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ALKUSANAT 

Vuonna 1976 julkaistiin  moniste "Metsäntutkimuksen perusteita  

käytännön  met säammattimi eh ille". Moniste oli tarkoitettu 

pääasiassa  koulutustoimintaa varten. Myöhemmin tämä moniste 

julkaistiin  kahdessa Metsän ja Puun numerossa  1977. Käsillä 

olevan monisteen alkuosassa on monistettu nämä Metsän ja Puun 

artikkelit.  Lisäksi  esitetään Metsänhoitaja-lehdessä  1977 

julkaistu  artikkeli metsäntutkimuksen julkaisujen  määrästä ja 

laadusta sekä lopuksi  leikkimielinen kommentti tutkimusraport  

tien tulkitsemisesta.  

Helsinki 1977-10-25 

Matti  Kärkkäinen 
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8 METSÄ JA  PUU 1977: 6—7 

TIETOA METSÄNTUTKIMUKSESTA  

Käytännön  tehtävissä  toimivat met  
säammattimiehet joutuvat  työssään  te  
kemisiin tieteellisen tutkimuksen 

kanssa  jopa päivittäin.  Tavallisesti  käy  
tetään hyväksi  niitä tutkimustuloksia,  

joita vuosien mittaan on  kertynyt.  
Esim. kun  metsäammattimies päättää  

järjestää  männyn  istutuksen  kevääksi  ja 
kuusen  istutuksen syksyksi,  hän kenties 
noudattaa niitä ohjeita,  joita on opis  
keluaikanaan saanut.  Nämä ohjeet  pe  
rustuvat  puolestaan  niihin tutkimuk  
siin,  joissa  on todettu männyn  kevätis  
tutuksen onnistuvan yleensä  syysistu  
tusta  paremmin  ja kuusen  syysistutuk  
sen  onnistuvan yhtä  hyvin  tai parem  
min syksyllä  kuin keväällä. Tällaisia 

päätöksiä  tehtäessä ei useinkaan aja  
tella,  että  kysymyksessä  ovat  tutkimuk  
sen löytämät  tai  käytännössä  tehtyjä  
havaintoja vahvistavat säännönmu  
kaisuudet.  

Perinteellisesti  tieteellisen  tutkimuk  

sen  saavutuksia  on käytetty  juuri  edel  
lä  esitetyllä  tavalla. Ammatillisessa  pe  
rusopetuksessa  sekä  myöhemmässä  täy  
dennys-  ja jatkokoulutuksessa  on py  
ritty  esittelemään löydettyjä  säännön  
mukaisuuksia  ja soveltamaan  niitä käy  
täntöön. Tällöin tutkimusta suorittavan 

henkilön ja  sen  tuloksia  käyttävän  am  
mattimiehen välillä on kouluttaja,  joka 
siivilöi  tutkijoiden  tuloksista  oleellisen 

ja tarjoaa  sen  koulutuksessaan  ammat  
timiehelle. 

Perinteellisen tieteestä tiedottamisen 

lisäksi  viime  vuosikymmeninä  on yleis  

tynyt  myös  tutkimusten välitön hyö  
dyntäminen.  Tällöin ammattimies seu  
raa  suoraan  tieteellisiä  julkaisusarjoja  
ja tekee  esitetyistä  tuloksista omat joh  
topäätöksensä  ongelmiensa  ratkaise  
miseksi.  Tällainen tieteen välitön hy  
väksikäyttö  edellyttää  perusteellista  ja 
korkealuokkaista ammattikoulutusta,  

hyvin suunniteltua tieteellisen tiedon 

välitystä  ja ennen muuta ammattimie  
hen positiivista  asennoitumista ja riittä  
vää aikaa tieteen kehityksen  seuraa  
miseen. 

Jotta  metsäammattimies voisi seurata 
suoraan metsätieteellistä tutkimusta,  
hänellä täytyy olla tiedossaan tutkimus  
ten julkaisupaikat.  Tämän lisäksi  am  
mattimies tarvitsee perustiedot  myös  
tieteellisen työn  tekemisestä ja tutki  

musraportin  laadinnan periaatteista.  
Nopeasti  kehittyvässä  metsätalou  

dessa tutkijoiden  työn  seuraaminen ei 
aina vielä riitä. Joidenkin  erityisongel  
mien ratkaisemiseksi metsäammatti  

mies joutuu  soveltamaan samanlaisia 

systemaattisia  tiedon selvittämismene  
telmiä kuin  tutkimustyötä  ammatikseen 
tekevä. Tämän vuoksi on tarpeellista,  
että metsäammattimiehellä on riittävä  

käsitys  uuden tiedon hankkimisessa 
noudatettavista  menetelmistä ja peri  
aatteista. 

Jäljempänä tarkastellaan eräitä 
yleisimpiä  metsätieteellisiä  julkaisusar  

joja  ja  niiden käyttöä  käytännön  metsä  
talouden kannalta. Tämän lisäksi  esite  

tään perustietoa  kokemusperäisen  tie  
don hankinnasta  ja pienimuotoisesta  
tutkimuksen tekemisestä. 

JULKAISUSARJOJEN  

JAOTTELU  

Tieteelliset tutkimukset julkaistaan  
metsäalalla tavallisesti tieteellisissä  jul  

kaisusarjoissa.  Julkaisusarjojen  lisäksi  
tutkimuksia  voidaan julkaista  erillisinä  
kirjoina  tai monisteina, mutta tällainen 
on harvinaista. Käytännöllisesti  katsoen 
kaikki  käytännön  metsäammattimiehen 
kannalta tärkeä uusi tietoaines julkais  
taan sarjajulkaisuissa.  

Julkaisusarjoja  on yleisesti  ottaen 
kahta tyyppiä.  Aikakauskirjat  ilmesty  
vät säännöllisesti,  esim. 4 kertaa  vuo  

dessa, ja yksi  aikakauskirjan  numero 
sisältää  yleensä  useita tutkimuksia. Ai  
kakauskirjoihin  ovat verrattavissa myös  
tieteelliset aikakauslehdet.  Esim. Silva 

Fennica on 4  kertaa  vuodessa ilmestyvä  
aikakauskirja  ja Paperi  ja Puu on taas  
12 kertaa vuodessa ilmestyvä  pääosin  
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tieteellinen aikakauslehti.  

Aikakauskirjojen  ja vastaavien lisäksi  
on  myös sellaisia  sarjajulkaisuja,joiden  
niteet ilmestyvät  vaihtelevin väliajoin.  
Tavallisesti kukin  nide  sisältää  vain yh  
den tutkimuksen. Niteet  on tavallisesti  

numeroitu juoksevasti  tai siten,  että  
muutamat peräkkäiset  niteet muodos  

tavat  yhtenäisen kokonaisuuden. Esim. 

Metsäntutkimuslaitoksen julkaisemassa  

sarjassa  Folia Forestalia on juokseva  
numerointi, ja saman laitoksen jul  
kaisussa  Metsäntutkimuslaitoksen Jul  
kaisuja  on  taas  sellainen numerointi, 
jolloin  samaan volyymiin  kuuluu useita  
erillisesti julkaistuja  niteitä. 

Ulkomaisissa  metsätieteellisissä  jul  

kaisusarjoissa  sovelletaan vastaavaa  
kävtäntöä kuin edellä on selostettu. 

KOTIMAISIA METSÄTIETEELLISIÄ  

JULKAISUSARJOJA  

Edellä  on  jo esimerkkinä mainittu 
muutama kotimainen metsätieteellinen 

julkaisusarja.  Kaiken kaikkiaan  hyö  

dynnettäviä  julkaisusarjoja  on kuiten  
kin  useita kymmeniä. Rajanveto  metsä  
tieteellisen ja  vain sitä sivuavien  tie  
teenalojen  välillä on  kuitenkin  horjuva.  
Esim. metsänhoitotieteellisen perustut  
kimuksen löydöksiä  on  usein esitetty  
puhtaasti  kasvitieteellisissä  julkaisusar  

joissa.  ja metsähyönteisiä koskevat  ha  
vainnot kirjataan  usein  hyönteistieteel  
lisissä  julkaisusarjoissa. Tässä  yhtey  
dessä  keskitytään  vain muutamiin tär  
keimpiin  sarjoihin.  

Folia Forestalia 

Metsäntutkimuslaitoksen julkaisu  
sarjoista  011  käytännön  metsäammatti  
miehen kannalta kiintoisin  Folia  Fo  

restalia. Tässä sarjassa  julkaistavat  tut  
kimukset  on lähes  poikkeuksetta  tehty 
suomenkielellä. Tutkimusraportit  teh  
dään yleensä käytännön  metsätalou  
delle tärkeistä  ongelmista.  Varsinaisten 
tutkimusten lisäksi  sarjassa  on  julkaistu  
mm. puutavaranmittauksen  muuntolu  

kuja  Metsäntutkimuslaitoksen viral  
lisina päätöksinä.  

Esimerkiksi vuonna 1976 mainitussa 

sarjassa  on  julkaistu  tietoja  havusaha  
tukkien ja kuitupuun  kuoren  määrästä. 
Näitä tietoja tarvitaan puutavaran mit  
tauksessa. Eräissä muissa tutkimuksissa 

on  tarkasteltu koivun luontaista uudis  

tumista muokatulla kangasmaalla,  vil  

jeltyjen  visakoivikoiden  laatua ja kehi  

tystä  Etelä-Suomessa,  ensiharvennuk  
sissa  kertyvän  puutavaran  määrää jne.  
Sarjassa  on julkaistu  myös  työtieteel  
lisiä tutkimuksia,  joissa  esitettyjä  tuo  
toksia voidaan käyttää  suuntaa  anta  
vina  lukuina mm.  organisoitaessa  työtä  
käytännön metsätaloudessa.  Folia Fo  

restalia -sarjassa  on  esimerkiksi  tarkas-  

teltu, millainen ajanmenekki  on  eräil  
lä uusilla  kaato-kasauskoneilla tietyissä  
olosuhteissa. Samoin on tarkasteltu 

työn  tuotosta  ja työntekijän  kuormittu  
mista tehtäessä kuitupuuta  liukupuo  
mikuormausta varten. Edelleen on esi  

telty uusia menetelmiä pienpuun  kaata  
misessa  moottori- ja raivaussahoihin 

perustuvilla  laitteilla jne.  
Folia  Forestalia-sarjassa  julkaistavia  

tutkimuksia saa  ostaa  valtion painatus  
keskuksesta.  Sinne  voi  jättää myös  py  
syvän tilauksen. Tutkimukset on hin  
noiteltu omakustannusperiaatteen  mu  
kaan ottamatta huomioon tutkimus  

kustannuksia. Useimmat tutkimukset  

ovat 20 .  .  .  30 painosivua,  ja niiden 
hinta on esimerkiksi  2,5 

.
 .  . 3,5 mk.  

Metsäntutkimuslaitoksen 

julkaisuja 

Metsäntutkimuslaitoksen toinen jul  

kaisusarja, Metsäntutkimuslaitoksen 
Julkaisuja  on  toiselta nimeltään Com  
municationes Instituti Forestalis Fen  

niae. Jälkimmäistä  nimeä, usein lyhen  
netyssä muodossa Commun.Inst.For.- 

Fenn., käytetään  usein myös  suomen  
kielisissä  kirjallisuusviitteissä.  

Metsäntutkimuslaitoksen  Julkaisuja  -  

sarjassa  julkaistaan  yleensä  sellaiset tut  
kimusraportit,  jotka  ovat  jollakin  ta  
valla perusteiden  tutkimista  tai muuten  
sellaisia,  etteivät  ne  oletettavasti  välittö  

mästi kiinnosta käytännön  metsäam  
mattimiestä. Tässä  julkaisusarjassa  jul  

käisuraportit  ovat suomenkielisiä tai 
kirjoitettuja  jollakin  suurella tieteel  
lisellä kielellä.  

Esimerkiksi  vuonna 1976 Metsäntut  

kimuslaitoksen Julkaisuja  -sarjassa  on 

esitetty  tuloksia maanmuokkauksen 
vaikutuksesta  metsämaassa oleviin  bak  

teeripopulaatioihin.  Samoin on  tarkas  
teltu kalkituksen  ja muokkauksen vai  
kutusta  typen  mobilisaatioon turpeessa 
silloin,  kun  lärnpöiila  on vakioitu  eri  
tasoille. Edelleen on  esitetty  havaintoja  
eri  tekijöistä  pientalojen  koon  ja  mate  
riaalien valinnan selittäjinä,  mänty-  ja 
kuusitukkien kuoren tiheydestä  ja kos  
teudesta jne.  

Joissakin  tapauksissa  Metsäntutki  
muslaitoksen Julkaisuja  -sarjassa  on 

esitetty  sellaista tietoa,  jonka  merkitys 
on muuttunut muutaman vuoden ku  

luessa. Ilrnestymishetkellä  tutkimusra  

portti  on vaikuttanut metsäammatti  
miehen mielestä teoreettiselta, mutta 

muutamassa vuodessa kehitys  on  eden  

nyt niin, että tutkimustulokset  ovat  
muuttuneet  kiinnostaviksi ja tarpeel  
lisiksi  myös  käytännön  metsätalouden 
kannalta. Esimerkiksi  vuonna 1969 jul  
kaistut  havainnot männyn  ja kuusen 
oksien  ominaisuuksista eivät tuolloin 

kiinnostaneet tavallista kenttäammatti- 

miestä,  mutta nykyisin,  vuonna  1976, 
näitä tietoja tarvitaan tarkasteltaessa 
kokopuuhaketuksen  edullisuutta ja sen 
mahdollistamaa  raaka-ainelisää. Tämä 
esimerkki osoittanee, kuinka vaikeaa 

on  tehdä ero  käytännöllisen  ja epäkäy  
tännöllisen tutkimuksen välillä. 

Myös Metsäntutkimuslaitoksen Jul  

kaisuja  -sarjaa  saa  ostaa  Valtion Paina  
tuskeskuksesta.  Myös siitä  voi  jättää  pv  
syväistilauksen.  Folia Forestalia -sar  

jan tavoin se on  hinnoitettu edullisesti. 

METLAn monisteet 

Edellä mainitut sarjat  Folia Foresta  
lia ja Metsäntutkimuslaitoksen Jul  
kaisuja  ovat  molemmat painotuotteita.  
Näiden lisäksi Metsäntutkimuslaitok  

sella julkaistaan  viljalti monisteita, 
joista osa on kerätty  paikallisiksi  

monistesarjoiksi.  Näillä monisteilla ei 
yleensä  ole  laajaa kansallista  merkittä  
vyyttä,  mutta erityisesti  oman erikois  
alansa  tai sijaintialueensa  ongelmia  
pohtiessaan  ne saattavat  olla  aivan eri  

tyisen  kiintoisia  paikalliselle  metsäatn  
mattimiehelle. Näissä  monistesarjoissa  
ja  erillisissä  monisteissa  tutkimustulok  
set esitetään erityisen  käytännönlä  
heisesti ja välttäen tarpeetonta  asian 
paisuttelua.  Näissä monisteissa on  saa  
tettu julkaista  myös  yleistajuisia  artik  
keleita,  luentopäivien  esitelmiä jne.  

Tärkeimmät monisteet on  ilmeisesti 

julkaistu  tutkimusasemien tiedonantoja  

-sarjassa.  Tällaisia monisteita on tehty 
mm. Rovaniemellä ja Suonenjoella.  
Lukumäärä ei ole kovin suuri,  esim. 

vuonna 1975 7  nidettä,  joissa  julkaistiin  
16 artikkelia. 

Mainittujen monisteiden painos  
määrä ja jakelu  ovat  rajoitettuja.  Yleen  
sä niissä julkaistut  tulokset on myö  
hemmin julkaistu  sarjassa  Folia  Fores  
talia tai Metsäntutkimuslaitoksen Jul  

kaisuja. Mikäli jokin  erityinen  
moniste kiinnostaa,  sitä  voi tiedustella 

suoraan Metsäntutkimuslaitokselta. 

Metsätehon Tiedotus 

ja Metsätehon katsaus  

Erityisesti  puunkorjuutehtävissä  toi  
miville metsäammattimiehille ovat tut  

tuja  Metsätehon sarjat.  Metsätehon tie  
dotukset sisältävät  käytäntöä  palvele  
vien sovellettujen  omien tutkimusten 
yksityiskohtaisia  tuloksia. Katsaukset 
sisältävät taas lyhyessä,  tiivisteyssä  
muodossa omien tutkimusten ja  kokei  
lujen  sekä tärkeimpien ulkopuolisten  
suorittamien tutkimusten tuloksia.  Sa  

moin tässä sarjassa  selostetaan uusia 
työmenetelmiä ja kohteita  sekä  metsä  
töiden alalle tapahtuvaa  kehitystä  eri 
puolilla  maapalloa.  
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Tietoa 

Metsätehon seloste  

Tiedotukset  ja  katsaukset  ovat  paino  
tuotteita, joiden  koko  on  A 4. Näiden  
lisäksi  Metsäteho julkaisee  vielä monis  
teasuisia selosteita,  jotka  sisältävät  sup  

pea-alaisten  selvitysten  tuloksia tai  laa  
jempien  tutkimusten osatuloksia. 

Metsätehon Julkaisu  

Viime vuosina Metsäteho ei  ole  jul  
kaissut  Metsätehon julkaisuja  -sarjaa.  
Takavuosina tässä sarjassa  julkaistiin  
laajojen  tutkimusten tuloksia.  Eräät  tä  
män sarjan  raportit  ovat mielenkiin  
toisia vielä nykyäänkin.  

Metsätehon opas 

Tieteellisten julkaisujen  ohella Met  
sätehon julkaisutoiminnasta  kannattaa  
mainita vielä Metsätehon oppaat,  jotka  
ovat  tiettyyn  asiakokonaisuuteen kes  

kittyviä  käytännön  opaskirjasia.  Näissä  
pyritään  mm. hyödyntämään  tehtyjä  
tutkimuksia. 

Metsätehon julkaisemista sarjoista  
tunnetuin lienee Metsätehon katsaus.  

Esim. v.  1976 kyseisessä  sarjassa  on kä  
sitelty  inin. korjaus-  ja tuotostilastoja  
eri  puunkorjuukoneista.  Lisäksi  on  tar  
kasteltu  uutta kokopuuhakkuria  PH-3,  
alikasvoksen vaikutusta Pika-75 har  

vesterin työskentelyyn,  JEHU-lauta  
sauraa metsämaan muokkauksessa,  ko  

kopuuhakkeen  kuormausta välivaras  
tosta  jne. Kuten  otsikoista  on  käynyt  
ilmi, puunkorjuututkimusten  lisäksi  
katsauksissa  on tarkasteltu  myös  met  
sänhoitotöiden koneellistamista. 

Kuten edellä on  todettu. Metsätehon 

tiedotuksissa julkaistaan  varsinaiset tut  

kimusraportit.  Viime vuosina on tar  
kasteltu  mm. kokopuuraakaaineen  au  
tokuljetusta,  hakkuutähteiden metsä  

kuljetusta  kuormatraktorilla,  korjuuo  
losuhteiden kehittämisen mahdollista  

mia kustannussäästöjä,  puunkorjuun  
kehitysennustetta  vuoteen 1984 saakka  

jne. ' 
Esimerkkinä Metsätehon selosteissa 

käsitellyistä  ongelmista voidaan 
mainita puunkorjuun ruottavuusti  
lasto,  erään paakkutaimien  kuljetus  
menetelmän analysointi,  kokopuiden  
korjuu  viljelymännikön  ensimmäisessä 
harvennuksessa  jne.  

Metsätehon eri  julkaisusarjoissa  te  
kemät tutkimusraportit  ovat  kaikkien  
asiasta kiinnostuneiden tilattavissa.  Jul  
kaisut  on hinnoiteltu varsin edullisesti,  

joten  kustannukset  eivät  yleensä  ole  es  
teenä tiedon saamisessa. 

Suomen Metsätieteellisen 

Seuran saijat  

Edellä tarkasteltujen Metsäntutki  
muslaitoksen ja Metsätehon lisäksi  
metsätieteellistä tutkimusta harjoite  
taan  myös  lukuisissa  muissa paikoissa,  
joilla  ei ole omaa julkaisusarjaa.  Esi  
merkiksi  Helsingin  yliopiston  metsälai  
toksilla harjoitetaan  tutkimusta sekä  

yliopiston  omin sekä  Suomen Akate  
mian myöntämin  varoin. Melkoinen 
osa tämän tutkimustoiminnan tulok  

sista  julkaistaan  Suomen Metsätieteel  
lisen Seuran kustantamissa sarjoissa  
Acta Forestalia Fennica ja Silva Fen  
nica. Yliopistotutkijoiden  lisäksi  näihin 

sarjoihin kirjoittavat  monet var  
sinaisista tutkimusorganisaatioista  eril  
lään olevat tutkijat.  Viime aikoina  

myös Metsäntutkimuslaitoksella työs  
kentelevät tutkijat  ovat  julkaisseet  töi  
tään myös näissä sarjoissa.  

Silva Fennica 

Kuten aiemmin on jo esitetty,  Silva  
Fennica  on  aikakauskirja,  joka  ilmestyy  
neljä  kertaa  vuodessa.  Kukin  numero  
sisältää useita tutkimuksia,  tavallisesti 
4  .  .  .  7,  joiden  aiheet saattavat  olla  hy  
vin erilaisia. Raportit  on yleensä  kirjoi  
tettu suomeksi,  joskin  viime  aikoina  on 
painettu  myös  englanninkielisiä  tutki  
muksia. Silva  Fennicassa  julkaistavat  
tutkimukset  ovat  yleensä  lyhyitä,  joskus  
esitutkimuksen luonteisia. Varsinaisten 

tutkimusraporttien  lisäksi Silva Fenni  
cassa  on  julkaistu  myös poleemista  tie  
teellistä kirjoittelua  ja vastaavaa  
ainesta. 

Acta Forestalia  

Fennica 

Suomen Metsätieteellisen Seuran 

toinen sarja,  Acta Forestalia  Fennica,  
on vanhin Suomessa nykyään  ilmesty  
vistä metsätieteellisistä sarjoista.  Tämä 

sarja  julkaistaan  nykyään  erillisinä ni  
teinä, jotka ilmestyvät  epäsäännöllisin  
väliajoin.  Tutkimukset  ovat  suomeksi  
tai jollakin  suurella  tieteellisellä  maail  
mankielellä. Tutkimuksissa käsitellään 

usein metsätieteiden perusteita,  joskin  

myös  käytännönläheisiä  teemoja  on  ol  
lut.  

Esimerkkinä  Silva Fennican sisällöstä 

voidaan mainita v. 1976 ilmestyneet  
tutkimukset,  joissa  on käsitelty  kasvi!-  

lisuuden muuttumista Koilliskairan  au  

tiotupien  ympärillä,  metsäkoneiden 
heilunnan ergonomisia  haittoja,  met  
sikkösadannan määrää ja vaihtelua 
eräässä luonnontilaisessa kuusikossa, 

kokopuuhakkeen  voidaan mainita 
esim. Neuvostoliiton metsäntutkimusta 

koskeva  raportti,  metsäntutkimuksen 
tavoitteita koskeva  aiustussarja  jne. 

Acta Forestalia Fennicassa  on  taas 

julkaistu  mm. tietoja metsien tuoton  
alueellisista  eroista Suomessa, ulkoili  

joiden  metsikköarvostuksista,  eri  toi  
mien vaikutuksesta  luonnontaimistojen  

kehitykseen  soilla jne.  
Edellämainitut sarjat  ovat  tilattavissa 

Suomen Metsätieteelliseltä Seuralta. 

Nykyisin  Silva Fennican vuosikerta 
maksaa n.  30 mk  ja  Acta Forestalia Fen  
nican niteet n. 6 mk/kpl.  On myös  
mahdollista saada eripainoksia  Silva 
Fennican artikkeleista ja kokonaisia 
numeroita. 

Helsingin  yliopiston  
metsälaitosten tiedonannot 

Perinteellisesti on Helsingin  yliopis  
ton metsälaitoksille tehdyt työt  jul  
kaistu painetuissa  Suomen Metsätie  
teellisen Seuran sarjoissa,  joista  edellä 
on  ollut puhe.  Viime vuosina likimain 
kaikki  metsälaitokset  ovat kuitenkin 

ryhtyneet  julkaisemaan  myös omia 

monistesarjojaan.  Suurimmat sarjat  
ovat  metsänhoitotieteen  laitoksella ja  
metsäteknologian  laitoksella. Helsingin  
yliopiston  metsäteknologian  laitoksen 

tiedonantoja  -sarjassa  on julkaistu  yli  
30 erillistä tutkimusraporttia.  Aiheista 
mainittakoon tutkimus kookkaan  kuu  

sitaimiston vaurioitumisesta ylispui  
den  poistossa,  kaato-juontokoneen  la  
jittelua  koskeva  tutkimus,  selvitys  inet  

sätyötieteellisen  tutkimuksen perus  
teista, metsäteiden rakennuskustan  
nuksia koskeva analyysi  jne.  Helsingin  
yliopiston  metsänhoitotieteen laitoksen 

tiedonantoja  -sarjassa  on  taas  julkaistu  
yli 10  työtä,  joista  viimeisimmät koske  
vat männyn  ja kuusen siementen tu  
houtumista metsämaassa, metsänuu  
distustöiden ajanmtnekkiä  ja kustan  
nuksia sekä  metsätalouden ympäristö  
vaikutuksia. 

Eri metsäiaitosten monistesarjoihin  
kuuluvia monistetöitä voi tilata ky  
seisiltä  laitoksilta.  Monisteet on  yleen  
sä hinnoiteltu omakustannusperiaat  
teella,  jolloin  esim. yli  100  sivua  käsit  
tävä moniste voi maksaa  alle 10 ink. 

Mainituissa monistesarjoissa  on  jul  
kaistu  tutkimusraporttien  lisäksi  myös  

opetusmonisteita. Myös  niistä saattaa 
olla  eräissä  tapauksissa  tutkimuksellista  
hyötyä.  

Kun  edellä  mainittuja  monistesarjoja  
on useita, niiden sisällön selvittäminen 
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käy  parhaiten  päinsä  keskitetysti  Hel  
singin yliopiston  metsäkirjaston  avul  
la. Yleensäkin näistä monisteista tie  

dotti»  minen on heikkoa ja  satunnaista. 
Luultavaa on, että  näiden sarjojen  mer  
kitys  tulevaisuudessa vähenee yleisen  
keskittämispyrkimyksen  vuoksi.  

Työtehoseuran  Metsätiedotus 

Nimenomaan maatilan omiin 

koneisiin perustuvan  puunkorjuun  ja 

yleensäkin  rnaatilametsätalouden kan  
nalta tärkeitä ovat  työtehoseuran  jul  

kaisusarjat.  Näistä tunnetuin on  Työte  
hoseuran Metsätiedotus. Nämä metsä  

tiedotukset ovat  lvhyitä,  kohtuuhin  
taisia painotuotteita,  joissa  tutkimustu  
loksia on käsitelty  yleistajuisessa  muo  
dossa. Viime vuosina metsätiedotuksia 

on  julkaistu  metsäkoneiden huollosta, 
kuorellisen puutavaran varastovioista,  
kaarnakuoriaisten tuhoista, ensihar  

vennuspuun korjuusta,  istutuskuusikon 
hoitamisesta jne.  

Työtehoseuran Julkaisu  

Toinen Työtehoseuran julkaisema  
sarja on Työtehoseuran  Julkaisuja.  
Viime aikoina tässä  sarjassa  ei  ole  il  

mestynyt  paljoakaan  tutkimuksia. Il  
mestyessään  nämä tutkimukset ovat  pe  
rusteellisia ja sivumäärältään laajoja.  
Viimeisimmät ilmestyneet tutkimukset  

koskevat  yksityismetsien  puunkorjuuta  

ja puutavaran  teon ergonomiaa.  
Työtehoseuran  metsätiedotuksia ja  

julkaisuja  saa tilata Työtehoseuralta.  
Erityisesti  metsä tiedotukset ovat hin  
naltaan halpoja  ia  suppeutensa  vuoksi  
suosittuja  kentallt toimivien ammatti  
miesten keskuudessa.  

VAKOLAn koetusselostus, Suo, 

Paperi  ja Puu,  Metsä ja  Puu, 
Sahamies, Puumies 

Edellä lueteltujen  sarjojen  lisäksi  on 
eräitä muita, jotk.i  saattavat  kiinnostaa  
myös  kenttäiniestä,  VAKOLA  julkaisee 
koetusselostuksia mm. metsätyö  
koneista. Suo-lehdessä käsitellään soi  

den puuntuottoon ja ojitukseen  liitty  
viä näkökohtia. Paperi  ja Puu on eri  
tyisen  mielenkiintoinen saha- ja sellu  
teollisuuden palveluksessa  olevalle  am  
mattimiehelle, joskin  suurin osa  tutki  

musraporteista  käsittelee insinööritie  
teellisiä aiheita. Edelleen kannattaa 

mainita lehdet Metsä ja  Puu,  Sahamies 

ja Puumies,  joskin näissä lehdissä tie  
teellinen aines  on  yleensä  referaatteja  ja 
laajuudeltaan  riittämätön varsinaisiin 
tutkimuksiin  perehtymisen  kannalta. 

Ulkomaisia  metsätieteellisiä  julkaisusarjoja  

Kielitaitoisen metsäammattimiehen 

kannalta kotimaisen tutkimuksen  

lisäksi  mielenkiintoisia ovat  erityisesti  
Pohjoismaissa  tehdyt  tutkimukset,  
koska olosuhteet eri  Pohjoismaissa  
poikkeavat  varsin  vähän toisistaan. Eri  
tyisesti  ruotsalaiset ja  norjalaiset  tutki  

musraportit  saattavat  olla  hyödyllisiä.  

Skogsarbeten Ekonomi 

Nytt Teknik 
Redogörelse  

Mitään tilastoa  Suomessa käytetyistä  
ulkomaisista  metsätieteellisistä  sarjoista  
ei ole olemassa. Luultavaa kuitenkin 

on, että ruotsalainen Metsätehoa vas  

taava  elin Skogsarbeten  on onnistunut 
parhaiten  julkaisujensa  markkinoin  
nissa. Nämä Skogsarbetenin  julkaisu  

sarjat  ovat  Teknik,  Nytt, Ekonomi ja 
Redogörelse  -sarjat.  

Teknik-sarjassa  esitellään nimensä 
mukaisesti erilaisia teknisiä  ratkaisuja  

erityisesti  puunkorjuun  ongelmia  var  
ten. Vuonna 1976 on  tarkasteltu mm. 

erilaisten kuormaimien ominaisuuksia. 

Kockuin-monitoimikonetta jne. Sar  

jassa  ei  julkaista  varsinaisia tutkimustu  
loksia,  vaan kysymyksessä  ovat  lähinnä 
esittelyt.  

Myös  sarjat  Nytt ja Ekonomi ovat  
luonteeltaan samanlaisia. Edellisessä  

sarjassa  julkaistaan  informaatiota mm. 
Skogsarbetenin  toiminnasta ja eri  
laisista muista ruotsalaisista  ammatti  

rmestä kiinnostavista asioista. Ekono  

mi-sarjassa  taas  tarkastellaan taloudel  
lisia kysymyksiä.  Esim.  v.  1976 on  tar  
kasteltu metsätalouden ajoneuvoja  v. 
1975 tehdyn  tiedustelun mukaan,  har  
vennuksessa käytettyjen  puunkorjuu  
koneiden taloutta jne. Eräät Ekono  

mi-sarjan  raportit  ovat kiinnostavia 
myös  Suomessa. 

Varsinaiset tutkimusraportit  Skogs  
arbeten julkaisee  Redogörelse-sarjas  
sa.  Esim. v.  1976 on  tarkasteltu pitkä  
ulotteisten kuormaimien käyttöä  har  
vennuksissa,  kuormatraktoreiden tuo  
toksia harvennuksissa,  runkojen  jakau  
mia eräiden tekijöiden  suhteen,  nivel  

ohjattujen ajoneuvojen  sibustabili  
teettia jne.  

Suomalaisiin vastaaviin julkaisuihin  
verrattuna Skogsarbetenin  tutkimusra  

portit  ovat kalliita. Redogörelse-sar  
jan 20 ...  30  sivua käsittävät  julkaisut  
maksavat  yleensä  20  ...  30 Rkr.  Vuosi  
kustannus esim. metsäteollisuusyhtiön  
kirjastoa  varten  lienee kuitenkin katsot  
tava kohtuulliseksi. 

Sveriges Skogsvårdsförbunds  
Tidskrift  

Skogsarbetenin  julkaisut ilmestyvät 
niteittäin epäsäännöllisin  väliajoin.  Esi  
merkkinä ruotsalaisesta aikakauskir  

jasta  voidaan mainita Sveriges  Skogs  
värdsförbunds  Tidskrift,  joka on  eri  
tyisen  mielenkiintoinen metsänhoito  
miesten  kannalta. Tätä aikakauskirjaa  
julkaisee  Sveriges  Skogsvätdsförbund,  

jolta  se  on tilattavissa  n. 45 Rkr  hin  
nalla. Vuosittain ilmestyy  6  numeroa 
kokonaissivumäärän ollessa tavallisesti 

yli  600.  Aikakauskirjaa  voi pitää  näin 
ollen halpana.  

Vuonna 1976 Sveriges  Skogsvärds  
förbunds Tidskrift  on  kiinnittänyt  huo  
miota mm. hyönteisten  torjuntaan  
puutavaravarastoilla,  siementen itävyy  
den parantamiseen,  erilaisten  maan  

muokkaustapojen  vaikutukseen tai  
mien kehitystä  ajatellen  jne. Aika  

kauskirjassa  on  yleensä  keskitytty  met  
sänhoidollisiin ja näitä sivuaviin  kysy  
myksiin sekä  yleisiin  artikkeleihin met  
sätaloudesta. 

Studia Forestalia Suecica 

Ruotsalaisista sarjoista  kannattaa 
edelleen mainita epäsäännöllisin  välia  
join ilmestyvä  Studia Forestalia  Sue  
cica,  jonka  raporteissa  käsitellään ta  
vallisesti metsätieteiden perusteisiin  

liittyviä  kysymyksiä.  Viime aikoina on 

raportoitu  min. tavallisen kuusen kas  
vun vaihtelun geneettisistä  tekijöistä,  
röntgensäteiden  käytöstä  trooppisten  

puiden  laadun kontrolloinnissa  ja lu  
miaitojen  vaikutuksesta  taimien kehi  

tykseen.  Metsäteknologiselta  kannalta 
mielenkiintoisia aiheita tässä sarjassa  
on vain vähän. 

Skogshögskolanin  monistesarjat  

Ruotsalaisista sarjoista  kannattaa 
edelleen mainita Skogshögskolanin  lu  
kuisat monistesarjat,  joita julkaisevat  
Skogshögskolanin  eri  laitokset. Laajin 

sarja  on laitoksella Institutionen för 
virkeslära,  jonka  raporteissa  on  viime 
aikoina käsitelty  mm. sahalaitoksia,  

puutavaran mittausta, erilaisten puuta  
varalajien  ominaisuuksia jne. Samoin 
laitos nimeltä Institutionen för skogs  
teknik on taas  julkaissut  monisteita, 

joissa  on tarkasteltu mm. kokopuun 
korjuuta,  puutavaran vinssausta luon  
nonhoitometsissä jne. Lukuisilla 
muilla Skogshögskolanin  laitoksilla  on 
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omat monistesarjansa.  Kaikki ne  on  
hinnoiteltu hyvin  kohtuullisesti  ja  niitä 
voi  tiedustella Skogshögskolanin  lai  
toksilta tai keskitetysti  Skogshögskola  
nista. 

Skogsfakta  

Edellisten lisäksi kannattaa mainita 

vielä Skogsfakta-sarja,  jossa lyhyessä  
muodossa esitellään tutkimuksen vii  

meaikaisia tuloksia. Tätä  sarjaa  lähete  
tään runsaasti myös  Suomeen. Tämä 
sarja on  ilmainen. 

Meddelerser fra Norsk Institutt 

for Skogforskning  

Norjalaisista  metsätieteellisistä  sar  

joista kannattaa mainita erityisesti  

Meddelerser fra Norsk Institutt for 

Skogforskning,  joka  on epäsäännöllisin  
välein niteittäin ilmestyvä  sarja.  Sitä 
julkaisee  Norjan  Metsäntutkimuslaitos.  
Tässä sarjassa  julkaistaan pääasiassa  
metsätieteiden perusteisiin  keskittyviä  
tutkimuksia. Käytännönläheiset,  nope  
asti  hyödynnettäviksi  tarkoitetut  tutki  
mukset julkaistaan  sen sijaan usein 
monisteina, joiden  jakelu  on käytän  
nössä varsin rajoitettu.  Niissä on kui  
tenkin esitetty  suomalaisten kannalta 
mielenkiintoisia tutkimustuloksia,  
viime aikoina esim. kokopuuhaketuk  
sesta ja hakkuutähteiden ominaisuuk  
sista. 

Tidskrift  for Skogbruk  

Norjalainen  aikakauskirja  Tidskrift  
for Skogbruk  on  keskittynyt  jossakin  
määrin käytännönläheisempiin  tutki  
musongelmiin.  Aikakauskirjassa  vuo  
sittain julkaistavien  tutkimusten määrä  
on kuitenkin vähäinen verrattuna 

edellä mainittuun suurempaan sarjaan  
Meddelerser fra Norsk  .  . . 

Meldinger  fra Norges  
Landbrukshogskole  

Norjalaisista  sarjoista  kannattaa  vielä  
mainita M.eldinger  fra Norges  Land  
brukshogskole,  joka ilmestyy  pieninä  
niteinä. Tässä sarjassa  julkaistaan  ni  
mensä mukaisesti sen  tutkimustyön  tu  
loksia, jota tehdään Norjan  maatalous  
korkeakoulussa. Myös tässä sarjassa  
julkaistavat  tutkimusraportit  saattavat  
olla suomalaisten kannalta kiintoisia. 

Kaikki kolme edellä mainittua norja  
laista sarjaa  on hinnoiteltu edullisesti,  

joten  niiden  tilaaminen jonkin  tieteel  
lisen  kirjakaupan  välityksellä  ei  aiheuta 
kohtuuttomia kustannuksia.  Suhteel  

lisesti  hinnat ovat  alhaisempia  kuin  
Ruotsissa. 

Tässä  yhteydessä  ei  ryhdytä  tarkaste  
lemaan tanskalaisia  ja  keskieurooppa  
laisia  julkaisusarjoja,  joskin  eräissä  ta  
pauksissa  niissä  esitetyillä  tutkimusra  
porteilla  on mielenkiintoa myös  ken  
tällä toimivien ammattimiesten kan  

nalta. Näihin sai  joihin  voi Suomessa 
parhaiten  tutustua  esim. Metsäkirjas  
tossa.  
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Matti  Kärkkäinen 

Empiirisen  tutkimuksen  kulku  

Ongelma  

Jotta tutkimuksella voitaisiin 
lisätä  tietoa, täytyy  olla jonkin  
lainen käsitys  siitä, millaista tie 
toa puuttuu. Jos tiedetään, mitä  
tietoa puuttuu, on olemassa tut  
kimusongelma.  Tutkimuson  
gelma kannattaa muotoilla 
mahdollisimman täsmällisesti. 

Esimerkiksi  jos  on kehitetty  
jokin uusi hakkuumenetelmä.  
uuden tutkimuksen motivaati  

oksi  ei riita  se. että halutaan tut  

kia  uutta hakkuuinenetelmää 

Tiedon puute 011 määriteltävä 
täsmällisemmin, jolloin tutki  
mus voidaan suunnitella asian  

mukaisella lavalla.  Tietoa saat  

ua  puuttua esim. siitä, kuinka 
suut  i  tuotos eri olosuhteissa 

voidaan saada aikaan kyseisellä  

hakkuumenetelmällä. Kiinnos  

tusta voi  riittää  myös sen selvit  

tämiseen, kuinka  rasittava hak  
kuumenetelmä  011 muihin mah  

dollisiin  menetelmiin verrat  

tuna. Edelleen tietoa voi puut  
tua siitä,  kuinka hakkuun tulok  

sena olevat puutavarakasat  vai  
kuttavat hakkuuta seuraavaan 

puutavaran varastointiin,  kulje  
tukseen, jne.  

Ongelmia voidaan tarkastella  

monella eri  tasolla. Käytännön  
työtehtävien kannalta tietoa 
saattaa puuttua varsin  yksin  
kertaisista  asioista.  Esim.  jossa  
kin metsänviljelytutkimuksessa  
kenttämies voi haluta tietää, 
kuinka  taimet menestyvät eri  ta  
voin käsitellyssä maassa. Tar  

kasteltavia  muuttujia  voivat olla 
taimien kuolleisuus ja  pituus  
kasvu. Perusteisiin menevässä  

tutkimuksessa ongelma  voidaan 
määritellä toisin. Tutkijat  ken  
ties  haluaa tietää, mistä  havaitut 

erot johtuvat. Vaihteleeko 
maan happipitoisuus  käsittely  
menetelmän mukaan? Vaikut  

taako maaperän  happipitoisuus  

juurien  kasvuun? Onko  maape  
rän  lämpötila  erilainen eri  kä  
sittelymenetelmissä  ja vaikut  
taako tämä kasvuun? Kysy  
mykset voivat olla hyvinkin  
monimutkaisia riippuen siitä,  
millaisen tason tiedon puut  
teesta on kysvinys.  

Tutkimuksen onnistumisen 

kannalta on tärkeää, että  myös  

pienimuotoisissa,  kenttä  miehen 
tekemissä tutkimuksissa on  

gelma määritellään mahdol  
lisimman täsmällisesti. Esim. 

jos kokeillaan uutta, pitkäulot  
teista  kourakuonnainta, tiedon 

puutetta  voi olla traktorin vaka  
vuudesta,  työn tuotoksesta, kul  
kuajan mielipiteistä, työn  kus  
tannuksista  jne.  Kaikki  tällainen 
tiedon puute kannattaa kirjata  
paperille.  

Monien  tutkijoiden  mielestä 
tutkimuksen suunnittelua hel  

pottaa. jos selvitettävät ongel  
mat esitetään kyselymenetel  
itiällä. Tätä  tekniikkaa käytettä  
essä tutkija  panee muistiin mie  
leensä tulevat  kysymykset  tutkit  
tavasta  asiasta. Toisessa vai  

heessa  nämä  kysymykset  ryhmi  
tellään selkeämmän yleiskuvan  
luomiseksi. Kun  näihin ongel  
miin ruvetaan etsimään vas  

tauksia, tulee tutkimus itse  asi  

assa  suunnitelluksi. 

Hypoteesit  

Empiiristä  tutkimusta suun  
niteltaessa on usein tilanne, että  

todellisuudesta on olemassa 

mielikuva, jonka pätevyyttä  ja 
tarkkuutta halutaan koetella  

empiirisen  tutkimuksen avulla  
Esiin,  jostakin  metsänviljely  
tutkimuksessa hypoteesi voi  
olla, että  taimien kuolleisuus 

vähenee maaperän happipi  
toisuuden kasvaessa.  Tätä  hypo  
teesia voidaan koetella sellaisen 

empiirisen  tutkimuksen avulla, 
jossa keinotekoisesti  muutetaan 

maaperän happipitoisuutta  
muiden tekijöiden  pysyessä  va  
kiona tai tunnetulla tasolla.  

Ilman tällaisia hypoteesejä  on 

empiiristä tutkimusta usein vai  
kea suunnitella. 

Tämä suunnittelun vaikeus 

hypoteesien  puuttuessa johtuu  
ennen  kaikkea  siitä,  että empii  
risissä tutkimuksissa mitattavat 

suureet määräytyvät tehtyjen  
olettamusten perusteella.  Esim. 
mainitussa metsänviljelytutki  
muksessa voitaisiin mitata tai  

mien  pituuskasvun  lisäksi  maan 

rautapitoisuutta, kokoonpuris  
tuvuutta, tietyn sienilajin  esiin  

tymistä maaperässä  jne.  Se,  ettei 
näihin mittauksiin ryhdytä,  joh  
tuu tehdyistä olettamuksista. 
Jos oletetaan, että tärkeitä 
muuttujia  ovat  aivan muut, vä  
hemmän tärkeisiin tai oletetta  

vasti  merkityksettömiin  ei tie  
tenkään puututa resurssien ol  
lessa  niukkoja.  

On myönnettävä,  ettei hypo  

teesejä  aina  selkeästi ilmoiteta  
ennen tutkimuksen aloittamis  

ta. Nimenomaan empiirisessä  
tutkimuksessa ne kuitenkin  ovat 

aina  olemassa. Kuten  edellä on 

todettu, oletetuista vaikutus  

suhteista määräytyy,  mitä  mita  
taan ja osittain  miten.  Jos  olete  
taan, että jokin  seikka  ei  vaikuta 
tarkasteltuihin muuttujiin, sitä  
ei yleensä  mitata  ja oteta huo  
mioon  tutkimuksessa. Jos taas  
ennakolta voidaan olettaa jon  
kin tekijän vaikuttavan merkit  
tävästi, sitä pyritään  säätele  
mään tai sen taso  ainakin  mit  

taamaan. 

Usein tutkimuksen tuloksena 

syntyy  uusia  hypoteesejä,  joiden  
pätevyyttä  voidaan kokeilla  uu  
sissa  tutkimuksissa. Tieteen har  

joittaminen  onkin usein  nähty  
hypoteesien  koettelemiseksi ja 

uusien muodostamiseksi tutki  

muksen tuloksena. Jos  mitkään 
havaitut seikat  eivät ole ristirii  

dassa tutkimuksen tuloksena 

syntyvän  teorian suhteen, teo  
riaa pidetään  pätevänä aina  
kin niin kauan, kunnes löyde  
tään uusia epäsäännöllisyyksiä  
ja poikkeamia,  joita  vanha teo  
ria ei  pysty  selittämään. 

Aineiston suunnittelu 

Empiirisessä tutkimuksessa 
uutta tietoa  pyritään  lisäämään 
tekemällä havaintoja  tutkimuk  
sen kohteena olevista asioista. 

Tällainen kokemusperäinen  lä  

hestymistapa 011 käyttökel  

poinen monissa tutkimuson  
gelmissa. Esim. haluttaessa sel  
vittää, millaisia tuotoksia voi  
daan saada  aikaan jotakin  uutta 
hakkuumeneteltnää käyttäen, 

kätevin  keino on usein  kokeilla 

t.itä  hakkuumeneteltnää ja mi  
tata tuotokset. Kun  olosuhteet, 

työntekijä  ja monet muut tekijät 
vaikuttavat tuotokseen, käytän  
nössä  tarvitaan  luotettaviin joh  

topäätöksiin  pääsemiseksi  laaja  
aineisto.  

Toinen mahdollisuus olisi 

tällaisessa tapauksessa  tehdä teo  
reettisia  laskelmia saavutetta  

vasta tuotoksesta sen peius  
teella, millaisia yhteisiä  ja mil  
laisia  erottavia  aineksia uudella 

hakkuumenetelmällä on en  

tisiin verrattuna. Voitaisiin 

esim. olettaa, että samanlaisina 

pysyvät  työvaiheet  vievät  kum  
massakin hakkuumenetelmäs  

sä yhtä  paljon  aikaa. Ne  työvai  
heet, jotka  olisi muutettu uu  
teen hakkuuinenetelmään siir  

ryttäessä, taas vaikuttaisivat 

tuotostasoon. Näiden muutos  

ten suuruus ja suunta olisi ken  
ties  pääteltävissä  erilaisten olet  
tamusten pohjalta. Käytän  
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nössä valintaa kokemusperäi  
sen ja teoreettisen lähestymis  
tavan välillä ei  useinkaan ole, 

vaan ainoastaan jompi kumpi  
on todellisuudessa mahdol  

linen.  

Kun uutta tietoa hankitaan 

kokemusperäisesti,  aineiston  

liaiikk!s":!!iet! tävtvvsuunnitella, 

l ävivv u hdä päätelmiä  aineis  
ton valinnasta, suuruudesta jne. 
Nämä seikat määräytyvät ai  

kaisemman tietämyksen ja teh  
tävien  olettamusten pohjalta  
Esim. hakkuuurenetelmiä tut  

kittaessa  tiedetään aikaisempien  
tutkimusten perusteella, että 
•työntekijän  saavutustaso  vaihte  
lee huomattavasti päivästä  
toiseen.  Tästä voidaan päätellä,  
että myös uutta hakkuumene  

telmää tutkittaessa aineiston 

tävtvv  olla useiden päivien  ai  
kana kerätty.  !  isäksi  tiedetään, 
että olosuhteiden vaikutus saat  

taa olla erilainen eri  työnteki  

jöihin Tämän vuoksi  luotetta  
vaan analyysiin pyrittäessä  
aineistoa  pyritään  keräämään 
useammasta kuin vhilestä työn  

tekijästä  

Aineistoa suunniteltaessa 

käydään läpi  kaikki  ne tekijät,  
joika  on  tarpeen mitata tai vaki  
oida  tutkimuksen aikana. Esim. 

verrattaessa kahta eri hakkuu 

menetelmää ci voida lähteä 

siitä, että näitä  menetelmiä so 

vellettaisiin eri  leimikoihin. Sen 

sijaan aineiston kerääminen 
suunnitellaan siten, että eri  hak  

kuumenetelmiä käytetään sa  
malla työmaalla mahdollisim  

man samanlaisissa  olosuhteissa. 

Vastaavia  näkökohtia  voidaan 

esittää muistakin  tutkimuksista. 

Esim verrattaessa kahden 

kuormatraktorin -.-autioittavaa 

vaikutusta harvennushakkui  

den jäljelle  jäävälle  puustolle,  
voidaan menetellä siten, että 

toinen tutkittava traktori ajaa 

joka toisen  ajokaistan.  Vertai  
lutraktori huolehtii jäljelle 

jääneistä  joka toisesta ajouras  
ta. Näin  menetellen maaston 

vaikutus saadaan samanlaiseksi 

kumpaankin  traktoriin, ja ha  
vaitut erot  johtuvat  oletettavasti 
traktoreista tai niiden kuljetta  
jista. 

Aineistoa suunniteltaessa 

joudutaan suunnittelemaan  

myös  ne lomakkeet,  joille ha  
vainnot  merkitään. Silloin kun  

ketättv havaintoaines käsitel  

lään automaattisen tietojenkä  
sittelyn tarjoamin keinoin,  lo  
makesuunnitteluun on kiinni  

tettävä aivan  erityistä  huomiota. 
Aineiston  suunnitteluvaiheessa 

joudutaan  harkitsemaan  jo käy  
tettävät  analyysimenetelmät ja 
tekemään  niistä  johtopäätökset  
lomakkeiden  kannalta.  

Aineiston kerääminen 

Aineiston  huolellisen suun  

nittelun jälkeen jossakin  vai  
heessa  tehdään myös  suunnitel  
lut havainnot, jotta voitaisiin 
saada vastaukset asetettuihin 

kysymyksiin.  Usein  aineiston 
kerääminen on helppo  tehtävä, 

jossa  ei  ole enää  oleellisia vai  
keuksia. On kuitenkin tutki  

musongelmia.  joiden  selvittä  
minen  kokemusperäisesti  vaatii 
aivan  erityistä taitavuutta.  Esim. 

inventoitaessa erilaisten heinää  

tuhoavien käsittelyjen  vaiku  
tusta taimien kuolleisuuteen  tu  

lee huolehtia siitä, ettei tutki  

muksen kestäessä poisteta  
heiniä tutkittavien taimien 

päältä sen seikan selvittä  
miseksi, onko taimi  elävä vai  
kuollut,  joissakin muissa ta  

pauksissa  havaintojen teke  
minen  edellyttää  kohteen tuho  
amista tai vaurioittamista, jol  
loin koe  välttämättä keskeytyy  
näiden näyteyksikköjen  osalta. 

Ehdottomasti tällaiset tuhoa  

miset eivät kaada tutkimusta, 

jos  esiin, aineiston  kokoa  suun  
niteltaessa 011 otettu  huomioon, 

että osa näyteyksiköistä  joudu  
taan tutkimuksen kuluessa  pois  
tamaan aineistosta. 

Erityisesti  ihmistä tutkittaessa  
011 vielä  huomattava, että koh  

teen tarkkailu saattaa vaikuttaa 

huomattavasti  käyttäytymiseen.  
Esimerkiksi tutkittaessa trakto  

rin  kuljettajan  asennoitumista 

työhönsä  pelkästään  se, että  
hänen mielipiteitään  tiedustel  
laan  ja merkitään pikkutarkasti  
muistiin, saattaa vaikuttaa asen 

noitumiseen.  Myös aikatutki  
muksissa  on voitu usein  havaita, 

että työntekijän  kokemat ödo  

tukset vaikuttavat hänen käyt  
täytymiseensä. 

Aineiston keräämisen tek  

niikkaan ei tässä yhteydessä 

puututa, koska se määräytyy  
tutkimusongelman mukaan. 
On aivan  eri asia inventoida tai  

mikoita  kuin tehdä työntutki  
musta uudesta hakkuutnene  

telmästä. Edellisessä mittavä  

lineeksi tarvitaan kenties mit  

tanauhaa, jälkimmäisessä  aika  
tutkimuskelloa. Periaatteena 

kummassakin  tapauksessa  kui  
tenkin on, että  mittauksia pyri  
tään  tekemään  kaikista  niistä  te  

kijöistä,  jotka oletettavasti vai  
kuttavat  saataviin tuloksiin. 

Analyysi  ja 

johtopäätökset  

Aineiston  keräämisen jälkeen  
011 edessä  sen käsittely ja johto  

päätösten  tekeminen. Mitään  
yleispätevää  kaavaa  työn  suorit  
tamiseksi  ei  ole, vaan se riippuu  

tutkimusongelmasta  ja aineis  
tosta. 

Yleisesti  ottaen voidaan kui  

tenkin  sanoa,  että tutkimuksen 

avulla pyritään  ennustamiseen. 
Esimerkiksi maanmuokkausta - 

pojen  vaikutusta taimiin käsitte  
levässä  tutkimuksessa pyritään  
ennustamaan, kuinka taimet 

kasvavat käytännön istutusa  
loilla  silloin, kun  käytetään  eri  
laisia  muokkaustapoja.  Tutki  
muksen tuloksista  tehdään  joh  
topäätöksiä, millaisia muok  
kaustapoja  suositellaan käytän  
töön pyrittäessä taimien  vä  
häiseen  kuolleisuuteen ja suu  
reen kasvuun.  Sopiva  tulosten 

esittämistapa  on tällöin taulu  

kointi. Taulukoissa voidaan 

esittää, millainen oli tutkittujen  
taimien  kuolleisuus ja  kasvu  eri 
muokkaustavoissa.  

Kun  tutkimuksessa pyritään  

kerätyn  tiedon tiivistämiseen, 
tuloksia ei yleensä kannata esit  

tää yksittäisistä taimista. Esi  

merkkitapauksessa  voidaan  tar  
kastella  keskiarvoja  ja ajonnan  
tunnuslukuja  muokkaustavoit  
tain.  

Hyvään  tulosten analyysiin  
kuuluu arvioida, kuinka yleis  
tettävissä  saadut tulokset  ovat.  

Esimerkkitapauksessa  on arvi  
oitava, kasvavatko  laiinet  myös 
tavallisilla inetsänviljelyaloilla  
samoin  kuin  tutkimuksessa, kun  

tarkastellaan eri muokkausta  

poja. Tässä ennustavuuden 
arvioinnissa  voidaan käyttää  hy  
väksi hajonnan tunnuslukuja,  

joita on selostettu tilastotieteen 
oppikirjoissa.  Esimerkkitapa  
uksessa  saatujen  erojen  tilastol  
lista merkitsevyyttä  voitaisiin 
testata esim. varianssianalyysil  
lä soveltamalla sitä  saatuihin lu  

lostaulukoihin. 

jossakin  toisessa  tapauksessa  
taulukoinnin sijasta käytetään 
kenties  ennusteyhtälön laati  

mista  Esimerkiksi  jos  tehtävänä 
on ennustaa hakkuumiehen 

tuotos puuston pituuden,  ok  
saisuuden, läpimitan, tiheyden 

ja leimaustiheyden  vaihdellessa, 
olisi  hankala taulukoida havait  

tuja  tuloksia näin  monen teki  

jän  funktiona. .Sitä  paitsi  monia 
luonteeltaan jatkuvia tekijöitä  

jouduttaisiin luokittelemaan, 

jolloin informaatiota joutuu 
hukkaan. On parempi  esittää 
saadut  tulokset suoraan  ennus  

teyhtälönä  esim. regressioana  
lyysin  avulla. 
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MATTI KÄRKKÄINEN  

METSÄNTUTKIMUKSEN 

TYÖTULOKSET:  

HAVAINTOJA  JULKAISUISTA 

Työn tuotoksen tai työsaavutuk  

sen käsite on metsätaloudessa  

totuttu yhdistämään taimistonhoi  

don, lannoituksen  jne.  tilastoihin.  

Pitkälle  koulutettujen henkilöiden  

työtuloksia onkin  vaikeampi kuvata,  

ja monien  metsäorganisaatioiden 

vuosikertomuksissa niistä tyyten 

vaietaan.  Joskus saatetaan mainita  

vierailupäivien määrä  tai  jokin muu  

helposti mitattava tunnus. Selvää  

kuitenkin  on, että käytännössä jää 

suurin  osa työstä kuvaamatta ja 
kvantifioimatta.  Saattaa  olla  hyväkin,  

ettei edes yritetä: inhimillistä  kai  

on, että  vuosikertomuksissa  mainit  

tuihin tunnuslukuihin  kiinnitetään  

suurta  huomiota, ja tämä saattaa  

suunnata  toimintaa  epäasialliseen  

suuntaan.  Sama  koskee  tietysti  ko  

ko metsätaloutta  yleensäkin: tai  

mistonhoidon  työtulos hehtaareina  

ei vielä kerro, kuinka suuri osa 

kohteista oli todella  hoitotoimien  

tarpeessa ja missä määrin  työt ovat 

olleet järkeviä. 

Metsäntutkimusta harjoittavien 

laitosten vuosikertomuksissa on 

yleensä mainittu työn tuloksena  

tehdyt tutkimusraportit.  Julkistamis  

ta saatetaan  tehdä  myös muutoin, 

etenkin  esitelminä  ja henkilökohtai  

sena konsultointina.  Lisäksi  tiedon  

tuottamiseen  liittyy eräissä  laitok  

sissa tiukka vaatimus  tiedon  tehok  

kaasta välittämisestä suorittavaan  

organisaatioon koulutuksen  kaut  

ta. Ilmeisesti  tutkijoiden työpanok  

sesta kuluu  tällöin  melkoinen  osa 

puhtaaseen tuotetun  tiedon  siirtä  

miseen. Tilastoissa tämä saattaa 

näkyä tutkijakohtaisena tilastona  

koulutuspäivien määrästä.  

Varsinaiseen metsäntutkimusta  

harjoittavien laitosten  tehokkuuden  

vertailuun  ei ole edellytyksiä vuosi  

kertomusten  pohjalta. Tietojen esit  

tämistapojen vaihtelun  lisäksi estä  

vänä tekijänä ovat erilaiset  tavoit  

teet. Toisissa paikoissa  päähuomio 

saattaa  olla  puhtaassa tiedon  tuot  

tamisessa, kun  taas toisissa  tavoit  

teena voi olla toiminnan muutta  

minen  haluttuun  suuntaan muualla  

kuin tutkimusorganisaatiossa.  Jäl  

kimmäisessä  tapauksessa tutkimuk  

sen tehokkuutta tulisi mitata lähin  

nä sillä, kuinka  se on onnistunut  

myötävaikuttamaan isäntäorganisaa  

tion toiminnan tehostamisessa.  

Edellisessä tutkimuksen tehok  

kuutta  voidaan  kuvata periaatteessa 

yksinkertaisemmin tuotetun  tiedon  
määrällä.  Käytännössä tämäkin  teh  

tävä on vaikea, koska  informaation  

määrän  ja laadun  mittaaminen  on 
vain suuntaa antavasti tehtävissä.  

Lisäksi  laadun  kriteereiden valitse  

minen  pohjautuu arvostuksiin  ja 

käsityksiin  tieteen  yleisistä  arvoista  

ja tehtävistä.  

Runsaasti luettavaa 

Vaikka  tässä yhteydessä ei  esite  

tä arvioita  tehokkuudesta  eikä suh  

teuteta työn tuotosta uhrattuihin 

resursseihin, oma mielenkiintonsa  

on tarkasteHa  tärkeimpien metsän  

tutkimusta harjoittavien laitosten  

julkaisusarjojen sisältämää tuotosta  
sinänsä. Tuotosta kuvataan  jäl  

jempänä eri  aihetta  käsittelevien  tie  

teellisten  julkaisujen, oppikirjojen 

yms. määrällä  ja niiden  sivuluvulla.  

Mitään huomiota  ei kiinnitetä sivu  

jen erilaisuuteen:  raportin sivu  on 

luettu  sivuksi  riippumatta siitä, on  

ko  julkaisu painettu vai  monistet  

tu. Huomiota  ei  kiinnitetä  myöskään  

tyylin erilaisuuteen, vaan uskotaan  

lukijan tuntevan  riittävästi  julkaisu  

ja tietääkseen, että esim. Metsäte  
hon katsaus on nasevuudessaan  

(ja  samalla  tutkijan kannalta  pin  

nallisuudessaan) erilainen  kuin  

usein  liikoja selittelevä  Metsäntut  

kimuslaitoksen  julkaisujasarjan työ.  

Väärinkäsityksien välttämiseksi  

on vielä  korostettava, että laitokset  

julkaisevat tutkimusraportteja ja 

yleensä hengentuotteitaan myös  

muualla  kuin omissa sarjoissaan.  

Esim. Yliopiston metsälaitokset jul  

kaisevat varsinaiset tutkimukset 

yleensä muuatla  kuin  omissa mo  

nisteissaan.  

Oheisesta  taulukosta ilmenee, et  

tä vuosina 1970... 1976 on eniten  

eri aihetta käsitteleviä  raportteja 

julkaistu Metsäntutkimuslaitoksen  

sarjassa  Folia  Forestalia. Myös ko  

konaissivumäärä  on suurin  eri jul  

kaisusarjoista. Raporttien keskipi  
tuus on lukijoiden kärsivällisyyttä  

ajatellen  varsin  suuri, 33  sivua.  Toi  

saalta  on otettava huomioon, että 

osa  raporteista on pitkiä tilastoja 

ja käsikirjatietoa,  jonka tiivistämis  

mahdollisuudet  ovat heikot. 

Huomattava  sivumäärä on myös  

sarjassa Metsäntutkimuslaitoksen  

julkaisuja. Raportit  ovat vielä  pi  

dempiä kuin  Foliassa,  peräti 52 si  

vua keskimäärin. Monien  asianhar  

rastajien mielestä  tiivistämismah-  
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Taulukko  1. Tietoja eräiden  metsäntutkimusta harjoittavien laitosten  julkaisuista 1970...  1977  

dollisuuksia  olisi huomattavasti, 

vaikka  asioiden esittämisen  perus  

teellisuuteen  ei haluaisikaan  tehdä  

muutosta. 

Myös Suomen Metsätieteellisen  

Seuran julkaisemassa perinteitä  

omaavassa sarjassa Acta Foresta  

lia  Fennica  on julkaisujen keski  

pituus korkea, 39 sivua Tämä se  

littyy  erityisesti  huomattavalla  väi  

töskirjojen osuudella, väitöskirjat  

kun on perinteellisesti tehty pit  

kiksi ja perusteellisen tuntuisiksi.  

Viime  aikoina  on kuitenkin  ollut  

havaittavissa selvää  lyhenemissuun  

tausta.  

Toinen  Seuran  julkaisema sarja 

on tyypiltään aikakauskirja.  Raport  

tien keskipituus on osittain tästä 

syystä kohtuullisen tuntuinen, 15  

sivua.  Kustannuksiltaan  tämä  sarja 

on halpa kaikkiin  muihin  sarjoihin 

verrattuna edullisten  taittomahdol  

lisuuksien  ja aikakauskirjamuodon 

suoman verottomuuden  vuoksi.  

Erikoisuutena  Seuran sarjoissa  

on se, ettei varsinaista  tieteellistä  

työtä ole  yleensä tehty Seuran  toi  

mesta ja  rahoituksella.  Pääasiallisin  

Seuran tehtävä on pelkkä  julkaisu  

toiminta sekä muu tieteellinen  tie  

donvälitys  ja keskustelu.  

Metsätehon  julkaisemista sarjois  

ta on eniten  perinteellisen tutkimus  

julkaisun luonteinen Metsätehon  

tiedotus.  Keskipituus vuosina 1970  

... 1977 oli 23 sivua. Erikoista tälle 

julkaisusarjalle on lähdeviitteiden  

välttäminen  aina  sille  rajalle saak  

ka,  että tutkijatovereiden on vaikea  

tietää, mitä  kirjoittajat  ovat tienneet  

muiden  töistä ja mitä ei. Toisaalta  

teksti on yleensä viimeistelty nase  

vaksi ja selkeydeltään poikkeuksel  

lisen korkealuokkaiseksi.  

Saman  laitoksen  Katsaus  on kes  

kipituudeltaan vain  5 sivua.  Nase  

vuus on tässä sarjassa viety huip  

puunsa  jopa niin, että tutkijoiden 

toivoma perusteellisuus kärsii.  

Vaarana  tällaisessa  esitystavassa  

on ainakin  se, että se houkuttelee  

ymmärtämätöntä rahvasta usko  

maan tulosten  tärkeyteen käytetty  

jen menetelmien kustannuksella:  

Pääasia  on tulos  eikä se, miten sii  

hen  on päädytty ja tulosten  kri  
tiikin kannalta  tämä  asenne on va  

litettavaa. Tiedonvälityksen kan  

nalta  Katsausta  on pidettävä kui  

tenkin  kenties  tehokkaimpana met  

säalan  julkaisuna. 

Metsätehon  seloste on sarja, jos  

sa on hyvin erityyppistä  ainesta.  

Keskipituus  oli  näissä monisteissa  

kolmen  vuoden  aikana  13 sivua.  

Työtehoseuran julkaisuja -sarjas  

ta on taulukkoon  poimittu ne tut- 

Laitos  ja sarja 1970 1971 1972 1973  1974 1975 1976  Yht.  

Metsäntutkimuslaitos 
— MTJ (Eripainokset)  

— FF 

kpl  

s 

kpl  

s 

14 

629  

26 

904 

17 

999 

33  

1039  

14 

958  

35  

1182 

20 

872 

20 

633 

22 

1090 

37 

1597 

19 

1082 

25 

626  

14 

622  

40 

1243 

120 

6252  

216  

7224  

Suomen  Metsätieteellinen  Seura  

—
 AFF 

— SF (4  numeroa vuodessa) 

kpl  

s 

kpl  

s 

5 

176 

22 

300  

12 

375 

26 

369 

2 

75 

16 

304 

8 

442 

19 

340 

8  

269 

19  

283 

6 

262 

17 

311 

5 

181 

27 

341 

46 

1780 

146 

2248  

Metsäteho  

— Tiedotus  

— Katsaus  

— Seloste  

kpl  

s 

kpl  

s 

kpl  

s 

12 

305 

27 

119 

8 

170 

25 

138  

10 

271 

20 

104  

7 

187 

25 

110 

7 

174 

24 

107 

10 

122 

8 

83 

24 

122 

15 

214 

3 

71 

20 

107 

15 

199 

55 

1261 

165 

807  

40 

535 

Työtehoseura 
—  Julkaisuja (metsäala) 

— Metsätiedotus  

kpl  

s 

kpl  
s 

2 

56 

15 

52 

4 

142 

18  

74 

2 

111 

15 

56 

3 

128 

20 

66 

2 

131 

13 

48 

1 

208 

17 

44 

1 

30 

13 

54 

15 

806 

111 

394 

Metsähallitus, kehittämisjaosto 
— Tutkimusselostus 

HY, metsäteknologian laitos  
— Tiedonantoja 

HY, metsänhoitotieteen  laitos  
— Tiedonantoja 

kpl  

s 

kpl  

s 

kpl  
s  

7 

209  

5 

242 

3 

244 

5 

83  

6 

414 

4 

76 

6 

544 

3 

249 

3 

41 

8 

550 

2 

139  

1 

18 

1 

75 

1 

65  

1 

28 

2 

270 

5 

210 

2 

91  

3 

169 

26 

665  

30 

2186 

12 

866 
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kimusraportit, jotka ovat selvästi  

metsätieteellisiä. Työtehoseuran 

vuosikirjaa ei ole laskettu mukaan.  

Ainakin vuosina 1970... 1977 

julkaisuja on ollut  vähän, vain pari 

kappaletta vuotta kohti. Pituus on 

ollut  keskimäärin  peräti 54 sivua.  

Tällöin on kuitenkin huomattava, 

että mukana on myös yksi  sup  

peahko oppikirja,  jonka laskeminen  

mukaan nostaa  keskimääräistä  si  

vulukua. 

Tiivistetympää tekstiä tarjotaan  

lukijoille Työtehoseuran metsätie  

dotuksissa, joiden keskimääräinen  

sivuluku  oli 4. Läheskään  aina 

kyseessä  ei ole  ollut  alkuperäisen 

tutkimustiedon  esittely,  vaan  muka  

na on myös melkoisen  yleistä ai  

nesta. 

Taulukossa on mainittu myös 

metsähallituksen kehittamisjaoston 

julkaisema tutkimusselostussarja. 

Keskimääräinen  monistesarjan jul  

kaisun sivuluku  oli 26. 

Myös monet Helsingin yliopiston 

metsälaitokset  ovat  julkaisseet omia  

moriistesarjojaan, joista laajiminat 

ovat metsäteknologian laitoksella  

ja metsänhoitotieteen  laitoksella.  

Näiden  monistesarjojen suurin  an  

sio lienee  siinä, että ne ovat tar  

jonneet sopivan  julkaisupaikan sel  

laisille opinnäytetöille, oppikirjoille, 

menetelmäseiosiuksille  jne, joiden 

luonne  estää niiden  julkaisemisen 

esim. Suomen Metsätieteellisen  

Seuran  julkaisusarjoissa. Toisaalta  

näyttää siltä, että seula  on ollut  pai  
koitellen  liian harva  ja toteutus 

harrastelijamainen: monesti raaka  

neuvo puoleen supistamisesta olisi  

ollut  paikallaan. 

Huvittavana yksityiskohtana voi  

mainita  julkaisuinnon huomattavan  

vaihtelun, joka seuraa avoinna  ole  

vien  virkojen  vaihtelua.  Esim. met  

säteknologian laitoksen  tiedonantoja 

-sarja  lähes  lopahti erään  avoinna  

olieen  viran  tultua  täytetyksi.  Vireys  

näyttää kuitenkin  olevan  vähitel  

len  palautumassa. 

Tarvitaanko tulkitsijaa 

Kun taulukkoa  luetaan  sarakkei  

den  suunnassa,  mieleen  tulee  epäi  

lys,  ettei tuotetusta tiedosta  mene 

paljoakaan perille  käyttäjiin  saakka.  
Tämän  estää yksinkertaisesti jo se 

tiedon  tulva, josta murto-osa on 

esitetty taulukossa. Lisäksi  tu  

levat  nimittäin  monet muut kotimai  

set metsätieteellisesti  kiinnostavat  

sarjat,  eri tutkimuslaitosten  villit  

monisteet, aikakauslehdet, oman 

organisaation muistiot  ja käskykir  

jeet, ja johtavassa asemassa  olevil  

la  pitäisi oila  aikaa  vielä  ulkomai  
senkin tiedon seuraamiseen.  Sel  

vää tällöin  on, ettei kovin  laajaan 

ja intensiiviseen  seuraamiseen  oie  

mahdollisuuksia, etenkin  jos  pää  

vastuuna  on käytännöllisen toimin  

nan  johtaminen eikä pelkkä kehi  

tyksen seuraaminen  ja hyödyllisten  

seikkojen seulominen  ckanaisesta 

massasta.  

Kun  kaikilla  ei ole mahdollisuuk  

sia  jatkuvaan seurantaan, eikä  tä  

mä ole  järkevääkään, riittävää  huo  

miota tulisi kiinnittää  tiedon seulo  

jien ja tulkitsijoiden käytön mahdol  

lisuuteen.  Sisäinen koulutus  eri ta  

soilla  tarjoaa yhden mahdollisuu  

den ajan tasalla  pysymiseen.  Sen  

muodot  tuntuvat kuitenkin  monesti  

liian urautuneilta: oma kouluttaja 

puhuu, tai  sitten  puhuu ulkopuolinen 

asiantuntija. liinostaisiko  pa 

rempaan  seurantaan, jos kukin  vuo  

ronaan  huolehtisi  seulonnasta  ja 

tiivistämisestä  koulutusajan semi  

naarien  tapaan? 

Toisaalta  kannattaa  harkita, mis  

sä  määrin  järkevää on vaatia tut  

kijoilta erillistiedon  tuottamista an  

tamatta heille mahdollisuutta  tai  

jopa velvoitetta  iaatia  aika ajoin  

katsauksia  tiedon  tilaan  eri  ongel  

ma-alueilla.  On nimittäin  vaara, että 

hyvien katsausten  puuttuessa met- 

sää  ei  nähdä puilta ja näperrellään 

yksityiskohdissa  taltan kanssa,  kun  

vielä tarvittaisiin isoa kirvestä  toi  

saalla. Oppikirjojen  teko on yksi  

mahdollisuus.  Kun  ne kirjoitetaan  

riittävän  korkeatasoiselle  lukijakun  

nalle, niistä  on hyötyä myös tutki  

muksen  painopistealueiden arvioin  

nissa. Toinen mahdollisuus  on 

luonnollisesti  varsinaisten kirjalli  

suustutkimusten laatiminen, johon 

kuitenkin  vain harvat kehottamatta  

innostuvat kenties  siksi,  ettei  

niiden  arvoa aina  ymmärretä pro  

fessuureja täytettäessä.  
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TUTKIMUSRAPORTTIEN 

TULKITSEMINEN 

Helsingin yliopiston metsätieteel  

lisillä laitoksilla  ja Metsäntutkimus  

laitoksessa  on vuoden  ajan kiertä  

nyt alkuperältään tuntematon monis  

te, jossa esitetään eräiden tieteel  

lisissä  julkaisuissa usein  esiintyvien 

sanontojen tulkitseminen  selvälle  

suomen kielelle. Lähdeviitteen  mu  

kaan  teksti on alkuaan  amerikkalai  

nen ja julkaistu ensimmäisen  ker  

ran 1962. 

Kun näillä  tulkinnoilla  saattaa olla  

mielenkiintoa myös  metsätieteellisiä  

tutkimusraportteja luettaessa, otan  

vapauden levittää  laajemmallekin lu  

kijakunnalle tämän villin  monisteen  

sisällön  

Johdanto 

"Jo  kauan  on tiedetty, että ..." = 

en ole  viitsinyt  selvittää  tiedon  al  

kuperää. 

"Suuri teoreettinen ja käytännöllinen 

merkitys" = kiinnostaa  minua.  

"Kysymykseen  ei  voida antaa lopul  

lista vastausta" = kokeet eivät  

oikein onnistuneet, mutta arvelin 

ainakin saavani  niistä  julkaisun. 

Kokeiden järjestely  

"W-Pb-menetelmä  valittiin, koska  se 

vaikutti soveltuvan tarkoitukseen  

parhaiten" = menetelmä oli  labo  

ratoriossa  pystytettynä.  

"Kolmesta  näytteestä tehtiin  yksityis  

kohtaisempia tutkimuksia"  = muut  

näytteet  antoivat  ristiriitaisia  tulok  

sia  ja  hylättiin.  

Tulokset 

"Seuraavassa esitetään  pari  tyypil  

listä tulosta" = seuraavassa esi  

tetään parhaat tulokset.  
"Mahdollisesti  pitemmän ajan ku  

luessa  olisi" en malttanut  odot  

taa. 

"Tulokset  tukevat ennakkokäsityksiä  

erinomaisesti"  = kohtalaisesti.  

"...  hyvin" = huonohkosti  

..  tyydyttävästi"  = epämääräisesti 

..  kohtalaisesti"  = hyvällä mieli  

kuvituksella.  

..  niin  hyvin kuin  saattaa odottaa  

ottaen huomioon  analyysitulosten 

likimääräisyydet" = ei lainkaan.  

"Nämä  tulokset  tullaan julkaisemaan 

myöhemmin" = saattaa  olla, että 

tämäkin  asia  tulee vielä  joskus  

esille.  

"Luotettavimmat  havainnot  tällä  alal  

la  ovat J:n tekemät" J. on op  

pilaani. 

Tulosten tarkastelu 

"On todennäköistä  ..." "On otak  

suttavaa ..." "On mahdollista  .. 

= minun mielestäni.  

"Yleisesti  otaksutaan" = pari muu  

takin kaveria  on sitä  mieltä. 

"Voitaisiin  tietenkin  väittää ..." = 

tämän vastaväitteen voin esittää, 

koska  tiedän  siihen  erittäin  hyvän 

vastauksen.  

"Samaa suuruusluokkaa" = eri 

suuri. 

"Lisätutkimukset  tällä alalla  ovat tar  

peen" = tämä työ ei  ole  erikoi  

sen hyvä, mutta eivät ole muut  

kaan  tätä onnetonta  aihetta  koske  

vat  työt.  

Kiitokset  

"Kiitokset  J.S:ile teknillisestä  avusta 

ia J.8.11e hänen  esittämistään ar  

vokkaista näkökohdista"  = J.S. 

teki  työt ja  J.B. tulkitsi  tulokset. 

(Herbert Berger. J.A.M.A. 180. n:o 

11 ("Smile a While").  1962.) 
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