satakunnan met  

sänhoitolautakunnasta ( jäsen  1964-1967),  MMM Max Hagman  

Metlasta ( jäsen  1964-1970),  aluemetsänhoitaja  Viljo Mattila 

metsähallituksesta (varajäsen  1964-1967,  pj. 1968-1970), pää  

metsänhoitaja  Aarne  Nikkilä  Porin  metsänparannuspiiristä  (jä  

sen  1968-1970),  metsänhoitaja  Matti  Niskanen Keskusmetsäseu  

ra Tapiosta  (varajäsen  1968-1970),  MML  Kimmo Paarlahti Met  

lasta (pj.  1964-1967,  jäsen 1968-1970), MMT Eero Paavilainen 

Metlasta (jäsen  1964-1970),  metsänhoitaja  Timo Salo metsähalli  

tuksesta (varajäsen 1968-1970),  piirikuntapäällikkö  Vilho Sep  

pälä  metsähallituksesta (jäsen  1964-1967) ja päämetsänhoitaja  

Pauli Siljamäki Satakunnan metsänhoitolautakunnasta (varajä  

sen 1964-1967). 

Tiedotusvälineet osoittivat  kiitettävää mielenkiintoa tutkimusase  

maa ja sen  kehittämistä kohtaan. Paikallisten lehtien lukuisten asi  

antuntevien artikkelien lisäksi  tehtiin radio-ohjelmia,  joiden  aihei  

ta olivat muun muassa "Kevättä Häädetkeitaalla" ja "Met  

säntutkimusta Satakunnassa". Innostuipa tutkimusasema itsekin 

tekemään paikallisen  pankin  tuella toiminnastaan  kertovan värifil  

min, jota esitettiin monissa  tilaisuuksissa  Länsi-Suomen alueella. 
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Astiakoe  Alkkian  muovi  

huoneessa  

Retkeilyt,  joilla  tutustuttiin perustettuihin  kokeisiin ja käynnissä  

olevien  tutkimusten vielä julkaisemattomiin  tuloksiin,  olivat eh  

kä kaikkein tehokkain keino tutkimustuloksen tiedottamiseksi 

käytännön  metsätalouden edustajille.  Ensimmäisten kymmenen  

toimintavuoden aikana järjestettiinkin lukuisia retkeilyjä  ja työ  

näytöksiä  Alkkiaan  tutkimusaseman koealueille. 

Alkkian kokeisiin kävi alkuvuosina tutustumassa kotimaisten 

kävijöiden  lisäksi ulkomaisia vieraita yli kymmenestä  maasta.  

Valtaosa heistä oli suontutkijoita  ja tämän alan käytännön  met  

sätalouden edustajia. Alkkiaan suuntautuneen yhteispohjois  

maisen suoretkeilyn  osanottajia  olivat muun muassa  professori  

Olavi Huikari,  professori Leo Heikurainen ja metsäneuvos  Paa  

vo Mansner  Suomesta, professori  Carl Malmström ja tohtori 

Hilmar Holmen Ruotsista  sekä tohtori Boris Meshechok Norjas  

ta. Neuvostoliittolaisista vieraista olivat tunnetuimpia sittemmin 

Puskinon tutkimuskeskuksen  johtajana  toiminut N.Moiseev ja 

suomalaisen yhteistutkimuksen  tekemiseen stipendiaattina  

osallistunut, myöhemmin  minskiläinen akateemikko V. Ipatiev 

sekä pietarilainen  suoprofessori  V.Konstantinov. Yksi  ahkerim  

pia vierailijoita  oli tietenkin edellä mainittu  Metlan suontutki  

musosaston päällikkö,  professori  Olavi Huikari,  jonka  tieteelli  

sessä ohjauksessa  ja valvonnassa oli alan tutkimus Parkanon 

tutkimusasemallakin.  

Toimipaikka  Parkanoon  
Karvian  Alkkiassa tutkimusaseman toiminnan alkaessa yksi  

Metsäntutkimuslaitokselle siirtyneistä  rakennuksista varustettiin 

toimistoksi ja toinen  kenttälaboratorioksi. Sen lisäksi kahta ra  

kennusta käytettiin  henkilökunnan asuntoina ja kaksi  jäi vierai  

levien tutkijoiden  majoitusrakennuksiksi.  Kun  laajenevaan  toi  

mintaan ei ollut riittäviä  edellytyksiä  näissä  vain  väliaikaiseen 

käyttöön  soveltuvissa  tiloissa,  siirrettiin  tutkimusaseman toimis  

to valtion virastotaloon Parkanoon 1.6.1965. 

Jo ennen toimiston siirtymistä virastotaloon ryhdyttiin  tutki  

maan, mihin varsinainen  koeasemarakennus siihen liittyvine 

muine rakennuksineen tulisi sijoittaa.  Eri vaihtoehtoja  harkitta- 



Parkanon tutkimusaseman ensimmäinen  vuosikymmen 

Tutkimusasemalle 

tontti Parkanon 

Kaironiemestä 
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Vihdoin määrärahat 

uuden tutkimuaseman 

rakentamiseen  

essa päädyttiin  siihen, että Parkanon kirkonkylä  on sopivin  

koeaseman  sijoituspaikka  mm. tutkimusalueiden sijainin  ja työ  

voiman  saatavuuden kannalta. Tonttialueeksi valittiin vuoden 

1962 lopulla  silloisen Metsäntutkimuslaitoksen ylijohtajan,  pro  

fessori Kalelan johdolla  tehdyssä  katselmuksessa  Rautatiehalli  

tukselle kuulunut ns.  satamarata-alue Kaironiemestä, noin kol  

me  kilometriä Parkanon keskustasta.  Kaironiemen  alue siirret  

tiin  Metsäntutkimuslaitoksen hallintaan 1.10.1963-  Koska Kairo  

niemen satamarata-alue soveltui kapeana  ja pitkänomaisena  

verraten huonosti rakennustarkoituksiin,  tehtiin tontin raken  

nuskelpoisuuden  parantamiseksi  vuoden 1964  lopulla vielä ti  

lusvaihto alueen entisen omistajan,  talousneuvos Käenmäen  

kanssa. Näin saatiin noin  kuuden hehtaarin tontti  koeaseman 

rakentamista varten, jonne tie rakennettiin työttömyysvaroilla  

talvella 1964-65. 

Uuden tutkimusaseman rakentaminen edellytti  varojen  saamis  

ta valtion tulo- ja menoarvioon. Hankkeen pohjustamiseksi  

tehtiin lukuisia lehtiartikkeleita yhteistyössä  tutkimusaseman 

toimintaa tukevien paikallisten  toimittajien kanssa.  Lähetystöjä  

kävi  Helsingissä  selostamassa asiaa, mutta niihin suhtauduttiin 

yleensä kuin köyhään  sananparteen "kolme kertaa saa tulla 

ovesta sisälle ennen kuin huomataan". 

Vuonna 1971 kuultiin vihdoin mieluisa uutinen siitä,  että halli  

tuksen esityksessä  seuraavan vuoden tulo- ja menoarvioksi oli 

varattu  määräraha uuden tutkimusaseman suunnitteluun ja sen 

rakennustyön  aloittamiseen. Parkanon tutkimusasemaa odotti 

uusi, entistä parempi  aika uusine haasteineen. 

Suometsätieteen  pro  
fessori, sittemmin  Van  

taan tutkimuskeskuksen 

johtaja Eero  Paavilainen  
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Koonnut:  Anita Hiltunen  
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Lähes neljännesvuosi  sata tutkimusaseman 

johtajana  

Oi  avi  Laik  o  
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Linja-autoasema 

Säästöpankin talo  

Valtion  virastotalo 

Metsätalolta  

Säästöpankin yläkertaan 

Kevättalvella 1972 ollessani Helsingin  yliopiston  metsänhoito  

tieteen laitoksella assistenttina sain  kuulla,  että Metsäntutki  

muslaitoksen Parkanon tutkimusasemalla oli haettavana johta  

jan virka. Olin ollut pitkään Helsingissä,  väitellyt  kaksi  vuotta 

aikaisemmin ja perheen tilannekin houkutti rauhallisempaan  

ympäristöön.  Päätin hakea kyseistä  virkaa, koska  tällaisia työti  

laisuuksia ei ollut juuri tarjolla  ja kaiken lisäksi  Parkano sijaitsi  

kotiläänissäni,  joskin  toisessa ääripäässä.  Tutkimusaseman esi  

tevihkosesta havaitsin työympäristön  perin  soistuneeksi  herät  

täen  epäilyn,  josko  siellä jalat pysyvät  lainkaan kuivina. 

Käydessäni  huhtikuussa tutustumassa tulevaan työpaikkaani  se 

sijaitsi  vuokratiloissa linja-autoaseman  yläkerrassa  aivan Parka  

non kauppalan  keskustassa.  Tutkimusasemalla oli  tuolloin käy  

tössään  huonetilaa 75 m  2, lisäksi  valtion virastotalossa oli kaksi  

toimistohuonetta. Aloittaessani työt kesäkuussa  1972 tutkimus  

asema oli  juuri muuttanut linja-autoaseman  viereisessä sijaitse  

van entisen  Parkanon Säästöpankin  yläkertaan,  jossa sijaitsi  ai  

kanaan pankinjohtajan  virka-asunnoksi  rakennettu suuri huo  

neisto. 

Alkuvuoden 1972 tutkimusasemalla työskenteli  metsänhoidon 

tutkijana  ja tutkimusaseman vt. johtajana MMK Veikko Koskela 

siirtyen  myöhemmin  samana vuonna metsäteollisuuden palve  

lukseen. Vuoden päättyessä  tutkijamäärä  ylsi  jo kolmeen. MML 

Seppo  Kaunisto  siirtyi  Parkanoon toukokuussa Metlan suontut  

kimusosastolta,  hänellä oli  jo entuudestaan tutkimuksia meneil  

lään Parkanossa. MMK  Kaarlo Kinnunen  puolestaan  tuli vasta  

valmistuneena Parkanoon Metlan Rovaniemen tutkimusasemal  

ta metsänhoidon tutkijaksi.  Muuta  henkilöstöä oli 14, pääosin 

työnjohtajia  ja kenttäapulaisia.  

Toiminnan painopiste  oli alkuvaiheessa Alkkiassa,  jonne oli eh  

ditty perustaa jo runsaat  500 ha koekenttiä,  muun muassa  kas  

vu-  ja tuotososaston  laajoja  kasvatustiheyskokeita,  metsänjalos  
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tuksen jälkeläiskokeita  sekä  maantieteellisiä alkuperä-  ja ulko  

laispuulajikokeita.  Suontutkimuksen teemoina olivat suometsien 

uudistaminen, soiden metsänviljely,  hydrologiset  mittaukset se  

kä hallavaurio- ja kasvuhäiriötutkimukset. Soiden lannoitus  

muokkaus-kylvökoneesta  valmistui uusi prototyyppi  Lamu  111.  

Kivennäismaiden osalta tutkimusaiheita olivat metsänviljelyn  

runkotutkimus ja tutkimusaseman toimialueella metsänviljelyn  

inventointitutkimus. 

Vuonna 1973 toiminta laajeni  käsittämään 18 tutkimusaihetta,  

uusina teemoina tulivat kuvaan pellonmetsitys,  metsänviljelyn  

ajankohta,  paakkukoko,  maanmuokkaus,  suojakylvö,  pysty  

puuston  lahoaminen,  liukoisen typen esiintyminen  metsämaas  

sa ja mykoritsat.  Käytännön metsätalouden tärkeiksi  kokemia 

tutkimusaiheita tutkimusaseman toimialueella olivat metsänvil  

jely ja maanmuokkaus,  kangasmaiden  lannoitus,  taimikonhoito,  

peltojen  metsitys, koivukysymys,  luontainen uudistuminen ja 

metsänviljely  soilla, soiden lannoitus ja ojitus. Näitä  aiheita 

esittivät  toimialueen piirimetsälautakunnat,  metsänparannuspii  

rit,  metsähallinnon Länsi-Suomen piirikuntakonttori,  metsäyh  

tiöt  sekä Kurun normaalimetsäopisto,  jotka kaikki  olivatkin tär  

keimmät silloiset yhteistyötahot.  

Toimikauteni ensimmäisinä vuosina ongelmaksi  muodostui 

Parkanon kokeilualueen karuus ja niukkapuustoisuus.  Tilanne 

korjautui  vasta  vuonna 1992, jolloin  viljavista  ja puisevista ki  

vennäismaan  metsiköistä koostuva Vilppulan  tutkimusalue lii  

tettiin tutkimusaseman yhteyteen.  Sitä ennen oli tukeuduttu 

metsähallituksen ja metsäyhtiöiden  maihin. Metsähallitus ja 

metsäorganisaatiot  kuten kokeilualueetkin rahoittivat kokeiden 

perustamisen  käytännön  työt. Vuonna  1973 tutkimusaseman 

kokonaismenoista tämä tulo kattoi viidenneksen. 

Uudet,  omat  toimitilat 
luonnonkauniiseen Kaironiemeen  

Tutkimusaseman toimitilojen suunnittelu käynnistyi  syksyllä  

1972, tosin hanke oli pantu vireille jo kymmenen  vuotta aikai  

semmin. Sinä  aikana oli  ehditty  rakentaa tilat jo Kolariin,  Mu-  

Veikko Koskela  

1950-luvun näkymä 
Kaironiemeen 
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Vastavalmistu n nt 

toimitila 

hokselle,  Rovaniemelle ja Suonenjoelle.  Oli eduksi,  että raken  

taminen viivästyi,  koska  ensimmäiset toimitilojen suunnitelmat 

olivat vaatimattomat. Nyt oli käytettävissä  malleja  ja käyttöko  

kemusta. Alkuperäinen  huonetilaohjelma  oli  kooltaan riittävä,  

mutta sisälsi  mm. ison  konehallin ja runsaasti  lämmittämätöntä 

varasto-  ja huoltotilaa. Näitä tiloja oli entuudestaan riittävästi 

Alkkiassa,  eikä  niitä katsottu tarpeelliseksi  rakentaa Parkanoon. 

Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyikin  muutosehdotukset,  

tilalle saatiin mm. kasvihuone ja laboratorioita. 

Uusia toimitiloja rakennettaessa alkoi öljykriisi. Sen seuraukse  

na tiukennettiin lämpöeristenormeja  ja ikkunat muutettiin  kol  

milasisiksi  ilman, että saatiin vastaavaa  kompensaatiota  rahoi  

tukseen. Tämä vaikeutti töiden loppuunsaattamista  samoin 

kuin urakoitsijan  ajautuminen  loppuvaiheessa  vararikkoon. Ke  

väällä 1975 tutkimusasema pääsi  kuitenkin muuttamaan uusiin 

tiloihin,  jotka  käsittivät  906  tehoneliötä: 15 työhuonetta,  8  labo  

ratoriota. luentosali, kirjasto,  keittiö ja ruokailutila,  kasvihuone,  

kaksi  asuntoa,  sauna, autotalli ja varastotilaa. 
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Alkkiassakin tapahtui  samanaikaisesti muutoksia. Erityistyölai  

tokselta  vuonna 1970 saadut kaksi  asuntoa olivat tutkimusase  

man työntekijöiden  perheiden  käytössä  ja  hieman keskeneräi  

nen lämmitettävä halli konekaluston säilytys-  ja huoltotilana. 

Metallialan yritys Ollin Metalli Oy  halusi ostaa nämä toimipis  

teensä  viereiset rakennukset ja tiloja  hallinnoiva kokeilualue  

toimisto  myikin  ne sille vuonna 1975. Vastineeksi yhtiö sitoutui 

rakentamaan Metlalle konehallin ja metsurien rivitalon. Tarkoi  

tuksenmukainen konehalli rakennettiinkin Alkkian kenttäase  

malle. Rivitalollekin oli Alkkiasta jo paikka  katsottuna,  mutta 

onneksi tämäkin hanke viivästyi. Häätöuhan pelästyttäminä  

työntekijät  olivat ehtineet rakentaa omakotitalot ja muuttunees  

sa tilanteessa rakentaminen siirrettiin  Parkanoon. Tutkimusase  

man yhteyteen  Kaironiemeen valmistui vuonna 1977 kahden 

perheen  rivitalo. 

Lisärakennus vuonna  1991 

Toimitilojen  laajennustarve  tuli  yllättäen esille jo  neljän  vuoden 

kuluttua,  kun Metlassa laadittiin yksiköiden  kehittämisohjelma  

10-vuotiskaudeksi 1980-1989- Kahden tutkimusaseman lisära  

kentaminen oli tuolloin jo käynnissä  ja Parkanossakin oli syytä  

varautua samaan. Vuonna  1982 ylijohtaja Olavi Huikari ehdotti 

tutkimusaseman lämmityksen  muuttamista  kotimaiselle poltto  

aineelle ja kehotti tekemään samassa  yhteydessä  pienen  laajen  

nuksen. Laajennusesitys  tehtiin ja uusittiin  useana vuonna tu  

loksetta. Vuoden 1986  budjettiesitys  sisälsi  kuitenkin  mainin  

nan,  että Metlan tutkimusasemia pyritään  kehittämään. Parkano 

oli tuolloin tiloiltaan tutkimusasemista toiseksi pienin.  Lisätilat 

mitoitettiin nyt  uudelleen niin, että alkuperäinen  huonetila kol  

minkertaistui. Metlan kehittämistyöryhmä  asetti  tämän hank  

keen neljännelle sijalle.  

Samoihin aikoihin maaherra Pirkko Työläjärvi  teki kuntavierai  

lun Parkanoon. Hänen  yhtenä  vierailukohteena oli tutkimus  

asema,  jota maaherra ei entuudestaan tuntenut.  Hänelle esitel  

tiin  laajennussuunnitelma  ja siihen liittyvät rahoitusongelmat.  

Maaherra halusi  kuitenkin erityisesti tutustua siihen,  mitä ase  

malla tehtiin. Vaikutelma oli ilmeisesti myönteinen ja hän otti 

Olavi  Laiho ja Matti  Mäki  

talo Alkkian  soilla  



Halvin urakkatarjous 

ylitti miljoonalla  

kustannusarvion 
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yhteyttä  em.  kehittämistyöryhmän  jäseniin  ja esitteli hankkeem  

me budjettiriihen  yhteydessä  valtiovarainministerille sekä maa  

ja metsätalousministerille. Elokuussa 1986 pidetyllä  tutkimus  

aseman 25-vuotisjuhlaretkeilyllä  Alkkiassa ylijohtaja Aarne  

Nyyssönen  onnitteli maaherran läsnäollessa tutkimusasemaa 

suunnittelurahan saamisesta ja totesi em. työryhmän puheen  

johtajana ihmetelleensä Parkanon hankkeen yht'äkkistä  nousua 

kiireellisyysjärjestyksen  neljänneltä  sijalta ensimmäiseksi. Asiaa 

selvitettyään  hän havaitsi muutoksen takana olleen "itsensä 

maaherran sormet". 

Laajennushanke  pääsi  näin  liikkeelle ja kolmen vuoden kulut  

tua  oltiin tilanteessa,  että halvin urakkatarjous  ylitti miljoonalla  

kustannusarvion rakennuskustannusten noustua odottamatto  

masti. Kustannusnousun  jatkuessa  koko hanke oli hautautu  

massa epämääräiseen tulevaisuuteen. Tällöin tapahtui  suora  

nainen ihme, tutkimusasema sai tarvittavan lisärahoituksen 

budjettiesitysten  eduskuntakäsittelyn  yhteydessä.  Budjettikirjan 

tuhansista muutosesityksistä  vain muutama meni läpi  ja tämä 

kuului  niihin harvoihin esityksiin.  Myötävaikuttavina  tahoina 

olivat ilmeisesti mm. alueemme kansanedustajat,  kunnallisjär  

jestöt  sekä kaupunginjohtaja  Matti  Linna. 

Rakentaminen eteni  kaikkien  osapuolten  hyvässä  yhteistyössä  

laadukkaaseen lopputulokseen.  Tästä on kiittäminen ensi sijas  

sa pääurakoitsija  Veikko Anttilaa. Valmistunut kokonaisuus on 

ensimmäistä rakennusvaihetta kauniimpi  vanhan osankin saa  

tua harjakaton.  Samoin vanhan puolen  laboratorioiden viemä  

röintiä, ilmastointia ja maalausta uusittiin ja kasvihuonekin pe  

rusparannettiin. Sisältä uudet tilat ovat  käytäväikkunoineen  va  

loisat vanhan puolen  käytävien  ollessa matalat ja pimeät.  Ää  

nieristys  vanhalla puolella  on kuitenkin tiiliväliseinien ansiosta 

selvästi uutta puolta  parempi  ja huoneetkin suuremmat.  Ku  

kaan  ei  olekaan vaihtanut niistä uudelle puolelle,  vaikka tilai  

suus olisi ollut. Lisärakentaminen kaksinkertaisti tutkimusase  

man tilat. Erityisen  tärkeää oli saada ilmansaastetutkimusten 

edellyttämät  korkeatasoiset laboratoriot ja analyysilaitteet. 
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Henkilöstö 

Vuoden 1972 päättyessä  tutkimusasemalla työskenteli  kymme  

nen vakinaista henkilöä ja 24 vuotta  myöhemmin  37  (taulukko 

1). Laitosrakennuksen käyttöönotto edellytti talonmiehen,  sii  

voojan,  emännän, laborantin ja toimistoapulaisen  palkkaamis  

ta.Tutkijamäärä  nousi  asteittain: MMK Erkki  Ahti aloitti suontut  

kijana  vuonna 1973, FK Hannu Raitio  niinikään suontutkijana  

vuonna 1976 ja M. Sc.  Michael Starr maantutkijana vuonna 

1980. Vuotta aiemmin metsäteknikko Teuvo Levula oli siirtynyt 

vaimoineen Rovaniemen  tutkimusasemalta Parkanoon avusta  

maan maantutkimusta. Takaiskuna tuli Ahdin ja  Starrin siirtymi  

nen vuonna 1983 takaisin pääkaupunkiseudulle.  Lisärakentami  

sen  myötä  uusina  tutkijoina  aloittivat FK  Eira-Maija Savonen 

1986, MMK Markku Saarinen 1987, FT  Tytti Sarjala 1991 ja 

MMK Lasse  Aro 1992. Vahvistusta saatiin myös  laboratorioon ja 

toimistoon,  sen  sijaan huollon osalta siirryttiin ostopalveluihin.  

Liisa  Majuri 

Taulukko I. Parkanon tutkimusaseman keskimääräisiä tunnuslukuja  vuosilta 1972 -  1996. 

Tunnus 1972-1975 1976-1980 1981-1985 1986-1990 1991-1996 

Tutkijat  3 5 5 6 8 

Työnjohto  4 4  4  4 4 

Avustava  henkilöstö 0 6 6 7 6 

Laboratoriohenkilöstö 0 2 4  4 6 

Toimistohenkilöstö 3 3 4  4 5 

ATK-henkilöstö 0 0 1 1 1 

Huoltohenkilöstö 0 2 2 2 0 

Tutkimusaluehenkilöstö - 
-  -  -  7  

Vakin. henkilöstö yhteensä  10 22 26 28 37 

Tilapäinen  henkilöstö 12 22 58 39 62 

Työvuosia  yhteensä  18 26 38 38 60 

Metlan rahoitus  540 1297 2361 3896 7705 

Työvoimaministeriön  rahoitus  10 37 282  417 1890 

EU-rahoitus 0 0 0 0 88 

Muu rahoitus 50 90 150 330 1145 

Rahoitus yhteensä,  1000 mk/v 600 1424 2793 4643 10774 

Referoidut julkaisut,  kpl/v  2 3  3 4 7 

Muut kirjalliset  suoritteet  4 10 14 37 80 



60 

Runsaasti 

määräaikaista 

henkilöstöä 

Sulo  Lehtinen  

Parkanon tutkimusaseman henkilöstön pysyvyys  on ollut erin  

omainen, tutkimusasema on koettu halutuksi ja arvostetuksi 

työpaikaksi,  vain  muutama henkilö on siirtynyt  toisen työnan  

tajan palvelukseen.  Rekrytointi kohdistui alkuaan nuoriin ja 

eläkkeelle siirtymisen  huippu  on siten vielä kymmenen  vuoden 

päässä.  Vuosien myötä ainoastaan muutama henkilö on siirty  

nyt sairaseläkkeelle. Alkkiaan vuonna 1961 ensimmäiseksi 

kenttäapulaiseksi  palkattu  Sulo Lehtinen jatkaa  edelleen metsä  

talousteknikkona työuraansa. Vuoden 1973 henkilöstöstä on 

mukana vielä lähes puolet.  Suurin osa henkilöstöstä asuu Par  

kanossa,  ainoastaan  viidennes naapurikunnissa.  

Työnjohdon  määrä  oli 1970-luvun alussa yhden  tutkijan yksi  

kössä  sama kuin  toimikauteni päättyessä. Tähän on selkeänä 

syynä  se, että alkuvaiheessa keskeisin  toimintamuoto  oli kent  

täkokeiden laajamittainen  perustaminen. Siihen kuului  suon  

kuivatus,  maanmuokkaus,  erilaiset  lannoitukset, istutus ja kyl  

vö sekä kaiken edellytyksenä  tieverkon täydentäminen.  Nämä 

työt teetti kokeilualue osin työllisyysrahoituksella  palkatulla  

määräaikaisella työvoimalla,  jota oli pitkät ajat työssä  useita  

kymmeniä.  Määräaikaisen henkilöstön panos ja kustannukset 

eivät näy  tutkimusaseman tilastoissa, tutkimusaseman vastuulla 

oli  ainoastaan työnjohto.  

Edellistäkin suurempi oli tilapäishenkilöstön  määrä  myöhempi  

nä  vuosina. Keskimäärin sitä oli  vuosittain 41 merkiten 12 hen  

kilötyövuotta.  Tässä joukossa  oli  ympärivuotisesti  palkattuja  

tutkijoitakin,  toinen merkittävä ryhmä  oli opinnäytetyötään  te  

kevät  korkeakouluopiskelijat.  Muita opiskelijoita  ja  koululaisia 

oli myös lukuisamäärä joko  harjoittelun  tai  kesätyön  merkeissä. 

Suurimman tilapäisryhmän  muodosti työvoimatoimiston rahoit  

tama henkilöstö. Näiden työsuhteiden  normaali kesto oli kuusi 

kuukautta. Tauon jälkeen  saattoi  saada uuden samanlaisen jak  

son. Monet  työskentelivät  näin  jaksotellen  useita vuosia. Ylei  

sin työ  kentällä oli kokeiden  perustaminen  ja mittaus sekä si  

sällä näytteiden  esikäsittely.  Tätä varten  perustettiin  Multialle 

vuonna 1991 oma työpisteensä,  jolloin tutkimusasemalla työs  

kentelevän tilapäishenkilöstön  määrä  nousi  maksimiinsa. 
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Suotutkimus  

edelleen vahvasti 

esillä 

Kokonaisuudessaan tilapäisten  työsuhteiden  määrä  toimikau  

tenani ylitti  tuhat. Tänä päivänä  entisiä  työntekijöitä tapaakin  

hyvin  yllättävissä  yhteyksissä,  väitelleitäkin on monia. Työlli  

syystyövoimasta  useita palkattiin  tutkimusasemalle pysyvään 

työsuhteeseen  ja kokonaisuudessaankin kokemukset olivat 

myönteisiä.  

Tutkimus-  ja julkaisutoiminta 
Toimikauteni alkuvuosina tutkimushankkeita oli noin 20 ja lop  

puvuosina  noin 30. Seuraavassa  keskeisimpiä  tutkimusteemoja,  

joita tuolloin Parkanossa  tutkittiin: 

Soiden ojituksen  ja muokkauksen  koneellistaminen. Alkkiassa  

työskenteli  alkuvuosina jopa  seppä kehittelemässä mm. Lamu  

prototyyppejä,  joilla suonpinta  samanaikaisesti jyrsittiin, lan  

noitettiin, tiivistettiin ja kylvettiin.  Laite toimi parhaiten  puutto  

milla soilla. Kokemusta kertyi  myös  erilaisten jyrsinten  käyttö  

mahdollisuuksista soiden ojituksessa.  

Turvemaiden lannoitus ja ravinnetase.  Perustettiin  suuri määrä 

kenttäkokeita viljelyalojen  pistelannoituksesta  aina varttunei  

den puustojen  kasvatus-,  jatko- ja terveyslannoituksiin.  Määri  

tettiin neulasten,  lehtien ja turpeen ravinteiden optimiarvoja  se  

kä kehitettiin menetelmiä ravinnepuutosten  tunnistamiseksi. 

Puiden ravinnetalouden ja mykoritsojen  välisistä suhteista väit  

teli vuonna 1991 FL  Tytti  Sarjala.  

Hydrologiset  tutkimukset. Seurattiin pohjaveden  syvyyttä  ja va  

lumaa ojasyvyyden,  sarkaleveyden,  turvelajin ym. vaihdellessa. 

Suometsien metsänviljely  ja uudistaminen. Aiheesta valmistui 

Seppo Kauniston  väitöskirja  vuonna 1975. Toiminta alkoi pai  

kallisilla karuilla soilla ja laajeni myöhemmin  koko maahan,  

myös viljaville kasvupaikoille.  Myöhemmin  painopiste  siirtyi 

turvekankaiden  metsänuudistamiseen.  

PERA eli puu energian  raaka-aineena nousi  esille toistuvasti  öl  

jyn hinnan noustessa.  Parkanosta käsin  perustettiin  metsitysko  

keita etenkin turpeennostosta vapautuneille  suonpohjille  sekä  

lyhytkiertoa että perinteistä  puuntuotantoa silmälläpitäen.  



Käytännön  metsä  

taloudelta uusia 

tutkimusaiheita 

Ilman epäpuhtauksien  

vaikutukset metsiin 

nousi pinnalle 

1980-luvulla 
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Metsänviljelyn runkotutkimus. Perustettiin laaja  koesarja,  jossa  

toistettiin samaa muokkaus-, puulaji-  ja taimilajiyhdistelmää  eri 

puolilla  maata.  Tässä tutkimuksessa olivat 1970-luvulla mukana 

lähes kaikki  Metlan metsänhoidon tutkijat.  

Metsänviljelyn  inventointitutkimus. Parkanosta käsin  seurattiin 

metsänviljelyn  onnistumista neljän läntisen metsäkeskuksen 

(Etelä-Pohjanmaa,  Pirkanmaa,  Satakunta,  Vaasa) toimialueella. 

Erityisessä  seurannassa  oli  Satakunnassa kehitetty  ja ensimmäi  

senä  laajaan käyttöön  otettu ojitusmätästys.  Siitä  tulikin myö  

hemmin tutkimusaseman tavaramerkki,  jota esiteltiin ja markki  

noitiin mitä moninaisimmissa yhteyksissä.  

Metsänviljely  ja uudistaminen kivennäismailla oli käytännön  

metsätalouden edellyttämä  jatkuva tutkimusaihe. Parkanossa 

tutkittiin etenkin maanmuokkkauksen, puu- ja taimilajien sekä 

viljelyajankohdan  vaikutusta. Aiheesta väitteli MMLKaarlo Kin  

nunen vuonna 1993- 

Puiden kasvuhäiriöt. Aihe oli  mukana jo Veikko Koskelalla 

männyntaimien  myöhäiskasvua  käsittelevissä tutkimuksissa. 

Myöhemmin  aihe  kohdistui boorin puutosongelmiin  ja taimitar  

halla kasvatettujen  männyntaimien monilatvaisuuteen. 

ILME-projekti  eli  ilman epäpuhtauksien  vaikutus metsiin.  Hap  

posateiden  aiheuttaman metsätuhoriskin vauhdittamana hank  

keesta  kehittyi nopeasti tutkimusaseman laajin tutkimusaihe. 

Tältä aihealuuelta väitteli FL Hannu  Raitio  marraskuussa 1990. 

Jatkuva  kasvatus.  Metsän  alaharvennuksen päävaihtoehto,  jota 

tutkittiin metsänhoidon osaston  johtamana  useiden nimikkei  

den alla  myös Parkanossa. Aihe oli ongelmallinen  siksi,  että 

harsintahakkuut ovat metsälain vastaisia ja jatkuva kasvatus  

rinnastettiin  usein  virheellisesti harsinnan pahamaineisimpaan  

muotoon määrämittahakkuuseen. 

Metsätuhopalvelu  oli puolestaan  erityisen  tärkeää suhdetoimin  

taa, vaikkei tuhoa voitaisi  torjua, tieto  sen aiheuttajasta  rauhoit  

taa. Satunnaisena vapaaehtoispalveluna  aloitettu työ organisoi  

tiin  1992 omaksi,  osin maksulliseksi toiminnaksi. 
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Muisteluksia  

Korpilakko 
Oli  myöhäinen syksyinen ilta, Matti oli juuri saapunut töistä 

kotiin  Parkanoon, kun  Eero  tuli  meille  yllättäen hätääntyneenä. 

Lakki  takaraivolla  ja silmät  kauhusta  levällään  hän  kertoi, että 

työmiehet Akkiassa  ovat  menossa korpilakkoon.  He olivat  olleet  

Eerolle  hurjina siitä, että palkat ja urakat  ovat  huonoja. Matti 

ihmetteli  kovasti, etteivät he hänelle  olleet kertoneet mitään tällais  

ta, kun  hän  lähti  Alkkiasta  kotiin. Eero kertoi, että työväki oli  pitä  

nyt  kokouksen  ja lakon  alkaminen  näytti varsin  todennäköiseltä.  

Keskusteltuaan  Eeron kanssa  tovin  asiasta  Matti  lupasi mennä  

varhain  aamulla katsomaan  tilannetta. Hän lähtikin  töihin tuona 

aamuna jo ennen kello  kuutta.  Halla  kyselin  varovasti  Matilta, 

miten  korpilakko  oli  sujunut.  Tähän  Matti  vain totesi,  että neuvo  

tellen asiat selvisivät.  

Helvi  Mäkitalo  

Kamreeri  Kankare  

Tämä  tapahtui 1960-luvun alkupuolella. Olin  tullut  lasten  kanssa  

iltapäivällä Kauhajoelta, jossa silloin  vielä  asuimme, linja-autolla 

Alkkiaan.  Matin  kesäloman  oli  tarkoitus  alkaa tuona päivänä ja 

meillä  oli  tarkoitus lähteä  välittömästi  tultuamme  Merikarvialle.  

Päivällä  kamreeri  Kankare  Helsingistä oli  kuitenkin  ilmoittanut  

tulevansa  tarkastamaan  tilit,  joten meidän  ei  auttanut muu kuin  

jäädä odottamaan  hänen  tuloaan.  Kello  oli vähän  vajaa kymme  

nen ilalla, kun  hän  vihdoin  ja viimein  saapui. Hän  tarkasti  tilit, 

joista ei  löytynyt  huomautettavaa.  Kello  oli  noin  yksi  yöllä, kun  

sitten  pääsimme lähtemään  vihdoin  Merikarvialle.  Muistan tuona 

kauniina kesäiltana, kuinka  lapset  olivat  levottomia  ja kyllästy  

neitä  odottamiseen, matkalla  he  kuitenkin  nukahtivat.  

Helvi  Mäkitalo  



Julkaisutoiminta  

vilkastui  

30-vuotisjuhlaretkeilyn  

oppaana  Seppo Kaunisto  

Julkaisutoiminta vilkastui tarkasteltavien 25 vuoden aikana joh  

donmukaisesti. Muutos  ei näy ennakkotarkastettujen,  ns.  refe  

roitujen  julkaisujen  määrässä.  Niiden tutkijakohtainen  määrä  jäi 

vuosittain alle yhden.  Tilasto liioittelee alkuvaiheen tulosta,  

koska  keskeisimmän julkaisufoorumin Folia Forestalian artik  

kelien ennakkotarkastus  ei ollut 1970-luvulla nykyisellä  vaati  

mustasolla. Muiden julkaisujen  ja kirjallisten suoritteiden määrä  

20-kertaistui toimikauteni aikana. 1990-luvun korkeaa julkaisu  

määrää  selittävät monet  tekijät mm. Metlan johdon  vaatimus  li  

sätä  julkaisutuotantoa,  raporttien pirstaloituminen,  tiedotusväli  

neiden ja suuren yleisön  kiinnostus metsäasioihin sekä vilkas 

kansainvälinen kongressitoiminta  tietotauluineen ja esitelmäly  

hennelmineen. Julkaisujen  vaikuttavuus ei kuitenkaan lisäänty  

nyt määrän  suhteessa,  olennaista oli  kuitenkin toiminnan kan  

sainvälistyminen.  Se oli niin totaalista,  että kotimaisia metsäsar  

joja kuihtui käsikirjoitusten  puutteeseen. 

Tiedottaminen 

Runsaskaan julkaisutoiminta  ei  riitä ellei tieto tavoita tarvitsijoi  

ta. Parkanossa tiedotuskanavina käytettiin  julkaisujen  ohella 

tutkimuspäiviä,  retkeilyjä,  esitelmiä,  radiota, televisiota, lehdis  

töä  sekä tietysti  henkilökohtaisia tapaamisia.  

Ensimmäisen tutkimuspäivän  teemana  oli soiden metsänviljely.  

Se järjestettiin perinteiseen  tapaan Alkkiassa syksyllä  1972. Oh  

jelmana oli tietoiskut koekentillä ja konenäytös.  Osanottajat  

olivat yksityismetsätalouden,  metsäyhtiöiden  ja metsähallinnon 



Tutkimuspäivillä  

suuri  suosio aina 

1980-luvun lopulle 

saakka  

korkeita asiantuntijoita, lähinnä metsänhoitajia,  kuten silloin ta  

pana oli. He puolestaan  veivät uuden tiedon kukin omalle 

kenttäväelleen. 

Uusissa toimitiloissa Kaironiemessä ensimmäinen tutkimuspäi  

vä  pidettiin  keväällä  1976. Aseman  tutkijat  esittelivät tutkimuk  

siaan ja saamiaan tuloksia. Talo oli  tupaten täynnä,  osanottajia  

oli  noin 70. Päivän esitelmistä laaditut käsikirjoitukset  julkais  

tiin Parkanon tutkimusaseman tiedonantoina,  josta sittemmin 

tuli vakiintunut tapa. Pian kuitenkin havaittiin, ettei  tutkimus  

päivän  osanottajat  mahdu omiin tiloihin ja toisaalta olisi järke  

vää pitää päiviä ympäri toimialueen. Ensimmäinen tällainen 

tutkimuspäivä  oli syksyllä  1979 Kullaan metsäoppilaitoksella  

teemanaan mätästys. Sen jälkeen  tutkimuspäivä  pidettiin vuo  

ron  perään Seinäjoella,  Tampereella  ja Porissa. Esiintyjinä  oli  

vat lähinnä Parkanon tutkimusaseman omat tutkijat omine  ai  

heineen ilman yhtenäistä  teemaa. 

Tutkimuspäivien  osanottajien  lukumäärä nousi  vuosi vuodelta. 

Ennätykseksi  jäi Tampereella  vuonna 1985 järjestetty  tilaisuus,  

johon osallistui runsaat  300 henkilöä. Syynä ennätysmäiseen  

osanottajamäärään  saattoi  olla tuolloin pahasti  raivonneen ver  

sosurman käsittely.  Useana vuonna tutkimuspäivien  osanottaja  

määrä ylti 250 henkilöön,  vähitellen osanottajamäärä asteittain 

kuitenkin aleni. Vuonna  1995 osanottajia  oli enää 120 huoli  

matta aikaisempaa  kattavammasta kutsulistasta. Kato kävi  niin 

metsähallinnon,  metsäyhtiöiden kuin metsänhoitoyhdistysten  

kin osallistumisessa. Metsänhoitoyhdistyksiä  oli  runsaimmillaan 
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Retkeilyt merkittävä 

osa tiedottamista 

edustettuna lähes 30  ja vuonna 1992 vielä 20, mutta vuosina 

1994 ja 1995 enää  viisi. Uskollisimpia  osanottajia  olivat metsä  

oppilaitokset  ja kulloinkin paikallisen  metsälautakunnan toimi  

henkilöt. 

Syynä  osanottajakatoon  ei  voinut  olla tutkijoitten  puutteelliset 

tiedot tai esitystaito.  Perussyy  oli  metsäalan henkilöstön vähe  

neminen. Kiireisestä  tulosvastuullisesta työstä ei ollut mahdol  

lista  lähteä,  eikä  loppuvuodesta  ehkä  ollut rahaakaan matkus  

taa. Alkuvuosien innostus tavata tutkijoita,  vieläpä  professoreja  

silmästä silmään oli myös menettänyt  tehoaan. Organisaatioilla  

oli  omat metsänhoito-ohjeensa,  eikä ehkä  ollut suotavaakaan 

kuunnella ulkopuolisia.  Tutkimuspäivän  jatkaminen  tässä muo  

dossa olisi edellyttänyt  metsänomistajien  liittämistä kutsuttujen  

piiriin.  

Tutkimuspäivä  oli ruokailua lukuunottamatta ilmainen kuten 

osanottajille  jaettu tiedonantokin. Erityisen  tärkeänä pidettiin  

tiedonantojen  jakelua  metsäoppilaitoksille. Tiedonantojen  pai  

noasu  ja tieteellinen taso paranivat  vuosien  myötä  ja raporttien  

pituuskin  lisääntyi.  Runsaassa  tietotulvassa kenttäväen toiveet 

kääntyivät  päinvastaisiksi.  Parhaaksi tiedotteeksi katsottiin  lius  

kan mittainen  tiivistelmä. 

Ensimmäisinä  vuosina  retkeilijät vietiin säännöllisesti Alkkian 

koekentille ja käynti  kesti  vähintään puoli  päivää.  Uusien toi  

mitilojen valmistuttua mielenkiinto tutustua tutkimusasemaan 

oli suuri ja vieraina oli  muitakin kuin metsällisiä organisaatioi  

ta. Melko pian  alettiin retkeillä myös  tutkimusaseman lähiym  

päristössä, jopa Kaironiemessä. Keskeisenä  teemana  oli  mätäs  

tys  ja sen antamat tulokset. Osallistuminen Ikaalisten metsän  

hoitoyhdistyksen  veljesyhdistyksilleen  organisoimaan  retkipa  

kettiin (Ikaalisten Kylpylä,  metsänhoitoyhdistys,  Seitsemisen  

kansallispuisto,  Parkanon tutkimusasema) toi asemalle parivuo  

tisen vierailutulvan. Lisärakennuksen valmistuminen lisäsi jäl  

leen tutustumisvierailuja  niin läheltä kuin kaukaa. Parkanon 

kaupungin  vieraille tutkimusasema tapasi olla vakiokohde. 

Esitelmien,  luentojen,  retkeilyjen, radio-  ja televisioesiintymis  

ten, haastattelujen  ym. lukumäärä ylitti  joinakin  1990-luvun 
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Kesäisin kerättiin 

aineistoa,  talvella 

laskettiin tulokset  

ja viimeisteltiin 

julkaisut  

vuosina pitkälti  200.  Kaikki  kohtuulliset esiintymispyynnöt  py  

rittiin  toteuttamaan. Näin  toimien välttyi järjestelyhuolista  ja 

saattoi keskittyä sanottavaansa. Onnistumista  edesauttoi,  että 

vastuunkantajia  oli  runsaat  kymmenen,  eikä virka-ajan  päätty  

minen muodostunut kenellekkään esteeksi.  

Kehitystrendejä  
Alkuvaiheessa kaikilla tutkimusasemalla tehtävillä tutkimuksilla 

oli yhteinen  tavoite, metsien tuoton kohottaminen. Siihen py  

rittiin valtaamalla uutta alaa metsälle soista ja pelloista  sekä pa  

rantamalla olemassa olevan metsän kasvutekijöitä.  Tutkimuk  

sen tekivät aiheelliseksi metsän  kasvun  ylittäneet hakkuut ja 

tieto kasvun  suurista  lisäämismahdollisuuksista. Ilmakehän ja 

samalla metsämaan saastuminen muutti tutkimuksen tavoit  

teeksi metsämaan  kunnon ja puiden  terveydentilan  säilyttämi  

sen  mahdollisimman korkeana. Muutamassa  vuodessa tämän 

tutkimusaihekokonaisuuden osuus nousikin tutkimusasemalla 

yli puoleen.  Toki monet  metsätalouden ongelmat  oli jo saatu  

ainakin tyydyttävään  ratkaisuun. 1990-luvulla metsän moni  

muotoisuus ja sen säilyttäminen nousi tärkeäksi teemaksi. 

Käytännön metsätalouden paikallisia  ongelmia  voi  selvittää yk  

sikin  tutkija. Laajoihin  ilmiöihin kuten ilmansaasteiden haitta  

vaikutuksiin ei yksi tieteenalakaan riitä,  vaan tarvitaan monitie  

teinen  työryhmä,  jolla on tiiviit  yhteydet alan ulkomaiseen tut  

kimukseen. Tällainen yhteistyö  lisääntyi  toimikauteni loppu  

puolella.  Sitä edisti matkustamisen halpeneminen  ja hankkeille 

annettu valta päättää  rahankäytöstään.  Vastavuoroisesti  vierai  

lut Parkanoon lisääntyivät  ja uudet sähköiset viestimet  mahdol  

listivat helpon  päivittäisen yhteydenpidon.  

Toimikauteni alkuvaiheelle oli  ominaista runsas  apulaisten  

käyttö.  Kenttäryhmät  olivat usean henkilön muodostamia ryh  

miä  ja maastotyö siten viihtyisää. Talvikauden työnä oli aineis  

tojen  laskenta. Se tehtiin meluisilla mekaanisilla koneilla,  yh  

den varianssianalyysin  laskenta teetti paljon  työtä. Käsikirjoi  

tukset kirjoitettiin puolestaan  puhtaaksi  toimistossa. 



1990-luvulla 

tutkimustyön  

luonne muuttui 
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Ensimmäisen päätteen  odotettiin ratkaisevan tallennusongel  

man ja ensimmäisen tietokoneen hoitavan laskennan. Lasken  

taohjelma  lähetettiin puhelimitse  keskuskoneelle ja tulos tuli  

postitse.  Monesti posti  toi useita virheilmoituksia peräkkäin,  

koska  laskenta pysähtyi  ensimmäiseen virheeseen,  eikä kone 

paljastanut  mahdollisia muita. Tämä oli turhauttavaa. Itse jätin 

omakohtaisen laskennan odottamaan koneiden kehittymistä  ja 

eläkkeelle siirtymistäni. Nyt  nämä  ehdot ovat täyttyneet. 

Toimikauteni loppuvaiheessa  avustavan  henkilöstön tarve  vä  

heni, mutta ammattitaitovaatimukset kasvoivat.  Kenttäryhmän  

koko rajoittui useimmiten  kahteen. Kartoitusmittaus  ja monet  

muut maastotyöt sujuvat  yksinkin.  Kenttätyö muuttui  siten yk  

sinäiseksi puurtamiseksi.  Sisällä suurin työ  oli tiedon tallennuk  

sessa  ja tarkistuksessa.  Itse laskenta  tapahtui  nopeasti  ja siirtyi 

paljolti  tutkijoille. Tietokoneiden tulo  henkilökohtaiseksi työvä  

lineeksi siirsi  myös  konekirjoitustyön  toimistosta tutkijoille. Sii  

tä huolimatta toimistoon jouduttiin lisäämään työntekijöitä hal  

linnon lisääntyessä.  

Yhden tutkijan työskennellessä  tutkimusasemalla koko henki  

löstö  oli johtajan  alaisena. Tutkijoiden  määrän  lisäännyttyä  tun  

tui  luontevalta osittaa  avustavaa  henkilöstöä tutkijoittain erään  

laiseksi  tiimiksi. Kukin tutkija johti alaisiaan parhaan  taitonsa 

mukaan tieteellisenä esimiehenään alansa professori  Helsingis  

sä.  Jo tuolloin tutkijat olivat selkeässä tulosvastuussa,  kun hei  

dän tutkimustensa edistymistä  tarkasteltiin kahdesti vuodessa 

hoitokunnan kokouksissa.  Tämä helpotti  merkittävästi tutki  

musaseman johtamista.  

Vuonna  1992 tutkimusasemista tuli keskenään kilpailevia tulos  

yksikköjä.  Tutkimukset hankkeistettiin ja avustavan  henkilös  

tön työaika  ositettiin hankkeille. Laman  myötä valtion rahoitus 

aleni ja tutkimusasema velvoitettiin hankkimaan ulkopuolista 

rahoitusta. Tämä edellytti  tutkimustiedon tuotteistamista, uutta 

markkinahenkistä otetta ja tiivistä yhteydenpitoa  yhteistyöta  

hoihin ja asiakkaisiin.  Nämä muutokset olivat välttämättömiä, 

mutta tutkimusaseman johtamiselle  ne asettivat  suuria  lisävaati  

muksia. Henkilökunnan irtisanomiselta onneksi säästyttiin.  Toi- 
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Ajanmukaiset  

laboratoriot edellytys  

nykyaikaiselle  tutki  

mukselle  

mikauteni lopulla  tulivat kuvaan  mm. henkilökohtaiset tulos  

keskustelut ja tulospalkkaus,  mutta niiden toteuttaminen jäi 

seuraajalleni.  

Valtion tutkimuslaitosten perinteinen  rahoitus on  ollut budjetti  

pohjainen.  Ulkopuolista  rahaa on pidetty  tutkimukseen moraa  

lisesti sopimattomana.  Stipendienkin  katsottiin kuuluvan yli  

opistoväelle  eikä  laitostutkijoille.  Työllisyysrahoituksen  käyttö  

oli kuitenkin hyväksyttävää.  Sen  määrä oli  1970-luvulla vähäi  

nen samoin  kuin Metsähallituksen ja metsäyhtiöiden maksama 

käytännön  työn osuus  perustettaessa kokeita  niiden maille, yh  

teensä keskimäärin 9 % tutkimusaseman kokonaismenoista. 

Seuraavalla vuosikymmenellä  ulkopuolisen  rahoituksen määrä 

lähti nousemaan ja kattoi 1990-luvulla menoista lähes 20 %. 

Tulosjohtamiseen  siirryttäessä muustakin ulkopuolisesta  rahasta 

tehtiin hyve  ja sen hankinnalle asetettiin  vuosi vuodelta suu  

remmat tavoitteet. 

Ajanmukaiset  laboratoriot ja kasvihuone olivat uusia tiloja ra  

kennettaessa ensisijaisen tärkeä tavoite. Kasvihuoneen käyttö  

aste  oli  alkuvaiheessa korkea,  mutta aleni myöhemmin  asteit  

tain ja pysyi  perusparannuksen  jälkeenkin  vajaana.  Laboratori  

ot sen sijaan  olivat tasaisen kovassa  käytössä.  Painopiste  oli 

typpimäärityksissä,  joissa käytettiin  paljon  väkevää happoa.  

Sen  seurauksena ilmastointihormit ja viemärit ruostuivat. Hap  

poa pääsi  myös sisäilmaan ja lähiympäristöön  kohdistui vahva 

happokuorma.  Uusien laboratorioiden valmistuminen vuonna 

1991 mahdollisti kuitenkin laadukkaan analyysityön  jatkami  

sen. Samanaikaisesti vanhat laboratoriot korjattiin ja uusin  me  

netelmin happojen  käyttö  voitiin  alentaa murto-osaan. 

Hoitokunnan tehtävänä on mm. suunnitella ja edistää  tutkimus  

aseman toimintaa, tehdä ehdotuksia tutkimusten kohdistami  

seksi  tärkeisiin kysymyksiin,  edistää tutkimusyhteistyötä  sekä 

toimia yhdyssiteenä  käytäntöön.  Ensimmäisen hoitokunnan jä  

seniä olivat kaksi  tutkimusaseman tutkijaa  sekä kaksi  käytän  

nön  metsätalouden edustajaa, vuodesta 1975 lähtien metsätalo  

uden edustjia  oli  neljä. Metlaa edustivat ensin  suontutkimuksen 

ja metsänjalostuksen, myöhemmin maantutkimuksen ja metsän-  



Hoitokunnalla 

tärkeä rooli 
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Kannuksen, Muhoksen 

ja  Parkanon tutkimus  

asemien  yhteinen 

hoitokunta paransi 

tutkimusasemien 

yhteistyötä  

hoidon tutkimuksen tutkijat  sekä käytännön  metsätaloutta met  

sähallinto,  yksityismetsätalous  ja metsäteollisuus. Sihteerinä toi  

mi tutkimusaseman johtaja.  Muita mukaanotettavia tahoja  ei 

tuolloin liene kellekään tullut edes mieleen. 

Tavanomaisina hoitokunnan kokousasioina olivat toimintaker  

tomus, työohjelma  ja budjettiesitys  sekä uudet tutkimusaiheet. 

Virallinen ohjelma  saattoi olla turhauttava,  jos jäsenyys  kesti  

useamman kolmivuotiskauden, sillä hoitokunnalla ei  ollut pää  

tösvaltaa ja asiat etenivät hitaasti. Tutkijakunnan  epävirallinen  

mukanaolo kokouksissa  koettiin positiiviseksi.  Kukin tutkijoista 

selosti vuorollaan töidensä edistymistä.  Se oli rakentavaa  tulos  

keskustelua ja keskinäistä tiedonvaihtoa. Käytännön  edustajat 

veivät samalla uusimman  tiedon työpaikalleen  ja tutkijat saivat 

arvokasta palautetta  kentältä. 

Hoitokunnan mieliinpainuvin kesäretki suuntautui  Itä- 

Aureeseen  kesäkuussa  1985. Edeltävien päivien  sää oli  ollut 

aurinkoinen ja männyn  versosurman edellisenä syksynä  vauri  

oittamat neulaset olivat nopeasti ruskistuneet. Tuhon odotta  

mattomuus ja laajuus  mykisti  retkeilijät ja nosti pelottavana  

mieleen ilmansaasteet,  olihan ILME-projekti  juuri tuolloin alka  

nut Parkanossa. 

Vuonna  1986 Kannuksen,  Muhoksen ja Parkanon tutkimusase  

mille muodostettiin yhteinen  hoitokunta. Siihen kuului  kolme 

Metlan professoria,  edustaja  yksityismetsätaloudesta  ja metsä  

hallinnosta sekä metsäteollisuudesta jokaisen  tutkimusaseman 

toimialueelta sekä asemanjohtajat.  Vuonna 1992 hoitokuntaan 

nimettiin kaksi  yliopiston  edustajaa  ja Metlan sekä yksityismet  

sätalouden edustus vastaavasti väheni. Yhteinen hoitokunta pa  

ransi  asemien  keskinäistä  tuntemusta ja konkretisoi kilpailuti  

lannetta. Haittoina ilmeni vastaavasti,  että hoitokunta joutui ot  

tamaan  kantaa tutkimusasemien ristiriitaisiin tavoitteisiin, laajan  

alueen tuntemus  oli vajavainen  ja kokousmatkat pitkiä. Niinpä 

keväällä 1996  palattiin asemakohtaisiin hoitokuntiin. Parkanon 

tutkimusaseman hoitokuntaan tuli edustaja  Turun yliopistosta, 

kahdesta ympäristöpiiristä,  kolmesta metsälautakunnasta,  met  

säteollisuudesta ja metsähallinnosta. Metlan ainoana  edustajana  

oli asemanjohtaja.  



Olavi  Laiho  ja Tapio Koistinaho  avaa  
massa Alkkiativuoren  luontopolkua. 

jO-vuotisjuhlien retkeilijät  nauttimassa  

Kourujärven  erämaamaisemista.  
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Aika  kului  

nopeasti  

Työt  päättyivät ja oli  

aika lähteä viettämään 

eläkepäiviä 

Onnellisesti  eläkkeelle  

Parkanon tutkimusasema sijaitsee  luonnonkauniilla paikalla  lä  

hellä Parkanon kaupungin  ydinkeskustaa.  Työtilat  ovat laaduk  

kaat  ja väljät. Ero  on suuri esimerkiksi  korkeakouluihin,  joissa  

työhuoneen  jakaa  vähintään kaksi  tutkijaa. Säännöllisesti vie  

railijat kiittelevät myös ajantasaista  tutkimuvälineistöä. Ulkoiset 

olot ja toimitilat tarjoavat  siten erinomaiset mahdollisuudet se  

kä viihtyä että edistyä työssä.  

Johtajakauteni  Parkanossa muodostui pitkäksi. Alkuvaihetta lei  

masi asunnon rakentaminen ja perhekin  suureni. Panostus  tut  

kimukseen oli tuolloin pienimmillään.  Jatkuvan  kasvatuksen,  

millä nimellä se kulloinkin kutsutuinkin,  tutkimusryhmään  liit  

tyminen  merkitsi käännekohtaa. Tämä spontaani  ryhmä  oli ul  

kopuolisenkin  arvioinnin mukaan taitavasti johdettu  ja sen 

tuotteliaisuus lisääntyi  vuosi  vuodelta. Yhteistyökumppanit  oli  

vat  kaikki  eri  tulosyksiköistä.  Parkanon tutkimusasemalla osal  

listumista tähän "kiellettyyn  ryhmään"  lienee katsottu ainakin 

alkuvaiheessa paheksuen,  se myös viilensi suhteita Metsäntut  

kimuslaitoksen korkeimpaan  johtoon.  

Aika on jälkikäteen  ajatellen  kulkenut nopeasti  ja vuodet liene  

vät olleet yksitotisen  harmaita. Onneksi sopu säilyi,  mutta  ko  

ko  yhteisöä  koskettavia huippuhetkiä  olisi ehkä pitänyt  olla 

enemmän ja arjenkin  värikkäämpää.  Niiden luomiseen ei kui  

tenkaan ollut luontaisia edellytyksiä,  ihmisen perusluonnetta  

on vaikea muuttaa. Päätellen siitäkin,  että Metlalle johtamistai  

toja opettanut konsulttitoimisto osoittautui omassa rekrytoin  

nissaan  mitä tiukimmaksi.  



Läkes  neljännesvuosisata  tutkimusaseman joktajana 

Oma viihtymiseni  parani  loppua  kohti  ja kokonaisuudessaan  

kin työurani  lienee ollut nousujohteinen.  Julkaisutoiminta  oli 

vilkasta ja kongressimatkoja  ulkomaille sopivasti.  Työuran yh  

deksi huippuhetkeksi  jäi kolmannen valtakunnan metsien in  

ventoinnin aineiston koealoittainen puustolaskenta,  rakenne  

määritys  ja monimuotoisuuspisteytys  muutamassa  päivässä  yh  

dessä Aulikki Hämärin  kanssa.  Suurta  tyydytystä  toi  myös lisä  

rakennuksen valmistuminen. 

Viimeisinä vuosina käytin  vähemmän aikaa hallintoon ja enem  

män  tutkimukseen kenttätyö  mukaanlukien. Kiitos laadukkaan,  

kokeneen henkilöstön asiat silti sujuivat.  Nähtävissä kuitenkin 

oli, ettei jatkossa voisi  toimia tällä tavoin. Johtaminen  tulisi 

vaatimaan tieteellistä huippuosaamista,  markkinointitaitoa,  yh  

teistyökykyä,  modernia henkilöjohtamista,  vetävää persoonaa 

ja tarvittaessa myös kovuutta. Tässä katsannossa voin sanoa 

syntyneeni oikeaan aikaan päästyäni tässä murrosvaiheessa 

eläkkeelle ja nauttimaan ulkopuolisen  tutkijan  toimen hyvistä  

puolista.  

Tutkimusaseman  johtaja  
Olavi Laiho  





70-luku  

Koonnut  Anita  Hiltunen  
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Ojitus  ja lannoitus 
tärkeää  suoalueilla 

Tiistaina syyskuun  28. päivänä ILKKA 

Tutustuminen suoviljelyyn Alkkiassa. 

Metsäntutkimusta  10 vuotta  Parkanossa 

VAASA Tiittoina 28.  syyskuuta 1971 

Metsäntutkimustyötä 
, i«TI  

tehty  vasta 10 vuotta  
,«tkttft«

sase  !  
metsä*1 .Q vuotaa 

Parkanon vUonna  
ta^a 

tä-jUaa  

•ATARUVNAV SASIA Tiistaina 28. syyskuuta  19T1 

Metsäntutkimustyötä 10  vuotta  Parkanossa  
Juhlavuoden kunniaksi  varat toimitaloon 
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Parkanon tutkimusasema  

uudelle vuosituhannelle 

uusin  haastein 

Hannu  Raitio  



Uuden tehtäväni 

suurin haaste 
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TYKY-toimintaa 

Henkilöstön  osaaminen  ja  hyvinvointi  
menestyksen  lähtökokdaksi  
Metla oli juuri toipumassa taloudellisesta ahdingostaan  ja suu  

ret  organisatooriset  muutokset olivat osin takanapäin,  kun aloi  

tin  Parkanon tutkimusaseman johtajana  lokakuussa  1996. Muu  

tospaineista  ja taloudellisesta epävarmuudesta  huolimatta Par  

kanon tutkimusaseman henkilökunnan työmotivaatio  oli  säily  

nyt  hyvänä  ja yhteishenki  innostavana.  Tältä pohjalta  oli hyvä  

aloittaa varsinkin,  kun syntyperäisenä  parkanolaisena  ja pit  

kään  tutkimusasemalla työskennelleenä  tunsin  henkilökunnan 

hyvin.  

Uuden tehtäväni suurimpana haasteena koin sen,  miten  saan 

henkilökunnan viihtymään,  voimaan hyvin ja ponnistamaan  

hyviin  tuloksiin ikääntymisestä  huolimatta. Tunnuslauseenani 

olenkin usein todennut,  että "jokainen työntekijän  tulisi viihtyä 

työpaikallaan  paremmin kuin kotonaan". Mieleeni oli  johtamis  

taidon kursseilta jäänyt  myös  liike-elämästä tuttu toteamus 

"Kilpailijat purevat sinua, jos pysähdyt;  jos jäät  paikoillesi,  ne 

syövät  sinut". Niinpä  alusta lähtien olenkin korostanut henkilö  

kunnan ammattitaidon jatkuvan  kehittämisen ja työkykyä  yllä  

pitävän  nk. TYKY-toiminnan merkitystä.  

Ensimmäisenä tehtävänäni oli innostaa  työntekijät  vahvista  

maan osaamistaan ja voittaa heidän vastarintansa. Neljän toi  

mintavuoden jälkeen voin ilolla todeta onnistuneeni  tavoittees  

sani. Voimakkaan panostuksen  seurauksena Parkanon tutki  

musaseman henkilökunnan osaaminen on tänä päivänä  huo  

mattavasti laajempi  kuin  aloittaessani johtajana.  Opiskeluinnos  

tuksen leimahdettua vuorossa  oli osaamisen  systemaattinen  ja 

koordinoitu johtaminen,  jota vaihetta elämme parhaillaan. 

TYKY- toiminnan aloitimme myös  välittömästi johtajaksi  tultua  

ni  ensimmäisinä Metlassa. Kaikki  aktivitettimme tältä osin on 

tähdännyt  henkilökunnan fyysisen  ja henkisen hyvinvoinnin  yl  

läpitämiseen  ja kohentamiseen. Alkuinnostuksissa tuli korostet  

tua  fyysisen  kunnon  kohentamisen merkitystä ja kaikkien aktii  

vista osallistumista yhteisiin tapahtumiin,  mikä ärsytti  monia.  



Tutkijoiden  lukumäärä 

kasvoi  

Uusi  strategia  
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Kokemus opetti, että tärkeämpää  kuin se,  että  kaikki ovat in  

nolla joka asiassa mukana on  se, että tarjotaan  erilaisia mah  

dollisuuksia eri asioista kiinnostuneille. Sittemmin kuvaan on 

tullut myös henkisen työsuojelun  kehittäminen. Vuonna 1999 

valtiovarainministeriöltä saamamme erillisen määrärahan turvin  

aloitimme monipuolisen  asiantuntijaorganisaation  henkisen 

työsuojelun  kehittämisprojektin,  jonka tulokset  näkynevät  käy  

tännössä  lähitulevaisuudessa. 

Henkilöstön lukumäärässä on myös tapahtunut  huomattavia 

muutoksia ensimmäisten neljän johtajavuoteni  aikana. Pitkän 

hiljaiselon  jälkeen  tutkijoiden  lukumäärä kasvoi  vuonna 1997, 

kun MMM Päivi Merilä siirtyi Vantaalta Parkanoon. Päivin  työ  

suhde vakinaistettiin vuotta myöhemmin.  Vuonna  1997 varmis  

tui myös MH Pentti Niemistön siirtyminen  Muhokselta ja MML 

Risto Lauhasen siirtyminen  Kannuksesta Parkanoon. Elokuussa 

1997 saimme vielä vahvistusta Pallakselta toimistosihteeri Anita 

Hiltusen myötä. Vuonna 1999 saimme  puolestaan  kuusi  uutta 

tutkimushenkilökuntaan kuuluvaa virkaa  työministeriön  tuella. 

Vuosituhannen vaihteessa Parkanon tutkimusaseman vakituisen 

henkilökunnan lukumäärä oli 45 henkilöä. 

Profiloituminen strategian pohjalta  
Metsäntutkimuslaitoksen toimintaa ja organisaatiota on  kehitet  

ty voimakkaasti viimeisen kymmenen  vuoden aikana. On siir  

rytty  professorijohtoisista  tutkimusosastoista tulosyksiköihin  ja  

-alueisiin sekä tulosjohtamiseen.  Tutkimustieto tuotetaan tänä 

päivänä yli tulosyksikkörajojen  toteutettavissa tutkimushank  

keissa  ja -ohjelmissa.  Vuosituhannen vaihteessa sekä Metlalle 

että  Parkanon tutkimusasemalle vahvistettiin myös uusi strate  

gia.  Tutkimusaseman strategia  laadittiin yhteistyössä  henkilös  

tön  kanssa  ja sen laadinassa sovellettiin julkisten  asiantuntijaor  

ganisaatioiden  käyttöön  kehitettyä,  nk. tasapainoisen onnistu  

misstrategian  laadintaa. 

Strategian  lähtökohtana on  tulevaisuudenkuva,  jossa  yhteiskun  

ta huolehtii metsätalouden ja -teollisuuden toimintaedellytyk  

sistä tavoitteena  kilpailukykyinen  metsäala. Metsäteollisuus on 



Arvot tärkeä 

toiminnan perusta 
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kansainvälistymässä  vauhdilla ja kilpailu  tuotannon ja  inves  

tointien  sijoittumisesta  kiristyy.  Taustalla vaikuttavat mm. kau  

pan ja investointien vapautuminen  kansallisesta  säätelystä,  

viestintäteknologian  kehitys  ja yleinen  yhdentymiskehitys.  Sa  

manaikaisesti huoli ympäristön  tilasta ja luonnonvarojen  riittä  

vyydestä  on johtanut  kestävän kehityksen  tavoitteluun, jota oh  

jaavat  toisaalta yhteiskunnalliset  ja poliittiset  prosessit,  toisaalta 

markkinoiden kautta heijastuvat  kuluttajien  arvostukset.  

Saman aikaisesti  ovat muuttuneet myös tutkimusympäristö  ja 

asiakaskunta. Kilpailu  rahoituksesta,  tulosjohtaminen, verkos  

toituminen sekä informaatio- ja kommunikaatioteknologian  ke  

hitys ovat merkittävimpiä  muutostekijöitä, jotka ohjaavat tänä  

päivänä  tutkijoiden  työskentelyä.  Toisaalta tutkimuksen asema 

Suomessa on vahvistunut voimakkaan taloudellisen panostuk  

sen  myötä. Ympäristötietoisuuden  kasvaessa  tutkimustiedon 

käyttäjien  kirjo  on laajentunut,  ammattilaisten ohella suuri ylei  

sö on tullut yhä enenevässä  määrin tutkimuksen asiakkaaksi.  

Hekilökunnan kanssa  käydyn  arvokeskustelun pohjalta  
tutkimusaseman arvoiksi  sovittiin: 

1) luotettavuus: metsäluonnon ja -talouden kestävää  kehitystä  tu  

keva  toimintamme tuottaa tietellisesti luotettavaa, eturyhmistä  

riippumatonta tietoa, 

2) yksilön  arvostus:  arvostamme yksilöiden  ja  tehtävien erilaisuut  

ta sekä  tuemme henkilökohtaisten vahvuuksien kehittämistä,  

3) edistyksellisyys:  osaava,  ammattitaitoaan  kehittävä henkilökun  

tamme työskentelee  luovasti  ja  ennakkoluulottomasti ja 

4) vuorovaikutteisuus: toimimme  avoimessa  vuorovaikutuksessa 

kotimaisten ja kansainvälisten yhteistyötahojen  ja asiakkaiden 

kanssa.  

Toiminta-ajatuksen  "Parkanon tutkimusasema tuottaa tutkimus  

tietoa  metsein  terveydentilasta  sekä metsätaloudesta ja sen pe  

rusteista  etenkin turvemailla" mukaisesti tutkimusaseman pai  

noaloja  ovat suometsätalous ja metsien terveydentilan  tutkimus 
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Visiomme 

Palveleva, 

innovatiivinen 

ja tietotarpeet  

ennakoiva 

suunnannäyttäjä  

Sidosryhmätyöskentelyä  

ja seuranta. Muita keskeisiä  tutkimusaloja  ovat metsän  uudista  

minen  ja kasvatus.  Erityisosaamistamme  edustavat siemenhuol  

toon sekä metsäympäristön  radioekologiaan  liittyvä tietotuo  

tanto. 

Visiomme mukaan 
"

 Parkanon tutkimusasema on arvostettu  tie  

deyhteisö,  joka  kykenee  vastaamaan tietotarpeisiin  ja ennakoi  

maan ne ydinosaamisensa  alueilla". 

Strategiaperustan  pohjalta  laadimme tutkimusaseman strategiset  

tavoiteet  neljästä  eri  näkökulmasta: 1)  asiakasvaikuttavuus,  2) 

resurssit  ja talous,  3) organisaation suorituskyky  ja toimivuus 

sekä 4) henkilöstön osaaminen ja työkyky.  

Asiakasvaikuttavuuden näkökulmasta tärkeimpänä  strategisena 

tavoitteena  on korkeatasoinen tietotuotanto, joka edistää  metsi  

en taloudellisesti,  ekologisesti  ja sosiaalisesti  kestävää käyttöä  

ja hoitoa. Arvoa asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme  

tuotamme olemalla palveleva,  innovatiivinen ja tietotarpeet  en  

nakoiva suunnannäyttäjä, jonka tunnettuus on hyvä. Arvostet- 
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Henkilökunnan  

koulutustilaisuus  

tuna ja haluttuna yhteistyökumppanina  meille on ominaista 

laaja  kotimainen ja kansainvälinen yhteistyö  ja vuorovaikutus. 

Vuonna  2005  resurssimme  ovat hieman nykyistä  suurempia, ra  

hoituspohjamme  on laajempi  ja ulkopuolisen  rahoituksen 

osuus  käytetyistä  vuotuisista määrärahoista on 20  - 25 %. Tutki  

mushankkeiden osuus  resursseista  on  nykyistä  hieman suurem  

pi. Vakinaisessa  työsuhteessa  olevien, akateemisen loppututki  

non  suorittaneiden henkilöiden osuus  on nykyistä  hieman suu  

rempi, samoin  ATK-henkilöstön määrä. Painopistealueiden  

vahvistamiseksi tavoitteena on  kaksi  professuuria  sekä kemisti. 

Käytössämme  on nykyaikainen  tietotekniikka ja ajantasaiset  

ohjelmat  sekä laboratorio- ja muu tutkimusvälineistö,  jotka 

kaikki  ovat tehokkaassa käytössä.  Asiakasrahoitteisen tutkimus  

toiminnan keskimääräinen, vuotuinen liikevaihto nollakatteella 



Tiedon ja osaamisen 

hallinta ja johtaminen 

vakiintunut johtamis  

käytäntö  
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on saavuttanut  vakiintuneen tavoitetason, noin  kaksi  prosenttia  

kunakin vuonna käytettyjen  määrärahojen  yhteissummasta.  

Tutkimustiedon tuotteistaminen ja markkinointi ovat vakiintu  

neita  toimintatapoja. 

Organisaation  suorituskyvyn  ja toimivuuden näkökulmasta kat  

soen tärkeimpänä tavoitteenamme on, että vuonna 2005  tiedon 

ja osaamisen hallinta ja johtaminen  on vakiintunut johtamis  

käytäntö.  Tuolloin johtamisessa  korostuvat tulevaisuuden enna  

kointi,  kyky  ja tahto tehdä priorisointeja, laaja  ja syvä näkemys  

tutkimusaseman suorituskyvystä  ja henkilöstön osaamisesta se  

kä  jatkuva  oppimista ja kasvua  tukeva kulttuuri. Tutkimusase  

man rakenteellinen tietopääoma  on huomattavasti nykyistä  

suurempi  sekä tietoturvallisuus taattu. 

Vuonna  2005 henkilökunnan ammatillinen osaamistaso on ny  

kyistä  korkeampi  ja monipuolisempi.  Vakinaisessa työsuhteessa  

olevista tutkijoista  vähintään kaksi  kolmannesta on tohtoreita ja 

tunnettuja  alansa tutkijoita. Työntekijöiden  henkisestä ja fyysi  

sestä työkyvystä  pidetään  erityistä  huolta,  mikä takaa motivoi  

tuneen, tehtäviinsä sitoutuneen, tuottavan  ja hyvinvoivan  hen  

kilöstön. 

Strategian  käytännön  toteutus nojautuu  vuosittain henkilökun  

nan kanssa  käytäviin  tulos/kehityskeskusteluihin.  Tuloskeskus  

teluissa seurataan, miten kunkin työntekijän  osalta kriittiset 

menestystekijämme  ovat  edistyneet  ja samalla sovitaan tulevan 

vuoden osalta strategiaan  nojautuen toiminnan tavoitteet ja 

henkilökohtaisen osaamisen kehittäminen. Henkilökohtaiset tu  

loskeskustelut,  jotka  otin käyttöön  heti johtajaksi tultuani,  ovat 

osoittautuneet erittäin hyväksi  johtamisen  työkaluksi.  

Viestinnällä,  verkottumisella  ja kansain  
välisyydellä  toiminalle vaikuttavuutta 
Vuonna  1998 tehdyn  vaikuttavuuskyselyn  mukaan Metla koe  

taan luotettavaksi ja henkilökunta ammattitaitoiseksi. Sen sijaan 

parannettavaa olisi  tutkimusaiheiden valinnassa,  reaktionopeu  

dessa ja viestinnässä. Valtion virastona Metla koettaan byro-  



Tutkimusaseman 

ulkoinen viestintä 
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kraattiseksi  ja vanhoilliseksi. Samana vuonna Maarit Nuutisen 

yhteistyössä  metsäkeskusten ja metsänhoitoyhdistysten  kanssa  

tekemän kyselyn  mukaan Parkanon tutkimusaseman toiminta 

tunnettiin  toimialueen metsänomistajien  keskuudessa  erittäin 

heikosti. Vuonna 1998 julkisti myös  kansainvälinen Metlan toi  

mintaa arvioiva työryhmä raporttinsa,  jossa  työryhmä totesi 

Metlan yhdeksi  suurimmaksi heikkoudeksi puutteellisen  vies  

tinnän ja vähäisen panostuksen  ulkoisiin suhteisiin. 

Tutkimusaseman ulkoinen viestintä on  ollut toistaiseksi pääosin 

tutkijoiden  toimesta  tapahtuvaa  sidosryhmäviestintää.  Vuosittain 

on  järjestetty tutkimuspäiviä  yhteistyössä  yhteistyökumppanei  

den kanssa.  Tutkimuspäivien  kiinnostavuus on  ollut kuitenkin 

varsin vähäinen,  ja niistä  onkin luovuttu vuoden 1999 jälkeen. 

Sisäisen tiedonkulun kannalta tärkeitä viestintätilanteita ovat 

puolestaan  kahvi- ja ruokatauot, joiden  yhteydessä  johtaja  on 

usein  tiedottanut koko  yhteisöä  koskevia  asioita. Viestintä näissä 

tilanteissa on kuitenkin  usein  pintapuolista  ja yksittäisiin  ongel  

matilanteisiin liittyvää.  Valitettavan vähän näissä tilanteissa syn  

tyy  avointa  vuorovaikutusta. Sähköpostin  välityksellä jaettava 

tutkimusaseman viikkotiedote onkin tällä hetkellä tärkein koko 

henkilökunnan tavoittava yksittäinen  sisäinen viestintäkanava. 

Tutkimusaseman toimintastrategiassa  viestintä on otettu yhdek  

si kriittiseksi  menestystekijäksi.  Ulkoisen viestinnän  keskeisim  

mäksi tavoitteeksi  on asetettu tehokas  tutkimustiedon käytän  

töön  siirto ja sen myötä toiminnan  vaikuttavuuden kasvattami  

nen lähitulevaisuudessa. Tietoisella, hyvin  organisoidulla  sisäi  

sellä viestinnällä pyrittään parantamaan puolestaan  työyhteisön  

työilmapiiriä, joka edistää työskentelyn  laatua ja tehokkuutta. 

Lisäksi  tavoitteena  on. että viestinnässä hyödynnetään  uusinta  

teknologiaa  ja että  päättäjien, sidosryhmien  ja median kanssa  

kommunikointi on vakiintunutta ja jatkuvaa toimintaa. 

Parkanon tutkimusaseman hyvä  maantieteellinen sijainti mah  

dollistaa entuudestaankin vahvan kotimaisen verkottumisen 

vahvistamisen,  sijaitseehan  tutkimusasema kolmen metsä-, ym  

päristö-  ja TE-keskuksen sekä ammattikorkeakoulun toimialu  

een keskipisteessä  sekä viiden maakuntaliiton -  Pirkanmaa, Sa- 
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tutkimusaseman 
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takunta, Etelä-Pohjanmaa,  Pohjanmaa  ja Keski-Suomi -  muo  

dostaman nk. Länsi-Suomen Allianssin keskellä. Toisaalta on 

hyvä  muistaa, että tutkimusaseman keskeisimällä vaikutusalu  

eella Länsi-Suomessa metsäteollisuutta on kaksinkertainen 

määrä maan keskiarvoon verrattuna. Samalla alueella toimii 

myös huomattava joukko  metsä- ja ympäristöalan oppilaitok  

sia, joissa  osassa  tehdään myös tutkimusta. 

YK:n Euroopan  talouskomission ja Euroopan  unionin alaisen 

yleiseurooppalaisen  metsien  terveydentilan  seurannan suoma  

laisena koordinaattorina ja kansallisen tietokeskusken ylläpitä  

jänä  sekä monien EU-rahoitteisten hankkeiden toimijana  Parka  

non tutkimusasemalla on jo nyt  vahva kansainvälinen yhteistyö  

lähes kaikkien Euroopan  maiden kanssa.  Monet tutkijoistamme  

toimivat myös  aktiivisesti metsäntutkimuslaitosten kansainväli-  

sen unionin (lUFRO) toiminnassa sekä yksittäisten  ulkomaisten 

yliopistojen  ja tutkimuslaitosten kanssa. 

Tutkimusaseman kansainvälistyminen  on voimistunut viimeisen 

viiden vuoden aikana voimakkaasti. Vierailut puolin  ja toisin  

ovat lisääntyneet, samoin ulkomaisten opiskelijoiden  työsken  

tely tutkimusasemalla. Myös tutkijoiden julkaisutoiminta  on 

suuntautunut aikaisempaa  voimakkaammin kansainvälisiin tie  

teellisiin sarjoihin.  Kansainvälistyminen  ei  tänä päivänä  koske  

ta enää yksistään  tutkijoita,  vaan koko tutkimusaseman henki  

lökuntaa. Tulevaisuudessa globalisaation  edistyessä  kansainvä  

lisyys tulee kaikessa toiminnassa  korostumaan entistä enem  

män. Kansainvälistyminen paitsi,  että se astettaa uusia haasteita 

esim. kielitaidon suhteen, tuo myös  tutkimusaseman toiminnal  

le vaikuttavuutta ja uusia  resursseja.  

Hannu  Raitio  Jämin 

maisemissa  vuonna 

1977 





Parkanon tutkimusalue 

Hannu Latvajärvi  
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Vuonna 1961 

perustettiin  

Pohjois-Satakunnan  

metsäkoeasema 

Juuret  Hämeen-  ja Pohjankankaalla 

Parkanon tutkimusalueen juuret ovat vuonna 1925 perustetussa 

Metsätieteellisen tutkimuslaitoksen Pohjankankaan  kokeilualu  

eessa,  jolla nimellä tutkimusmetsiä tuolloin kutsuttiin. Noin 12 

000  hehtaarin tutkimusalueeseen kuuluivat Pohjan-  ja Hämeen  

kankaan Kankaanpään  ja Jämijärven pitäjissä  sekä 

Häädetjärven  palsta  Parkanossa.  Silloisella kokeilualueella oli 

vuonna 1933 rakennetut toimitilat Kankaanpäässä,  Niinisalon 

kylässä  ja henkilökuntana metsätyönjohtajan  lisäksi kaksi  vaki  

naista  ja kaksi  ylimääräistä  metsänvartijaa.  

Vuonna 1935 suurin osa  tutkimusalueen maista siirrettiin Puolus  

tusministeriön hallintaan Niinisaloon rakennettavan kertaushar  

joituskeskuksen  harjoitusalueeksi  ja vain  Häädetjärven  palsta  jäi 

tutkimuskäyttöön.  Häädetjärven  palstasta  oli taloustoiminnan pii  

rissä  626  ha ja suojelualueena  560 hehtaarin Häädetkeidas. Hää  

detkeidas on Pohjois-Satakunnalle  ominainen konsentrinen ker  

mikeidas,  joka on ollut suontutkijoiden  mielenkiinnon ja tutki  

muksen kohteena 1930-luvulta lähtien. Aluetta hoidettiin epävi  

rallisena aarnialueena vuosikymmeniä  ennen kuin  rauhoitus 

vuonna 1956  virallistettiin. Tuolloin säädetyllä  lailla perustettiin  

Suomeen  12 luonnonpuistoa,  Häädetkeidas näiden joukossa.  

Vuonna  1960 Karvian varavankilan toiminta loppui  ja seuraava  

na vuonna perustettiin  Pohjois-Satakunnan  metsäkoeasema van  

kilalta vapautuneisiin  tiloihin Alkkiaan. Maatalousministeriön 

päätöksellä  siirrettiin 21.2.1961 Pohjois-Satakunnan  kokeilualu  

een hallintaan vankilan sekä  Metsähallituksen Karvian hoitoalu  

een metsiä  ja peltoja  yhteensä  2395 ha. Samana vuonna Metsä  

hallitukselta siirtyi Metlan hallintaan Sydänmaan  valtionpuisto,  

jolloin  Häädetjärven  palsta  laajeni  Vehkurinlammelta etelään 644  

ha. Vuonna 1964 Metla sai hallintaansa Parkanon keskustan  tun  

tumasta  Kaironiemestä 8.5 ha palstan  tutkimusaseman tontiksi. 

Varavankilan lopettamisen  jälkeen  samoissa  tiloissa Alkkiassa 

jatkoi toimintaa Karvian Erityistyölaitos  aina vuoteen  1969- 

Vuonna  1970 Erityistyölaitoksen  peltoja siirtyi  Metlan hallintaan 

noin 170 ha ja vähän metsämaata niiden liepeiltä. Vuonna  1978 



95  Parkanon tutkimusasema -  metsäntutkimusta 40 vuotta  

Metla osti maidensa keskellä  olleen Häädetjärven  metsänvarti  

jatilan, 57  ha. Valtiolle perinnön  kautta  siirtyneistä  tiloista Par  

kanon tutkimusalue on saanut  hallintaansa Koskilammin tilan 

Karvian Suomijärveltä  vuonna 1995 (79 ha) ja Hartikkalan siir  

tolaistaan Ikaalisten Riitialasta vuonna 1996 (12 ha). 

Häädetkeitaan luonnonpuiston  laajennus  on ollut suunnitteilla 

1970-luvulta lähtien,  jo ennen luonnonpuiston  ja Kovesjoen  vä  

listen lisämaapalstojen  myyntiä  yksityisille.  Lisämaiden myyn  

nin  valmistelu oli  kuitenkin jo niin pitkällä,  ettei seutukaavalii  

ton esittämä suojeluhanke  siinä  vaiheessa  edennyt.  Soidensuo  

jelutyöryhmä esitti uudestaan vuonna 1977 luonnonpuiston  

laajentamista  ja alueet liitettiin soidensuojelun  perusohjelmaan  

vuonna 1979- Käytännön toimiin yksityismaiden  hankkimiseksi 

ryhdyttiin vasta  1980-luvulla. Silloin Metsähallitus osti  muuta  

mia  Häädetkeitaan itäpuolisia  lisämaapalstoja  suojelutarkoituk  

seen ja vuonna 1985 valtio hankki  Metlan hallintaan Mäntynie  

men tilan (noin 49  ha) puiston  pohjoispuolelta.  1990-luvun lo  

pulla suojelualueen  laajentaminen  sai  vauhtia mm. Natura  

2000-ohjelman myötä. Vuosina 1998-2000 Metlan hallintaan 

siirrettiin kuusi  yksityisiltä  luonnonsuojelutarkoituksiin  ostettua 

palstaa,  yhteispinta-alaltaan  299 ha. Kaikki  hankinnat ovat to  

teutuneet vapaaehtoisin  kaupoin  ja hyvässä  yhteisymmärryk  

sessä myyjän ja ostajan  kesken.  Natura 2000-esityksen  mukaan  

Häädetkeitaan suojelualue  laajenee  runsaaseen  2000 hehtaariin 

ja siihen sisältyy  myös  Häädetjärven  länsipuolisia  tutkimusmet  

siä luonnonpuiston  etelärajasta  Joutsenlammin  tiehen saakka 

noin 410 ha. Metla valmisteli Häädetkeitaan Natura-esityksen  

Pirkanmaan ympäristökeskukselle  ja on senkin jälkeen  toimi  

nut aktiivisesti suojelualueen  laajentamisen  hyväksi.  

Tällä hetkellä Parkanon tutkimusalueen kokonaispinta-ala  on 

4999 ha, josta  luonnonpuiston  ja Natura  2000-alueen osuus  on 

1313 ha. Maamme  luonnonsuojelualueiden  hallinnan "uusjako"  

Metsähallituksen ja Metlan kesken  on  vielä avoin, mutta ratkaisu 

lienee selvillä keväällä 2001. Asiaa pohtinut  työryhmä  on  esittä  

nyt myös Häädetkeitaan siirtoa  Metsähallituksen hallintaan. 

Toimihenkilöiden  

majoitustilana  toiminut, 
varavankilalta Metlalle  

siirtynyt  saunakämppä. 
Rakennus  purettu 
vuonna 1996.  
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Satakunnan Lappi  

Pääosa  Parkanon tutkimusmetsistä on hoidon kannalta edulli  

sesti kahdessa  palstassa  Alkkiassa ja Häädetjärvellä,  jotka mo  

lemmat ovat Parkanon ja Karvian rajan  tuntumassa. Nämä  seu  

dut ovat varsin tasaista ja soistunutta Suomenselän vedenjaka  

jaylänköä,  josta vedet jakautuvat  kohti Pohjanlahtea  kolmen 

vesistön  kautta; etelään Kokemäenjokeen,  länteen Karvianjo  

keen ja pohjoiseen  Kyrönjokeen.  Maaston  korkeus  merenpin  

nasta  on  Alkkiassa  150-200 m  ja Häädetjärvellä  140-160 m.  Alk  

kianvuori (201 m) on seudun korkein paikka.  

Parkanon tutkimusmetsien kasvillisuudelle on ominaista ka  

ruus,  joka johtuu maaperästä,  ilmastosta ja korkeussuhteista.  

Suurin  osa seudun kallioperästä  on happamia, niukkaravintei  

sia syväkivilajeja.  Maaston  korkeus vaikuttaa myös  ilmastoon 

viilentävästi. Vuotuinen  sademäärä on  550-600 mm ja lumipeite  

ympäristöalueita  paksumpi. Suuri sademäärä,  pieni haihtumi  

nen ja maaston tasaisuus aiheuttavat sen,  että soita  on  runsaas  

ti. Metsä-  ja suokasvillisuudessa onkin monin  paikoin havaitta  

vissa Kainuulle ja Koillismaalle tyypillisiä piirteitä.  Pohjoinen  

leima on  erityisen  selvästi havaittavissa Alkkiassa, missä metsä  

tyypit ovat oikeastaan lähempänä  Pohjanmaa-Kainuun  kuin 

Etelä-Suomen tyyppejä.  Ilmaston vaikutus näkyy myös Alkkian  

vuoren metsien runsaina lumituhoina. Pohjoisen  ja itäisen  Suo  

men vaaramailta tuttu tykky,  ts. ilmassa olevan kosteuden tii  

vistyminen  pakkasella  puiden  oksiin tarttuvaksi jääksi,  on tuttu 

ilmiö myös  Alkkianvuorella. 

Soiden osuus metsätalouden maasta on  Alkkiassa  68 % ja Häädet  

järvelläkin  58 %. Kivennäismaat  ovat valtaosin kuivahkoja  (VT)  ja 

kuivia (CT) kankaita. Ne  eivät  yksinään  kata sellaisia tutkimustar  

peita, jotka vaativat laajaa  kasvupaikkavaihtelua.  Alkkian soiden 

(noin 1750 ha) kokonaismäärästä alunperin metsäisiä  soita oli 

noin 710 ha, suopeltoja  320 ha sekä nevoja  720 ha. Häädetjärven  

noin  740 ha suoalasta vastaavat  luvut ovat  630,  6  ja 110 ha. Alkki  

an ojitetut, alunperin  metsäiset suot  ovat  suurimmaksi  osaksi ka  

ruja, lähinnä isovarpuisia  ja lyhytkortisia  rämeitä  tai  rahkarämeitä. 

Häädetjärvellä  on jonkin  verran ojitettu  myös sararämeitä.  



Avosoita on metsitetty  

Alkkiassa noin 460 ha 

ja Häädetjärvellä  35 ha 

Vankilan aikoina 

raivattiin soita 
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Vähäisiä poikkeuksia  lukuun ottamatta tutkimusalueen avosuot 

ovat karuja, pääasiassa  lyhytkortisia  tai rahkanevoja,  usein  kul  

jujen ja kermien mosaiikkia. Avosoita on metsitetty Alkkiassa  

noin 460 ha ja Häädetjärvellä  35 ha.  Vanhat pellot  on pääosin  

metsitetty. Suopeltojen  metsityskokeista  osa on epäonnistunut  

ja alueet ovat jääneet vajaapuustoisiksi.  Lähes kaikki  avosoiden 

ja suopeltojen  metsitykset  on tehty  kokeina 1960- ja 1970- 

luvuilla,  samoin suuri  osa ennestään  metsäisten soiden ojituk  

sista.  1980-luvun puolivälin  jälkeen  ei uudisojituksia  ole juuri  

kaan tehty.  

ihmisen  kädenjälki  näkyy 
Alkkian alue on oiva esimerkki siitä,  miten  paljon  ihminen voi  

toiminnallaan muuttaa  luontoa, jopa maisematasolla muutaman 

vuosikymmenen  aikana. Karvian varavankila perustettiin  vuon  

na 1935 Alkkiaan seudulle,  joka oli harvaan asuttua, pienten ja 

vähän suurempien  kangasmaan  saarekkeiden kirjavoimaa  suo  

ta. Suot  olivat karua,  vähäpuustoista  rämettä  ja vielä avoimem  

paa nevaa. Parissa vuosikymmenessä  vankityövoima  ojitti  suu  

ren  osan toimialueensa soista ja raivasi peltoa  yli 700 ha käsi  

työvälinein  lapiolla ja kuokalla. Maisema avartui entisestään. 

Metsäntutkimuslaitos on 1960-luvulta lähtien muuttanut  maise  

maa toiseen suuntaan. Ojituksia on jatkettu ja rämepuustot 

ovat lannoitusten voimin kasvaneet nuoriksi männiköiksi. Mel  

koinen määrä  avosoita  on  metsitetty, samoin tutkimuslaitoksel  

le jääneet  sadat peltohehtaarit,  jotka kasvavat  nyt mäntyä  ja 

hieskoivua. Maisema  on kasvanut umpeen niin, että 1950- 

luvun muistikuvien mukaan ei paikkoja  enää  tunnista. Liikku  

minen  taas on  helpottunut,  kun ennen tietöntä aluetta halkoo 

metsä-  ja maanteiden tiheä verkko.  

Tutkimusalueen vaihteleva ja monipuolisesti  käsitelty  metsä-  ja 

suoluonto ylläpitää edustavaa ja runsastakin  vedenjakajaseu  

dun eläimistöä. Ihmistoiminnan aiheuttamat muutokset elinym  

päristössä ovat kuitenkin huomattavia ja ne ovat  vaikuttaneet 

sekä eliölajistoon  että runsaussuhteisiin. Vankilan aikana  raivat  

tiin  peltoja  ja harjoitettiin laajamittaista maataloutta,  tutkimus- 



Hirvet hyötyneet  

ojituksista ja metsien 

uudistamisesta 
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Häadetjärvella  pesii  

ja saalistaa 

kalasääski  

laitoksen aikana metsätalous sekä peltojen  ja soiden metsitys  

ovat muuttaneet  maisemaa. Soilla elävien lajien kuten riekon 

elinmahdollisuudet alkoivat kaventua 1930-luvulta lähtien ja 

kehitys  jatkui  soiden ojituksien  myötä  erityisesti  1960-luvulta 

eteenpäin. Peltolajit  taas runsastuivat viljelysmailla, rusakot 

viihtyivät  vankilan pelloilla.  Erityisesti  hirvi  on hyötynyt  ojituk  

sista ja metsien uudistamisesta. Vielä 1960-luvulla Alkkiassa 

hirvet olivat "läpikulkijoita",  kun  taas viime syksynä  Alkkian 

palstan  hirvikanta lienee ollut ennen metsästyskautta  lähes 30 

yksilöä.  Viime  vuosikymmenien  tulokas on ollut valkohäntä  

peura. Muutaman peuran lauma on selvinnyt  Alkkian lumisista 

talvistakin tiheissä pellonmetsitysmänniköissä,  osittain  riistapel  

tojen  ja ruokinnan ansiosta. Myös  muutama  metsäpeura  poik  

kesi yli sadan vuoden poissaolon  jälkeen  1990-luvun puolivä  

lissä Parkanoon ja Häädetjärvelle,  mutta ne palasivat  takaisin 

Ähtärin-Karstulan seudulle,  josta  olivat vaellukselle lähteneet  

kin. Varmaan metsäpeuratkin  aikanaan näille maille vielä aset  

tuvat,  ovathan seudut niiden vanhaa elinaluetta. Seuraava tulo  

kas hirvieläinten joukosta  lienee kuitenkin pieni  ja siro  metsä  

kauris,  joka on leviämässä rannikolta sisämaahan. 

Metsitetyt  pellot ovat tarjonneet  myyrille suotuisat elinolot. 

Runsas  jyrsijäjoukko  taas ylläpitää  runsasta  pienpetokantaa  lu  

mikosta ja  kärpästä  kettuun ja supikoiraan.  Petolinnuista var  

puspöllö,  viirupöllö, kana- ja varpushaukka  ovat metsien  tuttu  

ja asukkaita. Avoimemmilla kentillä lähellä maanpintaa  lekutte  

lee  joskus  sinisuohaukka,  useammin kaartelee hiirihaukka kor  

kealla  saalista tähyämässä.  Häädetjärvellä  pesii  ja saalistaa ka  

lasääski  ja maakotkakin on palannut  seudulle vakituiseksi 

asukkaaksi,  varmaan ainakin osittain Metlan harjoittaman  talvi  

ruokinnan ansiosta. Saukot vaeltavat purojen  ja kaivettujen  oji  

en  kautta lammista ja järvistä toiseen.  Euroopanmajava  on löy  

tänyt tiensä Suomijärven  Kattilajoen  rantahaavikoihin. Liito  

oravan  voi  tavata sekä Häädetjärveltä että Alkkiasta,  mutta var  

mimmin  sen löytää  Kaironiemestä tutkimusaseman pihapiiristä.  

Kanalintukannat ovat taantuneet  koko  maassa,  myös Alkkiassa. 

Vielä 1960-luvulla satapäiset  teeriparvet  kiertelivät syksyllä  ja 



Alkkian  ja Häädetjärven  

palstat  ovat merkittä  

viä riekkoalueita 

talvella aukeiden liepeillä  kauramailla ja urpukoivikoissa.  Par  

vet ovat pienentyneet,  mutta tutkimusmetsien sekä metso-  että 

teerikannat ovat säilyneet  kohtuullisina -  vähintään ympäristön  

yksityis-  ja valtionmaiden veroisina. Parkanon-Karvian seudulla 

on riekon nykyisen  yhtenäisen  levinneisyysalueen  eteläraja.  

Vaikka Metla on ojittanut ja metsittänyt  soita,  on avosoitakin 

sentään jäänyt  jäljelle niin  paljon,  että Alkkian ja Häädetjärven  

palstat  ovat merkittäviä riekkoalueita. Alkkian Lylynnevalla  on 

lähdetty  kokeilemaan riekon pesimäaikaisen  elinympäristön  

palauttamista  karulle  ojitetulle ja metsitetylle suolle. Tähän liit  

tyen on kartoitettu keväiset  riekkoreviirit,  joita  vuonna 2000 

varmistettiin Alkkian  palstalla  vähintään 14 kpl.  

Kun verrataan 1960-luvun alun eläimistöä nykyiseen,  muutos  

on monien  lajien kohdalla huomattava. Metsäkanalintukannat 

ovat selkeästi taantuneet, mutta hirvien määrä  on noussut  ai  

van  eri  tasolle ja jäniksetkin  ovat hyötyneet  metsien käsittelys  

tä. Karhu on  palannut,  jos ei vielä aivan  asukkaaksi,  niin aina  

kin vakituiseksi vieraaksi sekä Alkkiaan että Häädetjärvelle.  

Laulujoutsen  on sodan jälkeiseltä  sukupuuton  partaalta levit  

täytynyt  koko maahan,  tutkimusalueenkin pesimälinnustoon  se 

on kuulunut 1980-luvun lopulta  lähtien. Supikoira,  minkki ja  

valkohäntäpeura  ovat kokonaan uusia lajeja. Hyönteistenkin  

joukossa  on ainakin yksi  tulokas,  marjastajien, sienestäjien  ja 

muidenkin metsässä liikkuvien syksyinen  kiusa hirvikärpä  

nen. Ensimmäiset  hirvikärpäset  tavattiin 1980-luvun puolivälis  

sä,  mutta vain satunnaisesti. Syksyllä  1994 hirvikärpäset  runsas  

tuivat Alkkiassa selvästi  ja runsastuminen on jatkunut  edelleen. 

Luonto  ja luonto  
polut  kiinnostavat 
Häädetkeitaan suoluonto 

on ollut tutkijoiden mie  

lenkiinnon kohteena 1930- 

luvun alusta lähtien. Ilmari 

Paasio  perusti  mm. soistu  

miskoealat vuonna 1931, 

Suurelle  yleisölle  tarkoi  
tettu levähdyspaikka 

Alkkiajärven  rannalla  



Alkkianvuoren 

monipuolinen  luonto 

kiinnostaa suurta  

yleisöä  
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Tutkimusmetsuri Lauri 

Suutari  puiden ajossa 

myskillä  

jotka  on kartoitettu uudelleen 1940- ja 1950-luvuilla ja viimeksi 

kesällä 1997. Häädetkeitaan linnustoa on kartoitettu vuonna 

1986 ja laajemmalta  Häädetkeitaan-Häädetjärven-Keidaslam  

minsuon-Puurokeitaan-Kovesjoen  alueelta hyvin perusteellises  

ti  vuosina  1993-1998 (Tapio  Koistinaho, julkaisematon  käsikir  

joitus  vuodelta 2000). Luonnonpuistoon  on perustettu pysyvät  

kasvillisuuskoealat vuonna 1996 ja ympäristön  Natura-alueelle 

kesällä 2000. Alkkianvuorellakin kasvillisuuskartoitus tehtiin 

vuonna  1994. 

Metsiin ja yleensä  luontoasioihin kohdistuvaa yleisön  mielen  

kiintoa tyydyttämään  Alkkianvuorelle on rakennettu  luontopol  

kuverkosto,  jonka ensimmäinen  osa otettiin  käyttöön  vuonna 

1991- Alkkianvuoren monipuolinen  luonto on kiinnostanut kul  

kijoita  niin  runsaasti,  että reittejä  ja opastauluja  on  vuosien var  

rella lisätty. Polun varrella esitellään luontoasioiden ohella tut  

kimusta ja metsätaloutta. Polkuja  pitkin  oudommatkin löytävät  

mukuramännylle,  Raatosulkonnevan rinnesuolle tai Alkkianvii  

dan lähteikkökorpeen.  Runsaat  mustikkamaat ja sienimetsät 

houkuttelevat syksyllä joukoittain  poimijoita,  joista osa  on tu  

tustunut paikkoihin  luontopolkua  kiertäessään. Kulkijoiden 

tauko- ja tulipaikaksi  Metla pystytti  Alkkianlammen rannalle 

hirsikodan vuonna 1996. 

Toimintaympäristö  muuttuu  

Tutkimusaseman nelikymmenvuotisen  toiminnan aikana Suo  

men koko metsäsektori on kokenut perusteellisen  muutoksen,  

johon tutkimuskin on ollut mukana vaikuttamassa ja johon  

kaikkien alalla toimivien on pitänyt  sopeutua. Muutokset ovat 

heijastuneet  myös tutkimusmetsiin toiminnan painopisteen  

muutoksina. 1960-luvulla metsiin  kohdistuvista huolenaiheista 

päällimmäisenä  oli puun riittävyys  kasvavan  teollisuuden ja 

poltto- ym. kotitarvekäytön  tarpeisiin. Puun tuottaminen ja  

metsien kasvun parantaminen  oli tärkeintä. Seuraaville vuosi  

kymmenille  tultaessa metsien kasvu oli  kohonnut tavoitteiden 

mukaan, elinkeinorakenne monipuolistunut  ja elintaso noussut.  

Kaupunkilaistuvassa  yhteiskunnassa  "suuren yleisön" mielen  



Monimuotoisuuden 

säilyttäminen  

tärkeä haaste  
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kiinto metsiä kohtaan alkoi herätä ja niihin kohdistettiin uuden  

laisia vaatimuksia. Uudessa tilanteessa metsäalan päätöksenteki  

jät ja toimijat ovat joutuneet  pohtimaan  puunkäytön  ja siitä ai  

heutuvien ekologisten  ja sosiaalisten seuraamusten vuorovaiku  

tussuhteita. Monimuotoisuuden turvaaminen  on noussut tär  

keäksi tavoitteeksi ja metsänhoidon menetelmät ovat  jatkuvassa  

muutoksessa. Samaan aikaan  metsäteollisuus on kokenut perus  

teellisen rakennemuutoksen. Fuusioiden ja yritysostojen  tulok  

sena 1960-luvun runsaslukuinen puunostajien  joukko  on supis  

tunut käytännössä  kolmeen suureen,  maailmanlaajuisesti  toimi  

vaan metsäteollisuusyhtiöön.  Kuluneen neljän vuosikymmenen  

aikana koneet ovat vallanneet hakkuutyömaat.  Metsätalouden 

työvoimatarve on  pienentynyt murto-osaan entisestä. 

Puun korjuussa  elettiin 1960-luvun alussa vielä kirveen,  justee  

rin  ja pokasahan  sekä puutavaran hevoskuljetuksen  aikakautta,  

mutta muutos oli  jo käynnistynyt.  Maataloustraktoreiden maas  

tokelpoisuus  ja metsävarustus  paranivat  ja hevosen osuus  met  

säkuljetuksessa  alkoi kaventua. Kuitenkin vasta  1960-luvun lo  

pulta  lähtien nopeasti  yleistyneet  kuormaa kantavat metsätrak  

torit syrjäyttivät  hevosen lopullisesti  savotoilta "puistotöihin".  

Alkkian  koekenttien töissä "hevosvoimaa" hyödynnettiin  pit  

kään, sillä  vielä vuonna 1988 Sakari Vaho ajoi  hevosellaan ko  

keiden harvennuksesta kertynyttä kolmemetristä kuitupuuta  

tien varteen. 

1960-luvulla  myös  moottorisahat kehittyivät  teknisesti niin var  

matoimisiksi,  keveiksi  ja helposti  käsiteltäviksi,  että niitä alet  

tiin  käyttää  puun kaadon lisäksi  myös karsinnassa.  Kirvestä tar  

vittiin korkeintaan nuotion teossa,  jos  kiireiset metsurit  nuotiol  

le enää  ennättivätkään. Moottorisahojen  myötä metsurin  vaate  

tuskin  muuttui uusia työvälineitä  ja työtapoja  vastaavaksi -  

avaruusasua  muistuttava värikäs  turvavaatetus  korvasi  kumite  

räsaappaat, sarkahousut, risaisen villapaidan  ja karvalakin.  

Ensimmäiset  monitoimikoneet tulivat käytännön  työmaille heti  

1970-luvun alkaessa. Koneiden luotettavuuden ja työtehon  ke  

hittäminen vei aikansa,  mutta seuraavan  vuosikymmenen  lop  

pupuolella  uudistusalojen  koneellinen hakkuu alkoi nopeasti  

Tutkimusmetsuri Tauno  

Salonen  työnsä ääressä  
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syrjäyttää miestyön.  1990-luvulla harvennuksetkin on koneellis  

tettu niin,  että vain  pieni  määrä erikoishakkuita tehdään mies  

työnä.  Korjuuteknologian  kehitys  näkyy  Metlankin työmailla.  

Kokeiden pienipiirteiset  hakkuut tehdään yleensä  edelleen 

moottorisahatyönä,  mutta niiden osuus  vuosittaisesta  puun  

myynnistä  on ollut vain  5-15 %. Kokeiden ulkopuoliset  hak  

kuut on Parkanossakin  tehty 1990-luvun alusta lähtien pääosin  

koneellisesti. Vähälukuinen tutkimusmetsurijoukko  tekee tutki  

muksen ja metsänhoidon töitä. 

1990-luvun alkuun asti  Metla myi  hakatun puutavaran hankin  

takaupalla,  mutta viime vuosina  valtaosasta leimikoita on tehty  

pystykauppa.  Hankintapuu  on hinnoiteltu niin, ettei  omatoimi  

nen korjuu ole kannattavaa. 

ihmisiä  työtulosten  takana  

Suuri osa Metlan tutkimusalueista on  paljon  vanhempia  kuin 

tutkimusasemat, monet tutkimusmetsistä ovat olleet Metlan hal  

linnassa 1920-luvun alkuvuosista. Tutkimusmetsien hoitoa oh  

jattiin Helsingin  keskusyksiköstä  kokeilu- ja myöhemmin  tutki  

musaluetoimiston sekä kahden -  kolmen hoitoalueen ja alue  

metsänhoitajan  toimesta. Käytännön  toiminnan  hoitivat tutki  

musalueissa esimiehenä toimiva  metsäteknikko (myöhemmin 

metsätalousinsinööri),  työnjohtajat  ja metsänvartijat. Tämä or  

ganisaatio  säilyi aina  vuoteen  1992, jolloin  metsät siirrettiin tut  

kimusasemien alaisuuteen. Muutos oli luonteva osa toiminnan  

ja päätösvallan  hajautusta,  olivathan 1960-luvulta  lähtien perus  

tetut tutkimusasemat useimmiten Metlan hallinnoimien metsien 

tuntumassa. 

Häädetjärven  palstan  metsänvartijana  toimi  vuoteen  1961 asti 

Vilho Häädetjärvi,  joka asui  palstan  ulkopuolella  Kelkkasalon 

tilalla. Samana vuonna perustettiin  Häädetjärven  ja Alkkian 

palstoja  hoitamaan Pohjois-Satakunnan  kokeilualue,  jonka esi  

miehenä aloitti metsäteknikko Matti Mäkitalo. Mäkitalo jäi eläk  

keelle lähes kolmen vuosikymmenen  työrupeaman jälkeen 

vuonna 1989, jonka jälkeen  tehtäviä on hoitanut Hannu  Latva  

järvi.  Näkymä Häädetkeitaalle  





Vuonna 1965 Parkanon 

tutkimusalueen palkka  

listoilla oli 72 henkilöä 
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Tutkimusmetsät 

tärkeä osa met  

säntutkimusta 

Pohjois-Satakunnan  kokeilualueen toiminnan alkuvuosina oji  

tettiin, muokattiin, lannoitettiin sekä istutettiin  ja kylvettiin  suu  

ret  alat soita ja peltoja.  Tieverkostoakin piti  täydentää  ja talviai  

kaan tehtiin hakkuutöitä. Vakinaisluontoisia työntekijöitä tutki  

musalueella oli 1960-luvulla jatkuvasti  toista kymmentä  ja kesä  

ajan  metsänviljely-  ym.  hoitotöissä lisäksi tilapäistä  väkeä.  Par  

haimmillaan tutkimusalueen palkkalistoilla oli vuonna 1965  

yhtä  aikaa 72  työntekijää.  1980-luvun loppupuolella  vakinaisia 

metsureita oli  vielä kuusi  (Reijo  Kaurahalme,  Veli Niemi, Matti 

Nuijanmaa, Jorma Salonen,  Tauno Salonen ja Lauri Suutari), 

mutta seuraavalle vuosikymmenelle  tultaessa enää kolme. Tau  

no Salosen jäätyä  eläkkeelle vuoden 1996  lopussa  tutkimus  

metsureita jäi kaksi,  Lauri Suutari ja Hannu Tuokkola. Tällä 

hetkellä Lauri Suutari on töissä edelleen ja toinen  paikka  täyte  

tään kevättalvella. 

Metsänhoitoa tutkimuksen ehdoilla 

Tutkimusmetsissä olevia kokeita hoidetaan tutkimuksen tarpei  

den mukaisesti,  koetoiminnan ulkopuolella  olevaa tutkimusre  

servialuetta ylijohtajan  hyväksymien  hoito- ja käyttösuunnitel  

mien mukaan. Häädetjärven  palstalle  suunnitelma on tehty  

vuosina 1951, 1960  sekä eteläosalle 1966,  Alkkiaan taas  1964  ja 

Kaironiemeen  1977. Koko tutkimusalueen kattavat suunnitel  

mat on tehty  vuonna 1982 ja viimeksi kesällä 1998. 

Tutkimusreservissä olevissa  metsissä ensisijainen  tavoite on mo  

nipuolisten  metsiköiden luominen tutkimuksen tarpeisiin.  Tut  

kimusmetsien hoito saa, ja sen  pitääkin  poiketa  normaalista 

metsänhoidosta. Koska  tutkimuksen tarpeita ei  aina  voi  aavistaa  

etukäteen,  metsistä pitää  kehittää tulevien vuosikymmenien  tar  

peisiin  mahdollisimman monipuolisia.  Koemetsiksi saatetaan 

tarvita nuoria ja vanhoja  metsiä, tiheitä ja  harvoja,  eri tavoin 

hoidettuja ja kokonaan hoitamattomia, monia  puulajeja  sekä 

puhtaina  metsiköinä että sekametsinä,  viljeltyjä ja luontaisesti 

syntyneitä  jne. Kaiken  ei siis  pidä  olla mallikelpoisesti hoidettua. 
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Tutkimusmetsille ei ole asetettu samanlaista taloudellisen tuo  

ton vaatimusta kuin valtion omistamille talousmetsille. Metsien 

tuotto silti tietenkin hyödynnetään  eli myyntikelpoinen  puu 

myydään.  Vuosittaiset hakkuumäärät ovat  olleet 1960-luvulta 

lähtien keskimäärin 2500 -  3000 m3/v. Tutkimusaseman toimin  

nan parin ensimmäisen vuosikymmenen  aikana on perustettu 

suuri määrä soiden ja peltojen  metsityskokeita  sekä tutkittu 

kangasmaiden  metsänuudistamista. Näiden tuloksena 15 -  40 

vuotiaita isoja  taimikoita ja nuoria kasvatusmetsiä on runsaasti,  

varttuneita kasvatusmetsiä ja uudistusikäisiä suhteessa niukem  

min. Sekä puuston määrä että kasvu  ovat lisääntyneet  monin  

kertaisiksi  1960-luvun alkuun verrattuna. Kasvu oli vuoden 

1982 suunnitelman mukaan noin 7000 m3/v  ja  vertailukelpoi  

sella alueella vuonna 1998 noin  14500 m3/v.  Uuden hoito-  ja 

käyttösuunnitelman  (vielä vahvistamaton) hakkuusuunnite on 

runsaat  5500 m3/v. 

1960- ja 1970-luvuilla tutkimusmetsissä kehiteltiin kasvun ko  

hottamiseksi uusia menetelmiä soiden ojitukseen ja metsityk  

seen. Kangasmaiden  uudistamista alettiin vauhdittaa maan  

muokkausta ja istutusta  lisäämällä. Vankilan pellot  metsitettiin 

ja lannoituksen tehoa tutkittiin sekä soilla että kangasmailla.  

Tehokkaan tutkimuksen tarpeisiin  rakennettiin kattava tiever  

kosto.  Uusia kokeita perustettiin  sekä lukumääräisesti että pin  

ta-alallisesti paljon.  

1980-luvulla uudisojituksia  ei juurikaan  enää  tehty, mutta van  

hat ojat  vaativat kunnostusta. Uusia metsänuudistamisen kokei  

ta perustettiin  runsaasti  kangasmaille  1990-luvun alkuvuosiin 

asti. Sen  jälkeen  kokeiden perustamistahti  on hidastunut. Van  

hemmille uudistusaloille syntyneet taimikot vaativat hoitotöitä 

ja hakkuut suuntautuivat harvennusmetsiin. 1990-luvulla koko  

tieverkosto kunnostettiin ja täydennykseksi  tehtiin uuttakin tie  

tä noin  seitsemän  kilometriä. Vuosituhannen vaihteessa alettiin 

miettiä vanhojen,  tutkimustarpeensa  täyttäneiden  suokokeiden 

ennallistamista uudelleen suoksi.  

Majoitustilana toiminut 
entinen  vanginvartijan 
omakotitalo. Tämä nk. 

Alkkian  "takkatupa"  
purettiin vuonna 1996 

Alkkian  kenttäasema  

talviasussa  
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Vuonna  1975  valmis  

tunut Alkkian konehalli  

Rakennukset  

Vankilan rakentamia vartijoiden  asuntoja  siirtyi  Metlalle Alkki  

assa  lähes kolmekymmentä.  Näistä Takasalon rakennukset tuli  

vat toimintansa aloittavan tutkimusaseman käyttöön  kenttäla  

boratorioksi  ja toimistoksi. Ne  ovatkin ainoat vielä jäljellä ole  

vat ja ne myös  säilytetään  osana tutkimusaseman historiaa. 

Muut  on tarpeettomina ja huonokuntoisina purettu. Suulit ja 

verstaat  ovat edelleen käytössä  ja varastotiloina. Tutkimusase  

man siirryttyä Parkanoon,  Alkkian kenttäasema on jäänyt  maas  

totöiden tukikohdaksi. Vuonna  1975 Metla teki vaihdon, jossa 

se luovutti Ollin Metalli Oy:lle tehtaan vieressä olleen tontin  

verstas-  ym. rakennuksineen. Vastavuoroisesti  tehdas rakensi 

Takasaloon teräsrakenteisen konehallin nk. "peltihallin".  Sama  

na vuonna tutkimusalue rakensi Alkkianlammen rannalle hirsi  

kämpän  ja vuonna 1993 kämpän  täydennykseksi  makuuaitan. 

Kämppä palvelee  sekä työryhmien  majapaikkana  että metlalais  

ten  suosittuna  lomamökkinä. 

Kourajärven  rannalla on vankilan aikainen hirsinen saunamök  

ki. Valoisa mäntykangas  oli  niin  houkutteleva ja paljon  käytetty  

pysähdyspaikka,  että sinne pystytettiin  vuonna 1992 iso  kota 

retkeilyjen  taukopaikaksi.  Seuraavana kesänä kokonaisuutta 

täydennettiin  vielä savusaunalla, mutta  itse kämpän  alkuperäi  

seen asuun  ei ole liiemmin puututtu. Kangasrakenteinen  kota 

kesti aikansa, vuonna 2000 se korvattiin hirsiseinäisellä,  huo  

pakattoisella  ja vielä hieman suuremmalla kodalla.  

Häädetjärven palstalla  on puolestaan  vuonna 1957 rakennettu 

metsäkämppä.  Nykyisin  sen työkäyttö  on vähäistä,  eikä se 

"kuivan maan kämppänä"  kiinnosta lomalaisiakaan. Häädetjär  

ven metsänvartijatilalla  on vanha,  huonokuntoinen asuinraken  

nus, joka tarpeettomana hävitettäneen. Hartikkalan "perin  

tötilalla" Ikaalisissa Vääräjoen  varrella on  saunamökki,  jonka  

käyttö  on  toistaiseksi jäänyt myös  varsin pieneksi.  

Metsätalousinsinööri  Hannu  Latvajärvi  

paikantamassa koeruutuja  GPS  
laitteistolla.  Kuva vuodelta  2000. 







Koetoimintaa  
suometsätalouden  

hyväksi 

Seppo Kaunisto  



110 

Tänä  päivänä retkeilijän  
on helppo  tutustua  Alkkian  
koetoimintaan  

Koetoimintaa ennen 

tutkimusaseman  perustamista  

Kun Pohjois-Satakunnan  metsäkoeasema perustettiin  kesäkuussa 

1961,  siihen liitettiin 2400 ha Karvian  varavankilan maita, joille 

ensimmäiset kokeet perustettiin  heti seuraavana keväänä. Koe  

toiminta oli kuitenkin alkanut jo  vuosikymmeniä  aikaisemmin 

Pohjankankaan  kokeilualueessa,  jonka toimisto sijaitsi Niinisa  

lossa. Kokeilualueeseen kuului mm. nykyinen Häädetkeitaan 

luonnonpuisto  ja sittemmin  luonnonpuiston  eteläpuolella  sijait  

seva, normaalissa tutkimuskäytössä  oleva alue. Luonnonpuis  

toon ja sen  eteläpuoleiselle  alueelle oli Metsäntutkimuslaitoksen 

suontutkimusosaston toimesta  perustettu jo 1930-ja  1940-luvuilla 

toistakymmentä  pysyvää  kasvukoealaa,  joilla vertailtiin puuston 

kasvua  ojitetuilla ja luonnontilaisilla rämeillä. Myös useita lan  

noituskokeita oli perustettu jo 1950-luvun alkupuolella räme  

männiköiden ravinnetalouskysymysten  selvittämiseksi. 

Koetoiminta  Alkkian soilla 

Karvian varavankilan maiden siirryttyä Metsäntutkimuslaitoksen 

hallintaan koetoiminnan painopiste suuntautui voimakkaasti 

Alkkian alueelle. Alkkiassa puustoiset  suot olivat suurimmaksi 

osaksi  karuja,  lähinnä isovarpuisia  ja lyhytkortisia rämeitä tai jo  

pa rahkakarämeitä. Ne olivat myös paljolti  varsin rikkonaisia ja 

usein laajojen  avosoiden laiteita. Joitakin  poikkeuksia  lukuunot  

tamatta myös  avosuot  olivat karuja, pääasiassa  lyhytkortisia  tai 

rahkanevoja,  usein  kuljujen  ja kermien mosaiikkia. Vankien rai  

vaamat  suopellot olivat pääasasiassa  paksuturpeisilla,  karuilla 

soilla. Näillä kuitenkin runsas  painomaan  käyttö  oli muuttanut  

olennaisesti ravinnetaloutta. Karujen  avosoiden ja suopeltojen  

suuri määrä ohjasi  koetoiminnan painopisteen  metsitys- ja 

ravinnetalouskysymysten  pariin.  

Soiden ravinnetalouskysymykset  erityisesti  metsittämisen yhtey  

dessä niin  avosoilla kuin  suopelloillakin  samoinkuin maan 

muokkaus olivat erittäin intensiivisen  koetoiminnan  kohteena  

1960 -  ja 1970 luvuilla. Lannoitustutkimuksen kohteina olivat 
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Alkuvaiheessa toiminnan 

painopiste  oli kokeiden 

perustamisessa  

typpi-, fosfori- ja kalilannoitelajit,  niiden määrät, laikkulannoi  

tus, hajalannoitus,  hidasliukoisen hienofosfaatin sijoittaminen  

viljelyn yhteydessä  jne. Muokkauskokeissa käytettiin  erilaisia 

auroja;  yksisiipisiä,  kaksisiipisiä,  erilaisia jyrsimiä ja myöhem  

min myös  mätästystä.  1970-luvun alkupuoliskolla  kehitettiin yh  

dessä Turengin  sokeritehtaan kansssa jopa  yhdistelmäkone,  jol  

la voitiin  tehdä yhtä aikaa sijoituslannoitus,  jyrsintämuokkaus,  

vaotus  ja siementen rivikylvö. Tämä "pre-fer-seed  machine" 

osoittautui kuitenkin pian tarpeettomaksi,  koska avosoiden 

metsityksestä pian  koneen kehittämisen jälkeen  luovuttiin avo  

soille perustetuissa  taimikoisssa esiintyneiden  monien ravinne  

talousongelmien  vuoksi. Tällä Alkkiassa työnjohtaja  Esko Man  

sikkaviidan johdolla  rakennetulla koneella ehdittiin kuitenkin 

tehdä useita kokeita  erittäin  hyvin metsitystuloksin.  

Vaikka kokeiden painopiste  lukumääräisesti oli suuntautunut 

metsitys-  ja lannoituskokeisiin,  oli soiden vesitalous myös tär  

keä  aihekokonaisuus.  Alkuvuosina perustettiinkin  useita laajoja  

suometsien vesitalouskysymyksiä  selvitteleviä kokeita,  joista tär  

kein on edelleenkin tehokkaassa tutkimus- ja retkeilykäytössä  

oleva Alkkiannevan sarkaleveys-  ja ojasyvyyskoekenttä  erilaisi- 

Kokeen  perustaminen oli  

joskus  helppoa. Kuva 
vuodelta  1971 perustet  
taessa  koetta 90 A 
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30-vuotisjuhlaretkeilyn  

oppaana Pirkko  Veiling 

Kasvu  kaksinkertaistui  

Alkkian  koe  no 3, 1986 

ne jatkolannoituskäsittelyineen  (Koe 3).  Muita tutkittuja  aiheita 

olivat mm. valtaojien  välinen etäisyys  ja vakotiheys valtaojien  

välillä (Koe 22). 

Suopelloille  perustettiin 1960-luvulla myös runsaasti metsäge  

neettisiä kenttäkokeita. Suo- ja suopeltokokeiden  kirjoon  mah  

tuu  myös useita  rämeiden luontaisen ja keinollisen uudistami  

sen  kokeita,  viljelytiheyskokeita,  puulajisuhdekokeita  sekä puu  

lajikokeita.  Alkkian sekä maaperällisesti  että  ilmastollisesti karut 

olosuhteet huomioon ottaen monissa kokeissa  on  käytetty  var  

sin eksooottisiakin puulajeja,  kuten mustakuusta,  hybridihaa  

paa, lehtikuusta, contortamäntyä sekä  energiapuun  viljelyko  

keissa  eri  pajulajeja.  

1970-luvulla ja 1980-luvun alkupuolella  avosoiden ja erityisesti  

suopeltojen  metsitysten booriongelmat  nousivat voimakkaasti  

esiin.  Myöhemminkin  ravinnetalouskysymykset  ovat olleet voi  

makkaaan kiinnostuksen kohteena lähinnä sen vuoksi, että var  

sinkin avosoille perustettujen  kokeiden puustot ovat  edellyttä  

neet  jatkuvaa  ravinnetalouden seurantaa ja puustojen ravinneti  

lasta huolehtimista. Vain muutamia kokeita soille on perustettu 

1980-luvun puolivälin  jälkeen.  Koetoiminta onkin nykyisellään  

suuntatutunut lähes yksinomaan  aikaisemmin perustettujen ko  

keiden jatkokäsittelyihin  ja lähinnä karujen  turvemaiden pitkän  

tähtäyksen ravinnetaloutta selvittävään koetoimintaan. 

Koetoiminnan  tulevaisuus 

Avosoiden metsityskokeissa  koealat  olivat yleensä  verraten  pie  

nialaisia 0,03 -  0,04 ha. Koealat edustivat yleensä erilaisia lan- 



113  Parkanon tutkimusasema -  metsäntutkimusta  40 vuotta 

Suometsien ravinne  

talous on kautta  

aikojen  ollut 

Parkanon tutkimus  

aseman painoaloja  

noituskäsittelyjä,  joiden vaikutukset usein jo puuston riukumet  

sävaiheessa jossain määrin sekoittuvat. Tällaisissa kokeissa  

puustojen  pitkäaikainen  seuranta tuottaa  vaikeuksia ja on mo  

nissa  tapauksissa  epätarkoituksenmukaista,  koska  kokeet  on pe  

rustettu nimenomaan taimien kehityksen  alkuvaiheen tutkimuk  

siin. Tästä syystä huomattava osa kokeista on  järkevää  lopettaa  

kokeina ja siirtää ne käytännön  metsätaloustoiminnan piiriin. 

Näidenkin puustojen  ravinnetilaa tulee seurata jatkolannoitus  

tarpeen varmistamiseksi. Osa  käytännön  metsätalouden piiriin  

siirretyistä ja siirrettävistä kokeista olisi mahdollista käyttää ka  

rujen  metsitettyjen  avosoiden ja mahdollisesti myös  suopeltojen  

ennallistamistutkimuksiin. 

Useat kokeet  kuitenkin tarjoavat mahdollisuuden tutkia puuston 

kehittymistä  ja jatkolannoitusrytmiä  luontaisesti niukkaravintei  

sissa  olosuhteissa. Erityisen  tärkeää  on selvittää fosfori- ja kali  

jatkolannoituksen välisiä ajallisia  kytkentöjä.  

Muutamilla avosuon metsityskokeilla  on mahdollista tutkia tur  

peen ravinnetilan muutoksia pitkällä  aikavälillä. Erityisen  kiin  

toisaa on tarkastella turpeen typen määrässä  ja mineralisoitumi  

sessa  tapahtuvia  muutoksia ja siihen  vaikuttavia tekijöitä. Erityi  

sesti kokeet,  joissa  on verraten  laaja  turpeen typpigradientti  se  

kä sarkaleveyskokeet ovat tässä suhteessa mielenkiintoisia. 

Suopeltojen  metsityskokeet  tarjoavat  mahdollisuuden puustojen 

ravinnetilan seurantaan  varsin mielenkiintoisissa olosuhteissa. 

Muokkauskerros sisältää peltoviljelyn  aikana tapahtuneen  maa  

tumisprosessin  seurauksena runsaasti  typpeä  sekä painomaan  

(kivennäismaan) lisäyksen  vuoksi myös vaihtelevia määriä ki-  
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vennäisravinteita (painomaan  määrä  vaihtelee),  mutta erittäin 

niukasti booria. Muokkauskerroksen alla  on erittäin  ravinneköy  

hä, raaka rahkaturve. Tulee olemaan erittäin mielenkiintoista 

seurata näiden puustojen  kehitystä.  Valtaosa pellon  metsitysko  

keiden koealoista on niin  suuria, että puuston kehitystä  voidaan 

seurata aina päätehakkuuvaiheeseen  saakka.  

Lopuksi  on syytä  korostaa,  että suontutkimukseen liittyvässä  

koetoiminnassa yleensäkin,  mutta erityisesti  Häädetjärven  ja 

varsinkin Alkkian  kaltaisissa karuissa  olosuhteissa kokeiden jat  

kuva tarkkailu ja ennenkaikkea vesitaloudesta ja puustojen ra  

vinnetaloudesta huolehtiminen on ehdoton edellytys  kokeiden 

pitkän  tähtäyksen  hyödyntämiselle.  

Professori  

Seppo Kannisto 
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Muisteluksia  
Parkanoon  vai  Karvia  lie  

Etsittäessä tutkimusaseman  päärakennukselle sijoituspaikkaa, 

tarjosivat Parkano  ja Karvia, jopa Jalasjärvikin tonttivaihtoehtoja. 

Eero  ja Matti  olivat molemmat  kuitenkin  yhtä mieltä siitä,  että 

Parkano  oli  paras vaihtoehto, jonne piti päästä. Alkoi  kova  käden  

vääntö siitä, minne tutkimusasema  sijoitetaan. Eero  pyysi Mattia 

laatimaan  paperille Karvian  hyvät  ja huonot  puolet, itse  hän  laati  

si vastaavat  Parkanon  osalta.  Tämän  jälkeen he  vertailivat  tulok  

sia  ja väittelivät  keskenään.  Eero  halusi  näin  saada  pontta puolus  

taessaan  ylemissä  halintoportaissa Parkanon  erinomaisuutta.  

Vihdoin  asia sitten  ratkesi  Parkanon  eduksi  ja tutkimusasema  sai  

oman tontin luonnonkaunista  Kaironiemestä. Eero oli  erittäin iloi  

nen ja totesi, että pian saadaan  rakennusrahatkin.  Matti puoles  

taan arveli  siihen kuluvan  vähintään  kymmenen vuotta, niin 

kuin  siinä sitten kävikin.  

Helvi  Mäkitalo 

Tapahtui risusavotassa  
Sahatessa  mm  e -  Seppo Alakoski  ja Arvo  Koivumetsä  -  lumisena  tal  

vena tiealuspuita putosi yllättäen puun latvuksesta  lunta  meidän  

molempien niskaan  melkoinen  määrä.  Niinpä siinä  mylläkässä sit  

ten  kävi  vahinko, saha  viilti  haavan  Arvon  takapuoleen. Vaikka  

haava  oli  pieni,  päätimme kuitenkin  käydä  lääkärissä.  Tohtorin  

kysymykseen,  miten  haava  oli syntynyt,  Arvo  selitti  sen tulleen  

moottorisahalla.  Tästä  yllättyneenä lääkäsi  kysyi,  kuinka  ihmeessä  

se on  mahdollista.  Nopeasti Arvo  oivalsi  lääkärin  ajattelevan, että  

olisi  itse  syypää  haavaan, jolloin Arvo  vastasi  huumorilla  "Metlas  

sa on niin  kova  työtahti, että sitä  voi  vahingossa sahata  vaikka  

omiin  peruuksiinsa".  

Seppo Alakoski  





koetoimintaa  

kangasmailla  

Kaarlo  Kinnunen  

Vastavalmistunut  metsänhoitaja � 

työhuoneessaan vuonna 1972 
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Kangasmaiden muokkaus  
tutkimukset  Vako-Viskalla 

alkoivat  Alkkiassa  jo 1960- 
luvun  puolivälissä. Samaa  
laitetta kokeiltiin myös  

kymmenen vuotta 

myöhemmin. 

Ensimmäiset  kokeet  1960-luvulla 

Kangasmaiden  osalta ensimmäinen vuosikymmen  oli hiljaista ai  

kaa,  asemahan oli  perustettukin  suontutkimusta silmällä pitäen.  

Aivan  neitseellisiksi kangasmaatkaan  eivät kuitenkaan jääneet.  

Ensimmäisinä paikalle  ehättivät kasvu-  ja tuotostutkijat,  jotka pe  

rustivat  vuonna 1963 harvennus- ja harsintakoesarjoja  Alkkiaan  ja 

Häädetjärvelle.  Tuohon aikaan  harsinta oli  lähes kirosana,  mutta 

tutkijoille  onneksi  sallittiin vapauksia,  jotka  olivat käytännön  met  

säammattilaisille kiellettyjä.  Tosin tuloksia esitellessään tutkijat  

kin korvasivat  pahamaineisen  harsintatermin yläharvennuksella.  

Tuohon aikaan oli vielä selkeä osastojako.  Suontutkijan  ei sopi  

nut mennä  kovalle maalle ja päinvastoin.  Liekö tämä  ollut syy  

nä  siihen, että ensimmäisissä kylvö-  ja istutuskokeissa kangas  

mailla turve oli  mukana täytemaana.  Koneellinen maanmuokka  

us  oli tuohon aikaan vielä vähäistä,  joten kokeilla  saatiin arvo  

kasta tietoa myös maanmuokkauksen käyttökelpoisuudesta.  

Muokkauslaitteena oli  Vako-Viska- jyrsin. Karuilla kangasmailla  

muokkaus heikensi hieman taimien eloonjäämistä,  mutta edisti 

taimien pituuskehitystä.  

Täyteen  vauhtiin 1970-luvulla 

Vuosikymmen  alkoi vilkkaasti,  sillä asemalle oli palkattu  met  

sänhoidon tutkija, MMK Veikko Koskela. Kaksi  suurta  koesarjaa  

sai alkunsa. Toinen oli  valtakunnallinen metsänviljelyn  runko  

tutkimus,  joka ulottui Lapin  perukoilta  aina Ahvenanmaalle. Sii  

nä  selvitettiin viljelymenetelmän,  taimilajin  ja muokkauksen vai  

kutusta viljelyn onnistumiseen. Samaan aikaan aloitettiin laaja  

inventointitutkimus käytännön  uudistusaloilla Pirkka-Hämeen,  

Satakunnan,  Etelä-Pohjanmaan  ja Vaasan metsälautakuntien alu  

eella. Tässä tutkimuksessa seurattiin taimien kehittymistä  viiden 

ensimmäisen kasvukauden ajan.  Samoilla aloilla tehtiin uusin  

tainventointi vielä 11-12 kasvukauden  jälkeen  ja pellonmetsityk  

siä seurattiin aina 23 kasvukautta. Tähän koesarjaan  liittyy Arvi 

Koiviston  pakina  tässä kirjassa  osoittaen, että asiallinen koetoi  

mintakin voi  saada koomisiakin piirteitä. 
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Koko 1970-luku oli vilkasta kokeiden perustamisen aikaa,  kaik  

kiaan niitä perustettiin  noin  50. Veikko Koskelan siirryttyä mui  

hin tehtäviin asemalla työskenteli  vuodesta 1972 alkaen kaksi  

metsänhoidon tutkijaa,  aseman johtaja  Olavi  Laiho ja MH  Kaarlo  

Kinnunen. Metsänuudistaminen oli pääkohteena,  mutta myös 

lannoituksen vaikutusta  puiden  lahoamisalttiuteen ja lahon ete  

nemisnopeutta puussa selvitettiin monissa kokeissa.  

Pohjois-Suomessa  kehitettyä  suojakylvömenetelmää  testattiin 

nyt  myös  Satakunnan Lapissa.  Paakkutaimien yleistyminen  loi 

tarpeen erilaisten paakkutyyppien  testaamiseen. Huolenaiheena 

oli juuriston  kehittyminen  erilaisissa paakuissa.  Myös  viljely  

ajankohdan  vaikutusta sekä  kylvön  että istutuksen onnistumista  

tutkittiin. 

Pohjoisessa  auraus  oli  saavuttanut  valta-aseman,  etelässä puo  

lestaan TTS:n metsä-äes  oli lyönyt itsensä läpi  käytännön  mene  

telmänä. Auraus  teki varovaista tuloaan myös etelään, mutta 

varsin pian  mätästys  kohosi  täällä kosteiden kasvupaikkojen  

muokkausmenetelmäksi. Parkanosta tuli jonkinlainen  

"mätästyksen  mekka". Erityisen  suosittu  pyhiinvaelluspaikka  oli 

Parkanon seurakunnan maalle perustettu mätästysala  lähellä 

Parkanon keskustaa. Erilaisia muokkausmenetelmäkokeita pe  

rustettiin runsaasti myös Alkkiaan. 

Vuosikymmenen  lopulla  ja seuraavan alussa tehtiin kolme in  

ventointitutkimusta. Luontaisen uudistamisen onnistumista ja 

reunametsäsiemennyksen  tehokkuutta selvitettiin Alkkian tutki  

musalueessa ja osittain lähistön yksityismailla.  Aiemman inven  

tointitutkimuksen aloilla selvitettiin taimikon jatkokehitystä  aina 

11-12 vuoden päähän.  Samalta alueelta inventoitiin vertailuksi 

luontaisia ja kylvötaimikoita.  

Painopiste  kylvössä  1980-luvuĺa  

Eniten kokeita perustettiin  1980-luvulla,  yli  80 kappaletta.  Ko  

keiden painopiste  siirtyi  kylvökokeisiin.  Kehiteltiin ja testattiin 

erilaisia kylvölaitteita sekä tutkittiin kylvöalustan  ja siementen 

peittämisen  vaikutusta kylvön  onnistumiseen. Erikoisuutena oli  

Juuristojen epämuodostu  
minen  aiheutti  huolta  

metsänuudistajien kes  
kuudessa.  Metsätieteen  

ylioppilas Markku  Lemme  

tyinen tutki  akvaarion  
avulla erilaisten  paakku  

ja  paljasjuuristen  taimien  
juuriston muotoa muuta  
ma vuosi  istutuksen 

jälkeen.  Kuva 
vuodelta  1977. 



Viidessä vuodessa  parhaat 
istutustaimet  kasvoivat  

inventoijaansa, metsä  

työnjohtaja Sulo  Lehtistä  

pidemmiksi.  Kuva  on 
otettu metsänviljelyn 
inventointitutkimuksen  

koealalta  kesällä  1973• 

vat  käpykylvökokeet,  joita tehtiin useana vuonna kasvukausien 

välisen vaihtelun selville saamiseksi. Myös  pilleröityjä  siemeniä 

testattiin,  mutta perinteinen  kylvö tavallisilla siemenillä näytti 

pitävän  hyvin  pintansa.  Samoihin aikoihin alettiin myös  tutkia, 

mitä mahdollisuuksia ja  uhkia liittyy kylvön  ja luontaisen uudis  

tamisen käyttöön  rehevillä kasvupaikoilla.  

Vuosikymmenen  puolivälissä  tehtiin kolme inventointitutkimus  

ta käytännön  uudistusaloilla Pirkka-Hämeen,  Satakunnan ja 

Keski-Suomen metsälautakuntien yksityismetsissä.  Tarkoitukse  

na oli selvittää uudistamismenetelmän ja maanmuokkauksen 

vaikutusta  uudistamisen onnistumiseen. Samaan aikaan perus  

tettiin laajahko  luontaisen uudistamisen ja istutuksen koekenttä,  

joka sai  jatkoa kolme vuotta myöhemmin.  Tuolloin aloitettiin 

myös männyn siemensatojen  seuranta, joka jatkuu edelleen. 

Seuranta-aloja  on kaikkiaan neljä,  joista kaksi  Metsähallituksen 

maalla. Männyn luontaista uudistamista voidaan huomattavasti 

tehostaa ajoittamalla  uudistaminen hyviin  siemenvuosiin. 

Myös eri-ikäisrakenteisen metsän rakennetta,  kehitystä  ja tuo  

tosta selvitettiin sekä valtakunnan metsien kolmannen inven  

toinnin  tulosten perusteella  että omien  kokeiden 

avulla. Tämä jatkuvana  kasvatuksena paremmin 

tunnettu tutkimus on ollut varsin  yleinen aihe 

metsällisissä keskusteluissa. 

Konekylvön  läpimurto 
1990-luvulla 

kokeiltu, mutta vasta 1990-luvulla se yleistyi  käy  

tännön menetelmänä. Konekylvökokeet  aloitettiin 

heti vuosikymmenen  alussa m/Palosen kylvölait  

teella. Sitten siirryttiin Sigma-laitteeseen,  joka 

yleistyi  käytännön  kylvöissä.  Eri  puulajien  sovel  

tuvuutta syyskylvöön  tutkittiin myös intensiivi  

sesti. Tulos oli, että koivua voidaan kylvää  myö- 



Neljä  vuosikymmentä  koetoimintaa kangasmailla  

Etelä-Suomen metsän  

uudistamisen tutkimus  

ohjelma  käynnistyi  

hään syksyllä,  mutta havupuita  ei. Edelleen etsittiin keinoja,  joilla 

koivun kylvö  mättäillä saataisiin onnistumaan. Varsinkin kuivina 

kesinä keinot  ovat vähissä, varmimmalta näyttää suojakylvö.  

Vuonna 1998 Metsäntutkimuslaitoksella käynnistettiin  Etelä- 

Suomen metsänuudistamisen tutkimusohjelma,  johon  Parkanon  

kin  metsänuudistamishankkeet liitettiin. Näin perustetut kokeet  

saadaan palvelemaan  laajaa  kokonaisuutta,  jonka tehtävänä on  

auttaa  käytännön  päätöksentekoa.  

Vankka  pohja  tuleville haasteille 
Voidakseen vastata  ajankohtaisiin  kysymyksiin  koetoiminnan pi  

täisi olla useita vuosia aikaansa edellä. Monesti kuitenkin van  

hoista kokeista saadaan ensiapua  ongelmiin,  ennen kuin varsi  

naiset tätä ongelmaa  selvittävät kokeet antavat tuloksia. Mitä 

paremmin  opimme  kokeiden ja käytännön  tulosten avulla  ym  

märtämään  metsänuudistamisen ja -kasvatuksen perustekijöitä  

sitä  paremmin  pystymme  ratkaisemaan ongelmat,  joita  tulevai  

suudessa kohtaamme. 

Yleisin  konekylvölaite  on 
TTS-metsä-äkeeseen  liitet  

tävä  Sigma-kylvölaite.  
Kuva vuodelta  1998. 





Vilppulan  tutkimusalue  

Aimo  Jokela 
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Suontutkija  Jaakkoinsuon 
maisemissa  

Metlan  vanhin  tutkimusalue 

Vilppulan  tutkimusmetsät perustettiin  Maatalousministeriön Met  

sähallitukselle osoittamalla kirjeellä  18.9.1922. Aloite oli  lähtenyt  

Metsähallituksen lähettämästä (14.9.1922) kirjeestä  ministeriölle, 

jossa  se teki esityksen  Metsätieteelliselle koelaitokselle Vilppu  

lan hoitoalueesta varattavista alueista. Ministeriön vuoden 1922 

kirjeellä  perustettiin  Vesijaon  kokeilualue,  ns.  Katariinan lehti  

puistoalue  eli Raivolan lehtikuusikko ja Jaakkoinsuon  kokeilua  

lue Vilppulaan.  

Jaakkoinsuon  kokeilualueen perustamisen  lähtökohtana oli  

Vilppulan rautatieaseman läheisyys  ja Jaakkoinsuon  suoryhmä,  

jonka Metsähallitus oli vuonna 1909 määrännyt  ensimmäiseksi  

koeojitusalueeksi.  Jaakkoinsuon  kokeilualueen toiminta  alkoi  

1.1.1923 ja tammikuussa 1926 siihen liitettiin loput  Vuohijoen  

valtionpuistoa,  Mäntymäen,  Honkamäen,  Palomäen ja Koivunie  

men  valtionpuistot  sekä Metsähallituksen alaiset osat Löytänän  

sotilasvirkataloa. Vuonna  1927 Maatalousministeriö siirsi  Metsä  

tieteellisen koelaitoksen hallintaan Ruovedellä olevan Vessarin  

virkatalon,  samalla nimi muutettiin Vilppulan kokeilualueeksi. 

Vuonna  1986  kokeilualue-nimi puolestaan  muutettiin tutkimus  

alueeksi.  

Metsähallituksen Keuruun hoitoalueesta,  Kuoreveden kunnasta 

siirrettiin 1.4.1942 Kaitilan valtionpuistosta  noin 1100 hehtaaria 

Metsätieteelliselle tutkimuslaitokselle. Jämsänkoskelta  Metsän  

tutkimuslaitos sai hallintaansa 25.4.1956 noin 240  hehtaarin 

suuruisen Tärkkilän virkatalon. Ainoa ostettu metsäalue on  

Kangasmoision  tila, joka ostettiin Maamieskoululta vuonna  

1972. Tutkimusalueen toimipaikan  tontti  (6,3  ha) saatiin Vilppu  

lan  kunnalta vaihtokaupassa  vuonna 1933- 

Vilppulan  tutkimusalue,  joka siirtyi vuonna 1992 Parkanon tut  

kimusaseman hallintaan, on verraten tasaista. Alueen korkein 

kohta on Elämänmäki,  joka on 189 metriä merenpinnan yläpuo  

lella. Tutkimusalueen pinta-ala  on noin 2800 ha,  josta metsä  

maata on noin  2500 hehtaaria. Pääosa metsistä,  noin  75 pro  

senttia on  mustikkatyyppiä  tai sitä parempaa. 
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Tutkimusalueen puustoa on vuoden 1996 metsätaloudentarkas  

tuksen mukaan noin  380 000 m 3,  vuotuinen kasvu  16 500 m 3  ja 

hakkuusuunnite noin  10 000 m 3. Kuusta ja mäntyä on  molem  

pia  noin 44 %, koivua 10 % ja loput muita puulajeja.  Ulkomaisia 

puulajeja on vähän, poikkeuksena  Elänteen Vuohisaaressa vuo  

sisadan alussa perustettu lehtikuusikko ja Vuohijoen  valtion  

puistossa  Hyypynmäen  päällä  kasvava  vanha lehtikuusikko. Eri  

koisuutena mainittakoon Vessarin ja Honkamäen palstoilla  ole  

vat visakoivikot,  jotka on perustettu 1940-luvun lopulla.  Sittem  

min vieraita puulajeja  on tutkimusalueen maille istutettu eten  

kin 1990-luvulla,  mm. laaja ja monipuolinen  puulajipuisto 

toimipaikan  tontille. 

Jaakkoinsuo   
Suomen  ensimmäinen  koeojitusalue  

Metsäntutkimuksellisesti Vilppulan  tärkein alue on Jaakkoinsuo.  

Tarinan mukaan nimensä  alue sai  siitä,  että sen  omisti aikanaan 

perhe,  jossa  sekä  isän että  pojan nimi oli  Jaakko. Alue on Suo  

men ensimmäinen koeojitusalue.  Metsähallitus aloitti järjestel  

mälliset metsäojitukset  Jaakkoinsuolla  jo vuonna 1908. Edelly  

tyksenä  oli, että suppealla alueella oli tarjolla hyvin erilaisia 

suotyyppejä.  Eduksi  katsottiin myös,  että alue oli  hyvien  liiken  

neyhteyksien  päässä.  Jaakkoinsuo  täytti  nämä  molemmat edel  

lytykset.  Ojitusalue  oli  alkuaan noin 200 ha,  mutta toisen  mail  

man sodan päätyttyä puolet  siitä luovutettiin Karjalasta  tullei  

den siirtolaisten asutukseen. 

Tutkimustoiminta alkoi Jaakkoinsuolla  vuonna 1909, tällöin kai  

vettiin muutamia pääojia.  Tarkoituksena oli  tutkia eri  muotois  

ten ja syvyisten  ojien  sekä sarkaleveyksien  vaikutusta puiden 

kasvuun. Suolle laitettiin 54 pohjamaahan  saakka  ulottuvaa paa  

lua, joiden  avulla seurattiin  turpeen painumista. Vuonna  1915 

perustettiin  puuston seurantakoealoja,  seuraavina vuosikymme  

ninä  Jaakkoinsuolle  perustettiin  pääasiassa  kasvu-  ja tuotosko  

keita. Pitkälti näistä kokeista  saatujen tietojen  perusteella  on 

laadittu ohjeita  käytännön  metsäojituksille  ja suometsien käsit  

telylle. Uudistamiskokeita tehtiin 1970-luvulla ja luontaisen uu- 

Metsätalousinsinöörit  

pohtimassa paikannusta 
Kuvassa  Aimo  Jokela ja 
Teuvo Levola.  

Portti, joka toivottaa  

vierailijat  tervetulleiksi  
Suomen  ensimmäiselle  

koeojitusalueelle -  Jaak  
koinsuolle  



Parantolan  pääraken 
nuksen  muhkea  uuni 

Lybeckin  parantolan 
miespotilailleen  rakenta  
ma  päärakennus 
Elämänmäen  laella  

distamisen kokeita perustettiin etenkin 1980-luvulla, 1990- 

luvulla tutkittiin etenkin uudistushakkuiden vaikutuksia valuma  

vesien  koostumukseen. 

Vuosisata sitten Jaakkoinsuo  oli  suurelta osin  puutonta tai  hyvin  

vähäpuustoista  aluetta. Alueelta on korjattu vuosina 1910 -  1994 

puuta noin  14 500 m 3. Tänä päivänä  tällä alueella on noin 2,5  

kilometrin mittainen  retkeilyreitti, jonka  varrella on tutkimuksis  

ta kertovia tietotauluja. 

Elämänmäki  kulttuuri-  ja luonnonhistoril  
lainen muistomerkki  

Elämänmäki on luonnonsuojelualue  ja kuuluu myös  Natura  

2000 -verkostoon vanhojen  metsien suojelualueena.  Alue on 75 

hehtaaria ja siihen kuuluu myös Elännejärvessä  oleva Vuohisaa  

ri.  Vuosisadan alussa Elämänmäellä oli  tohtori E.W.Lybeckin  

luontaisparantola.  Edvard Wilhelm Lybeck  syntyi Ilmajoella  

27.12.1864. Äitinsä puolelta  hän oli  Järnefeltin  tunnettua  kult  

tuurisukua. Lybeck  oli psykiatri,  jolla oli sairaala Helsingissä,  

mutta hän ei hyväksynyt  silloisia  koululääketieteen oppeja,  ja 

halusi soveltaa omia hoitomuotojaan.  Yhteensattumien kautta 

hän löysi  tiensä Vilppulaan  ja osti vuonna 1904 Katajamäen 



kruununtorpan.  Pitkällisten neuvotteluiden jälkeen Lybeck  pää  

si  sopimukseen  valtion kanssa  Elämänmäen alueen vuokraami  

sesta  ja parantolan  perustamisesta.  Lybeck  sai valtion tukea pa  

rantolan perustamiseen  ja oikeuden ottaa alueelta tarvepuuta 

200  kuutiota vuosittain. Asiakkaat saapuivat  pääasiassa  Tampe  

reelta vesiteitse laivalla läheiseen Tyynysniemen laivasatamaan. 

Parhaimmillaan Lybeckillä  oli  noin  200 asiakasta  Euroopan  eri 

maista 1910-luvulla. Entinen  torppa toimi tukikohtana vuoteen  

1906, jolloin  Lybeck  käynnisti  uudisrakennuksen rakentamisen 

Elämänmäen päälle.  Mäen  päälle  nousi kaksi-,  osin kolmiker  

roksinen 35 x 17 metrin suuruinen rakennus. Uudisrakennus 

toimi  miespotilaiden  tukikohtana ja naispotilaat  olivat edelleen 

Katajamäen  torpassa. Parantolassa kävi paljon tuon ajan  julki  

suuden henkilöitä,  kuten Akseli  Gallen-Kallela,  Juhani Aho, Il  

mari  Kianto  ja Frans  Emil Sillanpää.  

Ensimmäisen  maailmansodan sytyttyä  vuonna 1914 potilaat  al  

koivat  vähentyä  ja parantola suljettiin  vuonna 1917. Lybeck  itse 

siirtyi lääkäriksi Kirvun parantolaan  ja teki itsemurhan 

16.6.1919.  Vilppulan  kunta osti parantolarakennuksen  ja se  siir  

rettiin Ajosjärven  rantaan  maamieskoulun käyttöön 1920-luvun 

lopussa.  

Elämänmäen kasvisto  on hyvin rehevää ja siellä monet kasvit  

ovat esiintymisrajansa  pohjoisosassa.  Alueella on  myös hyvin  

runsaasti mukurakuusia ja -mäntyjä.  Tarkkaa  syytä  mukuraisuu  

teen  ei  tiedetä,  mutta kyseessä  epäillään  olevan samankaltainen 

häiriö kuin visaisuus  koivulla. Yoldian meren  aikana,  9000 

vuotta sitten, mäen päällys  muodosti noin  30 metriä korkean 

saaren. Yksi  syy  alueen viljavuuteen  lienee siinä, että meri ei 

ole koskaan huuhtonut mäen  päällystä.  Elämänmäellä ovat  hy  

vin yleisiä muun muassa sinivuokko, kotkansiipi  ja vaivero. 

Alueesta 75 prosenttia  on käenkaalimustikkatyyppiä.  Alueella 

on tällä hetkellä kolme luontopolkua,  joiden  varsilla on kym  

meniä tietotauluja. 

Vilppula Seuran  vuonna 

1964 Lybeckin  kunniaksi  

pystyttämä  muistomerkki  
Elämänmäellä  

Elämänmäeltä  löytyy 

myös  runsaasti  mukura  
kuusia  ja -mäntyjä 





80-luku   

Anita Hiltunen  Koonnut:  
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Metsänparannustöiden 

koneelistamisesta  ja 

yhteistoiminnasta 

Parkanon  tutkimus  

aseman kanssa  

Aarne Nikkilä 



Metsänhoitoon 

osoitetut varat  

olivat aluksi lähes 

mitättömät 
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Metsänhoitotöiden 

koneellistamista 

oli pohdittu  jo  

aiemminkin 

Maanpinnan repimisestä  
koneelliseen  laikuttamiseen 

Jatkosodan  päätyttyä 19.9.1944 solmitun rauhansopimuksen  mu  

kaan  Suomen tuli maksaa mm. 300  miljoonan  dollarin sotakorva  

ukset Neuvostoliitolle. Tämän ehdon täyttämiseksi  Suomen met  

siin kohdistuivat erittäin voimakkaat hakkuut,  myös Lapin  valtion 

metsät joutuivat  laajojen  avohakkuiden kohteiksi.  Männyn  sie  

menpuuhakkuu  ja avohakkuu kuusen valloittamilla, männylle  

kuuluvilla mailla olivat luonnolliset hakkuumenetelmät. Näiden 

seurauksena syntyi  laajoja  aukeita tai  lähes puuttomia alueita,  

joita on sittemmin kutsuttu "Osaran aukeiksi". 

Hakkuiden jäljiltä  suurten,  puuvarastonsa menettäneiden aluei  

den uudelleen metsittämiseksi alettiin kiinnittää erityistä  huomio  

ta.  Metsänhoitoon osoitetut varat  olivat aluksi  lähes olemattomat,  

joten niiden käyttöä  oli  tarkkaan harkittava.  

Puhtaiden mäntymetsien  maapohja  oli hakkuun jälkeen  yleensä  

luonnonsiemennykselle  otollisessa tilassa,  vain jätepuuston  poista  

minen  ja maanpinnan  valmistelutyöt  tulivat joissakin  tapauksissa  

kysymykseen.  Lapissa oli kuitenkin paljon  paksukunttaisia  metsä  

maita.  Kehittyäkseen  taimeksi siemenen  piti päästä  kosketukseen  

kivennäismaan kanssa.  Näillä mailla tuli kysymykseen  joko laikutus  

tai kulotus. Laikutus oli tähän saakka tehty  käsin kuokkimalla tai 

joskus  hevosvetoisin repimälaittein.  Taimettuminen tapahtui yleen  

sä  luonnonsiemennyksen  tai  kylvöjen  ansiosta. 

Työvoimaa  metsänhoitotöihin oli  vaikea saada,  koska  täysi  

ikäiset  miehet karttoivat näitä töitä. Nuoret,  alaikäiset olivat heik  

koja  raskaaseen laikutustyöhön  ja ammattitaidottomien työnteki  

jöiden  työn laatu oli heikko.  Lisäksi  valvonta vaikeutui ja työpal  

kat  kohosivat inflaation seurauksena. Edellä mainituista  syistä  

johtuen laikutuksen kustannukset hehtaaria kohden nousivat  

kohtuuttoman suuriksi. Niukoilla metsänhoidon määrärahoilla tu  

lokset jäivät  näin ollen vähäisiksi tarpeeseen nähden. 

Edessä oli metsänhoitotöiden koneellistaminen,  jota mahdollisuut  

ta  oli pohdittu  ja suunniteltu jo usean vuoden ajan.  Pyrkimyksenä  

oli  korvata  ihmistyö  pääosin  koneilla ja rajoittaa  miestyö  vain työ  

koneen  kuljettajiin  ja välttämättömiin apumiehiin.  Näin vähennet  

täisiin  kalliin miestyön osuutta  ja alennettaisiin mm. laikutuksen 



Kokeiluja  tehtiin 

pääosin  Länsi-Lapissa  

Määräraha koneiden 

kehittelyyn  
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kustannuksia. Seurauksena tästä olisivat työtulosten  lisääntymi  

nen,  rästien  väheneminen ja metsänhoitovarojen  tehokas käyttö.  

Pyrkimyksenä  oli myös  työn laadun parantaminen.  

Kevättalvella 1951 sain metsähallituksen metsänhoidon ylitarkas  

taja  V.K. Aholalta tehtävän kokeilla ja kehittää erilaisia laikutuk  

seen  sopivia  maanpinnan  repimislaitteita.  Metsähallitus myönsi  

tähän tarkoitukseen 1,5  miljoonan  markan  määrärahan. Oppia  oli 

haettu edellisenä syksynä  Ruotsista, jossa kokeiluja  oli  tehty jo 

usean vuoden ajan.  Tämän tutustumismatkan perusteella  ryhdyt  

tiin myös Suomessa kokeilutoimintaan. Hankittiin vetokoneet: 

1,5 tonnin painoinen  Ustrac-merkkinen telaketjutraktori  ja 4,5 

tonnin Lanz-Buldog-merkkinen  telaketjutraktori.  Edellisen laik  

kurina oli norjalainen  Imset-kultivaattori ja jälkimmäisen  repijä 

m/Korpivaara.  M/Korpivaara  valmistettiin Rovaniemellä Hämäläi  

sen  pajalla, joka  oli laikutuskaluston rakentamiskokeilujen  keski  

pisteenä  vuonna 1951k0k0 kesäkauden. 

Kokeiluja  tehtiin pääosin  Länsi-Lapin  alueella laikuttamalla yh  

teensä  136 ha. Lähes kaikki  käsitellyt  alueet olivat EMT-tyyppiä. 

Ustrac  +  Imsetillä laikutettiin 36  ha,  Ustrac  +  m/K:lla 15 ha ja Lanz  

Buldog  + m/K:lla 85 ha. Kokeilujen  yhteydessä  tekemistäni erilai  

sista  tutkimuksista laadin 36 sivuisen  selostuksen. Runsaan  viiden 

kuukauden aikana  tehdyt  kokeilut osoittivat,  että maanpinnan re  

piminen  eli laikutus oli  koneellistumassa. Koneiden toimintaa hait  

taavia tekijöitä oli metsässä paljon,  mutta ne olivat voitettavissa. 

Alkuhankaluuksista ja kokeiluluonteisuudesta huolimatta päästiin  

sentään siedettäviin työtuloksiin.  Työkustannukset  laskivat huo  

mattavasti alle käsityönä  tehdyn  laikutuksen. Lisäksi  todettiin ko  

netyön laadun olevan tyydyttävän.  Kaikkein tärkeintä oli, että ke  

hiteltiin laikutukseen sopivaa  kalustoa  ja saatiin kokemusta tähän 

metsässä tapahtuvaan  työhön.  Tästä oli  hyvä jatkaa edelleen. 

Vuonna 1952 laikutustyötä  jatkettiin Perä-Pohjolan  ja Pohjanmaan  

piirikuntien  alueilla saatujen  kokemusten perusteella,  mm. vetoko  

neet korvattiin Caterpillar D 4:llä ja kehiteltiin laikutuslaitteita. 

Metsäojituksen koneellistaminen  
Maaliskuun 16. päivänä  1952 siirryin  Keskusmetsäseura Tapion  

Tampereen  metsänparannuspiirin  palvelukseen.  Näin jäi  Metsä  

hallinnon Perä-Pohjolan  piirikunta  ja  sen  ohessa  laikutuksen jat- 



Suunnittelu 

ja toteutus 

käsityönä  
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Etelä-Suomessa 

aurauksen  elinkaari  

oli lyhyt  

kokokeilut toisten hoitoon. Olin saanut  kiinnostuksen metsänhoi  

totöiden koneellistamiseen,  jota sitten jatkoin  eri  metsänparannus  

töiden muodossa 32 vuoden ajan  Tapion  palveluksessa  vuosina 

1952-1983. 

Aloittaessani Tapion  palveluksessa  metsäojitus  oli vielä 1930-luvun 

tasolla. Tehtiin soiden pintapunnitus  karttoineen,  suunniteltiin ojat,  

ajettiin  ojalinjat  maastoon, mitattiin  ja vaaittiin.  Talvityönä  piirrettiin  

kartat,  ojaprofiilit, tehtiin tilakohtaiset kustannusarviot,  pidettiin  oji  

tuskokoukset,  laadittiin lausunnot ja lähetettiin rahoituksen myön  

tämiseksi metsähallitukseen. Kaikki  nämä  toimenpiteet  tähtäsivät 

käsintehtävään lapiokaivuun.  Työt  tehtiin miestyönä,  jolla  työtaval  

la metsäojitustyöt  oli tehty  koko  ojitustoiminnan  ajan.  

Oli  itsestään selvää,  että suunnittelu-,  työ-  ja työnjohtokustannuk  

set nousivat suuriksi. Sodan jälkeisillä  niukoilla metsänparannusva  

roilla työtulokset  jäivät  pieniksi.  1950-luvulla tapahtui kuitenkin 

muutos. Suunnittelua ja paperityötä yksinkertaistettiin. Ryhdyttiin  

suunnittelemaan ja kehittämään metsäojien  kaivua koneelliseksi 

menetelmäksi. Mainittu vuosikymmen  olikin aurausmenetelmän 

suunnittelun,  kehittelyn  ja toteutuksen kulta-aikaa. Valmistettiin 

useita  erilaisia auramalleja, kokeiltiin monia vetokoneita. Pinnalla 

pysymiseksi  jouduttiin vetokoneiden teloja leventämään jne. 

Sopivilla,  ohutturpeisilla  mailla ojitustyön  edistyminen  ja laatu oli 

hyvä.  Sensijaan  kivisillä ja kantoisilla turvemailla esiintyi  vaike  

uksia. Aurauksella ei  saavutettukaan toivottua laadullista tasoa.  

Etelä-Suomessa aurausaika jäikin noin kymmeneen  vuoteen. 

Kaivinkoneet tulivat metsänparannustyömaille  1950-luvun lopulla.  

Satakunnassa oli kaksi  suurta  kaivinkoneiden valmistajaa  Vam  

maskosken Tehtaat Vammalassa ja Lännen  Tehtaat Säkylässä.  

Edellinen rakensi  ja kehitteli Vammas-kaivinkonetta ja jälkimmäi  

nen Ukko-Mestaria. Vähitellen 1960-luvulla nämä  kaivinkoneet 

kehittyivät  käyttökelpoisiksi  metsäojien  kaivuun. Liikkuvuus  suol  

la,  työn  laatu (muotokauhalla) ja kaivuutulokset kehittyivät  koko  

ajan.  Satakunnassa  auraus  loppuikin  vuonna 1968 ja kaivinkoneet 

valloittivat metsäojitustyömaat hyvän työlaadun  seurauksena. 

Kehittelyn  aikana seurasin tarkkaan eri  aurausyksikköiden  ja kai  

vinkoneiden työskentelyä  ojitustyömailla.  Tämä työ oli mielekäs  

tä ja sainhan alusta  alkaen olla mukana metsäojitustoiminnan  ko-  
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Mätästys  pelto  

kuokalla rohkaisi 

jatkamaan  mene  

telmäkehittelyä  

nekaluston kehittämisessä. Lisäksi minulla oli erittäin hyvät  

yhteydet  konekaluston valmistajiin  ja urakoitsijoihin.  

Mätästyksestä uusi  muokkausmenetelmä 

Porin  metsänpiirissä  metsänviljelytyöt  keskittyivät  1960-luvun alussa 

pääosin kangasmaille  ja olivat  90  %:sti  männyn kylvöjä.  1960-luvulla 

tulivat mukaan myös  avosoiden metsänviljelytyöt,  jolloin istutusten 

osuus  kasvoi.  Metsänviljely  tehtiin aluksi pääosin  kylvämällä  mäntyä  

tasapintaan.  Siementen itäminen jäi puutteelliseksi  ja metsittyminen  

sekä  taimien  kehittyminen  heikoksi. Tämän jälkeen  ryhdyttiin  

miettimään  siementen  itämisalustan ja  taimien  kasvualustan  

mahdollista parantamista.  

Hyviä  viitteitä antoivat ojitusalueiden  nopeasti  taimettuneet oja  

maat  ja niissä hyvin  kehittyneet  ja kasvavat  männyn  taimet. Viisi  

vuotiskausi  1965-69 olikin erilaisten metsänviljelyaurojen  kehitte  

lyn  ja käytön  aikaa. Auraukset onnistuivat  hyvin  ja taimet  lähtivät 

kasvamaan  mainiosti  auran palteessa. Aurauskaluston siirto  pie  

nille ja hajallaan  sijaitseville  viljelytyömaille  oli hankalaa ja kallis  

ta,  mistä syystä  maanpinnan  muokkausmenetelmiä ja -kalustoa 

jouduttiin  pohtimaan  uudelleen. 

Vuonna  1966 tavallisella peltokuokalla  suoritettu rimpien mätäs  

tys  antoi  rohkaisevia tuloksia. Keväällä 1967 tehtiinkin isommalla 

kuokalla -  traktorikaivurin kauhalla - ensimmäinen  mätästys  1,5 

ha:n neva-alueella. Tästä vuoden kuluttua lähti mätästys  voimak  

kaaseen kasvuun. Näin oli löydetty ojitustyömailla  jo oleva,  sen 

hetken käsityksen  mukaan lähinnä avosoiden pinnanvalmistuk  

seen  sopiva  konekalusto. Vuoden 1980 alkuun mennessä  oli 80 % 

Porin metsänparannuspiirin  avosoiden, soistuneiden kankaiden 

ja peltojen  metsänviljelyalueista  käsitelty  mätästäen. Kokonaisala 

ylitti  tuolloin 700 ha. 

Mätästyksestä  saatiin myös kivennäismaille sopiva  maanmuokka  

usmenetelmä. Turvemaiden ohella sitä tulisikin käyttää  vesikan  

kailla,  soistuneilla kankailla,  kuivatuksen tarpeessa olevilla pel  

loilla, tiiviillä savi-  ja hiesumailla sekä  rehevillä kangasmailla.  Mai  

nittujen kohteiden käsittelyllä  saadaan vesitalous kuntoon, paran  

netaan  maan happitaloutta  ja valmistetaan taimelle hyvä juurtu  

mis- ja kasvualusta,  jonka  vaikutus ulottuu pitkälle  kiertoaikaan. 

Sittemmin taimet mättäillä ovat kehittyneet  ja kasvaneet hyvin.  

Ensimmäiset istutukset ovat saavuttamassa jo tukkipuun  koon. 

Kaivuriyksikkö  vuodelta  
1973 
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Tutkijoilta apua  

retkeilyjen jär  

jestämiseksi  

Snoseniorit  Parkanossa  

30.-31.5.1990. Kuassa  

vasemmalta lukien 

Markku  Saarinen, Markku  

Eskola,  Kalle  Nevanranta, 

Seppo  Kaunisto,  Allan  
Antola, Juhani  Kokkonen  

ja Eero  Paavilainen.  

Yhteistoimintaa Parkanon  

tutkimusaseman kanssa  

Parkanon tutkimusasema perustettiin  vuonna 1961 Pohjois-  

Satakuntaan. Sen hallintaan kuuluu nykyään  myös Vilppulan  tut  

kimusalue. Vilppulan Jaakkoinsuo  oli ensimmäinen  Metsäntutki  

muslaitoksen kohde,  johon tutustuin retkeilyllä  1950-luvulla. Sa  

malla vuosikymmenellä  retkeiltiin myös  Karvian varavankilan pel  

loilla ja soilla. Näin sain hyvän  tuntuman  alusta alkaen niihin suo  

ja peltoalueisiin,  joiden  metsänparannustöitä  ja tuloksia seurasin  

yli kahdenkymmenen  vuoden ajan.  Tämä oli  erinomaista opetusta  

ja koulutusta miehelle, joka kovien maiden puolelta  oli  siirtynyt  

"suomieheksi -  ojittajaksi".  Suohan oli se kenttä,  jolla me  metsän  

parannusmiehet  vielä 1950-luvulla pääosin  työskentelimme.  

Tehtäväkentäkseni tuli koko Satakunta,  kun  vuonna 1960  siirryin  

Tampereen  metsänparannuspiirin  jaon myötä perustetun  Porin 

metsänparannuspiirin päämetsänhoitajaksi.  Pääpaino metsänpa  

rannustöissä  painottui  juuri Pohjois-Satakuntaan,  jossa ojittamat  

tomia soita oli  valtava määrä. Porin metsänparannuspiirille  ja sen  

työskentelylle  oli onni, että Parkanon tutkimusasema perustettiin  

samoihin aikoihin. Näin muodostui erinomainen yhteys  metsän  

tutkimuksen ja käytännön  kentän kesken.  

1960-luvun alusta lähiten saimme tuiki tärkeätä  apua tutkimusase  

man tutkijoilta erilaisten retkeilyjen  järjestämisessä,  mm. pohjois  

mainen  suometsäretkeily  21.-27.8.1963 suuntautui  pääosin  Poh  

jois-Satakuntaan.  Kohteet sijaitsivat  Tapion  Porin metsänparan  

nuspiirin  alueen yksityismailla ja Parkanon tutkimusaseman tutki  

muskohteilla. Metsänparannuspiirin  toimihenkilöt ja tutkimusase  

man tutkijat esittelivät retkeilijöille uusimpia  tutkimustuloksia. 

Näin  lähti yhteistyö  käyntiin hyvällä  vauhdilla heti alusta  alkaen.  

Parkanon  tutkimusaseman 

hoitokunnan jäsenenä 

Yhteydenpito  metsäntutkimuksen ja metsänparannustyökentän  

kesken  tiivistyi  entisestään,  kun minut nimitettiin Parkanon tutki  

musaseman hoitokunnan jäseneksi  vuonna 1968. Tässä tehtäväs  

sä  toimin  16 vuotta aina  vuoteen 1983. 



Hoitokunnan kokous  

ten  yhteydessä  järjes  

tettiin usein myös  

kenttäretkeilyjä  
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"Alussa  oli suo,  

kuokka  ja  

suojuniori"  

Parkanon tutkimusaseman rakentamisvaiheen ajan  sain  seurata 

aseman suunnittelua, rakentamista ja kehittymistä.  Tutustuin tänä  

aikana myös  muihin tutkimusasemiin. Hoitokunnan kokouksissa  

sain uusinta tutkimustietoa alan tutkijoilta.  Samalla tarjoutui  tilai  

suus  tuoda julki  metsänparannuskentän  näkemyksiä.  Näin tieto 

kulki molempien  osapuolien  hyödyksi.  Saimme myös alan tie  

teelliset julkaisut  tuoreeltaan käyttöömme.  

Hoitokunnan kokousten yhteydessä  usein myös  retkeiltiin tutki  

musaseman maastokohteilla. Tutustuttiin sekä suo- että kiven  

näismaiden kohteisiin. Parkanon tutkimusasemalla testattiin ja  

kehitettiin myös mp-töiden  koneita,  joita esiteltiin usein retkeily  

jen yhteydessä.  

Porin metsänparannuspiirin  ojitus-, metsänviljely-  ja lannoitustyö  

maille perustimme runsaasti  koeruutuja  ja -alueita. Osa tehtiin 

tutkimusaseman tutkijoiden  ohjeiden  ja osa  oman henkilökunnan 

suunnitelmien mukaan. Näitä  seurattiin  vuosien  myötä tiiviisti  ja 

niiden antamiin tuloksiin perehdyttiin  tutkijoiden  ja oman henki  

lökunnan kanssa  retkeilyin.  

Viimeinen  retkeily, johon osallistuin, tapahtui  Parkanon tutki  

musaseman toimesta otsikolla "Alussa oli suo,  kuokka  ja suojuni  

ori. Suoseniorit Parkanossa 30.-31.5.1990". Kahden päivän  aika  

na tutustuttiin Parkanon tutkimusaseman kokeisiin ja niistä  saa  

tuihin tuloksiin. Olin tuolloin ollut seitsemän vuotta eläkkeellä. 

Retkeilyn  yhteydessä  sain  puuttuvaa tietoa ajalta,  jonka  olin ollut 

poissa mp-tyokentältä.  Lopputuloksena  retkeilystä  saatoin  todeta,  

että jatkosasakin  yksityismetsätalous  saa tuiki tarpeellista lisätie  

toa metsäntutkimukselta. 

Uusi-Nikkilän  tilan  

hakkuutyömaan  satoa  ja 
tilan tyytyväinen  isäntä  
Aarne  Nikkilä vuonna 

1997 





Kenttämestari  Esko  mansikkaviita  

Seppo Alakoski 



Esko 

tuupertui 

lumeen 
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Maaseudulla ei 

lapsia  yleensä  

koulutettu 

Kenttämestari  Esko  Mansikkaviita 

Joulukuinen  aamu valkeni  kirkaana kylmän  yön  jälkeen,  pak  

kasta  oli reippaasti  yli  20 astetta ja lunta maassa  20-30 cm, elet  

tiin vuotta 1978 ja sen 19. päivää.  Kenttämestari Esko Mansik  

kaviidan päivän  työsuunnitelmana  oli näyttää ojalinjat  kaivin  

koneurakoitsija  Gunnar (Eino) Alkkiomäelle Välisalossa. Mu  

kaan  lähtivät myös  Matti Mäkitalo ja Porin  metsänparannuspii  

rin  (nykysin  Lounais-Suomen metsäkeskus) työnjohtaja Kalevi 

Harju, koska  kyseessä  oli Metlan ja yksitysmaiden  välinen raja  

oja.  Kun  aamu valkeni,  lähti neljän  miehen porukka  katsomaan 

paikan  päälle kyseistä  työmaata.  Ensin  he menivät autolla Väli  

saloon ja siitä he jatkoivat  jalan. Muutaman sadan metrin pääs  

sä  suolla  Esko  yllättäen  tuupertui  lumeen. Miehet tajusivat  no  

peasti,  mitä tapahtui.  Matti Mäkitalo ja Kalevi Harju  jäivät  elvyt  

tämään  ja antamaan tekohengitystä,  Gunnar Alkkiomäen rien  

täessä  soittamaan  ambulanssia. Elvytykset  eivät tuottaneet tu  

losta ja näin  päättyi  43  vuotiaan kenttämestari Esko Mansikka  

viidan elämä työnsä ääreen.  

Esko  syntyi  Parkanon Kuivasjärvellä  Saima  ja Jaakko Mansikka  

viidan ensimmäisenä lapsena  syyskuun  12. päivänä  vuonna 

1935. Kolme päivää  myöhemmin  nuori perheenisä  Jaakko  siir  

tyi  manan majoille saatuaan  yllättäen sydänkohtauksen  kesken  

työpäivän.  Muutaman  vuoden kuluttua Saima meni uusiin nai  

misiin  naapurissa asuvan,  leskeksi  jääneen Akseli Ahon kanssa.  

Saima ja Akseli saivat lapsia  ja Esko  kasvoi  lapsuutensa  sisa  

ruksiensa  kanssa. Hän  kävi  kansakoulun Vatajan  koululla. Ta  

van mukaan maaseudulla ei  lapsia  yleensä koulutettu,  vaan 

katsottiin,  että kansakoulussa saatu luku-,  lasku- ja kirjoitustai  

to  olivat riittäviä. Kansakoulusta päästyä  tehtiin yleensä  kotona 

maatalon töitä. Kotona  tehdyistä  töistä ei kuitenkaan saatu  

palkkaa.  Kun  teollisuustyötä  ei ollut saatavilla,  hankkivat nuo  

ret  miehet rahaa olemalla taloissa päivätöissä,  myös Eskon 

nuoruusvuodet kuluivat satunnaisia töitä tehden. 

Varusmiespalveluksen  suoritettuaan Esko oli talvisin hakkuilla 

metsähallituksen metsätyömailla. Joskus  keväisin  hän saatoi ol- 



Ankarat työolot  

la myös  istutustöissä. Kesät  kuluivat kotona maataloustöiden 

parissa.  Näin  kului muutama vuosi.  Esko  halusi kuitenkin  vaki  

tuisen työn. Jämijärveläinen  koneurakoitsija  oli koneenkuljetta  

jia vailla ja niin Esko  sai ensimmäisen vakituisen työpaikkansa.  

Kaivinkoneet ja katepillarit olivat hytittömiä ja varsinkin talvis  

aikaan työolot olivat usein  erittäin  huonot. Työmaat olivat li  

säksi  ympäri  Etelä-Suomea ja yhdessä paikassa  oltiin vain vä  

hän aikaa. Yöpymispaikatkaan  eivät aina olleet kovin kehutta  

via.  Myöhemmin  Parkanon Osuuskauppa  oli vailla kuorma  

auton kuljettajaa.  Esko laittoi työpaikkahakemuksen  sisään  ja 

sai  kyseisen  paikan.  Osuuskaupan  autonkuljettajana  hän toimi 

siihen saakka,  kunnes tuli Metsäntutkimuslaitoksen palveluk  

seen. 

Esko  löysi  elämäntoverinsa Maija-Liisa  Rustarin Alkkian kylästä,  

jonka vei kesällä  1961  vihille. Kun  autonkuljettajan  työ  oli  Par  

kanossa,  eikä tuohon aikaan tavallisella työntekijällä  vielä ollut 

omaa autoa, joutui Esko olemaan perheestään  viikot  erossa.  

Niinpä Esko alkoikin etsiä lähenpää  

työpaikkaa.  Sopiva  työpaikka  löytyi  

kesällä 1961 Pohjois-Satakunnan  met  

säkoeasemalta. Aluksi Esko ja Maija- 

Liisa asuvat  vuokralla yhdessä  Metlan 

hallintaan siirtyneissä vanginvartijan  

asunnoista. Vuodet kuluivat työn  mer  

keissä ja Maija-Liisalle  ja Eskolle syntyi  

yksi  tytär  (Päivi)  ja kaksi  poikaa  (Ari  ja 

Timo). 

Kolmentoista vuoden aikana,  jotka itse 

työskentelin  Metlassa,  opin tuntemaan 

Eskon työhönsä  vakavasti paneutunee  

na työntekijänä,  jonka  periaatteena  oli 

tehdä kaikki  työ hyvin.  Esko  tuli  aluksi 

koneenkuljetajaksi  ja toimi lisäksi 

"yleismiehenä"  kuten muutkin Metlan 

palveluksessa  olleet kyläläiset.  Työn  

johtoa ei tutkimuspuolella  ollut,  vaan 

Esko seurasi  mielenkiin  

nolla  perustamiensa  ko  
keiden  kehitystä  
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Laaja  toimenkuva 

Koneet  olivat  Eskolle  

tuttuja työvälineitä 

töiden valvonnasta huolehti tutkimusaseman johtaja  Eero Paa  

vilainen ja kokeilualueen palvelukseen  palkattu  metsätalous  

teknikko (myöhemmin  metsätalousinsinööri) Matti Mäkitalo. 

Kun uusia kokeita perustettiin nopeaan tahtiin ja töiden määrä  

kasvoi,  oli kentällä tehtäviä töitä valvomaan palkattava  työjoh  

taja. Eskon  kyvyt  oli  jo huomattu ja vähitellen hän sai  entistä 

enemmän valvontatehtäviä. Työnjohtotehtävien  ohella Esko 

toimi koneenkuljettajana,  jossa  tehtävässä hän saavutti  erin  

omaisen  kokemuksen ja taidon etenkin ajettaessa  lettomaisilla 

soilla. Kun  Metlan mailla kokeiltiin erilaisia kylvö-,  maanmuok  

kaus-,  istutus- ja lannoituskoneita,  niin Eskon työpanos  ko  

neenkuljetajana  oli  varsin merkittävä.  

Myöhemmin  virkanimikkeiden muututtua Eskon toimenkuvaksi 

tuli kenttämesterin toimi. Hän  huolehti tukijoiden antamien oh  

jeiden mukaan maastotöiden työnjohdosta.  Talvisin kokeilualu  

een puolella  tehtiin hakkuita ja Esko oli yleensä  Matti Mäkita  

lon apulaisena  hakkuutyön  valvonnassa. Erityispiirteenä  Eskolle 

oli  suhtautuminen koneiden huoltoon. Hän piti  kunnia-asiana,  

että koneita  huollettiin hyvin  ja ajallaan.  Hänen  mukaansa ko  

neiden huolto oli pitkällä  aikavälillä valtiolle edullisempaa  kuin 

huonon huollon takia tehtävät suuret koneremontit. 

Toimensa puolesta  Esko joutui  valvomaan myös metsästystä  ja 

kalastusta Metlan mailla, joihin sai lupia rajoitetusti.  Toki met  

sästystä  ja kalatusta harjoitettiin  alueella myös ilman lupaa. 

Joskus  joku saattoi tahattomasti eksyä metsätysreissullaan  Met  

lan puolelle,  koska  rajat  olivat useimmiten  vaikeasti nähtävissä. 

Kylän  vastuuntuntoisimpien  metsästäjien  huomattua riistakan  

nan selvän vähenemisen,  tuli ajankohtaiseksi  perustaa metsäs  

tysseura. Saaliskiintiöitä käyttäen  saatiin  tasapuolisuutta  metsäs  

täjien  kesken  riistakannan hyödyntämisessä.  Metsästysseura  tar  

josi  myös paremmat puitteet  riistanhoitoon. Tässä toiminnassa 

Esko oli aktiivisesti mukana jo  ensimmäisestä kokouksesta  läh  

tien. Hirvikannan lisääntyessä  myös Metlan ja kyläläisten  yhtei  

nen porukka  sai hirvenkaatoluvan. Esko  oli  tässä harrastuksessa 

mukana alusta  asti  toimien  hirviporukan  johtajana.  



Esko  oli luotettava ja 

hyvä  työtoveri  

Esko oli luotettava ja hyvä työtoveri. Me  molemmat saimme  

tutkijoilta  ohjeet  työhömme,  mutta hyvin  paljon  teimme yhteis  

työtä auttaen toistamme.  Monasti  kentällä tehtäviä töitä haitta  

sivat luonnonvoimat. Aina ei työ  sujunut siten, kuin oli ajatel  

tu. Esko,  joka oli  käytönnön  mies, olisi halunnut hommien 

hoituvan suunitelmien mukaisesti. Joskus tuntui, että hän otti  

liiankin raskaasti  luonnonvoimien tai  muiden hänestä itsestään  

riippumattomien  asioiden tuomat  viivytykset  varsikin silloin, 

kun työt  piti saada tehtyä  tiettyyn päivämäärään  mennessä.  

Esko  perheineen  rakensi  talon Alkkiaan vuonna 1974 aikoen 

lopullisesti  jäädä  Metlan palvelukseen.  Neljän  vuotta  myöhem  

min  hän jo poistui  keskuudestamme ehtimättä nähdä,  että hä  

nen molemmat poikansa  suo  

rittivat  metsäalan tutkinnot ja  

valitsivat metsäalan ammatik  

seen. 

Uutinen  kenttämestari Esko 

Mansikkaviidan kuolemasta 

kosketti  myös  entistä työtove  

ria.  Vuosien myötä työtoveruus  

muuttui  ystävyydeksi  ja pidim  

me  yhteyttä, vaikka viimeiset 

vuodet palvelimme  eri  työnan  

tajia. Tulen aina muistamaan  

Eskon korkeasta työmoraalista  

ja siitä  hyvästä  työtoveruudes  

ta, joka välillämme vallitsi. 

Seppo Alakoski  Alkkian kenttä  

laboratorion  portailla  

Esko Mansikkaviita, Sulo  

Lehtinen  ja Kalle  Nevan  

ranta  puustomittausten 

parissa 





Matti  Mäkitalo 

Kalle Nevanranta  

Matti ja Helvi  



Matti kuunteli ja 

katseli asioita 

myös  metsänomis  

tajan näkökulmasta 
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Mattia kiinnosti 

myös  alueen 

geologia  

Metsätalousinsinööri  Matti  Mäkitalo  

"Tottelematon" sanoi Mäki-Matti, kun hänelle jotain odottamatonta 

tapahtui.  Matti oli  satakuntalainen, kotoisin Merikarvialta. Hän  oli  

varhaislapsuudessa  kokenut pulakauden,  vaikeat sotavuodet sekä 

raskaan sotakorvausajan.  Matti valmistui 1950-luvun alkupuolella  

metsätalousteknikoksi,  ja ensimmäinen työpaikka  oli Kauhajoen  

metsänhoitoyhdistys,  siellä hän toimi kahdeksan vuotta neuvojana.  

Matti kuunteli ja katseli asioita  myös metsänomistajan,  varsinkin 

pienomistajan  näkökulmasta,  siksi  hän joutui toisinaan selittelemään 

toimintojansa.  Keskustellessani  Matin  kanssa  hänen Kauhajoen  työs  

tään  ja yleensä metsälaista,  joka oli siihen aikaan  äärimmäisen tiuk  

ka  tulkinnasta riippuen,  päädyimme  keskusteluissamme useimmiten 

metsälön rahouhoitukseen. 

Karvian varavankilan toiminnan loputtua  perusti  Metsäntutkimus  

laitos saamilleen maille koeaseman vuonna 1961, mistä  sai alkunsa 

Parkanon tutkimusasema. Kun koeasema tarvitsi henkilön hoita  

maan tutkimuksia,  Matti tuli valituksi tehtävään. Vuonna  1963 hä  

net nimitettiin  kokeilualueen esimieheksi,  siinä tehtävässään hän 

oli eläkkeelle siirtymiseen  asti.  

Matti oli  kovakuntoinen,  päättäväinen  ja melko itsepäinen  mies, 

mutta hän piti  työstään  ja nautti luonnosta. Hän tarkkaili luontoa ja 

kirjasi  pienetkin  luonnon poikkeavuudet  vihkoonsa. Häntä kiinnosti 

myös  kivinäytteiden  kerääminen ja niiden tutkituttaminen Geologi  

sella  tutkimuslaitoksella. Tähän voisi  lainata Juhani  Ahon seitsemää 

veljestä  hieman muunnellen "Mäki-Matti metsäs häärii tutkiskellen 

puita  väärii,  keräten myös suurii  kivimäärii". Matti osasi  myös erot  

taa ihmiskäden tekemät kivikasat  luonnon tekemistä.  Hän löysi  usei  

ta vanhoja  hautamuistomerkkejä  ns.  Lapinraunioita,  joiden sijainnista  

hän myös ilmoitti museovirastolle. Yksi  hänen löydöistään  Häädet  

järvellä on  saanut nimenkin löytäjänsä  mukaan "Mäki-Matin kive  

likkö".  Kiinnostuksesta  geologiaan  hänet palkittiin museoviraston 

ansiomerkillä. 

Matti  harrasti myös  pienimuotoista tutkimustoimintaa,  joiden  tulok  

sista hän kirjoitteli alan lehtiin. Vapaa-ajallaan  Matti toimi hyvin ak  

tiivisesti Parkano-seurassa. Hän kunnioitti vanhoja  tapoja  ja perin  

teitä. Sainkin häneltä pettuleipää  ja hautatervaa,  joiden  teossa  hän 

oli  ollut mukana. 

Matti oli hyvin  tarkka työasioissa,  esimerkiksi puiden  harvennuk  

sessa  puita piti  jäädä riittävästi hakkuualueelle. Perustelut olivat 



"Kuinka niin kor  

kealta saitkin  

katkaistua" 

Matti osasi 

järjestää  myös 

yllätyksiä  
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selkeät,  metsästä on hyvä  ottaa pois,  mutta huono sinne on puita  

lisätä ja harva metsä on alttiimpi tuulelle. Kaadettaessa kannot ei  

vät saaneet jäädä  liian pitkiksi.  

Kuumina kesäpäivinä  taisivat  minultakin puiden  kannot jäädä jos  

kus  liian pitkiksi.  Eräänä  päivänä  ollessani normaaleissa työtehtä  

vissäni  Matti  tuli juttusilleni. Hän  sanoi  käyneensä  eilen ikäpuolella  

hämärissä Kourajärven  maastossa, ja vastaan  oli tullut porukkaa  

paljain päin.  Matti oli nostanut hattua ja sanonut  päivää,  mutta ei 

ollut saanut vastausta. Tultuaan lähemmäksi hän huomasi erehty  

neensä, vastaantulijat  olivatkin kantoja.  Silloin Matti muisti,  että 

"Neva-Kalien" jälkeähän  ne olivat. "Kuinka niin korkealta saitkin 

katkaistua",  kysyi  Matti. Tähän vastasin "yritin kyllä  korkeammalta,  

mutta olisin joutunut hyppimään,  ja se vasta raskasta  olisi ollut 

niin  kuumana päivänä  Matti  naurahti "tottelematon" ja lähti pois.  

Matti ymmärsi  ja nautti huumorista. Hänen  huumorinsa ei loukan  

nut ketään. Matti  oli  kaikkia  kohtaan avulias ja hyväntahtoinen.  

Hän  oli hyvä  keskustelukumppani,  hänen kanssaan  pystyi  keskus  

telemaan monenlaisista asioista. Me  löysimme  aina asioista pieniä  

vivahde-eroja  tai  jos  niitä ei ollut, niin teimme niitä. Keskustelu jat  

kui,  kunnes ihmettelimme, mistä me  olimmekaan eri mieltä, me  

hän tarkoitimme samaa. Ne olivat antoisia  hetkiä. Joku  voisi  tulkita 

niitä väittelyksi,  minä en. 

Matti osasi  järjestää  yllätyksiäkin.  Olimme monesti puhuneet  laa  

vulla yöpymisestä.  Ollessamme kerran  Häädetjärvellä  leimauksella,  

päivä  alkoi jo hämärtyä.  Yllättäen Matti esitti,  että jäisimme laavulle 

yöksi.  Mietin hetken ja sanoin 
"

 sait puhuttua  ympäri".  En ollut va  

rustautunut  yöpymiseen.  Siitä tuli kiireinen ilta,  kun  vielä pimeällä  

järjestelimme majoitusta.  Matti  oli varannut  kahvia,  suolaa ja peru  

noita reppuunsa. Yö meni mukavasti,  minä huolehdin tulesta. Matti 

nukkui tai oli nukkuvinaan. Kerran  päästin  tulen hiillosasteelle, 

mutta Matti  ei  herännyt.  Aamulla näytti, että Matilla oli  "maksa hy  

vän  makuinen",  kuten sanonta  kuuluu. Hymyä ja pilkettä  silmäkul  

massa riitti. 

Matin työpanos oli mittava, vieläkin hänen kädenjälkensä  näkyy  

Alkkian metsissä.  Eläkkeellä hän ehti olla vain pari  vuotta. Se oli 

lyhyt  aika mittavan uurastamisen jälkeen,  mutta toisin oli määrätty. 

Nyt  muistot  ovat vain  jäljellä.  





Parkanon  tutkimus  

aseman alkuvaiheiltä 

Matti  Mäkitalo 



Ensimmäiset 

kokeet 
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Lämmön 

saannissa 

hankaluuksia 

Toiminta  alkoi  vuonna 1961 

Karvian varavankilan lopettamisen  jälkeen  Parkanon tutkimus  

aseman  toiminta käynnistyi  vuonna 1961  Karvian Alkkiassa.  Joh  

tajana  toimi silloinen maisteri  Eero Paavialinen. Alueella oli usei  

ta  etuja tarjottavana  toiminnan käynnistämiseksi.  Sellaisina voi  

daan mainita  rakennukset,  jotka jäivät alueelle ja siirtyivät hal  

lintaamme,  veto-ojien melko riittävä  verkosto  sekä alueen tiet. 

Työn  ja toiminnan alkaessa  ei tutkimustehtäviin ja muihinkaan 

työsuoritteisiin  ollut  budjetoituja  varoja.  Tästä  johtuen  ei voitu 

hankkia kuin  osaksi tarvittavia työvälineitä.  Ensimmäisiin ko  

keisiin mm. fosforilannoitteiden lajikokeeseen  saatiin  lannoit  

teet  lahjoituksena.  Eero naputteli  raportteja vanhalla Continen  

talilla ja välillä pyöritteli Beunsvica-laskukonetta,  jota kutsuim  

me lempinimellä  "Sarvijaakko".  

Ensimmäisten kokeiden joukossa  oli myös vesityskoekentän  

perustaminen,  pohjavesien  mittaukset sekä ensimmäisen talvi  

kauden aikana kasvualustan jäädytyskokeet  ja juuristojen mää  

ritykset. Alueen puustot olivat yksipuolisen  rakennuspuutava  

ran hakkuiden johdosta  vajaatuottoisia  ja osin  kehityskelvot  

tomia sekä yli-ikäisiä.  Näiden uudistaminen oli ensisijaisia  teh  

täviä. 

Alkuajan  hankaluuksia  

Puhelinyhteydet  eivät yleensä toimineet, ruosteiset  rautalangat  

ja lahot paalut  olivat ainaisena harmina. Myös  sähkön saanti 

syyskaudella,  vähänkään kovemman tuulen jälkeen,  oli  sattu  

man varaista. 

Ensimmäinen talvikausi oli ankea,  koska  alueen luovutuksessa 

emme saaneet  polttopuuta,  vaan kaikki  valmiiksi hankitut  kui  

vat halot siirtyivät naapurissamme  toimivalle Karvian  Erityis  

työlaitokselle.  Siinä asiaa  miettiessämme totesimme, että mei  

dän alueellamme on soiden raivauksen yhteydessä  kertyneitä  

kantoja  ja juurakoita.  Ryhdyimme  polttamaan  niitä laboratori- 
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Raju  lumimyrsky  

oksi  kunnostetuissa tiloissa ja toimistorakennuksessa. Myös 

asuntojen ja yöpymistilojen  lämmitykseen ne saivat  kelvata. 

Liikkuessamme maastossa lämmitys jäi useasti  hoitamatta ja 

toimiston lämpötila  oli miten  sattui,  tein kerran mittauskokeen 

ja aamulla oli -2  astetta  ja koko  päivän  polttaessani  juurakoita  

sain illalla klo 18.00 mittarin osoittamaan  14 astetta ja 010 tun  

tuikin jo oikein mukavalta. Eero  oli  ehkä alttiimpi vilustumisel  

le,  hänellä oli poikkeuksetta  kaulaliina kaulassa,  useasti kar  

valakki päässä sekä jatkuvasti  hienoinen nuha. 

Paavilainen poltteli ahkerasti Nörttiä ja vaihtoi sitä  välillä piip  

puun todeten,  että menee sama määrä savukkeita kuin ennen  

kin. Joitakin päiviä  myöhemmin  olin eräänä  iltana käymässä  

Eeron  asunnolla ja rouva  totesi  "Eero on mielestäni vähentänyt  

savukkeiden  polttoa  siirryttyään  piippuun".  

Erikoisolosuhteet 

Alkkia  on 150-160 m merenpinnan  yläpuolella.  Olen useasti to  

dennut,  että  alueelle on  ominaista, että lumi alkaa liikkua sil  

loin, kun lämpötila laskee  talvikaudella -10 asteesta nolla  

asteeseen. Tällä hetkellä toki varttuneet  taimikot ovat  vaimen  

tamassa  tätä ja sitovat lunta. 

Helmikuussa  v. 1962  vilkaisin eräänä  iltana ilmapuntaria  ja 

hämmästyin,  kun  neula osoitti  lukua 714. Arvelin,  että laite on 

jotenkin  epäkunnossa,  mutta en löytänyt  mitään vikaa. Laite 

osoitti,  mitä oli tulossa. Puhkesi raju lumimyrsky  ja lunta tuli ja 

meni. Aamulla kaikki  tiet olivat ummessa ja  lumi oli  tiivistynyt  

ja piiskautunut  miestä  kantavaksi.  Silloisella aurauskalustolla 

ei  teitä saatu avatuksi,  vaan  olimme joitakin päiviä  "motissa",  

kunnes  Caterpillarilla saatiin tiet auki ja päästiin  kulkemaan. 

Sivulta päin  postiautoa seuratessa  sen  katto meni  joskus  näky  

mättömiin, ikään kuin se olisi ajanut  tunneliin. Keväällä lumen 

sulaessa oli sitten toinen malli, lumi suli päivällä  ja sulamisvesi 

jäätyi  yöllä, eivätkä  ojat  huoltaneet vettä. 

Matti ja "Volkkari  



Luudan 

kanssa  

peremmälle  
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Metsäammattilaiset tutus  

tumassa Vako-Viskan  

työskentelyyn  Alkkiassa  

vuonna 1965 

Jyrsijöitä  

Joskus  sattui hauskoja pikku  kommelluksia. Olimme olleet 

eräänä  päivänä mittaamassa vesikankaiden koealoja  ja kun tu  

lime kotiin Eero  ehdotti,  että keittäisimme kahvit hänen asun  

nollaan. Mennessämme  hän mainitsi,  että pirtissä  on pirusti  hii  

riä,  viime yönäkin  ne tulivat peiton  päälle  ja  pitivät  peliään  ja 

hän heräsi siihen. "Jää  sinä valokatkaisijan  luo niin  minä me  

nen luudan kanssa peremmälle".  Suunnitelma tuntui  hyvältä,  

sanoin, että nyt väännän  valon ja samassa kymmenpäinen  par  

vi  hajaantui  sinne tänne, yksi  oli hivenen myöhässä  ja se hyp  

päsi  sängystä ja vilisti johonkin  nurkkaan. Emme saaneet  ai  

nuttakaan,  vaikka Eero huiteli luudalla puoleen  ja toiseen. 

Toiminnan  muotoja  

Toimintamme alkoi jo  toisen vuoden kevätkaudella ripeämmis  

sä merkeissä.  Saimme rahavaroja  ja erilaiset viljely-, lannoitus 

ja kasvukoealat tulivat toiminta-ja työohjelmaamme.  Työnte  

kijöiden  määrä  kohosi  ajoittain  15 henkilöön, jotka olivat lähi  

ympäristön  pikkutilallisia  ja nuorisoa.  

Lähimenneisyyttä  ajatellen muutos on  ollut valtaisa, silloin 

työntekijät kulkivat työmatkansa  polkupyörillä. Mopedeita  oli 

kaksi kappaletta,  autoa  ei  ollut  kenelläkään. 

Palkanlaskenta  ja työohjelma 
Tein palkanlaskentaa  palkan  maksua ja tilitystä varten. Olimme 

saaneet  vahvan nipun ohjeita ja totesimme, että laskentamene  

telmät ja maksu poikkeavat  monelta osin entisestä. Sain  tilit 

kuntoon ja palkat  maksettiin. Lähetin listat aluemetsänhoitaja  

Jouttimäelle.  Hän  tuli muutaman  päivän  kuluttua käymään  ja 

tilitykset olivat hänellä mukanaan. Hän totesi 
"

 Ei tämä mene  

telmä sovellu tällä tavalla. Jos  työnimike  olisi harjoittelija niin  

tämän  voisi hyväksyä.  "Eero totesi tähän "Kyllä  ne oikeastaan 

ovatkin harjoittelijoita kaikki, ai pahus  Nikola taitaa olla liian 

iäkäs". Nikola oli  tuolloin 57-vuotias ja mukana oli  lisäksi  kaksi  

yli  40-vuotiasta työtekijää. 
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Teimme v.1963 mielestämme erittäin seikkaperäisen  ja katta  

van työohjelman,  jossa esitimme ne tavoitteet  ja tarpeet, joihin 

tulee paneutua. Elimme ja odotimme toiveikkaana,  että ohjel  

ma  tullaan hyväksymään  lähes sellaisenaan. Asiasta ei kuulu  

nut mitään tiedonantoa ja Eero  totesi,  että kun  hän joutuu  asi  

oimaan Parkanossa  niin hän soittaa sieltä käsin,  Alkkiasta kun 

ei kannata yrittää.  

Eräänä  päivänä  hän oli käynytkin  soittamassa ja totesi  "Kyllä se 

nyt hyvältä  näyttää, se on nyt jo Vilosen pöydällä ja etenee 

omalla painollaan".  Työohjelman  tultua takaisin hyväksyttynä  se 

oli melko tavalla supistunut ja monet ehdotukset olivat jääneet 

pois.  Tähän Jouttimäki  totesi "Pelataan pienemmillä  erillä". 

Ympäristö  

Saimme alkuvuosina osaksemme ympäristön  myötämieltä  ja 

kiitostakin. Silloisen Karvian  Erityistyölaitoksen  rinnalla esiin  

nyimme seudun eräänä  työnantajana,  jonka paikallinen  työvoi  

matoimisto myös  totesi ja huomioi. Koekentillemme suuntautui 

runsaasti retkeilijöitä  ja osanottajat  olivat kiinnostuneita ja tie  

donhaluisia,  koska  monet asiat  olivat uusia  ja toiveita herättä  

viä. 

Satakunnan piirimetsälautakunnan  retkeillessä kohteillamme,  

Erik Berg totesi, että hän on  yllättynyt,  että teillä on  näin pal  

jon erilaisia koealoja,  ottaen huomioon, että olette vasta  vähän 

aikaa täällä toimineet. Tämä oli  erittäin  mieltä kohottava totea  

mus käytännön  suunnalta ja jälkeen  päin  ajatellen se oli  aikaa, 

jolloin metsäntutkimus vietti  nousukauttaan,  johtuen  siitä,  että 

tieto oli  tulossa lähelle kenttää ja puuntuottajaa.  

Artikkeli  on julkaistu  aikai  
semmin Metlan sisäisessä 

PIHKAPOSTISSA 3/1988. 

Matti Mäkitalo  Välisalossa  17.11.1966  

Kokeiden  perustaminen 

vaati ensimmäisinä  vuo  

sina  suuren työpanoksen 





MIINAKENTTÄ -  
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Parkanon  muretta  

Arvi A  Koivisto  
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Sotamiähiä oli niih 

maisemih liikkunu 

Miinakenttä 

No,  sem piti sillä  lailla oikeens  ste tapahtuneen,  että noli soitta  

neep poliisille, oikeen tonne  poliisilaitokselle, että  meirän  met  

tään on tehty  miinakenttä ja teitin täytyy  nyh  hyvin  hätää tullas 

se siältä hävittään. Muuton  täälä kohta lentelee ihimisiä ja eli  

koita kontit oikossa taivallek ku  huamaamatansa taikka pimees 

siähem miinakenttään pökkäävät.  

Soli  se poliisi  enste niinku pirätelly, että tiätteko te minkämoisia 

miinakentät om. Mutta se sano vaan siä  puhelimes,  että  ku  maa 

om mullalle kaakerrettu ja sinistä ja punasta tikkua  on siinä  ris  

tiir rastiin  nii  kylläkai  sen  heti tiätää, että  siinä om miinakenttä. 

Minä hankij  juuri ittekkin niihim miinoin tormata ku  ma tuala 

kävin  Perähalameella suvilaihon orhaita kattomas ja ku  ma  siäl  

tä oikomaitte oitoin  mettäm poikki  kotio. Ja siältä mä henki ha  

patoksis  juuri tähän puhelimeej  juaksinki  ja soon nys  ste tultava 

vähä joutua tänne.  Muuton  täälä alakaa kualeen ihimisiä ja ku  

ka sev  vastoo? 

Senkis  soli viä  sanonus siähem puhelimeen  että sotamiähiä oli 

niih maisemih keväämpänä  liikkunu ja lentokoneskin niim ma  

talalta lentäny,  että kuusel lalavoja  häläppäs,  ku  oli ollun niitä 

kertausharijotuksia.  

Niillä poliisil  lei ollu oikeen häräänkää haluja lähtee,  mutta ku 

soli ollun nii hätänej  ja sanonu että te stev vastaatte  jos  täälä 

alakaa  miinap paukahutteleen  ihmisiä puitten oksille,  nin ne 

poliisit  olis  ste lähteny. 

Ku  ne  sinne  paikkaan  stet  tuli, nin  siinoli ollun niinku semmo  

nen mettän aukko  ja siinoli maa jollail lailla myllerretty ja niin  

ku  ruutuun oli  pistelty  siähen  multaan sitte sinisiksi  ja  punasiksi  

värijättyjä tikkuja.  Ja soli kai  ollu aika  jännittävää  niittem purku  

miästen  miälestä siähel lähellem mennä.  Niistoli tuntunus se 

mettäkin niin kaarneen hilijaiselta ihan niinku linnukki olis la  

kannee viserryksestänsä.  Mutta nolis ster rohkasseet  miälensän 



Soli kain väihkinym 

matalana hollim pääs 

Ne huamaski että 

soli olluv vaam 

paskonärri  
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ne  poliisimiähet  ja niilloli ollus ste  semmonen vyhti  keleventä 

narua ja se meni se toinen poliisi  sittes sem miinakentän toisel  

le  pualen  ja välisänsä pitivät  meleki kanervain tasalla kireellä  

sitä nuaraa. Mutta soli se miäs ittek, ku  soli tullun niillep polii  

sillen näyttäns  stä paikkaan  niin sei ollenkaat tullul lähelle. Soli 

kain  niinku väihkinym  matalana hollim pääs  jonku  suurem 

puun tyven varios. 

Siin  oli kuulemma oikeen niinku ilima jännityksestä  sähköllä  la  

taantunu ku  ne poliisit  alako sillä narulla, jota  ne piti kireellä  

välisänsä siinä  kanervain tasalla,  nin kune sillä alako ste kallis  

taa  lalavasta yhtä tikkua siä  miinakentän keskellä. Ne oli ollu 

iham matalana kottusillansa siä kanervistos ja hilijaa ja hilijaa 

painovat  sitä  tikkua  aina enemmän  kallellensa. Ja se miäs hol  

lim pääs puunsat takana sei  uskaltanu enääk kattookkaa. Se pa  

ni silimänsä kiij  ja paino  päänsä juur tiviistip  päin  stä  kuuser  

runkoo ja puristi  lourillansas sammalistoo. 

Äkkiä  siinä  jännitykses  ja hilijasuures  kuulu kova  rääkäsy  ja ne 

kaikki  kolomem miästä  paiskautu heti litteeksi maahan ku ne 

luli että siinä jo miina paukahti.  Ku ne syrän  pamppaillen stev  

vähäm päästä nosti  päätänsän niin  ne huamaski että soli  olluv  

vaam  paskonärri  joka siä  pesintanhuallansa  hilijaa lennellesänsä 

oli  vuarostaansa  kovasti  peläästynyj  ja rääkässyk  ku  outoja  ku  

lukijamia  oli  hänen asuinmaillensa ilimaantunu. 

Ne koitti ste sillä narullansav viä liikutellan niitä muitakit tikku  

ja, punasia  ja sinisiä ja ku  ei  mitäät tapahtunun  niin ne poliisit  

meni  nosteleen niitä tikkuja  ylyhälle  siittä multapättärien  päältä. 

Viimmen  se miäskis sitte uskalsi  tulla sinnek  katttoon puunsat  

takaa. Nolikis sitte huamannu,  että siinoli männym planttuja  ja 

ne siniset ja  punaset limunaatipillit noli aina niinku merkkinä 

siinä paikah  mihkä taimi  oli  istutettu. 

Niin se miäs oli sanonu,  että juu, nym minä  muistanki,  se on toi  

mettäähoironneuvoja  ku  tän on teheny.  Ev vaa hankkinum 

muistaa ku  soli jo menneev vuanna ku  sen kans sovittiin,  että 



Mitä se tommosta   

tikutosta tartti?  

Tarinan  on kirjoittajalle 

kertonut  Parkanossa  

1970-luvulla  

metsätalousneuvoja 

Manne Alarotu. 

se tän istuttaa. Mutta mitä se tommosta tikutosta tartti? Tommos  

ta tikkuviitaa toisem mettään  teherä tartti ja sillä ihmisiä mele  

keen kualiaaks pelootella!  

Nooli viä ste soittanus sille mettäähoironnneuvojalle  ja soli  vaan 

sanonus se teknikko että hän sinne mettään  äkeej  ja istutomiä  

hen ku kerran isännän kans  oli siittä menneev vuanna sillä lail  

la puhuttu.  Muttei hän niitä  tikkuja  sinne ollup pistellym mutta 

sen oli  tehenyn  ne mettäntutkimus aseman miähet. 

Siinä kuulemma oli pantu värillinen tikku aina ku  männyn  

planttu  oli  istutettu,  niin siähej  juureen. Sitä piti  sitte mentämän  

vuarem parim päästä kattoon että kuinka  moni  niistä taimista 

ov viroonnu. Ku sitäkit tutkitaan! 

Siittäkit tutkimisesta oli  se mettäänhoitoyhyristyksem  miäs isän  

nän  kans sopinu.  Mutta kais  soli sev  vaa hyvin sivumennen pu  

hunu nin  eise isäntäs ste enää stä muitanuk ku  soli ollukkij  jo 

menneev vuanna,  ku  siittoli ollup puhetta.  

Että tähäl laihin noon ihimiset siittä puhunu.  Eikä sook kai  juur 

nyt tapaahtunu,  on siitä  jo joku vuasi  menny.  

Soli se miäs kais  stev vähä puhellun  niillep poliisille, että maha  

ranko vahrota vähä liikaa ja taisin teitille hätäännöksisäni pu  

hellak ku  keitetystä lampaani  päästä. Noli ne poliisit  vaan nau  

rahrellu että kyllä  he on ammatisansa tottunum monemmoisiin 

lähtöin. Ja helepotuh  kais  se oli nym meitillek kaikille että se 

peloottava  miinakenttä muuttuki mettäntutkimuhkentäks. 
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Muisteluksia  

Esikoispojan  syntymä  
Eskikoispojan syntymän lähestyessä  tulivat  Marja ja Eero  kysy  

mään  Matilta, joka siihen  aikaan vielä  asusti  yksi  Alkiassa  muun 

perheen ollessa  Kauhajoella, joko heidän  pitäisi lähteä  sairalaan. 

Matti oli  neuvonut,  että on paras lähteä  heti, kun  matkakin on 

niin pitkä. Eero  oli  hätääntynyt  ja epäili, kuinka  hän kykenee aja  

maan Parkanoon, lisäksi  autokin  oli  niin epävarma. Marja puoles  

taan oli  ollut  hyvin  rauhallinen  ja  söi  polttojen  välillä  voileipää, 

kun  hänelle  oli  joku kertonut, että synnytyksessä  tulee  nälkä. 

Matka  sujui kuitenkin  hyvin  ja  poika syntyi  pian synytyslai  

tokselle  päästyä. 

Helvi Mäkitalo  

Lumimyrskyssä  ErfcaJasta  Alklciaan  
Oli  tammikuun alkupäiviä  vuonna 1965, kun  lähdin  töistä  Parka  

non Säästöpankista linja-autolla Parkanosta  Erkalaan, jonne Mat  

ti  oli tullut  minua  vastaan.  Lähtiessämme  ajamaan omalla  autolla  

Erkalasta kohti  Alkiaa  tuuli  pöllytti  lunta  ja oli kylmä.  Teimme  

matkaa  rättisitikalla, jossa ei  juuri lämmitystä  ollut.  Lumimyrskys  

sä  pääsimme jotenkin siihen  saakka,  kun  alkoivat  Alkkian  suoalu  

eiden  laajat aukeat.  Aukealla  lumi  oli  peittänyt  koko tien  ja  emme 

nähneet  lainkaan, missä  oli  tie  ja automme juuttui lumeen.  Aura  

autoista  ei  ollut  tietoakaan.  Jatkoimme matkaa siten, että Matti 

lapioaina auton  mitan  lumesta, jonka jälkeen ajoimme auton  sen 

verran  eteenpäin. Näin  pysyimme  kuitenkin  tiellä, tosin  matkan  

teko  oli  hidasta.  Vihdoin  pimeän  jo tultua  pääsimme metsän  suo  

jaan ja siitä vihdoin  kotiimme.  Kyllä  tuntui  ihanalta  päästä läm  

pimään, se oli ikimuistoinen  matka. 

Helvi  Mäkitalo 





nykyaikaisiin  

toimistoihin 

Paula  Häleli  
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Ensimmäinen väitös  

kirja valmistui 1966 

Tästä  kaikki  alkoi  

Tutkimusaseman toimiston sijaitessa Alkkiassa (1.6.1961- 

31.5.1965)  työolot  olivat puutteelliset.  Toimistotöitä tehtiin lä  

hinnä alueella vieläkin sijaitsevassa  entisessä vanginvartijan  sau  

nassa.  Alkuaikoina kaikki  laskut vakinaisten palkkoja  lukuunot  

tamatta  maksettiin käteiskassasta,  josta vastasi metsäteknikko 

(myöhemmin  metsätalousinsinööri) Matti Mäkitalo. Tositteet lä  

hetettiin maksatusta varten  Metlan Helsingin  yksikköön.  Eero 

Paavilainen aseman  johtajana  hyväksyi  tutkimusasemaa koske  

vat laskut. Alkkiassa Eero Paavilainen kirjoitti itse lähes kaikki  

kirjeet,  raportit  ja julkaisut  sekä teki myös  laskentatöitä yhdessä  

Mäkitalon kanssa.  Muukin kenttähenkilöstö (Seppo  Alakoski,  

Sulo Lehtinen ja Kalle Nevanranta) oli  tarvittaessa apuna. Tila  

päisenä  apuna kirjoitustyössä  oli satunnaisesti myös Karvian 

erityistyölaitoksen  tilanhoitajan  rouva  Maija-Liisa Viiri.  

Aseman julkaisutoiminta  oli  Alkkian kaudella vielä vähäistä. 

Tärkeintä oli  perustaa kenttäkokeita ja kerätä niiltä tutkimusai  

neistoa. Ehkä tärkein työ oli lehtikirjoituksien  lisäksi Eero Paa  

vilaisen kirjoitus  vesikangasrämeistä  ja niiden uudistamisesta 

Metsätieteellisessä Aikakauslehdessä v. 1961. Parkanossa julkai  

sutoiminta sitten vilkastui -  1960-luvulla tutkimusasemalla val  

mistui lähes 30 tieteellistä julkaisua mukaan lukien Eero  Paavi  

laisen väitöskirja  (1966).  

Toimistohenkilöstö 

Ensimmäinen vakituinen toimistohenkilö tutkimusasemalla oli Ei  

la  Mello, joka tuli kanslistiksi  tutkimusaseman toimiston  jo olles  

sa Parkanossa 1.10.1965. Mello teki monenlaisia toimistotöitä:  ti  

lityksiä, kirjeitä, tutkimusten puhtaaksikirjoitusta,  piirtämistä  jne. 

Pirkko Marjamäki oli ensimmäisen kerran  tutkimusasemalla 

töissä  kolme kuukautta syksyllä  1968. Käytyään kauppaopiston  

hän tuli kysymään  töitä silloiselta johtajalta Veikko Koskelalta 

syyskuussa  1971. Hänelle luvattiin töitä vuoden loppuun,  mutta 

vuosilukua ei ole vielä ilmoitettu, koska  hän edelleenkin työs-  
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"Kyllähän  nyt  toimiston 

naisten pitäisi  yksi  aina 

työllistää"  

kentelee tutkimusaseman toimistossa.  Nykyään  toimistosihteeri 

Pirkko Marjamäki hoitaa henkilöstöasioita. 

Eila Mellon jäätyä eläkkeelle, siirtyi Anne  Ahti silloiselta suo  

osastolta Parkanoon 14.1.1974. Hän  vastasi toimiston hoidosta lä  

hes kymmenen  vuoden ajan.  Vuonna  1983 syyskuussa  palasi  An  

ne Ahti  takaisin Metsäntutkimuslaitoksen Helsingin  yksikköön.  

Muutto vanhan Säästöpankin  yläkerrasta  tutkimusaseman juuri 

valmistuneisiin tiloihin Kaironiemeen oli käynnissä  Paula 

Häklin tullessa töihin Parkanon tutkimusasemalle 3.6.1975.  Toi  

miston  tiloiksi oli varattu  kaksi  huonetta alakerrasta  pääsisään  

käynnin  vierestä,  joista  ensimmäisessä Paula Häkli hoiti puhe  

linkeskusta ja toisen huoneen jakoivat  Anne  Ahti ja Pirkko Mar  

jamäki. Paula Häklin tehtäviin keskuksen hoidon ohessa kuu  

luivat lähinnä konekirjoitus-  ja laskentatyöt.  

Vuonna  1983 syyskuussa  Anne  Ahti muutti Helsinkiin ja Paula 

Häkli sai tutkimussihteerin viran, johon  kuului pääasiassa  tutki  

musaseman henkilöstö- ja taloushallinto. Toimistosihteeri Tiina 

Luoto  aloitti vuorostaan 1.12.1983 puhelinkeskuksessa  ja teki 

samalla konekirjoitustöitä.  Myöhemmin  hänen toimenkuvaansa 

kuului myös tutkimusaineistojen  tallentaminen ja graafisten  ku  

vien piirtäminen  tietokoneella. Vuosien myötä  Tiina Luodon toi  

menkuva on muuttunut kokonaan ja nykyisin  hän hoitaa EU  

hankesihteerin tehtäviä ja sen lisäksi Paula Häklin kanssa  ta  

lousasioita. 

Paula Häklin äitiysloman  sijaiseksi  1.7.1984 tuli Tuire Kilponen  

hoitamaan pääasiallisesti  puhelinkeskusta  ja puhtaaksikirjoitus  

ta. Tämän jälkeen  hän toimi myös Tiina Luodon äitiysloman  si  

jaisena.  Sama  kuvio  toistui uudelleen,  kun  ensin Paula ja  sitten 

Tiina viettivät äitiyslomiaan.  Silloinen johtaja Olavi Laiho totesi  

kin pilke  silmäkulmassaan,  että "kyllähän  nyt  toimiston naisten 

pitäisi yksi  aina työllistää".  Vakituisen paikan  tutkimusaseman 

toimistossa Tuire Kilponen  sai 8.9.1989- 

Toimisto sai  täydennystä  1.8.1997, kun Anita Hiltunen siirtyi 

Metlan Pallas-Ounastunturin kansallispuistosta  Parkanoon. Ani-  

Toimiston  arkea. Kuvassa  

Tiina  Luoto, Seppo Kau  

nisto ja  Paula  Häkli.  



Kirjoitustyötä  oli paljon  

1 970- ja 1980-luvulla 
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Muistoja menneiltä  ajoilta 

tan tehtäviä ovat tänä päivänä  kirjastonhoito,  tiedottaminen ja 

lisäksi  tutkimusaineistojen  tallennuksesta vastaaminen. 

Kirjoituskoneesta  tietokoneisiin 

1970- ja 1980-luvulla kirjoitustyötä  oli  paljon,  koska  tutkijat 

teettivät yleensä  kaiken konekirjoitustyön  sihteereillä. Lisäksi  

kirjoitettiin  paljon  puhtaaksi  myös  opiskelijoiden  pro gradu  

töitä. Tutkijoilla oli  huoneissaan omat matkakirjoituskoneensa,  

joita he  eivät  kuitenkaan käyttäneet.  Sihteerit kirjoittivat sähkö  

kirjoituskoneella  puhtaaksi  tutkijoiden  käsikirjoituksia,  kirjeitä,  

esitelmiä,  lehtiartikkeleita ym. joko  käsinkirjoitetuista  muistiin  

panoista  tai  sanelukoneen nauhalta. Varsinkin silloinen johtaja 

Olavi Laiho käytti  paljon  sanelua,  joka yleensä  päättyi  ponte  

vaan lausahdukseen "ja  loppu,  kiitos".  Jokaisella  tutkijalla oli 

oma persoonallinen  käsialansa,  jota täytyi  oppia  tulkitsemaan. 

Epäselvistäkin  käsialoista  kunnialla selvittyään,  tunsi  olevansa 

valmis vaikka apteekkiin  töihin! Toisinaan käsikirjoitus  näytti  

sekavalta risuaidalta kaikkine mahdollisine koukeroineen ja 

korjauksineen  -  yliviivauksia,  sanojen  tai  lauseiden paikkojen  

vaihtoa numeroiden tai  nuolien avulla,  lisäyksiä eri sivuilta,  

reunahuomautuksia. Kaikista niistä  kuitenkin aina  selviydyttiin.  

Konekirjoituksessa  täytyi olla tarkkana,  jotta  välttyi virheiltä. 

Koneessa  oli kyllä  korjausnauha,  jolla pystyi  poistamaan  lyönti  

virheet, mutta virhe piti huomata välittömästi. Jälkeenpäin  kor  

jaaminen  oli mahdollista vain peittämällä  kirjain  tai  sana kor  

jauslakalla,  jonka  kuivuttua sen päälle  saattoi kirjoittaa  uudel  

leen. Pidemmän korjauksen  ollessa kyseessä,  piti väärä  tekstin 

osa  joko  leikata ensin saksilla  pois  ja teipata tilalle eri paperille 

kirjoitettu  korjattu  liuska tai liimata korjattu  teksti  vanhan pääl  

le. Pitkän käsikirjoituksen  korjaaminen  tällä menetelmällä oli -  

kuten kuvitella saattaa -  hidasta ja vaivalloista, mutta muuta  

kaan korjaustapaa  ei ollut. Leikelty  ja liimattu paperi  piti  tietysti 

kopioida  kopiokoneella,  jotta korjaukset  eivät lopullisessa  ver  

siossa  näkyisi.  Kopiokoneena  oli tuolloin isokokoinen Rank Xe  

rox,  josta sai  usein  sähköiskuja.  



Vahamonistuskone oli 

ajoittain  kovilla  

Toimistoissa kirjoitus  

työ  väheni mikrotieto' 

koneiden myötä 

173 Parkanon tutkimusasema -

 metsäntutkimusta 40 vuotta 

1970-luvulla ja vielä 1980-luvun alussa Parkanon tutkimusase  

man tiedonannot painettiin  vahamonistuskoneella. Teksti  kirjoi  

tettiin ensin  vahalle. Tässä vaiheessa  ei  saanut  tulla paljon  lyön  

tivirheitä,  koska  lopputulos  näkyi  huonona jälkenä.  Virhelyön  

tejä  tietysti  pakostakin  tuli ja niihin laitettiin punaista  korjaus  

lakkaa. Yhdellä vahalla saatiin tarvittava määrä  kopioita.  Tie  

donannot painettiin sivu kerrallaan ja kun  kaikki  kopiot  olivat 

omissa kasoissaan,  alkoi kokoaminen omiksi nipuikseen  kiertä  

mällä pöytää  ympäri.  Tähän työhön  osallistuivat yleensä  kaikki  

paikalla  olijat. Tiedonannoista otettiin noin  500 kappaleen  pai  

nos.  Jostain syystä julkaisu oli niputtamiskunnossa  aina viime 

tipassa  myöhään  iltapäivällä  ennen  töistä  lähtöä ja usein vieläpä  

perjantaipäivänä,  joten ympäri  pöytää  kierrettiinkin melkoista 

vauhtia. 

Tutkimusaseman tiedontoja  -julkaisua  alettiin painaa  vuodesta 

1983 alkaen Ylä-Satakunnan Kirjapaino  Oy:ssä.  Teksti toimitet  

tiin painoon  yhtenä  paperiversiona,  jossa  kuvat olivat enim  

mäkseen mustavalkoisia,  käsinpiirrettyjä  graafisia  kuvia. Esit  

teet, retkeilymonisteet  yms. kopioidaan  kuitenkin edelleen tut  

kimusasemalla kopiokoneella.  

Tekstinkäsittelyn,  kuten muunkin toimistotyön muutti  täysin en  

simmäinen  tutkimusasemalle hankittu mikrotietokone (1985),  

jossa oli WordPerfect tekstinkäsittelyohjelma,  myöhemmin  

Word. Tekstin  korjaaminen  ja muokkaus oh huomattavasti vai  

vattomampaa, vaikka ohjelman ja tietokoneen käytön  opettele  

miseen  ylipäätään  kuluikin ensin aikaa. Metlan sisäiset  tietoko  

neen käyttöön liittyvät kurssit  olivatkin alkuun suosittuja.  

Hankittuaan omia tietokoneita tutkijat alkoivat yksitellen  kirjoit  

taa omia  tekstejään  puhtaaksi.  Viimeisinä tutkijoista  "tietokone  

aikaan" taisivat  siirtyä  prof. Seppo Kaunisto ja johtaja  Olavi Lai  

ho. Toimistossa tekstinkäsittelytyö  muuttui enimmäkseen val  

miin tekstin muokkaukseksi  Word-tekstinkäsittelyohjelmalla  ja 

taittamiseksi painokuntoon  PageMaker  -taitto-ohjelmalla.  Nyky  

ään lähes kaikki  toimistotyöt  tehdään mikrolla ja kirjoitusko  

neella kirjoitetaan  enää  joitakin valmiita lomakepohjia.  
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Tuire  Kilponen 

puhelinvaihteen ääressä  

Tiedonvälitys  
Toimiston alkuajoista  aina  1990-luvulle saakka tiedonvälitys  ta  

lon ulkopuolelle  tapahtui  kirjeitse postin  välityksellä.  Tiedon  

siirto nopeutui, kun tutkimusasemalle vuokrattiin ensimmäinen 

telefaksi Canon Fax-120 vuonna 1990. Faksissa  käytettiin  rulla  

paperia,  joka osoittautui käytössä  hankalaksi. Sen vuoksi  seu  

raavassa,  vuoden 1992 alussa vuokratussa Canon Fax-L77o:ssä 

käytettiin jo A4-arkkeja.  Vuodesta 1998 alkaen on  käytössä  ollut 

Canon  Fax  L6OO,  joka  sijaitsi  aluksi  toimistossa kuten aikaisem  

matkin faksit. Koneen  alituisesti kasvava  käyttö  häiritsi kuiten  

kin toimiston  töitä siinä määrin, että se siirrettiin  kopiokoneen  

yhteyteen postitushuoneeseen.  

Aivan  uuteen aikakauteen tiedonvälityksen  vei  tutkimusasemal  

le kaikkien käyttöön  hankittu sähköposti  vuonna 1992. Sähkö  

postista on  tullut päivittäin  käytettävä  nopea tiedonvälityskana  

va sekä tutkimusaseman sisällä että talosta  ulospäin.  

Puhelinkeskus  

Myös puhelunvälittäjän  työasemat ovat tekniikan kehityksen  

myötä muuttuneet aina uudenaikaisemmiksi. Vaihteenhoito sai  

aivan uusia  ulottuvuuksia, kun ensimmäinen mikropohjainen  

puhelunvälittäjän  työasema Amanda-ohjelmineen  otettiin käyt  

töön  16.9-1991.  Ohjelma  vaati oman mikrotietokoneen,  joten  

enimmillään vaihteenhoitajan  pöydällä  oli  kolme näyttöpäätettä:  

keskusta,  työasemaa ja työajanseurantajärjestelmää  varten. 

Vuonna  1997 siirryttiin Ericssonin MDIIO  -ohjelmaan.  Tämä oh  

jelma ja työajanseurannan  ohjelmat  asennettiin pääasiallisen  

vaihteenhoitajan  työasemaan, joten mikrotietokoneiden määrä  

väheni hänen työpöydällään  kolmesta yhteen,  mikä teki eri  teh  

tävien  hoitamisen vaivattomammaksi. 

Tulevaisuuden näkymät  vaihteenhoidossa näyttävät  jo nyt  siltä,  

että  Metlaankin monien muiden konsernien tavoin  on tulossa  

valtakunnallinen puhelinkeskus,  joka hoitaa kaikki  konsernin 

puhelut  yhdestä  puhelinvaihteesta  käsin.  
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Henkilöstöhallinto 

Palkanmaksu on hoidettu aina keskitetysti  kuten nykyäänkin  

Metlan Helsingin yksiköstä.  Asemalta käsin  täytyi  tietysti lähettää 

kaikki mahdolliset henkilö- ja palkkatiedot  sekä muutokset kun  

kin henkilön palkanmaksuun  kuukausittain. Tutkimusasemalla 

on ollut vakinaisen henkilökunnan lisäksi  vuosien  mittaan  satoja  

määräaikaisia henkilöitä töissä, varsinkin opiskelijoita  ja työllis  

tettyjä  työvoimatoimiston kautta. Jotta  heidän tietonsa  olisi saatu 

järjestykseen,  pidettiin  manuaalista henkilöstökortistoa. Tällä ta  

voin saatiin  nopeasti  tiedot henkilöistä,  jotka jälkikäteen  pyysi  

vät  työtodistusta,  palkkatodistusta  jne. Käsikortiston  pito  jatkui 

aina  vuoteen 1993 saakka,  jolloin Metlassa otettiin  käyttöön  HE-  

Vl-järjestelmä  (Henkilö- ja virka-järjestelmä).  Tähän järjestelmään  

syötettiin kaikkien Metlassa työskennelleiden  henkilötiedot. He  

vistä  voitiin tulostaa määräyskirjat,  työsopimukset,  ikälisälaskel  

mat, nimikirjat, työajat  ym. raportit. Hevi oli Metlassa käytössä  

vuoteen 1999 saakka,  jolloin siirryttiin Prima-järjestelmään.  Pri  

maan syötetään Hevistä poiketen henkilötietojen  lisäksi  myös 

vero-  ja kirjanpitotiedot  tutkimusasemalta käsin,  joten vastuu  

palkkojen  maksusta on tämän jälkeen  yhä  enemmän  siirtynyt  

yksiköihin.  Päävastuu  on kuitenkin vielä keskitetysti  Helsingissä.  

Liukuva  työaika  otettiin tutkimusasemalla käyttöön  vuoden 1992 

keväällä,  jolloin asennettiin Esmiina-työajanseurantajärjestelmä.  

Liukuma päättyy  aamulla klo 9 ja alkaa iltapäivällä  klo 15.15, 

minkä välisen ajan jokaisen  pitää olla tavoitettavissa  työpaikalta.  

Jokainen  työntekijä  sai henkilökohtaisen kortin,  jolla leimasi päi  

vittäiset työaikatapahtumansa.  Uusi järjestelmä Esmikko otettiin  

käyttöön  marraskuussa 1999. Samalla tutkimusaseman oviin 

asennettiin  sähkölukot ja leimauskortti muuttui  avaimeksi,  jolla 

sekä  avataan ovet että leimataan työaikaleimaukset.  

Taloushallinto 

Taloushallinnossa vielä 1980-luvullakin laskujen  määrä  oli  ny  

kyiseen  verrattuna vähäistä. Lisäystä  on  tapahtunut  huomatta  

vasti 1990-luvulla. Laskujen  määrää  on lisännyt  mm. tutkimus- 



Tietojärjestelmät  eivät 

aina tuottaneet  tarvit  

tavaa  informaatiota, 

tarvittiin myös  "var  

jokirjanpitoa"  

176  

alueiden ja tutkimusasemien hallinnon yhdistäminen.  Vuonna  

1992 liitettiin Parkanon tutkimusasemaan Vilppulan  ja Parkanon 

tutkimusalueet. Koska tutkimusalueissa ei ollut omaa toimisto  

henkilökuntaa,  lisääntyivät  tutkimusaseman toimiston työt. Las  

kujen  määrää  ja muuta byrokratiaa  ovat lisänneet myös EU  

hankkeet ja tutkimusaseman tutkijoiden  määrän  kasvu.  

Laskujen  maksu tapahtui  aina 1990-luvun loppupuolelle  asti  

Postipankin  kautta. Laskuihin liitettiin maksu- ja tilitietolomak  

keet,  joihin täytettiin kirjanpidon  tiedot. Aseman  johtaja  hyväk  

syi laskut,  minkä jälkeen  tilitietolomakkeet lähetettiin nipuissa  

Postipankin  kirjauskeskukseen  Hervantaan maksettavaksi.  Kirja  

uskeskuksessa  tallennettiin tilitiedot ja Postipankista  lähetettiin 

kirjanpidon  raportit. Koska  tähän aikaan vaadittiin tutkijakoh  

taista määrärahojen  seurantaa, jota  Postipankista  myöhään  tul  

leista raporteista  ei saanut, jouduttiin asemalla pitämään  käsin 

omaa varjokirjanpitoa.  

Vuoden 1997 alusta Metlassa siirryttiin Valma-taloushallinto  

järjestelmään,  joka on tarkoitettu virastojen  maksuliikkeen sekä 

kirjanpidon  ja laskentatoimen hoitamiseen. Järjestelmän myötä 

kaikki  maksuliikenne,  laskujen  tilitietojen tallennus,  maksatus 

yms. tapahtui  tutkimusasemalta käsin. Valmasta saatiin myös 

ajantasaisia  raportteja,  joten varjonkirjanpidosta  vähitellen luo  

vuttiin. Valtion kirjanpitolaki uudistettiin vuoden 1998 alussa,  

jolloin Valmasta tuli uusi  versio AdeEko vastaamaan  tämän päi  

vän tarpeita. Muutoin  toimintajärjestelmän  periaate  on sama. 

Metlassa siirryttiin hankeorganisaatioon  vuonna 1992. Tämän 

vuoksi kehitettiin Metlassa Tuska-järjestelmä  (Tutkimussuunnit  

telun ja -seurannan  tietojärjestelmä),  johon tallennetaan kaikki  

tiedot hankkeista.  Järjestelmän avulla  tapahtuu  vuosittainen tut  

kimuksen suunnittelu ja määrärahojen  jako. 
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Ensimmäinen  palkkaluettelo,  jonka on todistanut tunnettu 

TV-toimittaja Seppo Toivonen  
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Erkki  Ahti oli 

kiinnostunut 

elektronisten 

laitteiden 

käytöstä  

laskennan 

apuna 

Käsityön  ja 
mekaanisten  laskinten  aika  

Parkanon tutkimusaseman aloittaessa toimintansa vuonna 1961 

automaattinen tietojenkäsittely  oli  vielä melko tuntematon  käsi  

te. Tutkimustyön  vaatimaa tilastollista laskentaa tehtiin 1960- 

luvulla pääasiassa  käsin tai mekaanisilla laskimilla. Sähköisten 

toimistokoneiden yleistyessä  tilastollisten laskelmien tekeminen 

nopeutui  huomattavasti. Vuosikymmenen  loppupuolella  Met  

säntutkimuslaitoksen tutkijoilla oli  mahdollisuus käyttää  sekä 

Helsingin  yliopiston  että Valtion tietokonekeskuksen (VTKK) 

laitteita. 1970-luvun alkupuolella  myös Parkanon tutkimusase  

man  johtaja  Olavi Laiho ja tutkija Seppo  Kaunisto hyödynsivät  

näitä  laitteistoja.  Koska laskentalaitteistot olivat Helsingissä,  ei  

kä  etäyhteyksiä  ollut, laskennan suorittaminen vaati matkusta  

mista  paikan  päälle.  Tämä oli työlästä,  ja laskelmat piti  suunni  

tella hyvin  etukäteen. 

Ohjelmoitavat  apuvälineet  käyttöön  
Vuoden 1973 joulukuussa  Erkki  Ahti tuli tutkijaksi  Parkanoon. 

Tilastollista laskentaa tehtiin tuolloin edelleenkin käsin käyttäen  

apuna sähköisiä Facit-laskimia. Erkki Ahti oli kiinnostunut 

elektronisten laitteiden käytöstä  laskennan apuna. Hänen  aika  

naan Parkanon tutkimusasemalle hankittiin ohjelmoitava  Mon  

roe-laskin,  jolla tehtiin mm. valikoivia regressioanalyyseja  ja es  

timoitiin  erilaisia funktioita. Monroella tehdyt  ohjelmat  tallen  

nettiin pienille  magneettikorteille,  joita vaihtamalla voitiin ajaa  

erilaisia ohjelmia.  Erkki  Ahti hankki tutkimusasemalle myös  en  

simmäisen pöytätietokoneen  merkiltään Commodore VIC-20 se  

kä ohjelmoitavan  Sharp-taskulaskimen.  Myös Seppo  Kaunisto 

käytti  ohjelmoitavaa  Texas Instrumentsin laskinta mm.  varianssi  

analyysien  laskentaan. 

Metsätalousinsinööri Teuvo Levulan siirtyminen Rovaniemen  

tutkimusasemalta Parkanoon vuonna 1979 lisäsi tutkimusase  

man atk-osaamista aimo annoksen. Hän oli Rovaniemen PDP 

11/04-laitteistolla työskennellyt  mm. Fortran-ohjelmoinnin  paris  
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sa.  Koska Parkanon tutkimusasemalla ei vielä ollut omaa atk  

laitteistoa, kävi Teuvo Levula Helsingin  yliopiston Hyytiälän  

metsäaseman  laitteistolla tekemässä omia tilastolaskelmiaan. 

Etäyhteydet  keskuskoneisiin  ja  oma  tietokone  
Kun  tutkimusasemalle saatiin  1970-luvun loppupuolella  NOP3O  

- ja modeemiyhteys,  päästiin  etäkäyttämään  suurem  

pia  tietokoneita. Käytössä  olivat Helsingin yliopiston ja VTKK:n 

tietokoneet. Helsingin  yliopiston  tietokoneella käytettiin  HYLPS  

ohjelmistoa ja VTKK:n Univac-tietokoneella Pinetr-ohjelmistoa.  

Käyttökustannusten  alentamiseksi NOP-päätteessä  oli kasettinau  

huri, johon ennen laskentaa luotiin komentotiedosto. Kun  tie  

dosto oli valmis, avattiin  puhelimella  linja  keskuskoneeseen,  lä  

hetettiin komentotiedosto linjaa  myöten keskuskoneeseen  ajetta  

vaksi, tarkistettiin ajon  onnistuminen ja suljettiin  puhelinyhteys.  

Ajon tulokset tulivat postissa  parin päivän  kuluttua. Pinetr  

ohjelmistoa  käytettiin  vielä 1980-luvun alkupuolella.  

Vuoden 1980 syksyllä  Rovaniemen tutkimusasemalle siirrettiin 

keskusyksiköstä  PDPII/34-laitteisto, ja samalla Parkanoon saa  

tiin ensimmäiseksi varsinaiseksi tietokoneeksi Rovaniemen PDP 

11/04 laitteisto. Laitteisto oli  nykymittapuun  mukaan isokokoi  

nen, muistuttaen vaatekaappia.  Laitteisto oli ns.  l_-käyttäjän  jär  

jestelmä:  toinen  käyttäjä  teki tallennustyötä  ja toinen ajoi  esi  

merkiksi tilasto-ohjelmia.  Jos suoritettava ohjelma  tarvitsi  enem  

män  kapasiteettia,  niin tallentaja  joutui  lopettamaan  työnsä ja 

antamaan koko  koneen laskijan  käyttöön.  Käytetyimpiä  ohjel  

mia  olivat taulukointiohjelma  FRT,  regressioanalyysiohjelma  RE  

KO ja tiedostojen  muokkaukseen luotu SSW. Nämä kaikki  oh  

jelmat olivat Rovaniemen tutkimusasemalla kehiteltyjä.  Rovanie  

meltä saatujen  ohjelmien  lisäksi Erkki  Ahti ja Teuvo Levula las  

kivat  paljon  itse tekemillään Fortran-ohjelmilla.  

Ensimmäinen  atk-ammattilainen 

Vuonna  1982 tutkimusasema sai  ensimmäisen  atk-henkilön,  kun 

Veli Haapanen valittiin juuri perustettuun vanhemman suunnit  

telijan toimeen. Samaisena vuonna saatiin pakettikytkentäinen  

Tutkimusaseman ensim  

mäinen  mikro  ja pääte  
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YDV-yhteys  ja Nokian VDU2IO-näyttöpääte,  joiden  avulla saa  

tiin yhteys  Helsinkiin keskusyksikön  Vax-laitteistoon ja kyettiin 

työskentelemään  mm. BMDP-ohjelmistolla.  Vuonna  1983 luovut  

tiin vanhasta NOP3O-päätteestä  ja tilalle saatiin Digitalin  LAI2O  

- Uusi kirjoitinpääte  kytkettiin  näyttöpäätteen  rin  

nalle,  joten molemmilla päätteillä  sai yhteyden  Helsinkiin,  ei 

kuitenkaan samanaikaisesti. Kirjoitinpäätettä  käytettiin  useasti  

pienten  BMDP-ajojen  tulostamiseen. Näin  tulokset saatiin heti 

tutkijan  käyttöön, eikä  tarvinnut odottaa seuraavaan päivään  

postin  tuloa. Digitalin LAI2O-pääte  on uskollisesti palvellut  tut  

kimusasemaa 17 vuotta ja laitetta käytetään  edelleen päivittäin.  

Huolimatta atk-yhteyksien  paranemisesta keskusyksikköön  

PDP-laitteiston REKO- ja FRT-ohjelmat  olivat edelleen paljon  

käytettyjä.  Teuvo Levula ja Erkki  Ahti tekivät  1980-luvun alku  

puolella  monia omia Fortran-kielisiä sovelluksiaan. Veli Haapa  

nen kehitteli aikanaan PDP-laitteistolla ja Fortran-kielellä tutki  

mukseen soveltuvia tilasto- ja taulukointiohjelmia. Veli Haapa  

nen jätti suunnittelijan  tehtävät helmikuussa 1984 ja uudeksi 

suunnittelijaksi  valittiin Olli  Seppälä.  

Tehokkaampi  tietokone laskentaan 
Kun  Olli Seppälä  astui  virkaan kesäkuussa  1984,  samalla siirret  

tiin  vanha PDP 11/04 historiaan ja tilalle saatiin Rovaniemen 

tutkimusasemalta käytetty  PDP 11/34 tietokone. Koska  laitteisto 

oli suuri  ja raskas,  sen siirtäminen toisen kerroksen  atk-huo  

neeseen  tuotti päänvaivaa.  Siirtoa  varten lainattiin palokunnalta  

vanhat letkut,  joiden  avulla laitteisto saatiin miesvoimin toiseen  

kerrokseen.  Kun  laitteisto saatiin paikalleen,  huomattiin toinen 

ongelma:  uusi  laitteisto tuotti niin paljon  lämpöenergiaa,  että 

varsinkin  kesällä sen  käyttö  ilman ilmastointia olisi mahdotonta. 

Konetta  varten päätettiin rakentaa atk-huoneeseen eristetty n. 

10 m 2 suuruinen koppi,  johon  asennettaisiin jäähdytyslaitteisto.  

Tähän ei  oltu talousarviossa varauduttu,  ja koska  keskusyksikkö  

ei luvannut tätä hanketta varten rahaa, käännyttiin  silloisen Tu  

run piirirakennustoimiston  puoleen.  Neuvottelujen  jälkeen  piiri  

rakennustoimisto lupasi huolehtia kustannuksista,  joten uusi 
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tietokone sai  kunnolliset tilat ja jäähdytyslaitteiston,  joka edel  

leenkin on käytössä  uudessa atk-huoneessa. 

PDP  11/34 oli paljon  kehittyneempi  kuin edeltäjänsä.  Uudessa  

tietokoneessa oli omat kovalevyt,  oma nauha-asema,  siihen saat  

toi  kytkeä  useampia päätteitä ja sitä operoitiin omalta konsolilta. 

Koska käytössä  oli vain  kaksi  vanhaa päätettä, hankittiin tällöin 

uusi pääte,  joka ensimmäistä kertaa mahdollisti kokoruudun edi  

torin  käytön.  Uuden koneen myötä myös  sovellusohjelmisto  laa  

jeni huomattavasti. Tilastollisten ohjelmien  käyttö  lisääntyi  huo  

mattavasti,  sillä koneessa oli asennettuna  BMDP-tilastopaketti.  

Erityisesti  tutkimusta avustava  henkilöstö ryhtyi  kurssituksen  jäl  

keen tekemään tilastollisia analyysejä  tutkijoiden  antamien  mää  

ritteiden mukaan. Monimutkaisimmat BMDP-ajot  jouduttiin  kui  

tenkin edelleen tekemään etäkäytöllä  Helsingin  Vax-laitteistolla. 

Koska  uudessa laitteistossa oli omat kovalevyt,  täytyi niiden 

varmistamisesta huolehtia. Jokaisen  työpäivän  päätteeksi  suun  

nittelija  toimi  operaattorina tehden varmuuskopiot  kelanauhoil  

le ja perjantai-iltapäivisin  oli tehtävä lisäksi laajempi  viikkoko  

pio. Kopionauhoista  muodostettiin nauhakirjasto,  minkä avulla 

kyettiin  pitämään  useamman  kuukauden tiedot varmistettuna. 

Varmuuskopiointi  tehtiin täysin  manuaalisesti nauhakeloja  vaih  

tamalla,  mikä  olikin joskus  työlästä puuhaa,  sillä nauha-asema 

ei aina suostunut ensi  yrittämällä lataamaan nauhaa sisään. 

Henkilökohtaiset tietokoneet 

Henkilökohtaiset tietokoneet alkoivat yleistyä  1980-luvun puoli  

välissä. Parkanon tutkimusasemalle ensimmäinen mikrotietoko  

ne  Olivetti M  24 hankittiin huhtikuussa 1986. Mikrossa ei ollut 

omaa kiintolevyä,  vaan  ainostaan kaksi  360  Kt:n levykeasemaa  

ja keskusmuistia  oli 256 Kt. Pienestä  keskusmuistista  ja kiintole  

vyn puuttumisesta  huolimatta mikro oli hankintahetkellä hyvin  

kin  uudenaikainen. Kesän aikana koneen käyttöön  tutustuttiin 

perehtymällä  uuteen  MS-DOS-käyttöjärjestelmään.  Hyötykäyt  

töön mikro saatiin  loppukesästä,  kun hankittiin ensimmäiseksi 

sovellusohjelmaksi  Word Perfect -tekstinkäsittelyohjelma  (WP)  

ja tulostimeksi Diablo D  25 kirjoitin. Tuohon aikaan WP-ohjelma  
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mahtui yhdelle  360  Kt:n levykkeelle  ja toiselle levykkeelle  tal  

lennettiin tekstitiedostot. Koska  Diablo D  25 oli kiekkokirjoitin,  

sen tulostusjälki  oli huippuluokkaa,  kunhan mikroon monien  

kokeilujen  jälkeen  löydettiin sopiva  ohjain "ääkköstenkin" tu  

lostamiseen. Diablo oli erittäin  kovaääninen,  joten  laitteelle jou  

duttiin hankkimaan äänieristetty  kupu,  mikä mahdollisti tulosti  

men pitämisen samassa  tilassa kirjoittajan kanssa. 

Syksyllä  1986 Olli Seppälä  lähti jatkamaan  opintojaan,  ja suunnit  

telijan sijaiseksi  valittiin Riitta  Saarinen.  Seuraavan  vuoden ke  

väällä saatiin tutkimusasemalle toinen mikro. Tässä mikrossa  oli 

jo oma 20  Mt:n kiintolevy  ja värinäyttö.  Samassa yhteydessä  han  

kittiin ensimmäinen taulukkolaskentaohjelma  Lotus 1-2-3. Tau  

lukkolaskentaohjelman  tulo mullisti tutkimusaineistojen  käsitte  

lyä. Aikaisemmin tiedostojen  käsittelyyn  oli tehty  erillisiä Fort  

ran-ohjelmia,  mutta Lotus  1-2-3 -ohjelmalla  kyettiin  tekemään 

näppärästi  erilaisia taulukointeja, laskemaan keskiarvoja  ja hajon  

toja  sekä  muokkaamaan tiedostoja  haluttuun muotoon. Tauluk  

kolaskentaohjelmalla  kykeni  myös piirtämään  alkeellisia kuvia,  

mikä helpotti  aineistojen visualisointia. Koska taulukkolaskennan 

osaajia  oli  talossa vähän ja  käytössä  oli  vain yksi ohjelmalisenssi,  

suurin osa aineistosta käsiteltiin edelleen Vax-ympäristössä. 

Omasta  keskuskoneesta  

Vax-klusterin  käyttöön  
Olli Seppälä  palasi  takaisin suunnittelijan  toimeen  toukokuussa  

1988. Samoihin aikoihin Parkanoon saatiin  Helsingistä  Mux 

Dca-päätekeskitin,  mikä mahdollisti 16 päätelaitteen  yhtäaikai  

sen kytkemisen  Helsingin  Vax-järjestelmään.  Tämän johdosta  

voitiin  luopua  yhden  käyttäjän  YDV-yhteydestä,  eikä käyttäjien  

enää  tarvinnut varata vuoroja päästäkseen  käyttämään  Vaxia.  

Samassa yhteydessä  luovuttiin myös vanhasta PDP 11/34- tieto  

koneesta,  joka syksyllä  luovutettiin Hyytiälän  metsäasemalle 

heidän laitteistonsa  varaosiksi. 

Koska päätelinjoja  oli useita, hankittiin uusia päätteitä ja samal  

la kytkettiin LAI2O-kirjoitin yhteen  päätelinjaan, jolloin Vaxilta 

pystyi  tulostamaan suoraan kirjoittimelle Parkanoon. Kaikki  atk-  
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laitteet olivat tähän asti keskitetty  atk-huoneeseen,  mutta nyt 

ensimmäistä kertaa  sijoitettiin päätteitä  työhuoneisiin.  Käyttäjä  

tunnuksiakin oli ollut vain  kaksi,  toinen  Seppo  Kaunistolla ja 

toinen  yleisessä  käytössä.  Käyttäjäjoukon  laajentuessa  kaikille 

halukkaille hankittiin oma käyttäjätunnus  ja oma levykiintiö 

Vax-järjestelmän  levyiltä.  

Vuonna  1988 hankittiin ensimmäiset AT-tason mikrot. Osborne 

6T -tyyppiset  mikrot  ostettiin Mikrolog Oy:stä,  joka  oli kyseise  

nä vuonna valittu Metsäntutkimuslaitoksen "hovihankkijaksi".  

Koska  mikroja  oli  useampia,  ostettiin näihin myös  oheiskirjoitti  

met: Star-merkkisiä matriisikirjoittimia  ja ensimmäinen lasertu  

lostin HP Laserjet  11. Lasertulostimen käyttöönotto  tehosti huo  

mattavasti tutkimusraporttien  työstämistä.  Lasertulostin oli no  

pea ja sen tulostusjälki oli hyvä,  mutta tärkeintä oli se, että tu  

lostin oli hiljainen,  eikä siten häirinnyt  kirjoittajaa  "naputuk  

sellaan" kuten Diablo teki. 

Mikrotietokoneiden merkitys  kasvaa  
Seuraavina  vuosina  mikrojen ja niiden käyttäjien  määrät  lisään  

tyivät.  Mikrojen tehokkuudet kasvoivat  huimaa vauhtia,  mutta 

samalla myös  sovellusohjelmien  vaatima  levytila  kasvoi  räjäh  

dysmäisesti.  Myös tutkijat  alkoivat kiinnostua mikrojen  käytöstä,  

ja pian  ensimmäiset  mikrot sijoitettiin tutkijoiden  huoneisiin. 

Näihin huoneisiin vedettiin myös päätekaapelit,  ja mikroihin 

asennettiin pääte-emulaattorit,  joten  Vaxin käyttö  onnistui suo  

raan tutkijoiden  työpisteistä.  

Mikroissa käytettiin  alusta pitäen MS-DOS- käyttöjärjestelmää.  

Uudet sovellusohjelmat  kuitenkin tarvitsivat paremman "alus  

tan". Vuonna  1989 hankittiin ensimmäinen grafiikkaohjelma  

Graph  Plus,  jonka mukana saatiin ajoaikainen  versio  graafisesta  

Windows-käyttöjärjestelmästä.  Graph Plus -ohjelmasta  ja sen 

seuraajasta  Charismasta tuli erittäin suosittu piirrosohjelma, joka  

on ollut Parkanossa ja muuallakin Metsäntutkimuslaitoksessa 

käytössä  aina 2000-luvulle asti.  

Graph  Pius-ohjelman  käyttöönoton  jälkeen  hankittiin kaikkiin  

uusiin mikroihin Windows-käyttöjärjestelmä,  joka  taas mullisti 
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tietokoneen käyttöä.  Piti oppia  käyttämään  koneeseen  kytkettyä 

hiirtä, jonka painiketta  napauttamalla  ohjelmien  käynnistämi  

nenkin tapahtui.  Markkinoille tuli uusia Windows-ohjelmia  mm. 

Excel-taulukkolaskentaohjelma,  joka  ominaisuuksillaan melko 

nopeasti syrjäytti  tutkimusasemallakin DOS-pohjaisen  Lotus 1-2- 

3:n. Sekä Lotuksen  taulukkolaskentaohjelmasta  että  Word Per  

fectin tekstinkäsittelyohjelmista  tuli markkinoille Windows  

versiot,  mutta koska  ne olivat melko kömpelöitä  käyttää,  niin 

myös  Word Perfect ohjelman  käyttö  väheni. Koska koko laitok  

sessa  päätettiin  tukea vain Microsoftin toimisto-ohjelmien  käyt  

töä, tutkimusasemallakin Excel-  ja Word- ohjelmat  syrjäyttivät 

melko nopeasti  Lotus- ja WP-ohjelmat.  

Siirryttäessä  1990-luvulle saatiin tutkimusasemalle ensimmäinen 

kannettava mikro merkiltään Toshiba. Kannettavan koneen han  

kintaa oli suunniteltu jo pitkään,  sillä tutkimuskäytössä  oli usei  

ta  automaattisia tiedonkeräimiä, joiden  tiedot oli tähän asti  otet  

tu talteen tuomalla keräin maastosta pöytätietokoneen  luo ja  

purkamalla  tiedot. Tämän jälkeen  keräin piti  tietysti  kuljettaa  ta  

kaisin maastoon.  Maastohenkilöstö saattoi nyt  ottaa kannettavan 

koneen  mukaansa ja purkaa  keräimen tiedot paikan  päällä  suo  

raan  kannettavaan koneeseen. Myös keräimen asetusten muut  

taminen onnistui tuomatta  sitä pois maastosta.  

Uudisrakennus  ja  atk-kaapelointi  
Tutkimusaseman laajennuksen  rakentaminen ajoittui 1990-luvun 

alkuun. Jo suunnitteluvaiheessa oli mietitty tietojenkäsittelyyn  

liittyviä asioita. Uusi atk-huone päätettiin  sijoittaa  talon keski  

osaan ja sähkösuunnittelussa huomioitiin tulevaisuuden mikro  

verkkotarpeet.  Sähkösuunnitelmissa oli  alun perin  mukana sekä 

pääteverkon  että mikroverkon kaapelointi,  mutta säästösyistä  

päätekaapelointia  ei toteutettu, eikä mikroverkon kaapelointi  

kaan kattanut koko rakennusta. Verkon kaapelointi  toteutettiin 

ohut-Ethernet-tekniikalla. Koska tutkimusasemalla kuitenkin 

käytettiin  edelleen paljon päätteitä,  tehtiin pääteverkon  kaape  

lointi omana työnä uudisrakennuksen valmistuttua. 
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Uudisrakennuksen valmistumisen yhteydessä  tutkimusasemalle 

saatiin 100 000 mk rahaa tietojenkäsittelyn  kehittämiseksi. Tar  

koituksena oli hankkia muutamia uusia mikroja ja verkottaa 

mikrot. Tuohon aikaan Helsingin  keskusyksikössä  elettiin Unix  

työasemien  aikakautta, ja näin ollen myös  Parkanon tutkimus  

asemalle hankittiin Sun Sparcstation-merkkinen  Unix-työasema.  

Parkanossa  käytettiin  edelleen paljon  VAX/VMS-käyttöjärjestel  

mää, ja kurssituksestakaan  huolimatta Unix-työasemalle  ei löy  

tynyt käyttäjiä.  Työasema  odotti urheasti käyttäjiä  melkein kym  

menen vuotta, kunnes se vuonna 2000 kovalevyn  rikkoontumi  

sen vuoksi  suljettiin  ja poistettiin  käytöstä.  

Mikroverkko  käyttöön  
Vuoden 1992 lopussa  mikroverkkoa varten tehty kaapelointi  

otettiin vihdoin käyttöön,  kun  tutkimusasemalle asennettiin 

mikroverkkopalvelin  PARKKA. Verkkopalvelimessa  oli käyttöjär  

jestelmänä  UNIX ja verkko-ohjelmistona  Digitalin Pathworks. 

Käyttäjien  mikrojen liittäminen verkkoon mahdollisti mm. verk  

kotulostimille tulostamisen ja palvelimen yhteisten  levyalueiden  

käytön.  Suurin  muutos oli kuitenkin kiinteä 64 Kbitin yhteys  

Metsätalolle Helsinkiin ja sitä kautta muihin yksiköihin  ja Met  

säntutkimuslaitoksen ulkopuolelle.  Näin Parkanon tutkimus  

asemalla työskentelevät  pääsivät  hyödyntämään  Internetiä. 

Kaikki käyttäjät  saivat omat mikroverkkotunnuksensa ja 

samalla myös  sähköposti  tuli heidän ulottuvilleen. 

Kun  Internet ja sähköposti  tulivat jokaisen  ulottuville, li  

sääntyi  kiinnostus mikrojen käyttöön huomattavasti. Tut  

kijakunta  tarvitsi omat mikrot ja myös muulla henkilös  

töllä oli tarvetta mikrojen käyttöön.  Tähän asti  mikroja oli han  

kittu muutamia kappaleita  vuodessa,  mutta mikroverkon raken  

tamisen jälkeen  vuosittainen hankintamäärä lisääntyi  nousten 

joinakin  vuosina jopa  kymmeneen  kappaleeseen.  Samalla tie  

tysti vanhoja  mikroja poistettiin  käytöstä, sillä ne eivät enää 

täyttäneet sen hetkisen käytön  ja ohjelmistojen vaatimuksia. 

Ohjelmakortti  
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Kun Pathworks-verkko kävi  vanhanaikaiseksi,  päätettiin koko 

laitoksessa  siirtyä käyttämään  NT-verkkoa. Tutkimusasemalle 

NT-palvelin  PANTA asennettiin  loppuvuodesta  1996.  Käyttäjien 

mikrot  kytkettiin  uuteen  verkkoon  ja samalla käyttöön  otettiin 

uusi sähköpostiohjelma  Pegasus,  joka oli huomattavasti edeltä  

jäänsä  käyttäjäystävällisempi.  NT-verkko oli  kokonaisuutena 

helppokäyttöisempi  kuin vanha verkkojärjestelmä  ja erityisesti  

verkon  ylläpito  oli  yksinkertaisempaa.  

Mikroverkon käytössä  alkoi ilmetä ongelmia  1990-luvun loppu  

puolella,  kun verkkoon kytkettyjen  mikrojen määrä oli  noussut  

jo yli  neljänkymmenen.  Vanha ohut-Ethernet-verkkomme koos  

tui  kolmesta segmentistä, jotka jo rakennusvaiheessa oli kaape  

loitu liian pitkiksi.  Kun  mikroja kytkettiin verkkoon lisää, seg  

menttien pituudet  ylittivät niille asetetut raja-arvot.  Ylipitkissä 

segmenteissä  alkoi liikkua paljon  virhepaketteja,  mikä taas  lisäsi 

verkon liikennettä ja hidasti ohjelmien  toimintaa yksittäisissä  

mikroissa. Keskusyksikköön  tehtiin esitys  uuden parikaapeliver  

kon  rakentamisesta vuodelle 1999- Kun  atk-investointeihin osoi  

tettuja rahoja  jaettiin,  loppuivat  rahat kesken,  ja tutkimusase  

man parikaapeliverkko  olisi jäänyt  rakentamatta ellei tutkimus  

aseman johtaja olisi  osoittanut puuttuvaa rahasummaa aseman 

omista käyttömenoista.  

Parikaapeliverkon  rakentaminen oli  melko suuri  urakka,  sillä 

atk-huoneesta vedettiin yksittäiset  kaapelit  kaikkiin tutkimus  

aseman huoneisiin. Kaikki  kaapelit  eivät mahtuneet vanhoihin 

ahtaisiin kaapelikanaviin,  vaan uusia  kaapelihyllyjä  jouduttiin 

asentamaan useisiin paikkoihin.  Uuden verkon myötä  ongelmat  

poistuivat  ja samalla tutkimusaseman sisäisen verkon nopeus 

nousi  100 MHz:iin.  

Uudelle vuosituhannelle siirryttäessä  Parkanon tutkimusasemal  

la on hyvin  ajanmukaiset  atk-laitteet. Käyttäjien mikrot ovat te  

hokkaita ja ohjelmistot toimivia. Tulostuslaitteet,  kuvanlukijat  ja 

muut oheislaitteet mahdollistavat laadukkaiden tutkimusraport  

tien ja tietotaulujen  teon. Tutkimusasemalla on viime  vuosina 
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panostettu erityisen  paljon  henkilöstön koulutukseen,  mikä on   

lisännyt  atk-osaamista  kaikissa  työntekijäryhmissä.  Näillä eväillä   

on hyvä  aloittaa uusi vuosituhat. 
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Alkutaival  omakotitalossa  

Pohjois-Satakunnan  metsäkoeaseman aloittaessa toimintansa 

Karvian Alkiassa  kesällä  1961 varattiin yksi  Karvian varavanki  

lalta Metlan hallintaan siirtyneistä, entisistä  vanginvartijoiden  

asuntoina toimineista  omakotitaloista laboratoriokäyttöön.  Vielä 

tänä päivänäkin  tuota rakennusta kutsutaan "Alkkian labraksi". 

Nykyisin  se toimii Alkiassa työskentelevien  tutkimusmestarei  

den tukikohtana ja tarvittaessa tilapäisenä  majoitustilana.  

Metsäkoeaseman ensimmäisinä  vuosina  toiminta keskittyi  hyvin  

vahvasti kenttäkokeiden perustamiseen,  varsinainen laborato  

riotoiminta alkoi vasta  myöhemmin  1960-luvulla.  Aluksi  labora  

toriotoiminnot keskittyivät  pääosin  silloisen johtajan  Eero Paavi  

laisen väitöskirjatyön  ympärille, juurinäytteiden  käsittelyyn.  

Kentältä tuoduista turvenäytteistä erotettiin puiden  juuret, jonka  

jälkeen  ne  kuivattiin ja punnittiin. Myöhemmin  juurista tehtiin 

myös parafiinileikkeitä  mikroskooppista  tarkastelua varten. 

Muistona  tuolta ajalta  ovat  vanha,  mekaaniseen toimintaperiaat  

teeseen perustuva, Sartorius-merkkinen analyysivaaka,  mikroto  

mi  ja valomikroskooppi.  Tuon ajan  kenttälaboratorion varustuk  

siin kuuluivat myös lämpökaappi  ja turpeen kosteusmäärityk  

siin tarvittavaa välineistöä,  mm. Bouyoucos'n silta. 

Uutta  aikakautta laboratoriotoiminnoissa merkitsil97o-luvun al  

ku,  jolloin Alkkian  laboratoriossa määritettiin  mm. nitraatti-  ja 

ammoniumtypen  pitoisuuksia  erilaisista uutosliuoksista ionispe  

sifisten elektrodien avulla sekä tehtiin happamuusmäärityksiä.  

Aiheesta valmistui vuonna 1977 Liisa Korpelan  metsänhoitotie  

teen  pro gradutyö "Tutkimuksia ammonium- ja nitraattitypen 

esiintymisestä  metsämaassa" maatalous- ja metsätieteiden kandi  

daatin tutkintoa varten. Opinnäytetyönsä  kansilehdellä Liisa  

muistelee kuvaavasti tuota aikaa sanoin "Elämäni elementti 

metsä se mut Parkanoonkin toi, kesän 1973 monet viikot  muis  

tan  niinkuin unikuvan -  humusta,  huiskutusta,  matkassa monta 

hankaluutta ja päässä senkun soi kalibroi! analysoi!"  

Kesällä 2000 "Alkkian labra" siirtyi tietokoneaikaan,  kun  sinne 

saatiin  mikrotietokone ja modernin välityksellä  yhteys  tietoverk  

koihin. Näin nykyiset  rakennuksen käyttäjät,  tutkimusalueen 

tutkimusmestarit voivat  hyödyntää  mm. Internet-palveluja  ja säh  

köpostia.  
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Ensimmäiset  varsinaiset  

laboratoriotilat käyttöön 
Metlan Parkanon tutkimusaseman toimitilojen  valmistuttua vuon  

na 1975 Parkanon Kaironiemeen aloitettiin myös laboratoriotoi  

minnot  uusissa tiloissa. Varsinaisten ravinneanalyysien  teko alkoi 

vuoden 1976 alussa,  jolloin  aloitin työt  tutkimusaseman ensim  

mäisenä laboranttina. Tuolloin laboratoriossa oli jonkinasteinen  

perusvarustus,  joskin muu tutkimuslaitteisto oli vielä vähäistä. 

Alussa keskityttiin  pääasiassa  erilaisiin, tislaamalla tehtäviin typ  

pimäärityksiin. Välineistöä oli  myös pH-  ja johtokykymittauksiin,  

kuivapainon  ja orgaanisen  aineksen pitoisuuden  sekä kivennäis  

maiden raekoon määrittämiseksi. 

Mikrobiologian  laboratorio,  johon  oli  hankittu mm. laminaarivir  

tauskaappi  ja autoklaavi,  antoi  mahdollisuuden steriilien kasvu  

alustojen  tekemiseen. Niillä kasvatettiin erilaisia sieniä, joilla  ym  

pättiin  männyntaimien juuria silloisen johtajan,  tohtori Olavi Lai  

hon mykorritsatutkimuksia  varten.  Juurinäytteistä  tehtiin mikro  

tomilla parafiinileikkeitä  mikroskopoitavaksi  ja valokuvattavaksi. 

Näytteiden kuivaamiseen käytettiin  pyykinkuivauskaappia  ja 

paria pientä  Alkkian kenttälaboratoriosta siirrettyä lämpökaap  

pia. Muutaman  vuoden ajan  näytteiden  jauhamiseen  käytettiin  

Osuusliike Satapohjasta  saatua vanhaa kahvimyllyä,  jonka rin  

nalle hankittiin pieni  ja hankalakäyttöinen  Gulatti-vasaramylly 

sekä kotikäyttöön  tarkoitettuja Moulinex-myllyjä.  Ne olivat 

helppoja  puhdistaa  ja työn  jälkikin oli  melko hyvä,  mutta ko  

vasta käytöstä  johtuen Moulinex-myllyjen  kestoikä oli  suhteelli  

sen lyhyt  ja niitä jouduttiin  hankkimaan useita vuodessa. 

Huhtikuussa 1976  silloisen suo-osaston tutkija  Seppo Kaunisto  

palkkasi  laboratorioon farmaseutti Taina Viitalan Kihniöstä te  

kemään turvenäytteistä typpimäärityksiä.  Työsuhde  oli aluksi 

määräaikainen,  se kesti  kuitenkin yli kolme  vuotta.  

Ensimmäinen  AASI 

Vähitellen tutkimusosastot  palkkasivat  määräaikaista lisähenkilös  

töä erilaisiin laboratoriotehtäviin, muutamia  paikkoja täytettiin 

myös vakituisesti.  Samalla menetelmät ja välineistö lisääntyivät  

pääpainon ollessa edelleen typpimäärityksissä,  joskin  spektrofo  

tometrillä määritettiin paljon  myös fosfori- ja booripitoisuuksia.  



Vesianalyysit  kuvaan 

vuonna 1982 
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"Varattu - varo 

vihaista Pekkaa!" 

Vuonna 1980 laboratorioon hankittiin käytettynä  ensimmäinen 

manuaalinen Perkin-Elmer -merkkinen atomiabsorptiospektrofo  

tometri, jolla määritettiin uutosliuoksista alkuainepitoisuuksia.  

Tämä  oli melkoinen edistysaskel  tutkimusaseman ja koko  Met  

lankin historiassa. 

Kesällä 1982 aloitettiin suo- ja maavesianalytiikka.  Näytteitä  ker  

tyi  kulloisenkin kesän sateisuudesta riippuen  vaihtelevia määriä 

ja ne  analysoitiin  pääasiassa  opiskelijavoimin.  Vesinäytteiden  

analysointi  loppui tutkimuasemalla lähes kokonaan vuona  1986 

tutkijoiden  Erkki  Ahti ja Michael Starr siirryttyä takaisin Vantaal  

le. Ainoastaan vesinäytteiden keräystä,  esikäsittelyä ja pH  

mittauksia on  jatkettu  senkin  jälkeen, varsinaiset analyysit  on  tehty  

pääosin Metlan muissa  laboratorioissa. 

Alkuvuosina tutkimusasemalla ja myös laboratoriossa oli  run  

saasti  eri alojen  opiskelijoita kesätöissä.  Erityisesti  kesä  1981 on 

jäänyt  mieleeni, kun laboratoriossa työskenteli  oman henkilös  

tön  lisäksi lähes kymmenen  opiskelijaa.  Vaikeuksia tuotti ennen 

kaikkea  se,  että välineistöstä oli huutava pula,  koska  opiskelijat  

kuten vakituinenkin henkilöstö tarvitsivat samanlaista välineis  

töä  ravinnemäärityksiä  tehdessään. Ratkaisimme asian siten, että 

laboratorio toimi aamu-ja iltavuorossa. Aamulla kaksi  väline  

huoltajaa  aloitti illan aikana kertyneen  "astiavuoren" purkami  

sen täpötäydessä  pesuhuoneessa.  Likaisia astioita  riitti  pestäväk  

si  koko päiväksi. Kaikki  keinot olivat käytössä  ja mieleeni on  

jäänyt  erityisesi  yhden  opiskelijan  käyttämät  lappuset  puhtaiden  

välineiden päällä  "Varattu - varo  vihaista Pekkaa!" 

Paitsi  varsinaisista laboratoriotiloista myös  pakastetiloista  oli al  

kuvuosina pulaa.  Laboratorion ainut pakastinhuone  oli  jatku  

vasti  ääriään  myöden  täynnä.  Tarvittavien pienien  näyte-erien  

löytymisen  helpottamiseksi  hankittiin kellaritiloihin arkkupakas  

tin, joka myöhemmin  siirrettiin  Multian sivutoimipisteeseen.  

Huomattava  parannus pakastimien  suhteen tapahtui 1980-luvun 

loppupuolella,  kun  tutkimusaseman autotalliin rakennettiin 

kaksi  usean neliömetrin suuruista pakastinhuonetta.  Vuonna  

1991 nämä  pakastinhuoneet  siirrettiin uuden lisärakennuksen 

laboratoriotiloihin. 

Laboratoriossa siirryttiin vuonna 1987 ATK-aikaan. Tuolloin 

hankittiin vanhan AAS-laitteen tilalle uusi  tietokonepohjainen  

Varian  AA-30 -laite, joka on käytössä  edelleenkin. Uudesta lait- 
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Uusien tilojen myötä  

myös  uusia  tutkimus  

välineitä 

teestä huolimatta tulokset kirjattiin  edelleen käsin  ja laskettiin 

laskukoneella aina loppuvuoteen  1989, jolloin laboratorioon 

saatiin ensimmäinen  mikrotietokone. Vähitellen siirryttiin las  

kennassa  käyttämään  Excel-taulukkolaskentaohjelmaa,  joten  

laskukoneella laskeminen ja käsin kirjoitetut tuloslistat jäivät  

historiaan. Aluksi mikrotietokoneen käyttö  tuntui alaa opiskele  

mattomasta erittäin vaikealta ja vastemieliseltäkin, mutta ajan  

myötä siitä on tullut korvaamaton työkalu.  

Orgaaniset  määritykset  kasvinäytteistä  -  lähinnä polyamiini-,  

aminohappo-  ja ergosterolimääritykset  -  aloitettiin vuonna 1990, 

kun  hankittiin nykyisinkin  päivittäin käytössä  oleva HPLC-laite. 

Uudet valoisat laboratoriot 

Henkilöstön määrän  lisääntyessä  tutkimusasemalla alkoivat 

myös tilat laboratoriossa käydä  entistä ahtaimmiksi. Kesällä 

1991 valmistuneeseen lisärakennukseen saatiinkin lisää uusia  

laboratoriotiloja.  Jo suunnitteluvaiheessa saimme  vaikuttaa eri 

käyttötarkoituksiin  tulevien laboratorioiden tilasuunnitelmiin,  

varusteisiin ja kalustukseen. Eri tutkimusaloille suunniteltiin 

omia  laboratoriota,  esimerkiksi siementutkimus sai  oman tilan 

olosuhdekaapille  ja siementen  säilytykseen  erillisen kylmiön.  

Näytteiden  kuivaukseen tarkoitetut isot lämpökaapit  sijoitettiin 

omaan erilliseen huoneeseen kuten  myös näytteiden jauhatus.  

Kasvinäytteiden  jauhatukseen  oli hankittu jo  muutama  vuosi ai  

kaisemmin tehokas ultrasentrifuugimylly  ja vuonna 1992 saim  

me  toisen samanlaisen. Turvenäytteet  jauhettiin edelleen Mou  

linex-myllyillä  ja uuteen  laboratorioon hankitulla leikkaavalla 

Fritsch-myllyllä.  

Vaikka suuri osa laboratoriotoiminnoista siirtyi uusiin,  valoisiin 

tiloihin, osa  toiminnoista jäi edelleen vanhoihin laboratorioihin,  

jotka tosin laajennuksen  yhteydessä  peruskorjattiin.  Samassa 

yhteydessä  saimme  huomattavasti lisää sekä kylmää  että läm  

mintä  varastotilaa. Uusien  toimitilojen myötä saimme  myös vah  

vistusta sekä määrityslaitteisiin että perusvälineistöön.  Perintei  

sen Kjeldahl-määrityslaitteiston  rinnalle tuli automaattinen, hy  

vin pienistäkin  näytemääristä analysoiva  CHN-analysaattori  LE  

CO 600 ja orgaanisen  analytiikan  tarpeisiin  kylmäsentrifugi  ja 

syväjääpakastin.  

Laboratoriomestari  

Eeva Pihlajaviita  

polyamiinimääritysten  

parissa  kesällä  2000  



Yhteistyö  Metlan 

keskuslaboratorion 

kanssa  tehostui 
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Labmaster-tietohallinta  

järjestelmä käyttöön  

vuosituhannen 

vaihteessa 

Paitsi välineistö myös menetelmät kehittyivät. Kuivatuhkistus  

menetelmän rinnalle otettiin käyttöön  vuonna 1991 märkäpolt  

to, aluksi muutaman vuoden ajan  ns. avopolttona  ja vuonna 

1997 siirryttiin suljettuun  mikroaaltohajoitukseen.  Samalla mär  

käpoltot  lisäsivät yhteistyötä  Tikkurilassa sijaitsevan  Metlan kes  

kuslaboratorion kanssa.  Siellä Parkanossa tehdyistä  uutosliuok  

sista määritettiin plasmaemissiospektrofotometrillä  (ICP) alkuai  

nepitoisuudet.  ICP-laitteisto sekä nopeutti  yksittäisen  näytteen  

analysointia  että lisäsi määritettävien  alkuaineiden lukumäärää. 

Analysoitujen  liuosten pitoisuuksista  lopputulokset  lasketaan ja 

jatkokäsitellään  edelleenkin Parkanon laboratoriossa. 

Laboratorio tuotti aina 1990-luvun puoliväliin  saakka  palveluja  ai  

noastaan  Metlan, pääasiassa  Parkanon tutkimusaseman tutkijoi  

den tarpeisiin.  Tuolloin Metlassa aloittiin ns.  asiakasrahoitteinen 

toiminta eli ART, joka on tuonut  myös Parkanon laboratorioon 

vuosittain vaihtelevia määriä tilaustöitä ulkopuolisilta  asiakkailta. 

Kesätöissä  olevien opiskelijoiden  määrä väheni lähes olematto  

miin  1990-luvun alussa. Sen jälkeen  heitä on laboratoriossa 

työskennellyt  vuosittain  vain yhdestä  kahteen henkilöä. Opiske  

lijoiden lisäksi olemme saaneet avuksemme vuosien varrella 

useita  kymmeniä  henkilöitä eri  alojen  harjoittelijoita  sekä työlli  

syysmäärärahoilla  palkattuja  henkilöitä. Heidän työpanoksensa  

mm. näytteiden  esikäsittelyssä  on ollut sanomattoman suuri.  

Myös  välinehuolto hoitui täysin  tukityöllistettyjen  henkilöiden 

avulla aina vuoteen  1999, jolloin  laboratorioon palkattiin  ensim  

mäinen  vakituinen välinehuoltaja.  

Aina eivät asiat  ole kehittyneet  kuitenkaan myönteiseen  suun  

taan. Iso takaisku tuli vuosituhannen vaihteessa,  kun Työminis  

teriön myöntämät  määrärahat valtion laitoksille työttömien  tuki  

työllistämiseen  vähenivät merkittävästi. Sen vaikutukset heijas  

tuivat välittömästi laboratoriotoimintoihin. 

Uudelle  vuosituhannelle 

Uuden vuosituhannen kunniaksi  otettiin laboratorion ATK:ssa 

käyttöön  Excel-taulukkolaskennan rinnalle, pääosin  sen korvaa  

va  Labmaster-tietohallintajärjestelmä.  Sen avulla  kirjataan  ja nu  

meroidaan jokainen  analysoitava  näyte sekä lasketaan ja arkis  

toidaan tulokset. Laatuvaatimusten  kasvaessa  koko Metlan labo  

ratoriotoimintoja koskevaa  laatujärjestelmää on rakennettu jo 



useiden vuosien ajan. Aseman laatukäsikirjan  kirjoittamista  ei 

ole vielä aloitettu, mutta  alustavaa työtä on  viime vuosina  tehty  

huomattava määrä.  Referenssi- ja kontrollinäytteille  on laadittu 

seurantakortit,  on  täytetty  laitepäiväkirjoja,  on  laadittu menetel  

mä-  ja menettelyohjeita sekä eri laitteita ja välineitä kalibroi  

daan säännöllisesti. Laatua  tarkkaillaan myös  osallistumalla sekä 

kotimaisiin että kansainvälisiin interkalibrointeihin. Laitteistoa 

on modernisoitu tarpeen mukaan mm.  vuonna 1999 hankittiin 

PC-ohjattu  spektrofotometri  (Shimdzu 1601)  ja vuonna 2000 uu  

sittiin CHN-analysaattori  (LECO 2000). Uutena haasteena vuon  

na 2001 saamme FIA-laitteiston ammonium-, nitraatti- ja nitriitti  

typen määrittämiseksi. 

Vuonna  2001 Parkanon tutkimusaseman laboratoriossa vakitui  

sessa työsuhteessa  työskentelevät  laboratorion esimiehenä labo  

ratoriomestari,  laborantti Arja  Ylinen (vuodesta 1976),  laatuvas  

tavana  laboratorioteknikko Juha Puranen  (1997), laboratorio  

mestareina laborantit Eeva Pihlajaviita  (1983),  Kari  Honka 

(1986) ja Anneli Käenmäki (1989) sekä  tutkimusmestarit Anneli 

Nuijanmaa (1979),  Irja Talonen (1983) ja välinehuoltajana  Tarja 

Koskela (1999). 

Vasemmalta:  

Eeva Pihlajaviita  

Anneli  Nuijanmaa 

Irja Talonen  

Anneli Käenmäki  

Tarja Koskela  

Kari Honka  

Arja Ylinen 

Juha Puranen  





90-Luku  

Koonnut:  Anita Hiltunen  
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Metsurin vuosi  

Martti  Jääskeläinen 
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Mestari  Jääskeläisen 

kädenjälki  jäi muistoksi  

jälkipolville  

Tutkimusmetsurina 

Muistan joskus  viimevuosisadan puolivälissä  uhonneeni ollessa  

ni  isäni  mukana metsätöissä,  että jos joskus  pääsen muihin 

hommiin,  niin ikinä en metsätöihin kajoa.  Se oli niin  raskasta  ja 

huonopalkkaista  työtä siihen aikaan. Menihän niissä muissa  

töissä  liki 15 vuotta, kunnes  1974 syksyllä  aloitin jälleen  metsu  

rin  hommat tuttavani kehuttua,  miten hyvin  metsuri tienaa. Jäl  

keen päin  tosin  selvisi  hänen laskeneen kilometrikorvauksetkin 

palkaksi.  

Metsäntutkimuslaitoksen palvelukseen  tulin keväällä 1985, ja 

vielä on töitä riittänyt. Olen jossain  yhteydessä  sanonut  olevani 

nyt parhaassa  työpaikassani.  Ei välttämättä sen takia,  että  olisi 

vähän töitä suurella palkalla,  vaan toimenkuvaani kuuluu pal  

jon muutakin kuin perinteisiä metsurin  töitä. Niistä  päivistä,  

kun aloitin metsätyöt,  on metsureita vapautettu tehtävistään sii  

nä  tahdissa,  että on jopa puhuttu  metsuripulasta.  Joka tapauk  

sessa metsurit ja sotaveteraanit loppuvat  samoihin aikoihin. 

Kumpikin  ryhmä on antanut  merkittävän panoksensa  yhteiskun  

tamme hyväksi.  Tänä päivänä sekä Vilppulan että Parkanon tut  

kimusalueessa työskentelee  kaksi  metsuria  tutkimusmestarin ni  

mikkeellä.  

Hirsirakentajana 
Kaikenlaista koulutusta ja itsensä sivistämistä  pidetään  Metlassa 

nykyään  suuressa  arvossa.  Itsekin kaikki  mahdolliset metsurin 

työhön  liittyvät kurssit  käytyäni,  kävin  vielä Kurussa  perinnera  

kentamisen kurssin,  jolla mm. opetettiin  piiluveiston  alkeita se  

kä  Kuorevedellä kolmen viikkon hirsirakentamisen kurssin.  Näi  

den kurssien ansiosta minulla ilmeisesti katsottiin olevan val  

miuksia osallistua  Parkanon kokous-  ja saunarakennusprojek  

tiin. Työt alkoivat 13-3-2000, kun työkaverini Pertti Niemen 

kanssa  ajeltiin  rakennuspuita  kaatamaan Kuoreveden Kaitilaan. 

Esimiehemme Aimo Jokela tosin arveli, että mahtaako siellä 

kahta miestä  tarvita,  sillä  yksikin  mies tuollaiset puut kahdessa 

päivässä kaataa. En muista montako päivää siinä työssä meni, 
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mutta kokonaispuumäärä  oli  liki 400  m 3,  josta puolet  eli 200 m 3 

oli saunahirsiksi sopivia,  latvaläpimitaltaan  28 cm olevia tukkeja.  

Kun tukit oli ajettu  Karvian kunnan Alkkian kylään  Metlan Par  

kanon  tutkimusaseman tukikohtaan sahattavaksi,  tulin itsekin 

perästä huhtikuun alkupuolella.  Ensimmäinen viikko meni  Kou  

rajärven  kotatyömaalla,  toinen viikko  sirkkelillä ja lautojen  

"taaplauksessa"  ja kolmas viikko lomaillessa. Varsinaiseen sau  

narakennuksen kehikon tekoon pääsin toukokuun alussa. Kalli  

on Raimo, joka toimi varsinaisena mestarina, oli lomani aikana  

jo  tehnyt  melkein pari  hirsikerrosta. 

Asuntona  minulla oli  Alkkianlammen rannassa  sijaitseva pyörö  

hirsimökki. Asusteltuani mökillä muutaman viikon, katsellut 

joutsenia  lammella ja kuunnellut joka puolelta  kuuluvaa käen 

kukuntaa,  sain "päkistettyä"  oheisen runon tekeleen mökin vie  

raskirjaan:  

Kesä Alkkianlammen kämpällä  

Täällä käkien ja joutsenten  laulumailla 

Huolia ja kiireitä vailla 

Kiusana  Parkanon väen 

Täällä kuuntelen laulua käen 

Viikot  vierii  hiljalleen 

Katsellessa pintaa  veen 

Tässä näin pitkin  kesää 

Käkenä asun toisten pesää 

Ei oloni kai  turhaa lie 

Ei  aikaa loputtomiin  vie 

Kun  sauna siitä  valmistuu 

Ja herrat suut  ne muikistaa 

Vain  he siellä maljoja nostelee 

Kun  eräs,  vain  Vilppulaa kohti nostelee 

Alkkiaan tultuani, läksin eräänä  iltana lenkille,  niin eikös vaan 

Raitiokin ollut tarkastuskierroksella. Kun  Alkkia oli minulle tui  

ki  tuntematon paikka,  Raitio kierrätti autollaan pitkin Metlan 

maita. Kysymykseeni,  mitä nuo  lammikot on, hän kertoi Karvi-  
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Alkkia  

Kaironiemi  

Saunan  pystytysvaiheita  

an vankilan asiakkaiden  ne kaivaneen. Olivat kuulemma siirtä  

neet  kivennäismaata suopeltojen  parannusaineeksi  kiskoja  pit  

kin  vaunuja  työntäen. Täytyy  sanoa,  että ennen vanhaan vangit  

kin  olivat "miehiä". Kun  me työkaverini  Pertin  kanssa  mennään  

Vilppulan  varavankilan ohitse Vessariin  töihin,  usein  kommentti 

kuuluu "siellä ne  vain  kaverit  kylkeä kääntää, kun  meikäläinen 

menee kolmatta elinkautista lusimaan". 

Ei liene mitenkään mielekästä kertoa saunan rakentamista hirsi 

hirreltä, siksi  mainitsenkin vain muutamia etappeja.  Rakennuk  

sen  korkeuden vuoksi  kehikko tehtiin kahdessa osassa.  Ensim  

mäinen saatiin tehtyä  ja siirrettyä Parkanoon päivää  ennen ju  

hannusta. Alaosan pystyttäminen  kivijalan  päälle  kesti  muistiin  

panojeni  mukaan yhdeksän  päivää, jonka jälkeen  jäinkin  neljän  

viikon lomalle. Koska Kallion Raimo ei  pitänyt  lomaa,  oli kehi  

kon  yläosaa  tehtynä  kuusi  seitsemän hirsikierrosta  lomalta palat  

tuani. Yläosan tekeminen olikin paljon  vaikeampaa,  koska  ovien 

ja ikkunoiden reikien puuttuessa kulkeminen oli erittäin  hanka  

laa. Vaikeuksien kautta voittoon  tämäkin osa saatiin  siirrettyä  ja 

pystytettyä  Parkanoon. Harjaorsi  nousi  kehikon päälle  26. päivä  

nä  syyskuuta.  Tarkan taloudenpidon  takia harjannostajaiset  ovat 

pitämättä tänäkin  päivänä. 

Rakennusporukan  ollessa juttelemassa Latvajärvi  saapui  paikalle  

ja totesin  hänelle,  että "vähin  erin  alettiin olla rakennuksen sii  

nä vaiheessa,  että oh aloitettava harkitsemaan katon teon 

suunnittelua". Väinö  Järvenmäki  oli juuri tullut rakennukselle 

katon tekoon. Seuraavalla viikolla tuli muurari, rakennusmies  

ten aatelia. Hänelle piti  tiilet ja laasti olla tasan oikealla korkeu  

della, ettei vain tarvinnut kumartua. Jossakin työnsä vaiheessa 

muurari  kaipaili venäläistä vatupassia.  Väinö  otti asian  tosissaan  

ja puhkesi  puhumaan  melko tiukkaan äänensävyyn "kuulkaapas  

nyt  herra  muurari, tällä työmaalla  ei  ole käytössä  venäläistä 

vatup....". Täällähän se olikin hihkaisi muurari  ja tempaisi  noin  

kahden metrin  mittaisen laudan pätkän  käteensä ja alkoi tarkas  

tella piipun  suoruutta.  

Kun  Väinö  ja Raimo  asensivat  kattotuoleja  paikoilleen,  minun  

pääasialliseksi  tehtäväksi  jäi kehikon ylimpien  hirsien veistämi- 
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nen. Katon teon jälkeen  sitä hommaa ei  enää pystynyt  teke  

mään.  Rakennustelineiden vuoksi en aivan joka paikassa  pääs  

syt  veistämään, mutta jälkikäteenhän  se tuli kuitenkin eteen. 

Voin  vakuuttaa,  että tämä veistotyö on  ollut erinomaisen hanka  

laa, ainoa keino oli piilun terällä höylääminen  eli lykkiminen  

alhaalta ylöspäin.  Kun  veistelin ylimpiä hirsiä, Väinön  vakiolau  

seita  oli "hyvää  tuppaa tulemaan,  vaikka ihan tavallista vaan 

yrittää". Muurari puolestaan  taas  totesi "jos  tuo työn jälki olisi 

vähän parempaa, se olisi  melkein hyvää".  Näin kyllä  itsekin,  et  

tei veiston jälki ollut kehuttava,  mutta Raimo puolusti  ja sanoi  

kuivan puun olevan huonoa veistää. Vasta veiston ollessa lop  

puaiheessa  asia  selvisi,  kun Sillanpään  Martti neuvoi, miten  pii  

lukirveen saa kunnolla teräväksi. Työn  jälki parani huomatta  

vasti,  mutta jossakinhan  sitä ihmisen on harjoiteltava.  Olen  Met  

lalle kiitollinen, että  minun  annettiin  yrittää. Kallion Raimon 

jouduttua sairaslomalle koko veistourakka jäi lopulta minun  

tehtäväksi. 

Saunan  kurkihirsi  

paikoilleen  Kaironiemessä  
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Cit ttvt\-ye-i^-^vn.i  

Rakentamisen  lomassa  juhlittiin 
Välillä on kerrottava  vähän muutakin,  kuin pelkkää  rakentamis  

ta, vaikka  Latvajärven  Hannun 50-vuotissynttäreistä.  Tilaisuu  

teen  oli lähdössä liki parikymmentä  henkeä ja matka tehtiin lin  

ja-autolla. Kun  aikamme oli ajeltu  kaiken maailman metsäteitä  

päätyen  viimein Hannun  pihamaalle,  Levulan Teuvo loihti lau  

sumaan  "eihän tämä  paikka  ole mitenkään erikoisemmin syrjäs  

sä,  tämähän on keskellä metsää". Kun onnittelut ja  kättelyt  oli 

tehty  ja kuultu  emeritusjohtaja  Olavi Laihon historiankatsaus,  

miten  Hannun  valinta taloon oikein tapahtui, päästiin  kiitettä  

vän  ripeästi  itse  asiaan eli pöydän  antimiin, kahviin ja konjak  

kiin. Hannun  psykologinen  silmä siivilöi vieraat,  joille konjakki  

näytti maistuvan erityisesti. Kuuluin näiden armoitettujen  jouk  

koon, joiden  lasia Hannu väsymättä  täydensi.  Lähdettäessä pois  

kiittelin Hannua  jotenkin  tähän tyyliin  "täytyyhän  sitä kunnioit  

taa synttäreitä läsnäolollaan,  kun mies on nähnyt  niin suuren 

vaivan, että on viitsinyt täyttää  50 vuotta". Juhlista  palattiin  hy  

vässä  järjestyksessä Metlan Parkanon tutkimusasemalle noin 

kello 16.30. On myönnettävä,  että sen  jälkeen  oli pantava tos  

sua toisen eteen  tiuhaan tahtiin ehtiäkseni viinakauppaan  kello 

17.00 mennessä. Siinä meikäläinen,  jo kunnioitettavan iän  saa  

vuttanut kansalainen joutui ottamaan jopa muutamia juoksuas  

keleita. Ahkeruus aina  kuitenkin palkitaan,  niinpä olin perillä 

kello 16.57. Liikunta missä tahansa muodossa on  kannatettava 

harrastus,  mutta etenkin juoksuaskelin  kiiruhtaminen on liikun  

nan jaloimpia muotoja.  

Soitin sitten "asioilta" tultuani vaimolleni,  en ollut vielä keren  

nyt itseäni  esitellä,  kun hän jo totesi  "olet tainnut  vähän ottaa". 

Tuntuu vähän siltä, että nykyajan  tietotekniikka on vielä ajas  

taan jäljessä etenkin,  jos on kysymys  vaimon intuitiosta. Siihen 

olen oppinut  luottamaan sata prosenttisesti.  Se asia,  osaanko 

hänen selvännäkökyvystään  olla kyllin  kiitollinen,  lienee tässä 

asiassa  sivuseikka.  
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Kirjailijana  
Oli lokakuun alkupäiviä,  kun Metlan Parkanon tutkimusaseman 

johtaja  Hannu  Raitio  ilmoitti minulle,  että olin tullut valituksi 

yhdeksi  tutkimusaseman 40-vuotisjuhlan  kunniaksi  julkaistavan  

kirjan  kirjoittajaksi.  Täytyy  myöntää,  että se oli yksi  elämäni 

huippuhetkiä.  Muutenkin tuntuu siltä,  että meikäläinen on Met  

lassa tärkeämpiä  henkilöitä. Aina kun joku minut näkee tai  tu  

lee vastaan, kysymys  kuuluu,  missä  vaiheessa sauna on, joko  

kohta sauna on valmis,  joko  on saatu  katto tehtyä  tai milloin 

päästään kylpemään.  Jokela  on  jo monet kerrat kysynyt,  koska  

tulen takaisin Vilppulaan.  

Vaikka olenkin pitkän  linjan  metsuri,  en kuitenkaan muista  met  

sureista kertovia juttuja kuin yhden.  Metsuri  oli  pelastanut  rik  

kaan perheen  tyttären  varmalta hukkumiselta. Tytön  isä halusi, 

palkita  pelastajan.  Saat esittää kolme toivomusta, jotka  hän yrit  

tää  täyttää,  rahasta ei ole kiinni. Ensimmäiseksi metsuri  toivoi  

viinaa  niin  paljon,  kuin hän eläissään kerkiää  juomaan.  Se  kyllä 

onnistuu, sanoi tytön isä.  Toiseksi metsuri toivoi makkaraa sa  

malla mitalla. Sekin käy,  tokaisi  isä.  Sen jälkeen  metsuri jo  

miettikin pää  punaisena,  että mitähän sitä  vielä toivoisi  ja kun  

ei muuta keksinyt  niin  sanoi, pistä kuitenkin vielä pari  pulloa  

viinaa.  

Joillakin  työntekijöillä  on  huono tapa haukkua kaiken  aikaa esi  

miehiä. Me Pertin kanssa  ei  menetellä sillä tavalla,  vaan esimie  

het haukutaan aamulla autossa  töihin mennessä, sitten taukotu  

valla työvaatteita  vaihdettaessa. Töistä tultua taukotuvalla hau  

kutaan taas  esimiestä ja edelleen autossa  kotimatkalla. Kuten  

huomaamme meillä jää koko  pitkä  päivä  tehokkaaseen työs  

kentelyyn.  Leikki sikseen,  tosiasiassa meillä on hyvä  esimies.  

Olen jossain  tilaisuudessa sanonut  Jokelasta  takanapäin,  että jos  

esimies  vielä tästä  paranee, sitten hän on jo  pilalla. On sitä  ai  

koihin eletty, kun esimiestäkin voi  sanoa melkein ystäväksi. 





Parkanon  tutkimus  

aseman  hoitokuntien 

kokoonpano  kautta 

aikojen 

Hoitokunnan  retki Itä-Aureeseen kesäkuussa  

1985. Kuvassa:  Eero  Paavilainen, Kalle  Nevan  

ranta,  Leo  Häggman, Jorma Tukeva, Markku  

Eskola, Tuovo  Levola, Kaarlo  Kinnunen, Olavi  
Laiho, Erkki  Lipas,  Hannu  Raitio, Jorma 
Koivurinne  ja Seppo Kannisto  
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Parkanon  tutkimusaseman  hoitokuntien  

kokoonpano  kautta  aikojen  

Jäsenet Varajäsenet  

1964 -  1967 

MML Eero Paavilainen Metsäntutkimuslaitos MH  Timo Salo 

Maisteri  Max. Hagman Metsäntutkimuslaitos 

MML Kimmo Paarlahti metsäntutkimuslaitos 

Metsäneuvos Erik  Berg  Kml Tapio MH Pauli Siljamäki  Kml Tapio  

Ylimetsänhoitaja  Vilho Seppälä  Metsähallitus Aluemetsänhoitaja  Viljo  Mattila 
Metsähallitus 

1968 -  1971 

MMT Eero Paavilainen Metsäntutkimuslaitos 

Maisteri Max. Hagman  Metsäntutkimuslaitos 

MML Kimmo Paarlahti metsäntutkimuslaitos 

Aluemetsänhoitaja  Viljo  Mattila Metsähallitus MH  Timo Salo 

Päämetsänhoitaja  Aarne Nikkilä  Kml Tapio Mh Matti  Niskanen Kml Tapio  

1972-1974 

MMT Max. Hagman Metsäntutkimuslaitos 

MMT Eero Paavilainen Metsäntutkimuslaitos  

Aluemetsänhoitaja  Viljo  Mattila Metsähallitus Aluemetsänhoitaja  Aarne Tuuteri 
Metsähallitus 

Päämetsänhoitaja  Aarne Nikkilä  Kml Tapio MH Matti Niskanen 
Kml Tapio  

1975-1977  

Professori Max. Hagman  Metsäntutkimuslaitos 

MMT Eero Paavilainen Metsäntutkimuslaitos 

Aluemetsänhoitaja  Viljo  Mattila Metsähallitus Metsänhoitopäällikkö  Leo  
Häggman Puulaaki Oy 

Päämetsänhoitaja  Aarne Nikkilä  Kml Tapio Tarkastaja  Matti Niskanen 
Kml Tapio  

Tutkimusaseman johtaja  Olavi Laiho 
Metsäntutkimuslaitos 

1978 

Professori  Max. Hagman 
Metsäntutkimuslaitos 

MMT Eero Paavilainen 

Metsäntutkimuslaitos 
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Jäsenet Varajäsenet  

Aluemetsänhoitaja  Viljo Mattila 
Metsähallitus 

Päämetsänhoitaja  Aarne Nikkilä 
Kml Tapio  

Metsänhoitopäällikkö  Perh-Erik Lagerwall  
Oy  Rosenlew Ab 

Tutkimusaseman johtaja  Olavi Laiho 
Metsäntutkimuslaitos 

1979 

Professori  Max. Hagman  
Metsäntutkimuslaitos 

MMT Eero Paavilainen 

Metsäntutkimuslaitos 

Aluemetsänhoitaja  Viljo Mattila 
Metsähallitus 

Päämetsänhoitaja  Aarne Nikkilä 
Kml Tapio  

Metsänhoitopäällikkö  Perh-Erik  Lagerwall  

Oy  Rosenlew Ab 

Tutkimusaseman johtaja  Olavi  Laiho 
Metsäntutkimuslaitos 

1.3.1980-28.2.1983  

Professori  Eino Mälkönen 

metsäntutkimuslaitos 

Professori  Eero Paavilainen 

Metsäntutkimuslaitos 

Erikoistutkija  Jyrki Raulo 
Metsäntutkimuslaitos 

Aluemetsänhoitaja  Viljo  Mattila Aluemetsänhoitaja  
Metsähallitus Jorma Koivurinne Metsähallitus 

Päämetsänhoitaja  Aarne Nikkilä 
Kml  Tapio  

MH Perh-Erik Lagerwall  
Suomen metsäteollisuuden keskusliitto 

1.3.1983-28.2.1986 

Professori  Eero Paavilainen 

Metsäntutkimuslaitos 

Tutkimusaseman johtaja  Olavi Laiho 
Metsäntutkimuslaitos 

MMT Erkki  Lipas  
metsäntutkimuslaitos 
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Jäsenet Varajäsenet 

Erikoistutkija  Jyrki Raulo 
Metsäntutkimuslaitos 

Aluemetsänhoitaja  Jorma Koivurinne Metsänhoitaja  Tarmo Uusitalo 
Metsähallitus Metsähallitus 

Apulaisjohtaja  Markku Eskola Metsänhoitaja  Juhani  Niiranen 
Satakunnan metsälautakunta Kml Tapio  

Metsänhoitopäällikkö  Leo  Häggman  
G.A.Serlachius Oy  

1.8.1986-31.7.1989  

Professori Eero Paavilainen Erikoistutkija Jyrki Raulo 
Metsäntutkimuslaitos Metsäntutkimuslaitos 

Professori Erkki  Annila Tutkija Antti Isomäki 
Metsäntutkimuslaitos Metsäntutkimuslaitos 

Professori Pentti Hakkila Professori Olli Uusvaara  

Metsäntutkimuslaitos Metsäntutkimuslaitos 

Päämetsänhoitaja  Pellervo Arponen Päämetsänhoitaja  Veikko 
Kml Tapio Tuovinen Kml Tapio  

Apulaisjohtaja  Markku Eskola Apulaisjohtaja  Esko  Lahti Etelä- 
Satakunnan mlk Pohjanmaan  metsälautakunta 

Apulaisjohtaja  Per-Erik Wecksten Johtaja Max Forsbacka 
Kml  Tapio Kml Tapio  

Ylimetsänhoitaja  Viljo  Kaartinen Johtaja Niilo  Piisilä 
Metsähallitus Metsähallitus 

Metsänhoitopäällikkö  Leo Häggman Apulaismetsäpäällikkö  
G.A.Serlachius Oy Olav Henriksen 

Oy  Wilh.SchaumanAb 

1.8.1989-31.7.1992 

Professori Eero  Paavilainen Erikoistutkija  Jyrki Raulo 
Metsäntutkimuslaitos Metsäntutkimuslaitos 

Professori Erkki  Annila Tutkija  Antti Isomäki 
Metsäntutkimuslaitos Metsäntutkimuslaitos 

Professori Pentti Hakkila Professori  Olli Uusvaara  

Metsäntutkimuslaitos Metsäntutkimuslaitos 

Johtaja  Niilo Piisilä Johtaja Pentti Puputti  Keski-  

Pohjois-Pohjanmaan  metsälautakunta Pohjanmaan  metsälautakunta 

Apulaisjohtaja  Markku Eskola Apulaisjohtaja  Esko  Lahti Etelä- 
Satakunnan metsälautakunta Pohjanmaan  metsälautakunta 

Apulaisjohtaja  Per-Erik Wecksten Johtaja  Max Forsbacka 
Österbottens  skogsnämnd Österbottens skogsnämnd  

Ylimetsänhoitaja  Viljo Kaartinen Aluemetsänhoitaja  
Metsähallitus Jorma Koivurinne Metsähallitus 

Toimitusjohtaja  Olav  Henriksen Aluemetsänhoitaja  Eero Maamäki 
Pohjanmaan  Puu Oy Veitsiluoto Oy  
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Jäsenet Jäsenet  

1.8.1992  -  31.7.1995 1.8-1998-31.7.2001  

Tutkimusjohtaja  Eero  Paavilainen Yksikön  päällikkö  Tuomo Vehmas 
Metsäntutkimuslaitos Metsähallitus 

Professori Pentti Hakkila Prof. Erkki  Haukioja  
Metsäntutkimuslaitos Turun yliopisto  

Tutkimusaseman johtaja  Olavi Laiho Maankäyttöjohtaja  Kaj  Karlsson 
Metsäntutkimuslaitos Metsämannut Oy  
Professori  Erkki  Haukioja Johtaja  Ulla Koivusaari 
Satakunnan ympäristötutkimuskeskus Pirkanmaan ympäristökeskus  

Johtaja  Niilo Piisilä Ympäristönsuojelun  päällikkö  
Pohjois  -Pohjanmaan  metsälautakunta Liisa-Maria Rautio 

Suunnittelupäällikkö  Tapio Nummi Länsi-Suomen ympäristökeskus  
Satakunnan metsälautakunta Luonnonhoidon asiantuntija  

Ylimetsänhoitaja  Viljo  Kaartinen Matti Seppälä  
Metsähallitus Etelä-Pohjanmaan  metsäkeskus  

Metsäpäällikkö  Olav  Henriksen Metsänhoitopäällikkö  Antti Peltonen 
Oy  Wilh. Schauman Ab Pirkanmaan metsäkeskus  

Metsänhoitopäällikkö  Tapio Nummi 

1.8.1995-31.7.1998 Lounais-Suomen metsäkeskus 

Tutkimusaseman johtaja Olavi Laiho 
Metsäntutkimuslaitos 

Apulaisprofessori  Eva-Mari Aro  
Turun  yliopisto  

Yksikön  päällikkö  Ahti Paavonen  
Metsähallitus 

Maankäyttöjohtaja  Kaj  Karlson 
Metsäliitto 

Ylitarkastaja  Rauni  Itkonen 
Hämeen  ympäristökeskus  

Metsänhoitopäällikkö  Jaakko  Salo 

Etelä-Pohjanmaan  metsälautakunta 

Metsänhoitopäällikkö  Antti  Peltonen 
Pirkka-Hämeen metsälautakunta 

Metsänhoitopäällikkö  Tapio  Nummi 
Satakunnan metsälautakunta 
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Kirjan  kuvat:  

Metlan kuva-arkisto  /  Erkki  Oksanen 

Kansilehti/ala 

sivut:  4, 6,  18, 25,  29,  43,  44,  52,  54  ylä,  54 ala,  74, 82, 83, 87, 99, 102,  107,  110,  

116, 122, 123, 125, 128, 146,  156,  163,  168, 172,  174,  178, 179, 181, 190, 192, 195,  

197, 198, 210, 212,  218, 

Metlan kuva-arkisto  /  Olli Heikinheimo 

sivut: 124, 126 

Metla, Parkanon tutkimusaseman kuvakokoelma 

Kansilehti/ylä  

sivut: 19, 27, 32, 33  ylä  ja keski,  35, 43, 53,  55 ylä, 56, 57,  58,  60,  73,  91,  95,  105,  
106,  111, 112  ala,  147,  148,  150, 157, 158, 160,  161,  191,  171 

SA-kuva 

sivut: 7, 13, 14, 17 

Oikeusministeriö,  vankeinhoito-osasto 

sivut: 8, 11 

Metla / Hannu  Latvajärvi 

sivut: 24,  53, 64,  65, 71, 72,  88,  92,  93,  95, 100, 101, 105 ylä, 106, 107 (Aimo 

Jokela)  108,  109, 112  -113 ylä,  114, 125 ylä, 211, 214 , 215  

Parkanon Säästöpankki  

sivu:  54 

Yksityiskokoelma  /  Eero Paavilainen 

sivut: 36,  37, 40,  42,  43 

Yksityiskokoelma  /  Juhani Käenmäki 

sivu:  55 / ala 

Yksityiskokoelma  / Kaarlo Kinnunen 

sivut: 117, 118, 119, 120, 121 

Yksityiskokoelma  /Aarne Nikkilä  

sivut: 139,  143, 144, 145 

Yksityiskokoelma  / Helvi Mäkitalo 

sivut: 151,  153 
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