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English summary
Diss.
Large wood-processing companies A. Ahlström Osakeyhtiö, Oy Kaukas Ab, Kymin
Osakeyhtiö and Oy Tampella Ab based in eastern Finland were by the 1960s suffering
from poor profitability which various rationalisation projects had not helped reach a
satisfactory level. These companies were in search of more extensive co-operation,
which, being successful, would lead to clear savings and have also other useful effects. In
order to achieve this, they established a common wood procurement company,
Tehdaspuu Oy, in 1967 by merging their forest departments. The operations of
Tehdaspuu ceased in 1996. To achieve the above savings, the founding companies of
Tehdaspuu Oy, i.e. the company's shareholders, set cost-cutting goals for Tehdaspuu.
The main goals comprised the following: 1) The advance of Metsäliitto will be prevented,
2) competition among the shareholder companies will end, 3) organisational costs will go
down, 4) there will be better control of purchase prices, 5) harvesting costs will go down
and 6) transport costs will go down. This also meant that the forests owned by the
shareholders were transferred to the management of Tehdaspuu. The goals were
qualitative rather than quantitative, because variation in the conditions prevailing in
wood procurement makes it more difficult to compare the results. The purpose of this
study is to ascertain how well Tehdaspuu succeeded in achieving the goals set by the
shareholders. The majority of wood suppliers in the industry had, even before the
founding of Tehdaspuu, participated in co-operation aiming at the rationalisation of
purchasing, which together with the sellers strove for full utilisation of forests and a
long-range contract policy. Tehdaspuu aimed to promote the rationalisation of
purchasing by actively taking part in the co-operation. The most significant of those
remaining outside the co-operation was Metsäliitto, a company with large wood
procurement activities. Those committed to the co-operation regarded its operations as
detrimental and tried to prevent its advance. That was also the goal of Tehdaspuu.The
advance of Metsäliitto could not be stopped and goal 1 was therefore not achieved. The
competition of the shareholder companies (goal 2) ended when operative activities were
transferred from the shareholders to Tehdaspuu. As for the results in achieving the other
main goals (3 to 6), quantitative results indicating at least magnitude as well as positive
results indicating merely direction have been presented. The inventory of the
shareholders' forests in 1985 showed that the average volume of tree stand had increased
by 20 per cent, growth by almost 70 per cent and felling opportunities by 50 per cent. The
result was in accordance with the essential goal. A strong development department had
been built in Tehdaspuu at the founding stage. At first it focused on developing mainly
wood harvesting and transport and later also on other areas in wood procurement in cooperation with the central organisations. As a result of this work, Finland has very
competitive harvesting and transport costs. The shareholders of Tehdaspuu received the
benefit from the development activities prior to others, but the forest economy and wood
industry of the whole country benefited from the activities.
Keywords: 20th Century, Finland, wood-processing companies, wood procurement, joint
ventures
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ESIPUHE
Suomessa oli puunhankinnan toimialarationalisointiin tähdänneitä hankkeita jo
runsaat sata vuotta sitten. Yksikään silloin perustettu usean yrityksen yhteinen
puunhankintaorganisaatio ei toiminut 1930-luvun jälkeen kolmeen vuosikymmeneen. 1960-luvulla suuret itäsuomalaiset puunjalostajat A. Ahlström Osakeyhtiö, Enso-Gutzeit Osakeyhtiö, Oy Kaukas Ab, Kymin Osakeyhtiö, RaumaRepola Oy ja Oy Tampella Ab etsivät puunhankintaansa ratkaisua, joka tuottaisi säästöjä, saisi kannattavuuden tyydyttäväksi ja jolla olisi muitakin hyödyllisiä
vaikutuksia.
Suuryritykset olivat 1960-luvulla ryhmittyneet oman rahoittajapankkinsa
leiriin niin tiukasti, ettei leirin rajoja juurikaan murrettu. Tässä käsiteltävässä
hankkeessa oli kahden pankkileirin yrityksiä, Kansallis-Osake-Pankin leirissä
Enso-Gutzeit ja Rauma-Repola sekä Pohjoismaiden Yhdyspankin leirissä Ahlström, Kaukas, Kymi ja Tampella. Enso-Gutzeit ja Rauma-Repola vetäytyivät
hankkeesta ennen lopullista päätöstä. Mikään ei viittaa siihen, että kummankaan yrityksen vetäytymisen syy olisi ollut pankkiyhteys. Jäljelle jääneet neljä
yritystä muodostivat Tehdaspuu Oy:n fuusioimalla metsäosastonsa. Tehdaspuu
toimi vuoteen 1996 saakka, jolloin se yritysfuusioiden seurauksena sulautui
osaksi UPM-Kymmene Oy:n metsäosastoa.
Olin Tehdaspuun johtoryhmässä yrityksen perustamisesta lähtien useissa
tehtävissä: ostopäällikkönä, hallintopäällikkönä, hallintojohtajana ja toimitusjohtajan varamiehenä. Siirryin eläkkeelle vuonna 1987, jonka jälkeen kirjoitin
yrityksen alkutaipaleesta historiikin Puuhuoltoa ja huolta puusta, 20 vuotta
Tehdaspuuta. Tutustuin yhteisillä ulkomaan matkoilla professori Ilkka Nummelaan ja ryhdyin hänen kannustamanaan täydentämään tuota kirjaani tavoitteena rakentaa siitä väitöskirja. En ole aina maininnut lähdettä silloin, kun lähde on tuo historiikki.
Olen kiitollinen kaikille niille monille henkilöille, jotka ovat auttaneet minua tämän tutkimuksen teossa. Erityisen kiitoksen ansaitsee professori Ilkka
Nummela, joka on kärsivällisesti ohjannut minua oikealle tielle, kannustanut
jatkamaan silloinkin, kun olen halunnut vetää länget kaulaan, ja kritisoinut työtäni silloin, kun hän on katsonut arvostelun kiitosta paremmaksi kannustimeksi. Väitöskirjani ennakkotarkastajien, dosentti Mika Skipparin ja tohtori Pertti
Hartikaisen kritiikki on ollut rakentavaa ja tutkimustyötäni edistävää. Emeritus-professori Markku Sääksjärven kehittämästä, Tehdaspuussa käytetystä peliteoreettisesta ratkaisumallista sain häntä haastattelemalla tähän tutkimukseen
selkeän kuvauksen. Olen kiitollinen siitä, että hän halusi käyttää runsaasti aikaa
keskusteluun tästä Tehdaspuun toimintaan olennaisesti vaikuttaneesta ratkaisumallista.
Lukuisista haastattelemistani Tehdaspuun ulkopuolisista henkilöistä haluan vielä mainita Teollisuuden Puuyhdistyksen toimitusjohtajana toimineen
kunniatohtori Martti Vainion, joka on auttanut minua hahmottamaan sitä toimintaympäristöä, jossa yritykset taistelivat puun haltuun saamisesta joko todel-

lisessa tai oletetussa niukkuustilanteessa. Kääntäjä Päivi Riikonen on ansainnut
suuret kiitokset tämän tutkimuksen englanninkielisten osien kääntämisestä.
Tehdaspuun nykyiset ja eläkkeellä olevat toimihenkilöt ovat täydentäneet
puutteellisia tietojani. Jokainen heistä olisi mainitsemisen arvoinen, ja olen syvästi kiitollinen jokaiselle haastattelemalleni henkilölle. Erityisen kiitokseni haluan osoittaa Tehdaspuun viimeiselle toimitusjohtajalle Pekka Tiililälle, joka on
paikannut hataria tietojani ajasta, jolloin en enää ollut Tehdaspuun palveluksessa vaan vietin eläkemiehen huoletonta elämää. Tyttäreni Ulla Tiainen on huolehtinut siitä, etteivät puutteelliset taitoni tietojenkäsittelyssä ole aiheuttaneet
suuria ongelmia. Olen kiitollinen hänen avustaan. Kaikki kolme tytärtäni ovat
ansainneet kiitokset siitä, että he ovat omista harrastuksistaan tinkimällä järjestäneet minulle työrauhan vaikeissakin olosuhteissa.
Kouvolassa marraskuussa 2011
Veikko Tiainen
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JOHDANTO

1.1 Tutkimustehtävä
Vuonna 1967 perustettu Tehdaspuu Oy oli neljän itäsuomalaisen yrityksen metsäosastojen fuusio. Kyseiset yritykset olivat A. Ahlström Osakeyhtiö, Oy Kaukas Ab, Kymin Osakeyhtiö ja Oy Tampella Ab. Tehdaspuun perustajat, sen
osakasyhtiöt, uskoivat saavansa yhteisen puunhankintayrityksen avulla kannattavuutensa tyydyttäväksi siitä tappiollisesta toiminnasta, jonka harjoittamiseen ne olivat ajautuneet 1960-luvulla. Akuuttien ongelmien ratkaiseminen ei
ollut onnistunut perinteisin rationalisointihankkein eikä sellaisella sitoutumiseltaan löysähköllä yhteistyöllä, jota suomalainen puunjalostusteollisuus oli harjoittanut miesmuistin ylittävän ajan. Tehdaspuun suunnitteluun osallistuivat
sen perustajien lisäksi Rauma-Repola Oy ja Enso-Gutzeit Osakeyhtiö, jotka irtautuivat hankkeesta ennen perustamispäätöstä.
Tehdaspuu syntyi puunjalostusteollisuuden raaka-ainehuollon järjestämisen pohjalta yhdistämällä mukaan lähteneiden yritysten metsäosastot omaksi
erilliseksi yhtiöksi eikä yhdistämällä eri yrityksiä yhdeksi, kuten on usein tehty.
Malliesimerkki toisenlaisista ja huomattavalta osaltaan raaka-ainehuoltoon liittyneistä järjestelyistä on suuri ja hyvin menestynyt ruotsalainen metsäyhtiö
Svenska Cellulosa Aktiebolag (SCA), joka syntyi 1929 kymmenkunnan norrlantilaisen metsäteollisuusyrityksen fuusiona. Kramfors Handelsbankenin johtaja
totesi ennen varsinaista fuusiopäätöstä sen taustalla olevista asioista seuraavasti: ”Inom banken hade förut resonerats om möjligheten av en sammanslutning
inom norrlandsindustrin för åstadskommande av mer rationell drift samt bättre
ekonomisering vid råvaruinköp och försäljning av produkterna.”1
Tehdaspuun päätoiminta-alue oli Itä- ja Keski-Suomi, ja se toimi lisäksi
vaihtelevan aktiivisesti Oulun läänin kaakkoiskulmalla ja eteläisimmässä Suomessa idästä Turun saaristoon saakka. Tehdaspuun toiminta jatkui – osakkaiden vähetessä eri syistä lopulta yhteen – vuoteen 1996 saakka, jolloin muodos1

Utterström 1979, 13.
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tettiin UPM-Kymmenen metsäosasto yhdistämällä Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n
metsäosasto ja Tehdaspuu Oy.2
Tehdaspuun tehtävänä oli tyydyttää osakkaittensa raakapuun tarve ja vastata osakkaiden metsien hoidosta. Kysymys ei ollut vain määrällisistä tavoitteista, mutta niistäkin Tehdaspuu joutui kilpailemaan muiden puunhankkijoiden
todellisessa tai oletetussa tarjonnan niukkuustilanteessa. Varsinkin Tehdaspuun
toiminnan alkuvuosina tiedot todellisista hakkuumahdollisuuksista olivat
puutteelliset, mikä oli omiaan lisäämään kilpailua. Kilpailu muiden ostajien
kanssa osakkaiden tarvitsemien puumäärien haltuunsaamisesta aiheutti hintapaineita, olihan hinta tärkeä, usein ratkaiseva tekijä kaupanteossa. Puutavaran
haltuunsaaminen tapahtui ostamalla metsänomistajilta hakkuuoikeuksia rajatulta alueelta yksilöityihin puihin [pystykauppa], tekemällä myyjien kanssa sopimuksia puutavaran toimittamisesta kaukokuljetusreitin varteen [hankintakauppa] tai tehtaalle [toimituskauppa] ja ostamalla valmiita puutavaraeriä.
Vaikka ostohinnalla oli yleensä ratkaiseva vaikutus puun kokonaiskustannuksiin tehtaalla, oli kaikkien puunhankintakustannusten oltava kilpailukykyisiä muiden puunhankkijoihin kustannuksiin verrattuna. Käsillä olevassa
tutkimuksessa on tarkoitus selvittää ja arvioida ennen muuta laadullisen tutkimuksen keinoin, miten Tehdaspuu toimi ja miten se pystyi saavuttamaan osakkaidensa asettamat tavoitteet eli saavuttamaan osakkaiden aikaisempien omien
metsäosastojen toimintaan verrattuna edullisemmat tulokset 1) puun haltuun
saamisessa, 2) ostohinnan hallinnassa ja 3) hankintakustannusten hallinnassa
sekä arvioida miksi näin kävi.
Tehdaspuu oli osa suomalaista metsäteollisuutta, jonka kehittymistä voidaan ymmärtää Juha Näsiä lainaten vain laajemmassa toimintaympäristössään.
Viimeksi mainittuun kuuluvat sekä kilpailu- että toimintaympäristö, jotka otetaan huomioon Tehdaspuun vaiheita selvitettäessä.3
Metsäteollisuuden kilpailuympäristössä keskeisiä alan toimintaedellytyksiin vaikuttaneista tekijöistä olivat toimialan yleinen rakenne sekä ennen muuta
kansainväliset suhdannevaihtelut. Metsäteollisuudessa suhdannevaihtelut ovat
olleet voimakkaita, mikä on näkynyt koko tuotantoketjussa puunhankinta mukaan lukien. Toisaalta myös muut kotimaiset ja kansainväliset muutokset talouden ja politiikan alueilla ovat heijastuneet metsäteollisuuteen ja sitä kautta
Tehdaspuun toimintaympäristöön.4
Uusi institutionaalinen taloushistoria on korostanut institutionaalisen
toimintaympäristön merkitystä taloushistorian selittämisessä. Myös suomalainen metsäteollisuus on ollut ja on edelleen sidoksissa institutionaaliseen toimintaympäristöönsä, jossa on sekä formaaleja että epäformaaleja sääntöjä. Edelliseen voidaan lukea muun muassa valtionvallan toimesta syntyneet erilaiset
alan toimintaedellytyksiin vaikuttaneet säädökset ja muut päätökset. Suomessa
metsätalouden ja metsäteollisuuden sekä niitä tukevan muun toiminnan eli niin
sanotun metsäklusterin merkitys kansantaloudessa ja julkisessa keskustelussa
2
3
4

Tehdaspuu 4/1995, 3–5; Helsingin Sanomat 18,9,1995; 5.11.1995, (Jyrki Iivonen:
UPM-Kymmenen metsäosasto sijoitetaan Valkeakoskelle).
Näsi 2001a, 14.
Näsi 2001a, 14.
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on kansainvälisesti katsottuna ollut huomattavan suuri. Siksi formaaleilla säädöksillä on ollut huomattava merkitys Tehdaspuun toimintaedellytyksiin.5
Metsäteollisuusyritysten yhteistyöllä Suomessa on pitkät perinteet sekä
järjestäytyneesti että muutoin. Siinä yhteydessä alalle on syntynyt runsaasti
epäformaaleja sääntöjä eli käytänteitä, jotka ovat olennaisella tavalla vaikuttaneet myös Tehdaspuun toimintaan sen toiminta-aikana ja monella eri tavalla.
Olennainen osa suomalaisen metsäteollisuuden selittämistä on maan talouselämään usein yhdistetty pankkikeskeisyys ja siihen liittyneet toimintaympäristöt eli sfäärit.6 Kaikki edellä kuvatut vaikuttivat Tehdaspuun toimintaan ja ne
otetaan huomioon tässä työssä.
1.1.1 Tutkimuksen lähtökohtia
Aikaisemmat tutkimukset
Puuhuoltoa ja huolta puusta, 20 vuotta Tehdaspuuta on ensimmäisiä kokonaisesityksiä puunhankinnasta Suomessa.7 Se on kuvaus Tehdaspuu Oy:n perustamisesta ja sen kahdestakymmenestä ensimmäisestä toimintavuodesta. Tehdaspuun toiminta jatkui – osakkaiden vähentyessä lopulta yhteen – vuoteen 1996
saakka, jolloin muodostettiin UPM-Kymmenen metsäosasto yhdistämällä Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n metsäosasto ja Tehdaspuu.8 Tehdaspuuta vastaava
usean yrityksen puunhankintaorganisaatio Puulaaki Oy perustettiin 1972, muutaman vuoden kuluttua Tehdaspuun toiminnan alkamisesta. Puulaaki toimi lähinnä Länsi-Suomessa ja vastasi aluksi Oy Nokia Ab:n ja G.A. Serlachius Oy:n
puuhuollosta. Myöhemmin yhtiön osakasmäärä lisääntyi. Puulaaki Oy lakkautettiin 1984.9
Pelkästään puutavaranhankintaa käsitelleiden julkaisujen lisäksi asiaa on
kuvattu metsätaloutta ja metsäteollisuusyrityksiä käsitelleissä historiankirjoissa.
Useat niistä ovat sinänsä mielenkiintoisia, usein hauskoja yksityiskohtia sisältäviä kertomuksia puunhankinnasta. Tutkimuksellisesti niissä on kiinnitetty hyvin vähän huomiota varsinaiseen puunhankintaan ja sen merkitykseen kohdeyrityksen tuotantoketjussa ja taloudellisessa tuloksessa.10 Teoksiin palataan
tuonnempana. Seuraavassa on kuvattu lyhyesti niiden itäsuomalaisen yhtiöiden puunhankintaa, jotka hakivat 1960-luvulla keinoja kustannusten alentamiseksi. Nämä yritykset olivat A. Ahlström Osakeyhtiö, Enso-Gutzeit Oy, Oy
Kaukas Ab, Kymin Osakeyhtiö ja Rauma-Repola Oy, joita kutsuttiin Saimaan
Viitosiksi. Enso-Gutzeit ja Rauma-Repola irrottautuivat tästä yhteistyöstä ennen
Tehdaspuun perustamista. Tampella tuli sen neljänneksi osakkaaksi viime metreillä. Kaikkien edellä mainittujen yritysten puunhankinnasta on kirjoitettu
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Näsi 2001a, 14.
Näsi 2001a, 14; Sajasalo, Ojala & Lamberg 2001, 155, 159.
Tiainen 1988.
Tehdaspuu 4/1995, 3–5.
Soljamo 1987.
Ks. uusimmista teoksista esim. Kuisma 2008 ja Lamberg, Näsi, Ojala & Sajasalo 2006.
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pääasiassa Tehdaspuun perustamisen jälkeen ja enimmäkseen yritysten satavuotisesta historiasta kertovissa julkaisuissa 1900-luvun lopulla.
Tehdaspuun perustamisen jälkeen Per Schybergson on kirjoittanut Ahlström-yhtiön historiasta teoksen, jossa on kerrottu tämän yrityksen kasvusta
vaatimattomasta alusta suuryritykseksi. Kirjassa on laajoja kuvauksia tuotannon kasvusta ja tuotannon painopisteen siirrosta teollisuuden yleistä kehitystä
seuraten. Tuotantoa on kasvatettu tehdaskaupoilla ja rakentamalla. Maa- ja
metsäomaisuuden kasvusta on selkeitä kuvauksia mutta puutavaranhankinnasta on vain yleisluonteisia mainintoja.11
Pekka Lehonkosken toimittama Tukkimetsiä ja höyrylaivoja, vuosisata EnsoGutzeit Oy:n puunhankintaa ja kuljetusta Saimaan alueella12 on laaja ja yksityiskohtainen kuvaus Enso-Gutzeitin puunhankinnasta, jonka ohessa kuvataan yhtiön
kasvamista Suomen suurimmaksi puunjalostajaksi. Enso-Gutzeitin kaksiosaisessa 100-vuotishistoriassa on laajoja kuvauksia metsäomaisuuden hankinnasta
ja toiminnan organisoinnista. Metsäosasto perustettiin 1914, jolloin yhtiöllä oli
viisi metsänhoitajaa ja 25 tutkinnon suorittanutta metsätyönjohtajaa. Ahvenainen kirjoittaa historian kronologisesti etenevänä toimitusjohtajakausiin jaksotettuna. Yhtiön metsiä ja puutavaranhankintaa koskevat osat noudattavat pääpiirteissään samaa jakoa.13
Oy Kaukas Ab tunnettiin vuoteen 1960 saakka nimellä Kaukaan Tehdas
osakeyhtiö, virallisesti Kaukas Fabriks Aktiebolag. Sen puunhankinnasta ja
metsien hoidosta on kirjoitettu useita kirjoja. Kaikissa näissä Kaukaan yrityshistoriaa käsittelevissä kirjoissa metsäasioista esitetään niukasti kustannustietoja,
pääpaino on tapahtumien kuvauksessa ja henkilöiden esittelyssä.14
Kymiyhtiön (Kymin Osakeyhtiö, Kymi-Kymmene Oy, Kymmene Oy)
puuhuollosta on kirjoitettu useissa teollista toimintaa käsittelevissä kirjoissa.15
Kirjailijana paremmin tunnetun Antti Tuurin käsialaa olevaan ja paksuimpaan
yrityksen historiasta kirjoitettuun kirjaan ei ole mahtunut tietoja puutavaranhankinnasta, eikä muissakaan kirjoissa mennä syvälle puunhankintaan liittyviin yksityiskohtiin.16 Myös Tampellan Inkeroisten tehtaiden puunhankinnasta
on kirjoitettu samantapaisia yleisluoteisia kuvauksia kuin muidenkin Tehdaspuun osakkaiden puunhankinnasta.17
Jaakko Kahiluodon kirjoittamassa Rauma-Repolan Metsätaival 1890–1990 kirjassa kuvataan varsin yksityiskohtaisesti Rauma-Repolan teollisuuden kasvua ja tarkastellaan puutavaranhankintaa erikseen kunkin tehtaan toimintaedellytysten kannalta. Menettelyn vuoksi puutavan hankinnan kuvaus on hajallaan laajassa kirjassa (438 sivua), mutta ratkaisua voi pitää hyvin perusteltuna.
Kirjoittaja on korkeatasoinen metsäalan asiantuntija, mikä näkyy myös hänen
11
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Schybergson 1992.
Lehonkoski 1987.
Ahvenainen 1992 II, 526–532 ”Yhtiön metsät ja puunsaanti” (William Lehtisen kausi
(1945–1962), 667–676 ”Yhtiön metsät ja puunsaanti” (Vastakohtien vuosikymmenet.
Enso-Gutzeit 1972–1990).
Standertskjöld 1973 & 1988, Enckell 1973.
Ainakin Ahvenainen 1972 ja Talvi 1972.
Tuuri 1999.
Teerisuo 1972.
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kirjassaan.18 Per Schybergson ei käsittele kirjoittamassaan yrityshistoriassa Juuret metsässä, Schauman 1883–1983 puutavaranhankintaa läheskään niin yksityiskohtaisesti kuin Kahiluoto selvittää omassa teoksessaan Rauma-Repolan vastaavaa toimintaa, tosin eivät yrityksen eri tehtaat saa esityksessä sen yksityiskohtaisempaa käsittelyä.19
Edellä esitetystä huolimatta voidaan todeta, että suomalaisessa taloushistoriallisessa kirjallisuudessa ei vielä ole tarkasteltu puunhankintaa kokonaisvaltaisesti. Valtaosa puunhankintaa koskevasta aikaisemmasta kirjallisuudesta on
keskittynyt puunhankintaan teknisessä mielessä ja sangen usein yksikkökustannusten selvittelyyn. Toisaalta puunjalostusyhtiöitä käsittelevät yrityshistoriat painottuvat voittopuolisesti lopputuotteiden valmistukseen ja markkinointiin. Tässä Tehdaspuuta käsittelevässä työssä huomio kiinnittyy puunjalostusteollisuuden puuhuoltoon sekä yritysten väliseen kilpailuun ja yhteistyöhön
puumarkkinoilla. Olennaisiksi asioiksi nousevat, mitä yhtiöön mukaan lähteneet osapuolet tavoittelivat yhteistyössä ja miksi, miten Tehdaspuuta organisoitiin ja miten hyvin yhtiö onnistui tavoitteissaan.
Tutkimuksen lähteet
Käsillä oleva Tehdaspuu Oy:tä ja sen osakasyritysten puunhankintaa koskeva
työ pohjautuu suurelta osin kohdeyrityksen ja sitä lähellä olevien henkilöiden
tuottamiin aineistoihin. Kyseessä ovat Tehdaspuun suunnittelun ja toiminnan
aikana syntyneet asiakirjat sekä toiminnassa mukana olleiden tai sitä läheltä
seuranneiden haastattelut ja kirjoitukset. Primaariaineiston todistusvoimaa ei
tässä tapauksessa ja tässä tutkimuksessa voida kiistää, vaikka kaikkea, esimerkiksi strategisiin päätöksiin vaikuttaneita seikkoja, ei niissä aina kerrottu. Toiminnassa mukana olleiden haastattelujen avulla työhön on saatu ajallista syvyyttä. Näiden lisäksi työssä tukeudutaan erilaisiin lehtiartikkeleihin, tieteellisiin artikkeleihin sekä muuhun aihetta käsittelevään kirjallisuuteen. Seuraavassa tarkastellaan tutkimusaineistoja lähemmin.
Muistitieto
Tehdaspuuta arvioidessa on tarkasteltava sekä yritystoiminnan yhteydessä syntyneitä asiakirjoja, muistioita jne. että yrityksessä mukana olleiden tai sitä muutoin seuranneiden näkemyksiä ja muistikuvia. Voidaan sanoa, että tutkimukseni perustuu pääosin kirjallisiin lähteisiin silloin, kun puhutaan esimerkiksi sopimuksista tai toiminnan taloudellisuudesta. Niissä muistitiedon osuus ei ole
merkittävä tai sitä on vaikea havaita lähteestä. Kokonaan toinen asia on yrityksen toiminnan vaikutusten arviointi ja yrityksessä tehtyjen päätösten ja strategisten valintojen arviointi. Niiden osalta toiminnassa tavalla tai toisella mukana
olleiden näkemyksistä on mahdollista saada täydentävää tietoa haastattelujen
avulla. Haastatteluissa saatu tieto perustunee suurelta osin muisteluun, arvioin18
19

Kahiluoto 1990.
Schybergson 1993.
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tiin jälkikäteen. Tämä pätee myös Tehdaspuun arviointiin. – Onko muistitieto,
muistelu, tutkimuksen kannalta luotettavaa? ”Muistin konstruktioteorioiden
mukaan muistin toiminnalle olisi ominaista, että muistot muuntuvat, vääristyvät tai unohtuvat kokonaan”.20 Myös muistoista puhumisen retorisia ominaisuuksia (sosiaalinen konstruktionismi) on korostettu: ”muisteltaessa ei niinkään
kerrota, mitä todellisuudessa tapahtui, vaan tuotetaan todellisuuden tulkintoja”.21 Tässä lienee kysymys enemmän kertojan pyrkimyksestä miellyttää kuulijaa kuin tahallisesta totuuden kiertämisestä. Ja meitähän on moneksi: tuppisuusta suupalttiin.
Muistitiedon luotettavuutta on etnologisessa tutkimuksessa yleensä punnittu vertaamalla muistiin perustuvia tietoja keskenään: mitä useampia tietoja
asiasta saadaan, sitä paikkansapitävämpänä tietoa voidaan pitää. Muistitietojen
määrällisen edustavuuden lisäksi on korostettu sitä, että ”lähdekritiikin vaatimusten on katsottu täyttyvän vasta, kun tutkittavasta asiasta on käytettävissä
useiden eri kertojien samanlaisia, omakohtaiseen kokemukseen perustuvia tiedonantoja”. Sama pätee myös historiantutkimuksessa. Tätä on pyritty noudattamaan myös tässä tutkimuksessa haastattelemalla mahdollisimman monia
henkilöitä. Tosin on otettava huomioon, että muistin tutkijat ovat äskettäin havainneet, että muistot säilyvät vain yhden proteiinin varassa.22
Kirjalliset lähteet
Edellä mainittu Puuhuoltoa ja huolta puusta, 20 vuotta Tehdaspuuta23 muodostaa tämän tutkimuksen rungon. Olen täydentänyt tietojani Tehdaspuusta sen
osakasyhtiöiden toiminnasta kirjoitetuista kirjoista ja muista julkaisuista, olen
tutustunut Tehdaspuun kilpailijoista, kuten esimerkiksi Metsäliitto, Enso, Rauma-Repola ja Puulaaki, kirjoitettuihin julkaisuihin ja metsäteollisuutta käsitteleviin yleisteoksiin.24
Sanoma- ja aikakauslehdistä tärkeimmät lähteet ovat olleet Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet, Kauppalehti, Kouvolan Sanomat, Maaseudun Tulevaisuus ja Suomen Kuvalehti sekä ammattilehdistä Metsälehti, Metsänhoitaja,
Metsätalous ja Talouselämä, joita on pääsääntöisesti käytetty Tehdaspuun ja
osittain myös oman seurannan perusteella.25
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Korkiakangas 1996, 35.
Korkiakangas 1996, 36.
Tämä muistimoottoriksi kutsuttu proteiini on pkmZETA. Toistaiseksi vain hiirillä
tehdyt kokeet osoittavat, että muistimoottoria manipuloimalla pystytään virkistämään muistojälkiä ja poistamaan ikävät muistot. ”Tulos lähentelee vallankumousta.
On tiedetty, että vasta opitut asiat painuvat paremmin mieleen kertaamalla tai jos
otamme päiväunet, mutta vanhan muiston virvoittaminen oli ennenkuulumatonta.”
Muistimoottori-proteiinia on tutkinut eniten professori Todd Sacktorin ryhmä Suny
Downstaten lääketieteellisessä keskuksessa Yhdysvalloissa. (Helsingin Sanomat
31.5.2011, D2. Jani Kaaro: Ikävät muistot pois.)
Tiainen 1988.
Kuten esimerkiksi Kuusela 1999 & 2002, Kulha 2003, Leikola 2010, Linnamo eri vsk,
Näsi 1998, Näsi & al. 2001, Pakkanen 1993 & 2010 jne.
Lehtien numerot ja vuosikerrat on ilmoitettu viitteissä. Osaan eri tekijöiden lehtikirjoituksiin viitataan ainoastaan lehtien kautta.
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Tärkein arkistolähteeni on ollut Kymiyhtiön keskusarkisto Kouvolan Kuusankoskella ja siinä Tehdaspuu Oy:n arkisto, josta olen tutkinut tähän työhön
liittyvää aineistoa, kuten hallintoelimien ja työryhmien pöytäkirjoja, konsortiosopimuksia, muita sopimuksia, toimintaohjeita ja kirjeenvaihtoa. Tehdaspuun
oma arkisto muodostaa tämän työn kannalta keskeisen osan. Yrityksen arkistossa on muodollisia päätöksiä kuvaavien pöytäkirjojen ohella niiden valmistelun yhteydessä syntyneitä muistioita ja muita selvityksiä, joiden avulla on
mahdollista sitoa yksittäiset päätökset tai toimenpiteet laajempiin asiayhteyksiinsä. Tämän tutkimuksen kannalta olennaisia asiakirjoista selvitettäviä seikkoja ovat olleet strategiset siirrot ja niiden valmisteluun liittyvät asiapaperit, koska
niiden avulla on mahdollista ensiksi selvittää, mihin joillakin päätöksillä pyrittiin ja miksi, ja toiseksi saada käsitys yritysjohdon tekemistä toiminnan tuloksellisuuden arvioista eri aikoina.
Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkistossa Mikkelissä olen tutkinut Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton ja Suomen Metsäteollisuuden Keskusliiton arkistoja ja saanut niistä täydentäviä tietoja Tehdaspuun arkistosta
Kuusankoskella saamiini tietoihin. Kysymyksessä ovat olleet ennen muuta
puunjalostusteollisuuden yhteistoimintaan raakapuunhankinnassa liittyvät seikat. Keskusjärjestötason asiakirjat kertovat etupäässä käytännön päätöksistä
koko maan tasolla. Yksittäisen yrityksen toiminnan ja ennen muuta strategisten
valintojen osalta ne kertovat hyvin vähän. Mikkelissä säilytetään myös Metsäteollisuuden Työnantajaliiton arkistoa, jossa on Tehdaspuuhun ja työehtosopimuksiin liittyvää aineistoa. Samassa paikassa säilytettävän Stora Enso Oy: Anjalankosken tehtaiden arkistossa on Tehdaspuuhun liittyvää aineistoa laitoksen
Tampellan ajoilta. Ne koskevat lähinnä puutoimitusten määriä. Tampella Oy:n
arkiston Tehdaspuuta suoraan käsittelevät osat tarjoavat tämän tutkimuksen
kannalta hyvin vähän merkittävää tietoa.
Tutkimusta varten on käyty järjestelmällisesti läpi mukana olleiden puunjalostusteollisuuden alan yritysten tuottamaa julkista materiaalia, kuten vuosikertomuksia ja erilaisia lehtiä. Sen ohella käytössäni on ollut oma kotiarkistoni,
jossa on muun muassa organisaatiota ja johtamista koskevaa kirjallisuutta ja
lehtileikkeitä. Niiden merkitys on tämän työn kannalta ollut lähinnä täydentävä. Sama koskee verkkoaineistoja26.
Tutkimusmenetelmä
Työssä käytetään lähinnä historiantutkimuksen menetelmiä, jotka soveltuvat
hyvin noin neljän vuosikymmenen mittaisen aikajänteen tarkasteluun ja sinä
aikana havaittavissa olleen itäsuomalaisten puunjalostusyhtiöiden yhteisyrityksen monivaiheisen kehittymisen analyysiin. Valittuun tutkimustapaan kuuluu
arkistolähteisiin ja muuhun kirjalliseen aineistoon tukeutuminen sekä kahdessa
eri vaiheessa tehdyt haastattelut.
Työ perustuu ennen muuta kvalitatiiviseen analyysiin. Kvantitatiivisuutta
ja numeroaineistoa tullaan seuraavissa luvuissa esittämään hyvin vähän. Tut26

Verkkoaineistot on ilmoitettu ainoastaan viitteissä.
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kimustehtävän ratkaisemiseksi työssä kerrotaan Tehdaspuu Oy:n tarinaa ennen
muuta puunhankinnan ja siihen liittyvien kysymysten kautta. Samalla analysoidaan erilaisia yhtiön toimintaan ja strategisiin päätöksiin liittyviä seikkoja.
Toisin sanoen tässä työssä pyritään antamaan tutkimuskohteena olevalle puunhankinnan konsortioyhtiölle kasvot ja ennen muuta puunhankinnan kannalta.
Kyse ei ole kokonaisvaltaisesta Tehdaspuun historiasta, vaikka siinä nousevat
esille yhtiölle ominainen ja omaperäinen yrityskulttuuri, yhtiön kasvuun ja laajentumiseen liittyvät motiivit ja näkemykset sekä kansainvälistymisessä koetut
myötä- ja vastoinkäymiset.
Kun kyse on ennen muuta laadullisesta tutkimuksesta, jolla on taipumus
olla ainakin jossain määrin tekijänsä näköinen, on tässä yhteydessä huomautettava, että olen toiminut pitkään metsäalan erilaisissa johtotehtävissä ja että olen
ollut mukana Tehdaspuu Oy:n toiminnassa sen suunnitteluvaiheesta aina eläkkeelle siirtymiseeni saakka. Käsillä olevan työn kannalta siitä voi olla sekä hyötyä että haittaa, kun toisaalta tuntee asiat läpikotaisin ja toisaalta ei välttämättä
osaa sitoa asioita laajempiin yhteyksiinsä eikä aina pysty suhtautumaan tarpeeksi kriittisesti aikaisemman pitkäaikaisen työnantajansa toimiin.
Tehdaspuuta koskevaa työtä voidaan pitää tapaustutkimuksena (Case
Study). Menetelmä soveltuu hyvin tapauksiin, joissa aihetta halutaan tarkastella
laaja-alaisesti ja tuoda mukaan erilaisia taustatekijöitä. Tapaustutkimuksille
ominaisena voidaan pitää, että ne turvautuvat useisiin ja erilaisiin aineistoihin.
Yksittäiseen yritykseen kohdistuvan tapaustutkimuksen avulla on mahdollista
tutkia muun muassa yritysten kilpailukykyä, niiden rakenteita ja toimintakulttuureja monimutkaisissa toimintaympäristöissään. Neilimo & Näsi sijoittavat
tapaustutkimuksen toiminta-analyyttiseen tutkimusotteeseen, jossa pyritään
analysoimaan yrityksiä syvällisesti vähäisillä kohdeyrityksillä.27
Työssä tukeudutaan Suomessa toistaiseksi vähän käytettyyn soveltavaan
oppimishistorialliseen lähestymistapaan. Esimerkiksi Pertti Hartikainen on soveltanut menetelmää Halton-konsernia tarkastelevassa väitöskirjassaan Tätä peliä ei hävitä.28 Eri yhteyksissä on esitetty, että Learning history -menetelmä sopii
sellaisiin tutkimuksiin, joissa tarkasteltava aikajakso on suhteellisen pitkä. Käsillä olevassa Tehdaspuu Oy:tä tarkastelevassa tutkimuksessa kyse on liki neljästä vuosikymmenestä, toisin sanoen suurin piirtein yksittäisten ihmisten aktiivisen työuran pituisesta jaksosta.
Käsillä olevassa työssä sovellettavaa tutkimustapaa voidaan kutsua pragmaattisen tieteenfilosofian käsittein abduktiiviseksi. Kyseessä on menetelmä,
jonka avulla pyritään saamaan tutkimuskohteesta eli tässä tapauksessa Tehdaspuusta ja sen toiminnasta esiin mahdollisimman hyvä selitys. Sille on tyypillistä
induktiivisen ja deduktiivisen logiikan vuorottelu. Tämä sopii hyvin myös
Tehdaspuun tapaukseen. Tarkoituksena on saada enemmän irti Tehdaspuun
toiminnasta tarkastelemalla joitakin yksittäisiä asioita ja seikkoja usean eri lähteen ja havainnon avulla. Tällaista menettelyä on kutsuttu trianguloinniksi.
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Neilimo & Näsi 1980, 31–35; Alasuutari 1999, 38; Hartikainen 2009, 25–28.
Hartikainen 2009.
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Keskeistä työssä on asioiden onnistunut asettaminen rakennekokonaisuuksiksi
– historioitsijoiden terminologiaa käyttäen.29
Haastattelut
Olen haastatellut avainhenkilöitä kahtena ajankohtana. Minun lisäkseni Esko
Pakkanen on haastatellut muutamia henkilöitä, joista toimitusjohtaja Topi
Heikkeröä kolme kertaa. Ensimmäiset haastattelut liittyivät Tehdaspuun 20vuotishistoriikkiin.30 Sitä varten haastattelin Tehdaspuun osakkaiden toimitusjohtajia ja metsäpäälliköitä, jotka olivat kuuluneet myös Tehdaspuun hallintoelimiin. Laajoista haastatteluista tehtiin muistiinpanot ja ne käsittelivät Tehdaspuuta ja sen toimintaa useilla eri sektoreilla.31
Tämä esillä oleva tutkimus sisältää runsaat 30 haastattelua. Yli puolet
haastatelluista on ollut Tehdaspuun tai sen osakasyhtiöiden palveluksessa, osa
on kuulunut kilpailijoiden leiriin, osaa on haastateltu asiantuntijoina. Osa haastatteluista on ollut hyvin perusteellisia ja ne ovat voineet kestää useita tunteja.
Aikaisempiin haastatteluihin verrattuna 2000-luvun haastatteluissa on keskitytty puunhankintaan ja sen organisointiin liittyviin kysymyksiin.
Neljännesvuosisata sitten ilmestyneeseen Tehdaspuun 20-vuotishistoriikkiin haastatelluista henkilöistä lähes kaikki ovat kuolleet kirjan kirjoittamisen jälkeen. Heistä runsaat kymmenen vuotta sitten eläkkeelle vetäytynyt vuorineuvos Casimir Ehrnrooth elää edelleen. Toimittaja Teppo Tiilikainen haastatteli häntä vuoden 2011 alussa ja totesi, että Casimir Ehrnrooth, Tauno Matomäki ja Yrjö Niskanen kuuluivat 1990-luvulla talouselämän keskeisiin vaikuttajiin.
Samassa lehdessä Markku Kuisma kirjoittaa, että Mr. Metsäteollisuudeksi lehdistössä kutsuttu Ehrnrooth oli ratkaisevasti mukana muiden suurhankkeiden
lisäksi UPM-Kymmenen luomisessa.32
Lehdistö ja muu media
Lehdistö oli hyvin kiinnostunut Tehdaspuun perustamisesta ja aluksi myös sen
toiminnasta. Metsänomistajien etupiiriin kuulunut lehdistö näki Tehdaspuun
perustamisen ostokilpailua vähentävänä järjestelynä ja uhkana kantohinnalle.
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Hartikainen 2009, 27–39.
Tiainen 1988, 77–80.
Luettelo haastatelluista henkilöistä on teoksen Tiainen 1988 liitteenä.
Suomen Kuvalehti 4/2011, 30 ja 32. Teppo Tiilikainen: Tunnustakaa tosiasiat; Markku Kuisma: Hiljainen vaikuttaja; Jensen–Eriksen 2008, 85.
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Metsälehti 29/17.7.1969

Sama lehdistö kritisoi Tehdaspuuta myöhemminkin aktivoitumisesta, kuten
markkinointikonttorin perustamisesta Helsinkiin ja palvelusopimusten teosta
metsäomistajien kanssa.33 Muu lehdistö suhtautui Tehdaspuun perustamiseen
ja toimintaan useimmiten myönteisesti tai neutraalisti. Tehdaspuussa seurattiin
sitä koskevaa julkista kirjoittelua. Kun kaikki lehdet eivät olleet samalla lailla
kiinnostuneita yritysten puunhankinnasta eivätkä metsänomistajien puunmyynnistä, on selvää, että yrityksessä kiinnitettiin enemmän huomiota lehtiin,
jotka kirjoittivat metsäasioista paljon kuin lehtiin, jotka kirjoittivat niistä vähän.
Tehdaspuun toiminnan arvioinnin kannalta lehdistön esittämien näkemysten
huomioon ottaminen on tärkeää ja sitä kautta voidaan syventää muun tutkimusaineiston antamaa kuvaa. Tutkimuksessa lehdistöä on käytetty ensisijassa
Tehdaspuun ja itse keräämiltä osilta. Kokonaisuutena arvioituna lehdistö kir33

Ks. esim. Maaseudun Tulevaisuus 22.3.1983.
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joitti Tehdaspuusta suhteellinen vähän. Erityisesti tämä tarkoitti analyyttistä
tarkastelua.34
1.1.2 Tutkimuksen rakenne
Kuvaan tutkimuksen ensimmäisessä osassa aluksi metsätalouden ja puunhankinnan toimintaympäristöä Suomessa jatkosodan jälkeen ja niitä ongelmia, joiden kanssa Suomessa silloin painittiin. Suurten sotakorvausten suorittaminen
edellytti teollisuutemme laajentamista ja monipuolistamista. Totean metsäteollisuuden ripeän nousun. Tehtaiden kapasiteetti lisääntyi ja valtakunnan metsävarat joutuivat käyttöön täysimääräisesti. Puunhankkijalle se merkitsi kilpailun
lisääntymistä ja nousupainetta hintoihin: jos halusi ostaa lisää, siitä piti maksaa.
Monet intressipiirit huolestuivat puun saatavuuden vaikeutumisesta ja ryhtyivät toimiin käytön lisääntymisen sääntelemiseksi.
Totean, että metsäteollisuuden kannattavuus oli ajoittain huono ja että yritykset yrittivät kohentaa sitä sekä teknisin parannuksin että erilaisin yhteistoimintahankkein. Yhteistoiminnassa olivat mukana lähinnä suuryritykset. Vähitellen suuryritykseksi kasvanut Metsäliitto ei osallistunut yhteistoimintaan. Se
laajensi teollisuuttaan ja pyrki muidenkin yritysten raakapuun hankkijaksi.
Varsinkin Tehdaspuu piti Metsäliiton laajenemista uhkana ja pyrki estämään
laajenemisen.
Työn ensimmäisessä osassa kuvataan yleisellä tasolla suomalaisten metsäyhtiöiden kehittymistä osittain myös Tehdaspuun perustamisen jälkeiseltä
ajalta, jotta Tehdaspuun toimintaympäristö tulisi paremmin ymmärretyksi.
Tutkimus on jäsennelty etupäässä kronologisesti, koska kysymyksessä on
yhteen konsortioyritykseen kohdistuva oppimishistoriallinen työ. Työ ei etene
kokonaan kronologisessa järjestyksessä johdannon jälkeen. Eri yhteyksissä tuodaan esille Tehdaspuun moneen kertaan muuttuneita organisaatioita sekä erilaisia yritystoimintaan liittyneitä teorioita ja käsitteitä.
Toisessa osassa (Tehdaspuun synty) kuvaan Tehdaspuun syntyyn vaikuttaneita tekijöitä, Tehdaspuun perustamistoimia, sen keskeisiä toimintaperiaatteita ja Tehdaspuun perustamisen aiheuttamia reaktioita sekä tämän tutkimuksen kannalta tärkeimpien yritysten edellytyksiä kilpailla niukoista puuvaroista.
Metsäteollisuusyritykset eivät saaneet toista maailmansotaa seuranneella
jälleenrakennuskaudella eikä välittömästi sen jälkeenkään omilla perinteisillä
toimilla kannattavuuttaan tyydyttäväksi ennen 1960-luvun puoliväliä. Oli muitakin uhkatekijöitä, kuten ulkomaiden taholta tullut voimakas kilpailu, vientihintojen huono kehitys ja kustannusten nousu. Suuret itäsuomalaiset puunjalostajat päättivät tiivistää yhteistoimintaansa ja hakea sitä kautta kohennusta
huonoon kannattavuuteen. Päätös johti pitkähkön suunnitteluvaiheen jälkeen
neljän yrityksen metsäosastojen fuusioon ja niiden yritysten yhteisen puunhankintayrityksen Tehdaspuu Oy:n perustamiseen. Tehdaspuun perustajat uskoi-
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Esimerkiksi Esko Pakkanen on tutustunut järjestelmällisesti Metsälehteen ja todennut
sen kirjoittaneen Tehdaspuusta suhteellisen harvoin ja aikaa myöten harvenevassa
tahdissa (Esko Pakkasen haastattelu 16.4.2011).
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vat, että yhteinen yritys tuo selviä säästöä ja että sillä on muitakin hyödyllisiä
vaikutuksia. Käsittelen Tehdaspuulle asetettuja tavoitteita sekä Tehdaspuun
organisaation ja toimintaperiaatteiden kypsymistä monien vaiheiden jälkeen
kaikkien osakkaiden hyväksymiksi.
Kolmannessa osassa (Toiminta) kuvaan aluksi Tehdaspuun eri toimintoja
erikseen. Sen jälkeen tarkastelen kunkin toimitusjohtajan onnistumista osakkaiden asettamien tavoitteiden saavuttamisessa. Tuon tällä tavalla yksilötason
Tehdaspuun toiminnan arviointiin tarkastelemalla johtajuutta ja johtajien merkitystä tutkimuksen kohteena olevan yrityksen kannalta. Valittu tutkimustapa
tuo tullessaan toistoa, mutta näin menetellen voidaan tarkastella erikseen yrityksen toimintaan ja johtamiseen liittyviä asioita. Toisaalta menettely ei anna
samanlaista yhtenäistä kuvaa yrityksen toiminnasta kuin puhdas kronologinen
tarkastelutapa.
Tehdaspuun toimintaympäristö ei pysynyt muuttumattomana yhtiön toiminta-aikana, kun Suomen puunjalostusteollisuudessa alkoivat 1980-luvun
puolivälissä suuret rakennemuutokset: Kaukas ja Kymi fuusioituivat, Ahlström
ja Tampella erosivat Tehdaspuusta. Muutosten seurauksena Tehdaspuusta tuli
Kymin metsäosasto ja se lakkautettiin 1996, jolloin pääosa sen henkilöstöä siirtyi silloin perustettuun UPM-Kymmenen metsäosastoon.
Kun Tehdaspuun tarkoituksena oli rajoittaa mukaan lähteneiden yritysten
kilpailua puunhankinnassa, kysymys oli ostajien taholta tulleesta kilpailun rajoittamisesta. Vastaavasti voidaan puhua kilpailun rajoittamisesta metsänomistajien yhteismyyntien yhteydessä ja Metsäliiton aseman vahvistamisesta Suomen puumarkkinoilla. Kilpailuviranomaiset kiinnostuivat ostajien – ei myyjien
– yhteistyöstä 1980-luvun puoliväliä lähestyttäessä ja yhteistyössä mukana olleita yhtiöitä syytettiin aikanaan laittomasta yhteistyöstä – mutta ei tuomittu.
Teollisuuden raakapuumarkkinoilla tapahtuneesta yhteistyöstä syytettyjen
syyllisyydestä on esitetty eri yhteyksissä ristiriitaisia kannanottoja. Niiden yhteydessä on tullut esiin myös Tehdaspuuta koskevaa aineistoa. Siksi kysymyksessä on olennainen osa puunhankintaan liittyvän toiminnan arviointia ja siksi
sitä sivutaan myös tässä työssä.
Neljännessä osassa (Tehdaspuun toiminnan tulokset) vertaan saavutettuja
tuloksia yhtiölle asetettuihin tavoitteisiin ja muiden puunhankkijoiden tuloksiin.
Tehdaspuun organisaatio oli selvä linjaorganisaatio, jossa oli vahvat funktionaaliset esikunnat keskushallinnossa ja aluekonttoreissa. Johtamisjärjestelmän tavoitteena oli päätäntävallan delegointi mahdollisimman alas yhteisten
periaatelinjojen ja toimintaohjeiden puitteissa. Toiminnan alkuaikoina keskusjohdon ote oli kuitenkin voimakas. Linjajohdon käskyjen lisäksi laaja esikunta
johti asetietä. Tehdaspuu osallistui työnantajajärjestöjen yhteistyöhön sekä valtakunnallisissa että alueellisissa organisaatioissa ja joutui suurena yrityksenä
toisten suurien kanssa tukemaan itselle epäedullisiakin ratkaisuja, joilla edistettiin työnantajien yhteistyötä. Osakasyhtiöt asettivat Tehdaspuulle tavoitteet ja
valvoivat niiden toteutumista. Hallituksien valtuuksin toimineet varajäsenet,
osakkaiden metsäpäälliköt, kokoontuivat lyhyin väliajoin ja ottivat kantaa pie-
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nehköihinkin asioihin. Hallituksen aktiivisuus väheni Väinö Nikun tultua Tehdaspuun toimitusjohtajaksi. Hänestä tuli hallituksen varajäsenten kokouksien
puheenjohtaja ja hän vähensi kokousten määrää huomattavasti.
Neljännessä osassa esitän ensiksi Tehdaspuussa osakkaina olleiden yhtiöiden toimitusjohtajien, metsäpäälliköiden ja muutamien muiden avainhenkilöiden mielipiteitä Tehdaspuun onnistumisesta tehtävässään, kun sen perustamisesta oli kulunut 20 vuotta. Toiseksi esitän myöhemmin yrityksen toiminnan
jo lakattua kerättyä ja etupäässä haastatteluihin perustuvaa tietoa koko Tehdaspuun toiminta-ajalta. Jälkimmäinen osa on yrityksen tavoitteiden ja tulosten
arvioinnin osalta ensimmäistä vertailua analyyttisempi. Todellisuudessa osoittautui vaikeaksi saada kattavasti numerotietoa vertailujen pohjaksi. Siksi neljännen osan analyysi perustuu usein sanalliseen ilmaisuun.

1.2

Metsätalouden ja puunhankinnan toimintaympäristö Suomessa jatkosodan jälkeen

1.2.1 Taloudellinen tilanne Suomessa
”Rauta ja tuli ovat sodan valtiaita, puulla rakennettiin rauhaa.” (Aunesluoma 2007.)

Suomi oli jatkosodan aikana monin sitein kiinni Saksan kohtalossa, ei vain sotilaallisesti vaan myös taloudellisesti. Suomen poliittinen liikkumatila oli ahdas.
Suomessa ei kuitenkaan jääty toimettomina odottamaan sodan loppumista.
Niinpä jo keväällä 1943 aloitettiin keskustelut pohjoismaisen metsäteollisuuden
sodanjälkeisen yhteistyön käytännön järjestelyistä. Tämän yhteistyön keskeinen
edistäjä oli Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton asiamies J. O. Söderhjelm. Yhteisiä tavoitteita – lähinnä oli kysymys Suomen ja Ruotsin tavoitteista – oli erityisesti kartelliyhteistyön lujittaminen. Yhteistyön edellytykset paranivat kesällä 1943, jolloin perustettiin suomalais-ruotsalainen yhteistyövaliokunta (Pohjoismaiden Metsäteollisuuksien Yhteistyövaliokunta). Suomalaiset
metsäjohtajat ottivat rohkeasti kantaa kaupan vapauttamiseksi Saksan harjoittamasta keskusjohtoisesta järjestelmästä. Saksalaiset panivat merkille suomalaisten avomieliset länttä kosiskelleet kannanotot, jotka suomalaiset saivat maksaa hankaloituneina kauppaneuvotteluina. Suomi solmi välirauhansopimuksen
Liittoutuneiden kanssa syyskuussa 1944, sitoutui poistamaan saksalaiset joukot
Suomesta ja maksamaan Neuvostoliitolle suuret sotakorvaukset.
Välirauhansopimuksen mukaan Suomi joutui toimittamaan Neuvostoliittoon 300 miljoonan dollarin edestä teollisuustuotteita, puolivalmisteita, aluksia,
koneita ja laitteita. Puutavaraa ja metsäteollisuustuotteita näistä toimituksista
oli 100 miljoonan dollarin [vuoden 1938 dollarin arvon mukaan] arvosta eli
kolmannes. Nämä sotakorvaukset ja aluemenetykset Neuvostoliitolle rasittivat
tietysti Suomen kansantaloutta suuresti. Lisäksi Suomi ei päässyt nauttimaan
1948 käynnistyneestä Euroopan jälleenrakennusohjelmasta, niin sanotusta Marshallin suunnitelmasta, Neuvostoliiton painostuksen vuoksi. Yhdysvallat tuki
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kuitenkin Suomea muilla tavoin, luotoilla ja tavarantoimituksin. Suomi sai
Marshallin apuun verrattavia luottoja 1947–1952 yhteensä runsaat 80 miljoonaa
dollaria.35
Yhdysvalloissa 1957 alkanut laskukausi ulottui myös Suomeen. Markka
devalvoitiin sen vuoden syksyllä, jolloin dollarin markkakurssi nousi 39 prosenttia. Laman pohja saavutettiin seuraavan vuoden loppukuukausina. Sen jälkeen taloudellinen toimeliaisuus jatkui ja johti teollisuustuotannon vahvan kasvun kauteen. Kasvu jatkui vuoteen 1975 saakka, joskin trendi notkahteli ajoittain. 1958 solmitussa työehtosopimuksessa luovuttiin yleisesti palkkojen indeksisidonnaisuudesta, joka oli ollut muutamin poikkeuksin voimassa viime sotiemme jälkeisen ajan. 1957 kuusi Euroopan maata perusti Euroopan talousyhteisön EEC:n. Yhteisö laajeni sen jälkeen neljässä vaiheessa vuoteen 1995 mennessä 15 jäsenmaata käsittäväksi Euroopan unioniksi EU:ksi, minkä nimen se
sai 1993. Suomi, Ruotsi ja Itävalta liittyivät EU:hun 1995. Suomi tuli Euroopan
vapaakauppaliiton eli EFTA:n liitännäisjäseneksi 1961, jossa roolissa se säilytti
eräitä erioikeuksia, kuten hidastetun tullien alennusaikataulun ja oikeuden
säännöstellä eräiden sellaisten tavaroiden tuontia, joilla oli merkitystä idänkaupassamme. Suomesta tuli EFTA:n täysjäsen 1986.
Puu- ja paperiteollisuuden tuotteiden vientimäärät ylittivät nopeasti vuoden 1959 tason, metalliteollisuuden vienti supistui 1958 lähinnä Suomen NL:n
kaupassa tapahtuneiden hankausten vuoksi. 1960-luvulla kansainvälinen talous
oli vakaa, teollisuustuotanto kasvoi tasaisesti mutta osoitti jo vuoden 1961 lopulla hiipumisen merkkejä. Tuotannon kasvuvauhti oli kuitenkin vielä 1961
Suomessa korkeimpia Länsi-Euroopassa. Vientimahdollisuudet heikkenivät.
EFTA alkoi rapautua, ja monet valtiot pyrkivät EEC:hen. Vaikka Suomessa ei
ollut 1960-luvun alussa suoranaista lamaa, oli selviä merkkejä laskusuhdanteesta: kustannustaso nousi, valuuttavaranto supistui, valtiontaloudessa oli kassavaikeuksia. Suomessa suhdanteet heikkenivät enemmän kuin muissa Euroopan
maissa.36
Suomessa otettiin vuoden 1963 alussa käyttöön uusi markka, jonka arvo
oli sata kertaa suurempi kuin vanhan markan. Vanhimmatkin ihmiset oppivat
vähitellen asioimaan uusilla seteleillä, kunnes siirtyminen euroon pakotti päässälaskuun: paljonko hinta on mummon markkoina?
Tuotantotoiminta kääntyi uudelleen nousuun vuoden 1963 kesästä lähtien. Tuotantomme kasvuvauhti oli suunnilleen samaa suuruusluokkaa kuin
muissa Länsi-Euroopan maissa. Vuoden 1964 puolella talouselämämme voitiin
katsoa siirtyneen korkeasuhdannevaiheeseen. Sitä varjostivat kuitenkin kustannustason nousu ja voimakkaasti kohonneet hinnat. Teollisuustuotanto kasvoi
Suomessa viisivuotiskautena 1958–1963 suhteellisesti enemmän kuin useimmissa läntisissä teollisuusmaissa. Suomessa kasvu oli 51 prosenttia, USA:ssa 32 ja
vain Italiassa Suomea korkeampi, 69 prosenttia. Suotuisaa taloudellista kehitystä himmensi kuitenkin suhteellisen voimakas hintojen nousu. Valtiontaloudessa
oli jatkuvasti rahoitusvaikeuksia. Läntisten teollisuusmaiden talouden heikko
35
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Aunesluoma 2007, 218 ja 225.
Linnamo 1960, 1961, 1962, 1963 & 1964; Metsätieteellinen vuosikirja 2009, 254.
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kasvuvauhti 1960-luvun puolivälissä heijastui Suomeen jo 1966, jolloin kasvua
oli vain pari prosenttia.
Lokakuussa 1967 markka devalvoitiin 23,8 prosenttia. Suomessa oli voimakas inflaatio. Se oli tuntuvasti voimakkaampaa kuin kansainvälisen kilpailukykymme säilyminen olisi sallinut. Erityisesti vuodesta 1964 lähtien tulotaso
nousi ja tuontitavaroiden kysyntä kasvoi voimakkaasti. Viennin kasvu ei pystynyt seuraamaan tuonnin lisäystä.
Öljyn hinta kymmenkertaistui 1974–1979. Puhuttiin öljykriisistä. Sen seurauksena oli voimakas inflaatio ja lama. Vuodesta 1975 lähtien teollisuustuotanto laski. Siihen vaikutti myös vuonna 1973 solmittu Suomen vapaakauppasopimus. Suomi joutui kovenevaan kansainväliseen kilpailuun, ja länsivienti supistui. Öljykriisi vaikutti kansainväliseen talouteen voimakkaasti. Niinpä 1980luvulla Länsi-Euroopan taloudet menestyivät heikosti, Suomen teollisuus eurooppalaista keskitasoa paremmin.37
Suomen markka devalvoitiin jatkosodan päättymisen jälkeen lähes kymmenen kertaa. Metsäteollisuudella oli tapana valittaa vaikeuksistaan silloinkin,
kun sillä meni tyydyttävästi, jopa hyvin. Jotkut metsäteollisuuden johtomiehet
pitivät haitallisena tällaista valittamista, joka toistui suhdanteista piittaamatta.38
Devalvaatiot ovat kuuluneet pitkään valtiovallan taholta tulleisiin ja metsäteollisuuden toimintaedellytyksiä turvaaviin toimiin Suomessa.39
Silloisen Helsingin kauppakorkeakoulun taloushistorian professori Erkki
Pihkala muistuttaa devalvaation varjopuolesta: devalvaatio, kilpailu alaspäin,
köyhdyttää maata vähitellen, kun taas osaamiseen perustuva kilpailu ylöspäin
luo uutta itseään ruokkivaa vaurastumista. Euro-alueeseen liittymisen jälkeen
devalvointimahdollisuutta ei enää ole. Maamme syrjäinen sijainti ja joukko
muita lähinnä rakenteellisia heikkouksia jarruttavat menestystämme kansainvälisessä kilpailussa, jossa vahvuutenamme ovat muun muassa toimiva oikeusvaltio, moderni teknologiaympäristö ja edullinen viestinnän infrastruktuuri.40
1.2.2 Silta yhteiskuntaan – 1960-luvun sosiaalipolitiikka
Tehdaspuu aloitti toimintansa ajankohtana, jolloin yhteiskunta muuttui voimakkaasti. Edellä kuvatun, osittain omista päätöksistämme riippumattoman taloudellisen kehityksen rinnalla Suomessa otettiin voimakkaasti kantaa sosiaalipolitiikan kehittämiseen. Valtiotieteen tohtori Pekka Kuusi kirjoitti 1961 Sosiaalipoliittisen yhdistyksen toimeksiannosta kokonaissuunnitelman 1960-luvun
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Rantanen 1965, 1966, 1967 & 1968; Sajasalo, Ojala & Lamberg 2001, 156; JensenEriksen 2008, 31–43.
Jensen-Eriksen 2008, 98. – Kädenvääntö devalvaatiota vaativien ja sitä vastustavien
voimien välillä jatkuu niin kauan kuin devalvaatio on mahdollista. Niin kauan metsäteollisuus luotti siihen, että devalvaatio pelastaa sen vaikeuksista, joihin se toistuvasti ajautui syyllistymällä löysään palkkapolitiikkaan ja maksamalla ylikorkeita
kantohintoja. Kaukaan toimitusjohtaja Casimir Ehrnrooth esitti varoittavan sanansa
kollegoilleen lokakuussa 1979: ”Jos aina julistaudumme kriisiteollisuudeksi, ei kukaan usko silloin, kun kriisi todella tulee, niin kuin tapahtui meille 1975.”
Näsi 2001a, 15.
Pihkala 2001.
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sosiaalipolitiikalle Suomessa.41 Kuusi teki perusteellisen analyysin jälkeen esityksen niiksi toimenpiteiksi, joihin 1960-luvulla olisi ryhdyttävä sosiaalipolitiikan monella eri lohkolla. Kuusen toimenpide-esitykset saavuttivat laajan hyväksynnän ja valtaosa niistä johti käytännön toimiin, osittain 1960-luvun jälkeen. Kuusi korostaa voimakkaasti taloudellisen kasvun välttämättömyyttä yhteisenä etuna: teollisuudelle tulee turvata kasvuun kannustavat voitot ja ennen
kaikkea voittojen käyttö yritysten laajentamiseen. Kuusi perustelee taloudellisen kasvun tarpeellisuudella myös työvoiman virtaamista hiljaisilta alueilta
vilkkaan kysynnän alueille ja maatilojen yhdistämistä. ”Kainuulainen maanviljelijänpoika ei maamme oloissa voisi olla oikeutettu isänsä ammattiin yleisiä
kasvumahdollisuuksiamme samalla heikentämättä.”
Kuusi toteaa, että työajan lyhentäminen olisi 1960-luvulla epäsosiaalinen
toimenpide, koska se heikentäisi työntekijän taloudellista asemaa kasvuhakuisessa yhteiskunnassa. Työaikaa tultaisiin Kuusenkin mielestä lyhentämään aikanaan.42
Kuusi kannattaa sosiaalista tulontasausta ja toteaa sen laajenevan, koska
”poliittinen tasa-arvoisuus kasvattaa pyrkimystä taloudelliseen tasaarvoisuuteen”.43 Tuloerot supistuivat Suomessa merkittävästi 1960-luvulta
1980-luvun puoliväliin saakka. Kuusen mukaan Gunnar Myrdal toteaa, että
rikkaissa maissa tulonjako on yleensä tasaisempi kuin köyhissä.44
Tehdaspuun osakasyhtiöissä keskushallinto oli hoitanut keskeiset metsäosastojen sosiaalipolitiikan alueelle kuuluneet tehtävät, joita olivat myös eläkeasiat. Kuusikin kirjoitti niistä laajasti.45 Tehdaspuu oli aliarvioinut suunnitteluvaiheessa näihin tehtäviin tarvittavan henkilöstön määrän.46
1.2.3 Metsäteollisuuden laajeneminen
Puuvarat täysimääräiseen käyttöön
Sekä suomalaiselle että kansainväliselle metsäteollisuudelle on ollut ominaista
massatuotanto ja vähäinen erikoistuminen. Juha-Antti Lamberg ja Jari Ojala toteavat, että suomalaiset metsäteollisuusyhtiöt muuttuivat 1900-luvulla sahatavaran ja sellun tuottajista huippumoderneiksi paperia tuottaviksi yhtiöiksi ja että toisen maailmansodan jälkeen kansainvälinen metsäteollisuus keskittyi voimakkaasti. Tosin puunjalostusteollisuuden ensimmäinen keskittymisaalto maailmanlaajuisesti ajoittuu 1800- ja 1900-lukujen taitteeseen. Tuolloin Yhdysvalloissa muodostui International Paper ja Suomessa esimerkiksi Kymmene ja Yhtyneet Paperitehtaat. Kalliit investoinnit pakottivat fuusioihin ja yritysostoihin.
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Kuusi 1961.
Kuusi 1961, 134.
Kuusi 1961, 44 ja 69.
Kuusi 1961, 49; Pajunen 2005, 1. – Terho Pursiaisen mielestä taloudellinen tasa-arvo
on jo käsitteenä virheellinen: ”sekä käsite-erittely että kokemus viittaa siihen, että taloudellinen tasa-arvo voi toteutua vain suhteellisen kurjuuden tasolla” (Pursiainen
1990, 62–63.).
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Tehdaspuu 1/1969, 1.
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Suomalainen metsäteollisuus kehittyi suhteellisen hitaasti. Yhtenä syynä on pidetty suomalaisten yhtiöiden yhteistyötä vientiyhdistyksissä, jotka ”niputtivat
suomalaisen metsäteollisuuden yhdeksi kokonaisuudeksi kansainvälisessä kilpailutilanteessa. Finnpapin kaltaiset yhdistykset takasivat pienille tuottajille
kansainvälisen markkinoinnin – ja antoivat näin selkänojan investoinneille”.47
Teollisuuden kasvu edellytti luonnollisesti huomion kiinnittämistä raakaainehuoltoon. Suomen osuus maapallon puustosta on noin puoli prosenttia.
Maassa on paljon metsää suhteutettuna maan kokonaispinta-alaan. Koko valtakunnan maa-alasta metsää on kolme neljäsosaa eli 23 miljoonaa hehtaaria, jos
laskelmassa otetaan lukuun sekä metsä- että kitumaat. Näin tarkastellen Suomea voi pitää Euroopan metsäisimpänä valtiona. Siksi on luonnollista, että
maassa on pyritty hyödyntämään metsiä taloudellisessa toiminnassa. Suomen
metsäteollisuus laajeni 1950-luvulla ja 1960-luvun alussa erittäin merkittävästi.
Päätuotteiden tuotanto nousi 15 vuodessa vuoteen 1950 verrattuna oheisen taulukon mukaisesti.
TAULUKKO 1

Suomen metsäteollisuuden päätuotteiden tuotanto 1950–1965, 1950=100.
1950

1955

1965

Sahatavara

100

105

116

Vaneri

100

163

245

Puuhioke

100

121

228

Sulfiittisellu

100

137

208

Sulfaattisellu

100

173

459

Kuitulevy

100

164

278

Kartonki

100

212

689

Paperi

100

160

361

Lähde: Tiainen 1988, 11.

Metsäteollisuus on 1900-luvulla kuulunut maailman nopeimmin kasvaneisiin
toimialoihin. Puunjalostusteollisuus laajeni Suomessa 1950–1965 suhteellisesti
vähiten sahatavaran tuotannossa ja eniten kartongin, sulfaattiselluloosan ja paperin valmistuksessa. Metsäteollisuuden kapasiteetin laajennukset mahdollistivat teollisuuden raakapuun käytön merkittävän lisäyksen. Jos vertailukohtana
pidetään käyttöä 1955, niin vuoteen 1964 mennessä kuitupuunkäyttö on lisääntynyt 7 milj. m3 (70 %) ja koko teollisuuden puunkäyttö 9,5 milj. m3 (42 %) kuoretonta puuta.48

47
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Lamberg & Ojala 2001, 133; Näsi 2001a, 15; Ojala 2008, 211.
Tiainen 1988, 11; Lamberg & Ojala 2001, 136.
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KUVIO 1

Suomen metsien puuston vuotuinen kasvu ja poistuma 19212008. (Metsäntutkimuslaitos.)

Suomessa oli 1960-luvun alkuun mennessä luotu metsäteollisuuden puolesta
edellytykset valtakunnan puuvarojen täysimääräiselle käytölle (Kuvio 1). Kysyntä ja tarjonta olivat tasapainossa. Silloin käytettävissä olleiden tietojen perusteella pääteltiin, että metsätase voitiin siitä eteenpäin tasapainottaa vain polttopuun käyttöä ja raakapuun vientiä supistamalla, puun talteenottoa ja teollisuuden jätteiden käyttöä tehostamalla ja ryhtymällä laajamittaiseen raakapuun
tuontiin. Puun talteenottoa tehostettiin muun muassa pienpuun eli ohutpuun
hakkuulla. Se oli normaalia kuitupuuta ohuempaa, latvasta 5–7 cm paksua
määrämittaan katkottua havupuuta, jota käytettiin sekä massateollisuuden raaka-aineena että polttopuuna. Metsäteollisuudessa todennäköisesti ounasteltiin,
että tasapainoisessa kysyntä-tarjonta-tilanteessa kytee aikapommi: kilpailu
puun haltuun saannista kovenee ja nostaa hintoja. Uskon, että tämän uhkakuvan tunnistivat myös Tehdaspuun perustajat. 1970-luvun loppupuolelta lähtien
puuvaramme ovat kuitenkin kasvaneet huomattavasti silloisia arvioita enemmän muun muassa tehostetun metsänhoidon ansiosta (ks. seuraava kappale).
Oheisessa kuviossa esitetty poistuma ei ole kokonaisuudessaan käytettävissä teollisuuden raaka-aineeksi. Poistuma sisältää korjuupoistuman ja metsään lahoamaan jäävän luonnonpoistuman. Korjuupoistumaan kuuluvat puutavaralajien kertymä ja metsään jäävä tähde.49
Pitkään Suomesta vientiin runsaasti pyöreää puutavaraa, joka olisi voitu
kapasiteetin salliessa jalostaa kotimaassa. Toisaalta suomalaiset metsäyhtiöt
pystyivät myös tuomaan raakapuuta maahan, mistä tuli erityisesti 1990-luvulla
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Tiainen 1988, 12; Kuusela 2002, 134.
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merkittävä kasvutekijä suomalaiseen puunjalostusteollisuuteen. Tämä ei Tehdaspuun alkuaikoina puunhankinnan kokonaisuuden kannalta vielä ollut merkittävä tekijä. Toisin sanoen yrityksen puunhankinta kohdistui ensisijaisesti kotimaiseen puutavaran tarjontaan ja Tehdaspuun osakkaat pyrkivät laajentamaan teollisuuttaan puutavaran hankintamahdollisuuksien lisääntymisen asettamissa rajoissa. Tehdaspuun osaksi tuli varmistaa oman osuutensa saaminen
ostettavista puumääristä.
Kansainväliset yritykset ovat harvoin tulleet Suomeen harjoittamaan
puunjalostusteollisuutta. Saksalainen Zellstoff-Fabrik Waldhof AG on hyvin
tunnettu esimerkki Suomeen ulottuneesta kansainvälisestä kilpailusta metsäteollisuudessa. Sen tytäryhtiö Oy Waldhof Ab rakensi Käkisalmeen vuonna 1931
valmistuneen suuren sulfiittisellutehtaan, jonka kapasiteetti oli noin 100 000
tonnia vuodessa. Jatkosodan jälkeen tehdas jäi Neuvostoliitolle menetetylle alueelle.50
Valtakunnan metsien inventointi
Toimiva puuhuolto on metsäteollisuutta harjoittavan yrityksen keskeisiä edellytyksiä. Sen vuoksi on tärkeää tietää, perustuvatko tiedot puuvaroistamme ja
niiden hakkuumahdollisuuksista luotettaviin tietoihin ja onko niiden puolesta
edellytyksiä teollisuuden laajentamiseen. Tämä koski Tehdaspuuta aivan samalla tavalla kuin mitä tahansa muuta puunjalostusalan yrittäjää. Tosin Tehdaspuulle tiedolla oli keskimääräistä suurempi merkitys, koska yrityksen osuus
koko maan puunhankinnasta oli niin suuri. Tehdaspuun osuudeksi koko maan
puunkäytöstä arvioitiin 25–30 prosenttia.51
Suomen metsät inventointiin ensimmäisen kerran 1920–1924. Se oli ensimmäinen tilastolliseen otantaan perustuva valtakunnan metsien inventointi
koko maailmassa. Nyt (2011) on menossa Suomen metsien kymmenes inventointi. Neljä ensimmäistä inventointia tehtiin samalla tavalla. Kullakin kertaa
maan metsävaroja arvioitiin valittuja mittauslinjoja pitkin siten, että mittausryhmät kävelivät läpi maan lounaasta koilliseen kulkevia linjoja pitkin ja tekivät
arviointeja ja havaintoja linjalle osuneista metsiköistä.52 Metsien inventoijana
Suomi on johtava maa maailmassa, ja metsävaramme tiedetään paitsi koko valtakuntaa käsittävinä lukuina (Kuvio 1) myös pienalueittain ja omistajaryhmittäin. Kun tämän tutkimuksen kohteena oleva Tehdaspuu Oy perustettiin 1967,
olivat 1960–1963 suoritetun neljännen inventoinnin tulokset käytettävissä.
Professori Matti Kärkkäisen mukaan valtakunnan metsien inventointi
(VMI) on ainutlaatuinen koko maailmassa, ja ainoa luotettava tieto metsiemme
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Aunesluoma 2007, 54. – Saksalainen emoyhtiö Zellstoff-fabrik Waldhof AG sulautui
1970 toisen saksalaisen yhtiön Aschenburger Zellstoffwerke AG:n kanssa, jolloin syntyi uusi yhtiö PWA Papierwerke Waldhof-Aschaffenburger AG. Tämä yhtiö oli 1990luvun alussa Saksan suurin paperin ja selluloosan valmistaja. Ruotsalainen SCA osti
yhtiön vuonna 1995. (http://fi.wikipedia.org/wiki/Waldhof, haettu 3.4.2011.)
Silversides 1973, 211.
Metsäntutkimuslaitos, Valtakunnan metsien inventointi ja Metsätilastollinen vuosikirja 2008.
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monimuotoisuudesta ja niiden kehityksestä tullaan saamaan VMI:n kautta.53
Tietoja Suomen puuvaroista ja niiden hakkuumahdollisuuksista voidaan siis pitää varsin luotettavina.
Suomessa oltiin toisen maailmansodan jälkeen huolissaan maan metsien
riittävyydestä, koska maa menetti jatkosodan jälkeisessä rauhanteossa Neuvostoliitolle noin 12 prosenttia puustostaan tilavuuden mukaan laskettuna ja lähes
13 prosenttia puuston silloisesta tilavuuden kasvusta, mikä näkyy notkahduksena kuviossa 1. Kasvu pystyttiin nostamaan kymmenessä vuodessa menetystä
edeltäneelle tasolle. Sen jälkeen metsävaramme ja puuston kasvu eivät muuttuneet olennaisesti 1970-luvun loppupuolelle mentäessä. Siitä lähtien kasvu on lisääntynyt vajaasta 60 miljoonasta kuutiometristä lähes 100 miljoonaan (Kuvio
1) ja metsävaramme ovat kasvaneet jyrkästi. Metsävaroja on kasvattanut lähinnä tehostunut metsänhoito, soiden ojitus ja poistuman pysyminen 1970-luvulta
lähtien selvästi kasvua pienempänä.54
Metsiemme hakkuumahdollisuuksia ei pystytä hyödyntämään täysimääräisesti. Osa metsistä on rauhoitettu, osa metsänomistajista ei käytä hyväkseen
kaikkia hakkuumahdollisuuksia tai ei myy ollenkaan. Suomen metsäteollisuus
on 1960-luvulta lähtien voinut laajentua huomattavalta osin tuontipuun varassa
(Kuvio 10). Maamme suurin tuontipuun käyttäjä on ollut Stora Enso, jonka aikaisempi metsäpäällikkö Voitto Pölkki toteaa, että tuontipuu on mahdollistanut
merkittävällä tavalla suomalaisten yhtiöiden kasvun. Myös tämän tutkimuksen
kohteena olevien Tehdaspuun osakasyhtiöiden laajennukset ovat perustuneet
uskoon tuontipuun ostomahdollisuuksien jatkumisesta. ”– – äärevimmät ympäristöjärjestöt ovat tehneet kaikkensa mustamaalatakseen suomalaisen metsäteollisuuden maineen sekä estääkseen puun tuontia Suomeen ja jatkavat edelleen
tätä toimintaa. – – On käsittämätöntä, että nämä järjestöt saavat tukea myös tiedepiireistä. Suomen tiedeyhteisön tasosta ei anna kovin korkeaa kuvaa se, että
nämä äärijärjestöt saavat sieltä edustajia perusteettomien ja vääristyneiden vaatimustensa tueksi.”55
Pölkin lausunto kuvaa metsänomistajien ja luonnonsuojelijoiden välillä
esiintynyttä kiistaa metsien käyttötarkoituksesta. Edelliset pyrkivät lisäämään
mahdollisuuksiaan myydä puuta, mitä tavoitetta puunjalostusteollisuuden
kasvu tuki. Jälkimmäiset puolestaan pyrkivät vähentämään metsien talouskäyttöä, mitä tavoitetta metsäteollisuuden supistuminen olisi tukenut. Metsien käyttöön liittynyt kiista oli olennainen osa metsäteollisuuden toimintaympäristöä
1900-luvun lopulla, joka ainakin välillisesti vaikutti myös Tehdaspuun toimintaan.
Samaan aikaan Tehdaspuun osakkaat pyrkivät laajentamaan teollisuuttaan puutavaranhankintamahdollisuuksien asettamissa rajoissa. Varsinaisen
53
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Tehdaspuu 3/1995, Matti Kärkkäinen, metsäajattelija.
Korhonen 2008.
Pölkki 2008, 176–177. – Enso–Gutzeit aloitti toisen maailmansodan jälkeen puun
tuonnin Neuvostoliitosta uudelleen 1955, jolloin rajan takaa tuli 70000 kuutiometriä
puuta. Vuosina 1962–1972 Ensi-Gutzeit toi keskimäärin liki miljoona kuutiometriä
vuodessa ja kaksi vuosikymmentä myöhemmin kaksi kertaa niin paljon. (Ahvenainen 1992 II, 532, 671–672.)
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Tehdaspuun tehtävänä oli varmistaa oman osansa saaminen ostettavissa olevista puumääristä. Voitto Pölkillä oli Enso-Gutzeitin metsäpäällikkönä sama tavoite. Pölkki esittää tässä joitakin ympäristöjärjestöjä koskevassa kritiikissään metsäteollisuuden yleisen huolen siitä, että nämä perusteettomasti jarruttavat teollisuuden puunsaantia. Hänen kritiikkinsä kohdistui vain osaan ympäristöjärjestöistä ja se on perusteltua asiaa puunjalostusteollisuuden ja siten myös Tehdaspuun kannalta katsottuna.
Puuraaka-aineen perustuotannon tehostaminen
Muiden puutasetta tasapainottamaan pyrkivien toimien lisäksi katsottiin välttämättömäksi ryhtyä voimaperäisesti tehostamaan puuraaka-aineen perustuotantoa. 1960-luvulla laadittiin useita merkittäviä metsätalouden kehittämisohjelmia, muun muassa metsätalouden suunnittelukomitean ohjelma 1961, maatalouskomitean mietintöön liittynyt niin sanottu teho-ohjelma 1962 sekä talousneuvoston mietintöön liittynyt laajennettu teho-ohjelma 1964. Nämä ohjelmat
eivät kuitenkaan johtaneet merkittäviin toimenpiteisiin. Sen vuoksi Maataloustuottajain Keskusliiton ja Suomen Metsäteollisuuden Keskusliiton (vuoden 1972
loppuun saakka Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliitto) aloitteesta
muodostettiin eri intressipiirejä edustanut vapaaehtoinen työryhmä, MERAtoimikunta, joka Suomen Pankin silloisen pääjohtajan Klaus Wariksen johtamana laati rahoitusohjelman edellä mainitulle teho-ohjelmalle. Rahoitusohjelma,
niin sanottu MERA I, luovutettiin valtakunnan hallitukselle toukokuussa 1964.
MERA-ohjelman johtavana ajatuksena oli 20 milj. markan suuruisen obligaatiolainan ottaminen rahalaitoksilta varsinaisten yksityismetsien perusparannusten rahoittamiseen metsänparannuslain edellyttämällä tavalla. Kun hallitus puolestaan seuraavina vuosina osoitti metsänparannukseen budjettivaroja
MERA-toimikunnan suosittelemalla tavalla, metsänparannuksen työtulokset
varsinaisissa yksityismetsissä alkoivat nopeasti nousta metsätalouden kehittämisohjelman tasolle. Myöhemmin MERA-toimikunta tarkisti metsänparannustavoitteet kulloistakin tilannetta vastaavalle tasolle MERAII (1966) ja MERAIII
(1969) -ohjelmilla. MERA-ohjelmien toteuttaminen sujui myötätuulessa siihen
saakka, kunnes ne 1960-luvun lopulla joutuivat poliittiseksi kiistakapulaksi.
Suomen metsäsektorin kehityksestä ja tulevaisuuden vaihtoehdoista tehdyssä tutkimuksessa todetaan, että 1960-luku muodostui selväksi käännekohdaksi: metsäteollisuuden kannattavuus kääntyi laskuun. Tutkimuksessa käytettiin metsäsektoria kuvaavaa matemaattista mallia, jolla tehtiin simulointikokeita. ”Osoittautui, että ilman voimakkaita raaka-ainevaroja lisääviä toimia metsäteollisuuden nykyiseen tuotevalikoimaan pohjautuvan perustuotannon kasvu
ei vuoteen 2000 mennessä yllä ennakoidun kansainvälisen kysynnän kasvun tasolle.” Lisäksi arveltiin, että raakapuun tarjonta saattaa jäädä hakkuumahdollisuuksia pienemmäksi, ja metsuripulaakin pidettiin mahdollisena.56
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Seppälä & Kuuluvainen & Seppälä 1980, 103; Tiainen 1988, 12; Primmer & Vahantaniemi 2005, 311–314.
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Ovatko tutkimuksessa ennakoidut muutokset toteutuneet? Tässä yhteydessä on syytä kiinnittää huomiota, miten MERA-ohjelmissa ennakoidut kehityskulut ovat vaikuttaneet Tehdaspuuhun ja sen osakasyrityksiin.– Todellisuudessa metsien ennakoitua suurempi kasvu (Kuvio 1) ja toisaalta kasvava tuontipuun määrä olisivat riittäneet toteutunutta suurempaankin tuotantoon suomalaisessa puunjalostusteollisuudessa. Sen lisäksi puunkorjuun nopean koneellistamisen ansiosta metsuripulaa ei tullut, vaikka niin ennakoitiin. Nämä olivat
olennaisia ja voimakkaasti käytännön toiminnassa vaikuttaneita tekijöitä Tehdaspuun vaiheissa ja ne on syytä pitää mielessä, kun arvioidaan yrityksen toimintaa pitkällä aikavälillä.
Suomessa 1960-luvulla laadituilla puuraaka-aineen perustuotannon tehostamisohjelmilla oli ratkaiseva vaikutus metsien ja puuvarojen kasvun voimakkaaseen lisääntymiseen 1970-luvulta alkaen. ”Kun metsien runsas käyttö uhkasi
ylittää kasvun, 1960-luvun metsäohjelmat varmistivat puuraaka-aineen saannin, mikä takasi talouskasvun 1980-luvulle saakka”.57 1980- ja 1990-luvuilla
tehdyt Metsä 2000 -ohjelmat ovat jatkaneet metsätalouden edistämiseen tähtääviä ratkaisuja. Kasvun lisäystä ei ole tähän mennessä kyetty hyödyntämään täysimääräisesti.
1.2.4 Hintasopimukset
Suomessa solmittiin jo 1940-luvulla valtakunnallisia puun hintasuositussopimuksia. Silloiset sopimukset tehtiin poikkeusoloissa, jolloin uhkana olivat Juhani Viitalan näkemyksen mukaan valtiovallan hinnanmääräämis- ja myyntivelvoitteet.58 Varsinaisia hintasuosituksia Suomessa on solmittu vuodesta 1961
alkaen.
Kotimaan puukaupassa oli siis 1960-luvun alkuun mennessä siirrytty ylitarjonnasta melko tasapainoiseen kysyntä/tarjonta-tilanteeseen. Suurin muutos
oli tapahtunut siinä, että nyt kaikelle kuitupuulle riitti kysyntää koko maassa.
Nollarajakin59 oli jo harvinaisuus. Ensimmäiseksi tasapainottui järeän koivun
kauppa, ja se vaikutti olennaisesti ensimmäisen hintasopimuksen syntymiseen
Maataloustuottajain keskusliiton (MTK) ja vaneriteollisuutta edustaneen Koivukeskuksen välillä hankintavuodeksi 1961–1962. Juhani Viitalan mukaan tämän sopimuksen merkitys oli puukaupan kannalta vähäinen sen vuoksi, että
vanerikoivun osuus koko hakkuumäärästä oli alle viisi prosenttia. ”Sen sijaan
vanerikoivun hintasuositussopimusten periaatteellinen merkitys hintasopimuskäytännön päänavaajana ja vakiinnuttajana sekä tietynlaisen konsensushengen luojana puukauppaan laajemminkin, muodostui erityisesti 1960luvulla varsin suureksi.”60
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Kulha 2003, 6.
Viitala 2002, 13–22; Pakkanen & Leikola 2010, 174–180.
Nollarajalla tarkoitetaan rajaa, jonka takana jostakin tai joistakin puutavaralajeista ei
makseta kantohintaa sen vuoksi, että kustannukset käyttöpaikalle toimitettuna olisivat korkeammat kuin puutavaralajista saatava tuotto. Törmäsin nollarajaan Ilomantsissa 1960, kun jouduin kaadattamaan laajalta alueelta koivut maahan lahoamaan
elintilasta kilpailleiden havupuiden tieltä.
Tiainen 1988, 12; Viitala 2002, 11–26; Pakkanen & Leikola 2010, 184–188.
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Teollisuuden ostoyhteistyö sahatukin ja kuitupuun ostossa jatkui sitovuudeltaan löysänä, mutta kuitupuun hinnat kyettiin kuitenkin suhteellisen harvalukuisten ostajien kesken hallitsemaan tyydyttävästi. Hankintavuonna 1963–
1964 kantohinnat alkoivat kuitenkin koivua lukuun ottamatta kohota jyrkästi.
Sahapuun hinnannousulle voitiin löytää peruste vientimarkkinoista, mutta kuitupuun yhtä voimakas hinnannousu johtui pelkästään ostokilpailun kiristymisestä. Seuraavana hankintavuonna, 1964–1965, hintakehitys jatkui samansuuntaisena. Havukuitupuun hinnat oli nyt sovittu MTK:n ja kuituteollisuutta edustaneen Teollisuuden Paperipuuyhdistyksen (TPY) välisellä hintasuosituksella.
Seuraavana hankintavuotena, 1965–1966, alkoi jo selvä laskusuhdanne, ja kantohintoja saatiin jonkin verran lasketuksi, ilmeisesti tiivistyneen yhteistyön
avulla.
Metsäteollisuuden kapasiteetin laajennukset olivat siis johtaneet puukaupan aivan uuteen tilanteeseen. Takana oli pari ankaran kilpailun vuotta. Vaikka
todellista puupulaa ei vielä ollut, hintakilpailun taustalla oli pelkoja ostomäärien jäämisestä tavoitteita pienemmiksi. Pelkoa lisäsi ilmeisesti myös tietämättömyys todellisista hakkuumahdollisuuksista, joita ei vielä 1960-luvulla analysoitu kovin systemaattisesti eikä pienalueittain. Ostajat ryhtyivät analysoimaan
hakkuumahdollisuuksia pienalueittain, kunnittain, ensin Keski-Suomen Paperipuuyhtymän alueella, ja muut kolme paperipuuyhtymää seurasivat vähitellen
perässä.61
1.2.5 Lainsäädäntö
Yksityismetsälain kehitysvaiheet, evankeliumista lakiin
Jo Ruotsin vallan aikana säädettiin Suomeakin koskevia lakeja ja asetuksia, joilla oli tarkoitus rajoittaa haitallisena pidettyä metsänkäyttöä, mutta näiden lakien ja asetusten vaikutus jäi valvonnan puutteessa olemattomaksi. Suomessa, joka oli osa Ruotsin valtakuntaa, vaikutti 1700-luvun ruotsalainen metsäpolitiikka, jolla haluttiin ensi sijassa turvata Ruotsin vuoriteollisuuden intressit. Vuoriteollisuus käytti paljon puuta ja piti toista suurta puunkäyttäjää sahateollisuutta
haitallisena kilpailijana. Vuoriteollisuus hyökkäsi voimakkaasti sahateollisuuden kimppuun ja pystyi aikaansaamaan rajoituksia sahateollisuuden harjoittamiselle. 1800-luvun puolivälissä tiukat sahateollisuuden rajoitukset poistuivat.
1800-luvulta lähtien myös nouseva paperiteollisuus otti osansa Suomen metsäpääomasta.
Vasta 1886 säädettiin maamme ensimmäinen metsälaki, Metsälaki Suomen Suuriruhtinaanmaalle (3.9.1886/29), johon oli koottu kaikki metsiä koskevat säännökset. Lain pääperiaatteen mukaan yhteiskunnalla oli oikeus tarvittaessa rajoittaa myös yksityisen metsänomistajan oikeutta käyttää metsäänsä vapaasti. Laki kielsi aukeaksi hakkaamisen 10 tynnyrinalaa (noin viisi hehtaaria)
suuremmilta alueilta. Lain tavoitteena oli metsän hävityksen estäminen ja met-
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sän luontaisen uudistumisen edistämisen. Tämä laki oli lähinnä evankeliumia,
sillä sen rikkomisesta ei säädetty rangaistusta.
Evankeliumia järeämpi lähtökohta oli 1917 annetulla asetuksella Asetus
toimenpiteistä metsän hävittämisen ehkäisemiseksi (106/1917), joka edellytti
luontaisen uudistamisen turvaamista. Sen mukaan metsää ei saanut hakata
niin, että luontainen uudistuminen vaarantuu.62 Vuoden 1917 asetus kumottiin
vuonna 1928, jolloin annettiin sitä vastaava yksityismetsälaki (106/1928). Se on
ollut tärkein metsän käyttöä rajoittava ja ohjaava laki. Uudistettu yksityismetsälaki (412/1967) tuli voimaan samaan aikaan, kun Tehdaspuu aloitti toimintansa. Yksityismetsälain keskeinen sanoma on sen ensimmäisessä pykälässä: "Metsää älköön hävitettäkö. Metsän hävittämistä on sellainen hakkuu sekä hakkuun
jälkeen maan sellaiseen tilaan jättäminen tai sellainen käyttäminen, että metsän
luontainen uudistuminen tai viljelyllä toteutettava uudistaminen joutuu vaaraan, samoin kuin kehitettäväksi kelvollisen metsän sellainen käsittely, joka on
ristiriidassa sen järkevän kasvattamisen kanssa."
Lain täytäntöönpanon johto ja valvonta kuuluivat metsähallitukselle.63
Yksityismetsälain kolmannessa pykälässä määritellään lain noudattamisen valvonta: "Tämän lain noudattamista valvovat keskusmetsälautakunnat, piirimetsälautakunnat ja kunnanmetsälautakunnat, joiden tehtävänä on myös yksityismetsätalouden kaikenpuolinen edistäminen ja kehittäminen. Keskusmetsälaukuntien asiana on myös antaa neuvoja ja ohjeita piirimetsälautakunnille
mainittujen tehtävien suorittamisessa.”64
Metsien käyttöä sääntelevät lait ovat olleet ja ovat edelleenkin puunhankinnan kannalta hyödyllisiä. Niillä on torjuttu metsän hävittämistä, edistetty
puuntuottoa ja lisätty hakkuumahdollisuuksia.65
Tehdaspuu ei toiminut tyhjiössä, vaan sen toimintaan vaikuttivat erilaiset
julkisen vallan elinkeinoelämää ja metsätaloutta koskevat säädökset. Yksityismetsälain ja sitä vastaavien lakien ja asetusten sekä niin sanotun kämppälain lisäksi Tehdaspuu on joutunut muiden puunhankkijoiden lailla noudattamaan
muun muassa puutavaran mittauslakia, lakia metsän hyönteisten ja sienituhojen torjunnasta sekä rakennuslakia.66 Säädökset eivät ole sanottavasti vaikuttaneet Tehdaspuuhun koko toimialaan kohdistuneina.

62
63

64

65
66

Metsäpolitiikasta ks. Roiko-Jokela 2005a ja erityisesti Roiko-Jokela 2005b.
Metsähallitus on ollut valtion liikelaitos vuodesta 1994 alkaen. Sen hallinnassa on 12
miljoonaa hehtaaria valtion maa- ja vesialueita. Siitä on 3,4 miljoonaa hehtaaria talousmetsiä, joista korjaamansa puutavaran, runsaat viisi miljoonaa kuutiometriä vuodessa, metsähallitus myy teollisuudelle. Metsähallitus hallinnoi kaikkia Suomen kansallispuistoja sekä suojelu- ja muita erityisalueita. Näitä on tämänhetkisen tilanteen
mukaan yhteensä seitsemän miljoonaan hehtaaria. Metsähallituksella on myös tytäryhtiöitä ja se on osaomistaja muutamissa muissa yhtiöissä. (Metsähallituksen verkkopalvelut,
http://metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Sivut/Etusivu.aspx,
haettu
26.10.2011.)
Yksityismetsälaki kumottiin 1997 ja sen korvasi uusi Metsälaki (12.12.1996/1093). Se
on metsien kestävää hoitoa ja käyttöä sääntelevä yleislaki. Siinä on uutta metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamista koskeva säännöstö. Vuodesta 2007 alkaen lain
noudattamisen valvontaan liittyvät hallintopäätökset tekee maaseutuvirasto.
Ks. metsälainsäädännöstä yleisesti Kiviniemi 2004; Mäkelä 2005.
Rantala 2008.
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1.3 Puunhankinnan kannattavuutta parannetaan
1.3.1 Teknisiä parannuksia
Koneellistaminen
Metsätyön voimakas koneellistaminen alkoi 1960-luvulla. Sitä ennen metsätöiden työvoiman muodostivat pääosin pienviljelijät, jotka hankkivat kausityöntekijöinä lisätuloja metsästä. Voimakas koneellistaminen toi metsään kalliit koneet, jotka suosivat suuria yrittäjiä: pienillä yrittäjillä ja pienviljelijöillä ei yleensä ollut niihin varaa. Näin syntyi ympärivuotista työtä tekevä metsätyömies,
ammattitaitoinen metsuri. Metsästä sivuansioita hankkiva pienviljelijä kävi
harvinaiseksi.
Kirves oli yleisin työkalu metsätöissä 1800-luvulla. Kirveellä puut kaadettiin, karsittiin ja katkottiin. Vuosisadan jälkipuoliskolla puiden kaatoon ja katkontaan tuli kirvestä korvaamaan tukkisaha ja sen jälkeen sitä kevyempi yhden
miehen saha eli pokasaha. Kirves, pokasaha, justeeri, petkele ja kuorimarauta
olivat hakkuumiehen työvälineet ja ajovoimana hevonen aina 1950-luvulle
saakka. Ensimmäiset moottorikäyttöiset kaatokoneet (moottorisahat) kehitettiin
Suomessa 1910-luvulla lähes samanaikaisesti vastaavien amerikkalaisten ja keskieurooppalaisten koneiden kanssa. Varsinaisilla työmailla niitä oli vain muutamia. Itä-Lapin suurilla työmailla käytettiin muutamana vuonna telavarusteisia höyryvetureita vetämässä pitkiä rekijonoja. Puutavaran korjuu (hakkuu ja
kuljetus metsästä kaukokuljetusreitin varteen) tapahtui kuitenkin lähes yksinomaan lihasvoimalla. Kaukokuljetuksessa konevoimaa käytettiin jo 1900-luvun
alkupuoliskolla korjuuvaihetta enemmän, joskin puutavara lastattiin kuljetusvälineisiin ja purettiin niistä useimmiten miesvoimin. Uitto oli puutavaran tärkein kuljetusmuoto, ja höyryhinaajat olivat yleisiä vetokoneita jo 1800-luvun
loppupuolella.
Viime sotiemme jälkeen hakkuutavoitteet olivat suuret ja niiden toteuttaminen vaati paljon työvoimaa, jopa 300 000 miestä ja 100 000 hevosta.67 Suomen
pahimmat kilpailijamaat olivat edenneet metsätyön rationalisoinnissa meitä
nopeammin. Kun samanaikaisesti korjuukustannukset Suomessa nousivat
muun muassa sen vuoksi, että metsän omistus pirstoutui perinnönjaossa, oli
metsätyön nopea koneellistaminen välttämätöntä. 1950-luvulla saatiin ensim67

Vielä 1900-luvun alussa metsätyömiehet asuivat suurilla savotoilla varsin vaatimattomissa oloissa. He tekivät itse alkeelliset majapaikkansa ja huolehtivat itse muonituksestaan. Puutavaran korjuu eli puun hakkuu ja kuljetus kaukokuljetusreitin varteen keskittyi talvikauteen, uitto kevääseen ja hinaus tehtaille sulan veden aikaan.
Ensimmäinen metsätyömiesten olosuhteiden parantamista tarkoittanut laki, kämppälaki, annettiin 1928. Se velvoitti työnantajat rakentamaan majoitusrakennukset ja
järjestämään kohtuullisen huollon. Vuonna 1947 säädetty uusi kämppälaki sisälsi
asumisen tasoon vaikuttavia parannuksia. Tehdaspuun perustamisen aikoihin 1965
oli toiminnassa noin 3500 kämppää, kymmenen vuotta myöhemmin poistui käytöstä
viimeinenkin kiinteä kämppä. Koneellistaminen on muuttanut puunhankinnan olosuhteita niin paljon, että kämppälailla oli sen jälkeen enää marginaalinen merkitys.
(Kuusela 1999; Rauhalahti 2004.)
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mäiset kenttäkelpoiset moottorisahat, joiden käyttö yleistyi noin kymmenessä
vuodessa. Samanaikaisesti hevonen korvattiin yhä useammin maataloustraktorilla. Käytännössä hevosen aika metsässä päättyi ennen 1960-luvun loppua.
Sellu- ja paperitehtaille kuljetettu puu kuorittiin käsin joko metsässä tai
kaukokuljetusreitin varressa 1900-luvun alussa ja pitkälti sen jälkeen. Sitä mukaa kuin selluteollisuus ryhtyi käyttämään raaka-aineenaan sahojen jätepuuta,
pintalautoja ja tasauspätkiä, tukitkin oli kuorittava ennen sahausta. Myös vanerikoivut oli kuorittava, jos sorvauksessa syntynyt jätepuu keitettiin selluksi. Paperipuun kuorintaan sopivat koneet yleistyivät 1950-luvulta lähtien. Niillä korvattiin raskas käsityö lähinnä varastoilla kaukokuljetusreittien varressa. Kaikkien puutavaralajien kuorinta siirtyi 1970-luvulle tultaessa lähes kokonaisuudessaan tehtaille, joissa tehokkaiden koneiden käyttö oli mahdollista. Puutavaran
mittaus rationalisoitiin siirtymällä kappale- ja pinomittauksesta pystymittauksen kautta konemittaukseen ja mittaukseen tehtaalla.68
Suomessa 1950-luvulla alkanut koneellistaminen vaikutti voimakkaasti alkutuotannossa – maa- ja metsätaloudessa – työskentelevien määrään. Se oli
1950-luvun alussa 40 prosenttia työvoimasta, putosi vuoteen 1960 mennessä 35
prosenttiin ja oli 1975 enää 15 prosenttia. Työvoiman väheneminen alkutuotannosta aiheutti voimakkaan muuttoliikkeen lähinnä kaupunkeihin ja Ruotsiin. Se
oli suuri ja laajasti vaikuttanut muutos suomalaisessa yhteiskunnassa.69
Metsätyö oli ollut osa suomalaisen maaseudun agraarielämää. Metsätyön
tehostuminen johti sen eriytymiseen, ja maatalouden tehostuminen vaikutti
samansuuntaisesti. 1960-luvun rationalisointitoimien sarjaan kuuluu myös metsätraktoreiden tulo metsiimme. Ne syrjäyttivät maataloustraktorit, jotka oli rakennettu peltotyökoneiksi ja sopivat metsätyöhön soveltuvilla lisälaitteillakin
varustettuina Tehdaspuun toimitusjohtajan mukaan huonosti maastotyön rasituksiin.70 Korjuun koneellistumisen myötä Suomeen syntyi maailman kärkeen
sijoittuva metsäkoneteollisuus, joka perustui pohjoismaiseen tavaralajimenetelmään.
Vielä viime sotiemme jälkeen valtaosa puutavarasta vietin tehtaille vesitse.
Vasta 1960-luvulla puun autokuljetus ohitti uiton tehtaille tulleina määrinä.71
Puutavaranmittaus
Puutavaran mittaus on ollut Suomessa lakisääteistä toimintaa vuodesta 1939
lähtien. Viimeisimmät sitä koskevat säädökset on annettu 2000-luvun alussa.
Puutavaranmittaukseen kuuluu sekä määrän että laadun toteaminen. Sen ylin
valvoja on maa- ja metsätalousministeriö, jota avustaa puutavan mittauksen
neuvottelukunta. Metsäntutkimuslaitos on lakisääteisesti velvoitettu huolehtimaan mittausmenetelmien kehittämisestä ja ylläpidosta. Käytännössä kehittämistyöhön osallistuu joukko muitakin: tutkimusorganisaatioita, yrityksiä, mit-
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Pakkanen & Leikola 2010, 257–278.
Tervo 2008, 168
Heikkerö 1970; Pakkanen & Leikola 2010, 329–333.
Kuusela 1999; Rauhalahti 2004; Jensen-Eriksen 2007; Virtanen 2008, 321.
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tausosapuolten edustajia. Kiistakysymykset ratkaisevat metsäntutkimuslaitoksessa työskentelevät viralliset mittaajat.72
Puutavaraa on perinteisesti jouduttu mittaamaan monessa hankinnan vaiheessa: puukaupassa kauppahinnan määrittämistä varten, korjuun ja kuljetuksen palkkojen ja urakointimaksujen määrittämiseksi. Puutavaranhankinnan rationalisointi on edellyttänyt mittauksen kehittymistä siten, että puuerä mitataan
korkeintaan kaksi kertaa, jolloin hankintaprosessia kannolta tehtaalle ei tarvitse
katkaista mittausta varten. Maa- ja metsätalousministeriön vahvistamia mittausmenetelmiä oli 1986 runsaat kymmenen, mutta kehittyneimmissä hankintaprosesseissa puut mitataan metsässä hakkuukoneella ja toisen kerran tehtaalla
tai muussa käyttökohteessa.73
1.3.2 Kantohinta on jäännöserä
Seppälä, Kuuluvainen ja Seppälä (1980) ovat sitä mieltä, että metsäteollisuuden
kannalta kantohinta on jäännöserä. Sen laskemista vaikeuttaa kuitenkin tuotteen myyntihinnasta vähennettävän yhden tekijän eli voiton määrittely objektiivisesti ja oikeudenmukaisesti. Puun myyjän (metsänomistajan) kannalta on
perusteltua ottaa huomioon puun tuottamisen kustannukset. Kummallakin tavalla määritellyt kantohinnat ovat lähinnä teoreettisia käsitteitä, joiden merkitys
puukaupassa on jäänyt vähäiseksi.74 Tehdaspuun toimitusjohtajan Topi Heikkerön mukaan kaikkien kustannusten on mahduttava vientihinnan katon alle.
Vaatimus koskee myös kantohintaa. Puuraaka-aineella ei siis ole itseisarvoa,
minkä vuoksi kantohinnan korkeuden puolesta taistelevien kannattaa puolustaa niitä ratkaisuja, joilla edistetään korjuu- ja kuljetuskustannusten rationalisointia.75
Seppälä, Kuuluvainen ja Seppälä myöntävät eräin varauksin, että kantohinta on jäännöserä, Heikkerö pitää kantohintaa jäännöseränä varauksitta. Kun
Heikkerö esittää, että kantohinnan korkeuden puolesta taistelevien kannattaa
puolustaa niitä ratkaisuja, joilla puutavaranhankintaa rationalisoidaan eli hankintakustannuksia vähennetään, hän tulee todenneeksi yhteyden tämän tutkimuksen teemaan: vähentäjää vähentämässä eli pelkistettynä Tehdaspuulle asetetun tavoitteen hankkia osakasyrityksille raaka-ainetta ja mahdollisimman
edullisesti. Otsikoksi nostetun metaforan tarkoituksena on johdattaa meitä
ymmärtämään paremmin puunhankinnan merkitystä osana puunjalostusteollisuuden kokonaisuutta ja kertoa jotain aavistettavissa olevaa Tehdaspuun toimintatavoista ja ajattelumalleista.

72
73

74
75

Lindblad 2008; Pakkanen & Leikola 2011, 279–299.
Puutavaranmittausta on Suomessa säädelty lailla vuoden 1939 alusta lähtien, jolloin
ensimmäinen puutavaranmittauslaki tuli voimaan. Puutavaranmittauksen valvonta
siirtyi 2002 maa- ja metsätalousministeriöltä Metsäntutkimuslaitokselle. Metsäntutkimuslaitos
(http://www.metla.fi/metinfo/tietopaketit/mittaus/mittauslait.htm,
haettu 26.10.2011).
Seppälä & Kuuluvainen & Seppälä 1980, 101–103.
Heikkerö 1970.
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1.3.3 Yhteistyöhankkeita ennen Tehdaspuuta
Hankintatekniikasta kartelliin
Teollisuuden patruunat pyrkivät rakentamaan keskinäistä yhteistyötä jo 1900luvun alkupuolella.76 Kilpailu puusta oli kiristynyt, hankinta-alueita piti laajentaa, puun hinta tehtaalla pyrki nousemaan, raakapuuta vietiin ulkomaille huolestuttavan paljon, eikä hakkuumahdollisuuksista ollut luotettavaa tietoa. Vasta
myöhemmin, valtakunnan metsien inventoinneista saatujen tietojen perusteella,
voitiin todeta, että metsiä oli hakattu kasvua enemmän.
Edellä kuvatuilla puunhankinnan rationalisointihankkeilla on parannettu
lähinnä hankinnan tekniikkaa. Niiden lisäksi yritykset ovat pyrkineet parantamaan kannattavuuttaan muilla ratkaisuilla, kuten yritysfuusioilla ja osafuusioilla. Yritykset ovat tehneet myös keskinäisiä sopimuksia, joilla on sovittu yhtenäisestä menettelystä. Tämän tutkimuksen kannalta ovat merkittävimpiä myyjä- ja ostajajärjestöjen väliset sopimukset, joilla nämä järjestöt ovat sopineet raakapuun hinnoista ja tarjontaan tulevista puumääristä. Kilpailuviranomaiset
ovat pitäneet näitä sopimuksia 1980-luvulta lähtien kartellisopimuksina. Kartellilla tarkoitetaan (Suomen kielen perussanakirja) esimerkiksi yrittäjien liittoumaa, joka hinnoista, menekkialueista yms. sopimalla pyrkii rajoittamaan
keskinäistä kilpailua. Moniin yritysten keskinäisiin sopimuksiin on sisältynyt
määritelmiä, joiden perusteella niiden on katsottu täyttävän kartellin tunnusmerkit. Vasta kilpailuviranomaisten uusimmat tulkinnat 1990-luvulta lähtien
ovat määritelleet nämä sopimukset laittomiksi.
Ab Neptun 1875–1931
Tehdaspuun varhainen esikuva Suomessa oli Ab Neptun, jonka paikalliset liikemiehet perustivat 1875 Tampereella lähinnä polttopuun hankintaa varten.
1914 Neptunin osakekanta siirtyi metsäteollisuutta harjoittaneille yhtiöille. Yritys toimi 1931 tapahtuneeseen lakkauttamiseensa saakka samantapaisin säännöin kuin Tehdaspuu: puuta hankittiin yhteiseen lukuun, yhtiö ei näyttänyt
voittoa, vaan toiminnan tulos näkyi hankitun puun hinnoissa. Näillä säännöillä
puuta hankittiin yrityksille, jotka ovat tulleet tutuiksi nimillä Tampella, Tako,
Enqvist, Nokia ja Finlayson. Neptunin toiminta-alue ulottui peräti Kainuuseen
saakka. Ab Neptun, joka oli välillä ehtinyt muuttaa nimensä Oy Neptuniksi, hajosi osakkaiden keskinäisiin erimielisyyksiin, samanlaisiin erimielisyyksiin, jotka myöhemminkin ovat ravistelleet yhteisiä puunhankintayrityksiä, joskus jopa
kuolemaan saakka. Ehkä suuri maailmanlaajuinen pulakin vauhditti Neptunin
hajoamista.77

76
77

Jensen-Eriksen 2008, 171–172.
Tiainen 1988, 8; Pakkanen & Leikola 2010, 92.
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Toimialarationalisointia Päijänteellä
Neptunin lisäksi tunnetaan viime sotia edeltäneeltä ajalta puolenkymmentä
muuta yritystä, joiden tavoitteena oli puunhankinnan rationalisointi. Kaikki
nämä yritykset toimivat Päijänteen vesistöalueella, ja muutamat ulottivat ostoretkensä syvälle Saimaan vesistöalueelle. Jo vuonna 1911 perustettiin Kymin
Osakeyhtiön aloitteesta Puutavarayhtiö Kymmene Aktiebolag ja Kumpp. Yhtiön osakkaina olivat Kymin lisäksi Tampereen Pellava- ja Rautatehdas Osakeyhtiö. Laajimmillaan yhtiössä oli seitsemän osakasta. Yhtiön tarkoituksena oli
hankkia omistajilleen kuitupuuta ja halkoja. Yhtiöiden keskinäisen kilpailun
välttäminen ja hankintakustannusten alentaminen mainitaan tämän yhtiön perustamisen keskeisiksi syiksi. Yhtiön toiminta loppui 1929.78
Neljä yritystä, Ab W. Gutzeit & Co, Hackman & Co, Halla Osakeyhtiö ja
Karhula Osakeyhtiö perustivat yhteisen tukinostoyhtiön 1913. Tämä Neliyhtiöksi kutsuttu tukinostoyhtiö eli vain pari vuotta ja kuoli jäsenistön lisäyshanketta koskeneisiin erimielisyyksiin. 1917 perustettiin Kotkan Tukinostoyhtiö,
näistä 1930-luvun yhteishankkeista merkittävin. Kotkan Tukinostoyhtiön osakkaita olivat Neliyhtiön osakkaat Hackmania lukuun ottamatta sekä A. Ahlström
Osakeyhtiö, Sörnäs Ab ja vuodesta 1920 lähtien myös Aug. Eklöf Aktiebolag.
Kotkan Tukinostoyhtiö lopetti toimintansa 1934, kolme vuotta Neptunin hajoamisen jälkeen.79
Kansallis-Osake-Pankin sfäärissä esiintyi 1930-luvulla tavallista laajempaa
yhteistyötä puunhankinnan alalla. Pankki keskitti holding-yhtiönsä Suomen
Puunvienti Oy:n alaisuuteen sen haltuun joutuneita puutavara-alan yhtiötä itsenäisinä yhtiöinä, vuodesta 1933 Eetu Anttilaisen johdossa. Niistä Päijänteen
alueella toimineille yhtiöille perustettiin yhteinen metsäkonttori Jyväskylään.
Suomen Puunvientiä voidaan pitää yhtenä myöhemmän Rauma-Repolan esivaiheena.80
Passiivista toimialarationalisointia
Suomessa ei ollut 1930-luvun jälkeen toiminnassa yhtiöiden yhteisiä ja samalla
laajoja puunhankintaorganisaatioita kolmeen vuosikymmeneen. Tehdaspuun
perustamisen aikoihin puunhankinta oli tosin organisoitu eräissä tapauksissa
tavalla, jota on kutsuttu toimialarationalisoinniksi. Eräillä usean yrityksen yhdessä omistamilla yrityksillä ei nimittäin ollut omaa puunhankintaorganisaatiota vaan niiden puuhuollosta vastasivat yhteisen yrityksen osakkaat. Näistä oli
tunnetuin Sunila Osakeyhtiö, jonka osakkaita olivat silloin A. Ahlström Osakeyhtiö, Enso-Gutzeit Osakeyhtiö, Kymin Osakeyhtiö, Myllykoski Oy ja Oy Tampella Ab. Puunhankinnan järjestelyiltään Sunilaan verrattavia yhtiöitä olivat
Joutseno-Pulp Osakeyhtiö (osakkaat Oy Kaukas Ab ja Rauma-Repola Oy) sekä
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vuodesta 1966 lähtien Oulu Osakeyhtiö (osakkaat Kajaani Oy ja Veitsiluoto
Osakeyhtiö).81
Sunilan, Joutseno-Pulpin ja Oulun puunhankinnan organisointia voisi ehkä sanoa passiiviseksi toimialarationalisoinniksi: yhteiselle yritykselle ei perustettu erillistä puunhankintaorganisaatiota. Tehdaspuun perustaminen sitä vastoin oli aktiivinen järjestely, sen perustajayritysten metsäosastojen fuusio, jolla
järjestelyllä perustajat luopuivat omasta puunhankinnasta.82
Yritykset olivat perustaneet 1910-luvulta alkaen joukon alueellisia puunhankinnan yhteistyöhön tarkoitettuja organisaatioita. Niiden toiminta Suomessa loppui toisen maailmansodan kuluessa. Sodan aikana, vuodesta 1943 alkaen,
valtiovalta ryhtyi valvomaan puukauppaa, ja valtakunnallisen järjestelmän alueelliset organisaatiot ”pyrkivät rajoittamaan kunkin yrityksen hankinnat työvoiman ja kuljetusolosuhteiden kannalta tarkoituksenmukaisesti”.83
Jatkosodan jälkeen puutavarakaupan säännöstely purettiin 1947, lakisääteiset elimet lakkautettiin ja siirryttiin virittelemään vapaaehtoista yhteistoimintaa, palattiin markkinatalouteen. Jo 1947 perustettiin paperipuun [nykyisin kuitupuu] ostajien valtakunnalliseksi johtoelimeksi Teollisuuden Paperipuuyhdistys (TPY), jonka jäseniksi liittyivät kaikki Suomen hioketta, selluloosaa ja kuitulevyä valmistavat 29 teollisuuslaitosta. Pian sen jälkeen perustettiin kuusi alueellista Paperipuuyhtymää, joiden tehtävänä oli yritysten ostotoiminnan suunnittelu ja järjestely. Järeän lehtipuun käyttäjät jatkoivat yhteistoimintaa vuonna
1943 perustetussa Koivukeskuksessa, jonka toimialue jaettiin kolmeen alueeseen.84
Kaukaan aloite 1950-luvulla
Erilaisista yhteistyöhankkeista lienee ajoittain keskusteltu useimmissa metsäteollisuusyrityksissä, vaikka vain muutamien tiedetään johtaneen yhteydenottoihin muihin yrityksiin. Yksi niistä on Kaukaan aloite 1950-luvulla. Korean suhdanteen krapulavaihe 1950-luvun puolivälissä oli taloudellisesti raskasta aikaa
myös Kaukaalle. Yhtiön pitkäaikaisen isännöitsijän Jarl Enckellin mukaan Kaukaalla harkittiin silloin kaikkia mahdollisia keinoja kustannusten alentamiseksi.
Enckellin mielestä tehtaiden tuottavuuden parantamiseksi ei ollut paljoa tehtävissä ilman suuria pääomapanoksia. Sen vuoksi oli luonnollista kääntää katseet
puunhankintaan. Kaukaalla kysyttiin, onko yhtiöllä oltava lähes koko ItäSuomen kattava hankintaorganisaatio, kun sen vuotuinen puuntarve oli vain 6–
7 prosenttia alueen puuston kasvusta. Ongelman monimutkaisuus myönnettiin,
mutta toisaalta oltiin huolestuneita huonoista mahdollisuuksista lisätä hankinnan koneellistamista, vaikka sitä pidettiin välttämättömänä: työmaat olivat pieniä ja hajallaan laajalla alueella.
Kaukas piti ostajien ostotoiminnan kehittämistä suorastaan välttämättömänä, mutta yhteydenotot Itä-Suomessa toimineisiin metsäteollisuusyrityksiin
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eivät johtaneet toivottuun tulokseen. On mahdollista, että muita itäsuomalaisia
yrityksiä suuremmat Enso-Gutzeit ja Kymi katsoivat pienen hyötyvän yhteistyöstä suuria enemmän ja torjuivat Kaukaan lähestymisyrityksen. RaumaRepolan kannanottoon on saattanut vaikuttaa sama tekijä kuin vastaavassa yhteistyöyrityksessä kymmenen vuotta myöhemmin eli pelko siitä, että se joutuisi
toimimaan niin suppealla alueella, että hyvälaatuisen tukin riittävä saanto vaarantuisi. Vaikka Kaukaan aloite kuivui kokoon, eivät neuvottelut jääneet
Enckellin mielestä aivan vaille merkitystä, sillä niiden ansiosta lisääntyivät ristiinkuljetuksia vähentäneet kuljetusvaihdot. Kaukaan tavoitteena oli kuitenkin
ollut selvästi pitemmälle menevä yhteistyö.85

1.4 Kilpailua ja yhteistyötä
1.4.1 Ostajien yhteistyö ja keskinäisen kilpailun rajoittaminen
Teollisuuden Paperipuuyhdistyksessä ja Koivukeskuksessa sekä niiden alueellisissa yhtymissä hallintoelimet miehittivät niiden jäsenyritysten edustajat, valtakunnan tasolla yleensä metsäpäälliköt (vuoteen 1958 saakka toimitusjohtajat)
ja aluetasolla aluemetsänhoitajat tai vastaavat. Toimistoissa oli palkallista henkilöstöä. Sahaajien suuri ja heterogeeninen joukko ei onnistunut tässä vaiheessa
kokoamaan rivejään eikä perustamaan valtakunnallista yhteistyöelintä. Sodan
aikana perustetut kahdeksan alueyhtymää jatkoivat kuitenkin yhteistoimintaa.
Puutavaralajeittain kolmeen linjaan jakautunut ostajien yhteistyö aiheutti
monikertaista työtä ja oli kallistakin. Kirjavien vaiheiden jälkeen tästä kolmijaosta luovuttiin 30. kesäkuuta 1972, jolloin perustettiin Teollisuuden Puuyhdistys.86 Puutavaralajeittain organisoidut alueyhtymät sulautettiin neljäksi puuyhtymäksi. (Kuvio 2)
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Teollisuuden puunhankinnan yhteistyön entinen organisaatio

Teollisuuden puunhankinnan yhteistyön uusi organisaatio 1972

KUVIO 2

Teollisuuden puunhankinnan organisaatiomuutos 1972. (Teollisuuden Metsäviesti 6/1972.)

Ostajien yhteistyön tarkoituksena on aina ollut niukkuuden oikeudenmukainen
(tasapuolinen) jakaminen ja ostohintojen hallinta. Ostohintojen hallinta on riippunut ratkaisevasti siitä, miten niukkuus on onnistuttu jakamaan kaikkia osapuolia tyydyttävästi. Joskus ostajat ovat puutteellisten tietojen vuoksi olettaneet, että tarjonta on kysyntää pienempi, ja toimineet sen mukaisesti. Kysyntää
runsaammankin tarjonnan aikana on kilpailtu hyvälaatuisista tai muusta syystä
kiinnostavista leimikoista tai puueristä. Sekä todellinen että oletettu tarjonnan
vähyys on aiheuttanut kilpailua ja nostanut hintatasoa.
Pyrkiessään tarjottavan/ostettavan puumäärän tasapuoliseen jakoon, ostajat ovat sopineet osaluvuiksi nimittämänsä suhdeluvut, joiden perusteella
myytävä puumäärä jaetaan. Osaluvut ovat perustuneet toteutuneisiin tuotantomääriin. Ostajat sijoittivat osaluvut ostoyhtymiin edelleen niiden pienalueisiin jaettuna. Tarjottavat tai tarjottavaksi oletetut puumäärät jaettiin eli osoitettiin ostajille pienalueittain niihin sijoitettujen osalukujen suhteessa.
Ostajat omaksuivat varsinaisen puutaseajattelun vasta 1970-luvun alussa,
vaikka se tunnettiin Suomessa jo ennen toista maailmansotaa.87 Ostajien ajatte87

Puutase on taseen muotoon tehty laskelma, joka osoittaa hakkuusäästön tai tuotto- ja
pääomahakkuun [Metsäsanakirja 1944]). Ks. myös Keltikangas, Valter: Puutase met-
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lutapaan lienevät vaikuttaneet myös edellisellä vuosikymmenellä laaditut metsätalouden kehittämisohjelmat. Joka tapauksessa tosiasioihin perustuvat pienalueittaiset arviot loivat pohjan aikaisempaa oikeudenmukaisemmalle ostajien
osalukujen sijoittamiselle. Osalukujen sijoittelussa jouduttiin teoreettisten hakkuumahdollisuuksien lisäksi ottamaan huomioon myös metsäomistajien todennäköinen myyntikäyttäytyminen eri alueilla. Siinä oli ja on vieläkin suuria
eroja.
Professori Kullervo Kuusela on kuvannut tätä problematiikkaa seuraavasti: "Kun metsäteollisuuden yritykset kilpailevat mahdollisuuksista lisätä tehtaittensa kapasiteettia, s.o. suurinta tuotantokykyä sekä osuuttaan puun tarjonnasta, yritysten johtajilla on taipumus ottaa suurimman kestävän suunnitteen arviot puun tarjonnan ennusteina. Muistini mukaan vain Rauma-Repola Oy:n pääjohtaja Paavo Honkajuuri kysyi: 'Onko oikein pitää suunnitetta tarjonnan ennusteena, onko varmaa, että sitä vastaava puumäärä tulee myyntiin, jos teollisuuden tarve nousee niin suureksi?' Vastasin, että metsäomistajat, joista valtaosa on yksityisiä henkilöitä, ratkaisevat puun myynnin ajankohdan ja määrän
omien arvojensa ja tulon tarpeittensa perusteella riippumatta siitä, mikä on
suurin kestävä suunnite. Lisäksi metsäomistajien etujärjestöillä on aikomus rajoittaa puun tarjontaa olettamalla, että siten voidaan korottaa puun yksikköhintoja. Etujärjestöjen ajattelussa yksikköhinnat ovat tärkeämmät kuin myynnistä
saatava kokonaistulo. Jos tarjonnan rajoittamisesta seuraa esimerkiksi vanhojen
kuusikkojen lahovikaisuuden lisääntyminen ja arvon pieneneminen, nämä menetykset uhrataan hintapolitiikan alttarille. Arvioni oli, että koko suurin kestävä
suunnite ei tule tarjolle. – Honkajuuri ymmärsi suunnitteen käyttökelpoisuuden
teollisuuspoliittisessa päätännässä. Ehkä sen ymmärsivät muutkin teollisuusjohtajat, sillä samoina aikoina lisättiin raakapuun tuontia."88
Maa- ja metsätalousministeriön johtaja Juhani Viitala puolusti puun myyjien ja ostajien yhteistoimintaa voimakkaasti: ”Puukaupan sopimuspolitiikka on
ollut aivan ratkaiseva tekijä siihen, että Suomi on kyennyt kehittymään kärkiluokan metsätalousmaaksi koko maailmassa. Sopimuspolitiikan ansiosta metsiämme on pystytty hyödyntämään täysimääräisemmin kuin missään muussa
metsätalousmaassa maailmassa. Kun puumarkkinaosapuolten yhteiset hintasuositukset ovat turvanneet pitkäjänteisesti puun kantohintatason, niin myös
luonto- ja ympäristötekijät on voitu ottaa huomioon metsien hoidossa ja käytössä yhä paremmin.”89
Martti Vainio myötäilee Viitalaa: ”Puun hintoja koskevat teollisuuden ja
metsänomistajien sopimukset olivat aikanaan kehityksen tulos. Hintasuositussopimuksia pidettiin varsin yleisesti jopa valtakunnan politiikassa hyödyllisinä
edistäessään puukauppaa. Ne toisaalta ’normalisoivat’ puukaupan menettelytapoja ja pyrkivät hillitsemään hintakilpailua, toisaalta antoivat metsänomistajille tukea myyntipäätöksille. MTK:n tuki oli sopimuspoliittisessa ilmapiirissä
tarpeellinen. Varjopuolena teollisuuden kannalta voidaan pitää metsänomista-

88
89

sätalouden tuloksenlaskennassa: tulosbilanssioppiin (dynaamiseen bilanssiteoriaan)
perustuva tutkimus. Acta Forestalia Fennica. 1939. 45(1): 1-272.
Kuusela 2002, 134–135.
Viitala 2002, 9.

46
jajärjestöjen, etenkin metsänhoitoyhdistysten, tunkeutumista perinteisten ostajien ja myyjien väliin paitsi neuvonantajan myös avainpelaajan rooliin. Uskoisin,
että hintasuositusmenettelyssä kumpikin sopimuspuoli oli vakain tuumin liikkeellä. Myyjäpuolen oli helppo luottaa markkinavoimiin. Se, että suositushinnoista varsin usein tuli käytännössä minimihintoja, ei kuitenkaan ole pelkästään
myyjien ja heidän edusmiestensä vika.”90
Tehdaspuun toimitusjohtaja Väinö Niku esitti 1978 samansuuntaisia mielipiteitä kuin Viitala yllä. Nikun mukaan ”voimassa oleva ja toivottavasti kehittyvä kaikkien puutavaralajien hintasuositusjärjestelmä luo edellytykset ostoorganisaatioiden kehittämiselle”. Niku toivoi, että sopijapuolet pystyisivät
luomaan pysyvän hintasuositusjärjestelmän.91 Siinä vaiheessa Nikun esittämä
tavoite näytti etääntyvän, sillä sopimusta ei syntynyt edes hankintavuodeksi
1978–1979. Myöhemmin kilpailuviranomaiset asettivat sopimusmenettelylle esteitä, heittivät sopijapuolten mukaan kapuloita hyvin pyöriviin rattaisiin. 1990luvulla palattiin neuvottelumenettelyyn, joka perustui siihen, ettei vanhakantaisia neuvotteluja saa käydä. Niistä luopuminen teki tarpeettomaksi ostojärjestelyjä varten perustetun Puuyhtymän ja sen alueyhtymät, jotka lakkautettiin.
Tehdaspuun perustamisen kynnyksellä syntyi ensimmäinen valtakunnallinen hintasuositussopimus, jonka tekivät Maataloustuottajain Keskusliiton
Metsävaltuuskunta ja Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliitto. Sopimus
tehtiin hankintavuodeksi 1964–1965 ja se koski vain kuitupuuta. Sopimuksen
liitteenä oli suositus hinnoiksi. Metsäliitto ei allekirjoittanut sopimusta, mutta se
sitoutui noudattamaan suositeltuja hintoja. Teollisuus sitoutui ostamaan Metsäliitolta suuren määrän paperipuuta, kuten se oli ostanut edellisenäkin vuonna ja
joutui ostamaan vuosittain myös myöhemmin.
1.4.2 Metsäliiton toiminnan laajeneminen ja sen estäminen
”Pellervolainen valtapiiri ei ole vältellyt avoimia ristiriitatilanteita muiden valtapiirien
kanssa. Joskus pikemminkin tuntuu siltä, kuin se olisi jossain määrin hakeutumassa
niihin. Muutoinkin pellervolaisen valtapiirin toimintaa voitaisiin luonnehtia
aggressiiviseksi, sillä se on otellut useilla rintamilla ja ollut milloin kenenkin kanssa
eturistiriitatilanteissa.” (Näsi et al. 1998.)

Puun teollinen käyttö lisääntyi 1800-luvun lopulla nopeasti ja metsien arvo
nousi. Puuta tuottivat sadattuhannet metsänomistajat ja sitä jalostivat pääasiassa suuret teollisuuslaitokset. Metsä- ja puukauppoihin liittyi joukko epäkohtia,
todetaan Metsäliiton yrityshistoriassa Puusta pitkään. Seppo Zetterbergin mukaan metsänomistajien kaupallisen yhteistoiminnan tarve herätettiin jo niinä
aikoina. Yhteistoiminta haki kauan muotojaan ja koski aluksi metsien hoidon
edistämistä. Sitä tarkoitusta varten perustettiin 1877 Suomen Metsäyhdistys
(SMY). Se jäi kuitenkin metsänhoidon edistäjänä maatalousseurojen varjoon ilmeisesti lähinnä sen vuoksi, että maatalousseuroilla oli valmiina koko maan
kattava organisaatio. Metsänhoidon edistäminen kiinnosti muitakin organisaatioita. Vielä 1900-luvun alkupuolella edistämistoimintaa harjoittivat Suomen
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Metsäyhdistys Tapio, Pellervo-Seura ja maanviljelys- ja talousseurat. Vuoden
1928 loppuun mennessä Pellervo-Seura putosi joukosta.92
Edellä mainitut organisaatiot olivat antaneet puukaupallista neuvontaa
vähäisessä määrin jo 1860-luvulta alkaen, mutta varsinainen neuvonta alkoi
vasta 1900-luvun ensi vuosikymmeninä. Merkittävä ajankohta on joulukuu
1932, jolloin Maataloustuottajain Keskusliitto (MTK) perusti metsänmyyntiosaston. [Siihen aikaan puhuttiin usein metsänmyynnistä, kun tarkoitettiin puunmyyntiä,
kuten tässäkin tapauksessa tarkoitetaan.] Sen johtoon tuli Lounais-Suomen metsänhoitolautakunnasta metsänhoitaja Ilmari Kalkkinen, joka siirtyi pian 25 vuodeksi Metsäliiton toimitusjohtajaksi. Hän oli samanaikaisesti muutamia vuosia
myös Metsänomistajien Metsäkeskus Oy:n toimitusjohtajana ja oli useiden,
pääasiassa metsänomistajia lähellä olevien yritysten johtoelimissä. Hän oli lisäksi aktiivinen kulttuurihenkilö.93
Kalkkinen oli jo metsänhoitolautakunnassa ollessaan järjestänyt yhteismyyntejä alueellaan. Tultuaan nyt varsinaiseen myyntityöhön, metsänmyyntiosaston johtoon, hänen johdollaan maakuntiin perustettiin metsänmyyntiyhdistyksiä, myyntirenkaita, joita markkinoitiin vastapainona puutavaranostajien
rengastumiselle. Tämä metsänomistajien hanke ei toiminut tyydyttävästi. Metsänomistajien harjoittama vientikauppa laajeni kuitenkin vähitellen niin suureksi, että katsottiin 1934 tarpeelliseksi perustaa erillinen puutavaran vientiliike
Metsäliitto Oy. Yhtiön omistivat MTK ja MTK:n säätiö. Yhtiön tehtäväksi määriteltiin metsänhoitoyhdistyksiin kuuluvien maanviljelijöiden ja metsänomistajien metsänmyynnin ja metsäntuotteiden myynnin järjestäminen siten, että kaupat tulisivat hintojen ja muiden ehtojen puolesta myyjille edullisiksi. Näihin aikoihin voidaan katsoa alkaneen ensimmäisen kauden niistä neljästä (Kuvio 3),
joihin Juha-Antti Lamberg on jakanut Metsäliitto-konsernin strategiavalinnat.
Metsäliitto Oy:n perustaminen oli ensimmäinen strateginen siirto, ulkoisesti
haastava, kilpailijoiden kanssa maltillinen. ”Jo tässä vaiheessa Metsäliitto Oy:n
omistuspohjaan siis sisäänrakennettiin pyhät arvot (puunhankintahinta, monipuolinen puunjalostus, kotimainen raaka-aine), joiden säilymisestä otti vastuun
Metsäliitto Oy:n pääomistaja eli käytännössä MTK.”94
Runsaan kymmenen vuoden kuluttua (1947) Metsäliitto Oy:n perustamisesta perustettiin Osuuskunta Metsäliitto harjoittamaan osuuskunnallista liiketoimintaa. Sen jäsenmäärä nousi ensimmäisen vuoden 40 000 metsänomistajasta
viidessä vuodessa 53 000:een. Toiminta alkoi varsinaisesti 1948. Silloin alkoi
myös yhteistoiminta Metsänomistajien Metsäkeskuksen kanssa. Kymmenkunta
vuotta myöhemmin Metsäkeskus fuusioitiin Osuuskunta Metsäliittoon.95
Osuuskunta Metsäliiton perustamisesta alkoi Metsäliittokonsernin strategiavalintojen toinen vaihe (Kuvio 3).
Paperipuun vienti oli sodan jälkeen ajoittain laajaa. Ilmari Hustich pitää
yllättävänä sitä, että jalostamattoman puun vienti kasvoi sodan jälkeen. Kun se
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oli 1936–1940 keskimäärin 2,8 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, se nousi 1950luvun puolivälissä kaksinkertaiseksi. Vientiä harjoitti koko maassa 100–150
toimijaa. Puunviejät ry oli suurin viejä, mutta myös Metsäliiton ja teollisuuden
vienti oli merkittävää. Niinpä Metsäliitto osti ja välitti 1937 runsaat 400 000 pm3,
josta jäi eri ostajille kotimaahan viidennes. Metsäteollisuus oli virallisesti torjunut Metsäliiton yhteistyötarjoukset, mutta monet keskusliiton jäsenet ostivat siltä puita.96
Teollisuus osti [joutui ostamaan] usein Puunviejille ja Metsäliitolle kertyneitä niille liikoja puumääriä. Esimerkiksi 1947 teollisuus osti Puunviejiltä hankintavuoden tavoitteestaan 20 prosenttia. Korean suhdanteessa nousivat vientimäärät ja hinnat, ja teollisuuden yhteistyö oli koetuksella: ”Tuotteitten nousevien hintojen ja ulkopuolisten ostajien kilpailun puristuksessa tulivat kouriintuntuvasti esille yhteistyön vaikeudet ylläpitää vakaalla mielellä sovittua hintatasoa.”97
Suomen metsäteollisuus oli 1960-luvulle tultaessa laajentunut ja sen seurauksena raakapuun kysyntä lisääntynyt siinä määrin, että Metsäliitto ja metsänomistajajärjestöt katsoivat olevan syytä tiivistää omia rivejään puukaupassa.
Tavoitteena oli keskittää metsänomistajien puukauppa Metsäliiton hoidettavaksi. Metsäliitto-konsernin strategiavalinnoissa alkoi 1960-luvun alussa Juha-Antti
Lambergin luokittelun mukaan kolmas kausi (Kuvio 3), jolloin yrityksen yhteistyö kilpailijoiden kanssa muuttui passiivisesta aktiiviseksi. Kokeilualueeksi
puukaupan yhteismyynneissä valittiin Lounais-Suomi, jossa sitä harjoitettiin
hankintavuosina 1960–1961 ja 1962–1963. Kotimainen teollisuus ei kuitenkaan
tukenut tätä hanketta, puuta jouduttiin viemään ulos ja yhteismyyntien laajentamisesta Lounais-Suomea laajemmalle luovuttiin. Yhteismyyntien epäonnistuminen 1960-luvun alkuvuosina ei pysäyttänyt Metsäliiton yhteismyyntihankkeita. 1966 Metsäliitto hyväksyi sen ja MTK:n metsävaltuuskunnan suunnitelman puun yhteismarkkinoinnista. Se onnistui parhaiten Etelä- ja KeskiPohjanmaan alueilla. Suurteollisuuden vastareaktio oli nytkin voimakas, myyjäpuolen tavoitteet jäivät saavuttamatta, eikä se enää ryhtynyt laajoihin yhteismyyntihankkeisiin.98
Raakapuun vienti Suomesta supistui 1960-luvulla nopeasti. Metsäliitto oli
jo 1950-luvulla ryhtynyt varautumaan muutokseen ja ottanut uuden suunnan
toiminnassaan. Se oli investoinut mekaaniseen teollisuuteen, ostanut muutamia
sahoja, vaneritehtaan ja puunkyllästämön. Sen jälkeen Metsäliitto oli nostanut
jalostusastetta ja kasvattanut kuitupuun kysyntää. Se osti maksuvaikeuksiin
joutuneesta Kemi Oy:stä 12 prosentin osuuden vuonna 1953 ja sai samalla hoitaakseen omistusosuuttaan vastaavan osan Kemi Oy:n puunhankinnasta. Tämä
kauppa oli Metsäliiton ensimmäinen strateginen siirto, joita seurasi pian lisää ja
joilla Metsäliitto vahvisti jatkuvasti asemaansa puunhankkijana Suomessa. Se
perusti 1953 toiminnan laajentamista varten Metsäliiton Selluloosa Oy:n. Osakepääomaa keräämällä varauduttiin yritysostoihin. Metsäliiton Selluloosan
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toimitusjohtajan Wolter Westerholmin ja Metsäliiton Teollisuuden puheenjohtajan Veikko Ihamuotilan hyvänä yhteistyönä Metsäliitto hankki omaa teollisuutta niin paljon, että siitä tuli metsäteollisuuden suuryritys. Se osti Wärtsilän Selluloosan tehtaat Äänekoskelta 1961, perusti Metsä-Saimaan Lappeenrantaan
1963 ja Metsäliiton Paperi Oy:n Kirkniemeen 1961. Siitä tuli Savon Sellu Oy:n
pääosakas 1965. Metsäliitto perusti Oy Metsäpohjanmaa – Skogsbotnia Ab:n,
jonka enemmistöosakkaaksi se tuli 1974 perustettuaan 1973 Oy Metsä-Botnia
Ab:n. Se aloitti toimintansa 1977.99
Laaja ja nopea teollistuminen ja samanaikainen puun heikko menekki aiheuttivat Metsäliitolle 1960-luvun puolessa välissä suoranaisen kriisin. Yhtenä
syynä oli vanhan metsäteollisuuden haluttomuus ostaa sen tarjoamia puita.
Kun säästö- ja osuuspankit kieltäytyivät 1966 jatkamasta Metsäliiton rahoitusta,
toimitusjohtaja Viljo A. Kytölä kääntyi Suomen Pankin puoleen. ”Pääjohtaja
Klaus Waris järjesti nopeasti 15 miljoonan markan lainan muodollisuuksista välittämättä. Samalla Waris otti yhteyden KOP:n ja PYP:n johtoon saadakseen niiden vaikutuspiirissä olleet metsäyhtiöt ostamaan Metsäliiton puuta. Metsänomistajien oma yhtiö pelastui.”100
Tehdaspuun varatoimitusjohtajana 1991–1996 toimineen Timo Panhelaisen mukaan sitoutunut teollisuus menetti mahdollisuuden Metsäliiton puunhankinnan huomattavan laajentumisen rajoittamiseen, kun se sitoutui ostamaan
suuria puumääriä, joita Metsäliitto ei tarvinnut omalle teollisuudelleen ja jotka
se oli hankkinut suurelta osin oman luontaisen hankinta-alueensa ulkopuolelta
(vrt. Heikkerö, s. 67 ja 68).101
Tasavallan presidentti Urho Kekkosella oli merkittävä rooli Metsäliiton
laajentamisen edistäjänä 1960–1970-luvuilla, jolloin hänen ja keskustapuolueen
valta olivat suurimmillaan Suomessa.102 Samaan sarjaan tavallaan kuului huomattavaa poliittista tukea saanut Enso-Gutzeitin Pohjois-Karjalan selluloosatehdas Enon Uimaharjussa.103 Kekkonen vaikutti voimakkaasti myös joidenkin
yritysten henkilöjärjestelyihin, jotka saattoivat olla yrityksen toimintaa haittaavia, kuten Enso-Gutzeitin tapauksessa 1970-luvun alkupuolella.104
Kirjavien, monia kauppoja ja rauenneita hankkeita sisältäneiden vaiheiden
jälkeen Metsäliiton toiminta megapelissä oli Juha-Antti Lambergin mukaan
varsin onnistunut. ”Strateginen allianssi Myllykosken kanssa ja muutamat suuret yrityskaupat, lähinnä Kyrön, Joutsenon ja Simpeleen tehtaat, nostivat lopulta Metsäliiton megatekijöiden joukkoon 1990-luvun loppuun mennessä.”105
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Lamberg 2001b, 96.
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KUVIO 3

Metsäliitto-konsernin keskeiset strategiavalinnat 1934–1998 (Lamberg
2001b.)

Metsäliiton toiminnan laajenemisen lisäksi muu teollisuus on pitänyt haitallisena hankinta- ja käteiskauppojen osuuden lisääntymistä puukaupassa. Tehdaspuun toimitusjohtaja Väinö Niku kuvasi tilannetta yhtiönsä hallitukselle tammikuussa 1986: ”Korkeiden hankintalisien ja ylimääräisten luovutuslisien
vuoksi hankintapuu on kuitenkin kallista ja usein laadullisesti oman korjuun
puuta huonompaa. Hankintapuun vain osittain määrällinen hallittavuus aiheuttaa myös vaikeuksia puunhankinnalle.”106
Pysty- ja hankintakauppojen välinen suhde on jo kauan askarruttanut teollisuuden puunhankinnasta vastaavia. Jaakko Kahiluoto käsittelee tätä ongelmaa
kysymällä koska ja missä puu päätyy käyttäjänsä haltuun. Kahiluoto toteaa, että ennen sotia pystykauppojen osuus pysytteli 70 prosentin paikkeilla, mutta on
sen jälkeen vaihdellut ja asettunut 60 prosentin tuntumaan. TPY:n tilanneselostuksessa 19. maaliskuuta 1959 todetaan, että ”jos metsänhoitoyhdistykset tai
niiden toimihenkilöt esiintyvät hankkijoina ja kaupan välittäjinä, silloin käsittääksemme ollaan väärillä jäljillä”.107
Metsäteollisuuden ulkopuoliset henkilöt pitävät omituisena, järjettömänäkin, metsäteollisuuden nihkeää suhtautumista metsänomistajien liittojen haluun toimittaa suuria puueriä suoraan tehtaille. – Onko metsäteollisuus toiminut järjettömästi? Järjettömältä tuntuva toiminta on metsäteollisuuden mielestä
suurta viisautta. Kysymys on toimitusten varmuudesta ja oikea-aikaisuudesta.
Sen vuoksi puuvarastojen minimointiin pyrkivä teollisuus pitää välttämättömänä sitä, että koko hankintaketju on sen hallinnassa. – Toimitusjohtaja Pekka
Tiililä toteaa pääkirjoituksessaan Tehdaspuu-lehdessä, että metsänomistajien
organisaatiot, metsänhoitoyhdistykset mukaan lukien, ovat viime aikoina tarjonneet ajatusta, että ne voisivat vastata puuhuollosta tienvarteen tai jopa tehtaalle saakka. Tiililä ei halua tyrmätä esitystä periaatteen vuoksi mutta hän ky-
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UPM-Kymmene Oyj:n Kymin keskusarkisto, Tehdaspuu Oy, Hallituksen pöytäkirjat
1986, Toimitusjohtaja Nikun tilannekatsaus.
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syy, antaisiko uusi malli teollisuudelle varmuuden puuhuollosta ja alentaisiko
se puun hintaa tehtaan portilla. Tiililä toteaa edelleen, että ”tehtävien siirto organisaatiolta toiselle on järkevää, jos uusi organisaatio pystyy hoitamaan ne tehokkaammin. Sopii kysyä, mistä mhy-kenttä yht’äkkiä löytäisi viisastenkiven,
jota yhtiöiden metsäosastot ovat päätoimisesti tutkineet, kehittäneet ja toteuttaneet vuosikymmeniä?” Tiililä esittää vakuuttavasti, ettei metsänomistajien organisaatioilla ole sellaista viisastenkiveä, mutta pitää keskustelua sinänsä hyödyllisenä. ”Pidän kuitenkin toimivan organisaation henkilöstön aliarvioimisena, kun ilman perusteluja väitetään, että sen tehtävät joku toinen lonkalta hoitaa
tehokkaammin.”108
Metsäliiton asema valtakunnallisena puunhankkijana vahvistui entisestään vuoden 1986 alkukesällä, kun Metsäliiton Teollisuus ja G A Serlachius tekivät sulautumissopimuksen, jonka tuloksena syntyi Metsä-Serla Oy. Sen jälkeen yhteistyön lisääminen muun teollisuuden puunhankinnassa oli entistä perustellumpaa.109 Metsäliiton asema Kaakkois-Suomessa säilyi kauan heikonlaisena. Se onnistui parantamaan asemaansa hiukan, kun UPM-Kymmene myi sille Joutsenon ja Simpeleen tehtaansa. Siitä voinee päätellä, että teollisuus on
luopunut puolustustaistelusta Metsäliiton hyökkäyksiä vastaan.110
Kun Metsäliitosta oli tullut 1960-luvulla metsäteollisuuden suuryritys, olisi ollut luonnollista, että se olisi osallistunut puunhankinnan yhteistyöhön
muun suurteollisuuden kanssa.111 Metsäliitto ei ole osallistunut ostojärjestelyihin edes hintasopimusten aikana.112 Metsäliiton toiminnan tarkoitus on kuitenkin pysynyt metsänomistajien palvelijana jäsentensä puutavaran markkinoinnissa ja jalostamisessa kilpailukykyisellä tavalla.113
Uittoneuvos Timo Järvelän mielestä Metsäliiton etenemisen estäminen –
jos siihen todella pyrittiin – epäonnistui täydellisesti. ”Metsäliitto oli vahvasti
mukana mekaanisen ja kemiallisen metsäteollisuuden laajentumisessa 1960–
1980-luvuilla. Osuuskunnan jäsenmäärä kasvoi muutamasta kymmenestä tuhannesta reilusti yli sataantuhanteen tuona aikana. Metsäliitto verkostui muita
puunhankkijoita tiiviimmin metsänhoitoyhdistyksiin ja niiden liittoihin. Muilla
puunostajilla ei ollut merkittävää vaikutusta tähän kehitykseen. Kun Metsäliitto
kasvoi ja kehittyi pyöreän puun vientiyrityksestä metsäteollisuusyritykseksi,
olisi se pitänyt ottaa kaveriksi, ei viholliseksi. Yhteinen vihollinen oli MTK ja
metsänmyyjät. Tästä keskustelin aikanaan Pertti Metsolan ja myöhemmin Harri
Lallukan kanssa.”114
Muut puunostajat olisivat ottaneet Metsäliiton kaveriksi ja kävivät asiasta
MTK:n ja Metsäliiton edustajien kanssa ”päättymättömien neuvottelujen sar108
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Tehdaspuu 2/1992.
UPM-Kymmene Oyj:n Kymin keskusarkisto, Tehdaspuu Oy, Hallituksen pöytäkirjat
ja kokousmuistiinpanot, Niku Tehdaspuun hallituksen kokouksessa 9.6.1986; Ojala
2008, 215.
Ojala 2008, 215.
Kahiluoto 1988, 26.
UPM-Kymmene Oyj:n Kymin keskusarkisto, Tehdaspuu Oy, Hallituksen pöytäkirjat
ja kokousmuistiinpanot, Niku Tehdaspuun hallituksen kokouksessa 11.5.1988.
Zetterberg 1983, 158–160.
Timo Järvelän haastattelu 4.2.2010.

52
jan”, niin kuin Kahiluoto sen ilmaisee.115 Tavoitteenahan oli Metsäliiton saaminen ostoyhteistyöhön muiden puunostajien kanssa yhtäläisin pelisäännön. Valtavirrasta poiketen yhteistyötäkin harrastettiin.
Tehdaspuussa muun muassa operaatiopäällikkönä ja aluejohtajana toiminut Kari Laitinen yritti rakentaa yhteistyötä Metsäliiton kanssa. Hänen mukaansa Niku ei ollut asiasta kiinnostunut mutta ei estellytkään. ”Yhteistyö Metsäliiton ylimetsänhoitaja Harri Lallukan kanssa toimi hyvin. Joskus neuvotteluihin osallistuivat myös kummankin osapuolen piiriesimiehet.”116 Harri Lallukka myöntää, että Laitisen kertomus pitää paikkansa ja että kuvatunlainen
yhteistyö oli luonnollista ja kummankin osapuolen etujen mukaista. Taustalla
oli Metsäliiton oman politiikan noudattaminen, eikä tämä yhteistyö sitä häirinnyt.117
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Kahiluoto 1988, 26.
Kari Laitisen haastattelu 17.3.2009.
Harri Lallukan haastattelu 16.3.2010.
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TEHDASPUUN SYNTY

2.1 Suuret itäsuomalaiset puunjalostajat tiivistävät yhteistyötään
2.1.1 Yhteiset tavoitteet
”Yrityshistoriaa ei nähdä determistisenä; asiat eivät johda toisiaan, vaan ihmiset
johtavat – ainakin heidän pitäisi niin tehdä.” (Ahvenainen 1992.)

Suomalainen metsäteollisuus oli saanut nauttia toisen maailmansodan jälkeen
läntisten päämarkkinoidensa voimakkaasta taloudellisesta kasvusta ja sen mukanaan tuomasta puunjalostusteollisuuden tuotteiden lisääntyneestä kysynnästä. Tämä ei tarkoittanut, että yrityksillä ei ollut taloudellisia ongelmia sisällään.118 Metsäteollisuusyritykset eivät saaneet erilaisilla rationalisointitoimilla
kannattavuuttaan tyydyttäväksi. Viime sotiemme jälkeen saatiin kipeästi kaivattua länsivaluuttaa lähinnä metsäteollisuuden tuotteilla, laajasta Venäjänkaupasta ei valuuttaa saatu. Korean buumin jälkeen 1950-luvulla uusittiin vanhoja tehtaita ja rakennettiin uusia, myös kalliita sellutehtaita, myöhemmin paperitehtaitakin. Maailmanpankki, joka oli pääasiallinen kalliiden investointien
rahoittaja, ei ollut kiinnostunut niitä halvempien sahojen ja vaneritehtaiden rahoittamisesta. Juuso Salokosken mielestä sekä Suomessa että muuallakin maailmassa kemialliseen metsäteollisuuteen investoitiin Maailmanpankin rahoituspolitiikan vuoksi liikaa, mikä johti ylituotantotilanteessa suuriin rahoitusvaikeuksiin.119
Suuret itäsuomalaiset puunjalostajat etsivät aikaisempaa pitemmälle menevää yhteistyötä, joka onnistuessaan johtaisi selviin säästöihin ja jolla olisi
muitakin hyödyllisiä vaikutuksia. Tämän hankkeen suunnitteluun osallistuivat
A. Ahlström Osakeyhtiö, Enso-Gutzeit Osakeyhtiö, Oy Kaukas Ab, Kymin Osakeyhtiö, Rauma-Repola Oy ja Oy Tampella Ab. Enso-Gutzeit ja Rauma-Repola
irrottautuivat hankkeesta ennen lopullista päätöstä. Sen jälkeen neljä muuta yh118
119

Jensen-Eriksen 2008, 29.
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tiötä, Ahlström, Kaukas, Kymi ja Tampella perustivat yhteisen puunhankintayhtiön Tehdaspuu Oy:n fuusioimalla metsäosastonsa.
Käytettävissä olevan arkistomateriaalin mukaan Tehdaspuun perustamiseen johtaneen keskustelun aloitti syksyllä 1965 Sunila Oy:n toimitusjohtaja
Kurt Swanljung. Hänen tarkoituksenaan oli tutkia, olisivatko suuret itäsuomalaiset metsäteollisuusyritykset kiinnostuneita sellaisista järjestelyistä, joilla puutavaranhankintakustannuksia voitaisiin alentaa. Taustalla oli mainittujen yritysten huono kannattavuus, joka ei ollut parantunut siihenastisin rationalisointitoimin ja johon oltiin nyt hakemassa ratkaisua puutavaran hankintakustannusten alentamisesta.120
Sunila oli sulfaattisellua valmistava yhtiö, jonka omistivat tasaosuuksin A.
Ahlström Osakeyhtiö, Enso-Gutzeit Osakeyhtiö, Kymin Osakeyhtiö, Myllykoski Oy ja Oy Tampella Ab. Swanljungin tarkoittamat keskustelut alkoivat hänen
johdollaan mainittujen yritysten metsäpäälliköiden kanssa. Tampellan metsäpäällikkö ei osallistunut neuvotteluihin, sillä oletettiin, ettei Tampella ollut
kiinnostunut tästä asiasta. On todennäköistä, että sitä ennen yritysten toimitusjohtajat olivat hyväksyneet – ehkä määritelleetkin – tavoitteet. Yritysten toimitusjohtajat ryhtyivät ohjaamaan tätä hanketta aktiivisesti vuodesta 1966 alkaen.
Hankkeeseen osallistuivat siitä alkaen myös Oy Kaukas Ab ja Rauma Repola
Oy 121
Tehdaspuulle asetettavista tavoitteista keskusteltiin useissa eri yhteyksissä. Kymin metsäpäällikkö Topi Heikkerö esitti Viitosten toimitusjohtajien kokouksessa maaliskuussa 1966 Kymin toimitusjohtaja Kurt Swanljungin pyynnöstä alustuksen, jossa hän käsitteli Tehdaspuulle asetettavia tavoitteita. Hänen
mielestään pitkällä aikajänteellä oli tärkein tavoite pystyttää este Metsäliiton
puukaupallisen välitystoiminnan laajentamiselle (jäljempänä kohta 1). Ahlströmin, Kaukaan ja Kymin eli Kolmosten esisopimuksessa syyskuussa 1966
asetettiin kenttäorganisaation kustannusten alentamistavoitteeksi (kohta 3)
vuoden 1967 kustannuksiin verrattuna kymmenen prosenttia 1967 ja saman
verran lisää 1968. Heikkerö piti henkilöstökustannuksissa saatavia kustannussäästöjä suhteellisen pienenä verrattuna muun muassa kuljetusten optimoinnilla (kohta 6) saataviin säästöihin. Vuoden 1968 alussa ennen Tehdaspuun toiminnan alkua tehtiin työmaatutkimus, jonka tulosten perusteella asetettiin tavoitteet korjuun (kohta 5) ja kuljetuksen (kohta 6) kehittämiselle. Niistä korjuun
kehittämistä pidettiin tärkeimpänä. Osakkaiden keskinäinen kilpailu tulisi loppumaan (kohta 2) ilman sitä koskevaa päätöstä ja ostohinnat hallittaisiin aikaisempaa paremmin, kun osakkaat eivät enää kilpailisi keskenään. Voidaan todeta, että Tehdaspuun perustajat olivat yksimielisiä seuraavista tavoitteista:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Metsäliiton eteneminen estetään.
Osakkaiden keskinäinen kilpailu loppuu.
Organisaatiokustannukset pienenevät.
Ostohinnat hallitaan aikaisempaa paremmin.
Korjuukustannukset alenevat.
Kuljetuskustannukset alenevat.122

Tavoitteet olivat enemmän kvalitatiivisia kuin kvantitatiivisia. Olennaista
näyttää olleen usko Tehdaspuun kykyyn alentaa puutavaranhankintakustannuksia ja siten parantaa sen osakkaiden kannattavuutta. Tehdaspuun suunnitteluryhmässäkin keskusteltiin Tehdaspuun syntyyn vaikuttaneista tekijöistä.
Ryhmän sihteeri Hans-Peter Blauberg kirjasi niistä muun muassa seuraavia:
1. Ulkomaiden taholta tuleva voimakas kilpailu, lähinnä Kanadan suuret
puunjalostusteollisuuden laajennukset 1960-luvulla.
2. Puunjalostustuotteiden vientihintojen pysyminen viimeisten 10 vuoden
aikana kutakuinkin ennallaan.
3. Palkkojen, raakapuun ja muiden kustannusten nousu.
4. Teollisuuden piirissä jo kauan aikaa harkittu ja toteutettukin Tehdaspuun kaltaisia järjestelyjä. Asia ei siis millään tavalla uusi.
– Joutseno-Pulp Oy Kaukas–Repola
– Sunila Oy
Ahlström–Kymi–Tampella–Myllykoski–Enso
– Oy Kyro Ab
Rosenlew
– Oulu Oy
Kajaani – Veitsiluoto
5. Organisaatiot eräillä alueilla päällekkäin. Tämä ei kuitenkaan päävaikutin, niin kuin usein ajatellaan.
6. Puun korjuun ja kuljetuksen puolella oleva ratinalisointihanke. Suurimmat säästöt saavutettavissa juuri tällä sektorilla suuria puumääriä
kerralla käsiteltäessä.
- Korjuumenetelmien kehittäminen
- Kuljetusmenetelmien kehittäminen
- Mittausmenetelmien kehittäminen.123
Kaukaan metsäjohtaja Hans-Peter Blauberg ei eläkeläisenä enää muista,
mihin lähteisiin hänen luettelemansa Tehdaspuun syntyyn vaikuttaneet syyt
perustuivat.124 Seuraavassa esitetään muutamia lähteitä, jotka tukevat Blaubergin esitystä.
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1. Kanadan puunjalostusteollisuuden laajennukset 1960-luvulla
Kansainvälisillä markkinoilla toiminut Suomen puunjalostusteollisuus kohtasi
päivittäin muista maista tulleen kilpailun sekä viennin kohdemaiden kotimaisen valmistuksen. 1960-luvulla suurena uhkana Pohjoismaissa nähtiin pohjoisamerikkalaiset tuottajat. Vuosina 1965–1968 Yhdysvalloissa ja Kanadassa valkaistun sulfaattiselluloosan tuotantokapasiteetti kasvoi viisi miljoonaa tonnia
vuodessa. Se oli raju lisäys, joka merkitsi kilpailun kasvua ja painetta hintojen
alenemiseen. Pohjoismaiset selluntuottajat rajoittivat tuotantoa yhteisin sopimuksin.125
Huomattava kilpailun lisääjä oli myös Norjassa 1962 perustettu Norske
Skog, joka on laajentunut sekä yritysostoin että rakentamalla tehtaita useisiin
Euroopan maihin, Amerikan mantereelle, Aasiaan ja Australiaan.126 1990luvulla Norske Skogin painopaperin kapasiteetti lisääntyi miljoona tonnia eli
noin 70 prosenttia, mikä nosti sen painopaperin tuottajana yhdeksi maailman
suurimmista.
Ajanjaksoon liittyy myös maailman puunjalostusteollisuuden toinen 1900luvun keskittymisaalto, joka alkoi Yhdysvalloissa 1960-luvulla. Teollisuuden
keskittyminen ulottui seuraavilla vuosikymmenillä myös Eurooppaan.127
2. Puunjalostusteollisuuden vientihinnat 1955–1965
Korean suhdanne 1950-luvun alussa jäi Suomessa sekä puuta ostavien että
myyvien mieliin jonkinlaisena kultakautena, jolloin puunjalostusteollisuuden
tuotteiden ja raakapuun hinnat nousivat kohisten. Seuraavien viidentoista vuoden aikana puunjalostusteollisuuden hintakehitys oli kokonaan toinen. Kuviossa 4 on esitetty kolmen tuotteen vientihintojen kehitys 1951–1965. Kuvatun jakson alun jyrkät heilahtelut tasaantuivat ja hinnat pysyivät lähes jakson loppuun
saakka kutakuinkin ennallaan.128
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KUVIO 4

Oy Kaukas Ab:n kolmen tuotteen vientihintojen kehitys 1951–1965. (Enckell
1973)

3. Kustannusten nousu
Laskusuhdanteen kääntyminen nousuun 1963 johti palkkojen rajuun nousuun,
suurimmillaan 12 prosenttiin vuonna 1965. Sen jälkeen nousuvauhti hidastui
mutta jatkui kuitenkin korkeana (Taulukko 2). Samanaikaisesti palkkakustannusten nousun kanssa nousivat raakapuun kantohinnat (Taulukko 3), ja näiden
yhteisvaikutus söi vientihintojen nousun (s. 56) tuomaa etua.
TAULUKKO 2

Vuosi
1963
1964
1965
1966
1967

Kustannusten nousu edellisestä vuodesta, pros.

Palkat
6
9
12
9
7

Elinkustannukset
5
10
5
4
5

Lähde: Tilastokeskus, elinkustannusindeksi; Sosiaali- ja terveysministeriö, palkkaindeksi.
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TAULUKKO 3
Hankintakausi

Raakapuun kantohintojen nousu (hankintavuosi 1962/1963=100).

1962/63
1963/64
1964/65
1965/66

Havutukki
100
119
143
133

Mäntykuitupuu
100
152
184
173

Kuusikuitupuu
100
126
143
136

1966/67

120

135

114

Lähde: Metsäntutkimuslaitos

Kauppatieteen tohtori Reijo Ruuhelan mukaan suuret puunjalostajat elivät viime vuosisadan loppupuolella yli varojensa. Ruuhela toteaa, että ainakin EnsoGutzeitin, Kymin ja Yhtyneiden kannattavuus huonontui selvästi. Ahlström on
kasvanut hitaasti, vaikka lainojen määrä on pysynyt suurena.129
Seuraavassa tarkastellaan lähemmin edellä mainittujen, tämän tutkimuksen
kannalta tärkeimpien yritysten edellytyksiä kilpailla niukoista puuvaroista. Enso-Gutzeitin historian kirjoittanut Ahvenainen korosti 1992, ”ettei yrityshistoriaa nähdä deterministisenä; asiat eivät johda toisiaan, vaan ihmiset johtavat – tai
ainakin heidän pitäisi niin tehdä”.130 Tämä koskenee myös nyt tarkasteltavia
yrityksiä.
A. Ahlström Osakeyhtiö
Ahlströmillä oli Noormarkussa yhtiön pääkonttorin lisäksi maatiloja ja niillä
merkittävää maataloutta. Tärkein tuotanto oli kuitenkin Varkaudessa, jossa tehtaat tuottivat vuonna 1944 paperia ja kartonkia 50 000 tonnia, puuhioketta
31 000 tonnia ja vähän selluloosaa. Liikevaihto oli lähes miljardi markkaa, poistoja oli vähän, velkoja hiukan liikevaihtoa vähemmän, rahoitus- ja vaihtoomaisuutta paljon, suuret verot. Kahtena seuraavana vuotena tuotanto nousi
voimakkaasti, velat kasvoivat, tulos heikkeni, investoinnit vähenivät. "Tase sai
uuden asun, mutta ei siitä edelleenkään mitään selvinnyt."131
Tehtaiden tuotanto kasvoi toisen maanilmansodan päätyttyä nopeasti.
1947 tuotettiin paperia 76 000 tonnia, 1948 hioketta 100 000 tonnia, selluloosaa
46 000 tonnia, käynnistettiin kuitulevyn tuotanto. Investoinnit alenivat ja tulos
heikkeni.
Pohjois- ja Etelä-Korean välinen sota 1950–1953 aiheutti niin voimakkaan
metsäteollisuustuotteiden kysynnän lisääntymisen ja hintojen nousun, että oli
perusteltua puhua Korean buumista. Sahatavaran hinta nousi lyhyessä ajassa
kaksinkertaiseksi, selluloosan hinta kolmin–nelinkertaiseksi.132 Korean buumin
aikana 1951 Ahlströmin tuotanto kasvoi kaikilla aloilla. Rahoitus- ja vaihto129
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omaisuutta oli yhtä paljon kuin lyhytaikaisia velkoja. Omavaraisuusaste oli 36
prosenttia. Korean buumi ei kantanut kauas. Vuoden 1952 tulos oli huono, kannattavuusongelmia oli myös 1953–1954. Sen jälkeen seurasi muutamia tyydyttäviä vuosia. 1950-luvun loppuvuosina useiden Ahlströmin tehtaiden tuotanto
laski. 1950- ja 1960-lukujen vaihteen tienoilla Maailmanpankin lainan turvin
nostettiin tehtaiden kapasiteettia seuraavasti: puuhiomo 180 000 tonniin, sulfiittisellutehdas 120 000 tonniin ja paperitehdas 230 000 tonniin. Taloudellisia tuloksia pidettiin kohtalaisina, kun käyttökate oli keskimäärin 14 prosenttia liikevaihdosta, mikä "Ahlströmillä näihin aikoihin näytti riittävän lähes tyydyttävään tulokseen".133
Investoinnit tehtaiden kapasiteetin nostoon olivat maksaneet suunniteltua
enemmän. Omavaraisuusaste aleni alle kolmannekseen, velat kasvoivat, investointeja vähennettiin rajusti ja tehtiin kirjanpitoteknisiä järjestelyjä.134
Enso-Gutzeit Osakeyhtiö
Pääosin valtion omistama Enso-Gutzeit Oy syntyi ensimmäisen maailmansodan
jälkeen. Sillä oli puunjalostustehtaita Imatralla, Kotkassa, Lieksan Pankakoskella ja Lahdessa. Helsingissä oli pakkaustehdas ja Savonlinnassa konepaja. Metsiä
oli runsaat 400 000 hehtaaria. Viime sotien rauhanteossa Enso-Gutzeit menetti
Imatralla sijainneen Enson tehtaan, voimalaitoksen, koskiosuuksia ja huomattavan osan metsistään. Enson tehtaan menetyksen jälkeenkin yhtiö oli sellun
valmistajana Suomen suurin, kapasiteetti 1950 oli 175 000 tonnia. Lähinnä suurimman sellun valmistajan Kymin kapasiteetti oli 124 000 tonnia.
Sotien jälkeen yhtiö laajeni muutamin yrityskaupoin ja se laajeni uusillekin toimialueille. Metsäteollisuus kasvoi 1946, kun Suomen Pankki myi sille
Säynätsalossa toimineen Joh. Parviaisen tehtaat Oy:n. Korean buumissa 1951
kaikki tuotantohaarat kasvattivat tuotantoaan. Liikevaihto kaksinkertaistui ja
tulos oli hyvä.135
Enso-Gutzeitin sahojen kapasiteetti 1950 oli 106 000 standarttia vuodessa
eli Suomen puunjalostusyritysten suurin. Korean buumin jälkeen yhtiö laajensi
sellu- ja paperiteollisuuttaan. Tuotannon painopiste siirtyi sahatavaran ja sellun
valmistuksesta kartongin ja paperin tuotantoon. 1960- ja 1970-luvuilla yrityksen
investointipolitiikka jatkui ekspansiivisena. Se laajensi toimintaansa myös ul133
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komaille, osti osake-enemmistön hollantilaisesta paperitehtaasta ja rakensi Kanadaan paperitehtaan Kymin, Myllykosken ja Tampellan sekä eräiden kanadalaisten yrittäjien kanssa. Investointikohteina olivat lisäksi risteilyalukset Itämerellä ja Atlantilla. Investoinneista Kanadaan ja risteilyaluksiin ei tullut suurta
menestystä. Yritys investoi aggressiivisesti, vaikka 1960-luvun alkupuolella sen
kannattavuus heikkeni ja 1970-luvun lopussa sen rahoitusasema oli erittäin
huono.136 Juha-Antti Lamberg toteaa, että Enson ekspansiivinen investointipolitiikka oli tyypillistä valtionyritysten johtajakeskeiselle toiminnalle, vaikka rahoitusasema oli huono137.
Kauppatieteen tohtori Reijo Ruuhela toteaa, että Enson kannattavuus oli
vielä 1950-luvulla noin 20 prosenttia mutta painui parissa vuosikymmenessä alle viiden prosentin. Ahvenaisen mukaan Enso-Gutzeitin nettovoitto liikevaihtoon suhteutettuna laski 2,7 prosentista vuonna 1962 yhteen prosenttiin kymmenen vuotta myöhemmin. Samaan aikaan Pentti Hallen ollessa yhtiön toimitusjohtajana sen maksuvalmius muuttui Ahvenaisen arvion mukaan kireästä
sangen hyväksi.138 1970-luvun alkupuolella yrityksen korkeimmassa johdossa
tehtiin järjestelyjä, jotka merkitsivät sen politisoitumista lisää. Urho Kekkonen
vaikutti ratkaisevasti näihin järjestelyihin, jotka toivat yhtiölle enimmäkseen
kielteistä julkisuutta.139
Enso-Gutzeit ei lähtenyt Tehdaspuun osakkaaksi. Siitä tuli Tehdaspuulle
raaka-aineen hankkijana vahva kilpailija. Tehdaspuussa tiedettiin, että EnsoGutzeitilla oli mahdollisuus tarpeen tullen tukeutua suurimpaan omistajaansa
valtioon.140
Oy Kaukas Ab
Kaukaan tehtaat eivät vaurioituneet viime sotiemme pommituksissa, mutta
Kaukas kärsi muita tappioita. Se menetti rauhanteossa, sodan jälkeisissä pakkoluovutuksissa ja vapaaehtoisilla kaupoilla metsämaistaan 9 500 hehtaaria, kuudenneksen niiden pinta-alasta. Uuden valtakunnanrajan taakse jäi tärkeä osa
tehtaitten lähistöllä ollutta puunhankinta-aluetta. Sieltä saatu puumäärä piti
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korvata lähinnä uittopuulla Saimaan alueelta. Rajan taakse jäi myös vientisatama Uuraan Ryövälinniemessä, jonne vientiin menevät tehtaiden tuotteet kuljetettiin proomuilla Saimaan kanavan kautta. Sen reitin katkettua Kaukas siirtyi
aluksi rautatiekuljetukseen, sitten autokuljetukseen uusiin vientisatamiin, Haminaan ja Kotkaan.
Lähes kaikki Kaukaan tehtaat olivat jatkosodan päättyessä vanhentuneita.
Pääosa tehtaista oli Lauritsalan kauppalassa. Niistä tärkein oli silkkisellua tuottanut kahden sulfiittisellutehtaan yhdistelmä, toinen rakennettu 1800-luvun lopussa, toinen 1900-luvun alussa, yhteinen kapasiteetti 45 000 tonnia. Sahan tuotanto oli vakiintunut 20 000–25 000 standartin vuosituotannolle. Sen koneet olivat vanhentuneet mutta toimintakunnossa. 1920-luvulla rakennettu vaneritehdas oli nykyaikainen, tuotanto 16 500 m3. Lauritsalassa oli myös lankarullatehdas, jonka merkitys oli pienentynyt jo ennen sotia ja joka odotti enää kuoliniskua.
Lauritsalan ulkopuolella oli Joutsenossa sulfaattisellutehdas, jonka Kaukas
oli ostanut 1918. Sen kapasiteetti oli 20 000 tonnia valkaisematonta voimamassaa vuodessa ja kannattavuus heikko. Kaukaalla oli lähinnä muinaismuistoiksi
laskettavia pieniä tehtaita: Enon Kaltimossa pieni pahvitehdas ja Uudessakylässä pieni lankarullatehdas, josta Kaukaan teollistuminen oli alkanut. Kaukas uudisti vanhentuneita tehtaitaan vähintäänkin maltillisesti. Kaukaan virkailijakerholla kerrottiin varsinkin vähän ennen valomerkkiä, kuinka toimiva johto teki
kyllästymiseen saakka investointiesityksiä, jotka omistajat kerta toisensa jälkeen
hylkäsivät. Kuitenkaan "Yhtiön johto ja sen toimitusjohtaja Jacob von Julin eivät
olleet sodan loppuessa erityisen huolestuneita yrityksen tulevaisuudesta".141
Yhtiön tulos vaihteli 1940-luvulla huonosta tyydyttävään, isännöitsijä Enckellin
mukaan jopa hyvään. Vuosikymmenen lopulla käynnistettiin useita rationalisointihankkeita, laitteistoja uusittiin, Haminan Lakulahteen valmistui satama
yhteistyössä Hackman & Co:n kanssa. Enon Kaltimoon rakennettiin oma voimalaitos korvaamaan Imatran Voimalta ostetun sähkön. Nämä hankkeet rahoitettiin yhtiön tulorahoituksella. Korean suhdannehuippu kantoi tänne saakka.
1950-luvulla alkoi kausi, jolloin Kaukas investoi ekspansiivisesti ja kansainvälistyi yhteistyössä Kymin kanssa. Repola-Viipuri Oy tuli 1951 Joutsenon
sulfaattitehtaan toiseksi omistajaksi. Yhteisyritys sai nimen Joutseno-Pulp Osakeyhtiö ja samalla tehdas päätettiin laajentaa tuottamaan 60 000 tonnia/vuosi.
Laajennustyöt saatiin valmiiksi 1955, ja seuraavana vuonna otettiin käyttöön
uusi saha. Alkuvaikeuksien jälkeen sen toiminta vakiintui vuoden 1961 aikana
tyydyttäväksi, jolloin voitiin luopua vanhasta sahasta, joka oli varmistanut riittävän tuotannon siihen saakka. Sahatavaran tuotantokapasiteetti lisääntyi vielä
1977, jolloin Kaukas hankki itselleen Nurmeksen Saha Oy:n koko osakekannan.142 Kaukas rakensi 1960-luvun alussa sulfaattisellutehtaan, joka käynnistyi
1964. Yhtiön taloudellinen tila oli huonontunut ratkaisevasti kymmenessä vuodessa, minkä vuoksi työt aloitettiin lähes kokonaan lainavaroin. Sulfaattisellutehtaan valmistuttua yhtiön maksuvalmius oli huono.
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Kymmenessä vuodessa vuoden 1964 loppuun mennessä Kaukas oli rakentanut Lauritsalaan nykyaikaisen integroidun tuotantolaitoksen. "Uusi saha, vaneritehdas ja sulfaattisellutehdas olivat tuottavuuden ja teknisen laitteiston tasossa kaikki korkeinta kansainvälistä tasoa. Kaltimon voimalaitoksen rakentamisella oli turvattu jatkuvan laajentamisen energiatarve."143 Kaukaan tuotanto
oli 1970-luvun puoliväliin saakka pääasiassa sellua ja sahatavaraa. Yhtiö aloitti
1975 sellunvalmistuksen kanssa integroidun LWC-paperin tuotannon ja käynnisti 1981 toisen sitä tuottavan linjan. Osa sellusta jalostettiin hienopaperiksi
Länsi-Saksassa Nordland Papierin tehtaassa, jonka omistivat Kaukas ja Kymmene. Paperin osuus Kaukaan liikevaihdosta kohosi 60 prosenttiin 1985, jolloin
sellun osuus oli enää 24 prosenttia.144 Finnpap ja vastaavat yhdistykset antoivat
yritysten investoineille selkänojan. ”Casimir Ehrnrooth onkin todennut, ettei
Kaukas olisi ryhtynyt valmistamaan paperia, jos Finnpapia ei olisi ollut olemassa.”145 Kaukas myi 50 prosentin osuutensa Joutseno-Pulp Osakeyhtiön ja Osakeyhtiö Mahoganyn osakekannasta Rauma-Repola Oy:lle. Kaukas oli ostanut
Mahoganyn 1963 ja myynyt siitä Rauma-Repolalle puolet 1966. ”Tämä [Joutseno-Pulpia koskeva] päätös teki mahdolliseksi Kaukaan keskittymisen oman sellutehtaan kehittämiseen.”146
Kaukaassa yhtiön johto siirtyi nuorempien käsiin, kun moni yhtiön johtavista toimihenkilöistä saavutti eläkeiän 1960-luvun jälkimmäisellä puoliskolla.
Nuorempien joukkoon kuului myös silloinen yhtiön varatoimitusjohtaja Casimir Ehrnrooth, josta tuli toimitusjohtaja huhtikuun alusta 1967. Yhtiön taloudellinen tila parani merkittävästi 1968 ja säilyi hyvin tyydyttävänä seuraavat kaksi
vuotta. Kun Tehdaspuun perustamista koskeneet ratkaisevat päätökset tehtiin
sitä ennen, joutui Kaukas tyytymään itseään rikkaampien ratkaisuihin. Niinpä
kahdeksanhenkiseen johtoryhmään pääsi vain yksi mies, kun rikkaammat yhtiöt saivat siihen kaksi (Ahlström) tai neljä (Kymi) miestä. Valintaan saattoivat
tosin vaikuttaa muutkin perusteet.147
Kymin Osakeyhtiö
Kymi kärsi viime sotiemme loppuselvityksessä vielä enemmän kuin Kaukas. Se
menetti Läskelän puuhiomon ja paperitehtaan Harlun kunnassa, Rouhialan
voimalaitoksen Vuoksessa Jääsken kunnassa ja 80 000 hehtaaria metsää eli viidesosan maaomaisuudestaan.
Jari Ojalan mukaan 1944 päättyi Kymin strategisten siirtojen ensimmäinen
kausi. Toinen kausi ajoittui 1945–1964 ja sinä aikana investoitiin maltillisesti, eikä yritys kansainvälistynyt merkittävästi. Kymin vienti Saksaan ja Tanskaan
katkesi sodan loppumiseen, vienti Neuvostoliittoon alkoi heti mutta se ei korvannut länsiviennin vähenemistä. 1945 tuotanto oli vain kolmannes kapasitee143
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tista. Ensimmäisinä sodan jälkeisinä vuosina yhtiön tulos oli heikko. Kuusankoskella, Juantehtaalla ja Verlassa tuotantoa haittasi veden vähyys. Tilauksia oli
riittävästi, myytävää liian vähän.148
Vasta 1950 oli ensimmäinen merkittävä investointi. Silloin uudistettiin
Kymin sellutehdasta Kansainvälisen Jälleenrakennuspankin dollarilainalla.
1950-luvulla Kymillä oli 12 paperikonetta, joiden kapasiteetti oli 200 000 tonnia
vuodessa. Osuus Suomen paperintuotannosta oli noin kolmannes. Energiatuotannon osalta yhtiö oli lähes omavarainen. Tehtaat olivat kuitenkin vanhoja ja
kuluneita ja niiden kannattavuus vaatimaton. Vuoden 1951 suhdannehuippu
antoi mahdollisuuden kuluneen koneiston korjaamiseen. Paperin tuotannossa
päästiin 1955 vuoden 1937 tasolle. Kymi hankki aktiivisesti Oy Strömberg Ab:n
osakkeita. 1952 sillä oli niitä jo 154 528. Vuoden 1951 jälkeen suhdannehuippu
taittui, ja tehtaita seisotettiin. Kymin sellutehdas seisoi kolme kuukautta. Lisäksi 1956 yleislakko vaikutti voittoja heikentävästi tulokseen.
Kymin tulos oli 1960-luvun alussa hyvä. Yhtiö aloitti suuret investoinnit
Maailmanpankin dollarilainoilla ja rakensi sulfaattisellutehtaan, joka valmistui
1964. Tehtaan tuotanto oli 80 000 tonnia koivusellua ja 45 000 tonnia mäntysellua vuodessa. Siihenastinen varovainen investointipolitiikka oli pudottanut
Kymin osuuden koko Suomen paperintuotannosta kuudennekseen sen oltua
kymmenen vuotta aikaisemmin kolmannes. Lisäksi metsäteollisuudessa oli
1962 ylituotantoa, erityisesti sanomalehtipaperissa ja sellussa. Kanadaan perustettiin suuri metsäyritys Eurocan Pulp and Paper Co, jonka osakkaiksi tulivat
Kymi, Enso Gutzeit, Tampella, Myllykoski ja joukko kanadalaisia yrityksiä.
Tämä yritys ei täyttänyt perustajien odotuksia.149
Jari Ojalan mukaan Kymin kolmannen kauden voidaan katsoa alkaneen
1965, jolloin kasvustrategiaan kuului fuusioita, investointi tuotantokoneistoon
oli ekspansiivista ja kansainvälistyminen merkittävää. Kuitenkin vielä 1966
suhdanteet olivat epävakaat ja menekki oli heikko, tehtaat seisoivat ja hinta oli
huono. Yhtiön toimitusjohtajaksi tuli varatuomari Kurt Swanljung ja hallituksen
puheenjohtajaksi Suomen Yhdyspankin pääjohtaja Mika Tiivola. Uudet johtajat
aloittivat yhtiön voimakkaan kehittämisen, joka ajoittuu pääasiassa Tehdaspuun perustamisen jälkeiseen aikaan. Kymi perusti 1966 yhdessä Kaukaan
kanssa Dörpeniin Saksaan Nordland Papier GmbH -nimisen hienopaperitehtaan, jonka tulos on ollut koko ajan tyydyttävä.150
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Rauma-Repola Oy
Rauma-Repola Oy perustettiin 1952 kolmesta osakasyhtiöstä muodostamalla.
Perustajaosakkaat olivat Rauma-Raahe Oy, Repola-Viipuri Oy ja Lahti Oy.
Osalla niistä oli osaomistuksia muissa yhtiöissä, joista huomattavin oli RepolaViipurin omistama puolikas Joutseno-Pulpin osakkeista. Kolmesta pääyhtiöstä
Rauma-Raahe oli suurin, Lahti pienin. Kaikkien kolmen vakavaraisuus oli alhainen ja niiden velat olivat lyhytaikaisia. Tämän vuoksi yhtiö investoi vähän
ensimmäisinä perustamisen jälkeisinä vuosina. Rauma-Repolalla oli perustamisen jälkeen sellutehdas Raumalla ja kaksitoista sahaa eri puolilla Suomea. Se oli
siis suuri sahateollisuusyhtiö. Yhtiö lopetti osan sahoista mutta jatkoi sahausta
elinvoimaisimmilla sahoilla, joita se myös uudisti. Sen sahatavaran tuotanto oli
1950-luvun puolivälissä puoli miljoonaa kuutiometriä eli noin 100 000 standarttia. Rauma-Repola valmisti myös puutaloja, mutta niiden tuotanto putosi 1955
puoleen, kun suuri ostaja-asiakas Neuvostoliitto lopetti niiden oston. Tämän
seurauksena puutalojen valmistus lopetettiin Martinniemessä ja Joensuussa.
Sahatavaramarkkinat heikkenivät 1950-luvun puolivälissä ja sahojen toiminta
oli tappiollista. Vuosikymmenen loppupuolella taloudellinen tulos parani lähinnä devalvaation ansiosta. Suhdanteiden nousu johti jopa korkeasuhdanteeseen, jolloin sahoja uudistettiin. Suhdanne taittui 1961. Sahatavaran hinnat laskivat lähes koko 1960-luvun ja olivat alhaisimmillaan 1967, jolloin vain muutaman sahan tuotanto oli kannattavaa. Rauma-Repolan tulos heikkeni samalla
kun liikevaihto kasvoi.151
Rauma-Repola ryhtyi 1960-luvun loppupuolella ostamaan sahoja, ja yhtiön sahojen yhteinen tuotanto nousi 1970-luvun alkuun mennessä lähes miljoonaan kuutiometriin. Kilpailevissa yrityksissä oudoksuttiin Rauma-Repolan innostusta sahojen, varsinkin vanhojen sahojen ostoon ja oletettiin, että idean isä
oli yhtiön hallituksen jäsen, kauppaneuvos Eino J. Aro, joka tunnettiin erityisesti sahateollisuuden asiantuntijana. Kilpailijat saivat aiheen viisastella: ”RaumaRepola ostaa sahoja vain torstaisin, ei joka arkipäivä.”152
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Rauma-Repolan vuosikertomuksissa ja vastaavissa kerrotaan usein Suomen metsäteollisuuden ja muunkin teollisuuden vaikeuksista. Vuoden 1981
toimintakertomuksessa todetaan, että oman pääoman osuus suomalaisten yritysten taseissa on 20 vuoden aikana laskenut 50 prosentista 20 prosenttiin. Tämän kielteisen kehityksen lisäksi vuosikertomuksessa kannetaan huolta metsäteollisuuden puuraaka-ainehuollon toimivuudesta, jolle tulisi asettaa entistä
suuremmat vaatimukset. Ellei näihin ja muihinkin vastaaviin epäkohtiin saada
parannusta, ei kirjoittajan mukaan voida olettaa, että teollisuus kykenee säilyttämään nykyisten työpaikkojen määrän.153
Oy Tampella Ab
Monialayritys Tampellalla oli metsäteollisuutta kolmella paikkakunnalla: Tampereella ja Inkeroisissa kartonkitehtaat, Anjalassa paperitehdas. Tampella oli
Sunilan osakas ja sai siltä tarvitsemansa selluloosan. Yhtiön siihenastinen nimi
Tampereen Pellava- ja Metalliteollisuus Oy muutettiin 1960 yksinkertaisemmaksi Oy Tampella Ab:ksi.
Tampella investoi erittäin aktiivisesti. 1960 investoinnit olivat lähes puolet
yhtiön liikevaihdosta. Sen jälkeen investointiaste aleni, mutta 1964 investoitiin
taas runsaasti, viidennes vuoden liikevaihdosta. Seuraavana vuonna investoinnit nousivat jo neljännekseen liikevaihdosta. Tällaisella investointivauhdilla yhtiön rahoitusasema kiristyi. Vaikka tämän vauhdikkaan investointijakson jälkeen investoinnit supistettiin vähiin, yhtiön nettovelat kasvoivat. ”Paljon investointeja ja maksimaalinen velanotto tuntui olevan Tampellan liiketoimintastrategiana.”154 Puunjalostusteollisuuden suhdanteet heikkenivät 1967. Vientihinnat
laskivat, ja vienti väheni. Osa Tampellan tehtaista joutui vähentämään tuotantoa. Flutingin (aaltopahviteollisuuden raaka-aine aallotuskartonki) vienti aleni,
Porvoon sulfiittisellutehtaan tuotantoa rajoitettiin.155
Yhtiö ryhtyi ulkopuolisen asiantuntijan avustuksella kehittämään ja uudenaikaistamaan liikkeenjohdollisia ohjausmenetelmiä.156
Pian Tampellan johto joutui toteamaan, että suuret investoinnit, varastojen
kasvu ja luotonanto asiakkaille tekivät välttämättömäksi suuren ottolainauksen
etupäässä ulkomailta. Velkataakka myös lisäsi korkomenoja.157 1970-luvulla yrityksestä tuli velkataakkoineen puunjalostusteollisuuden murheenlapsi.158
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Rauma-Repola Oy:n toimintakertomus 1991, 4.
Salokoski 2003, 110.
Aikaisempia tutkimuksia: Urbans, R. 1956. Tampereen Pellava- ja Rauta-Teollisuus
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Jensen–Eriksen 2008, 52–53.

66
2.1.2 Yhteistyötyökeskusteluja Sunilassa ja Helsingissä
Kurt Swanljung oli Sunila Oy:n159 toimitusjohtajana 1960-luvun alkupuoliskolla.
Tässä tehtävässä hän joutui seuraamaan läheltä myös puunhankinnan käytäntöä ja näki siinä korjausta kaipaavia epäkohtia. Swanljung muistelee, että Sunila
oli luonnollinen paikka keskustella puunhankinnan kehittämisestä ja ostajien
yhteistyöstä sen vuoksi, että siellä tapasivat usein toisensa Sunilan osakasyhtiöiden metsäpäälliköt yhtiön metsätoimikunnassa. Kukin metsäpäällikkö toimitti Sunilaan osuutensa tehtaan tarvitsemasta puusta, jonka haltuunsaamisessa he
kilpailivat keskenään. Keskustelu ei koskenut vain puunhankintaa Sunilaan
vaan yleensäkin yhteistyötä Itä-Suomessa.
Swanljung aloitti nämä keskustelut metsäpäälliköiden kanssa syksyllä
1965. Keskustelukumppaneina olivat Bjarne Bützow Kymistä, Veikko Mikkola
Ahlströmistä, aluksi Heikki Piipponen ja myöhemmin Sakari Leskinen Tampellasta sekä Einari Roitto Enso-Gutzeitista. Sunilan viidennen osakkaan Myllykosken metsäpäällikkö puuttui joukosta. Swanljung muistelee, että Myllykosken katsottiin sopivan yhteistyöhankkeisiin muita Sunilan osakkaita huonommin sen vuoksi, että sen hankinta oli yksipuolista ja sillä oli vähän omia metsiä.
Swanljung pitää mahdollisena sitäkin, että Myllykosken epäiltiin joka tapauksessa suhtautuvan yhteistyöhankkeisiin kielteisesti. Yhteistyöstä keskusteltiin
elokuusta joulukuuhun 1965 sekä yhteisissä kokouksissa että Swanljungin ja
kunkin metsäpäällikön kahdenkeskisissä tapaamisissa. Ilmeisesti metsäpäälliköt antoivat toimitusjohtajilleen yhteistyön kehittämistä tukevia lausuntoja, sillä toimitusjohtajat näyttivät vihreää valoa Swanljungin vuoden alussa tekemille
tunnusteluille, jotka koskivat neuvottelujen jatkamista toimitusjohtajatasolla.160
Toimitusjohtajat kokoontuivat puunhankinnan yhteistyötä koskevaan
neuvotteluun Enso-Gutzeitin pääkonttorissa Helsingissä 4. maaliskuuta 1966.
Neuvotteluun osallistuivat Pentti Halle (Enso-Gutzeit), Paavo Honkajuuri
(Rauma-Repola), Jacob von Julin (Kaukas), Bengt Rehbinder (Ahlström) ja Kurt
Swanljung (Kymi). Tässä neuvottelussa sovittiin, että 21. maaliskuuta järjestetään kokous, johon kutsutaan myös näiden viiden yrityksen metsäpäälliköt ja
jossa asetetaan toimikunta selvittämään,
–
miten edellä mainittujen toimitusjohtajien edustamien yhtiöiden yhteenlasketut kuusi-, mänty- ja koivupaperipuun Itä-Suomen ostoosuudet olisi jaettava Itä-Suomen lohkoyhtymän pitäjien kesken
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Sunila Oy:n sulfaattisellutehdas Kotkassa valmistui 1938. Sen perustivat [silloin osittain erinimisinä yhtiöinä] Ahlström, Enso- Gutzeit, Kymi, Tampella ja Yhtyneet Paperitehtaat, jotka omistivat yhtiön tasaosuuksin, 20 prosenttia kukin. Yhtyneet Paperitehtaat jakautui 1952 kahdeksi yhtiöksi, Myllykoskeksi ja Yhtyneiksi, joista Myllykoski jatkoi Sunilan osakkaana. Tehtaan koko tuotanto noin 250 000 tonnia vuodessa
on mennyt yhtiön osakkaille. (Alava 1988.) Useiden sisäisten kauppojen jälkeen yhtiön ainoaksi omistajaksi tuli Stora Enso Oy 2009.
UPM-Kymmene Oyj:n Kymin keskusarkisto, Tehdaspuu Oy, Tehdaspuun perustamisen esivaiheet; Tiainen 1988, 14. Ks. myös Enso-Gutzeitin metsäpäällikkö Roiton
mietteistä yhteistoiminnasta Pakkanen & Leikola 2010, 190–191.
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miten Itä-Suomen lohkoyhtymän pitäjät olisi jaettava sanottujen yhtiöiden kesken, jotta kussakin pitäjässä esiintyisi vain kaksi yhtiötä
paperipuun ostajina
miten kussakin pitäjässä ostajina toimivien yhtiöiden olisi keskenään
sovittava pitäjästä saatavan paperipuun hankkimisesta.161

Kokouksesta puuttui Tampella, jonka metsäpäällikkö oli osallistunut yhteistyöneuvotteluihin Sunilassa. Yksipuolinen hankinta ja omien metsien vähäisyys ratkaisivat siinä vaiheessa Tampellan jäämisen pois neuvottelupöydästä.
Mukana oli nyt kaksi uutta yhtiötä, Kaukas ja Rauma-Repola, jotka eivät olleet
Sunilan osakkaita eivätkä sen vuoksi osallistuneet aikaisempiin neuvotteluihin
mutta joiden mukaantuloa tässä vaiheessa voidaan pitää itsestään selvänä asiana. Olivathan Kaukas ja Rauma-Repola Itä-Suomessa suuria puunostajia, Kaukas lisäksi suuri metsänomistaja.162
2.1.3 Metsäpäälliköt töihin
Hotelli Palacessa kaksi viikkoa myöhemmin pidettyyn kokoukseen osallistuivat
Ahlströmin pääjohtaja Bengt Rehbinder ja metsäpäällikkö Veikko Mikkola, Enso-Gutzeitista toimitusjohtaja Pentti Halle ja apulaismetsäpäällikkö Mikko Kolehmainen, Kaukaasta varatuomari Casimir Ehrnrooth ja metsäpäällikkö Nils
Stolpe, Kymistä toimitusjohtaja Kurt Swanljung, metsäpäällikkö Topi Heikkerö
ja apulaismetsäpäällikkö Harry Willman, Rauma-Repolasta kauppaneuvos Eino
J. Aro ja metsäpäällikkö Santeri Sauvo.
Kokouksen puheenjohtajana toimi Swanljung. Hänen pyynnöstään oli
Heikkerö valmistellut yhteistyön tarvetta koskeneen alustuksen, jossa huomio
kiinnittyy muun muassa seuraaviin kohtiin:
–
Neuvottelujen yhtenä tarkoituksena oli ilmeisesti pelkästään ostoyhteistyöhön liittyvien osalukusijoitusten erinäisten epäoikeudenmukaisuuksien oikaiseminen.
–
Neuvottelujen lyhyen tähtäyksen tärkeimpänä tarkoituksena oli
päästä sopimaan ostoalueista ja vaihdoista siten, että kuhunkin pitäjään jäisi vain 2–3 ostajaa.
–
Pitkällä aikajänteellä oli tärkein tavoite pystyttää este Metsäliiton
puukaupallisen välitystoiminnan laajentamiselle poistamalla juuri ne
epäkohdat, joita Metsäliitto käytti yhteismarkkinoinnin rynnäkkönsä
päämotiivina. Heikkerö katsoi, että muulla teollisuudella oli vielä aikaa 3–5 vuotta ehtiäkseen turvaamaan asemansa siedettäväksi.
–
Alustuksen loppu osoittaa selvästi, että ainakin Kymissä oli keskusteltu jo ennen tätä tilaisuutta puunhankinnan uudelleenorganisoimisesta siten, että puu voitaisiin ostaa peräti yhteiseen lukuun. Erillises-
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tä yhteisostojärjestöstä, esimerkiksi yhtiöstä, osuuskunnasta tai yhdistyksestä oli jo ollut puhetta.163
Myöhemmin Tehdaspuun toimitusjohtajaksi nimitetty Heikkerö esitti
1966, silloin Kymin metsäpäällikkönä, Viitosten [toteutumaton fuusiosuunnitelma] suunnittelukokouksessa nimenomaan, että muun teollisuuden tärkein
tehtävä on pystyttää este Metsäliiton puukaupallisen toiminnan laajenemiselle
ja että siihen on aikaa 3–5 vuotta. Siinä ajassa se ei onnistunut eikä se ole onnistunut vieläkään. Miksi Heikkerö piti tärkeänä, jopa (muun) teollisuuden tärkeimpänä tehtävänä estää Metsäliiton puukaupallisen toiminnan laajeneminen?
Heikkerö, kuten moni muukin yhteistyöhön sitoutuneen yrityksen johtohenkilö, katsoi Metsäliiton häiritsevän vakavasti, jopa uhkaavan, yhteistyöhön sitoutuneen teollisuuden puunhankintaa. Metsäliitto pyrki aluksi Länsi-Suomessa
kokoamaan metsänomistajilta valtakirjoja puun yhteismyyntiä varten. Teollisuus suhtautui hankkeeseen nihkeästi, eikä Metsäliiton hanke onnistunut. Se
jatkoi kuitenkin pyrkimistä yhteismyyntien lisäämiseen, suurena tavoitteenaan
Metsä-Valio tai Puu-Valio, puunhankinnan monopoli Suomessa. Niin pitkälle
se ei päässyt mutta antoi löyhässä yhteistoiminnassa toimineelle teollisuudelle
kipeitä iskuja. 1960-luvulla Metsäliitto oli lisännyt strategista läsnäoloaan ItäSuomen puutavaramarkkinoilla Metsä-Saimaan ja Savon Sellun kautta. Teollisuus teki Metsäliittoa hyödyttäneitä virheitä, joista yksi oli sitoutuminen ostamaan Metsäliitolle tarpeettomia puueriä ja ostaminen niitä myös silloin, kun
mitkään sopimukset eivät siihen velvoittaneet. Se oli sitä Metsäliiton toiminnan
laajenemisen tukemista, jolle Heikkerö oli esittänyt estettä.164
Suunnittelukokouksessa alustuksen johdosta käyty keskustelu näyttää
suurelta osin karttaneen pääkysymystä eli viiden suuryrityksen entistä tiiviimmän keskinäisen ostoyhteistyön sopimista Itä-Suomessa. Tärkeäksi keskustelunaiheeksi nousi sahatukki, jonka mukaan ottamista tähän hankkeeseen suuret
sahaajat pitivät välttämättömänä. Kukaan ei vastustanut sahojen esitystä.165
Swanljungin esityksestä päätettiin asettaa viiden yrityksen metsäpäälliköiden muodostama työvaliokunta, jonka puheenjohtajaksi tuli Aron esityksestä Kymin metsäpäällikkö Heikkerö. Työvaliokunta sai aikaa vain kaksi kuukautta, jonka kuluttua sen tuli esittää vastaukset seuraaviin kysymyksiin:
–
Miten osto-osuudet sijoitetaan pitäjiin?
–
Miten pitäjät jaetaan siten, että kussakin pitäjässä on 2–3 ostajaa?
–
Miten puu ohjataan tehtaalle?
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UPM-Kymmene Oyj:n Kymin keskusarkisto, Tehdaspuu Oy, ”Muistio Itä-Suomen
puutavaran markkinointia tutkivan toimikunnan kokouksesta Helsingissä huhtikuun 21 päivänä 1966”; Tiainen 1988, 15–16
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Miten vaihdot tehdään?
Miten ohjelma toteutetaan?
Miten sosiaaliset kysymykset ratkaistaan?
Miksi ajaksi sovitaan? (Tarkoitti sopimuskauden pituutta.)
Millä tavalla tuotannon muutokset otetaan huomioon?

Järjestelyn yhtenä tavoitteena oli hankintaorganisaatioiden keventäminen
henkilöstöä vähentämällä. Heikkerö oli puheenvuorossaan pitänyt henkilöstön
vähentämisellä saavutettavaa kustannussäästöä suhteellisen pienenä. Sitä vastoin hän oli korostanut muun muassa kuljetusten optimoinnilla saatavaa säästöä, joka saattaisi olla henkilösäästöihin verrattuna kaksinkertainen.
Perimmäisenä tavoitteena oli epäilemättä näiden viiden yrityksen – Saimaan viitosten – puunhankintakustannusten saaminen senhetkistä parempaan
hallintaan. Säästöjen katsottiin syntyvän kolmesta tekijästä: organisaatiokustannukset pienenevät, ostohintojen hallinta ja puuvirtojen ohjaus paranevat.
Metsäpäälliköiden muodostama työvaliokunta kokoontui ensimmäiseen
kokoukseensa 21. maaliskuuta 1966 eli samana päivänä, jolloin se sai tehtävänsä. Tässä kokouksessa työvaliokunta päätti ottaa päätoimiseksi sihteerikseen
metsänhoitaja Antti Pelkosen Lappeenrannasta. Pelkonen oli ehtinyt siirtyä
eläkkeelle hoidettuaan viimeiset työvuotensa ostoyhteistyöhön liittyviä tehtäviä.166
Työvaliokunta suoritti nopeasti laajahkoja selvityksiä Itä-Suomen puunhankintaoloista. Yhtenä huomion kohteena oli puuta ostavien yritysten ja niiden ostohenkilöstön määrä. Selvitykset osoittivat, että vähäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta jokaisessa kunnassa toimi vähintään viisi merkittävää puunostajayritystä. Ostohenkilöstöä oli eniten (65–69 henkeä) Leppävirralla ja Varkaudessa ja vähiten (0–4 henkeä) Muuruvedellä, Riistavedellä, Pyhäselässä, Värtsilässä, Uukuniemellä, Saarella, Parikkalassa, Joutsenossa, Nuijamaalla ja Lemillä.167
Työvaliokunnan kokouksessa 13. kesäkuuta 1966 keskusteltiin ensimmäisen kerran laajasti ja vakavasti niin sanotusta pottiperiaatteesta, jolla tarkoitettiin puun ostamista tavalla tai toisella yhteistyökumppaneiden yhteiseen lukuun. Asiassa ei päästy riittävästi yhteisille linjoille. Epäilevimpiä olivat EnsoGutzeitin Kolehmainen ja Rauma-Repolan Sauvo. Muistiinpanojen mukaan
pottiaatetta näyttää ajaneen innokkaimmin Kaukaan Stolpe. Hän oli muutenkin
muita selvemmin nopean etenemisen kannalla muun muassa aluejaon toteuttamisessa.168
Saimaan Viitosten toisessa varsinaisessa kokouksessa 1. heinäkuuta 1966
työvaliokunta joutui jättämään työnsä tulokset jossakin määrin keskeneräisenä.
Varsinaisesta yhteistoiminnasta työvaliokunnan puheenjohtaja Heikkerö esitti
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oman ehdotuksensa, johon muut metsäpäälliköt eivät vielä olleet määritelleet
kantaansa. Heikkerön ehdotuksen pääkohdat olivat seuraavat:
–
Sopimus koskee havupaperipuun ja sahatukin ostotoimintaa ItäSuomen Paperipuuyhtymän (ISPY) alueella.
–
Sopijapuolten yhteinen kokonaisostotulos ISPY:n alueella katsotaan
kunakin vuonna yhteiseksi. Tulos jaetaan havupaperipuun ja sahatukin kokonaisosalukujen suhteessa.
–
Kokonaisostotulokseen luetaan kaikista eri lähteistä ISPY:n alueelta
ja Neuvostoliitosta ostettu raaka-aine. Omista metsistä hakattu puu
otetaan huomioon todellisina hakkuumäärinä.
–
Ostoalueet jaetaan erillisen suunnitelman mukaan siten, että kullekin
alueelle tulee mahdollisimman vähän ostajia.
–
Sopimus on voimassa viisi vuotta ja jatkuu vuoden kerrallaan, ellei
sitä irtisanota ennen sopimusajan päättymistä. 169
Kokouksen puheenjohtaja Swanljung totesi, että Heikkerön esitys on myös
Kymin esitys mutta että yksityiskohdat ovat soviteltavissa. Tärkeintä on yhteinen päämäärä. ISPY:n alueelta saatujen kokemusten perusteella voidaan siirtyä
koko Suomea käsittävään yhtenäiseen järjestelmään.
Vaikka eräistä puheenvuoroista kuvastui selvä vesittämisen tarkoitus, kokous päätti vielä antaa työvaliokunnalle seuraavat tehtävät:
–
Työvaliokunnan on otettava kantaa työryhmän laatimiin esityksiin
ostoalueiden jaoksi.
–
Jos työvaliokunta hyväksyy esitykset muutoksitta tai sovituin muutoksin, sen on tehtävä esitys, missä ajassa ja missä vaiheessa esitys toteutetaan.
–
Jo nyt osalukuja sijoitettaessa piireihin on otettava huomioon sopimuksen vaikutus.170
2.1.4 Åke Thorin raportti
Viitosten toimitusjohtajat päättivät ensimmäisessä neuvottelussaan 4. maaliskuuta 1966 hankkia ruotsalaisen tai norjalaisen asiantuntijan lausunnon ItäSuomen puunhankinnan senhetkisestä tilasta ja esittämään ”periaatteelliset
muutosehdotuksensa siihen”. Kymin toimitusjohtaja Swanljung sai valtuudet
etsiä tehtävään sopivan henkilön.171
Lähinnä oli kysymys siitä, että haluttiin saada hankkeesta kannanotto sellaiselta ulkopuoliselta, jolla ei ollut yhdenkään asianosaisen etuja ajettavanaan.
Tosin tiedettiin, ettei sen enempää Ruotsin kuin Norjankaan metsäteollisuudessa ollut tehty sellaisia järjestelyjä, joiden kokemuksia Viitoset olisivat voineet
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sellaisenaan käyttää hyväkseen. Swanljung löysi joka tapauksessa Ruotsista tähän tehtävään sopivan henkilön, Wifstavarvs Ab:n172 metsäpäällikön Åke Thorin ja sopi hänen kansaan toimeksiannosta. Thor sai käytettäväkseen Viitosten
työvaliokunnan keräämän aineiston. Sen ja Viitosilta saamiensa selvitysten jälkeen Thor teki perusteellisen esityksensä 13. kesäkuuta 1966.173
Thor totesi raporttinsa alussa, että sen tarkoituksena on vain osoittaa, mihin suuntaan tulisi mennä ja että yksityiskohdat vaatisivat vielä lisätyötä. Laajahkoissa perusteluissaan Thor esitti näkökohtia, joita voi pitää itsestään selvinä
mutta jotka silti jäävät usein vaille riittävää huomiota:
–
Metsästä saatavan puun kokonaismäärä ei lisäänny kilpailemalla eikä ostohenkilöstöä lisäämällä.
–
On selvitettävä, minkälainen on sahaukseen kelvollinen tukki.
–
Pidettäköön kantohinnat korkealla, mutta sitä ei tule tehdä yritysten
kannattavuuden kustannuksella.
Thor piti yhteistä puunhankintaorganisaatiota Viitosille rationaalisimpana
vaihtoehtona mutta epäili sen tulevan kysymykseen vasta joskus myöhemmin
ja esitti sen vuoksi kolme vaihtoehtoista ratkaisua:
–
Yhteinen metsäosasto.
–
Suunnilleen senhetkiset hankintaorganisaatiot mutta huomattavasti
paremmat takuut hankittavan puun oikeudenmukaisesta jakautumisesta Viitosten kesken.
–
Alueen jako viiteen osaan, joissa kussakin yksi Viitosista hankkii
puut ja lisäksi hoitaa alueellaan olevat muidenkin yhteiskumppanien
metsät.
Kaikki Thorin esittämät vaihtoehdot perustuivat siihen lähtökohtaan, että
puuta on tarpeeseen nähden niukasti ja että niukkuus on jaettava oikeudenmukaisesti. Thorin käsitys puun niukkuudesta tarpeeseen nähden vastasi silloin
käytettävissä olleita tietoja. Puuraaka-aineen perustuotannon tehostaminen lisäsi metsien kasvua nopeasti, ja hakkuumahdollisuudet riittivät sen ansiosta
tyydyttämään tarpeen.174
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31.10.2011).
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Ylimetsänhoitaja Kaj Ramm-Schmidt Kaukaasta toimi Thorin avustajana
tämän Suomen-vierailun aikana ja selosti Thorille suomalaisten puunhankintaorganisaatioiden toimintaa ja niiden yhteistyötä. Ramm-Schmidt oli eläkkeelle
siirtyessään 1979 metsäneuvos ja Kaukaan metsäjohtaja. Haastattelin häntä siinä vaiheessa ja kysyin, olisiko hänen mielestään jotkin pelisäännöt pitänyt ratkaista toisin kuin silloin tehtiin. Ramm-Schmidt vastasi: ”Tehdaspuun keskeisiä
tehtäviä on hankitun puun jako osakkaille, enkä tiedä, valittiinko paras vaihtoehto. Useita vaihtoehtoja joka tapauksessa harkittiin. Niinpä tuontipuun jättämistä niin sanotuksi marginaalipuuksi pidettiin silloin luonnollisena, muta olosuhteet ovat muuttuneet. Kun esimerkiksi maitse kuljetus on kallistunut erittäin
voimakkaasti, on kuljetuskustannusten minimointi tullut entistäkin tärkeämmäksi. Tässä tilanteessa saattaisi olla tarkoituksenmukaista tutkia mahdollisuuksia tuontipuun ja osakkaiden omista metsistä hakattavan puun ottamiseksi
Tehdaspuun kokonaisohjauksen piiriin.”175
Thor piti eri pankkiryhmiin (KOP ja SYP) kuuluvien yritysten pitkälle
menevää yhteistyötä epärealistisena. Hänen mukaansa se ei olisi ollut ainakaan
Ruotsissa mahdollista.176 Tämä vastaa hyvin yleistä näkemystä suomalaisten
metsäteollisuusyritysten kuulumisesta johonkin finanssiryhmään eli valtapiiriin.177 Yhdyspankin pääjohtaja Mika Tiivola oletti keväällä 1988 minulle antamassaan lausunnossa, että todelliset esteet olisivat Ruotsissa olleet ilmeisesti
teknisiä, kuten pankkisiirtojärjestelmän kehittymättömyys. Suomessa oli jo
tuolloin niin kehittynyt pankkisiirtojärjestelmä, ettei se olisi estänyt yhteisen
puunhankintaorganisaation perustamista pankkirajojen yli. Tiivolan mielestä ei
ollut pankkirajoihin liittyviä muitakaan esteitä Viitosten yhteisen puunhankintaorganisaation perustamiselle. Suomessahan oli jo silloin yhteisiä, pankkirajat
ylittäviä yrityksiä, esimerkiksi Sunila ja Joutseno-Pulp.178
Tiivolan lausunto vastannee silloisia olosuhteita pankkien ja niitä lähellä
olevien vakuutusyhtiöiden valtakeskittymissä, joita olivat nykyisin Suomen
Yhdyspankkina (SYP) tunnettu PYP, Kansallis-Osake-Pankki, säästöpankkileiri,
valtionyhtiöiden keskittymä ja pellervolaiset osuustoiminnalliset yritykset. Johonkin niistä kuului jokainen Suomen 25 suurimmasta yrityksestä. Pankit saivat omistaa korkeintaan 20 prosenttia yrityksen osakekannasta, omistusoikeutta
rajoitettiin muutenkin, mutta määräyksiä pystyttiin kiertämään. Valta keskittyi
pankeille, ja pankkisidonnaisuutta lisäsi vielä yritysten investointien aiheuttama velkaantuminen. Täysin ilman valtaa eivät valtakeskittymissään jääneet
suuryhtiöt pankkien asiakkaina, sillä niillä oli ja on edelleenkin merkittävä
asema yhtiöiden johtoelimissä. Näistä valtakeskittymistä on voimakkaimmin
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kasvanut pellervolainen osuustoiminnallinen ryhmä lippulaivansa Metsäliiton
ansiosta. Metsäliitto on yksi mielenkiintoisimmista tutkimukseni kohteista.179
Thorin raportti ei antanut Viitosten toimitusjohtajille sellaisia uusia näkemyksiä, joilla olisi ollut käyttöä tässä yhteydessä. Ruotsin ja Suomen tehtaiden
puunhankinnan olosuhteet olivat eräiltä osin erilaiset, eikä Thor ehkä kiinnittänyt eroihin riittävästi huomiota. Yksi merkittävistä eroista oli metsäteollisuuden
omien metsien määrässä ja niistä saadun puumäärän osuudessa koko hankinnasta. Ruotsalaiset metsäyhtiöt omistivat valtakunnan metsistä lähes 25 prosenttia, suomalaiset vain noin kymmenen prosenttia. Se oli puun haltuunsaannin kannalta ratkaiseva ero ruotsalaisten hyväksi. Viitosten suunnittelema metsäosastojen fuusio ei ollut Thorille uusi ilmiö; olihan Ruotsissakin tehty metsäteollisuudessa fuusioita, jopa suuria.180
2.1.5 Tavoitteena Viitoset, syntyi Kolmoset
Saimaan Viitosten viimeinen virallinen kokous pidettiin työvaliokunnan kokouksena 13. syyskuuta 1966. Siinä todettiin, ettei yritysten piirissä ollut käsitelty
sopimusehdotusta eikä muutenkaan kehitelty ajatuksia Viitosten yhteistyön
eteenpäin viemiseksi. Kokouksen pääsisältönä oli yksimielinen toteamus, ”ettei
yhteisen saannon jakamisen periaatteista voida sopia ja lisäksi, ettei suunnittelutöitä voida jatkaa, koska yhteistoiminta ei ole kunnossa”. Sen vuoksi pidettiin
hyödyttömänä ryhtyä käsittelemään enemmälti Åke Thorin raporttia. Sovittiin
siihen mennessä syntyneiden kustannusten jakamisesta, ja Saimaan Viitosten
tarina oli päättynyt.181
Vaikka Viitosten erimielisyydet Thorin esityksen soveltamisesta käytäntöön koskivat vain pienehköjä yksityiskohtia ja eturistiriidat olivat näennäisesti
pieniä, lienee hankkeen kariutumisen lopullinen syy siinä, ettei näin laajaan
puunhankinnan uudelleenjärjestelyyn oltu vielä kypsiä. Metsäneuvos Santeri
Sauvo, silloinen Rauma-Repolan metsäpäällikkö, yhtyy tähän käsitykseen: ”Siinä oli kovin paljon uutta, ja Thor katseli asiaa omista lähtökohdistaan. RaumaRepolaa askarrutti myös sahatukin laadun säilyminen ostoalueen pienentyessä.”182 Metsäneuvos Mikko Kolehmainen, Enso-Gutzeitin metsäpäällikkö, oli
Thorin esityksestä samaa mieltä kuin Sauvo: ”Thorin esittämät ratkaisut oli
Suomessa puitu moneen kertaan ja todettu toteuttamiskelvottomiksi. Saimaan
Viitos -hanke oli kaiken kaikkiaan liian iso kakku. Viidellä yrityksellä oli kovin
erilaisia taustoja, erilaisia taloudellisia tarpeita. Alkuperäinen ajatus, hyvä yhteispeli, oli tietenkin ihan hyvä, mutta hankkeelta puuttuivat taloudelliset edellytykset.”183
Viitosten suunnitelma koski vain Itä-Suomen Paperipuuyhtymän (ISPY)
aluetta. Swanljungin mukaan Enso-Gutzeit ja Rauma-Repola pitivät juuri alu179
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een suppeutta syynä hankkeesta vetäytymiseensä. Yhteistyö ei näiden yritysten
mielestä voinut tulla kysymykseen vain ISPY:n alueella, kun ne hankkivat puuta huomattavasti laajemmalta alueelta. Yhteistyöalueen laajentamista ei silloin
pidetty mahdollisena, tuskin siitä paljon keskusteltiinkaan, koska sekä EnsoGutzeitin että Rauma-Repolan katsottiin tehneen Viitos-hankkeen hautaamisesta lopullisen päätöksen.184
Saimaan Viitosten synnyn tiellä oli liikaa esteitä. Aluejako pelotti ilmeisesti senkin vuoksi, ettei todellisista hakkuumahdollisuuksista pienalueittain ollut
luotettavaa tietoa, tai ainakaan tietoihin ei luotettu niin paljon, että yhteistyö
olisi voitu rakentaa aluejaon pohjalle. Suuret sahaajat pelkäsivät hankintaalueensa pienentämistä, koska epäilivät sen huonontavan riittävän hyvälaatuisen tukin saantimahdollisuuksia. Lisäksi yrityksillä oli tuotannon laajennushankkeita, jotka tulisivat muuttamaan ”oikeudenmukaista osuutta” haltuun
saatavasta puumäärästä. Oli luonnollista, että vaara oman aseman heikkenemisestä oli osaltaan vähentämässä metsäpäälliköiden intoa pitkälle menevään yhteistyöhön.185
Saimaan Viitosia ei siis syntynyt, mutta Ahlström, Kaukas ja Kymi pitivät
puunhankinnan ostotoiminnan nopeaa rationalisointia välttämättömänä. Näiden kolmen yrityksen toimitusjohtajat kertoivat tavoitteistaan myös EnsoGutzeitin ja Rauma-Repolan toimitusjohtajille kirjeessä, jossa he vakuuttivat
olevansa koska vain valmiit jatkamaan neuvotteluja kiinteämmän yhteistyön
aikaansaamiseksi kaikkien Saimaan Viitosten kanssa Itä-Suomen puunhankinnassa.186
Ahlström ja Kaukas olivat Saimaalla luonnolliset yhteistyökumppanit.
Kymi hankki ISPY:n alueelta vain kolmanneksen yksityismetsistä saamastaan
puusta, kun Ahlström ja Kaukas saivat sieltä puustaan pääosan. Kymi saattoi
korvata hankinnan epäonnistumisen ISPY:n alueella hankinnallaan muualta
maasta. Kymin saaminen pois ISPY:n alueelta olisi varmasti ollut sekä Ahlströmille että Kaukaalle mieluinen ratkaisu, mutta se ei ollut käytännössä mahdollista. Ahlströmissä ja Kaukaassa harkittiin tiettävästi suppeassa piirissä sellaistakin vaihtoehtoa, että nämä yritykset toimittaisivat Kymille vuosittain suurehkon puumäärän, jos Kymi lopettaisi oston ISPY:n alueella. Tämä vaihtoehto ei
kuitenkaan noussut neuvottelupöydälle saakka. Myös Oy Wilh. Schauman
Ab:n Joensuun vaneritehdas ja Oy Hackman Ab:n saha Joutsenossa olivat kiinnostavia yhteistyökumppaneita, mutta kiinnostus ei johtanut käytännön toimiin.
Jos Kymi olisi Enso-Gutzeitin ja Rauma-Repolan lailla irrottautunut yhteistyöhankkeesta, olisivat Ahlström ja Kaukas ilmeisesti heti yhdistäneet metsäosastonsa. Siinä tapauksessa olisi ehkä syntynyt yhteistyötä Kymin ja Tam-
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pellan kesken. Niin ei käynyt, vaan Saimaan Viitosista tuli Saimaan Kolmoset,
kun Ahlström, Kaukas ja Kymi päättivät jatkaa yhteistyön kehittämistä.187

2.2 Kolmoset organisoituvat
Kolmosista neloset: Tampella mukaan
Bengt Rehbinder Ahlströmistä, Jacob von Julin Kaukaasta ja Kurt Swanljung
Kymistä allekirjoittivat jo kahden päivän kuluttua Viitos-hankkeen kariutumisesta eli 15. syyskuuta 1966 muistion, joka oli käytännössä pitkälle menevä esisopimus tulevasta yhteistyöstä. Sen mukaan näiden yritysten tarkoituksena oli
tehdä sopimus ISPY:n alueella tapahtuvan ostotoiminnan rationalisoimiseksi
seuraavin toimenpitein:
–
ISPY:n alueella olevat kunnat jaetaan kuuteen ryhmään, joista kolmessa toimii vain yksi Kolmosten yritys, kolmessa ryhmässä yrityksiä olisi kaksi.
–
Tämä järjestely toteutetaan kolmessa vaiheessa 1. heinäkuuta 1968
mennessä.
–
Raakapuun yhteinen ostotulos ISPY:n alueen yksityisluonteisista
metsistä katsotaan kunakin hankintakautena yhteiseksi.
–
Edellisessä kohdassa tarkoitettuja puueriä vaihdetaan ensisijaisesti
sopijapuolten kesken.
–
Kolmosten metsäpäälliköt tekevät 15. lokakuuta 1966 mennessä seikkaperäisen esityksen ohjelman toteuttamiseksi.188
Viitosten yhteistoimintahanke kaatui siihen, ettei ostetun puumäärän jakamisen periaatteista päästy sopimukseen eikä yhteistoiminnalle katsottu muutenkaan olevan edellytyksiä. Viitosten työvaliokunnan puheenjohtajan keskeneräinen, Kymin kannattama esitys poikkesi kolmosten päätöksestä kolmessa
kohdassa: Ostoalueet jaettaisiin kolmosten kesken täsmällisemmin kuin Viitosten suunnitelmassa, Kolmoset ostaisivat yhteiseen lukuun kaikki puutavaralajit,
Viitoset vain havupaperipuun ja sahatukit, Viitoset ostaisivat myös Neuvostoliitosta, Kolmoset eivät.
Kolmosten toimitusjohtajien tarkoituksena näyttää olleen pyrkimys varsin
pelkistettyyn sopimukseen, joka pantaisiin toimeen jo 1. marraskuuta 1966. Pelkistettyyn sopimukseen pyrkimistä kuvaa hyvin tavoitteen määrittely, jonka
Kaukaan von Julin esitti ennen kokousta 15. syyskuuta 1966:
–
Pääperiaatteena tulee olla kustannusten säästö.
–
Yhteistyösäännöt eivät saa olla monimutkaiset.
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–
–

Sopimuksen tulee koskea kaikkea yksityismetsistä hankittavaa puuta. Puu hankitaan yhteiseen lukuun ja jaetaan kiintiöiden suhteessa.
Tämän perussopimuksen antamien kokemusten jälkeen voidaan sopia pitemmälle menevästä yhteistyöstä.189

Metsäpäälliköt Veikko Mikkola Ahlströmistä, Nils Stolpe Kaukaasta ja
Topi Heikkerö Kymistä ryhtyivät työhön. Kukin heistä irrotti esikunnastaan
yhden metsänhoitajan työryhmään, joka sai tehtäväkseen hankkia päätöksentekoon tarvittavaa numeroaineistoa. Työryhmään kuuluivat Risto Hytönen Ahlströmistä, Björn Gyllenberg Kaukaasta ja Jorma Salminen Kymistä. Hytönen sai
lisätöikseen metsäpäällikkötoimikunnan sihteerin tehtävät.
Laskentaryhmä laski jokaisesta kunnasta kuljetuskustannukset kaikilla
kuljetusmuodoilla (uitto, auto, rautatie) kaikille kuitupuuta käyttäville Kolmosten tehtaille. Näiden tietojen perusteella tehtiin optimointilaskenta, jota soveltaen ISPY:n alue jaettiin Kolmosten kesken esisopimuksessa määritellyllä tavalla.190
Vajaan kuukauden työskentelyn jälkeen metsäpäälliköt olivat päässeet sopimusluonnokseen varsinaisista yksityismetsistä ostettavien puumäärien tasaamisesta:
–
”Tasaus koskee 1.7.1966 jälkeen tehdyistä kaupoista hankintakausittain vastaanotettuja puumääriä. Yhtiö, jonka ostomäärä on jäänyt alle
Kolmosten keskimääräisen saannon, on oikeutettu saamaan tasausta
molemmilta muilta tai siltä, jonka ostot ylittävät keskiarvon.
–
Tasaus suoritetaan puutavaralajeittain, eikä toisella lajilla voida korvata toista ilman eri sopimusta osapuolten kesken. Kuusi- ja mäntypaperipuu katsotaan tässä yhteydessä samaksi puutavaralajiksi.
–
Puumäärien tasauksissa on pyrittävä siihen, että käsiteltävät puut
mitoiltaan ja kuorima-asteeltaan soveltuvat mahdollisimman hyvin
kunkin osapuolen omaan hankintaohjelmaan. Tasauksissa pidetään
päämääränä kuljetuskustannusten alentamista osapuolten hyödyksi.
Tarvittaessa käytetään kolmivaihtoja.”
Metsäpäälliköt joutuivat toteamaan, että heille annettu aikataulu oli liian
tiukka. He luovuttivat raporttinsa pari viikkoa alkuperäisestä määräajasta
myöhässä 28. lokakuuta 1966.191
Esitys ei ollut kovin yksityiskohtainen. Metsäpäälliköt eivät ottaneet kantaa esimerkiksi henkilöjärjestelyihin, joiden he katsoivat olevan sidoksissa toiminta-aluejakoon. Suunnitelma rakentui edelleenkin sille periaatteelle, että kukin yritys ostaa puunsa itse mutta saannot tasataan. Esitys oli allekirjoitettu varauksin: toiminta-aluejaosta ja sahatukkien hankinnasta ei oltu täysin yksimieli189
190
191

UPM-Kymmene Oyj:n Kymin keskusarkisto, Tehdaspuu Oy, Saimaan Kolmoset ja
Viitoset, Kolmosten kokouksen pöytäkirja 15.9.1966; Tiainen 1988, 20.
UPM-Kymmene Oyj:n Kymin keskusarkisto, Tehdaspuu Oy, Saimaan Kolmoset ja
Viitoset, Esisopimus 15.9.1966.
UPM-Kymmene Oyj:n Kymin keskusarkisto, Tehdaspuu Oy, Saimaan Kolmoset ja
Viitoset, Metsäpäälliköiden raportti 28.10.1966; Tiainen 1988, 21.

77
siä. Käytännössä nämä varaukset tarkoittivat sitä, etteivät metsäpäälliköt saanet
aikaan sellaista esitystä, joka olisi kelvannut jatkoneuvottelujen pohjaksi.
Mielestäni olisikin ollut ihme, jos metsäpäälliköt olisivat saaneet aikaan
yksimielisen esityksen, sillä heidän tavoittelemansa organisaatiot olivat hyvin
erilaisia. Heikkerö tavoitteli mahdollisimman itsenäisesti toimivaa organisaatiota, jonka operatiiviseen johtamiseen kolmosten yritykset eivät sekaantuisi. Mikkolalle mieleisessä organisaatiossa osakkaat olisivat johtaneet operatiivista toimintaa niin laajasti, että keskitetyn johdon osuus siihen olisi ollut marginaalinen. Stolpe oli näistä kolmesta metsäpäälliköstä eniten yhteistoimintamies, joka
tuskin otti voimakkaasti kantaa eri vaihtoehtoihin. Heikkerö oli ainoa metsäpäällikkö, jolla oli riittävät tiedot organisaatioasioista, mutta en tiedä, pyrkikö
hän jakamaan tietoa kollegoilleen.
Syyskuussa 1966 tehdyssä Kolmosten esisopimuksessa asetettiin alustavasti tavoitteeksi kenttäorganisaatioiden kustannusten alentaminen kymmenen
prosenttia 1967 ja saman verran vielä 1968 vuoden 1966 kustannuksiin verrattuna. Tästä voisi päätellä, että toimitusjohtajat pitivät Saimaan Kolmosten nimellä käynnistetyn yhteistyön keskeisenä rationalisointihyötynä sitä, että organisaatiokustannukset alenisivat päällekkäisen miehityksen vähetessä.192
Odottivatko Kolmosten perustajat yhteistyön ainoaksi hyödyksi organisaatiokustannusten alenemisen? – Yhteistyöhankkeen hyötyjä ja haittoja laskettiin ja arvioitiin tietysti myös erikseen kussakin näistä kolmesta yrityksestä.
Eräässä muistiossa todettiin, ettei säästö organisaatiokustannuksissa ole olennainen, vaan hankintaketjussa on monia kohtia, joissa voi päästä sitä suurempiin säästöihin. Samanaikaisesti kun pyritään organisaatiokulujen vähentämiseen, olisi ryhdyttävä yksinkertaistamaan koko hankintaketjua. Se olisi muistion tekijän mukaan edellyttänyt kaikkien puutavaranhankkijoiden yhteistyötä.
Ahlströmiä askarrutti, onnistuisiko vanerikoivun hankkiminen suunnitellulla tavalla. Suunnitelman mukaanhan esimerkiksi Kymi, jolla itsellään ei ollut
vaneriteollisuutta, olisi hankkinut omalta alueeltaan vanerikoivua sen käyttäjille Ahlströmille ja Kaukaalle. Ahlströmissä nähtiin ongelmana myös kohtuullisen osuuden saaminen Neuvostoliitosta tulevasta puusta sekä se, että eri yritykset halusivat tavaran eri valmiusasteisena, Ahlström mahdollisimman raakana, Kymi pitkälle työstettynä.
Vaikka syyskuun puolivälissä tehdyssä Kolmosten esisopimuksessa organisaatiokustannusten alentaminen oli ainoa paperille pantu kustannustavoite,
on selvää, että esisopimuksen tekijöillä oli tuntuma hankkeen muihin kustannusvaikutuksiin, vaikka niitä oli vaikea ilmaista markkoina. Eihän yhteistyön
vaikutuksia ole ollut helppo selvittää senkään jälkeen, kun käytettävissä on ollut kustannuslaskelmat käytännön yhteistoiminnasta Tehdaspuussa. Lienee
selvää, ettei yksikään kolmosista olisi suunnitellut oman metsäosastonsa lopettamista, jos näköpiirissä olisi ollut vain organisaatiokustannusten säästö. Puun
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tehdashinnan hallinta oli kysymys, joka sai Kolmoset lähtemään näin suureen
hankkeeseen.193
Myös Tehdaspuun suunnitteluryhmä pohti yhteistyön vaikutuksia. Metsänhoitaja Hans-Peter Blauberg Kaukaasta toimi suunnitteluryhmän sihteerinä
muutamia kuukausia vuoden 1968 alussa ja siirtyi ennen toiminnan alkua takaisin Kaukaalle, oli myöhemmin Kaukaan metsäjohtaja ja Tehdaspuun hallituksen jäsen. Suunnitteluryhmän sihteerinä Blauberg kirjasi lähinnä henkilöstön koulutustilaisuuksissa esitettäväksi Tehdaspuusta facts and figures (tosiasiat ja tunnusluvut), joista keskeiset kohdat on esitetty sivulla 55.
Metsäpäälliköiden 28. lokakuuta 1966 tekemä esitys ei tyydyttänyt toimitusjohtajia. He asettivat työvaliokunnan tekemään esitystä, jossa Saimaan Kolmosten yhteistyö saisi tiiviimmän muodon, mihin siihenastisilla hankkeilla oli
pyritty. Toimitusjohtajien päätös merkitsi yhteistyöhankkeelle ratkaisevaa
käännekohtaa. Siihen saakka oli ollut tarkoitus saavuttaa tavoiteltavat edut pelkästään rationaalisin ostojärjestelyin ja puunvaihdoin, eikä siihen mennessä liene edes vakavasti harkittu sitä vaihtoehtoa, että puut ostaisi ja hankkisi omistajan lukuun uusi perustettava tytäryhtiö tai muu yhteisö. Nyt oli tehty ainakin
periaatepäätös sellaisen uuden puunhankintayhteisön perustamisesta, jolle
osakkaiden metsäosastojen tehtävät tulisivat siirtymään.
Toimitusjohtajien asettamaan työvaliokuntaan kuuluivat varatuomari Casimir Ehrnrooth Kaukaasta, Kymin hallintojohtaja Lars Räihä ja Ahlströmin
metsäpäällikkö Veikko Mikkola. Työvaliokunnan sihteerinä toimi varatuomari
Olli R. Blomqvist Kaukaasta. Työvaliokunta – ystävät kutsuivat sitä Karhukoplaksi – teki nopeasti luonnoksen konsortiosopimukseksi. Sen juridinen sisältö
oli Casimir Ehrnroothin mukaan Bengt Rehbinderin määrittelemä.194 Ehrnrooth
sai ehkä muiltakin Kolmosten toimitusjohtajilta vinkkejä, mutta Rehbinder oli
sen juridiikan isä. Hän kantoi huolta siitä, että joutui ottamaan vastuun Ahlströmin viemisestä yhteistoimintaan erityyppisten yhtiöiden kanssa. Perheyhtiö
oli sitoutunut hankkeeseen, jossa muiden osapuolten omistajat saattoivat vaihtua ja niin edelleen. Ahlström seisoi tulevasti jaloillaan, muista ei voinut olla
niin varma.195
Kolmosten toimitusjohtajat tekivät 30. kesäkuuta 1967 perusteellisen esisopimuksen yhteisen puunhankintaorganisaation perustamisesta. Yhteistyön
tulisi rakentua edellisenä päivänä eräin varauksin hyväksytylle konsortiosopimukselle. Sopimus tuli saada lopulliseen muotoonsa ja se tuli esitellä kolmosten
päättäville elimille ennen vuoden 1967 loppua. Toimitusjohtajat asettivat vielä
sääntötoimikunnan hiomaan konsortiosopimusta ja laatimaan sille tulkintasäännöt. Sääntötoimikuntaan kuuluivat apulaismetsäpäällikkö Väinö Niku
Ahlströmistä, ylimetsänhoitaja Kaj Ramm-Schmidt ja varatuomari Olli R. Blomqvist Kaukaasta sekä metsäpäällikkö Topi Heikkerö Kymistä. Toimikunta valitsi puheenjohtajakseen Heikkerön ja sihteerikseen Blomqvistin. Sääntötoimi-
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kunnalla oli tärkeä tehtävä, minkä se toi itsekin esille varsin selvästi jo ensimmäisessä kokouksessaan:
”Todettiin, että koska toimikunnan toimesta laadittavat säännöt tulevat
muodostamaan olennaisen osan konsortiosopimuksesta ja toimikunnan ehdotukset lisäksi saattavat edellyttää muutoksia itse sopimustekstiin, ei konsortiosopimuksen lopullista sanamuotoa voida lyödä kiinni ennen sääntötoimikunnan työn valmistumista.”196
Sääntötoimikunta otti ahnaasti kantaa moniin sääntöjen lievealueillakin
oleviin asioihin, esitti perustettavaksi ja perusti myös itse työryhmiä selvittelemään erilliskysymyksiä. Sääntötoimikunnan työ laajeni sitä mukaa kuin ratkaistavaksi tuli uusia ennalta arvaamattomia kysymyksiä, eivätkä toimitusjohtajat, toimikunnan perustajat, asettaneet esteitä alkuperäistä toimeksiantoa laajemmalle toiminnalle.
Sääntötoimikunta vieraili elokuussa 1967 Halmstadissa Ruotsissa Sydsvenska Massavedsaktiebolaget -nimisessä yhtiössä, joka oli perustettu hankkimaan puuraaka-aine neljälle yhtiölle. Kaikki ne olivat Wallenberg-yhtiöitä ja ne
käyttivät vain kuitupuuta, noin miljoona kuutiometriä vuodessa. Tehtaiden sijainti antoi mahdollisuuden jopa meno-paluu-kuljetuksiin. Yhteisen hankintaorganisaation perustamisella oli tarkoitus selviytyä aikaisempaa paremmin
neuvotteluista voimakkaasti järjestäytyneiden metsänomistajien kanssa. Toki
tavoitteena oli myös kuljetus- ja organisaatiokustannusten alentaminen. Vaikka
olosuhteet vertailukohteessa olivat monella tavalla yksinkertaisemmat kuin
Suomessa, vierailu lienee antanut sääntötoimikunnalle joitakin eväitä.
Ahkerasti kokoontunut sääntötoimikunta hioi konsortiosopimuksen tulkintasääntöineen marraskuun loppuun mennessä niin valmiiksi, että perustettavan yhtiön osakkaat saattoivat allekirjoittaa sopimuksen 7. joulukuuta 1967.197
Kolmosten neuvottelujen ollessa loppusuoralla Oy Tampella Ab ilmoitti
olevansa kiinnostunut liittymisestä tähän yhteiseen yritykseen. Tampellalle tehtävästä esityksestä päätettiin Kolmosten hallituksen kokouksessa 7. marraskuuta 1967: ”Päätettiin tarjota Tampellalle mahdollisuutta tulla osakkaaksi perustettavaan yhtiöön sekä siinä tarkoituksessa lähettää heille tiedoksi konsortiosopimus sääntömääräyksineen.” Tampella ei saanut enää tilaisuutta vaikuttaa sopimuksen sisältöön. Se hyväksyi tarjouksen, ja niin kolmosista tuli neloset.198

2.3 Tehdaspuu-niminen puunhankintayritys oli syntynyt
Joulukuussa 1967 oltiin niin pitkällä, että A. Ahlström Osakeyhtiö, Oy Kaukas
Ab, Kymin Osakeyhtiö ja Oy Tampella Ab saattoivat ilmoittaa yhteistyön
käynnistymisestä. Ne kertoivat päättäneensä käymiensä neuvottelujen perus196
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teella perustaa uuden erillisen yhtiön, jonka tehtävänä tulee olemaan neljän
mainitun yhtiön puuraaka-aineen hankinnan keskitetty hoito. Käytännössä tämä tarkoitti, että osakasyhtiöiden puutavaran osto-, korjuu- ja kuljetustehtävät
tullaan siirtämään uudelle osakeyhtiölle, jonka nimeksi on sovittu Tehdaspuu.
Kyse oli siis yhtiöiden raaka-ainehuollon fuusioimisesta ja Metsäliiton etenemisen estämisestä. Muodoltaan se poikkesi suomalaisen metsäteollisuuden strategista siirroista raaka-ainehuollon alalla. Siirron ensisijaisena tarkoituksena ei ollut laajentaa raaka-ainepohjaa, vaan turvata osakasyritysten puunhankintaa.
Juha-Antti Lamberg, Juha Näsi, Jari Ojala ja Pasi Sajasalo ovat puolestaan luonnehtineet Tehdaspuun muodostamista puunjalostusteollisuuden strategisessa
pelissä raaka-ainehuoltoon kohdistuneena siirtona, joka oli luonteeltaan ulkoinen ja rauhanomainen ja joka koski mukaan lähteneiden yritysten yhteistyötä.199
Yhteistä hankintayhtiötä koskeva sopimus allekirjoitettiin itsenäisyyspäivän jälkeisenä päivänä 1967 Helsingissä. Siinä vaiheessa uuden yhtiön organisaation suunnittelu oli vielä kesken. Tarkoituksena oli siirtyä kaikkia osakasyhtiöitä koskevaan yhteiseen hankintaan heinäkuun alusta 1968 alkaen. Menneillään olleen hankintakauden 1967–1968 toimintaan sopimus ei suoranaisesti vaikuttanut.200
Tehdaspuun perustamisesta ja sen taustoista kerrottiin tiedotusvälineille
välittömästi ja operaatiota perusteltiin seuraavasti: ”Suomen metsäteollisuus
elää parastaikaa vaikeata murroskautta. Tämän johdosta on noussut esille kysymys siitä, pystymmekö menestyksellisesti kilpailemaan niiden uusien, suurten tehdaslaitosten kanssa, joita on rakennettu ja tullaan rakentamaan maihin,
joissa joko puuraaka-aineen tehdashinta taikka pääomakustannukset tahi molemmat ovat meidän vastaavia kustannuksiamme oleellisesti alhaisemmat.
Maamme puunjalostusteollisuuden piirissä onkin jo kauan pohdittu menetelmiä, joilla kilpailukyvyn parantamiseksi puuraaka-aineen hankintakustannuksissa päästäisiin mahdollisimman suuriin säästöihin. Tällöin on jouduttu toteamaan, että todella merkittävät säästöt ovat parhaiten saavutettavissa suuren
hankinnan puitteissa.”201
Jos verrataan tiedotteen sisältöä edellä kerrottuihin tavoitteisiin, joista
Tehdaspuun perustajat olivat yksimielisiä suunnittelun käynnistyessä, voidaan
todeta yhtiöiden kilpailutilanteeseen välittömästi vaikuttaneista tavoitteista, että sen enempää Metsäliiton etenemisen estämistä kuin osakkaiden keskinäisen
kilpailun loppumista ei mainita suoraan missään muodossa. Sen sijaan yhtiöiden toimintaan puunhankinnassa eli hankintakustannuksiin liittyneet tavoitteet
organisaatiokustannuksien pienenemisestä, ostohintojen hallinnasta aikaisempaa paremmin, korjuukustannusten alenemisesta ja kuljetuskustannusten ale-
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nemisesta mainitaan epäsuorasti. Keskeinen perustelu tiedotteessa liittyi aikakaudella lisääntyneeseen kansainväliseen kilpailuun.
Tehdaspuu sidottiin tiiviisti osakasyhtiöidensä hallintoon. Perustetun yhtiön hallitukseen nimitettiin osakasyhtiön korkeinta johtoa: vuorineuvos Jacob
von Julin puheenjohtajana, vuorineuvos B. G. Rehbinder, toimitusjohtajat Johan
Nykopp ja Kurt Swanljung. Hallituksen varajäseniksi nimitettiin metsäneuvos
Veikko Mikkola, varatuomari L. Räihä sekä metsänhoitajat Sakari Leskinen, K.
Ramm-Schmidt ja Topi Heikkerö. Johtokuntaan nimitettiin hallituksen varajäsenet ja heidän varajäsenikseen nimitettiin metsänhoitajat Risto Hytönen, Kari
Kuvaja ja Henry Kvist sekä varatuomari Olli R. Blomqvist. Yhtiön toimitusjohtajaksi nimitettiin jo suunnitteluvaiheessa mukana ollut metsänhoitaja Topi
Heikkerö ja yhtiön keskuskonttori päätettiin sijoittaa Kouvolan kaupunkiin.202
Osakasyhtiöiden metsäosastojen henkilöstölle lähetetyssä, kunkin osakkaan toimitusjohtajan allekirjoittamassa kirjeessä kuvattiin Tehdaspuun perustamiseen johtaneita syitä samansuuntaisesti kuin lehdistötiedotteessa.
Osakasyhtiöt pitivät Tehdaspuuta perustettaessa tärkeänä, että ne kantoivat vastuuta henkilöstöstään, johon toimintojen uudelleen organisointi vaikutti.
Perustajille oli myös merkityksellistä, että uusi yhtiö rakentuu osakasyhtiöiden
metsäosastojen eikä minkään muun uuden organisaation varaan. ”Tehdaspuun
osakkaat ovat sopineet, että uuden yhtiön palvelukseen otetaan periaatteessa
vain henkilöitä, jotka ovat jonkun osakasyhtiön metsäosaston palveluksessa.
Toimia täytettäessä otetaan huomioon asianomaisen henkilön ansiot, joihin luetaan myös virkaikä.”
Perustajayhtiöt ottivat Tehdaspuuta perustettaessa laajan vastuun aikaisemman henkilöstönsä työllistymisestä. ”Yhtiömme edustajat Tehdaspuun johtoelimissä tulevat toisaalta suosittelemaan omaa henkilökuntaamme perustettaviin toimiin ja toisaalta tutkimaan mahdollisuuksia niiden henkilöiden, jotka
eivät siirry Tehdaspuun palvelukseen, sijoittamiseksi eri tehtäviin yhtiössämme. Tehtävänmuutokset pyritään toteuttamaan siten, että sosiaaliset haitat jäävät mahdollisimman lieviksi.”
Henkilöstölle tiedotettaessa markkinoihin liittyviin uhkakuviin ei kiinnitetty huomiota, ei Suomessa eikä ulkomailla, sillä heille suunnatusta tiedotuksessa olennaista oli keskittyä rationalisoinnin kautta saavutettavissa oleviin
kustannussäästöihin ja niiden mahdollisiin seurauksiin. ”Koska koko hankkeen
päämääränä on rationalisointi, on ilmeistä, ettei kaikille yhtiömme metsäosastolla työskenteleville voida löytää heidän koulutustaan vastaavia tehtäviä. Toivomme, että ne irtisanomiset, joita ei voida välttää ja joissa tulemme noudattamaan riittävän pitkää irtisanomisaikaa, voidaan rajoittaa koskemaan ainoastaan
alle viisi vuotta yhtiön palveluksessa olleita henkilöitä. Tulemme jatkuvasti pitämään metsäosastomme henkilökunnan tietoisena tilanteen kehittymisestä.”203
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2.4 Reaktioita Tehdaspuun perustamisesta
2.4.1 Puunhankkijat
Tehdaspuun perustamisella oli hämmentävä vaikutus puunhankintaan Itä- ja
Keski-Suomessa. Lähinnä se hämmensi Maataloustuottajain Keskusliittoa
MTK:ta ja Metsäliittoa. MTK:ssa neljän erillisen puunostajan yhtyminen nähtiin
ostokilpailua vähentävänä järjestelynä ja uhkana kantohinnalle, mihin MTK
kiinnitti huomiota puheissa ja kirjoituksissa.204 Esimerkkinä tuottajapiirien suhtautumisesta Tehdaspuun perustamiseen on seuraavassa otteita pakinoitsija
Helan kirjoituksesta joensuulaisessa Karjalan Maassa 14. joulukuuta 1967:
”Maanantaina oli Helsingissä tiedotustilaisuus, jossa neljä puutavarayhtiötä –
lähinnä suomenruotsalaista pääomaa edustavaa – ilmoitti päätöksestään perustaa yhteinen hankintaosakeyhtiö. Emme malttaneet jättää tilaisuutta käyttämättä, vaan läksimme kuuntelemaan, mitä näiden firmojen miehillä oli lehdistölle
kerrottavana. Kannattikin: tilaisuus oli erittäin opettavainen. Selkeästi havaitsi,
miten puunjalostusteollisuus tiivistää rivejään. Tavoitteena vaikuttaa olevan
pohjimmiltaan se, että maahan muodostuisi loppujen lopuksi ’kolmen suuren
ryhmä’, t.s. ’koppilaiset’, ’pyppiläiset’ ja valtiojohtoiset.”
––
”Mitä me tästä opimme? Opimme sen, että metsäntuottajienkin on vihdoin tajuttava yhteistoiminnan välttämättömyys. Jos rivien annetaan olla hajallaan, joudutaan ainakin tällaisissa maakunnissa kuin Pohjois-Karjalassa lopulliseen armohinta-olotilaan. Seurauksena on maaomaisuuksien siirtyminen pois
viljelijäväestön käsistä, maaseudun tyhjenemisen kiihtyminen ja jatkuvasti paheneva työttömyys. Tämän takia nyt on pidettävä pää kylmänä ja vyö tiukalla.”205
Tehdaspuun perustaminen lienee antanut Metsäliitolle aiheen tarkistaa
suunnitelmia, joiden tarkoituksena oli siirtyä metsäomistajien keskitettyyn
puumarkkinointiin, niin sanottuun yhteismarkkinointiin, aluksi Pohjanmaalla
ja myöhemmin muualla Suomessa. On ilmeistä, että Tehdaspuu on pelkällä
olemassaolollaan hidastanut Metsäliiton pääsemistä puunhankinnassa monopoliasemaan. Metsäliiton uhka ei kuitenkaan ollut Tehdaspuun perustamisen
motiivi. Myöhemminkään ei Tehdaspuu, sen enempää kuin muutkaan puunostajat, ole yrittänyt asettaa tai kyennyt asettamaan esteitä Metsäliiton voimakkaalle laajenemiselle.206
MMT h.c. Martti Vainio, Teollisuuden Puuyhdistyksen toimitusjohtaja
1982–1988, oli Tehdaspuun perustamisen aikaan Oy W. Rosenlew Ab:n aluemetsänhoitajana. Hän muistelee neljän vuosikymmenen takaisia tapahtumia:
”Keinot hintahallinnan parantamiseksi ja toiminnan järkeistämiseksi raakapuun
ostossa ja tehtaiden puuhuollossa askarruttivat asiassa mukana olevia asiantun204
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tijoita eri puolilla Suomea. Käytetyt keinot erilaisine alue-, talo-, jako- ja muine
toimenpiteineen eivät osoittautuneet hillitsemistoimenpiteinä riittäviksi puun
kysynnän ylittäessä normaalin tarjonnan ja lähennellen joissakin osissa maata
kestäviä hakkuumahdollisuuksia. Tässä mielessä luonnollinen seuraus yrittää
hallita kilpailua oli kilpailijoiden lukumäärän vähentäminen ja samalla suurempien kokonaisuuksien luominen puuhuollon varmistamiseksi.
Länsi-Suomessa O/Y Kyro A/B ja OY W. Rosenlew Ab yhdistivät metsäosastonsa yhteisen johdon alaisuuteen 1966. Kyron toiminta-alueesta tuli yhteisen metsäosaston hankinta-alue. Rosenlewin metsäpäällikkö raportoi molempien firmojen toimitusjohtajille.
Kun Tehdaspuu perustettiin vuotta myöhemmin, toimenpidettä pidettiin
oikeansuuntaisena ja mielenkiintoisena mutta erittäin haastavana. Olihan kysymyksessä suurten, perinteisten ja monessa mielessä erilaisten toimintakulttuurien omaavien metsäosastojen toiminnan yhdistäminen. Paitsi ostotoiminta
myös puuhuollon sopimukset ja järjestelyt olivat erityisen mielenkiinnon ja seurannan kohteena. Koska tuloksia Tehdaspuun toiminnan kehittämisessä pidettiin lupaavina, käynnistettiin parin vuoden keskustelujen päätteeksi suunnitteluprojekti Serlachiuksen, Nokian ja Kyro-Rosenlewin puunhankinnan yhdistämiseksi. Neuvottelut kulkivat Länsipuun nimellä. Toimintamalli ja säännöt olivat melkein viimeistä pilkkua myöten valmiit firmojen toimitusjohtajien kokoontuessa asiasta lopullisesti päättämään. Kokouksen tuloksena Kyro ja Rosenlew putosivat/pudotettiin leikistä. Syntyi Puulaaki Oy.”207
Metsänhoitaja Matti Ponsi toimi Puulaaki Oy:n toimitusjohtajana 1980luvulla ja Oy Nokia Ab:n aluemetsänhoitajana Länsi-Suomessa Tehdaspuun perustamisen aikaan. Ponsi toteaa, etteivät Nokian ja Tehdaspuun hankinta-alueet
olleet miltään osin päällekkäin eikä näillä yrityksillä ollut senkään vuoksi eturistiriitoja. Hän muistaa, että Tehdaspuun perustamisessa nähtiin yleisesti keskittämisetuja, joiden ei katsottu merkitsevän uhkaa muille puunhankkijoille. –
”Tehdaspuu vaikutti ehkä Puulaakin syntymiseen. Periaatemalli ainakin tuli
Tehdaspuusta ja tietenkin Tehdaspuusta Puulaakin toimitusjohtajaksi siirtynyt
Väinö Niku toi joitakin eväitä mukanaan.”208
Enso-Gutzeitin metsäpäällikkönä 1960-luvulla toiminut Ilkka Pukkila toteaa: ”Tehdaspuun synty selkeytti ratkaisevasti kentän toimintaa, kun neljän
omin periaattein ja lähtökohdin toimivan organisaation linjat oikenivat yhdeksi.
Yhteistyö oli kaikissa asioissa mutkatonta ja ensi pelko – ´jyräävätköhän ne meitin´ – osoittautui toteutumattomaksi uhkaksi.”209
Jaakko Kahiluoto kuvaa Rauma-Repolan metsätaival 1870–1990 -kirjassa
sekä Tehdaspuu Oy:n että sitä myöhemmin perustetun Puulaaki Oy:n perustamisen aiheuttamia reaktioita, pölyn jo laskeuduttua ja näiden yritysten toiminnan vakiinnuttua: ”Nämä puunhankintayritykset aiheuttivat aluksi hieman
hämmästystä ostokentillä. Pian kuitenkin havaittiin näitten uusien ryhmittymien helpottavan ostoyhteistyötä sekä neuvotteluissa että kenttätoiminnassa.
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Vaikka Rauma-Repola oli pysytellyt niitten ulkopuolella, on senkin puunhankinta välillisesti hyötynyt kummankin läsnäolosta ja niitten keskitetystä toiminnasta.”210
Kari Kerstinen, joka toimi aikoinaan itäsuomalaisen puunjalostusyhtiön
Myllykosken metsäpäällikkönä, muistaa Tehdaspuun perustamisen ennen
kaikkea mielenkiintoisena asiana: ”Miten niin erilaisten yrityskulttuurien yhdistäminen sujuu, onnistuu. Me-hengen syntyminen vaatii paljon koko henkilöstöltä. Jos noin suuren tekijän toiminta kentällä ei ole ennustettavissa edes joltisellakin varmuudella, niin se luo helposti kentälle paineita ja ristiriitoja. Moinen jätti herätti ymmärrettävästi alkuun meillä erilaisia tuntemuksia. En muista
kuitenkaan missään vaiheessa olleen ajatuksia malliin ’ne jyrää meitin’. Pienuus
on joskus valttia ja siihen me uskoimme. Myllykoski oli myös aika pitkään
TPY:n ulkopuolella, ja se oli onnistunut päätös. Tosin se merkitsi eräänlaista
lainsuojattomuutta – out of law. Tähän liittyen kuulin vähän kaikkialta ’muka
ihmetteleviä’ kysymyksiä malliin ’mitäs hittoa te oikeastaan täällä/siellä/tuolla
teette?’ Ei se kuitenkaan tuntunut välejä pahemmin rikkoneen.”211
Metsähallituksen aikaisempi pääjohtaja Jaakko Piironen oli Tehdaspuun
perustamisen aikaan Metsäpalvelu Oy:n toimitusjohtaja, jossa tehtävässä hän
pyrki voimakkaasti koneellistamaan puunhankintaa. Piironen piti Tehdaspuun
perustamista hyvänä ratkaisuna jo senkin vuoksi, että hän oletti Tehdaspuulla
olevan samanlaiset kehittämistavoitteet kuin Metsäpalvelulla.212
Yhteenvetona muiden puunhankkijoiden reaktioista voidaan todeta, että
Pukkilan mukaan Tehdaspuun synty selkeytti ratkaisevasti kentän toimintaa ja
”jyräävätkö ne meitin” -pelko osoittautui toteutumattomaksi uhkaksi. Muiden
ostoyhteistyössä mukana olleiden puunhankkijoiden lausunnot myötäilevät
Pukkilan lausuntoa. Kentän toiminnan selkeyttämisessä korostettiin oston järkeistämisen merkitystä. Myllykoski ei osallistunut ostoyhteistyöhön. Sen metsäpäällikkö Kerstinen piti Tehdaspuun perustamista mielenkiintoisena asiana
eikä pelännyt sen suuruutta. Metsäliitto ja sitä lähellä olevat tahot näkivät Tehdaspuun merkitsevän ostokilpailun vähenemistä ja uhkaa kantohinnalle.
2.4.2 Suuri hyppy, ei Pohjoismaiden Yhdyspankin tuote
Vaikka Tehdaspuu ei ollut Suomen ensimmäinen puunhankinnan toimialarationalisointihanke, se oli merkittävin siihenastisista hankkeista tällä alueella. Se
oli merkittävin järjestelyyn sisältyvien puumäärien ja henkilöstömäärien osalta
ja se muutti puunhankinnan järjestelyjä enemmän kuin mikään muu hanke sitä
ennen. Tehdaspuun syntyyn johtanut perättäisten tapahtumien ketju alkoi Saimaan Viitosten hankkeen käynnistämisestä. On syytä olettaa, että kehitystä
vauhdittivat suuret muutokset Kolmosten johdossa: Kaukaassa ja Kymissä oli
vaihtunut toimitusjohtaja, Kymissä myös metsäpäällikkö. Ahlströmissä pitkälle
menevään yhteistyöhön suhtauduttiin Kolmosista kriittisimmin; perheyhtiö

210
211
212

Kahiluoto 1990, 262–263.
Kari Kerstisen haastattelu 14.4.2010.
Jaakko Piirosen puhelinhaastattelu 7.1.2010.

85
pelkäsi suurta hyppyä tuntemattomaan. Kriittinen tilannearviointi nosti kuitenkin yhteistyön paremmaksi vaihtoehdoksi kuin jättäytymisen sen ulkopuolelle. Myös Enso-Gutzeit ja Rauma-Repola kuuluivat niihin suuriin itäsuomalaisiin yrityksiin, jotka läksivät hakemaan keinoja kannattavuuden parantamiseen
mutta jotka irrottautuivat hankkeesta ennen Tehdaspuun perustamista. Näiden
kahden yrityksen jääminen Tehdaspuun ulkopuolelle ei aiheuttanut tarvetta
muuttaa niitä tavoitteita, joita jo Viitoset olivat pitäneet tärkeinä. Keskeinen tavoitehan oli kannattavuuden parantaminen. Tavoitteet eivät muuttuneet, mutta
niiden saavuttamiseksi tarpeellisesta toiminnasta käytiin Tehdaspuun hallituksen varajäsenten ja toimitusjohtajan välinen kamppailu, jonka ratkaisuun tarvittiin hallituksen päätös.
Tehdaspuun perustamisvaiheessa liikkui huhuja, että Yhdyspankki olisi
tehnyt aloitteen perustamisesta tai ainakin painostanut Tehdaspuun perustamiseen. Pääjohtaja Mika Tiivola kiisti tällaisten huhujen todenperäisyyden. Tiivola
korosti, että nimensä 1975 Suomen Yhdyspankiksi muuttanut liikepankki on
kyllä usein kannustanut yrityksiä taloudellisiin ratkaisuihin, ollut rohkaisija,
niin kuin Tehdaspuunkin tapauksessa, mutta päätökset ovat aina syntyneet asianomaisissa yrityksissä.213
Toimitusjohtaja Topi Heikkerö pitää todennäköisenä, että perustamisajatuksen henkisenä liikkeelle työntäjänä oli PYP:n hallituksen puheenjohtaja C. G.
Ehrnrooth [virheellinen nimi, oikea nimi Göran Ehrnrooth]214. Pankin pääjohtajan toimesta 1991 eläkkeelle siirtynyt Ahti Hirvonen uskoi kesällä 2010, että Mika Tiivolan kertomus pitää edelleen paikkansa. ”Yhdyspankki, silloin vielä
PYP, oli muita pankkeja edellä monissa asioissa. Se antoi tukensa hyville hankkeille, kuten Tehdaspuulle. Aloitteen tekijäksi sillä ei ollut luultavasti tarpeeksi
tietoa.”215

2.5 Tehdaspuun keskeiset toimintaperiaatteet
2.5.1 Konsortiosopimus
Konsortiosopimus, jonka Tehdaspuun osakkaat hyväksyivät 7. joulukuuta 1967,
määritteli raamit uuden yhtiön toiminnalle. Tuolloin sovittiin, että osakkaiden
yhtiöosuudet ovat samansuuruiset ja että kutakin osakasta edustaa Tehdaspuun hallituksessa yksi varsinainen jäsen ja yksi varajäsen. Yksimielisyyden tavoite ratkaisussa oli selkeä, kun sovittiin, että Tehdaspuun hallitus tekee vain
yksimielisiä päätöksiä. Käytännön asioiden hoitoa varten hallitus asetti toimivan johtokunnan, jonka muodostivat hallituksen varajäsenet sekä toimitusjohtaja. Johtokunnan jäsenille nimettiin sopimuksen mukaan henkilökohtaiset varajäsenet. Sopimus yhtiöiden yhteisestä puunhankinnasta perustetun yhtiön avul213
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la ei ollut ikuinen, vaan sopimus oli voimassa kaksi vuotta, Sen jälkeen kullakin
osakkaalla oli oikeus irtisanoutua Tehdaspuusta kolmen vuoden irtisanomisajalla.216
Konsortiosopimus määritteli varsin yksityiskohtaisesti ne pelisäännöt, joiden mukaan yhteistä puunhankintaa on hoidettava. Seuraavassa käsitellään sopimuksen keskeisiä kohtia, paikoitellen hieman luettelomaisesti.
Tehdaspuun toiminta ja tilinpito suunniteltiin heinäkuun alusta vaihtuvien hankintakausien mukaan. Perustajaosakkaat olivat yksimielisiä siitä, että
konsortiosopimus käsittää kaiken osakkaiden tarvitseman puun hankinnan.
Tämä tarkoitti, että osakkaat pidättäytyvät puutavaran myynnistä, vaihdosta tai
muusta puutavaran luovutuksesta ilman Tehdaspuun välitystä.217
Tehdaspuun perustaminen ei merkinnyt, että mukaan lähteneet yhtiöt olisivat kokonaan luopuneet päätäntävallastaan metsäasioissa Tehdaspuun hyväksi. Konsortiosopimuksen mukaan ne edelleen päättivät itse puutavaran
otosta omista metsistään. Toisaalta Tehdaspuu sai aseman yhtiöiden metsien
hoidossa, kun sovittiin helmikuussa 1968 että Tehdaspuu tekee osakkailleen
niiden omia metsiä koskevat hakkuu- ja hoitosuunnitelmat ja vastaa osakkaiden
hyväksymien suunnitelmien toimeenpanosta. Tehdaspuuta perustettaessa sovittiin tavallista laajemmasta tiedonantovelvollisuudesta, kun todettiin, että
kunkin osakkaan on ilmoitettava muille ja Tehdaspuun hallitukselle suunnittelemansa puunkäytön olennaiset lisäykset viimeistään kaksi vuotta ennen sen
hankintavuoden alkua, jolloin puutavaran tarpeen arvioidaan lisääntyvän.
Konsortiosopimuksessa sovittiin, että Tehdaspuun hallitus päättää tällaisen lisähankinnan antamisesta Tehdaspuun tehtäväksi.
Sopimuksen liitteenä olevassa kartassa määriteltiin yhtiön normaali hankinta-alue, josta hankittua puutavaraa kutsuttiin normaalihankinnaksi ja muualta hankittua puuta marginaalihankinnaksi. Kuitutukin hankinta tulkittiin tässä yhteydessä kuitupuun marginaalihankinnaksi. Tehdaspuun oli sopimuksen
mukaan täytettävä normaalihankinnan vajaus marginaalihankinnalla. Osakkaat
kuitenkin saivat päättää osuutensa marginaalihankinnasta.
Sopimus merkitsi tietyllä tavalla osakkaiden muuttumista Tehdaspuun
asiakkaiksi, jotka tilasivat tarvitsemansa puutavaran määritellyn aikataulun
mukaan. Taustalla olivat Tehdaspuun hallituksen vahvistamat osakaskohtaiset
kiintiöt puutavaralajeittain. Ne perustuivat tehtaiden todelliseen toteennäytettyyn tarpeeseen, ne ohjasivat puutavaran hankintaa ja niiden mukaan jaettiin
kunkin tilivuoden ostotulos. Osakasyhtiöille jäi puunhankinnassa tehtäviä Tehdaspuun perustamisen jälkeenkin. – Osuutena mainitaan rahoitus. Varsinaista
työtä oli esimerkiksi tuontipuun osto.
Edellä lueteltujen keskeisten kohtien lisäksi konsortiosopimus sisälsi yksityiskohtia muun muassa kustannusten jakamisesta, käyttöomaisuuden hankin-
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nasta, osakkaiden metsäosastojen henkilöstön palvelukseen ottamisen perusteista jne.218
Osakkaiden omat metsät tulivat sopimuksen piiriin vasta helmikuun puolivälissä 1968 tehdyllä hallituksen erillispäätöksellä. Päätöstä helpotti todennäköisesti se, että omien metsien lisäksi osakas sai siirtää Tehdaspuuhun jokaista
luovuttamaansa 6000 kasvullista metsämaan hehtaaria kohti yhden toimihenkilön, joka ei täyttänyt siihenastisia normeja eli oli yli 55-vuotias tai ollut alle viisi
vuotta osakkaan palveluksessa. Näin syntyi käsite hehtaarimies, joita Tehdaspuuhun tuli 52 henkilöä.
Kymi pidätti alkuvaiheessa joitakin metsänhoidon suunnittelutöitä itsellään mutta luovutti ne vuoden 1971 loppuun mennessä Tehdaspuun hoitoon.
Kymin metsäosaston palveluksessa oli paljon yli 55-vuotiaita miehiä, jotka se
halusi työllistää itse metsänhoito- ja muissakin töissä. Kymi nopeutti näiden
miesten pääsyä eläkkeelle laskemalla heidän eläkeikänsä 65:stä 63:een vuoteen.219
Ahlströmin läntisen alueen, Noormarkun metsäosaston hankinnan antamisesta Tehdaspuulle keskusteltiin useissa johtokunnan ja hallituksen kokouksissa. Konsortiosopimuksen kirjaimen mukaanhan Tehdaspuun tuli vastata
osakkaiden kaikesta puunhankinnasta. Hallitus päätti 15. joulukuuta 1967, että
Noormarkun metsäosasto siirretään Tehdaspuun organisaatioon 1. heinäkuuta
1970. Ahlström vastusti ratkaisua, koska se ei nähnyt Tehdaspuun normaalista
hankinta-alueesta erillään olevan Noormarkun hankinta-alueen liittämisessä
Tehdaspuuhun mitään etuja. Muut osakkaat suostuivat lopulta kevättalvella
1968 Ahlströmin esitykseen, joten Noormarkun alueen puunhankinta pysyi
Ahlströmin oman metsäosaston tehtävänä.220
2.5.2 Sääksjärven optimointimalli
Ristikkäisiä tavoitteita
Konsortiosopimus edellytti, että puutavaran kuljetukset on ohjattava optimaalisesti eli kuljetuskustannukset tuli minimoida. Käytännössä se tarkoitti kullekin
puutavaralajille laskettua halvinta kuljetusvaihtoehtoa.
Konsortiosopimuksen suunnitteluvaiheessa Kymi väitti, että muut osakkaat hyötyvät kokonaisoptimoinnista enemmän kuin se ja että olisi oikeudenmukaista sopia tehdashinnoille vakiosuhteet, hintaindeksit, jotka pienentäisivät
kuljetusoptimoinnin antamia eroja. Perusriita oli siitä, että kuljetusoptimointi
työnsi Kymiä pois alueilta, joilta se oli perinteisesti saanut puuta edulliseen
218
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tehdashintaan. Kymi olisi siis hinnantasausvaatimuksellaan tasannut maantietoa. Kymin omistamat Orraintaipaleen ja Honkataipaleen siirtoradat, joilla
puuniput siirrettiin Saimaan vesistöstä Kymijoen vesistöön, oli kuljetusoptimointikeskusteluissa yksityiskohta, josta oli tulla koko hankkeen koetinkivi.
Näistä Orraintaipale on Suomenniemen kunnassa Saimaan ja Kuolimon välissä,
Honkataipale Suomenniemen ja Ristiinan rajalla Kuolimon ja Mäntyharjun Kallaveden välissä. Kymin hinnantasausmallille oli löydettävä vaihtoehto. Yhteistyön tuoma, maantieteen eli tehtaiden sijainnin antama lisäetu oli eliminoitava.
Johtokunta oli pyytänyt ruotsalaiselta kuljetuskonsultilta G. Dannerstedtiltä esitystä kuljetusten optimoinnin matemaattisiksi perusteiksi, joihin se
tutustui kokouksessaan 22. maaliskuuta 1968. Heikkerön elokuussa tekemän
esityksen pohjalta kuultiin lokakuussa vielä asiantuntijana tekniikan lisensiaatti
Kalevi Kontista, joka silloin oli Kymin palveluksessa ja siirtymässä juuri perustetun Tietotehdas Oy:n221 johtoryhmään ja sieltä myöhemmin johtajaksi Yhdyspankkiin. Kontinen esitti, että kuljetusoptimointikysymyksessä olisi kuultava
myös Stanford Research Institutia.222 Asiakirjoissa ei ole merkintöjä sen kuulemisesta.
Optimointimalli kiinnosti sekä Tehdaspuun kuljetuspäällikkö Carl-Gustav
Zilliacusta että minua, joka olin ostopäällikkö, sillä oletimme mallin antavan
tukea kuljetusten optimoinnin lisäksi myös ostojen suuntaamisessa. Neuvottelu
Dannerstedtin kanssa Helsingissä vuoden 1968 loppupuolella vahvisti olettamuksemme oikeaksi. Zilliacus muistaa keskustelumme Dannerstedtin kanssa
samoin kuin minä.223
Kuljetuskustannusten optimointi
Emeritusprofessori Markku Sääksjärvi muisteli haastattelussa kuljetuskustannusten optimointia ja automaattisen tietojen käsittelyn tuloa mukaan suomalaiseen puunhankintaan. Suomeen oli vuoden 1968 aikana syntynyt Pohjoismaiden Yhdyspankin ja sen piirissä toimivien suuryritysten atk-yksikköjen yhdistämisen kautta merkittävä atk-alan palveluyritys Tietotehdas Oy. Se hankki
käyttöönsä IBM:n uusimpia suurtietokoneita, joilla kyettiin ratkaisemaan kookkaitakin matemaattisia optimointimalleja. Niitä kehitettiin kasvavassa määrin
suuryritysten tuotannon optimointiin ja muihin tehtäviin. Tietotehdas haki palvelukseensa matemaatikkoa ja palkkasi Valmetista diplomi-insinööri Markku
Sääksjärven tehtävään maaliskuussa 1969. Oli luontevaa, että Tehdaspuun
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puunkuljetuksen optimointimallin kehittäminen siirtyi hänen johtamakseen
projektiksi.
Puun kuljetuksen optimointi laajaltakin alueelta oli matemaattisesti selkeä
tehtävä. Ratkaisuksi riitti Tehdaspuun seuraavan toimintavuoden puun saantoa
vastaavan puutavaralajikohtaisen kuljetuskartan laadinta: mistä kunnasta millekin tehtaalle piti kuljettaa ja mitä kuljetustapaa käyttäen. Tärkeä lähtötieto,
kuntakohtaiset puun saantoarviot, saatiin Teollisuuden Puuyhdistyksen arvioista, joita korjattiin myöhemmin vielä osakkaiden omien metsien saannolla.
Kuljetuksen standardikustannuksia täydennettiin, jotta myös uudet kuljetusratkaisut tulivat optimoinnissa mahdollisiksi vaihtoehdoiksi.
Kolme eri kuljetustapaa oli valittavissa niille tehtaille, jotka ottivat uittopuuta, muille riitti kaksi eri tapaa eli rautatie ja maakuljetus. Koska kuntia oli
parisataa ja tehdaspisteitäkin kymmeniä, tuli malliin tuhansia muuttujia. Uiton
viive otettiin huomioon pienellä korkotappiolla, eikä vuodenaikojen eroa tarvinnut mallissa kuvata. Ohjelmana käytettiin IBM:n uusinta matemaattisen optimoinnin systeemiä.
Kuljetusoptimointihankkeen käynnistyskokous pidettiin Tietotehtaalla 18.
maaliskuuta 1969, ja puutavaralajikohtaiset optimointiratkaisut olivat osakkaiden tarkistettavissa jo toukokuun alussa. Hankkeen vetäjänä Tehdaspuun puolella toimi metsänhoitaja Hannu Huotari ja tärkeästä avaintoiminnosta, kustannuslukujen keruusta ja tarkistuksesta vastasi metsänhoitaja Antti Renko.
Vuonna 1969 kehitetty optimointimalli oli Tehdaspuun käytössä lähes alkuperäisessä muodossaan varsin pitkän ajan, yli kaksikymmentä vuotta. Huomattavia kustannussäästöjä synnyttäneen optimoinnin käyttöönoton jälkeen
muodostui kuitenkin varsin pian todelliseksi ongelmaksi yhteistyön hyödyn tasapuolinen hyvittäminen osakkaiden kesken. Sen toteuttamiselle oli säädetty
tiukka kahden vuoden aikaraja Tehdaspuu Oy:n konsortion jatkumisen ehdoksi, ja aika oli käymässä vähiin kaikkien hyväksymän kustannusten jakomallin
määrittämiselle.224
Yhteistyön hyödyn jakaminen: konsortiosopimus ja uusi teoriamalli
Tehdaspuun perustamisasiakirja eli konsortiosopimus sisälsi vaatimuksen tasata (kompensoida) kuljetusoptimoinnin aiheuttama kustannussäästöjen epäsymmetrinen jakautuma. Hyvitys oli säädetty perustumaan kunkin tehtaan teoreettisen minimaalisen tehdashinnan ja toteutuneen tehdashinnan välisen erotuksen oikaisemiseen siten, että hyödyn saanut osakas hyvittäisi puolet saamastaan edusta teoreettisen lisäkustannuksen kärsineille osakkaille. Hyvitys edellytettiin laskettavan puueräkohtaisesti eli kunkin tehtaan piti saamistaan puueristä hyvittää niitä tehtaita, joiden tehdashintaa tuo puuerä olisi alentanut. Sopimuksen kehittelyssä olivat olleet mukana KTM Kurt Bäckström ja KTL Göran
Mellberg, jotka nauttivat puukaupan tuntemuksensa ansiosta osakkaiden luottamusta.
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Jo optimointimallin kehittämisen aikana Tehdaspuun oman atk-yksikön
johdolla oli jouduttu kehittelemään useita kokeellisia ehdotuksia sellaisesta
kompensaation toteutustavasta, jonka kaikki osakkaat voisivat hyväksyä. Koska
konsortiosopimuksen teksti oli tulkinnanvarainen tarkan kompensaatiosäännön osalta, niin jokaisella kerralla oli jokin osakkaista keksinyt perustelun,
miksei kustannusten tasaus ollutkaan sopimustekstin mukainen. Tuo teoreettinen tehdaskohtainen minimikustannus ei ollut yksikäsitteisesti määriteltävissä,
koska Tehdaspuu toimi erittäin kovassa raakapuun hankinnan kilpailussa koko
ajan.
Konsortion perustamisen ehdollisuuden takaraja alkoi jo lähestyä, kun
Tehdaspuu Oy solmi Tietotehdas Oy:n kanssa sopimuksen projektista kompensaation laskennan toteuttamisesta. Oli luontevaa, että optimoinnista vastaava
Markku Sääksjärvi nimettiin hankkeen vetäjäksi ja siihen kytkettiin kiinteästi
mukaan kaikkien osakkaiden tilintarkastajat.
Kompensaatiolaskennaksi nimitetty hanke käynnistyi tammikuussa 1970
ja tiiviin työskentelyn välietappina hyväksyttiin täsmennetyt oikeudenmukaisuuden säännöt tilintarkastajien työryhmässä kuukautta myöhemmin. Lyhyt
sopimusteksti laajeni parinkymmenen sivun laskentasäännöksi, täysin konsortiosopimuksen hengessä. Markkamääräiset hyvitykset laskettiin sitten edellisen
toimintavuoden aineistolla maaliskuussa 1970. Enimmillään muutaman miljoonan markan tasoa olleet hyvitykset olivat tuntuvia, mutta tulos sellaisenaan
kaikkien osakkaiden hyväksyttävissä, koska ristiin kuljetusten eliminoitumisen
aiheuttama kustannusten säästökin oli merkittävä.
Tehdaspuun kompensaatiolaskentaa toteutettiin aluksi vain kuitupuulle.
Kompensaatio ulotettiin vuodesta 1980 alkaen myös havutukkeihin, tosin vain
osittaisena. Osakasrakenteen kutistuttua kompensaatiolaskennasta luovuttiin
1980-luvun lopulla. Kompensaatiolaskenta aiheutti yrityksessä runsaasti keskustelua, johon palataan tuonnempana.225
Peliteoreettisen ratkaisumallin kehittäminen
Siirryttyään professoriksi Lappeenrannan teknilliseen korkeakouluun ja sittemmin Helsingin kauppakorkeakouluun Markku Sääksjärvi jatkoi yhteistyön
hyödyn tasapuolisen jakamisen ratkaisun kehittämistä sellaiseksi, jossa hyödyn
jaon oikeudenmukaisuuden periaate olisi selkeästi ymmärrettävissä.
Ratkaisu löytyi uudesta yhteistyöpelien teoriasta, jota maassamme ei oltu
toistaiseksi laajemmin tutkittu eikä opetettu. Sääksjärvi julkaisi 1976 väitöskirjansa Eräs puunhankinnan yhteistyömalli: Hyödyn jakaminen peliteoreettisena ongelmana, jossa hän kehitti yhteistyön hyödyn määrittämiseen ja sen tasapuoliseen
jakamiseen kaksivaiheisen mallin. Perusideana oli määritellä sellainen hyödyn
jaon ratkaisu, jossa jokainen yksittäinen osakas saa edullisemman keskihinnan
kuin yksin toimiessaan, mutta lisäksi jokainen mahdollinen osakkaiden aliryh-
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mä saa alemman keskihinnan kuin irrottautuessaan toimimaan pienempänä
koalitiona.226
Vaikka ristiinkuljetuksia eliminoituu eniten mahdollisimman suuren yhteistyöryhmän optimoinnissa, voi tietyille tehtaille syntyä aikaisempaa suurempia kustannuksia. Siksi suurimman mahdollisen säästön syntyminen edellyttää hyödyn tasaamista (kompensointia) jälkikäteen. Puun saannon kannalta
parhaissa asemissa sijaitsevat tehtaat tyypillisesti kärsivät optimiratkaisussa,
mutta hyvitysten jälkeen ne saavat peliteorian asettamat ehdot täyttävän oikeudenmukaisen osuutensa kokonaissäästöstä. Teoreettisena uutuutena väitöskirja
esitteli koalition sidoslujuuden, kuten vaikkapa pankkisidonnaisuuden huomioon oton ja sen vaikutuksen hyödyn tasapuoliseen jakoon.
Sääksjärven väitöskirja herätti kiinnostusta metsäteollisuuden piirissä, jossa Tehdaspuun mallin mukaisesti alkoi syntyä muitakin yhteistyökonsortioita.
Pari kuukautta väitöksen julkaisemisen jälkeen lokakuussa 1976 kokoontui varsin näyttävä joukko metsäteollisuuden johtohenkilöitä Tietotehdas Oy:n metsäalan seminaariin Mikkelin Varsavuoreen, jossa Sääksjärvi esitteli väitöskirjansa
tulosta. Kiinnostusta herätti paitsi peliteoriaan nojaava yhteistyön malli, myös
väitöskirjan osana koottu kahden vuoden aineisto puun ostohinnan vaihteluista
ja siihen vaikuttavista tekijöistä.227
Sääksjärven väitöskirjan mallia sovellettiin myöhemmin muun muassa
Puulaaki Oy:n, Saastamoinen Yhtymän, Norske Skogin ja Jaakko Pöyryn vastaavanlaisiin ongelmiin, tasapuolisen yhteistyön hyödyn määrittämiseen228.

2.6 Organisaation hiomista
2.6.1 Ei lisäosakkaita
Jo ennen Tehdaspuun toiminnan alkua useat yritykset esittivät Tehdaspuulle
pitkälle menevää yhteistoimintaa tai suorastaan osakkuutta. Vaikka joidenkin
tarjousten hyväksyminen olisi ilmeisesti ollut rationalisoinnin kannalta perusteltua, Tehdaspuu ei halunnut ottaa sitä riskiä, minkä sopimuskumppaneiden
tai osakkaiden lisääminen olisi saattanut aiheuttaa yrityksen käyntiinlähdölle.229
2.6.2 Perusorganisaation synnytystuskat
Kolmosten toimitusjohtajat tekivät jo syyskuun alussa 1967 päätöksen tulevan
yhteisen puunhankintaorganisaation päättävien elimien miehityksestä. Tampella nimesi omat miehensä osakkaaksi tultuaan. Toimitusjohtajat miehittivät hallituksen ja varajäseniksi nimitettiin osakkaiden metsäpäälliköt lukuun ottamatta
226
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Kymin edustajaa, joksi tuli yhtiön hallinnollinen johtaja varatuomari Lars Räihä. Johtokunnan varsinaisiksi jäseniksi nimitettiin hallituksen varajäsenet ja varajäseniksi metsäpäälliköiden lähimmät alaiset, Kaukaasta kuitenkin metsäosastoon kuulumaton varatuomari Olli R. Blomqvist. Päättävät elimet saivat seuraavan kokoonpanon:230
Hallitus
Yritys
Ahlström
Kaukas
Kymi
Tampella
Johtokunta
Yritys
Ahlström
Kaukas
Kymi
Tampella

Varsinainen jäsen
Bengt Rehbinder
Jacob von Julin, puheenjohtaja
Kurt Swanljung
Johan Nykopp

Varsinainen jäsen
Veikko Mikkola, puheenjohtaja
Kaj Ramm-Schmidt
Lars Räihä
Sakari Leskinen

Varajäsen
Veikko Mikkola
Kaj Ramm-Schmidt
Lars Räihä
Sakari Leskinen

Varajäsen
Risto Hytönen
Olli R. Blomqvist
Henry Kvist
Kari Kuvaja

Johtokunnan jäsenten ja varajäsenten miehityksessä metsänhoitajien joukkoon
tuli kaksi juristia, Kymin Räihä ja Kaukaan Blomqvist. Räihä oli ainoana juristina metsänhoitajien joukossa myös hallituksen varajäsenenä.
Kymin metsäpäällikkönä toiminut metsänhoitaja Topi Heikkerö oli perustettavan yrityksen ainoa toimihenkilö – oman metsäpäällikön toimensa ohella –
vuoden 1967 loppuun saakka, jolloin joulukuussa nimitetty johtoryhmä aloitti
toimintansa. Kolmosten toimitusjohtajaksi valittu Topi Heikkerö teki jo syyskuun puolivälissä 1967 hallitukselle esityksen Kolmosten organisaatioksi (Kuvio 5). Heikkerö haki esityksellään hallituksen hyväksymistä yleisille periaatteille: organisaatiotasoja mahdollisimman vähän, jossakin määrin funktionaalinen organisaatio.231
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KUVIO 5

Heikkerön esitys Tehdaspuun organisaatioksi syyskuussa 1967.

Heikkerön esityksessä keskushallinto käsitti neljä osastoa, kunkin päällikkönä
ylimetsänhoitaja. Suunnitteluvoima olisi keskitetty pääasiassa keskushallintoon, mutta myös aluehallinnossa olisi ollut esikuntahenkilöstöä, ja piirin esimiehenä toimivalla piirityönjohtajalla olisi ollut hankintateknillinen apulainen.
Kun atk-palvelut olisi esityksen mukaan ostettu yrityksen ulkopuolelta, olisi
koko organisaatioon tarvittu 521 toimihenkilöä. Heikkerön esitys merkitsi suurta muutosta siihen saakka käytössä olleisiin metsäosastojen organisaatioihin.
Muutokset olivat selvästi suurempia kuin metsäosastojen fuusio yhteiseksi
puunhankintaorganisaatioksi olisi vaatinut. Näin suurta hyppäystä eivät kaikki
olleet heti valmiita hyväksymään.232
Heikkerön esityksessä oli olennaista linjajohdon tukeminen laajoilla esikunnilla, joiden asema organisaatiossa määriteltiin täsmällisesti, mikä ei ollut
yleistä ennen Tehdaspuuta toimineissa puunhankintaorganisaatioissa. Muutamissa niissä oli apulaismetsäpäällikkö tai varametsäpäällikkö, hankintaalueissa oli apulaismetsänhoitajia. Näiden apulaisten asema organisaatiossa ei
aina ollut selvä heille itselleenkään. Johtamisjärjestelmissä on tapana sijoittaa
apulainen samoihin housuihin esimiehensä kanssa, alainen kulkee omissa housuissaan ja tekee itsenäisiä ratkaisuja valtuuksiensa puitteissa. Heikkerö oli selvästi mieltynyt laajoihin esikuntiin ja esikuntavastuisilla ohjeilla johtamiseen.
Tehdaspuun organisaation kehittelyä jatkettiin johtokunnassa joka tapauksessa Heikkerön esityksen pohjalta. Hallitus kirjasi lokakuun lopussa pöytäkirjaansa, että johtokunta on käsitellyt metsäneuvos Veikko Mikkolan, ylimet232

Tiainen 1988, 31–32.
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sänhoitaja K. Ramm-Schmidtin ja metsänhoitaja T. Heikkerön esitystä Kolmosten puunhankintayrityksen organisaatioperiaatteiksi, mutta ei ole toistaiseksi
saavuttanut yksimielisyyttä. Asiasta käydyssä keskustelussa epäiltiin Heikkerön esittämän keskitetyn organisaation toimintakykyä ja toimitusjohtajan mahdollisuuksia hoitaa tarpeelliset yhteydet. Hallitus epäili edelleen, miten tehtävät
voitaisiin jakaa linja- ja esikuntahenkilöstön kesken niin, ettei synny epäselvyyksiä. Erityisen tärkeänä hallitus piti osto-osaston hyvää toimintakykyä ja
kuljetusosaston edellytyksiä hoitaa sisäiset yhteydet.233
Heikkerö oli todennut ensimmäistä organisaatioesitystä tehdessään, että
kysymyksessä on ”jossakin määrin funktionaalinen organisaatio”.234 Se tarkoitti, että esikuntaosastoilla on esikuntavastuisten tehtävien lisäksi myös selviä linjavastuisia tehtäviä. Ristiriitojen ratkaisuun annettiin seuraava ohje: Elleivät linja ja esikunta pääse yksimieliseen ratkaisuun, ratkaisu jää toimitusjohtajalle. –
En muista yhtään tapausta, jonka ratkaisuun olisi tarvittu toimitusjohtajaa.
Osakasyhtiöstä Tehdaspuuhun esikuntavastuiseen toimeen siirtynyt henkilö joutui toteamaan, että hän oli tullut aikaisempaa kapeammalle vastuualueelle, jossa oli tilaisuus, linjajohdon paineen aiheuttama pakkokin, perehtyä uuteen tehtäväänsä perusteellisesti ja kohottaa toiminnan tasoa. Se oli suuren yrityksen vahvuuksia ja esikunnan käytön perusteita.
Heikkerön esityksen kriittisin arvostelija oli Mikkola. Hän piti Heikkerön
organisaatioajatusta silloisen käytännön liian radikaalina muuttamisena. Mikkola ei vastustanut Heikkerön suunnitelmaa sinänsä mutta hänen mielestään
organisaatiota olisi tullut kehittää sitä mukaa kuin olosuhteet saadaan muuttumaan, koska osto- ja hankintaolosuhteet eivät muuttuisi heti. Mikkola esitti,
että ylimenokautena sovellettaisiin organisaatiota, jossa linjassa olisi kolme alueellista ylimetsänhoitajaa, jotka vastaisivat ostoista ja kuljetuksista. Keskuskonttorin osto- ja kuljetusosastoja ei silloin tarvittaisi, ja keskushallintoon jäisi vain
kaksi esikuntaosastoa hoitamaan hallinnon, talouden ja suunnittelutehtäviä.235
Miksei Mikkolan esittämä ratkaisu kelvannut muille osakkaille? – En ole
kuullut osakkaiden perusteluja mutta pidän hyvin todennäköisenä, että Mikkolan esittämässä kolmen ylimetsänhoitajan järjestelmässä, jossa kullakin osakkaalla olisi ollut oma ostoalue, oston ohjaus olisi jäänyt osakkaille. Siinä tapauksessa toimivan johtamisjärjestelmän rakentaminen olisi ollut vaikeaa.
Mielipide-erot johtokunnan jäsenten ja toimitusjohtajan välillä olivat suuret. Jokainen johtokunnan jäsen oli samalla osakasyhtiönsä metsäpäällikkö.
Heikkerö oli ollut Kymin metsäpäällikkö kaksi vuotta ennen nimitystään Tehdaspuun toimitusjohtajaksi. Ahlströmin metsäpäällikkö Veikko Mikkola oli ollut siinä tehtävässä kauimmin, viitisentoista vuotta, Tampellan Sakari Leskinenkin lähes viisi vuotta. Kaukaan Kaj Ramm-Schmidt ja Kymin Henry Kvist
nousivat yhtiöittensä metsäpäälliköiksi Tehdaspuun syntyvaiheessa. Näillä vii233
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dellä metsähoitajalla oli siis yhtenäinen tausta: kukin heistä oli tai oli ollut metsäpäällikkö, tosin eripituisia aikoja. Mikkola oli selvästi hallituksen jäsenten
henkinen johtaja ja Heikkerön näkyvin kritisoija. Tietääkseni metsäpäälliköt eivät kilpailleet Tehdaspuun toimitusjohtajan toimesta, vaan Heikkerö nimitettiin
siihen suuren yksimielisyyden vallitessa.
Eri yhteyksistä, kuten Mikkolan muistiosta hallituksen puheenjohtajalle,
on käynyt selville, että Mikkolalla oli puutteelliset tiedot managementista. Minulle hän totesi kerran, että johtokunnan jäsenten ja Tehdaspuun teknokraattien
tulisi johtaa kenttää ”limittäin”, niin että johtokunnan jäsenet olisivat suorassa
yhteydessä aluejohtoon. Heikkerö taas pyrki valtaamaan itselleen ja alaisilleen
tehdaspuulaisille kaikki ne luottamustoimet työnantajien yhteistyöelimissä, jotka osakkaat olivat miehittäneet aikaisemmin. Mikkolan puutteelliset tiedot managementista eivät estäneet häntä saavuttamasta hyviä tuloksia Ahlströmin
metsäosaston johtajana ja puunhankinnan yhteisissä organisaatioissa. Kun
Heikkerö oli perehtynyt johtamistoimeen perusteellisesti eikä kaihtanut esiintyä
asiantuntijana, ei Mikkolalla ja Heikkeröllä ollut edellytyksiä rakentavaan yhteistoimintaan. Johtokunnan muiden jäsenten ja Heikkerön välissä ei kipinöinyt
yhtä voimakkaasti.236
2.6.3 Organisaatioratkaisu kompromissina
Nimi Tehdaspuu otettiin käyttöön Saimaan Kolmosten hallituksen päätöksellä
7. marraskuuta 1967. Ensimmäinen uuden Tehdaspuun hallituksen kokous pidettiin jo 17. marraskuuta, jolloin tehtiin useita Tehdaspuun organisaatiota ja
johtamista koskevia päätöksiä.237
Johtokunta oli saanut aikaan kompromissin organisaatioperiaatteista ja
organisaatiorakenteesta. Heikkerö esitti sen hallitukselle. Hallitus hyväksyi
Tehdaspuulle esityksen mukaisen perusorganisaation (Kuvio 6), jossa toimitusjohtajalla oli suoranaisina alaisina viisi esikuntavastuista osastopäällikköä ja
kaksi linjavastuista ylimetsänhoitajaa. Ylimetsänhoitajien välittömiä alaisia olivat aluemetsänhoitajat, toisella neljä, toisella kolme. Tämä perusorganisaatio
muuttui suunnitteluvaiheessa vain parin yksityiskohdan verran.238
Vaikka hankinta-alueiden sisäinen organisaatio jäi vielä avoimeksi, oli selvää, että Tehdaspuun organisaatio tulisi poikkeamaan siihen saakka toimineista
hankintaorganisaatioista ainakin siinä suhteessa, että keskushallinnossa olisi
suurehko funktionaalinen esikunta. Topi Heikkerö myöntää olevansa tämän
organisaatiorakenteen isä ja tunnustaa, että isyyden tukijoitakin oli, varsinkin
konsulttina toiminut Rastor, jonka palveluksessa ollut insinööri Pentti Kallio
esittää tämän kappaleen lopussa, että organisaatiorakenteen yksityiskohdissa
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on Rastoria kymmenen prosenttia.239 Hänen arvionsa Rastorin osuudesta organisaatiorakenteen yksityiskohtiin saattaa olla oikea. Sen sijaan pidän todennäköisenä, että Rastorin toimitusjohtajan Leo Suurlan vaikutus Heikkerön mielipiteisiin ei rajoittunut pelkkään tukemiseen, vaan Heikkerö omaksui nopeasti tämän esittämän organisaatiorakenteen. Tätä väitettä tukevat myöhemmät havainnot Heikkerön tavasta omaksua nopeasti uusia menetelmiä, jotka otettiin
usein käyttöön puutteellisen harkinnan jälkeen. Sellainen oli esimerkiksi Heikkerön päätös yrityssuunnittelun aloittamisesta ja uuteen, sinänsä oikeansuuntaiseen palkkausjärjestelmään siirtymisestä puutteellisen valmistelun jälkeen.
Kumpikin päätös haudattiin hiljaisuudessa.240
Hyväksytty organisaatioesitys syntyi johtokunnassa kompromissina. Toimitusjohtaja joutui tinkimään alkuperäisestä esityksestään, jonka mukaan hän
olisi johtanut kenttää aluemetsänhoitajat suoraan alaisinaan (Kuvio 5).
Miksi johtokunta ei hyväksynyt Heikkerön esitystä? Hyväksytyssä esityksessä oli ainakin yksi kohta, jossa poikettiin yleisesti hyväksytystä johtamisperiaatteesta: toimitusjohtajan tulee vastata suoraan yrityksen keskeisestä toiminnasta. Nyt se jaettiin kahden ylimetsänhoitajan vastuulle. Osakkaat hyväksyivät
Heikkerön esittämän rakenteen tältä osin vasta 1977. Rastorin Pentti Kallion jälkikäteisarvion mukaan hyväksytyn organisaatiorakenteen yksityiskohdissa on
10 prosenttia Rastoria, 40 prosenttia Heikkeröä ja 50 prosenttia Tehdaspuun
johtokuntaa241.
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KUVIO 6

Tehdaspuun organisaatio toiminnan alkaessa 1.7.1968. (Tiainen 1988)
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2.6.4 Muita organisaatio- ja johtamispäätöksiä
Tehdaspuun hallitus hyväksyi 17. marraskuuta 1967 pitämässään kokouksessa
johtokunnan organisaatioesityksen ja päätti lisäksi hallituksen, johtokunnan ja
toimitusjohtajan tehtävien jaosta, päätäntävallasta ja työjärjestyksestä. Johtokunnalle annettiin laaja työkenttä ja suuret valtuudet päättää asioista, joista se
oli yksimielinen. Hallitus varasi itselleen päätäntävallan lain, yhtiöjärjestyksen
ja konsortiosopimuksen mukaan sille kuuluvien asioiden lisäksi sellaisissa asioissa, joista johtokunta ei ole päässyt yksimielisyyteen. Hallituksen päätettäväksi jäi vielä toimitusjohtajan ja hänen suoranaisten alaistensa toimihenkilöiden ottaminen ja erottaminen sekä heidän palkka- ja muiden etujensa vahvistaminen. Kolmantena asiana hallitus päätti yhtiön edustuksesta eräissä yhteisöissä seuraavaa:
–
”Teollisuuden Paperipuuyhdistyksen, Tukkikeskuksen ja Koivukeskuksen päättäviin elimiin pyritään saamaan mahdollisimman monta
edustajaa, joista yksi on toimitusjohtaja tai joku hänen lähimmistä
alaisistaan ja muut edustajat Tehdaspuun johtokunnan jäseniä. Heidän katsotaan tällöin toimivan yhtiön yhteisinä edustajina. Näiden
yhteisöjen alueellisissa alaosastoissa yhtiötä edustavat johtokunnan
määräämät yhtiön toimihenkilöt.
–
Muissa valtakunnallisissa yhteisöissä yhtiötä edustaa toimitusjohtaja
tai hallituksen määräämä yhtiön palveluksessa oleva toimihenkilö.”242
2.6.5 Lyhytikäinen johtokunta
Hyvin toimiva ja oikein mitoitettu hallinto on kuin terve hermosto ja aivot, se tekee
päätöksiä ja välittää komennot hiusjuurista varpaankärkiin. Huonosti toimiva hallinto
taas saattaa alkaa muistuttaa joiltain osin syöpäkasvainta tai sellaisen vaurioittamaa
hermostoa ja aivoja.” (Jaakko Puuperä: Pääkirjoitus, Suomen Sotilas 3/2011.)

Hallitus kokoontui vuoden 1968 alkupuoliskolla, toiminnan ollessa vielä suunnitteluasteella, kolme kertaa ja johtokunta 23 kertaa. Johtokunnan ahkeruus perustui sille vahvistettuun työjärjestykseen, joka edellytti kokoontumista kerran
viikossa, ellei johtokunta yksimielisesti muuta päättänyt. Toimitusjohtaja totesi
helmikuun alussa johtokunnalle tekemässään esityksessä, että ”näin tiheästi
kokoonnuttaessa ehditään asioita valmistella suhteellisen vähän ja tästä johtuen
vähäistä asialukumäärää kohden joudutaan käyttämään suhteettoman paljon
matkustusaikaa”.243 Toimitusjohtaja esitti kokoontumista joka toinen viikko,
mutta ei saanut esitykselleen kannatusta. Tästä lienevät alkaneet johtokuntatyön vaikeudet, jotka johtivat koko johtokunnan lakkauttamiseen runsas vuosi
myöhemmin.244
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Tehdaspuun johtokunnalla, ainakin osalla sen jäsenistä, oli yrityksen johtamisen keskeisistä periaatteista erilainen käsitys kuin toimitusjohtajalla. Johtokunta ei voinut hyväksyä sitä alla olevassa kuvassa esitettyä sanomaa, että
omistajat vaikuttavat operatiiviseen toimintaan vain toimitusjohtajan kautta, ei
hänen ohitseen.
Omistajien
päättämisjärjestelmä

Toimitus-

johtaja

Omistajat vaikuttavat yrityksen
operatiiviseen toimintaan
vain toimitusjohtajan kautta, ei ohi.

Teknokraattien
päättämisjärjestelmä
KUVIO 7

Toimitusjohtajan asema päättämisjärjestelmässä. (Tiainen 1988).

2.6.6 Ensimmäinen johtoryhmä
Toimitusjohtajan välittömät alaiset, seitsemän miestä, jotka toimitusjohtajan
kanssa muodostivat Tehdaspuun ensimmäisen johtoryhmän, nimitettiin osakkaiden palveluksessa olleista miehistä:245
Henkilö
Nils Bützow
Yrjö Haapanen
Väinö Niku
Olli Pesonius
Jaakko Säilä
Veikko Tiainen
Carl-Gustav Zilliacus
245

Toimi
hallintopäällikkö
itäisen piirikunnan ylimetsänhoitaja
kehittämispäällikkö
läntisen piirikunnan ylimetsänhoitaja
talouspäällikkö
ostopäällikkö
kuljetuspäällikkö

Entinen työnantaja
Kymi
Ahlström
Ahlström
Kymi
Kymi
Kaukas
Tampella

UPM-Kymmene Oyj:n Kymin keskusarkisto, Tehdaspuu Oy, Hallituksen pöytäkirjat
ja kokousmuistiot, Hallituksen pöytäkirja 3.12.1967.
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Siinä vaiheessa oli luonnollista, että osakkaat pyrkivät sijoittamaan omia
miehiään avainasemiin ja että sijoittelussa noudatettiin soveltuvin osin vuorotteluperiaatetta. Vuorotteluperiaate toimi siten, että Kymi sai johtoryhmään,
toimitusjohtaja mukaan lukien, neljä miestä, Ahlström kaksi, Kaukas ja Tampella kumpikin yhden miehen. Epätasaiselta vaikuttanut ratkaisu ei aiheuttanut
äänekkäitä protesteja. Pidän sitä enemmän johtoryhmän jäsenten kuin osakkaiden ansiona. Johtoryhmä olisi voinut ajautua vaikeisiin ristiriitoihin jo silloin,
kun aluemetsänhoitajat nimettiin. Toimitusjohtaja Heikkerö nimittäin esitti, että
äänestyspäätökset ja vaaliratkaisut tehdään mies ja ääni -periaatteella. Esitys
hyväksyttiin lievän murinan säestämänä. Asetelma oli tämä: Kymillä oli neljä
ääntä mukaan luettuna puheenjohtaja ja muilla yhteensä neljä ääntä. Kymiläiset
osoittautuivat olevansa kypsiä yhteistoimintaan, mikä oli uusi ja myönteinen
kokemus yhteistyöhön tottuneille johtoryhmän jäsenille.
Johtoryhmä sai tehtäväkseen Tehdaspuun toiminnan suunnittelun. Ryhmä oli ensimmäistä kertaa koossa 19. joulukuuta 1967 Sippolan metsäkoululla.
Paikalla oli lisäksi Tehdaspuun johtokunta varajäsenineen, osakasyhtiöiden
aluemetsänhoitajat ja konsultti Pentti Kallio Rastorista.246
Johtoryhmään valitut saivat yleistä valistusta suunnittelutyöstä. Jokaiselle
korostettiin, että kukin vastaa oman vastuualueensa valmiudesta sillä tavalla,
että Tehdaspuu pystyy hoitamaan tehtävänsä 1. heinäkuuta 1968 aamusta alkaen. Suunnitteluryhmä hajautui 20. joulukuuta entisiin tehtäviinsä ja palasi loppiaisen jälkeen Sippolan metsäkoululle, josta tuli sen työpaikka koko vuoden
1968 alkupuoliskon ajaksi.247
2.6.7 Sippolan internaatti
Sippolassa loppiaisen jälkeen 1968 kokoontuneen suunnitteluryhmän jäsenet
vilkuilivat toisiaan. Näidenkö kanssa jouduttaisiin tekemään yhteistyötä? Ounasteltiin, että aikaisemmin keskenään kilpailleet yritykset kilpailisivat vieläkin,
nyt Tehdaspuun sisällä. Organisaation rakentaminenkin oli vasta alussa. Yrittäisivätkö osakkaat vaikuttaa omien miestensä valintaan avaintehtäviin, valvomaan osakkaan omia intressejä?
Toimitusjohtaja Heikkerö oli omaksunut johtamistoimen, managementin,
viimeisimmät opit Rastorilta, jonka silloinen toimitusjohtaja Leo Suurla ja konsultti Pentti Kallio olivat mukana organisaation ja johtamisperiaatteiden kehittämistyössä jo ennen Tehdaspuun perustamista kesästä 1967 lähtien. Nämä opit
piti saada nopeasti johtoryhmän omaisuudeksi. Sen lisäksi oli koulutettava uusiin tehtäviinsä ja uuteen ajattelutapaan koko se organisaatio, joka vielä haki
muotojaan.
Johtoryhmän lisäksi oli Sippolan suunnitteluryhmään nimitetty 1. tammikuuta 1968 lukien ryhmän yleissihteeriksi metsänhoitaja Jorma Salminen, joka
Heikkerön alaisena kymiläisenä oli joutunut paneutumaan perustettavan yhti-
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ön suunnitteluun varsin syvällisesti. ”Jorma Salmisen osuus tapahtumien kulkuun oli siinä vaiheessa suurempi kuin yleensä tiedetään. Hän hallitsi esimerkiksi managementin ja optimoinnin teorian ja vaikutti huomattavasti minunkin
ajattelutapaan”, tunnusti Heikkerö.248
Salminen siirtyi jo helmikuussa hallintopäällikön esikuntaan konttoripäälliköksi ja hänen seuraajakseen suunnitteluryhmän pääsihteeriksi nimitettiin
Kaukaalta metsänhoitaja Hans-Peter Blauberg. Hän palasi ennen toiminnan alkua takaisin Kaukaalle, oli vuodesta 1979 alkaen Kaukaan metsäjohtaja ja jäi
eläkkeelle 1997 UPM-Kymmene Oy:n kansainvälisten metsäasioiden johtajan
toimesta. Ahlströmin atk-päällikkö Vilho Myllyrinne pestattiin Tehdaspuun
atk-päälliköksi, ja johtoryhmä sai osakkailta myös sihteerivoimaa. Suunnitteluryhmää täydennettiin vielä sitä mukaa kuin työt lisääntyivät ja liikkeellelähtövalmiutta oli kohennettava.
Johtokunta totesi kokouksessaan tammikuun alussa, että käytettävissä
olevan ajan lyhyyden vuoksi oma henkilöstö ei ehdi perehtyä kaikkiin esille tuleviin kysymyksiin kyllin laajasti ja syvällisesti, minkä vuoksi tarvitaan konsulttiapua. Samassa kokouksessa johtokunta korosti suunnitteluhenkilöstön ja
muunkin henkilöstön kouluttamisen tärkeyttä. ”Erityisesti on syytä tarkkailla
mahdollisuuksia saada koulutusta niissä kysymyksissä, jotka kaipaavat pikaista
syventämistä suunnittelutyön nopean ja tehokkaan toimeenpanon kannalta.”249
Toimitusjohtaja Heikkerön syyskuussa 1967 tekemään organisaatioesitykseen liittyi osakasyhtiöille tehty esitys, että ne antaisivat asiantuntijoitaan organisointityön erilaisissa osatehtävissä tarvittaviin työryhmiin. Tällaisia työryhmiä perustettiin esimerkiksi neuvottelemaan kirjanpidon periaatteista ja konttorisuunnitteluun. Heikkerö ilmaisi jo helmikuun alussa johtokunnalle huolensa
siitä, että suunnitteluhenkilöstö oli vielä toisella jalalla entisessä yrityksessään ja
että se tulisi välttämättä irrottaa kokonaan Tehdaspuun töihin.250
Toimitusjohtajan huoli ei ollut aiheeton, sillä tammikuun loppuun mennessä valmistuneet toiminnoittaiset suunnitteluohjelmat aikatauluineen paljastivat, että aikaa oli niukasti.251

2.7 Valmiuden kohottamista
2.7.1 Organisaatio 1. heinäkuuta 1968
Edellisen vuoden marraskuussa hyväksytyssä perusorganisaatiossa oli seitsemän hankinta-aluetta, liikkeelle lähdettiin kahdeksalla alueella. Nuo seitsemän
hankinta-aluetta perustuivat osittain puutteellisin tiedoin tehtyyn teoreettiseen
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laskelmaan, jonka tarkistus nosti alueitten määrää yhdellä. Tarkastustoimisto
kuului aluksi hallinto- ja talousosastoon, josta se siirrettiin ensimmäisen hankintavuoden aikana toimitusjohtajan henkilökohtaiseen esikuntaan.
Tehdaspuun organisaatio oli selvä linjaorganisaatio, jolla oli vahvat, tukea
antavat, funktionaaliset esikunnat, erityisesti keskushallinnossa ja aluekonttoreissa (Kuvio 6). Näin suurien koordinoivien esikuntien käyttö toiminnan ohjauksessa oli uutta. Oli helppo oppia käskyn ja esikuntavastuisen ohjeen ero teoriassa: ohje muuttuu käskyksi, ellei ohjeen saaja protestoi, jossa tapauksessa yhteinen esimies ratkaisee asian. Miten tämä tulisi toimimaan käytännössä?
Pääosa Tehdaspuuhun siirtyneistä oli entisiä linjaesimiehiä. Keskushallintoon nimetyt osastopäälliköt saivat opetella esikuntatyöskentelyä koko vuoden
1968 alkupuoliskon, mutta alue-esikuntiin tulivat oston, korjuun, kuljetuksen ja
metsänhoidon alueteknikot melkein kylmiltään. Yhtä vähän ehtivät esikuntatyöskentelyä opetella piirien hankintateknikot, kun oli jo ryhdyttävä tositoimiin.
Sippolan esikunnassa pidettiin tärkeänä, että alue-esikuntiin saataisiin
metsäalan toimihenkilöiden parhaat miehet. Pitihän näiden miesten viedä omaa
toimintoaan, funktiotaan, koskeva tieto organisaatiossa eteenpäin, suunnitella,
ohjata ja valvoa. Näillä perusteilla pidettiin kokeneimpia piiriesimiehiä sopivimpina alue-esimiehiksi. Piiriesimiehen tehtävää ei uudessa organisaatiossa
pidetty yhtä vaativana. Myöhemmin, käytännön kokemusten jälkeen, näitä käsityksiä jouduttiin tarkistamaan.
Esikuntien tehtävänä oli paitsi linjan tukeminen myös toiminnan ohjaus
asetietä. Keskushallinnon osasto löysi helposti vastaavan esikuntamiehen aluekonttorista: osto-osasto – ostoteknikko, kuljetusosasto – kuljetusteknikko, metsänhoito-osasto – metsänhoitoteknikko tai metsänhoitaja, hallinto-osasto – toimistopäällikkö. Ulkopuolisen ei ollut helppo löytää vastaavaa yhteyttä kehittämisosaston ja korjuuteknikon väliltä. Korjuun esikuntavastuinen suunnittelu
ja valvonta sijoitettiin kehittämisosastolle sen vuoksi, että korjuun kehittämistä
pidettiin silloin kiireellisimpänä tehtävänä.
Kehittämisosaston rungon muodosti Ahlströmin metsäosaston kehittämisosasto, jolla oli hyvä valmius tähän työhön, sillä Ahlströmissä oli 1966 tehty
ruotsalaisten konsulttien tukemana perusteellisia puunhankinnan kehittämistutkimuksia. Kehittämisosasto käynnistikin korjuun kehittämiseen tähdänneen
työmaatutkimuksen jo vuoden 1968 alussa. Osakkaat pitivät tutkimusta niin
tärkeänä, että irrottivat siihen tarvittavan henkilöstön omista organisaatioistaan. Osastolle kuului varsinaisten kehittämistehtävien lisäksi selviä operatiivisia tehtäviä. Tämä erikoisuus ei kuitenkaan tuntunut ongelmalta kehittämisosaston ja muiden esikuntaosastojen työnjaossa Sippolan internaatissa eikä moneen vuoteen sen jälkeenkään. Vähitellen se kuitenkin murensi kehittämisosaston statusta.252
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Henkilöstön sijoittaminen
Toimitusjohtaja Heikkerö teki helmikuussa 1968 johtokunnalle esityksen keskeisten metsänhoitajatoimien täyttämiseksi. Johtokunta hyväksyi esityksen.253
Vaikka johtoryhmän työskentelyssä oli vielä havaittavissa lievää osakasintressien ajamista, löydettiin suhteellisen helposti yksimielisyys, jota Heikkerö tavoitteli kaikissa ratkaisuissa sekä suunnitteluvaiheessa että myöhemmin koko Tehdaspuussa olonsa ajan.
Timo Järvelän mielestä oli virhe jättää aluemetsänhoitajat entisille alueilleen, sillä se hidasti napanuoran katkaisemista entiseen työnantajaan, josta oli
tullut Tehdaspuun osakas.254 Järvelä on oikeassa napanuoran katkaisemisen
osalta. Aluemetsänhoitajia sijoitettaessa pidettiin kuitenkin etuna, jos mies voi
jäädä tutulle alueelle, jossa yleensä myös pääosa henkilöstöstä pysyi paikoillaan.
Johtokunnan päätöksen jälkeen alkoi muun osakkailta siirtyvän henkilöstön sijoittaminen. Se oli kenttäorganisaation osalta palapeliä, jota pelasivat lähinnä ylimetsänhoitajat ja vasta nimitetyt aluemetsänhoitajat. Tämän työn helpottamiseksi osakkaiden esimiehet olivat antaneet lausunnot alaisistaan yhtenäisellä lomakkeella, jossa oli noin 30 kysymystä. Huhtikuun lopussa jokainen
Tehdaspuuhun siirtynyt oli saanut tietää tehtävänsä ja asuinpaikkansa. Tehdaspuu lähti 1. heinäkuuta 1968 toteuttamaan tehtäväänsä organisaatiolla, jossa
oli 715 toimihenkilöä, heistä keskushallinnossa 67 ja muussa organisaatiossa
648. Osakkaiden metsäosastojen palveluksessa oli ollut yhteensä 1146 toimihenkilöä. Se oli tietoisesti liian kevyt miehitys, vain 62 prosenttia osakkaiden
metsäosastojen vahvuudesta.255
Keskushallinto Kouvolaan
Kouvolan kaupunki oli erittäin kiinnostunut Tehdaspuun keskuskonttorin
saamisesta Kouvolaan. Kaupunkineuvos Eino Brofeldt, joka silloin oli kaupunginjohtajana, kertoi saaneensa neuvotteluissa sellaisen käsityksen, että Tehdaspuun keskuskonttorin sijoituspaikkana saattoivat tulla kysymykseen Helsinki,
Mikkeli, Lappeenranta, Kouvola tai Kuusankoski. Kun Kouvolan uusi kaupungintalo oli valmistumassa, vapautui vanhasta kaupungintalosta Tehdaspuun tilapäiskäyttöön sopivat tilat, ja neuvottelut ratkesivat nopeasti Kouvolan eduksi.
Kaupunkineuvos Brofeldt totesi 20 vuoden kuluttua tapahtumasta 1988 tyytyväisenä: ”Tehdaspuun tulo Kouvolaan oli kaupungille tärkeä asia, piristysruiske. Se toi vireyttä eri muodoissaan, ja Tehdaspuun toimihenkilöt ovat olleet hyviä veronmaksajia. Avoimissa neuvotteluissa todettiin, ettei Tehdaspuu maksa
kaupungille veroa ensimmäisinä vuosinaan, mutta vähitellen siitäkin on tullut
hyvä veronmaksaja, kaupungin suurimpia.”256
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Tehdaspuun konttorin väliaikaisiksi toimitiloiksi vuokrattiin Kouvolan
kaupungilta niin sanotusta Palokunnantalosta kaupungin rakennustoimiston
käytössä olleet tilat, noin 650 m2. Tehdaspuun käytössä oli talon toisessa kerroksessa ja ullakolla yhteensä 28 huonetta. Nämä tilat saatiin käyttöön 1. heinäkuuta 1968 alkaen. Tehdaspuu sai käyttöönsä myös rakennuksen puhelinlaitteet keskuksineen. Kaupunki suoritti tiloissa kustannuksellaan ennen vuokrakauden alkua vähäisen siivouskorjauksen ja teki pieniä muutoksia seinärakenteissa. Kymin metsäosaston jämäkkä rakennusmestari Jouko Helama valvoi
Tehdaspuun puolesta näitä muutostöitä.
Konttoritiloiksi atk-osastolle vuokrattiin kaupungilta Pienteollisuustalosta
noin 350 m2. Kaupunki teki kustannuksellaan tarvittavat muutostyöt, ja niistä
aiheutuneet kustannukset perittiin lisävuokrana vuokrakauden aikana. Tehdaspuun konttorin lopulliseksi sijoituspaikaksi saatiin Kymenlaakson Terveyden Turva ry:n omistamasta Kymen Lukko -talon laajennuksesta III ja IV kerros, yhteensä 1 356 m2 ja 62 huonetta. Kellarista saatiin varastotilaa sata neliötä.
Konttori laajeni 20 vuodessa myös I ja II kerrokseen. Keskuskonttori oli keskellä
kaupunkia Salpausselänkadun ja Käsityöläiskadun risteyksessä.257
2.7.2 Koulutus alkaa
Ennen 1. toukokuuta 1968, jolloin Tehdaspuun oli otettava vastuu osakkaittensa
puunhankinnasta, ei laajaan koulutukseen ollut mahdollisuuksia, vaikka koulutustarve oli ilmeinen. Sippolan suunnitteluryhmää lukuun ottamatta Tehdaspuuhun siirtyvä henkilöstö oli entisissä tehtävissään ja pyrki mahdollisuuksien
mukaan pitämään vuosilomansakin ennen siirtoa. Sen vuoksi koulutus oli pakko rajoittaa lähinnä Tehdaspuun rutiinien opettamiseen.
Ensimmäinen toimihenkilöiden koulutustilaisuus oli Viitasaaren Ruuponsaaressa 13.–15. toukokuuta läntisen piirikunnan esimiehille ja Kolilla 15.–17.
toukokuuta vastaavalle itäisen piirikunnan henkilöstölle. Näihin tilaisuuksiin
kutsuttiin kaikki metsänhoitajat, hankinta-alueiden toimistopäälliköt ja alueesimiehet sekä joukko keskuskonttorin erikoishenkilöstöä, niin sanottuja asiantuntijoita. Näinä alkuaikoinahan asiantuntija tuli aina henkilöstä, joka nimitettiin asiantuntijan toimeen.
Ruuponsaaressa ja Kolilla käytettiin pääosa ajasta konsortiosopimuksen
soveltamiseen ja uusien työrutiinien opiskeluun, mutta muutamia tunteja liikeni toki managementillekin, leadershipiäkin annettiin pieni loraus. Nämä olivat
ensimmäisiä tilaisuuksia, joissa alue-esikunnat ja keskushallinto esimiestasoa
myöten tapasivat piirikunnittain ja yrittivät löytää yhteistä säveltä. Se löytyi ainakin iltapalan loppuvaiheessa, kun alueteknikko Seppo Sinkkanen Päijänteen
hankinta-alueesta kertoi tarinoita Pettersonista, siitä porvoolaisesta, tiedättehän,
jolla oli ihmeellinen tuuri joutua suurten historiallisten tapahtumien todistajaksi
Titanicin haaksirikosta aina Venäjän vallankumoukseen saakka.
Ruuponsaaressa ja Kolilla jaettu tieto levisi näiden tilaisuuksien osanottajien avulla ja koulutuspäällikkö Eero Rengon koordinoimana kahdessa kuu257
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kaudessa koko toimihenkilöjoukolle kaikista vaikeuksista huolimatta niin hyvin, ettei muistiin ole jäänyt suuria virheitä, jotka olisi voitu laskea puutteellisen
koulutuksen syyksi. Metsätyöntekijöiden koulutukseen ei ennen toiminnan alkua ollut mitään mahdollisuuksia.
Työryhmä Bützow, Niku ja Salminen sai tehtäväkseen Tehdaspuun liikemerkin suunnittelun. Ryhmä valittiin sillä perusteella, että kaikilla tiedettiin
olevan taiteellisia taipumuksia, paitsi Bützowilla ja Salmisella. Niku kehitti
luonnoksen, jossa Tehdaspuuta kuvaava pölli on neljän osakkaita kuvaavan
pöllin puristuksessa. Luonnoksen pohjalta Mainostoimisto Rekla teki lopullisen
esityksen, jonka johtokunta hyväksyi kiitellen.258
2.7.3 Yhtenäiseen ajatteluun
Suunnitteluryhmän työtahti oli tiukka. Päivät kuluivat omissa työhuoneissa,
neuvotteluissa toimintojen saumakohdista ja toimitusjohtajan vetämissä yhteispalavereissa, kevään edistyessä yhä enemmän myös neuvotteluissa muiden
puunhankkijoiden ja eri sidosryhmien kanssa. Saumakohtia ja muita keskeisiä
kysymyksiä pohdittiin vielä iltaisin, kun Sippolan internaatissa asuvat kokoontuivat olohuoneen pyöreän pöydän ääreen. Keskustelut jatkuivat joskus myöhäiseen yöhön. Kun viikonlopun vietosta palaavalla oli tuomisina kalakukko,
karjalanpiirakoita tai muita erikoisuuksia, kehittyi keskustelutilaisuuksista
maakuntailta. Kuusankoskelaiset Heikkerö, Salminen ja Säilä asuivat kotonaan
ja jäivät sen vuoksi usein osattomiksi maakuntailtojen henkisestä ja aineellisesta
annista.
Jo silloin kun johtoryhmä aloitti työnsä Sippolan internaatissa, oli olemassa muun muassa hallituksen ja johtokunnan työjärjestys sekä alustavat toimenkuvaukset piiritason toimiin saakka. Toimenkuvaukset viilattiin lopulliseen
muotoonsa ja organisaatiopapereita kirjoitettiin lisää, toimenkuvauksetkin
työnjohtajatasoon saakka. Kukin osasto valmisteli omaa toimintoaan koskeneet
kirjalliset ohjeet sekä siirtymävaihetta että varsinaista toimintaa varten.
Heikkerö oli perustellut kirjallisen ohjausjärjestelmän tarvetta monissa yhteyksissä Tehdaspuun perustamisvaiheessa. Marraskuussa 1967 hän kirjoitti siitä seuraavasti: ”Organisaatio on tarkoitettu rakennettavaksi yksinkertaiseksi.
Tämä edellyttää, että organisaatiotasoja on vähän ja että kommunikaatiotiet
ovat yksinkertaiset ja selvät. Organisaation johto on keskitetty esikuntaan, joka
toimitusjohtajan kanssa muodostaa keskusjohdon. Tehokas toiminta edellyttää
lisäksi, että päätäntävalta delegoidaan mahdollisimman alas siten, että hankinta-alueilla on itsenäistä toimintavapautta yhteisten periaatelinjojen ja toimintaohjelmien puitteissa. Kaikesta tästä johtuen on etukäteen laadittava organisaation eri toimille riittävän seikkaperäiset ja selvät tehtävänkuvaukset. Edelleen
on toimintaa varten laadittava selvät määrittelyt päämääristä ja toimintaperiaatteista, jotka muodostavat pelisäännöt.
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Organisaatio käsittää yhtenäisen keskusjohdon ja 7–8 hankinta-aluetta.
Hankinta-alueet, jotka toimivat ylimetsänhoitajan valvonnassa, hoitavat alueittain suoritettavat ostot sekä puunkorjuun linjavastuiden mukaan hyväksyttyjen
suunnitelmien ja ohjelmien mukaisesti.
Keskushallinnon osastopäälliköiden tehtävät ovat esikunta- ja konsulttivastuisia koordinointi- ja suunnittelutehtäviä sekä linjavastuisia tehtäviä niissä
asioissa, jotka hoidetaan keskitetysti keskushallinnon osastojen toimesta. Osastopäällikkö toimii linjavastuisesti hoitaessaan keskitetysti suoritettavia tehtäviä.
Hankinta-alueiden toimintaan nähden hänellä on yleensä esikuntavastuu. Niissä tapauksissa, joissa alueensa toiminnasta linjavastuussa oleva aluemetsänhoitaja katsoo annetusta ohjeesta poikkeamisen aiheelliseksi, on hänen otettava
neuvotteluyhteys ohjeen antaneeseen osastopäällikköön. Ellei yksimielisyyttä
saavuteta, tuodaan asia ylimetsänhoitajalle. Jos hän yhtyy osastopäällikön käsitykseen, hän esimiehen ominaisuudessa velvoittaa aluemetsänhoitajan noudattamaan ohjetta. Muussa tapauksessa tekee lopullisen ratkaisun yhteinen esimies, toimitusjohtaja.
Henkilölle, jolla on asiassa linjavastuu, on aina varattava veto-oikeus annettuihin ohjeisiin nähden, jotta häntä voidaan pitää todella vastuullisena alueensa toiminnasta ja tuloksista. Hyvän organisaation yksi tunnusmerkki on, että
esimiesasemassa olevat asiantuntijat voivat olla asioista eri mieltä ja saada äänensä kuuluviin, kun katsovat yhtiön edun sitä vaativan.”259
Lainatussa Heikkerön muistiossa määriteltiin selkeästi ne keskeiset organisaatio- ja johtamisperiaatteet, joiden varaan suunnitteluryhmä kirjoitti organisaatiopaperinsa.
Johtoryhmätyötä pidettiin alusta alkaen niin tärkeänä, että eri organisaatiotasoille perustettiin määrämuotoiset johtoryhmät (Kuvio 7) ja niille kirjoitettiin työnkuvaukset. Johtoryhmät ulottuivat läpi koko organisaation siten, että
kunkin johtoryhmän puheenjohtaja oli jäsenenä seuraavassa lähinnä ylemmässä
johtoryhmässä. Organisaatiomuutokset muokkasivat johtoryhmiä, mutta perusajatus säilyi.
Oliko Tehdaspuun organisaatio tarkoituksenmukainen? – Tehdaspuun
perustamisvaiheessa oltiin konsortiossa yleisesti sitä mieltä, että organisaation
miehitys oli liian kevyt, vain 62 prosenttia osakkaiden metsäosastojen vahvuudesta. Siinä oli toisaalta henkilöstömäärää kasvattavia rakenteita, joita pidettiin
aluksi tarpeellisina mutta joita on myöhemmin kritisoitu ja korjattu. Rakenteiden lisäksi jouduttiin korjaamaan myös toimintamalleja. Tehdaspuu läksi liikkeelle organisaatiolla, jossa kenttä oli jaettu kahteen piirikuntaan. Niistä luovuttiin kahden toimintavuoden jälkeen, niiden johtajina työskennelleiden ylimetsänhoitajien toimet lakkautettiin, ja hankinta-alueiden johto siirtyi varatoimitusjohtajalle.
Sekä keskuskonttorissa että jokaisessa aluekonttorissa oli viisi funktionaalista esikuntaa, jotka antoivat kentälle esikuntavastuisia ohjeita. Niiden koordinoinnista ei ollut yhtenäisiä ohjeita, ja varsinkin keskuskonttorin esikuntaosastojen ohjeet lähtivät kentälle kahden ensimmäisen toimintavuoden aikana
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osastopäällikön päätöksellä. Sitä ei olisi pitänyt sallia. Esikunnassa oli mahdollisuus paneutua syvällisesti kunkin toiminnon ydinkysymyksiin, mutta esikunnan työskentely ja työskentelyn tulosten hyödyntäminen olisi pitänyt koordinoida. Siihen olisi tarvittu esikuntapäällikkö, nimenomaan yksi esikuntapäällikkö. Vuonna 1970, kahden vuoden toiminnan jälkeen, esikuntaosastot koottiin
varatoimitusjohtajan ja hallintopäällikön päävastuualueille, kolme esikuntaosastoa kummallekin. Tämä järjestely paransi koordinoinnin edellytyksiä sekä
linjajohdon (varatoimitusjohtaja) että hallinnon (hallintopäällikkö) sisällä, mutta
jätti koko yhtiön esikuntavastuisten ohjeiden koordinoinnin riippuman päävastuualueiden päälliköiden yhteistyöstä. Kahden esikuntapäällikön lisäksi keskushallinnossa oli kehittämispäällikön johtama kolmas päävastuualue, joka
toiminnan alkuvaiheissa loi edellytyksiä rationaaliseen toimintaan mutta jonka
kehittämispanos pieneni sitä mukaa kuin se ryhtyi kenenkään estämättä hoitamaan myös puhtaasti operatiivisia tehtäviä.
Aluekonttoreissa oli aluksi keskuskonttorin funktionaalisia esikuntaosastoja vastaavat ohuesti miehitetyt, yleensä yhden henkilön, esikunnat. Niiden
tarpeellisuudesta on esitetty erilaisia mielipiteitä, joista Esko Pakkanen edustaa
niukinta linjaa: aluekonttorin funktionaaliset esikunnat olivat tarpeettomia.
Aluekonttorin miehitykseen olisi riittänyt aluemetsänhoitajan lisäksi kenttäpäällikkö ja toimistotehtävistä vastaava henkilö.260
Funktionaalisten esikuntayksiköiden esikuntavastuiset ohjeet rasittivat
kenttää usein tarpeettomasti sekä runsautensa että koukeroisen kielensä vuoksi.
Tehdaspuun viimeinen toimitusjohtaja Pekka Tiililä vähensi kaikille alueille yhteisten ohjeiden määrää. Hän antoi ohjeet usein puhelimitse tai yhtiön sisäisen
sähköpostin avulla. Erityisesti puun ostoa koskeneet ohjeet olivat paljolti hankinta-aluekohtaisia.261
Toiminnan alkaessa oli valmiina organisaatiokansio, joka sisälsi toimenkuvausten lisäksi eri toimintojen toimintaperiaatteet, yleisiä kuvauksia organisaatio- ja johtamisperiaatteista sekä organisaatiokaavioita. Organisaatiokansio
oli osa laajaa kirjallista ohjausjärjestelmää, jossa paperit ryhmiteltiin paitsi aiheittain myös sen mukaan, olivatko ne tarkoitettu pysyviksi vai määräaikaisiksi. Tämän järjestelmän tarpeellisuutta ei asetettu kyseenalaiseksi, mutta sen laajuus muodostui aikaa myöten ongelmaksi. Valitettiin, että siitä oli vaikea löytää
tärkeää asiaa vähemmän tärkeän joukosta. Toinen vähitellen kasvanut ongelma
oli papereiden vaikeaselkoisuus. Monet paperit syntyvät keskuskonttorissa asiantuntijan työnä, ja asiantuntijahan kirjoittaa mielellään niin kuin hän kirjoittaisi toiselle asiantuntijalle, jolloin paperin sanoma ei herkästi avaudu kentän
yleismiehelle. Tätä pulmaa pyrittiin pienentämään tihentämällä seulaa, jonka
läpi papereiden oli kuljettava ennen kuin ne pääsivät jakeluun.
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KUVIO 8

Tehdaspuun johtoryhmät 1972. (Tiainen 1988)

Neljästä eri yrityksestä ja neljästä erilaisesta kulttuurista tulleelle henkilöstölle
pidettiin joka tapauksessa välttämättömänä laatia yhtenäiset pelisäännöt mahdollisimman moneen asiaan. Tätä ei pidetty haitallisena byrokratiana, päinvastoin oltiin sitä mieltä, että pelisäännöt vähentävät yrityksen ja erehdyksen kautta tehtyjä ratkaisuja, säästävät turhalta ajatustyöltä ja vapauttavat henkilöstön
miettimään tärkeitä asioita. Ekonomi Markku Houni, Tehdaspuun viimeinen
talouspäällikkö ja UPM-Kymmene Metsän ensimmäinen hallintojohtaja, on pitänyt Tehdaspuun kirjallista ohjausjärjestelmää tarpeellisena. Järjestelmä oli
puutteineenkin välttämätön koko henkilöstölle. Ilman sitä esimerkiksi yksinään
toiminut työnjohtaja olisi ollut pulassa. Houni toteaa, että myös UPMKymmene Metsällä on laaja kirjallinen ohjausjärjestelmä, jolla on ollut samat
ongelmat kuin Tehdaspuun järjestelmällä, ja samat ovat hyödytkin.262
Esimerkkinä toimintaperiaatteista, joita sisällytettiin Tehdaspuun kirjalliseen ohjausjärjestelmään, otettakoon tähän merkkipäivien muistamista koskeva
päätös, joka syntyi johtoryhmän kokouksessa tammikuussa 1967: ”Päivänsankarille annetaan Sotainvalidien Veljesliiton – ellei muuta ko. henkilölle lähei262

Markku Hounin haastattelu 7.10.2009.
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sempää hyväntekeväisyysjärjestöä ole tiedossa – adressi ja rouvalle hiukan
kukkia.”263
Uuden yrityksen johtoryhmä noudatti tarkoin taloudenhoidon toimintaperiaatteita, joissa sanottiin, että kaikkien menojen tulee olla vakavasti harkittuja.
2.7.4 Neljästä yrityskulttuurista yhteen
Ehkä turhan vähälle huomiolle on jäänyt se seikka, kuinka erilaisia olivat osakkaiden yrityskulttuurit ja kuinka suuresta yhteensovittamisesta oli kysymys tältäkin osin. Ei ole tarpeen eikä mahdollistakaan ottaa kantaa siihen, oliko jonkin
osakkaan yrityskulttuuri parempi kuin jonkin toisen. Sen sijaan on helppo
osoittaa eräitä kullekin osakkaalle, ainakin sen metsäosastolle, tyypillisiä piirteitä.
Ahlströmillä oli ollut väljä organisaatio, jonka ohjauksessa ei tuhlattu paperia. Ahlströmin metsäpäällikkö Veikko Mikkola toisti usein käytännön toimien ylivoimaista merkitystä toteamalla vanhana saksan-lukijana: ”Grau ist alle
Theorie”. Kaukaassa oli kiinnitetty suurta huomiota laskentatoimeen ja kustannustietoisuuteen, joskus pennin venyttämiseen saakka. Käytössä oli kehittynyt
kirjallinen ohjausjärjestelmä. Kaukaan hoitoalueet toimivat hyvin itsenäisesti,
ottivat ja erottivat tarvitsemansa henkilöstön. Kymissä oli päätöksenteko poikkeuksellisen keskitettyä, Tampellassakin se oli melko keskitettyä ja laajalla kirjallisella ohjausjärjestelmällä täsmennettyä. Tätä taustaa vasten on jälkeenpäin
helppo ymmärtää, että yhteisymmärrykseen pääsy Sippolan internaatissa vaati
joskus paljon aikaa.
Ennen kuin lumet ehtivät sulaa Sippolan metsäkoulun pihasta, suunnitteluryhmä oli oppinut ajattelemaan jokseenkin samansuuntaisesti. Se oli tullut
vakuuttuneiksi siitä, että oli samantekevää, mistä osakasyhtiöstä kukin oli siirtynyt Tehdaspuuhun. Oli opittu ymmärtämään, että tehdaspuulaisen oli oltava
puolueeton ja hänen oli toimittava konsortiosopimuksen määrittelemin pelisäännöin. Ei liioin havaittu merkkejä siitä, että osakkaat olisivat pyrkineet
huomiota herättävästi johtamaan entisiä toimihenkilöitään pois kaidalta tieltä.264
2.7.5 Sippolan internaatin opetus
Sippolan suunnitteluryhmälle annettiin tehtävä, jossa ei juuri ollut apua vanhoista malleista. Niitä ei ollut missään, ei edes Ruotsissa. Suomessa ei ollut 40
vuotta sitten, ei metsäalalla eikä muualla, samaa täsmällistä johtamistoimen
terminologiaa kuin nyt. Sippolan internaatissa nämä termit omaksuttiin yleiskieleksi ja levitettiin nopeasti yleiskieleksi koko Tehdaspuussa, josta ne levisivät
myös ympäristöön.
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On tuskin liioiteltua väittää, että Tehdaspuussa tehtiin silloin perustavaa
laatua olevaa työtä suomalaisten yritysten johtamistoimen hyväksi. Sippolan internaatissa tajuttiin, ettei organisaatio ole valmis toimimaan vielä silloin, kun
organisaatiolaatikot on sijoitettu paikoilleen ja laatikot täytetty ihmisillä. Lisäksi
tarvitaan toimenkuvaukset ja yhteisesti sovitut toimintaperiaatteet: miten on
toimittava, mitkä ovat valtuudet jne.265
Sippolan internaatissa ei onnistuttu kaikissa asioissa. Toisaalta on muistettava, mikä niissä oloissa oli mahdollista. Suunnitteluaika oli lyhyt, vain kuusi
kuukautta. Tavallisesti yritys kasvaa suureksi vähitellen, Tehdaspuu lähti toimintaan suurena heti 1. heinäkuuta 1968. Sillä tavalla suureksi syntyminen lienee vaikeampaa kuin toimivien yksiköiden fuusioinnin kautta suureneminen
siten, että yksiköt jatkavat toimintaansa. Tehdaspuun syntyessähän aikaisemmat organisaatiot hajosivat.
Keskushallintoon nimitetyt joutuivat todennäköisesti kokemaan suuremman muutoksen kuin pääosa kenttähenkilökunnasta. Keskuskonttori perustettiin paikkakunnalle, jossa osakkailla oli ollut siihen mennessä vain vähän toimintaa. Keskuskonttorin miehittäneen henkilöstön muuttoliikkeen pääsuunta
oli idästä länteen, minkä seurauksena käytävillä puhuttiin voittopuolisesti savoa, kunnes korva tottui tai murre muuttui, niin kuin Jorma Salminen päätteli
aikoinaan.
”Tuskin monikaan meistä siellä olleista oli aikaisemmin tai sen jälkeen
tehnyt yhtäjaksoisesti niin täysiä ja pitkiä päiviä. Siinä oli työn ja aikaansaamisen iloa”, kirjoitti Jorma Salminen 1983, kun Sippolan internaatti oli 15 vuoden
takainen asia. Ilman Sippolan internaattia ja ilman kirjallista ohjausjärjestelmää
Tehdaspuun liikkeellelähtö olisi kangerrellut pahasti. Kyllin vaikeaa se oli internaatin jälkeenkin.266
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TOIMINTA

Tehdaspuulle hyväksyttiin raskas organisaatio. Siinä osakkaat valvoivat omistajaintressejään aluksi hallituksessa ja johtokunnassa, joissa osakkailla oli sekä
varsinainen että varajäsen. Johtokunta käytti hallituksen valtaa ja kokoontui lähes joka viikko.
Hallitus lakkautti johtokunnan 1969, josta alkaen hallituksen varajäsenet
kokoontuivat osakkaiden edustajina lähes yhtä lyhyin väliajoin kuin johtokunta
ennen sitä. Johtokunnan jäsenenä olleesta toimitusjohtajasta tuli hallitukseen
kuulumaton esittelijä.
Omistajaintressien valvontaan olisi riittänyt hallitus, jonka varajäsen olisi
edustanut jäsentä vain tämän ollessa estyneenä. Tämä ratkaisu olisi korostanut
Tehdaspuun toimitusjohtajan vastuuta ja johtanut todennäköisesti parempaan
tulokseen kuin puuttuminen yksityiskohtiin, joskus epäolennaisiinkin.
Tämä kritiikki koskee lähinnä Tehdaspuun alkuaikoja Heikkerön eroon
saakka. Sen jälkeen toimitusjohtajan asemaa vahvistettiin muuttamalla johtamismenettelyä.
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3.1 Metsänhoidosta tietohallintoon
Tehdaspuu kehityksen kärjessä, tietohallinnossa pistesijoilla
3.1.1 Metsänhoito
Tehdaspuun metsänhoitomiehet olivat ojituskelpoisuutta käsittelevällä maastoretkeilyllä Jyrkällä vuonna 1979. Mukana olivat myös osakkaiden metsänhoitopäälliköt.
Seisottiin vastikään ojitetulla suolla, jolla kasvoi puu siellä, toinen täällä, mutta
ojituskelpoisuusrajasta puuston määrä oli kaukana. Siitäpä Kymin silloinen omien
metsien hoidosta vastaava ylimetsänhoitaja Fred Kalland sai, täysin oikeutetusti,
aiheen noitua: ”Kyllä näistä tulee Kymille liian kalliita puita.” Ennen kuin paikallisen
hankinta-alueen edustajat ennättivät tekosiaan selittämään, totesi Pentti Nuuttila
lohduttavasti: ”Onneksi niitä ei ole paljon.” (Pakkanen 1993, 59.)

Kuka metsänhoitopäälliköksi?
Sen jälkeen kun oli päätetty osakkaiden metsien siirtymisestä Tehdaspuun hoitoon, perustettiin metsänhoito-osasto ja ryhdyttiin hakemaan sille päällikköä.
Se osoittautui vaikeaksi tehtäväksi. Monien epäonnistuneiden yritysten jälkeen
konsortion suurin metsänomistaja Kymi antoi ymmärtää, että Nils Bützow on
tehtävään hyvin sopiva. Siitä alkoi vastahakoisen Bützowin kypsyttely luopua
hallintopäällikön tuolista, jolle hänet oli istutettu muutamia kuukausia aikaisemmin. ”Minut kutsuttiin lopulta johtokunnan kokoukseen 25. toukokuuta
1968 keskustelemaan asiasta”, muisteli Bützow vuonna 1988. ”Ilmoitin keskustelun aikana selvästi, etten halua ottaa vastaan metsänhoitopäällikön tehtäviä,
ja johtokunnan puheenjohtaja teki keskustelusta yhtä selvän johtopäätöksen, että Tehdaspuun metsänhoitopäälliköksi on päätetty nimittää Nils Bützow.” Niin
kuin nimitettiinkin hallituksen päätöksellä kesäkuun 28. päivänä 1968, kolme
päivää ennen toiminnan alkua.267
Bützowin nimityksen jälkeen hänen siihen saakka johtamaansa hallintoosastoon yhdistettiin talousosasto, minkä ansiosta osastojen määrä säilyi viitenä. Talouspäällikkö Jaakko Säilä sai vastatakseen yhdistetyn hallinto- ja talousosaston.268
Edelläkävijä metsien hoidossa
Osakkaiden metsät siirtyivät Tehdaspuun hoitoon ensimmäisen toimintavuoden alusta lähtien lukuun ottamatta Kymin metsiä, jotka siirtyivät Tehdaspuun
hoitoon kaikilta osin vasta vuoden 1971 loppuun mennessä. Osakkaiden metsien korjuu- ja metsänhoito-ohjelmien laatimisessa ja toteuttamisessa oli jonkin
verran vaikeuksia muun muassa sen vuoksi, että uuden organisaation keskimääräinen paikallistuntemus oli aluksi huonompi kuin osakkaiden metsäosas267
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toilla aikaisemmin. Myös osakkaiden metsänhoitopolitiikan yhtenäistäminen
nähtiin tarpeelliseksi. Osakkaiden metsänhoidon asiantuntijoista koottu, Tehdaspuun metsänhoitopäällikön johtama pysyvä työryhmä, metsänhoitoasiain
yhteistyöryhmä, sai nopeasti aikaan osakkaiden metsien yhtenäiset käsittelyohjeet, jotka kyettiin soveltamaan käytäntöön tyydyttävästi jo toisena toimintavuotena. Sitä pitemmän aikavälin suunnittelua haittasivat osakkaiden metsien
taloussuunnitelmien osittainen vanhentuneisuus ja epätyydyttävä karttamateriaali.
Tehdaspuun metsänhoito-osasto kiinnitti varsinkin toisena toimintavuotena huomiota siihen, että osakkaiden metsissä oli lähinnä aikaisempien vuosien laajojen hakkuiden seurauksena runsaasti tarvetta metsähoitotöihin, joiden
hoitaminen oli vaikeaa silloisella työnjohtajamäärällä. Myös työvoiman niukkuutta pelättiin ja todettiin, että metsähoitotöiden tuottavuuden kohottamiseen
on suhtauduttava siihenastista vakavammin.
Tehdaspuu sai hoidettavakseen osakkaiden metsät, enimmillään 550 000
hehtaaria. Suuret muutokset 1980-luvun alkupuolella aiheuttivat hoidettaviin
metsiin lähes 100 000 hehtaarin vähennyksen, mutta metsänomistajien kanssa
tehdyt metsäpalvelusopimukset toivat lisähehtaareja, jotka edellyttivät Tehdaspuulta samantasoisia palveluja kuin osakkaiden metsät.
Ottaessaan vastuun osakasmetsien puun tuottamisesta Tehdaspuu sai
osakkailta runsaasti metsänhoidon menetelmiä taitavia ammattimiehiä. Osakkaat olivat kuitenkin suunnanneet resursseja omien metsien hoitoon hyvin
vaihtelevasti, joten käytetyt menetelmät erosivat olennaisesti toisistaan. Tehdaspuun tehtäväksi jäi parhaimpiin tuloksiin johtavien ja edullisimpien menetelmien valitseminen jo olemassa olevista kirjavista ohjeista. Kaikkiin ongelmiin
ei niistä löytynyt tyydyttävää ratkaisua, vaan paljon uuttakin oli luotava.
Osakasmetsät inventoitiin 1968–1973. Tieteellisenä asiantuntijana toimi
professori Aarne Nyyssönen. Toinen inventointikierros suoritettiin 1975–1983.
Maastotöissä oli parhaimmillaan 15 metsäteknikkoa ja pari metsäylioppilasta
sekä kartanpiirtämössä kymmenkunta kartanpiirtäjää.269
Insinööri Vesa Pomell kehitti 1983 Tehdaspuun toimeksiannosta Suomen
ensimmäisen digitaalisen atk-pohjaisen kartanpiirustusjärjestelmän. Se osoittautui erittäin toimintavarmaksi ja nosti tuottavuuden viisinkertaiseksi käsin
piirtämiseen verrattuna. Keväällä 1987 saatiin kaikkien osakkaiden metsät perusdigitoiduiksi tarkoitukseen hankitun tietokoneen muistiin.
Metsävaratiedot päätettiin pitää ajan tasalla. Tehdaspuun viimeinen metsänhoitopäällikkö Fred Kalland muisteli, että siihen sopivan järjestelmän kehittäminen osoittautui oletettua hankalammaksi ja se otettiin aluksi käyttöön yksinkertaistetussa muodossa. Kehittämistyötä jatkettiin ja uusi, aikaisempaa kehittyneempi versio valmistui 1980. Sitäkin paranneltiin vielä 1990-luvulla.270
Vuoden 1985 metsävaratiedot osoittavat, että Tehdaspuun toiminnan aikana osakasmetsien puuston keskitilavuus oli noussut lähes 20 prosenttia, kasvu lähes 70 prosenttia ja hakkuumahdollisuudet 50 prosenttia. Samaan aikaan
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koko maan puuston tilavuus oli kasvanut vastaavana aikana 30 prosenttia, kuten kasvukin. Koko maan poistumassa ei tapahtunut juurikaan muutosta. Metsät muodostivat silloin oleellisesti arvokkaamman puuntuotantoresurssin Tehdaspuun perustamisajankohtaan verrattuna. Hyvään kehitykseen olivat vaikuttaneet merkittävästi 1950- ja 1960- luvuilla suoritetut metsänuudistamistyöt ja
laaja ojitustoiminta. On myös ilmeistä, että Tehdaspuun aikana tapahtunut metsänhoidon tason nousu ja puun tuotannon kannalta oikein suunnatut hakkuut
myötävaikuttivat suotuisaan kehitykseen. Syyttä ei metsänhoitopäällikkönä
alusta alkaen toiminut Nils Bützow todennut eläkkeelle lähtiessään 1987: ”Kyllä
se on nähtävissä osakasmetsissä, että töitä siellä on tehty ja koko lailla hyvin tuloksin. Ja kyllä kai se on myönnettävä, että valtakunnallisestikin Tehdaspuun
asioissa olemme olleet ja olemme vieläkin edelläkävijöitä.”271
Professori Matti Kärkkäinen pitää Bützowin lausuntoa perusteltuna todetessaan, että Bützow toi metsänhoidon käytännön vahvimmalle pohjalle, ja hänen työtään jatkoi menestyksekkäästi Fred Kalland. ”Metsänhoitopäällikkö
Bützow ei ole vielä saanut sitä edelläkävijän arvostusta, minkä hän ansaitsisi.
Itse olen omaksunut paljon Tehdaspuu Oy:n metsänhoitoajatuksista.”272
Osakkaat ilmoittivat Tehdaspuulle alusta alkaen selvästi, että metsiä on
hakattava puuntuotannon kannalta järkevästi. Se on merkinnyt tietenkin hakkuumäärien asettumista noin kymmenen vuoden keskiarvoina inventointien
osoittamien hakkuumahdollisuuksien rajoihin, mutta vuotuiset vaihtelut ovat
olleet suuria, 0,5–2,2 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuumääristä ovat päättäneet
metsien omistajat, osakkaat, ja hakkuiden sijoittamisesta leimikon tarkkuudella
Tehdaspuu. Käytännössä näistä asioista on ollut tarpeen käydä hyvinkin yksityiskohtaisia neuvotteluja osakkaiden ja Tehdaspuun kesken muun muassa sen
vuoksi, että osakkaiden tarpeet ovat vaihdelleet vuosittain. Markkinatilanteen
mukaan on ollut tarvetta ohjata hakkuita jonkin puulajin, jopa puutavaralajinkin saamiseksi tai välttämiseksi. Nämä poimintahakkuutyyppiset hakkuut ovat
luonnollisesti hankaloittaneet kentän toimintaa ja johtaneet ajoittain kaksivaiheiseen korjuuseen, mikä on näkynyt myös korjuukustannuksissa. Muutoin
puun korjuu osakasmetsistä on ollut selvästi ostometsistä korjuuta halvempaa,
jopa kymmenen prosenttia osakasmetsien hyväksi.273 Tämä lähinnä leimikkojen
suuremmasta koosta johtuva kustannusero on kuitenkin hieman kaventunut
korjuumenetelmien kehittymisen myötä.
Biodiversiteetti on noussut esiin metsäkeskusteluissa aika ajoin aina vuodesta 1980 lähtien. Tämä elämän, lajien ja luonnon monimuotoisuutta tarkoittava käsite on aiheuttanut metsätaloudelle runsaasti työtä ja päänvaivaa. Fred
Kalland toteaa, että ”koko metsätalous oli 1990- luvulla helisemässä biodiversiteettiajatuksen kanssa. Sen maastouttaminen kenttään vaati kovaa kehittämistyötä. Siihen liittyvässä sertifiointityössä pyrimme yhteistyöhön Ruotsin kanssa
mutta siinä epäonnistuttiin. Lisäpaineita aiheuttivat yritysten toimialajohtajat,
jotka pelkäsivät asiakkaittensa reaktioita sen vuoksi, että ympäristöjärjestöt
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pyrkivät sabotoimaan niitä myyjiä, jotka käyttivät ympäristöjärjestöjen mielestä
väärää sertifiointijärjestelmää.”274 Metsäsertifioinnilla, joka käsitteenä syntyi
viime vuosisadan lopussa, halutaan osoittaa suunta metsänhoidon kehittämiselle. Metsäsertifikaatti on riippumattoman osapuolen myöntämä tarkastukseen
perustuva todistus siitä, että metsiä on hoidettu ja käytetty kestävyyden periaatteen mukaisesti. Käytössä on kaksi perusjärjestelmää, toinen ympäristöjärjestöjen voimakkaasti ajama, toinen sitä yleisesti käytännöllisempänä pidetty järjestelmä, jota metsänomistajat tukevat laajasti eri puolilla maapalloa.275 ”Tehdaspuu oli ainoa yritys, jolla oli suuri metsänhoitoesikunta. Sen päällikkönä
jouduin hoitamaan koko metsäteollisuuden asioita”, toteaa Kalland.276
3.1.2 Osto
Tehdaspuun ostopäällikkö teki esityksen yhtiön ostopolitiikan päälinjoiksi pian
suunnittelutyön alettua tammikuussa 1968 (ohessa kopio alkuperäisen esityksen alusta). Toimitusjohtaja hyväksyi esityksen johtoryhmäkäsittelyn jälkeen
helmikuussa. Käsittelen seuraavassa vain ostopolitiikan päälinjoja, sillä varsinaista ostotoimintaa olen kuvannut toisaalla tässä tutkimuksessa.
Tehdaspuun ostopolitiikan keskeinen kysymys oli päätös osallistumisesta
teollisuuden puunhankinnan yhteistyöhön tai jääminen sen ulkopuolelle. Tehdaspuun osuutta toiminta-alueensa puunhankinnasta pidettiin niin merkittävänä, että teollisuuden yhteistoiminta olisi tuskin mahdollista, jos Tehdaspuu ei
olisi siinä mukana. Katsottiin, että Tehdaspuun jääminen ostoyhteistyön ulkopuolelle merkitsisi myös valtakunnallisen yhteistyön edellytysten huononemista. Korostettiin rehellisyyden merkitystä jatkuvan yhteistyön edellytyksenä ja
päätettiin osallistua yhteistyöhön.
Ennen Tehdaspuuta kentän ostojärjestelyissä saman erän (usein erä tarkoitti leimikkoa) sahatukit, vanerikoivut ja kuitupuut käsiteltiin erikseen. Eräkohtaisista ostojärjestelyistä päätettiin pyrkiä alueittaiseen ostojärjestelyyn. Mikäli eräkohtaisia ostojärjestelyjä jouduttaisiin suorittamaan, niissä pyrittäisiin
puutavaralajeittaisen jaon asemesta kokonaisten leimikoiden jakoon, ja primäärisesti väärä puutavaralajijakautuma oikaistaisiin hankintatoimeksiannoilla ja
vaihdoilla. Hankinnan rationalisoinnin katsottiin edellyttävän siihenastista parempaa ostojen keskittämistä.
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Tehdaspuun tuli pyrkiä kehittämään silloista joustavampia puutavaran hinnastoja sekä sellaisia mittaus- ja hinnoittelumenetelmiä, joita käyttäen leimikko
voidaan kuutioida ja hinnoitella katkomatta runkoja ennen mittausta puutavaralajeiksi.
Edellytettiin, että Tehdaspuu pystyy suorittamaan puun korjuun halvimmalla mahdollisella tavalla, minkä vuoksi sen tuli pyrkiä pystyostoihin. Vastaavasti oli yleensä suhtauduttava kielteisesti yhteistoimintaan, jonka tarkoituksena on myyjäpuolen panoksen lisääminen puunhankinnassa. Sellaista yhteistoimintaa ovat esimerkiksi metsänhoitoyhdistysten suorittamat hankintaerien
yhteismyynnit. Metsäliittoa Tehdaspuu pitää tarpeettomana välikätenä sen
hankkiessa puuta yli omien tehtaittensa tarpeen (vrt. Heikkerö, s. 67 ja 68).
Yhtyneiden ja Kymmenen yhdistyttyä suurten puunostajien määrä väheni
yhdellä. Metsälehden pilapiirtäjän näkemyksen mukaan ostajajoukon supistuminen oli pelkästään ostajan asemaa helpottava asia, kun ei turhaan tarvinnut
pähkäillä, kenelle myy. Pilapiirtäjän kritiikki puumarkkinoiden keskittymisestä
ja metsänomistajan aseman heikentymisestä saavutti tarkoituksensa harvinaisen hyvin.
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Toimiko Tehdaspuun ostopolitiikka käytännössä? Paperille kirjoitettuna Tehdaspuu ostopolitiikka säilyi siistinä organisaatiokäsikirjassa. Kerran luettuna ja
koulutustilaisuudessa toistettuna se säilyi takaraivossa, josta se osoitti oikean
suunnan. Tehdaspuu ei saavuttanut kaikkia ostopolitiikkansa edellyttämiä tavoitteita, eteni tosin niissäkin osoitettuun suuntaan ja epäonnistui täydellisesti –
ilman omaa syytään – vain Metsäliiton etenemisen estämisessä.277
3.1.3 Korjuu
Tehdaspuun ottaessa vastuun osakkaittensa puunkorjuusta oli moottorisaha
yleisesti käytössä. Puut katkottiin pääasiassa määrämittaan, ja metsäkuljetus
hoidettiin enimmäkseen hevosilla ja maataloustraktoreilla. 1960 oli arvioitu, että
metsätöissä tarvittaisiin lähitulevaisuudessa 100 000–150 000 hevosta. Ruotsissa
oli jo silloin pulaa hevosista, ja muutamat metsäyhtiöt perustivat pulaa torjumaan hevoskasvattamoja. Koneellistaminen edistyi kuitenkin arvioitua nopeammin, sillä tammikuussa 1969, puolen vuoden kuluttua Tehdaspuun toiminnan alkamisesta, sen savotoilla oli vain 1901 hevosta. Lihasvoimaa oli vielä kuitenkin runsaasti, olihan metsätyömiehiä vielä 8 670.278 Metsätraktoreitakin oli jo
nimeksi. Pystymittausta, vähän ennen Tehdaspuun perustamista kehitettyä
uutta mittausmenetelmää, opeteltiin ja työvaihetaksat otettiin käyttöön kokeiluluonteisesti.
Alkuvuodesta 1968, ennen Tehdaspuun toiminnan alkamista, tehtiin työmaatutkimus, jonka tulosten perusteella asetettiin tavoitteet korjuun ja kuljetuksen kehittämiselle. Tärkeimmäksi tavoitteeksi nousi korjuukustannusten
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minimointi, minkä katsottiin edellyttävän muun muassa koneellistamisasteen
voimakasta lisäämistä.
Kaksi vuotta aikaisemmin 21. kesäkuuta 1966 oli Joensuussa tehty hakkuita koskeva rationalisointisopimus, joka merkitsi käännekohtaa puunkorjuun
kehittämisessä. Tilaisuudessa aluemetsänhoitaja Väinö Niku edusti A. Ahlström Osakeyhtiötä ja aluemetsänhoitaja Veikko Tiainen Oy Kaukas Ab:tä.
Puunjalostusteollisuuden Työnantajaliittoa edustivat metsänhoitajat Tauno Simonen ja Isto Leppä ja Suomen Maaseututyöväen Liittoa puheenjohtaja Niilo
Hämäläinen ja piiriasiamies Vilho Turunen.279 Sopimuksella mahdollistettiin
vajaakarsitun ja silmämääräisesti katkotun kuitupuun teko. Samalla hyväksyttiin se tärkeä periaate, että jos työtä vähennetään, alennetaan yksikköpalkkaa
vastaavasti. Esimerkiksi vajaakarsitun kuusikuitupuun taksaa alennettiin noin
30 prosenttia. Neuvottelun avainhenkilö oli Maaseututyöväen Liiton puheenjohtaja Niilo Hämäläinen, joka muutaman viikon kuluttua neuvottelusta siirtyi
SAK:n puheenjohtajaksi. Tämä sopimus on yksi niistä Hämäläisen kannanotoista, joissa hän osoitti olevansa ennakkoluuloton ja rohkea johtaja. Niilo Hämäläisen läheisin työtoveri SAK:ssa oli ekonomisti Pekka Morri, jonka mielestä Hämäläinen oli keskusteleva, delegoiva ja velvollisuudentuntoinen johtaja. Hänelle olivat ominaisia nopeat toimeksiannot, joihin hän odotti tuloksiakin nopeasti.
Hämäläinen oli monen muun työmarkkinajohtajan lailla enemmän leader kuin
manager.280
Valtakunnallisesti puutavaran mittausmenetelmät eivät kehittyneet niin
nopeasti kuin hakkuumenetelmien käytön vuoksi olisi ollut suotavaa. Pystymittauksen lisäksi vajaakarsittujen puiden määriä selvitettiin myös pinomittauksella, jolloin tulokset olivat aluksi usein hyvinkin epätarkkoja. Vajaakarsittu, silmävaraisesti katkottu kuitupuukasa oli huolimattoman näköinen verrattuna
pinnanmyötäisesti karsitun, määrämittaisen tavaran pinoon. Kasojen huolimaton ulkonäkö on saattanut vaikuttaa laatu- ja määräkriteerien yleiseen löystymiseen, joka korjautui vasta kovan työn jälkeen 1980-luvulla. Vajaakarsittua
puuta, josta käytettiin myös nimitystä karvainen tavara, ryhdyttiin hankkimaan
puutteellisen valmistelun jälkeen.
Tehdaspuu pyrki siis jo heti ensimmäisenä toimintavuotenaan puunkorjuussa mahdollisimman tehokkaisiin ja kustannuksiltaan edullisiin menetelmiin. Korjuuta koneellistettiin nopeasti. Puutavaran juonnossa oli ensimmäisenä talvena lähes 700 maataloustraktoria, joiden määrä väheni nopeasti, kunnes
1987 niitä oli enää kymmenkunta. Maataloustraktori joutui väistymään tähän
työhön sitä paremmin sopivan varsinaisen juontotraktorin tieltä.
Puun mittaus, joka sinänsä on vain kustannuksia aiheuttava työvaihe
puun hankinnassa, on vaatinut suuria kehittämisponnistuksia niin Tehdaspuussa kuin koko valtakunnassa. Tehdaspuun aloittaessa toimintansa puut mitattiin yleensä jälkimittauksena tienvarressa, tukit kappaleittain teknisinä kuutiojalkoina, kuitupuut pinomitalla pinokuutiometreinä.
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Kiintokuutioon siirtyminen 1970-luvun alussa mahdollisti pystymittauksen ja avasi tien kehittyneisiin korjuumenetelmiin, hakkuutyön rationalisointiin. Tehdaspuu oli pystymittauksen etujoukoissa, kehittäjinä erityisesti kehittämispäällikkö, myöhemmin toimitusjohtaja Väinö Niku ja metsäteknikko
Veikko Pihlanen. Pystymittaus otettiin Tehdaspuussa nopeasti laajamittaiseen
käyttöön. Kun 1973 vain kolmannes korjatusta puumäärästä mitattiin pystyyn,
jo paria vuotta myöhemmin osuus oli noussut 70 prosenttiin, millä tasolla se
säilyi kauan. Tehdaspuusta oli tullut valtakunnan suurin pystymittaaja. Uusien
mittausmenetelmien kehittämiseksi perustettiin Tehdaspuun aloitteesta mittausneuvosto eri osapuolten yhteiseksi valtakunnalliseksi elimeksi.
Pystymittauksessa mentiin ajoittain liian pitkälle. Mitattiin pystyyn turhan
pieniä ja pienipuustoisia leimikoita. Myöskään tukin laatua ei maltettu aina
määrittää menetelmän edellyttämällä tavalla. Uudet mittausmenetelmät ja ennen kaikkea konemittauksen kehittyminen laskivat pystymittauksen osuuden
marginaaliseksi.
Pystymittaus mahdollisti kehittyneiden hakkuumenetelmien lisäksi myös
hakkuun koneellistamisen. Tehdaspuu omisti työmaillaan toimineet koneet
vuoteen 1978 saakka, jolloin niitä oli 16. Siinä vaiheessa koneet myytiin yhtiön
vakinaisille yrittäjille ja yhtiön palveluksessa oleville koneiden kuljettajille.
Vaikka Tehdaspuu luopui omista korjuukoneista, se osallistui aktiivisesti niiden
kehittämiseen. Kun koneiden hinnat ryöstäytyivät ostajien mielestä sietämättömän korkeiksi, Tehdaspuu valmistutti yhteistyössä yrittäjien ja konevalmistajien kanssa uudentyyppisiä monitoimikoneita eli motoja, joissa uusi moto-osa
asennettiin käytetyn mutta edelleen käyttökelpoisen metsätraktorin päälle.
Hannu Airavaara, Tehdaspuun ainoa insinööri, oli kiinteästi mukana tässä kehittämistyössä. Hänen mukaansa konetta kohti säästettiin satojatuhansia markkoja.281 Motoja rakennettiin Tehdaspuun töihin pari kymmentä.
Myös korjuu miestyönä muuttui Tehdaspuun aikana paljon: kuitupuun
pituus kasvoi, karsimistarve väheni, puiden kasaus väheni ja tuottavuus nousi
tuntuvasti. Pitkän (4,5–6-metrisen) kuitupuun yleistyminen edellytti myös tehtaiden puunkäsittelyn kehittämistä, minkä osakkaat hoitivat erinomaisesti. Varsinkin harvennusmetsien korjuuta rationalisoitiin myös siten, että luovuttiin
leimauksesta erillisenä työvaiheena ja annettiin metsurin valita puut kaatotyön
yhteydessä. Metsätehon tutkimusten mukaan tässä menetelmässä metsurin
työaika lisääntyi keskimäärin 2,6 prosenttia, mikä merkitsi silloisen kustannustason, 310 mk/päivä, mukaan ensiharvennuksissa hakkuukustannuksiin lisää
noin 1,40 mk/m3. Vastaavissa oloissa leimaus erillisenä työvaiheena maksoi
5,50–7,50 mk/m3. Kun näiden kahden leimaustavan tulokset eivät samojen tutkimusten mukaan poikenneet toisistaan olennaisesti, oli metsurin leimaukseen
siirtyminen ainakin ensiharvennuksissa selvästi kannattava ratkaisu.282
Öljykriisit 1970-luvulla muuttivat Jensen-Eriksenin mukaan pysyvästi
suomalaisen puunjalostusteollisuuden suhtautumista öljyyn ja energiakysy281
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myksiin. Tavoitteeksi tuli olla tuhlaamatta energiaa. Tehdaspuu aloitti jo 1970luvulla niin sanottujen marginaalipuiden, kantojen ja hakkuutähteiden, hankinnan. Niiden korjuuseen sopivaa kalustoa kehitettiin. Öljyn hinnan tilapäinen
aleneminen 1980-luvulla aiheutti notkahduksen korjattuihin määriin, mutta
vuodesta 1985 lähtien korjuumäärät ovat nousseet.283
Metsäkuljetuksessa oli 1970-luvun loppuun mennessä siirrytty suuressa
määrin kiinteään urakoitsijakuntaan, mikä oli asetettu tavoitteeksi 1973. Kasvatushakkuiden yleistyminen ja paineet ympärivuotisen korjuun lisäämiseen asettivat suuria vaatimuksia myös metsätraktoreille. Koneet olivat 1980-luvun alkuvuosiin tultaessa ylijäreytyneet, joten niiden järkevä käyttö näissä muuttuvissa oloissa oli vaikeaa. Ratkaisuksi konekauppiaat tarjosivat Ruotsissa kehitettyjä pienkoneita, jotka olivat täysin kelvottomia Tehdaspuun tarpeisiin.
Niinpä Tehdaspuu alkoi muotoilla vaatimuksensa metsätraktoreille ja muullekin urakkasuhteeseen ottamalleen konekalustolle.
Vuonna 1982 silloinen operaatiopäällikkö Kari Laitinen kirjoitti Tehdaspuun metsäkonepolitiikasta tiedotuslehdessä: ”Tehdaspuun ensisijainen metsätraktori kuuluu niin sanottuun keskikokoiseen luokkaan. Suuria metsäkoneita
käytetään erikoisolosuhteissa, esimerkiksi koneen työskennellessä pääasiassa
monitoimikoneen yhteydessä.”284 Myöhemmin Hannu Airavaara kiteytti Tehdaspuun toivomukset metsäkoneelle: keskikokoinen eli alle 11 tonnia, leveät
renkaat, yli kymmeneen metriin ulottuva kuormain285. Tuolloin ainoa nämä
vaatimukset täyttävä metsätraktori oli kotimaista pienkonetuotantoa oleva
Ponsse, jonka kehittelyssä Tehdaspuukin oli ollut mukana. Suuret konevalmistajat leimasivat Tehdaspuun konevaatimukset joko mahdottomiksi tai perusteettomiksi, mutta kumma kyllä, kahden vuoden sisään kaikilta valmistajilta oli
tarjolla Tehdaspuun normit täyttävä kone. Tästä konetyypistä on tullut sekä
Tehdaspuun että koko valtakunnan yleisin.
Vaikka herrat sopivatkin laatuvaatimuksista ja vaikka kuljetusmiehet tai
tehdasvarastoista vastaavat saattavat pilata hyvänkin puutavaran, niin hakkuumies metsurina tai koneenkuljettajana ratkaisee tekemisillään eniten, millaiseksi puutavaran laatu muodostuu. Laatuun kiinnitettiin huomiota heti alusta
alkaen, joskin tuolloin muotiin tullut ”karvainen tavara” saattoi hieman horjuttaa perinteistä laatukäsitettä. Laatukoulutusta annettiin muun muassa jatkokursseilla ja julkaistiin Puutavaran laatuaapinen -niminen kirjanen, joka jaettiin
toimihenkilöille, metsureille ja urakoitsijoille.
Suomen sahat lisäsivät 1980-luvulle tultaessa tuotantoaan rajusti. Määrätarpeet nousivat päällimmäisiksi tukin laadun jäädessä toiseksi. Tätä sahaushumalaa seurasi ankara krapula sahakuolemineen. Osasyylliseksi nostettiin tukin laatu, joka olikin näiden suurten sahausvuosien saatossa jäänyt melkoisen
kauas Järvi-Suomen laatuvaatimuksista.
Kurinpalautus alkoi 1980-luvun puolivälissä. Jos koville joutui koko Tehdaspuun hankintaorganisaatio, niin kovia joutuivat ilmeisesti kokemaan met283
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sänomistajatkin. Ostajahan alkoi vaatia sopimuksen mukaista laatua! Tilanne
alkoi korjaantua, joskin hitaasti. Kevään 1987 hintasopimuksessa muokattiin
havutukin laatuvaatimuksia aikaisempaa kireämmiksi. Samalla kun ne otettiin
käyttöön, teollisuus tiukensi laadunvalvontakäytäntöään. Puunmyyjäpuoli masinoi asiasta äläkän, ja niinpä kevään hintasopimuksessa tukin laatuvaatimuksia jälleen höllennettiin. Onnettominta tässä tapahtumasarjassa oli, että erittäin
laajamittainen laatukoulutus ehdittiin viedä läpi vuoden 1987 aikana. Kun laatuvaatimukset palautettiin näin pian miltei entiselleen, turhautui moni tukin
laadusta tosissaan saarnannut osto- ja korjuupomo.
Tehdaspuun korjuumäärä 1987 oli 5,4 miljoonaa kuutiometriä eli 44 prosenttia tehtaiden käyttämästä 12,3 kuutiometristä sinä vuonna. Oman korjuun
lisäksi tarvittiin hankintakaupoilla ostettua ja osakkaiden omista metsistä hakattua puuta sekä tuontipuuta. Osakasmetsien ja sopimustilojen suuresta määrästä johtuen harvennusten osuus oli Tehdaspuussa selvästi korkeampi kuin
muissa yrityksissä keskimäärin senkin vuoksi, että harvennukset pyrittiin tekemään ajallaan. Ostopuun varassa olleet yhtiöt välttivät harvennushakkuita.
Tehdaspuussa kasvatushakkuita oli noin 40 prosenttia, kun se oli valtakunnassa
30 prosentin tasolla.286 Tästä huolimatta Tehdaspuu oli kustannusvertailussa
vähintään kilpailukykyinen. Kehittyneet menetelmät eli konehakkuu, pitkän
kuitupuun hakkuu, perusteellinen koulutustoiminta ja pystymittaus tekivät
tämän mahdolliseksi.
Konehakkuu oli vähitellen alkanut 1970-luvun alussa suurin teknisin vaikeuksin ja kohdaten voimakasta muutosvastarintaa. Vuosikymmenen lopulla
hakkuukoneiden hinnat nousivat niin korkeiksi, että koneellistuminen pysähtyi
useiksi vuosiksi. Tehdaspuu alkoi 1980-luvun alussa itse rakennuttaa niin sanottuja kaatomotoja käytettyjen isojen metsätraktorien alustoille eri valmistajien
komponenteista. Näin syntyivät Tehdaspuun mallin mukaiset kaksioteharvesterit, jotka soveltuivat uudistushakkuille. Koneet kehittyivät vähitellen, ja niihin
tulivat ensimmäiset kuutioivat mittalaitteet. Kuutiointi perustui tukkien kappaleittaiseen mittaukseen kuten manuaalisestikin mitattaessa. Kuitupuu kuutioitiin pituuden ja keskiläpimitan perusteella. Perinteisten, helposti ymmärrettävien mittausmenetelmien käyttö mahdollisti motomittauksen nopean käyttöönoton. Sitä oli myös helppo tarkistaa. Jos heti olisi siirrytty nykyisin käytettävään
pätkittäiseen mittaukseen, olisi konemittauksen käyttö aiheuttanut suurta vastustusta ja epävarmuutta.
Tehdaspuu kehitti TEKES-rahoituksella Marttiini-kaatomotoon pätkittäin
kymmenen senttimetrin välein kuutioivan mittalaitteen, joka toimi tyydyttävästi. Asiantuntijana projektissa toimi professori Matti Kärkkäinen. Hän määritteli
käytettävän menetelmän, jota kutsuttiin myös todellisen tilavuuden mittaamiseksi. Tämä johti pätkittäisen mittausmenetelmän yleistymiseen. TEKEShankkeen yhteydessä kehitettiin myös värimerkkauslaitetta, jolla toisiaan muistuttavat puutavaralajit voitiin erottaa.287 Konehakkuut yleistyivät myös kasvatushakkuissa 1980-loppupuolelta alkaen Tehdaspuun operatiivisen- ja metsän286
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hoitotoiminnon yhteistyön ansiosta. Asiantuntijana oli keskeisesti Antti Isomäki
Metlasta. Tukea saatiin myös muilta metsäalan toimijoilta, jotka ymmärsivät
asian tärkeyden. Ratkaisevaa oli 20 metrin ajouravälin käyttö. Välivaiheessa
kokeiltiin muitakin ratkaisuja, joista jouduttiin luopumaan niiden haittavaikutusten vuoksi.
Metsäkuljetus oli 1980-luvun puolivälissä kehittynyt myös kesäaikaisen
harvennushakkuun tarpeisiin. Koneet olivat kehittyneet, renkaat leventyneet ja
pitkäulotteiset kymmenen metrin nosturit olivat yleistyneet. Ponsse esitteli 1983
S15-kuormatraktorin, jossa oli samassa koneessa kaikki tärkeät ominaisuudet.
Tämä johti jopa erään konevalmistajan ja Tehdaspuun tiukkaan yhteenottoon,
mikä kuvastaa silloisen muutoksen suuruutta ja merkittävyyttä. Vuonna 1987
Tehdaspuun vaatimukset täyttäviä kuormatraktoreita oli ajossa kaksi kolmasosaa 152 kuormatraktorin kokonaismäärästä. Kehitys oli todella nopeaa.
Koneellistamisen ja kehittyneiden menetelmien ansiosta korjuukustannukset alenivat yhdeksän prosenttia vuonna 1987, vaikka kustannustekijät ja
taksat nousivat nelisen prosenttia.288 Koneellinen hakkuu oli todella merkittävä
keino alentaa korjuukustannuksia. Ero manuaaliseen hakkuuseen perustuvaan
korjuukustannukseen oli tuolloin noin seitsemän markkaa kuutiolta, runsaat 15
prosenttia. Konemittauksen tulo lopetti pystymittauksen, joka oli metsäyhteiskustannusten suurin yksittäinen tekijä. Konehakkuun edistämiseksi Tehdaspuu
päätti, että vuoteen 1990 mennessä konehakkuun osuus tulee nostaa 40 prosentin tasolle289. Tavoitetason mataluus kuvaa sen aikaista asenneilmastoa. Todellisuudessa konehakkuun osuus oli 48 prosenttia vuonna 1990 (kasvatushakkuissa motoprosentti oli 16) ja nousi vuoteen 1994 mennessä 88 prosenttiin.290 Tällöin harvennusleimikoista hakattiin koneellisesti jo 76 prosenttia. Konehakkuun
nopean kasvun aikana Tehdaspuu saavutti useiden kymmenien miljoonien
markkojen kustannussäästön.
Operatiivisesti vuoden 1991 jälkeen konehakkuun osuus mahdollisti tukkien tehdasvarastojen alentamisen kesäksi jotakuinkin nollaan, koska konehakkuun käynnistäminen lomien jälkeen pari viikkoa ennen sahauksen alkua varmisti tukkien nopean saatavuuden.
Konehakkuun kasvu aiheutti jatkuvan metsätyöntekijöiden vähentämistarpeen. Heitä oli 1987 kuukausittain keskimäärin 2167, vuoden 1994 lopussa
enää 371. Metsurin päätyöksi oli tullut metsänhoitotyö. Vähentäminen jouduttiin tekemään eläkejärjestelyin ja irtisanomalla. Lomautukset olivat laajaalaisesti käytössä usean vuoden ajan. Metsälehti kirjoitti, että koneiden käytön
lisääminen vaaransi koko maassa noin 25 000 metsurin leipätyön291. Maaseututyöväen liiton puheenjohtaja Esa Ihalainenkin halusi jarrutella koneellistamisinnostusta. Hänen mielestään koneellistaminen ei ollut kenenkään hallinnassa ja sitä ohjasivat konevalmistajat ja koneiden myyjät. Ihalainen ei kuitenkaan nähnyt esteitä hakkuiden järkevälle koneellistamiselle.292 Metsähallituksen
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ja metsäteollisuuden koneellistamispolitiikassa oli suuri ero: metsähallitus koneellisti hitaasti ja pyrki siten turvaamaan syrjäseutujen työllisyyden, metsäteollisuus eteni selvästi nopeammin.
Ranta- ja saarimetsien korjuu oli laajasti käytössä varsinkin Saimaan vesistöalueella. Vuosittain korjattiin noin 250 000 m3. Saarimetsille oli ominaista erittäin hyvälaatuinen koivu- ja mäntytukki. Korjuussa käytettiin konekorjuun lisäksi uivaa niputuskalustoa, niin sanottuja nippuloita, joita oli kehitetty Tehdaspuun perustamisesta lähtien. Korjuun kannattavuus perustui suuriin uittokausittaisiin suoritteisiin. Pienillä vuosisuoritteilla kustannukset olisivat nousseet liian korkeiksi. Ranta- ja saarimetsissä työskennelleet yrittäjät saivat näin
koko uittokaudeksi hyvän työllisyyden. Nippuloita siirrettiin aluksi yhtiön hinausmoottoreilla, mutta myöhemmin ne ja nippulat myytiin yrittäjille ja yhtiö
järjesti heille koulutuksen vaadittujen pätevyyksien saavuttamiseksi. Niputuskalusto kehitettiin sivulle kaatavista nippuloista pienemmiksi, vedessä olleisiin
kehikoihin niputtaviksi. Huonosti kelluvien vähemmistöpuutavaralajien kuljettamiseksi kehitettiin erilaisia proomuratkaisuja.
Erilaisia koko- ja osapuukokeiluja tehtiin jo 1980-luvun loppupuolella,
mutta ne eivät silloin johtaneet sen pidemmälle. Näistä on sittemmin vuoteen
2010 mennessä kehittynyt niin sanottu yhdistetty aines- ja energiapuun korjuu.293
Tässä kappaleessa on osoitettu, että Tehdaspuu oli korjuun kehittäjänä
valtakunnan huippuluokkaa. Työmaatutkimus 1968 antoi perusteet sekä korjuun että kuljetuksen kehittämiselle. Pystymittauksen otto nopeasti laajaan
käyttöön antoi mahdollisuuden kehittyneisiin hakkuumenetelmiin ja nopeaan
hakkuun koneellistamiseen. Korjuukoneita kehitettiin yhteistyössä konevalmistajien ja yrittäjien kanssa ja määriteltiin koneille asetettavat vaatimukset. Sahojen tukkivarastojen suuruus pystyttiin minimoimaan myös kesäaikana. Onnistuneen henkilöstöpolitiikan ansiosta saatiin korkeatasoisia osaajia kehittämistehtäviin. Matti Kärkkäisen arvion mukaan ”Tehdaspuu Oy:ssä oli ajan tavan
mukaisesti laaja esikunta, joka pystyi todella kehittämään metsätaloutta, erityisesti puunkorjuuta”.294 – Mikä oli puolueettoman osapuolen kannanotto korjuun kehittäjien paremmuusjärjestykseen? Metsätehon toimitusjohtajana 1991–
2005 toiminut metsänhoitaja Erkki Alalammi antoi seuraavan lausunnon: ”
’Meillä on maailman paras firma’ -kisaa käytiin Tepun [Tehdaspuun] ja Puulaakin kesken, mutta sitten vuoden 1984 jälkeen, Puulaakin upottua, moni kyllä
piti Tepua ykkösenä. En voi Metsätehon osalta vannoen todistaa, mikä oli ranking, ja esimerkiksi vuositilastoja osakkaille esiteltäessä varottiin visusti paljastamatta firmojen lukuja. Tiedän kyllä, että kolmen suuren (siis Tepu, Enso ja
Metsäliitto) ekspertit vaihtoivat tietoja keskenään, ja siitä voi tepulaisten ’uhokin’ johtua. Mutta paremmuuteen tarvitaan mielestäni muutakin kuin yksikkökustannusten pienuutta. Yhdestä asiasta olimme Metsätehossa yksimielisiä 90-
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luvun puolesta välistä alkaen: metsähallitus oli kehitysmyönteisin yhteisö piirissämme!”295
3.1.4 Kuljetus
Kuljetusten ohjaus tosiajassa
Heinäkuun alussa 1968 Tehdaspuun kiireisimpänä tehtävänä oli tietysti huolehtia lähes 30 osakastehtaan puun kuljetuksista. Kaukovarastoissa oli puuta 3,4
miljoonaa kuutiometriä, joten siltä osin edellytykset olivat olemassa, joskin tehtaittain ja osakkaittain varastoissa oli melkoisia eroja. Aluksi ei ollut edellytyksiä kuljetusten optimointiohjelman täysimääräiseen hyödyntämiseen, mutta
kuljetukset onnistuivat silti tyydyttävästi.
Vaikka oston ja kuljetustenkin yleissuunnittelussa käytettiin alusta lähtien
kuljetusoptimointimallia, sen tuloksia ei suoranaisesti käytetty kuljetusten ohjaukseen. Optimointi antoi kuitenkin aina vankan perustan ohjauksen suunnittelulle. Olosuhteiden muutokset ja tehtaiden käyntihäiriöt aiheuttivat ajoittain
kuljetuserien osoitteisiin muutoksia. Kuljetusten ohjauksesta 1979–1985 vastannut kuljetusmetsänhoitaja Väinö Hirvonen kuvaa työtään seuraavasti:
”Kahdesti vuodeksi eteenpäin laadittavien hankinta- ja kuljetussuunnitelmien yhteydessä syntyy ensimmäinen asetelma kuljetusten ohjauksesta ja
mahdollisista kriittisistä tilanteista. Matkan varrella tulee tietysti muutoksia
johtuen tehtaiden käytöstä, hankintatilanteista, tuontipuista, keleistä ym. Nämä
hoidetaan kuukausittain pidettävissä kuljetuspalavereissa ja niissä syntyvillä
kuljetusohjelmilla tai päivittäisillä yhteydenotoilla. Kuljetusasioissa on tietty
kontaktiverkko, johon kuuluvat Tehdaspuun kuljetusmiesten lisäksi mm. osakkaiden ja osakkaiden tehtaiden puuhuollosta vastaavat henkilöt sekä vierastoimittajien, samoin kuin uittoyhdistysten ja VR:n edustajat.”296
”Kun tietää tehtaiden tarkat tilanteet, Tehdaspuun puuvarastojen toimitusvalmiuden operatiivisesta ilmoituksesta ja muut toimitustilanteet, pystyy
äkillisetkin muutokset tämän kontaktiverkon avulla hallitsemaan. Kuljetetusta
seurataan reaaliajassa vuoden 1980 alussa käyttöön otetulla Simplexjärjestelmällä. Ohjelmista poikkeamat näkyvät muun muassa keskuskonttorin
kuvaruudussa ja vinoutumat voidaan oikaista välittömästi aiheuttamisperiaatetta noudattaen. Kuljetustapaa määritettäessä on aina kirkkaana mielessä halvin kaava. Niinpä uittoa on Tehdaspuussa hyödynnetty hyvin – joskus jopa
monen mukanaolijan mielenrauhan ja yöunienkin kustannuksella.”297
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Lusto/Metsähallituksen kokoelma.

Tehdaspuu on itse hoitanut hankkimansa puun uiton käytännöllisesti katsoen
vain Saimaan yksityisuittoalueella, missä työ on tehty yhtiön omalla hinauskalustolla. Kuorma-autourakoitsijat ja VR ovat hoitaneet maakuljetukset, meriväylillä kuljetus on ollut pääosin itsenäisten yrittäjien tehtävänä ja muualla sisävesistöillä uitosta ovat vastanneet uittoyhdistykset omilla toiminta-alueillaan.

KUVIO 9

Kuljetuskustannukset 1969–1987. (Tiainen.)

1980-luvulla tapahtuneet muutokset Tehdaspuun osakas- ja asiakassuhteissa merkitsivät uiton selvää siirtymää Kallavedeltä Pieliselle ja Saimaalle.
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Osakkaiden puuntarpeen kasvaessa lisääntyneet puumäärät kuljetettiin enimmäkseen maitse, jolloin uiton suhteellinen osuus pieneni. Yksi uiton osuutta
kaventavista tekijöistä oli pyrkiminen entistä tuoreempaan raaka-aineeseen.
Myös osakkaiden talousviisaat olivat uhka uiton olemassaololle: heidän intohimoinen pyrkimyksensä mahdollisimman pieniin puuvarastoihin pakotti turvautumaan uittoa kalliimpiin kuljetuksiin useammin kuin kustannusten perusteella olisi ollut perusteltua. Toki puun riittämätön saatavuus ajoi ajoittain samansuuntaiseen lopputulokseen. Suurilla hinausväylillä, kuten Saimaalla, ei
uittomäärän tilapäinen väheneminen ollut kohtalokasta, sen sijaan pienille väylille se merkitsi joskus uiton loppumista. Silloin oli yleensä kysymys pienten
puuvarastojen ohella myös uittajien yhteisvastuun puutteesta.
Monista uhkatekijöistä huolimatta uitto säilytti asemansa merkittävänä
Tehdaspuun kuljetusmuotona. Tehdaspuu ja sen osakasyhtiöt olivat suurina
uittajina aktiivisesti kehittämässä uittoyhdistysten toimintaa. Pohjois-Karjalan
ja Savon uittoyhdistykset sulautuivat Savo-Karjalan Uittoyhdistykseksi 1986 ja
tämä uittoyhdistys ja Kymin Uittoyhdistys yhdistyivät 1994 Järvi-Suomen Uittoyhdistykseksi.
Suomessa alkoi 1950-luvulla keskustelu Keiteleen ja Päijänteen välisen
väylän saattamiseksi nippu-uittokelpoiseksi. Tehdaspuu piti tätä hanketta hyödyllisenä sekä yleisen uittoedun kannalta että myös sen kansantaloudellisesti
edullisten vaikutusten vuoksi. Jo yksin maanteiden rasituksen vähentämiseksi
tuli rakentaa 1986 valmistunut Keitele–Päijänne-kanava ja tulisi rakentaa Iisvesi–Haukivesi-kanava.
Uittokalusto
Osakkaat aloittivat hinaukset Saimaalla 1968 ennen Tehdaspuun varsinaisen
toiminnan alkua. Seuraavasta vuodesta alkaen hinaukset siirrettiin Tehdaspuulle, jolle siirtyi osakkailta myös hinauskalusto miehistöineen. Ennen tätä järjestelyä johtokunta oli selvittänyt mahdollisuudet solmia hinaussopimuksia ulkopuolisten kanssa, mutta selvitystyö ei johtanut sopimuksiin. Tehdaspuun hinaustoimisto sijoitettiin Kaukaan omistamalta Lauritsalan telakalta vuokrattuihin tiloihin. 1971 Tehdaspuun kuljetusosasto siirtyi operaatio-osastolle, jossa
sen uittojaos peri kuljetustoimiston tehtävät. Sen päälliköksi nimitettiin metsänhoitaja Jukka Kunnari.298
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Saimaan hinaus

Nippulautta hinauksessa. M/S Matti on ottanut lautan Konnuksen kanavalta ja on nyt tulossa Leppävirran sillan kohdalle. (Lusto/Elias Purhosen kokoelma/Elias Purhonen)

Keskuskonttorin kuljetusosaston organisaatioon kuului jo toiminnan alkamispäivästä lukien Saimaan hinaustoimisto, sijoituspaikkana Savonlinna ja tehtävänä Tehdaspuun hankkimien puiden hinaus osakkaiden tehtaille. Hinaustoimisto ei kuitenkaan sijoittunut Savonlinnaan vaan Lauritsalaan, jossa sen tukikohdaksi vuokrattiin Kaukaalta Lauritsalan telakka marraskuun alusta 1968.
Kesän 1968 hinaukset osakkaat hoitivat omilla aluksillaan, koska hinausten siirtämistä osakkailta Tehdaspuulle keskellä kesää pidettiin liian riskialttiina. Hinauskauden päätyttyä osakkailta siirtyi Tehdaspuulle laivasto, jolla Tehdaspuu
aloitti 1969 oman hinauksen Saimaalla.
Hinausta Saimaan kanavassa
Tehdaspuu käytti Saimaan kanavaa ensimmäistä kertaa uittoon syksyllä 1971,
jolloin hinattiin Ruotsista ostettua puuta yksi lautallinen kanavan läpi Lauritsalaan. Länsituonti jatkui seuraavat kaksi vuotta sekä suorina hinauksina että
proomukuljetuksina Ruotsista. Ruotsin tuonnin loputtua jatkui kanavan hyödyntäminen tuonnilla Neuvostoliitosta. Tuonnin loputtua 1975 muutettiin hinaussuunta kanavassa luonnollisemmaksi eli puuta alettiin hinata Saimaalta
rannikkotehtaille Sunilaan, Tolkkisiin ja Kotkaan Hallan sahalle, joitakin eriä
jopa Uuraasta Ruotsiin hinattaviksi.
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Hinauksissa alkoi 1980 uusi käytäntö, jonka aikana on tehty ulkopuolisten
yritysten kanssa hinaussopimuksia. Niiden ansiosta Tehdaspuun hinausmärät
pysyivät tasaisen korkeina, vaikka osakkaiden puita hinattiin hieman aikaisempaa vähemmän.
Kasvanut uittosuorite jarrutti kustannuskehitystä. Palkat ja polttoaineet
muodostivat uiton kustannuksista pääosan. Vaikka etenkin palkkojen kustannuskehitys oli uitossa varsin nousujohteinen, uitto säilytti hyvin kilpailukykynsä. 1970-luvun öljykriisi suorastaan lisäsi uiton edullisuutta. Määrät vaikuttivat
luonnollisesti paljon vuotuisiin yksikkökustannuksiin, jotka ovatkin vaihdelleet
vuosien mittaan paljon.
Vaikka uitto näyttää rannalta katsoen samalta kuin aina ennenkin, on uiton kehitys ollut merkittävä. Hinaustehon kasvun myötä myös hinausyksiköiden, nippujen ja lauttojen, koko kasvoi seuraavasti:299
Keskikoko, m3
Vuosi
Niput
1969
16,3
1987
19,0

Lautat
13 500
25 500

Uiton lisäksi Tehdaspuu on harjoittanut puutavaran aluskuljetusta, josta
on muodostunut kilpailukykyinen vaihtoehto tiettyjen marginaaliluonteisten
erien kuljetuksissa. Pääosa tästä on ollut neuvostoliittolaista, myöhemmin venäläistä, Saimaan kanavan kautta kuljetettua puuta. Muualta kuin Neuvostoliitosta osakkaille toimitettu puu on kuljetettu Ruotsin nippuhinauksia lukuun ottamatta aluksilla lähinnä Kotkaan.
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Autokuljetukset

Lusto, Metsähallituksen Kehittämisjaoston kokoelma, Teuvo Kumpare.

Tehdaspuun kuljetuksissa olleiden kuorma-autojen määrä vaihteli ensimmäisenä vuonna välillä 340–610 ja toisenakin vuonna 350–550. Tavoitteena oli kuitenkin huomattavasti tasaisempi kuljetustehtävien jako. Sen vuoksi yhtiö käynnisti
1970 hankkeen pitkäaikaisten, molempia osapuolia velvoittavien sopimussuhteiden luomiseksi. Sopimuksiin liittyivät omat kuljetusmaksut, jotka oli laskettu
vuotuisten ajomäärien pohjalta. Asiassa edettiin varovasti. Se johti käytännön
toimiin 1973, jolloin tehtiin 210 tällaista sopimusta. Vaikka sopimukset eivät
vielä 1973 ehtineet vaikuttaa koko painollaan, putosi Tehdaspuun ajossa olleiden kuorma-autojen määrä jo rajoihin 275–350.300 Sopimukset merkitsivät melkoisia velvoitteita myös työnantajalle, sillä sopimusten myötä vähentynyt autokalusto ei aina riittänyt hoitamaan poikkeustilanteiden aiheuttamia kuljetushuippuja. Kymmenessä vuodessa tämä ongelma saatiin tyydyttävään hallintaan.
Pitkäaikaisilla kuljetussopimuksilla oli merkittävä vaikutus autokuljetuskustannusten nousun hillintään ilman, että autourakoitsijoiden ansioista olisi
tingitty. Autojen määrä ei pienentynyt pelkän sopimusjärjestelmän ansiosta,
vaan autokaluston teknisellä kehityksellä oli siihen huomattava vaikutus. Tehdaspuun alkuvuosina autot olivat joko perävaunuttomia nuppiautoja tai puoliperävaunullisia. Jo 1970-luvulla siirryttiin enenevästi täysperävaunujen käyt300
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töön, mikä merkitsi huomattavaa kuljetuskapasiteetin kasvua. Oli siirrytty pitkäaikaisten sopimusten piiriin.
Autokuljetusten sopimusjärjestelmää kehitettiin yhteistyössä Kuormaautoliiton (KAL) kanssa. Se tapahtui enimmäkseen valtakunnan tasolla, jossa
työnantajapuolta edusti Metsäalan Kuljetuksenantajat (MKA). Sen työssä oli
Tehdaspuulla keskeinen rooli. MKA:n työvaliokunnan puheenjohtajina toimivat pitkään Tehdaspuusta kehittämispäällikkö Olli Pesonius ja hänen jälkeensä
operaatiopäällikkö Kari Laitinen. Tässä roolissa he toimivat myös esimerkiksi
taksakysymysten pääneuvottelijoina. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n
(entinen KAL) toimitusjohtaja, liikenneneuvos Seppo Sainio osallistui 1970- ja
1980-luvuilla näihin neuvotteluihin, joista hän toteaa: ”Vaikka MKA:n kanssa
käydyt taksaneuvottelut olivat joskus hyvinkin tiukkoja, henkilösuhteet Tehdaspuun johtoon ja toimihenkilöihin toimivat hyvin ja niistä on minulle jäänyt
hyvät muistot.”301
Valtakunnallisen yhteistyön tuloksiin voidaan kirjata tavoiteansiojärjestelmän kehittäminen. Järjestelmä oli jatkosovellus Tehdaspuun omista kuljetussopimuksista ja se lisäsi osaltaan autojen tuottavuutta. Tämän ansiosta niin sanottujen vekselivetoisten autojen suuresta omistajakunnasta muodostui huomattavasti pienempi yrittäjäjoukko, jolla oli tehokkaat autot ja työtä ympäri
vuoden. Tavoiteansiojärjestelmä takasi autoyrittäjille vuosiansion, jonka saavuttaminen edellytti tiettyä kuljetustehtävää. Mikäli kuljetuksenantaja ei pystynyt
järjestämään kuljetuksia riittävästi, hänen oli korvattava vajaus. Näitä korvauksia Tehdaspuu joutui maksamaan tavallista runsaammin vuosina 1975–1977,
enimmillään miljoona markkaa. Tavoitesopimuksen täyttymättömyydestä aiheutuvia korvauksia maksettiin ajoittain tämänkin jälkeen, tosin hyvin vähäisessä määrin. Puun ajoa pystyttiin järjestämään vakiokalustolle.
Autokuljetusten kehittäminen oli Tehdaspuussa intensiivistä. Kehitystyö
suunnattiin sekä kalustoon että kuljetusjärjestelmään, pyrittiin sekä täyttö- että
käyttöasteen nostamiseen. Kuljetusprojektin 1976 valmistuneessa toimenpideehdotuksessa todettiin: ”Tehdaspuu ohjaa käytössään olevaa kuorma-autokalustoa mahdollisimman suuren kantavuuden omaavaksi. Tämä toteutetaan
toisaalta vaikuttamalla liikenteenharjoittajien kalustovalintoihin, toisaalta pyrkimällä yhteistyössä kalustonvalmistajien ja maahantuojien kanssa kehittämään
omapainoltaan nykyistä kevyempää kalustoa.”
Jälkimmäisen tavoitteen osalta Tehdaspuu tavallaan omi itselleen kehittämistehtävät, jotka periaatteessa olisivat kuuluneet toisille osapuolille. Tällaisen kaluston kehittäminen katsottiin kuitenkin hyödyttävän myös Tehdaspuuta. Siihen mentiin mukaan ja siitä saatiin tuloksia.302
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Kuljetuksen ohjaus
Tehdaspuun toiminta perustui mitä suurimmassa määrin eritasoisiin hankinnan ja kuljetuksen optimointeihin jo oston sijoittelusta lähtien. Muiden yhtiöiden kanssa tehtiin lisäksi tarkoituksenmukaisia kuljetusvaihtoja ja pyrittiin
hyödyntämään rautatie- ja vesitiekuljetusta mahdollisimman paljon. Kuljetuksia ohjattiin keskitetysti. Ilman sitä kuljetukset olisivat ohjautuneet paljon
enemmän puutavara-autoille, jolloin kustannukset olisivat nousseet pitkillä
matkoilla erityisesti silloin, kun uitettavaksi sopiva puu olisi päätynyt uittoa
kalliimpaan autokuljetukseen (ks. Kuvio 9).
Hankinnan suunnittelu muuttui paperiversiosta mikrotietokoneilla tehtäväksi vuodesta 1987 alkaen, jolloin hankintasuunnitelmien, kuljetussuunnitelman ja kuukausittaisen kuljetusohjelman teko automatisoitiin laskennan osalta.
Tämän jälkeen kehitettiin mikrotietokonepohjainen kuljetusvaihtoehtolaskentaohjelma Kulkuri. Näillä työkaluilla pystyttiin nopeasti laskemaan eri vaihtoehtoja. Samoihin aikoihin oston sijoituslaskelmat siirrettiin Tietotehtaan keskustietokoneelta mikropohjaisiksi. Tämän laskennan tuloksena syntyivät puutavaralajikohtaiset oston nimeämiskartat puutavaralaji/osakas/kunta. Samalla ohjelmaa kehitettiin myös hankinnan suunnitteluun sopivaksi kuljetusoptimoinniksi
kentän hankintasuunnitelman (HSIII) optimaaliseksi jakamiseksi hankintaalueille.
Seuraava askel oli 1990-luvun alussa kehitetty HASSI-optimointiohjelma,
jolla haettiin hankinnan optimaalista sijoittelua kaikkien hankintalähteiden eli
puutaseen laskennan avuksi. Kuljetussuunnitelmassa oli tehtaittain ja puutavaralajeittain perille tulevat määrät kuljetusmuodoittain. Tämä realisoitui sitten
kuukausittaisessa kuljetusohjelmassa, jonka pohjalta laadittiin erikseen junaohjelma lähtöasemittain ja tehtaittain sekä vesitiekuljetusohjelma pudotuspaikoittain, lautoittain ja tehtaittain. Hankinta-alueet tekivät uittokausittain nippulaohjelman ranta- ja saarimetsien korjuuta varten.
Laatusyistä ja osin myös varastohallinnallisista syistä mäntytukin ja kuusikuitupuun uittoa jouduttiin vähentämään ja jotakuinkin lopettamaan 1990luvun alkuvuosina. Tämä johti rautatie- ja maantiekuljetuksen lisääntymiseen.
Lähinnä rautatiekuljetuksen kilpailijaksi kehitettiin aluskuljetusta. Tehdaspuu
hankki Puolasta kaksi proomua 1992, ja hinaaja Parkko muutettiin työntäjäksi.303 Myöhemmin proomuja lisättiin lähinnä yrittäjäpohjaisesti. Jo vähän tätä
ennen ruvettiin kehittämään autopuolelle meno–paluu -kuljetusta, jolla pyrittiin
vähentämään autojen tyhjänä ajoa. Meno–paluu -kuljetus yleistyi monenlaisista
alkuvaikeuksista huolimatta.
Korjuuosiossa mainittiin konehakkuun kasvun mahdollistama tukin kesäaikaisen varastoinnin lopettaminen vuoden 1991 jälkeen. Joka kevät Tehdaspuussa jännitettiin, kuinka suureksi muodostuu katkotun puun varasto kesälomien alkaessa tehtailla. Alkuaikoina seurantajärjestelmät olivat jälkijättöisiä ja
karmea totuus paljastui aikanaan. Eräänä keväänä äänet hipoivat falsettia kun
selvisi, että Kaukaalle oli siunautunut 500 000 m3 liikaa puuta. Ainoana lohtuna
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oli, että Ensolle oli kuulopuheiden mukaan kertynyt miljoona kuutiometriä
ylimääräistä.
Talvikorjuu oli perinteisesti suurta useastakin syystä. Kun uittomahdollisuus väheni ja aluskuljetuksen kapasiteetti oli rajallinen, jouduttiin kehittämään
uusia keinoja laadun säilyttämiseksi. Tehdaspuun viimeisinä vuosina aloitettiin
tukkien ja kuusikuitupuun lumivarastointi junakuljetuksen lähtöasemilla ja
aluskuljetuksen lähtöpaikoilla. Tämä menetelmä on sittemmin yleistynyt sen
mukaan, miten talvet ovat sen mahdollistaneet.
Kymin uitto väheni ja päättyi lopulta 1997 eli vuosi Tehdaspuun toiminnan päättymisen jälkeen. Siihen vaikutti muun muassa kuljetussuuntien muuttuminen UPM-Kymmenen perustamisen vuoksi. Tehdaspuun toiminnan päättyessä Keitele–Päijänne -kanava oli juuri valmistunut. Siinä kuitenkin ehdittiin
uittaa puuta, toisin kuin aikoinaan Pispalan uittotunnelissa Näsijärvestä Pyhäjärveen.
Korjuun ja kuljetuksen yrittäjätoiminnot sekä laatujärjestelmät
Valtakunnalliset konehakkuun, metsäkuljetuksen ja autokuljetuksen niin sanotut ohjemaksut päättyivät uuden kilpailulain myötä 1991. Tämä johti Tehdaspuun omien maksujärjestelmien kehittämiseen. Maksujen perustaksi teetettiin
Metsäteholla Tehdaspuun omat kustannuslaskentaohjelmat konehakkuuseen,
metsäkuljetukseen ja autokuljetukseen. Myöhemmin hakkuu ja metsäkuljetus
yhdistettiin, kun siirryttiin enenevästi tienvarsitaksoitukseen.
Metsäkone- ja autourakoinnin sopimusmenettely uudistettiin, ja kehitettiin autokuljetuksen maksurakennetta varsinkin lyhyiden matkojen osalta sekä
siirryttiin tonniperustaiseen taksaan, tehtiin meno–paluu -rakenne, jossa kuormattuna ja tyhjänä ajolle oli aiheuttamisperustainen maksu. Automaksut muutettiin taulukkopohjaisesta funktiopohjaiseen taksanlaskentaan. Tarjouskilpailumenettelyä kehitettiin kilpailutilanteen synnyttämiseksi yrittäjien välille.
Tilitysjärjestelmät uusittiin tietokonepohjaisiksi niin kutsutussa TYTIprojektissa, jossa työnjohto teki tilit suoraan päätteellä keskuskoneelle. Tämä oli
suuri muutos, koska ennen tilit tehtiin lomakkeille, jotka sitten keskitetysti tallennettiin keskuskoneelle Tietotehtaalla.
Tehdaspuun viimeisinä vuosina tehtiin ISO-9002-laatustandardin mukainen johtamisjärjestelmä, jossa otettiin huomioon myös ympäristöasiat brittiläisen standardin BS-7750 mukaisesti. Sen sisältö ja tarkoitus jäi organisaatiossa
hämäräksi, eikä järjestelmän mahdollisuuksia ymmärretty.
3.1.5 Tuontipuu
Konsortiosopimuksen mukaan Tehdaspuun tuli ostaa kaikki osakkaille tarkoitettu puu ja jakaa se osakkaille sovittujen sääntöjen mukaan. Tuontipuun ostosta ei konsortiosopimuksessa päätetty erikseen, joten senkin ostaminen kuului
Tehdaspuulle. Yhtiön toimitusjohtaja tulkitsi puun ostamista koskevaa pykälää
sananmukaisesti ja ostopäällikkö oli samaa mieltä. He pitivät selvänä, että pykälän ensimmäinen, lauseen mittainen virke tarkoittaa sitä, että Tehdaspuu os-
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taa myös niin sanotun marginaalipuun, joka silloin tarkoitti lähinnä Neuvostoliitosta ostettavaa puuta. Osakkaat kuitenkin ostivat tuontipuuta Tehdaspuun
perustamisen jälkeenkin. Osakkaiden metsäpäälliköt, jotka olivat myös johtokunnan jäseniä, olivat jyrkästi sitä mieltä, että heillä on oikeus ostaa marginaalipuuta. Tehdaspuun toimitusjohtaja Heikkerö esitti yhtiön hallitukselle lähettämässään kirjeessä tästä menettelystä aiheutuvat ongelmat, ja johtokunnan
puheenjohtaja Mikkola puolusteli menettelyä omassa kirjeessään. Hallitus ratkaisi asian syyskuussa 1969 ja lakkautti samalla johtokunnan. Hallitus asetti
tuontipuuostoja koordinoimaan komitean, jonka jäseninä toimivat hallituksen
varajäsenet, jotka olivat myös lakkautetun johtokunnan jäseniä. Komitean sihteerinä toimi ostopäällikkö. Hallitus vapautti toimitusjohtajan vastuusta tuontipuun ostossa.304
Puuta on tuotu Suomeen runsaan sadan vuoden ajan, aluksi Venäjältä,
jonka osa Suomi oli silloin. Alkuperäisistä Tehdaspuun osakkaista Kaukas aloitti tuonnin Venäjältä 1910-luvulla ja Ahlström 1930-luvulla Neuvostoliitosta.
Neuvostoliiton hajottua 1991 oltiin taas Venäjällä. Neuvostoliitto/Venäjä oli
aluksi lähes ainoa kauppakumppani puukaupassa, mutta viime vuosina on
suuria määriä tuotu myös lännestä.305 Tehdaspuun tuontimäärät 1970–1994 on
esitetty kuviossa 10.
Miksi Tehdaspuu osti puuta Suomen ulkopuolelta? MTK ja ammattijärjestöt kävivät 12. helmikuuta 1993 tapaamassa pääministeriä ja vaativat, että valtioneuvoston tulisi ryhtyä pikaisesti toimiin tuonnin voimakkaaksi vähentämiseksi. Miksi puun tuontia olisi pitänyt rajoittaa? Tuonti ei ollut itsetarkoitus,
mutta puuta tuotiin ennen kaikkea siksi, ettei kotimaan puu riittänyt teollisuuden tarpeisiin. Suurin puute oli koivusta, erityisesti koivukuitupuusta, jonka
osuus Tehdaspuun tuontipuusta oli ollut 70 prosentin suuruusluokkaa. Sen hintakin oli ollut kotimaan hintaa edullisempi. Kun etujärjestöt – Metokin niiden
joukossa – vaativat tuonnin vähentämistä, ne eivät ehkä tulleet ottaneeksi huomioon vähentämisen seurauksia, koivua käyttävien tehtaiden seisokkeja, jopa
tuotannon lakkauttamista. 306
Pääosa tuontipuusta ostettiin Neuvostoliitosta. Suomeen myytävistä määristä sovittiin valtakuntien välisissä runkosopimuksissa, ja varsinaisten kauppasopimusten osapuolia olivat Neuvostoliitosta pääasiassa myyntiorganisaatio
Exportles ja suomalaiset yritykset. Tehdaspuun osakkaat tukeutuivat alan suurimman kotimaisen kauppahuoneen Thomeston asiantuntemukseen. Suuren ja
mahtavan Exportlesin lisäksi neuvostoliittolaista puuta myytiin pienehköjä
määriä rajakauppana, myyjänä lähinnä Lenfintorg.
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Esimerkiksi Kymiyhtiö toi 1965 Neuvostoliitosta puoli miljoonaa kuutiometriä paperi- ja jätepuuta. Öljykriisin aikoihin yhtiö hankki tarvitsemastaan puutavarasta yhden neljäsosan ulkomailta eli Ruotsista ja Neuvostoliitosta. Eukalyptus-kuidun tuonnin yhtiö aloitti 1980-luvun lopulla. (Ojala 2001a, 32).
Pakkanen & Leikola 2010, 157–171.
Tehdaspuu 1/1993, 16–17.
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KUVIO 10

Tehdaspuun tuonti ja tuonnin osuus puunhankinnasta 1970–1994. (Tehdaspuu 1/1993, 1/1994 ja 1/1995.

Neuvostoliiton ensin horjuttua ja lopulta kaaduttua 1991 kaatui myös puukaupan järjestelmä. Pian perustettiin venäläisten ja suomalaisten omistamia yhteisyrityksiä, kuten Stora Enson Ladenso sekä Tehdaspuun ja Viipurin Lespromhozin yhteisyritys Tepules. Yhteisyritykset toimivat muutaman vuoden, kunnes
Venäjän talouselämän murroksessa niiden aika meni ohi. Sitten Venäjälle nousi
yksityisiä hakkuu- ja puukauppayrityksiä ja siirryttiin yritysten välisiin suoriin
kauppoihin. Yksityisille ryhdyttiin vuokraamaan pitkäaikaisia hakkuuoikeuksia jopa 49 vuodeksi. Suurimmat metsäyritykset alkoivat perustaa omia puunhankintaorganisaatioita Venäjälle ja ryhtyivät ostamaan omia hakkuuyrityksiä
hakkuuoikeuksineen. Viimeisten 15 vuoden aikana suomalaiset ovat myös investoineet tehtaisiin. On perustettu sahoja, vaneritehtaita ja pakkausmateriaalitehtaita. Sellu- ja paperitehtaita on suunnitteilla, mutta Venäjän kehittymättömään lainsäädäntöön liittyvät riskit ovat toistaiseksi jarruttaneet näitä suuria
investointeja.307
3.1.6 Koulutus
Tehdaspuun henkilöstön toinnuttua alkukiihdytyksestä saatiin koulutustoiminta alkua systemaattisemmaksi. Yhtiön sisäisestä tarkastuksesta vastannut Aarne
Perkka huomautti ensimmäisen vuoden kertomuksessaan, että työnjohtajakunta on olosuhteiden pakosta jäänyt jokseenkin kokonaan tämän toiminnan ulkopuolelle ja että asia vaati pikaista korjausta308. Koulutuksen tahti kiihtyikin.
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Houni 2010, 2–3. – UPM-Kymmene perusti ensimmäisenä suomalaisena yrityksenä
tehtaan Venäjälle, vaneritehtaan Novgorodin alueelle 1990, ja samalle alueelle viilutehtaan 2003 ja sahan 2004. Stora Enso on perustanut sahoja ja pakkausmateriaalitehtaita, Metsä-Botnia sahoja.
UPM-Kymmene Oyj:n Kymin keskusarkisto, Tehdaspuu Oy Hallituksen pöytäkirjat
ja kokousmuistiinpanot, Tehdaspuu Oy:n tarkastuskertomus 1968.
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Toimihenkilöitä koulutettiin pääasiassa yhtiön sisäisissä tilaisuuksissa. Ulkopuolisia koulutuspalveluja ostettiin lähinnä ylemmän johdon ja erikoishenkilöstön kouluttamisessa. Pääpaino oli käytännön rutiinien opetuksessa. Henkilöstöosastolle sijoitettu koulutuspäällikkö vastasi koulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta. Hänen apunaan oli vuodesta 1972 alkaen koulutustoimikunta, jossa oli edustus kaikista henkilöstöryhmistä. Vähitellen ohjelmaan lisättiin kulloinkin muodissa olleita kursseja, joita järjestivät Rastor ja muut kurssitoimintaan erikoistuneet organisaatiot. Henkilöstön koulutussuunnitelma oli varsinkin alkuvuosina lyhyehköistä kursseista rakennettu tilkkutäkki.
Henkilöstöpäällikkö Jorma Salminen arvioi 1980-luvun puolivälissä Tehdaspuun koulutusta näin: ”Yleisesti ottaen meillä koulutetaan riittävästi. Joissakin tapauksissa esimiehet nähtävästi pitävät koulutusta eräänlaisena viihteenä, johon jokainen on vuosittain oikeutettu. Joskus taas esimiehet eivät huomaa
alaistensa koulutustarvetta eivätkä nämäkään siitä osaa kertoa. Tarveharkintaa
koulutukseen lähettämisessä tulisi käyttää vielä nykyistä enemmän.”309
Uolevi Kantanen, Tehdaspuun koulutuspäällikkö yrityksen loppuvuosina,
pitää koulutusta varsin tyydyttävänä alkuaikoja lukuun ottamatta ”Yhtiön henkilöstöä koulutettiin aiemminkin vähintään keskimääräisessä mitassa, mutta
koulutus oli sirpalemaista kurssittamista ja osin satunnaista. Sen hyöty koulutuksen maksajalle eli työnantajalle oli uskon varassa ja ainakin osin kyseenalaista.”310
Asiantuntijat ja johto hakivat oppia yrityksen ulkopuolisilta kursseilta.
Metsätoimihenkilöitä koulutettiin talon sisäisin kurssein kaksivaiheisesti. Ensin
koulutettiin keskitetysti hankinta-alueiden ja piirien kouluttajat (alue-esimiehet
ja hankinta-esimiehet), jotka veivät oppeja työnjohtajille. Ajankohtaisia asioita
opetettiin niin metsänhoidossa ja puunhankinnassa kuin talousasioissakin, mikrotietokoneiden yleistyttyä myös tietotekniikassa. Työntekijöiden kurssimuotoinen koulutus hoidettiin ammattikasvatushallituksen alaisissa kurssikeskuksissa, ylläpitokoulutus työnopastajien voimin kentällä. Metsätöiden koneellistumisvaiheessa koulutettiin myös urakoitsijoita ja heidän henkilöstöään.
Ensin Tehdaspuu, sitten muu maailma, otsikoi Tehdaspuu-lehti huhtikuussa 1983 moottorisahauksen MM-kilpailuista. Otsikkoon oli katetta, sillä
Tehdaspuun metsurit ottivat lähes kaiken, mitä oli otettavissa Mikkelissä syyskuussa pidetyissä kilpailuissa. Henkilökohtaisessa kilpailussa Tehdaspuun
metsurit veivät voiton ja toisen sijan, ja he vetivät Suomen ylivoimaiseen joukkuemestaruuteen.311 Suomalaiset jatkoivat näin edellisten vuosien loistavaa
menestystä. Menestyminen moottorisahauskilpailussa edellyttää lajin täydellistä hallintaa. Menestyjät ovat alan huippumiehiä ja ovat nousseet huipulle kouluttautumalla pääasiassa omaehtoisesti. Mikkelin kilpailuja seurannut Helsingin Sanomien toimittaja kirjoitti: ”Metsuri on edelleen välttämätön metsäteollisuudelle, jonka koneet ovat yhä riippuvaisia tämän huimasti vähentyneen ammattikunnan työpanoksesta. Onneksi heitä näyttää meillä vielä riittävän. Met309
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Keskustelu Jorma Salmisen kanssa keväällä 1988.
Uolevi Kantasen haastattelu 19.4.2010.
Tehdaspuu 4/1983.
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surien määrään ja laatuun vaikuttavat myönteisesti tällaiset suuret kilpailut,
jotka aiheellisesti nostavat metsurien arvostusta.”312
”Koulutusmuodot monipuolistuivat, ruvettiin puhumaan henkilöstön kehittämisestä. Kurssimuotoinen koulutus väheni, kun taas työssä oppiminen,
työnopastus, opintomatkat, itseopiskelu ja retkeilyt lisääntyivät”, muistelee
Kantanen.313
Kun koulutukselta alettiin perätä sijoituksen kannattavuutta, koulutusprosessiin ja koulutuksen perusteluihin ruvettiin kiinnittämään enenevässä
määrin huomiota. Arvioitiin koulutuksen suunnittelua, toteutusta ja seurantaa.
Koulutuksen tuli olla tarvepohjaista, toteutuksessa pyrittiin soveltaman tehokkaita ja aktivoivia menetelmiä. Seurantaan kytkettiin esimiehet mukaan, koska
he vaikuttivat opitun soveltamiseen työssä. Tavoitellun koulutusvaikutuksen
saamiseksi koulutettiin kriittistä massaa eli riittävästi väkeä. Tavoitteena oli
saada suurikin laiva kääntymään. Pakkokoulutusta koetettiin välttää, koska uskottiin, että oppimisen motivaatio nousee parhaiten vapaaehtoisuudesta sekä
ryhmä- että yksilötasolla.
Esimerkkinä laajasta koulutuskierroksesta, jossa näitä elementtejä oli mukana, voidaan mainita yhteistyössä Johtamistaidon Opiston kanssa 1988–1991
läpiviety Johtava-johtajuusvalmennus. Se ulotettiin portaittain ja yksiköittäin
yrityksen johdosta työnjohtotasoon. Valmennusprosessiin kuului esitöitä ja arvioita sekä työseminaareja, joissa annettiin tietoiskuja johtamisesta sekä henkilö- ja ryhmäkohtaisia palautteita osallistujien johtamistavoista. Jokaisen johtamistaitoa arvioivat hänen itsensä lisäksi esimies, kollega ja alainen. Vertailuaineistona oli lisäksi Johtamistaidon Opiston keräämä tuhansia arvioita sisältävä
valtakunnallinen aineisto. Ohjelmaan sisältyi myös seurantapäivä. Silloin tarkasteltiin, miten kuluneen puolen vuoden aikana oppeja oli sovellettu työssä.
Koulutuskierrokseen liittyi normaalin oppilaspalautteen lisäksi oppimisen
mittausta, käyttäytymismuutosten arviointia, jopa koulutuksen antaman taloudellisen tuloksen arviointia. Taloudellista tulosta päästiin arvioimaan, kun
kaikki organisaatioyksiköt eivät ottaneet koulutusta ohjelmaansa samana
vuonna. Koulutuksen ulkopuolelle jättäytyneitä yksiköitä voitiin pitää vertailuryhminä. Ulkopuolelle jääneet yksikötkin ottivat Johtavan ohjelmaansa seuraavina vuosina. Kaikki arviot valmennuksen vaikutuksista osoittivat samaan
suuntaan, joten koulutuksen myönteisiä tuloksia voitiin pitää uskottavina.
Erään hankinta-alueen lausunnon mukaan johtajuusvalmennuksen ansiosta
opittiin asioita näkemään ja tekemään uudella tavalla. Tiedon kulku parani ja
yrittäjyys lisääntyi. Valmennuksella tasoitettiin tietä yksikertaisempaan ja tehokkaampaan töiden organisointiin.
Uolevi Kantanen tutki 1990-luvun puolivälissä henkilöstökoulutuksen
vaikutusta ja tuloksellisuutta kolmessa metsäyhtiössä. Yksi tutkimuksen kohteista oli Tehdaspuun henkilöstö. Kantasen mukaan Tehdaspuun henkilöstöä

312
313

Helsingin Sanomat, jälkiartikkeli 10.9.1983.
Uolevi Kantasen haastattelu 19.4.2010.
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koskevat tutkimustulokset ovat niin lähellä tulosten keskiarvoja, ettei eroja voida pitää tilastollisesti merkitsevinä.314

KUVIO 11

Metsäyhtiöiden koulutus (katkoviiva) verrattuna tulokselliseen koulutukseen. (Kantanen 1996.)

Kuviossa 11 on metsäyhtiöiden koulutusta (katkoviiva) verrattu HENRYn jäsenistön [suuri joukko henkilöstöasiantuntijoita] arvioon tuloksellisesta koulutuksesta 1996 aineiston pohjalta. Tutkittujen yhtiöiden henkilöstökoulutus on
suunnilleen tuloksellisen koulutuksen tasoa kurssimateriaalien (VI) ja yleisjärjestelyjen (X) osalta. Runsaasti parantamisen varaa on koulutuksen liittymisessä
organisaation toimintaan (I) ja oppien hyödyntämisessä (II), esimiesten tuessa
(III) ja omaehtoisuudessa (IX). Kantanen kirjoittikin: ”Analyysin tiivistelmänä ja
päätelmänä todetaan, että metsäyhtiöissä on syytä parantaa henkilöstön opiskelumotivaatiota mm. ottamalla käsiteltäväksi edellä esitettyjä asioita sekä pyrkimällä poistamaan havaitut puutteet ja epäkohdat.”315
Otettiinko Tehdaspuussa opiksi tämä tutkimuksen tuloksia? ”Siirryin
eläkkeelle samoihin aikoihin väitöskirjani valmistumisen kanssa enkä ehtinyt
soveltaa sen oppeja käytäntöön. Huomasin eläkkeellä ollessani, että Tehdaspuun ja UPM-Kymmenen koulutus liittyi väitöskirjani jälkeen organisaation
toimintaan ja toteutettiin projekteina (ei tietenkään välttämättä siitä johtuen).”316 Tehdaspuussa hallintojohtaja vastasi koulutuksen linjauksista johtoryhmätasolla. Hän ei anna itselleen eikä henkilöstöosastolle korkeaa arvosanaa
koulutustoiminnasta Tehdaspuun alkuaikoina. Myöhemmin taso nousi ja täytti
koulutukselle asetettavat kohtuulliset vaatimukset.
314
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Uolevi Kantasen haastattelu 19.4.2010.
Kantanen 1996, 133–135; Uolevi Kantasen haastattelu 31.8.2010.
Uolevi Kantasen haastattelu 31.8.2010.
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3.1.7 Tietohallinto
Tietohallinnon resurssit olivat aluksi alimitoitetut, kuten lähes kaikissa muissakin toiminnoissa. Oman atk-koneen lisäksi ostettiin palveluja Postipankin tietokonekeskukselta, Valtion tietokonekeskukselta ja Tietotehtaalta. Alussa oli suuria vaikeuksia: metsämaksut ja toisinaan metsäpalkatkin kulkivat kangerrellen.
Vasta puolen vuoden kuluttua talouspäällikkö Jaakko Säilä saattoi todeta, että
raha liikkuu tyydyttävästi ja saavuttaa oikeat vastaanottajat.
Tehdaspuussa yritettiin jo vuoden 1969 alusta paneutua atk:n salaisuuksiin pontevasti. Johtoryhmäkin opiskeli tekniikan lisensiaatti Kalevi Kontisen
johdolla atk-matematiikkaa. Kesällä kutsuttiin Hollannista professori G. Zoutendijk perehtymään Tehdaspuun atk-toimintaan. Professori suositteli yhtiölle
siirtymistä tehokkaampiin koneisiin, atk-henkilöstön lisäystä sekä yhtiön muiden osastojen atk-tietämyksen parantamista. Syyskuussa saatiin Tietotehtaalta
tohtori Pentti Tiainen asiantuntijana parantamaan Tehdaspuun toimivan johdon atk-tietoja sekä auttamaan tietojenkäsittelyn kehittämissuunnitelmien teossa. Jotta tohtori Tiaista ei olisi sotkettu Tehdaspuun ostopäällikkö Veikko Tiaiseen, tohtoria kutsuttiin Äly-Tiaiseksi.
Pentti Tiainen suositteli selvitystyönsä loppuraportissa atk-kokonaisjärjestelmän rakentamista.317 Hänen esityksensä mukaisesti perustettiin kehittämisosastolle järjestelmäjaos, joka kehitti järjestelmää useita vuosia, saavutti
tuloksiakin mutta ei yltänyt sellaiseen kokonaisjärjestelmään, jota oli tavoiteltu.
Hyvään tulokseen pääsemistä vaikeutti ilmeisesti tässäkin tapauksessa kitka,
joka usein vaivasi kehittämisosaston ja muiden osastojen yhteistyötä. Muillakin
osastoilla oli kehittämisideoita, joita ne mielellään ajoivat omina hankkeinaan,
ja monella osastolla oli myös henkilöstöä, joka oli kiinnostunut kehittämistoiminnasta ja jota voitiin osastoilla käyttää niihin tehtäviin. Jossakin määrin lienee hyvään tulokseen pääsemistä haitannut sekin, että atk:n operatiivinen toiminta ja kehittäminen koordinoituivat vasta toimitusjohtajatasolla.
Vain keskinkertaisiin tuloksiin ylsivät tiettävästi muissakin yrityksissä kokonaisjärjestelmiin pyrkineet projektit, joita niinä vuosina ajan hengen mukaisesti perustettiin.
Automaattinen tietojenkäsittely siirtyi 1970 keskushallinnon uudelleenjärjestelyssä hallintopäällikön alaisuuteen ja yleni toimistosta osastoksi. Tehdaspuu luopui omasta koneesta ja siirtyi Tietotehtaan osakkaaksi ja asiakkaaksi.
Tätä ennakoi jo ennen omasta koneesta luopumista johtokunnalle jaettu toimitusjohtaja Heikkerön muistio, jossa hän suositteli Tehdaspuun ja sen osakkaiden yhteisen tietokoneyrityksen perustamista. Monesta suurasiakkaasta tuli sittemmin Tietotehtaan osakas, ensimmäisenä Fiskarsista.318
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Tiainen 1988, 200.
Tiainen 1988, 201; Vihola 2000, 195; Saari 2007, Tieto Oyj/Wikipedia-internetpalvelu.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Tieto_(yritys), haettu 3.4.2011. – Perustetun yhtiön alkuperäinen nimi, Tietotehdas Oy muuttui TT Tieto Oy:ksi 1995, jolloin siihen fuusioitiin useita yrityksiä, ja Tieto Oyj:ksi 1998. Seuraavan vuonna ruotsalainen Enator ja
suomalainen Tieto yhdistyivät Tieto-Enatoriksi. Yhtiö palasi Tieto-nimeen 2008. Tieto
Oy on yksi johtavista tietotekniikan palveluyrityksistä Pohjoismaissa ja toimii aktiivisesti lähes 30 maassa.
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Tehdaspuun atk-päällikkö Vilho Myllyrinne, puunhankinnan atktoiminnan uranuurtaja, kuoli äkillisesi 1971. Hänen seuraajakseen valittiin Juhani Soininen, joka sai heti ensimmäisenä työvuotenaan vedettäväksi suuren
atk-perusremontin nimellä kulkeneen projektin. Projektille asetettiin käytettävissä olleisiin resursseihin nähden liian kunnianhimoiset tavoitteet. Se aiheutti
runsaasti viivästymisiä ja muita harmeja. Viimeiset perusremontin osat saatiin
valmiiksi vasta 1975.
Tehdaspuu turvautui jälleen 1975 ulkomaisiin asiantuntijoihin. Englantilainen konsulttitoimisto H F Sherwood & Associates SA teki tutkimuksen, jonka
tarkoituksena oli tuottaa yhtiön tietojenkäsittelyjärjestelmän kehittämistä koskevia suosituksia. Myönteisinä puolina konsulttitoimisto totesi, että silloinen
käytäntö tyydytti yhtiön perustarpeet, raportit olivat yksityiskohtaisia ja niitä
käytettiin suhteellisen tehokkaasti sekä että atk-kustannukset olivat alle yleisten
keskiarvojen. Korjattavien asioiden lista oli konsulttien mielestä myönteisten
asioiden listaa pitempi: tietojenkäsittelyssä oli liikaa käsityötä, atkkirjoituksessa oli tehottomuutta ja kaluston vajaakäyttöä, Tehdaspuu oli käyttänyt liikaa aikaa tekniikan kehittämiseen ja teoreettisiin tutkimuksiin, kehitys
oli ollut hidasta ja ylijohdon panos projektien ohjaamisessa riittämätön. Esitys
johti parannusohjelmaan ja muutamiin muutoksiin atk-osaston organisaatiossa.
Lisäksi perustettiin toimikunta koordinoimaan tietojenkäsittelyn kehittämishankkeita.319 Toimikunta jäi kuitenkin paljolti kuunteluoppilaan asemaan. atkpäällikkö Juhani Soininen siirtyi lokakuussa 1975 toisen yhtiön palvelukseen ja
hänen seuraajakseen nimitettiin yhtiön kehittämisosastolta Jorma Salminen.
Puulaakin toimitusjohtajan Väinö Nikun aloitteesta keskusteltiin 1976
kiinteän yhteistyön mahdollisuuksista metsäalan tietojenkäsittelyssä EnsoGutzeitin, Puulaakin, Tehdaspuun ja Veitsiluodon kesken. Kukin näistä yrityksistä oli silloin hakemassa ratkaisuja operatiivisen tietojenkäsittelyn arkkitehtuuriin ja operatiivisiin sovelluksiin. Nämä yritykset olivat siinä vaiheessa samalla lähtöviivalla, vaikka silloin yksi jos toinenkin kuvitteli olevansa muita
edellä. Yhteistä tavoitetta ei kuitenkaan pystytty silloin sopimaan, valitettavasti,
ja hanke haudattiin hillityin menoin. Sen jälkeen jokainen yritys on käyttänyt
huomattavia rahamääriä omiin atk-ratkaisuihinsa, joiden tuoma kilpailukyky
on kyseenalainen. 1970-luvulla keskusteltiin Nikunkin aloitetta pitemmälle menevästä atk-yhteistyöstä, kaikille yhteisestä atk-ratkaisusta.320 Kaikilla lienee
tarkoitettu Suomen Metsäteollisuuden Keskusliittoon kuuluneita yrityksiä. Tämäkään yhteistyö ei edennyt keskustelua pitemmälle.
Tehdaspuun atk-sovellukset oli 1970-luvun puoliväliin saakka suunniteltu
lähes poikkeuksetta keskuskonttorissa, jossa asiantuntijat eri osastoilla olivat
määritelleet myös kentän tarpeet. Aluksi se oli aikataulusyistä välttämätöntäkin
mutta ei enää 1970-luvulla. 1977 keksittiin kysyä kentältä, mitä se tarvitsee. Laajan toiveluettelon keskeisin asia oli kentän toiminnan, erityisesti operatiivisen
ohjauksen systematisoinnin tarve. Operatiivisen tiedon tarve ja tietojenkäsittelyn hajauttaminen nousivat yritysten yhteisen hankkeen kaaduttua yhä keskei319
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semmiksi keskustelunaiheiksi myös Tehdaspuussa. Operatiivisen tiedon tarvetta kartoittamaan tarkoitetun kyselyn lisäksi käynnistettiin 1977 esitutkimus selvittämään tietojenkäsittelyn hajauttamisella saatavia etuja. Kyselyn ja tutkimuksen antamien tulosten perusteella päätettiin 1979 kokeilla hajautettua tietojenkäsittelyä piiritoimistossa. Tavoitteena oli kehittää niin sanottu piirin johtamispaketti eli toiminnan suunnitteluun ja seurantaan sopivat sovellukset, joiden avulla piiri tietokonetta käyttäen ohjaisi korjuuta ja kuljetuksia. Tämä ideologia poikkesi melkoisesti toisista metsäalan yrityksistä, jotka lähtivät hajautuksellaan tavoittelemaan ensisijaisesti tilitysten ja muiden hallinnollisten rutiinien
keventämistä, ja olivat ilmeisesti oikeammassa. Niinpä 1979 aloitettu kokeilu
johti tositoimiin keväällä 1983, jolloin perustettiin laaja Tehdaspuun hankinnan
ohjausjärjestelmän kehittämisprojekti Teho. Päätöstä edelsi muun muassa Kymenlaakson hankinta-alueen antama lausunto kokeilun tuloksista. Siinä todettiin muun muassa:
–
Työnjohdon käsitys on, että järjestelmä on käyttökelpoinen työkalu
kentän rutiinitehtävien vähentämiseksi ja työnjohdon vapauttamiseksi niistä tuottavampaan työhön.
–
Järjestelmän käytön oppiminen ei tuota vaikeuksia työnjohdolle.
–
Saavutettavat työaikasäästöt ovat merkittävät.
–
Järjestelmän ansiosta piirin puunhankinnan ohjaus on kokonaisuudessaan systematisoitunut.
–
Puunhankinnan kustannuksia pystytään alentamaan järjestelmän
mahdollistaman paremman suunnittelun kautta.
Lausunnon mukaan ainoana haittana oli järjestelmän vaatima investointi
sekä piiritoimiston toimistotyömäärän kasvu, koska atk-kirjoitus ja siihen liittyvä korjausliikenne tulevat kokonaisuudessaan piirin tehtäväksi.321
Operatiivisten järjestelmien kehittäminen oli aluksi tietoisesti hidasta, sillä
yhtiössä oli tehty periaatepäätös, jota voisi kuvata sotilaskielellä, ettei hyökätä
kuluvana kärkenä mutta edetään kärjen tuntumassa. Päätös johti hyvin verkkaiseen etenemiseen. Kun 1980-luvun alkuvuosina päätettiin lisätä vauhtia,
kompastuttiin yllättäen moniin hidastaviin tekijöihin, suuntaerimielisyyksiin ja
puutteelliseen osaamiseen tietotekniikan, projektityöskentelyn ja päättämisenkin alueilla.
Markku Houni oli Tehdaspuun atk-päällikkö 1982–1986. Hän muistelee
kolmen vuosikymmenen takaisia tapahtumia: ”Vuoden 1982 lopulla oli kentän
tietojärjestelmää kehitelty ja kokeiltu pienessä mitassa niin sanotun hajautusprojektin puitteissa. Järjestelmäkehityksen ohella myös olennainen osa kokeilua
oli atk-laitteiden sijoittaminen piiritoimistoihin. Kokeilua oli kestänyt jo noin
kolme vuotta, ja yhtiön johdon taholta oli kovat odotukset ja paine päästä
eteenpäin nopeasti niin, että järjestelmät saataisiin käyttöön kaikkialla kentällä.
Samaan aikaan tapahtui tietokonelaitteissa ja tietoliikenteessä nopeaa teknistä
kehitystä: mikrotietokoneet eli pc:t tekivät tuloaan. Toisaalta myös täysin keski321
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tetyille järjestelmille oli olemassa uudenlaisia, hyvin toimivia sekä kustannuksiltaan kilpailukykyisiä ratkaisuja, muun muassa Kajaanin järjestelmä. Tehoprojektia suunniteltaessa pohdittiinkin myös teknistä ratkaisuarkkitehtuuria
pitkään.
Avainhenkilöiden keskuudessa, ilmeisesti myös johtoryhmässä, vallitsi
oppiristiriita hajautetun ja keskitetyn ratkaisun välillä. Lopulta päädyttiin keskitettyyn ratkaisuun. Jälkeenpäin ajateltuna perusratkaisu oli oikea, mutta oli
virhe hankkia oma IBM-keskuskone, se sitoi aika paljon resursseja teknisiin kysymyksiin ja ongelmien ratkaisuihin, mikä oli pois järjestelmäkehityksestä.
Käyttöympäristö olisi pitänyt ulkoistaa”.322
Houni toteaa. että myös Teho-järjestelmäkehitykseen liittyi ristiriitoja. Toiset kannattivat voimakkaasti hallinnollisesta tietojenkäsittelystä erillistä operatiivista järjestelmää, toiset näkivät järkevänä tähdätä yhteen yhtenäiseen kentän
järjestelmään, joka palvelisi myös hallinnollisia tarpeita. Lopulta liikkeelle lähdettiin eräänlaisella kompromissilla, mikä oli myös virhe sikäli, että aluksi jouduttiin keskittymään tietojen laajaan tallennukseen piiritoimistoissa ja järjestelmän hyötyjä jouduttiin odottamaan. Oikea ratkaisu olisi ollut liikkeelle lähtö tilitysten ja hallinnollisten rutiinien keventämisen kautta, kuten monet kilpailijat
tekivätkin. Projektissa oli myös liian vähän resursseja järjestelmän laajuuteen
nähden. Samaan aikaan myös muissa toiminnoissa, muun muassa metsänhoidossa, oli paljon tietojärjestelmän kehittämistarpeita, joiden toteuttamista johto
myös voimakkaasti ajoi. Kaiken kaikkiaan Tehdaspuussa oli tuohon aikaan aivan liian vähän pätevää projektijohtamista, modernia tekniikkaa ja järjestelmäkehitystä osaavia resursseja mittaviin järjestelmähankkeisiin nähden.
Teho-projektin etenemistä vaikeutti myös se, että osa organisaatiosta ja
myös johdosta avoimesti vastusti tehtyä arkkitehtuuri- ja järjestelmäratkaisua.
Kaikkia pieniäkin vastoinkäymisiä käytettiin hyväksi projektin mustamaalaamisessa. Toisaalta esim. projektissa mukana olleiden piiriesimiesten asenne oli
pitkään melko myönteinen ja toiveikas, mikä antoi kyllä uskoa projektiväelle.
”Projektissa tehtiin virheitä, kuten yllä on todettu, mutta myöskään työrauhaa ei juuri annettu, odoteltiin nopeita tuloksia, tuotiin esille uusia tarpeita
ja samalla epäiltiin, että ollaanko oikealla tiellä. Jälkeenpäin ajatellen otettiinkin
liian paljon huomioon erilaisia tarpeita ja toiveita, mikä johti järjestelmän hitaaseen kehitykseen. Olisi tarvittu määrätietoisempi ja tiukempi ote sekä päätöksenteko järjestelmän sisällön suhteen. Myös yhtiön johdon olisi pitänyt yksimielisesti sitten olla päätösten takana. Projektin tilannetta käsiteltäessä jäi usein
epäselväksi, päätettiinkö jotain vai ei”, kritisoi Houni.323
Eräiden lyhytaikaisiksi jääneiden organisaatiomuutosten jälkeen Tehdaspuun tietohallintopäälliköksi tuli kesäkuussa 1986 IBM:stä Reijo Vesalainen.
Tehon rakentaminen jatkui odotettuakin hitaammin. Kun Teho oli vuoden
1986 alkuun mennessä tuottanut vain piiritoimistoihin hajautetun tallennuksen,
alkoi kenttä hermostua. Kenttä oli saanut lisää työtä mutta niukasti johtamisen
apuvälineitä. Johtokin hermostui – siitä huolimatta, että projektilla oli vielä
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vuosi suunniteltua työaikaa jäljellä. Projektipäällikkö vaihdettiin ja koko projekti organisoitiin uudelleen. Senkin jälkeen on muutettu sekä tavoitteita että organisaatiota.
Projektin piirissä uskoa ei kuitenkaan täysin menetetty, vaikka vaikeuksia
oli. Uusi projektin vetäjä Pekka Rautiainen totesi vuoden 1986 lopulla, että Teho
on tällä hetkellä ihan hyvässä vaiheessa, joskin paljon myöhässä alkuperäisestä
aikataulustaan.324 Toiveikkuudesta huolimatta projekti eteni entistä kivuliaammin. Pekka Rautiainen siirtyi Karjalaan aluejohtajaksi vuoden 1986 lopulla ja
uudeksi projektin vetäjäksi nimitettiin kenttäpäällikkö Erkki Metsola Kymenlaaksosta. Kesällä 1987 tehtiin päätös Tehon lopettamisesta. Syyt olivat teknistaloudellisia. Tehdaspuun tiedotuslehdessä saatettiin vain lyhyesti todeta:
”Tämä neljä vuotta rakenteilla ollut kentän tietotarpeita palvelemaan tarkoitettu atk-järjestelmä ei vastannut täysin kaikkia sille asetettuja tavoitteita.”325 –
”Teho-projekti oli ajattelutavaltaan aikaansa edellä”, toteaa Pekka Rautiainen
lähes 25 vuotta myöhemmin.326 Sen johtavana periaatteena oli ohjata puutavaranhankintaa niin, että se sujuu ajallisesti ja määrällisesti oikein. Teho tähtäsi
siihen, että operatiivinen johto tietää aina, mitä puutavaralajia uhkaa tiettynä
aikana puute ja mitä tulee liikaa. Rahaa ei olisi sidottu esimerkiksi talvileimikoihin tehtaiden käyttömahdollisuuksia enempää. Tuohon aikaan oli tavallista,
että talvella korjattiin puita niin paljon kuin ehdittiin, ja uittoalueilla ne ajettiin
uittoon. Siellä ylimääräiset, nipun pinnalla pilaantuvat puutavaralajit siirrettiin
siirtovienneillä selluksi, mikä maksoi paljon. Tehon kohtaloksi koitui se, että
siinä otettiin huomioon kentän pikkutoiveita, mikä hidasti sen valmistumista.
Jarruksi muodostui myös se, että monet sen erinomaiset ideat kehitti atkosaston mies, eikä projekti saanut tarvittavaa tukea muulta organisaatiolta. Tehossa haudattiin paljon hyvää, sellaista jolla olisi ollut käyttöä vielä 2000luvullakin.
Mikä meni vikaan? – Tehon perusajatus oli hyvä. Siitä yritettiin kuitenkin
tehdä liian hyvä. Kun oltiin tekemässä kentän käyttöön tarkoitettuja sovelluksia, annettiin kentän päättää, millaiset sovellukset se haluaa. Sitä varten projektiorganisaatioon koottiin suuri joukko kentän edustajia eri organisaatiotasoilta.
Tämä hyvää tarkoittanut järjestely johti liian laajoihin sovelluksiin, niiden purkamiseen välillä, taas uudelleen aloittamiseen ja resurssien tuhlaamiseen. Ehkä
tämäkin projektiorganisaatio olisi päässyt tyydyttävään tulokseen, jos käyttäjät
olisivat saaneet riittävästi tietoa atk:n mahdollisuuksista ja mahdollisuuksien
rajoista. Nyt systeemihenkilöstö ja käyttäjät eivät kohdanneet samalla tasolla.
Perille olisi ehkä päästy toistakin tietä. Näin isossa ja vaikeassa projektissa olisi
yrityksen johdon mahdollisesti kannattanut ottaa oppia erään kokeneen työmarkkinamiehen väitteestä, että demokratia on hyvä renki mutta huono isäntä.
Tehon lakkauttaminen ei kuitenkaan hillinnyt haluja kentän tietojärjestelmän kehittämiseen, päinvastoin. Heti alkusyksystä 1987 perustettiin asiaa kehittelemän Ragnar Gartzin johtama työryhmä. Sen tehtävänä oli ensi vaiheessa
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selvittää tarjolla olevat valmiit tietojärjestelmät sekä niiden soveltuvuus Tehdaspuun tarpeisiin. Työryhmä esitti joulukuussa 1987, että Tehdaspuu hankkisi
käyttöönsä Kajaani Oy:n kehittämän metsätietojärjestelmän sekä sen edellyttämät tietokoneet. Osakkaat eivät hyväksyneet tätä esitystä. Lisäselvittelyjen jälkeen kentän tietojärjestelmä päätettiin tilata Carelcomp Oy:ltä, joka oli toimittanut vastaavat järjestelmät Ensolle ja Rauma-Repolalle.327

3.2 Heikkerön aika 1968–1978, ylijohdossa ristiriitoja
3.2.1 Täyteen vauhtiin
Pellit auki!
Kehittämispäällikkö Väinö Nikun suunnitteluaikataulussa oli vuoden 1968 heinäkuun 1. päivän kohdalla merkintä PELLIT AUKI!
Pellit avattiin ja liikkeelle lähdettiin vauhdikkaasti, vaikka toimintavalmius oli lyhyen suunnitteluajan vuoksi monilta osin puutteellinen. Tehdaspuun
liikkeellelähtö muistutti ylisuurella kuormalla lastatun lentokoneen pyrkimistä
nousuun. Suurin osa toimihenkilöistä oli vielä päivää aikaisemmin ollut osakasyhtiön tutuissa töissä, oman yhtiönsä edustajana. Nyt piti osata uudet työrutiinit ja pelisäännöt, oli unohdettava entinen, pitkäaikainen työnantaja. Esimieskin oli monessa tapauksessa vaihtunut. Oli ehkä opittu, että ”organisaatio
on joukko yksilöitä, jotka tietoisesti työskentelevät yhteistyössä tarkoituksenaan
saavuttaa yhteisiä päämääriä”. Yhteinen päämäärä ei entisille kilpakumppaneille ehkä kirkastunut vielä ensimmäisenä aamuna, mutta liikkeellelähtö onnistui,
ja puuta ryhdyttiin hankkimaan uusin pelisäännöin.328
Moni toimihenkilö joutui muuttamaan kauas tutusta ympäristöstä. Yksi
entisistä työnjohtajistani, erityisesti ostomiehenä ansioitunut, siirrettiin Kainuusta Uudellemaalle. Parin viikon kuluttua hän soitti minulle: ”Hommaa minut pois täältä. Ei täällä tule töistä mitään, kun ei täällä puhuta muuta kuin asiaa.”
Tehdaspuun keskushallinnossa oli jo ennen toiminnan alkua laadittu kirjallinen ohjausjärjestelmä eli kirjoitettu pysyväisohjeita ja muuta ohjeistusta,
jonka tarkoituksena oli tukea päätöksentekoa ja yhtenäistää menettelytapoja.
Ohjeistuksen vuolas virta jatkui toiminnan alettua. Kari Laitinen oli ensimmäisinä toimintavuosina kenttäpäällikkönä Etelä-Savon hankinta-alueessa ja kauhisteli varsinkin työnjohtajille lähetettyjen papereiden määrää. ”Kun tiesimme
toimitusjohtaja Heikkerön tulevan käymään konttorissamme, keräsimme hänelle näytettäväksi työnjohtajalle tarkoitettujen ohjeiden nipun ja totesimme, että
hyvä tarkoitus on muuttumassa rasitukseksi, varsinkin kun monet ohjeista ovat
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vaikeaselkoisia. Muistaakseni tämä riesa helpottui toimitusjohtajan käynnin jälkeen.”329
Tehdaspuun aloittaessa toimintansa metsäteollisuudella oli takana kolme
lamavuotta, mutta nyt oli tultu uuden nousukauden alkuun. Puuta tarvittiin.
Uusi organisaatio, henkilöstösiirrot ja uudet tehtävät veivät toiminnan alkukuukausina terää Tehdaspuun ’ostokoneelta’. Olli Pesonius, silloin ylimetsänhoitajan postissa, kuvaa alkuvuosia näin: ”Läntisessä piirikunnassa liikkeellelähtö oli ostossa, niin kuin kaikessa muussakin helpompaa kuin idässä. Osakasorganisaatioita oli vähemmän, ja väki tunsi toisensa. Myös osaluvut säilyivät
suunnilleen entisellään. Pariin ensi kuukauteen ei puuta silti ehditty paljoa ostamaan henkilöjärjestelyjen vuoksi. Tehdaspuu pyrki tuolloin kovasti puuosalukuun mutta ei saanut sitä hyväksytyksi. Tukkifirmat, etenkin Repola, vastustivat sitä niin ankarasti. Ensimmäisenä syksynä osakasten ja Tehdaspuun yhteistyö ei vielä oikein pelannut, eikä varsinaisia ostotavoitteita ollut määritelty.
Puuta ostettiin mikä ehdittiin ja minkä osaluvut antoivat myöten. Osaluvut olivat samalla myös ostotavoite. Silloin ei ollut mitään hankintasuunnitelmia, ja
osto oli vähän erillään muusta toiminnasta. Mutta kyllä yhteistyö ostopäällikön
ja ylimetsänhoitajien välillä oli saumatonta.”330
Päijänteen hankinta-alueen silloinen aluemetsänhoitaja Kalervo [Kali]
Huttunen puolestaan kuvailee kentän ostomiesten kokemusta alkuvuosilta:
”Ostettiin tietysti sillä hinnalla mitä käskettiin, ja jos tarvis oli, koetettiin tinkiä
lisähintaa näiltä ylimetsänhoitajilta. Mutta hämmästyttävän kurinalaista osto oli
silloin ja jo sitä ennen. Tampellahan oli hirveen kurinalainen firma, pennistäkin
haukuttiin, Tehdaspuussa haukuttiin viidestä pennistä. Ne ostajat, jotka olivat
rahakkaita ja pystyivät nojaamaan johonkin rahasäkkiin, ne pystyivät olemaan
itsenäisiä. Ne, jotka olivat köyhiä, niiden piti totella. Kymin ja Tampellan miehet oli kasvatettu kuriin ja järjestykseen, mutta Ahlströmin, Mikkolan miehet,
ne saivat ajatella itsenäisesti. Kaukaalla taas ei ollut rahaa. Vielä Tehdaspuunkin alkuvuosina tapettiin monelta ostomieheltä motivaatio, kun heitä komennettiin sanomalla, että ettehän te osta niitä puita itsellenne vaan firmalle, joten
totelkaa käskyjä. Mitä te huolta kannatte, ettei firma saa puita.”331
”Kymi oli yksi isoista, joiden mukana olo [ostoyhteistyössä] oli vain ajoittaista. – – Juuri Kymi-yhtiö käytti pitkään hyväkseen ostoyhteistyön hajanaisuutta. Yhteistyöhön oltiin valmiit, mikäli siitä oli itselle hyötyä. – – Kymin opportunistinen politiikka päättyi vasta Tehdaspuun perustamiseen, mistä alkaen
isosta hankintayhtiöstä tuli yksi vakaimpia ostoyhteistyön kannattajia ja jopa
eräänlainen ´hintapoliisi’. Tilanne ei miellyttänyt aina Tehdaspuun kaikkea
kenttäväkeä, joka oli ehtinyt tottumaan markkinavoimien ’voimaan’ puukaupassa.”332
Elettiin noususuhdanteessa, jossa osakkaat asettivat suuret hankintatavoitteet. Erityisen ongelmalliseksi hankinta muodostui niille tehtaille, joiden puuvarastot oli kolme vuotta kestäneen laskukauden aikana laskettu puuhuollon
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kannalta huolestuttavan pieniksi. Suhteellisesti pienimmät varastot olivat Tampellalla. Ensimmäisen toimintavuoden alussa Tehdaspuun ostovalmius oli henkilöstön asuinpaikan muutosten ja alkukankeuden vuoksi heikko, ja sillä oli
vaikeuksia saada kiinni se etumatka, jonka muut suuret ostajat olivat ostokauden alkupuolella saavuttaneet. Yksityisten metsänomistajien kanssa tehdyt
puukaupat eivät riittäneet. Jälkeenjääneisyys koski lähinnä kuitupuuta, sahatukkien ja pääosin vanerikoivunkin ostot edistyivät tyydyttävästi. Toisena toimintavuotena tavoitteet ylitettiin, kuitenkin siten, että pääpuutavaralajeista jäivät tavoitteen alle kuusikuitupuu ja koivuvaneritukki. Muiden puutavaralajien
ostot olivat kiintiöitä suuremmat.333
Normaalihankinnan vajauksen kattamiseksi tarvittiin marginaalipuuta sekä kotimaasta (lähinnä kuusikuitutukkia) että ulkomailta. Konsortiosopimus
velvoitti Tehdaspuun hankkimaan marginaalipuuna sen osan osakkaiden
puuntarpeesta, jota se ei saanut kotimaasta niin sanottuna normaalihankintana.334 Tästä konsortiosopimuksen määräyksestä ei ensimmäisenä toimintavuotena vallinnut yhtenäistä käsitystä. Niinpä osa osakkaista osti tuontipuuta edelleenkin omissa nimissään, ja vasta syyskuussa 1969 tuontipuukysymys sai pysyvän ratkaisun.
3.2.2 Mielipide-eroja johtokunnassa
Toimitusjohtajalla ja johtokunnalla oli alun perin erilainen käsitys Tehdaspuun
johtamisjärjestelmästä ja erityisesti johtokunnan roolista. Ainakin osa johtokunnan jäsenistä edellytti, että heillä tulisi olla oikeus tehdä operatiivisia ratkaisuja,
esimerkiksi solmia yksittäisiä puukauppoja. Toimitusjohtajan mielestä johtokunta oli omistajaintressin valvontaelin, toimitusjohtajan yläpuolella oleva elin,
jolla vastuun ja vallan jaon mukaan ei kuulunut puuttuminen toimitusjohtajan
vastuulla olevaan toimeenpanoon. Toimitusjohtaja mielestä myös tuontipuun
osto oli operatiivista toimintaa, joka kuuluu teknokraattien tehtäväksi. Keskustelu toimitusjohtajan ja johtokunnan työnjaosta tuo mieleen kansanedustajien ja
valtion intressejä yrityksissä valvovan ministerin väliset erimielisyydet.
Hallitus päätti tuontipuukaupoista kesäkuun lopussa 1968 seuraavaa:
”Osakasyhtiön tulee kunkin itsensä hoitaa loppuun vielä toimittamatta olevia
tuontipuutavaraeriä koskevat, ennen 1.7.68 tekemänsä kaupat, kuitenkin niin,
että osakasyhtiöt ovat velvolliset välittömästi mainitun päivän jälkeen ilmoittamaan Tehdaspuulle kauppojen yksityiskohdat. Samoin ovat osakasyhtiöt velvolliset informoimaan Tehdaspuuta mainittuna ajankohtana mahdollisesti vireillä olevista tuontipuutavaraa koskevista kauppaneuvotteluista, Näiden, samoin kuin Tehdaspuun myöhemmin tehtävien kauppojen hoitamisesta päättää
johtokunta.”335
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Edellä siteerattu hallituksen päätös ei kuitenkaan johtanut yhtenäiseen
toimintaan. Vajaa puoli vuotta myöhemmin oli tarpeen kirjata hallituksen pöytäkirjaan seuraava pykälä: ”Todettiin, ettei hallituksen kesäkuun 28 päivänä
1968, pöytäkirjan 15 §:n kohdalla tekemällä päätöksellä ole tuontipuun osalta
tarkoitettu muiden kuin ennen 1.7.1968 tehtyjen kauppojen osalta poiketa konsortiosopimuksen määräyksistä.”336
Yhtenäistä käsitystä Tehdaspuun johtamisjärjestelmästä yritettiin hakea
myös johtoryhmän ja johtokunnan yhteisellä koulutuksella. Marraskuun alussa
1968 järjestettiin kaksipäiväinen konferenssiksi kutsuttu tilaisuus, jossa paneuduttiin johtamisen teoriaan ja soveltamiseen Tehdaspuussa. Yrityksen suunnitteluvaiheessa jo mukana olleet Mec-Rastorin Leo Suurla ja Pentti Kallio esiintyivät myös tässä tilaisuudessa avustajina ja asiantuntijoina. Konferenssi varmaankin lisäsi osanottajien tietoja, mutta ei johtanut yhteiseen käsitykseen Tehdaspuun johtamisjärjestelmästä, sillä hallitus ja toimitusjohtaja pysyivät poteroissaan.
Ensimmäisen hankintavuoden päättyessä johtokunnan ja toimitusjohtajan
käsitykset Tehdaspuun johtamisesta olivat yhtä kaukana toisistaan kuin vuotta
aikaisemmin. Toimitusjohtaja eritteli ongelmaa kirjeessään hallituksen puheenjohtajalle huhtikuussa 1969 otsikolla Tehdaspuun ”Johtokunnan ja toimitusjohtajan työnjako”. 337 Kysymyksessä ei ollut uusi asia, sillä asiasta oli keskusteltu
johtokunnan kokouksessa helmikuun lopulla 1969. Heikkerön näkemyksen
mukaan kysymyksestä ei todellisuudessa ”syntynyt asiallista keskustelua, sitä
ei ole uudelleen käsitelty eikä siitä siis ole syntynyt mitään päätöstä”.338 Kirje
sinänsä kertoo Tehdaspuun ylimmässä johdossa esiintyneistä näkemyseroista.
Yhtiön johtokunnan puheenjohtaja Veikko Mikkola kuvasi johtokunnan ja toimitusjohtajan välisiä ongelmia toukokuussa 1969 kirjoittamassaan muistiossa
seuraavasti (muistiossa mainittuja liitteitä ei ole otettu tähän tutkimukseen):
”Kun Tehdaspuu Oy:n perustamisasiakirjoja aikanaan luotiin, tapahtui niiden
teko ikään kuin takaperin t.s. ensiksi sovittiin konsortiosopimuksen määräyksistä ja vasta sen jälkeen ryhdyttiin kehittämään organisaatiota. Viimeiseksi liittyi perustamisasiakirjoihin yhtiöjärjestys, jonka määräyksissä ei ole otettu lainkaan huomioon Tehdaspuu Oy:n erikoisluonnetta.”339
Heikkerön näkemyksen mukaan Tehdaspuun johdon työnjakoa koskeva
kysymys olisi tullut antaa ammattimaisen liikkeenjohdon konsultin selvitettäväksi. Hänen mielestään olisi ollut tarkoituksenmukaista, että konsultille olisi
annettu tehtäväksi laatia tehtävänkuvaus johtokunnalle, johtokunnan jäsenelle
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kuin toimitusjohtajallekin. ”Viimeksi mainitulle on kyllä laadittu Rastorin työskentelyn yhteydessä tehtävänkuvaus, jota johtokunta ei ole hyväksynyt.”340
Mikkolan näkemyksen mukaan Tehdaspuussa oli alusta lähtien ollut ”erimielisyyttä siitä tulisiko perustaa toimitusjohtajan yksinomaisella vastuulla toimiva
yritys vaiko puunhankinnan toimeenpanija, jossa osakasyhtiöillä olisi mahdollisimman pitkälle menevä valta päättää omista asioistaan”. Hallitus antoi sitten
toimitusjohtajan tehtäväksi Mec-Rastoria hyväksi käyttäen suunnitella käyttöön
otettava organisaatio. Tämän jälkeen ei johtokunnalla ole ollut mahdollisuutta
vaikuttaa organisaation perusajatukseen. Mikkolan arvioinnin mukaan Tehdaspuussa käyttöön otettu malli oli suora kopio yhdysvaltalaisesta liikkeenjohtoajattelusta, joka kohdistuu yritystoiminnan koko ketjuun raaka-aineen hankinnasta lopputuotteiden markkinointiin. Mikkolan näkemyksen mukaan sellainen malli ei sinällään soveltunut ”Tehdaspuu Oy:n toiminta-ajatusta toteutettaessa. Kun organisaatiokirja tuotiin johtokuntaan, se ei saanut yksimielistä hyväksymistä. Johtokunnan jäseniltä toivottiin kirjallisia huomautuksia ja sellaiset
saatiinkin Leskiseltä ja Mikkolalta.” Kirjeessään viimeksi mainittu huomautti,
että Tehdaspuun ”organisaatiokirja päätettiin ottaa käyttöön lukuun ottamatta
toimitusjohtajaa koskevaa kohtaa, johon päätettiin palata myöhemmin”.341
Heikkerö näki, että ”hallituksen päätöksen 17. marraskuuta 1967 määrittelemä työnjako on kaikessa kiireessä tehty ja jo sen vuoksi ehkä tarkistamisen
tarpeessa. Se on kieleltään epätäsmällinen, ei ’ammattimainen’, ja on ainakin
käytännössä johtanut hyvin erilaisiin käsityksiin.” Heikkerön näkemyksen mukaan ”Konsortiosopimuksessa mainittu termi ’toimiva johtokunta’ on määrittelemätön. Se on johtanut mm. tulkintaan: johtokunta = kollektiivinen toimitusjohtaja eli johtokunnan jäsen voi suorittaa (pidättää itselleen) toimeenpanotehtäviä. – Jos tämä on todella tarkoitus, on se sanottava selvästi ja samalla todettava, että se johtaa sekavaan asiain hoitoon ja merkitsee esim. sitä, että osastopäälliköillä olisi monta suoranaista linjaesimiestä. Tällaisia toimeenpanotehtäviä, osittain osastopäällikkötasoisia, on esiintynyt mm. metsähallituksen puukaupoissa, neuvotteluissa muiden yhtiöiden edustajien kanssa jne. Tässä yhteydessä on myös esitetty ajatus, että johtokunnan jäsen ja toimitusjohtaja ovat
’tasa-arvoisia’. Ilmeisesti ei ole organisatorista selvyyttä edistävää, että toimitusjohtaja on johtokunnan jäsen.” 342
Mikkola myöntää, että Tehdaspuun organisaatiota koskevat päätökset eivät tuossa vaiheessa olleet tyydyttävällä tasolla. Hänestä yhtiön ”perustamisasiakirjoista on pääteltävissä, että johtokunnan asema organisaatiossa on heikosti ja puutteellisesti määritelty”. Tämä on hänestä johtanut heti toiminnan alkamisesta lähtien erimielisyyksiin yhtiön ”toimitusjohtajan ja jäsenten kesken;
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jonkinlaista valtataistelua johtokunnan sisällä”. Tilannetta hyvin kuvaten Mikkola totesi, että ”käytännössä on kuluneen vuoden aikana toiminta ollut omaksutun organisaatioajatuksen mukaista. Johtokunnan mahdollisuudet työskennellä nimenomaan Tehdaspuu Oy:n hyväksi ovat olleet vähäiset, sillä yhteys
johtokunnan ja Tehdaspuu Oy:n toimivan henkilökunnan välillä on ollut lähes
olematon.”343
Kiistaa johtokunnan ja toimitusjohtajan välillä aiheutti edustus valtakunnallisessa yhteistyössä. Mikkolan näkemyksen mukaan ”toimitusjohtaja on halunnut myös syrjäyttää johtokunnan niistä järjestöistä, jotka hoitavat eri puunhankkijoiden keskeistä yhteistyötä koko maassa”.344 Heikkerön näkemyksen
mukaan ”asiaa oli käsitelty johtokunnassa helmikuussa 1969”, jolloin esillä ollut. muistio oli syntynyt ”siinä vaiheessa, kun Tehdaspuu valmistautui paperipuuyhteistoiminnan jatkamista koskeviin neuvotteluihin. Mahdollisesti asiallisestikin eräiltä osin sopimus on auki, mutta TPY:n sääntöjen osalta Tehdaspuun
puolesta on jo ehditty ottaa kantoja, joita tuskin voidaan muuttaa ja jotka lähtevät siitä, että kullakin osakasyhtiöllä on oma edustuksensa.”345 Mikkolan kriittinen suhtautuminen voidaan nähdä uuden organisaation käynnistymiseen liittyvänä ongelmana. Toisaalta kyse oli heijastumista osakasyritysten muuttuneesta asemasta puunhankinnassa. Mikkola jatkoi arvosteluaan Heikkeröstä:
”Kun hän haluaa varata ne kaikki itselleen, ollaan jouduttu tilanteeseen, että
hänen fyysiset mahdollisuutensakaan eivät voi riittää. Kysymyshän on muustakin kuin vain pelkästä edustuksesta. Tehtäviinhän tulisi valmistautua m.m.
ennakkoneuvotteluin. Lisäksi päätökset, jotka tehdään ovat kaikkia Tehdaspuu
Oy:n osakasyhtiöitäkin sitovia. ”346
Heikkeröstä Tehdaspuun edustamista koskeneet järjestelyt olivat konsortiosopimuksen mukaisia. Hänestä yrityksen tuli olla edustettuna suoraan kaikissa puualan valtakunnallisissa ostoyhteistyöjärjestöissä ja että yhtiön edustus
hoidettaisiin toimitusjohtajan ja ostopäällikön kautta jäsen/varajäsen järjestelyn
avulla. Heikkeröstä Tehdaspuun osakasyhtiöiden edustajilla saattaa olla vaikeuksia toimia kaikkien mukana olevien yritysten kannalta tasapuolisesti ja puolueettomasti, koska heidän kannanotoillaan voidaan vaikuttaa ostotulokseen ja
esimerkiksi puutavarajakautumaan – osakasyritysten kiinnostus eri puutavaralajeihin kun oli erilainen. Heikkerö ei kuitenkaan kieltänyt, etteikö asiasta voi-
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taisi keskustella. Tehdaspuun nimissä tapahtuvaa edustusta hän otti esille neljä
seikkaa: 347
–
”Nykyisin on policien koordinointi vaikeata. Pyrkimyksiä vaivaa hajanaisuus.
–
Edustus merkitsee Tehdaspuun omaksumien (johtokunnan ja tarpeen mukaan hallituksen vahvistamien) policien toteutumiseen pyrkimistä. Se on siis toimeenpanoa.
–
Nykyinen järjestely vaatii jossain määrin suoraa kommunikaatiota
johtokunnan jäsen – ostopäällikkö, mikä ei ole korrektia.
–
Toiminta yhteistyöjärjestöissä vaikuttaa oston onnistumiseen. Nykyisen järjestelmän mukaan toimitusjohtaja ei olisikaan siitä tulosvastuullinen, niin kuin kai on tarkoitus.”348
Heikkerö otti esille myös tuontipuun, jota oli tuloksetta käsitelty Tehdaspuun johtokunnassa heinäkuussa 1968. Hänestä asiaa pitää käsitellä laajemmin
kuin pelkästään osakasyhtiön omista intresseistä lähtien. ”Olen jo ennen Tehdaspuun perustamista ollut sitä mieltä, että Suomen teollisuuden tulisi ostaa
tuontipuu täysin keskitetysti esim. sitä varten palkatun henkilön toimesta. Olen
vieläkin samaa mieltä. Näin ollen olisi mielestäni ainakin Tehdaspuu-järjestelyä
käytettävä hyväksi siten, että sen osakkaat esiintyisivät yhden pääneuvottelijan
edustamina. Tehdaspuun monena esiintyminen saattaa olla syynä kuluvan
vuoden ilmiöihin: agenttien keskinäinen kilpailu ja määrittämättömät hinnat
jne. Nykyinen tilanne, joka poikkeaa sopimuksista, on demoralisoiva. Jos todetaan, ettei tehtyjä sopimuksia voida noudattaa, olisi niitä muutettava. Tällöin
tulisi Tehdaspuun toimihenkilöt vapauttaa muusta vastuusta kuin kuljetustoimeksiantojen suorittamisesta. Tuontipuuasiat tulisi siten hoitaa muuten osakkaiden kesken sopien. Ne eivät kuuluisi Tehdaspuun kiintiöiden määrittelyyn,
budjetointiin jne. Käsitykseni mukaan vastuu kuluvan sesongin tuontipuukaupasta on kokonaan toimitusjohtajan yläpuolella.”349
Mikkolan ja Heikkerön muistiot heijastelevat näkemyksiä Tehdaspuun
hallituksen ja toimitusjohtajan rooleista yhteistyrityksessä. Mikkolasta yhtiön
”toimitusjohtaja on suunnannut toimintansa painopisteen siis Tehdaspuu
Oy:stä ulospäin. Mikäli toimitusjohtajan tehtävä oikein analysoidaan olisi meneteltävä juuri päinvastoin. Nyt voi syyllä väittää, että Tehdaspuu Oy:n sisäinen johtaminen on heikkoa ja niinpä se on muodostumassa byrokraattiseksi järjestelmäksi, jossa johdon ja kenttätoiminnassa olevien henkilöiden väliset johtamisasiat hoidetaan yksinomaan kirjallisilla määräyksillä. Kuitenkin Tehdaspuu Oy:n toiminta-ajatuksen toteutuminen perustuu ennen kaikkea toimihenki347
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löiden henkilökohtaisiin suorituksiin. Tulevan kehityksen kannalta olisi Tehdaspuu Oy saatava sisäisesti vahvaksi ja kehityskykyiseksi, muussa tapauksessa ei omaksuttu sivutoimintoihin perustuva organisaatio voi onnistua.”350
Heikkerön mukaan ”toimitusjohtaja on velvollinen esittämään yrityksen
omistajille (joita johtokuntakin edustaa) kaikista yritystä koskevista asioista yrityksen ja sen omistajien kannalta entistä parempaan tehokkuuteen ja tulokseen
johtavia vaihtoehtoja. Edellä käsittelemäni esitykset ovat mielestäni sellaisia. Jos
kuitenkin omistajat katsovat, etteivät ne ole sellaisia, tai muuten haluavat valita
muita vaihtoehtoja, on selvää, että toimihenkilöt, siis myös toimitusjohtaja, toteuttavat ne. Esityksen motiivina ei ole henkilökohtainen vallanhalu tai tarve
suorittaa kaikki työt itse. Päinvastoin delegoin mielelläni alaisilleni mahdollisimman paljon tehtäviä, myös niitä, joita edellä on kosketeltu, mikäli ne olisivat
delegoitavissa.”… ”Tulosvastuun vuoksi toivoisin, että edellä olevat kysymykset selvennetään. Luulen, että kollektiivisia toimitusjohtajia ei kuitenkaan löydy
yhtä enempää, kun tulee kritiikin aika.”351
Pidän lähes kaikkia toimitusjohtaja Heikkerön esittämiä johtamisperiaatteita managementin kannalta oikeaoppisina ja hyvin perusteltuina. Epäilen, ettei Suomen teollisuuden raakapuun oston keskittäminen olisi tuonut niin merkittäviä etuja, että siihen todennäköisesti pesiytyvät eturistiriidat olisi pitänyt
sietää. Sen sijaan Heikkerön esitys Tehdaspuun sisäiseksi järjestelmäksi oli hyvä
ja sitä kehitettiinkin siihen suuntaan.
Tehdaspuun ja sen osakkaiden yhteistyö ei siis toiminut ensimmäisenä
hankintavuotena tyydyttävästi. Hallitus antoi Casimir Ehrnroothin tehtäväksi
tutkia Tehdaspuun huippuorganisaation tarkoituksenmukaisuutta sekä ehdottaa eri elinten vastuuta ja valtuuksia koskeviin määräyksiin täsmennyksiä, jos
hän katsoisi ne tarpeellisiksi. Ehrnroothin esitys, johon kaikki johtokunnan jäsenet olivat saaneet tilaisuuden ottaa kantaa, oli hallituksen käsittelyssä syyskuussa 1969. Hallitus lakkautti johtokunnan ja päätti, että ”aikaisemmasta käytännöstä poiketen, mutta yhtiöjärjestyksen ja konsortiosopimuksen sallimalla
tavalla voidaan pitää hallituksen kokouksia, joissa varajäsenet edustavat osakkaita”.352 Toimitusjohtajasta, joka oli ollut johtokunnan jäsen, tuli nyt hallitukseen kuulumaton esittelijä.
Hallitus vahvisti konsortiosopimuksen tarkoittavan, että ”tuontipuu hankintaan yhteiseen lukuun ja että hankitut määrät ovat marginaalipuuta”. Hallitus asetti tuontipuuostoja koordinoimaan komitean, jonka jäseninä toimivat
hallituksen varajäsenet ja sihteerinä kuljetuspäällikkö, käytännössä ostopäällikkö. Toimitusjohtaja vapautettiin vastuusta tuontipuun ostossa, mutta tuontipuukomitea velvoitettiin pitämään toimitusjohtaja informoituna tuontipuukau-
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pan kehityksestä.353 Kaiken osakkaiden tarvitseman puun oston antaminen alun
perin Tehdaspuun tehtäväksi oli ilmeisesti hallituksen tietoinen ratkaisu. Kun
hallitus nyt antoi tuontipuun oston hallituksen varajäsenien tehtäväksi, ratkaisun perusteita ei ilmoitettu. Joka tapauksessa toimitusjohtaja kärsi tässä ottelussa ensimmäisen tappionsa taistelussa Tehdaspuun johtamista koskevassa kiistassa.
Heikkerö vetosi Tehdaspuun suunnitteluvaiheessa usein siihen konsortiosopimuksen kohtaan, jonka mukaan ”sopimus käsittää kaiken osakkaiden tarvitseman puun hankinnan”354. Määritelmä edellytti, että toimitusjohtajan olisi
pitänyt vastata myös tuontipuun hankinnasta. Jos olisi noudatettu konsortiosopimusta tässäkin kohdassa, tuontipuu olisi voitu ottaa kokonaisoptimoinnin
piiriin. Järjestely olisi tuonut säästöjä, ja sen aiheuttamat ongelmat, esimerkiksi
tuontipuun laadun poikkeaminen kotimaan puun laadusta, olisivat todennäköisesti olleet hyötyyn nähden vähäiset. Aikaisemman tuontijohtajan Timo
Panhelaisen mielestä tuontipuu olisi pitänyt ottaa kokonaisoptimoinnin piiriin,
kuten konsortiosopimus edellytti. Puuvirtojen ohjaus ja määrähallinta olisivat
silloin onnistuneet paremmin kuin toteutuneessa tilanteessa, jossa osakkaiden
tekemät tuontipuukaupat eivät aina niveltyneet joustavasti kokonaisuuteen.
Konsortiosopimuksen noudattaminen olisi alentanut kokonaiskustannuksia.355
Tuontipuukomitean ensimmäisenä puheenjohtajana toimi Sakari Leskinen. Metsäpäälliköt ovat toimineet vuorotellen puheenjohtajina, vetäneet vuorotellen neuvotteluja myyjien kanssa, jakaneet ostetun puun osakkaiden kesken
ja sovitelleet puun jakamisessa joskus syntyneitä erimielisyyksiä. Tehdaspuu on
hoitanut kauppojen maksurutiinit ja toimituksiin kuuluvat muut käytännön
työt.
Hallituksen ratkaisut selkeyttivät Tehdaspuun johtojärjestelmää, muun
muassa omistajaintressiä valvovan hallituksen ja teknokraattien saumaa. Johtokunnan jäsenten aktiivinen toiminta jatkui hallituksen varajäsenten roolissa ja
yhtiön edustajina valtakunnallisten yhteisöjen luottamustoimissa. Toimitusjohtajan mielestä, kuten minunkin mielestäni, erityisesti juuri osakkaiden edustus
valtakunnallisissa organisaatioissa merkitsi poikkeamista vastuun ja valtuuksien yhdenmukaisesta jaosta. Mielipide-erot säilyivät kymenkunta vuotta eli
Heikkerön Tehdaspuusta lähtöön saakka.356
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3.2.3 Organisaation hiomista
Tehdaspuu–osakkaat-koordinaatioryhmät
Tehdaspuun suunnitteluvaiheen viimeisinä viikkoina todettiin, että osastopäälliköillä oli tarvetta olla kiinteässä yhteydessä niiden henkilöiden kanssa, jotka
osakasyhtiöissä hoitivat vastaavia tehtäviä. Tämä johti sellaisten yhteistyöryhmien muodostamiseen, joissa puheenjohtajana oli Tehdaspuun osastopäällikkö
ja jäseninä yhdysmies kustakin osakasyhtiöstä. Osakkaiden edustajat olivat
näissä yhdysmiesryhmissä asiakkaan roolissa, ja päätökset teki puheenjohtaja.
Ensimmäisinä perustettiin yhdysmiesryhmät osto-, talous- ja metsänhoitoasioita varten. Talousasiain ja metsänhoitoasian yhdysmiesryhmät säilyivät
koko Tehdaspuun toiminnan ajan, muita ryhmiä lakkautettiin ja perustettiin
organisaation muutosten antaessa siihen aihetta. Vuoden 1987 alussa toiminnassa olleet yhdysmiesryhmät, Tehdaspuu–osakkaat-koordinaatioryhmät, on
esitetty kuviossa 12.357
Talousasiain yhdysmiesryhmä oli Markku Hounin mielestä erittäin tarpeellinen. Osakasyhtiöiden edustajat ryhmässä olivat päteviä talousasioiden
ammattimiehiä. Ahlströmillä, Kaukaalla ja Tampellalla oli pitkäaikaiset edustajat. Kymin edustaja vaihtui usein, minkä vuoksi sen edustajalla ei ollut yhtä hyvää otetta ryhmän työskentelyyn kuin kolmella muulla. Joka tapauksessa ryhmä teki ratkaisuja, jotka Tehdaspuun päättävien elinten oli helppo hyväksyä.358
Kaukaan edustajana talousasiain yhdysmiesryhmässä oli koko sen toiminta-ajan metsäosaston konttoripäällikkö Tuomas Gerdt. Hän on Hounin kanssa
samaa mieltä siitä, että tämä ryhmä oli erittäin tärkeä. Gerdt toteaa, että ryhmä
perehtyi aluksi seikkaperäisesti kunkin osakkaan metsäosaston toimintaan ja
piti keskeisinä tehtävinään hankintakustannusten ja puutavarakirjanpidon seurantaa sekä raportoinnin kehittämistä. Eniten keskustelua aiheutti Gerdtin mukaan kompensaatiolaskenta.359
Kaikki yhdysmiesryhmät tekivät hyvää työtä varsinkin yhtenäisten pelisääntöjen luomisessa.
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KUVIO 12

Tehdaspuu–osakkaat-koordinaatioryhmät 1.1.1987. (Tiainen 1988.)

Ensimmäisen toimintavuoden alkusyksystä perustettiin kehittämispäällikön
aloitteesta hänen tuekseen puunkäsittelyn yhdysmiesryhmä, johon osakkaat
nimesivät omat asiantuntijansa. Tämä oli nimenomaan kehittämisryhmä. Ryhmän suurena ansiona voidaan pitää sen kehitystyön käynnistymistä, jonka tuloksena puun vastaanottolaitteet osakkaiden tehtailla ovat poikkeuksetta sellaisella tasolla, etteivät ne rajoita kehittyneimpien menetelmien käyttöä korjuussa
ja kuljetuksessa. Todennäköisesti Tehdaspuun perustaminen nopeutti tässäkin
suhteessa kehitystä, sillä Tehdaspuun korjuun kehittämisen tarve antoi tehdaspään kehittämiselle sysäyksen, jollaista tuskin olisi tullut niin nopeasti ilman
Tehdaspuuta.360
Henkilöstöjärjestelyjä
Osakasyhtiöiden metsäosastojen palveluksessa oli vuoden 1968 alussa yhteensä
1146 vakinaista toimihenkilöä. Tehdaspuu aloitti toimintansa organisaatiolla,
joka oli tietoisesti mitoitettu varovasti; olisihan myöhemmin tarvittaessa helpompi lisätä kuin vähentää väkeä. Organisaatiossa oli 715 toimihenkilöä. Toimitusjohtaja Heikkerö kirjoitti henkilökunnan tiedotuslehdessä helmikuussa
1969 otsikolla ”Uusi organisaatio suunnattu eteen- eikä taaksepäin” muun muassa seuraavaa:
360
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”Tehdaspuu Oy:n organisaatio poikkeaa melkoisesti osakasyhtiöiden metsäosastojen entisistä. Sehän oli järjestelyjen tarkoituskin. Tämän vuoksi ei tulisi
pyrkiäkään pitämään tiukasti kiinni kaikesta vanhasta. Entiset organisaatiot oli
rakennettu entisiä aikoja varten. Tehdaspuu Oy:n organisaatio on rakennettu
nimenomaan tulevaisuutta silmällä pitäen. Eräistä perinteellisistä yleismiestoimista on kokonaan luovuttu. Toisaalta on kuitenkin perustettu lukuisia uusia
yhä enemmän monipuolistuvia, tiedon ja taidon vaatimuksia vastaavia toimia
tehtävänmukaisen jaotuksen pohjalle.”361
Tehdaspuun toimihenkilöiden määrä kasvoi alun 715:sta ensimmäisen
vuoden aikana 770:een ja kahdessa vuodessa 802:een. Kasvu johtui useista tekijöistä: Saimaan hinauksen siirryttyä Tehdaspuulle sitä varten tarvittiin laivahenkilöstö ja hinauksen ohjausorganisaatio. Piiritoimistoihin otettiin toimistovirkailijat hoitamaan konttorirutiineja. Tietojenkäsittelyn kehittämishankkeet
vaativat lisäväkeä. Aloitettiin osakkaiden metsien inventointi ja ryhdyttiin leimaamaan ostometsiä. Lisäksi jouduttiin toteamaan, että Tehdaspuulta puuttui
se hallinnollinen tuki, jonka osakkaiden metsäosastot olivat tottuneet saamaan
keskushallinnolta. Sekin aiheutti henkilöstön lisäystä, muun muassa oikeustieteen kandidaatti, metsänhoitaja Tero Ollilan pestaamisen yhtiön palvelukseen
1968.
Ei voitu pitää ilman muuta selvänä, että neljän yrityksen henkilöstöstä nopeasti rakennettu organisaatio toteutui ja toimi suunnitellulla tavalla. Tämä haluttiin selvittää tutkimuksella. Tutkimus tehtiin talvella 1968–1969 kyselylomakkeilla, jotka postitettiin tutkimuksen käytännön työstä vastanneelle Rastorin ekonomi Kalle Paavolalle. Tutkimus paljasti muun muassa, että yhteistyön
käsitteet ja menetelmät kaipasivat selventämistä ja että koulutustarvetta oli
myös hankintatekniikassa.362
Organisaation tarkistusselvitys liittyi laajaan koulutusohjelmaan, jonka tavoitteena oli esimieshenkilöstön suoritustason kohottaminen. Ohjelmaa kutsuttiin IMPiksi, lyhennelmänä sen englanninkielisestä nimityksestä Improving
Management Performance.
Kehittämisosastolla ja sen koulutuspäälliköllä Eero Rengolla oli tosi työ sijoittaa koulutuspanos eniten korjausta vaativiin kohteisiin ja saada vanhatkin
jermut omaksumaan uudet opit. Helppoa ei ollut koulutettavillakaan, joiden
työajasta meni aluksi huomattava osa työrutiinien opetteluun, usein myös uuteen työympäristöön tutustumiseen ja vastaavaan toimintaan. Itäisen piirikunnan ylimetsänhoitaja Yrjö Haapanen keksi omiin koulutusongelmiinsa pätevän
ratkaisun, jonka hän esitti vakavin ilmein toimitusjohtajalle: ”Otetaan minulle
apulaiseksi metsänhoitaja, jonka ainoana tehtävänä on osallistua siihen koulutukseen, johon minulla ei ole aikaa.”363
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Informaatiota ulos ja sisään
Tehdaspuun toiminta kiinnosti myös muiden puunhankintaorganisaatioiden
henkilöstöä, metsänomistajia ja monia muita. Tehdaspuuta jouduttiin esittelemään ja haluttiinkin esitellä tunnettavuuden lisäämiseksi kahden ensimmäisen
toimintavuoden aikana suurelle joukolle vieraita.
Myös sisäistä informaatiota pyrittiin parantamaan. Sitä varten perustettiin
oma henkilökunnan tiedotuslehti, jonka ensimmäinen numero ilmestyi jouluksi
1968. Lehti oli A5-kokoisnen 8-sivuinen moniste, jonka painosmäärä oli 1700.
Lehden tarkoituksena oli toimia yrityksen johdon informaatiokanavana vakinaiselle henkilöstölle, lähinnä toimihenkilöille. Lehteä jaettiin myös vakinaisille
työntekijöille sekä osakasyhtiöiden henkilöstölle. Myöhemmin lehteä ryhdyttiin
jakamaan myös eräille sidosryhmille, mutta sen toimitusperiaatteet ja vaatimaton ulkonäkö säilyivät vuoden 1978 loppuun saakka, jolloin lehti sai uuden ilmeen.
Yhteenvetona tilintarkastajat totesivat, että ensimmäistä toimintavuotta
sävyttivät liian lyhyestä perustamis- ja suunnitteluajasta johtuneet käyntiinlähtövaikeudet sekä systeemien keskeneräisyys. He kuitenkin pitivät noudatettuja
nykyaikaisia liikkeenjohtoperiaatteita sekä pitkän tähtäyksen suunnitteluun uhrattua työtä tulevaisuuden kannalta hyödyllisenä.364
3.2.4 Puukaupan hullut vuodet, syvä lama ja sen heijastuksia 1970–1978
Yhteistyö koetuksella
Suomessa siirryttiin 1970-luvulle kolmatta vuotta jatkuneessa noususuhdanteessa, joka taittui seuraavan vuoden kesällä ja saavutti pohjalukemat kesällä
1972. Lisäksi metsäteollisuus joutui maksamaan taannehtivasti suhdanneveroa,
ja palkkaratkaisut ylittivät selvästi tuottavuuden kehityksen. Oli siis edellytykset huonolle puukaupalle, mikä myös toteutui. Kaikkien puutavaralajien hinnat
nousivat merkittävästi ja kantohinnat saavuttivat kaikkien aikojen huippunsa.
Puutavan mittauksessa siirryttiin kesällä 1971 kiintokuutiometriin, johon kirjanpidossa oli siirrytty jo vuotta aikaisemmin.
Hintasopimukset myyjäpuolen (MTK) kanssa tehtiin vuoteen 1972 saakka
puutavaralajeittain: kuitupuu, vaneritukki, havutukki. Kesällä 1972 perustettiin
Teollisuuden Puuyhdistys (TPY), joka teki kaikki puutavaralajit sisältävät sopimukset. TPY:ssä yhteistyö rakentui entistä enemmän puun niukkuuden periaatteelle. Metsänhoitaja Esko Pakkanen ja professori Martti Leikola toteavat, että maamme suurimmaksi puunhankkijaksi muodostunut Tehdaspuu oli keskeisesti vaikuttamassa siihen, että uusi TPY, Teollisuuden Puuyhdistys, saatiin
1972 perustetuksi. ”Se kokosi lopultakin lähes koko puunostajakentän puutavaralajista riippumatta. TPY kattoi parhaimmillaan yli 80 % teollisuuden puunostosta, kun Metsäliittoa, metsänomistajien omaa osuuskuntaa, ei lasketa mukaan.
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TPY:stä tuli ostoyhteistyön viimeinen mutta myös aikaansaavin järjestö.”365
Toisaalta pitää muistaa, että Metsäliiton toimitusjohtajana 1973–1980 toimineesta Veikko Vainiosta tuli näkyvä hahmo suomalaisen metsäteollisuuden järjestöissä.366
Toiko uusi, aikaisempaa kehittyneempi hintasopimusmalli vakautta puukauppaan? – Uusi ostoyhteistyö joutui heti alkuun koetukselle, kun sahatavaralla oli edullinen hintakehitys, sahaajilla vajaat tukkivarastot ja kun yhteistyön
ulkopuoliset sahat lisäsivät ostojaan. Sahatavaran ja vanerin hinnat nousivat
selvästi paremmin kuin kemiallisen metsäteollisuuden tuotteiden hinnat, minkä
vuoksi kuitupuun kauppa kävi nihkeästi. Osansa vaikutti sekin, ettei kuitupuulle saatu solmituksi hintasopimusta. Lisäongelmia toi uuden mittayksikön,
kuorellisen kiintokuutiometrin, käyttöönotto ja aikaisempaa monimutkaisempi
kuitupuupinojen mittaus, jota kohtaan tunnettiin epäluuloa varsinkin Länsi- ja
Keski-Suomessa.367
Puukauppa ei siis ollut uuden sopimusmallin sisäänajovuonna erityisen
vakaata, eivätkä kaikki yhteistyön vaikeudet ole hävinneet myöhemminkään.
Silloin kun tuotteiden markkinahinnat ovat sahanneet eri tahtiin, niin kuin
usein on tapahtunut, kaikille raakapuun ostajille sopivan politiikan omaksuminen on ollut työlästä. Teollisuuden Puuyhdistys keräsi kentältä muutos- ja kehittämistoivomukset ja antoi yhdistyksen hintavaliokunnan tehtäväksi esitysten
analysoinnin ja muutosesitysten tekemisen sääntöihin. Esitys sisälsi joukon
muutoksia puunjakosääntöihin, aluejaon suosimista ja ostajien määrän rajoittamista alueissa. Yhdistyksen kokous hyväksyi esityksen – jatkoon lähdettiin
uskossa vahvistuneina.368
Syksyn 1973 aikana mekaanisen metsäteollisuuden, erityisesti sahateollisuuden noususuhdanne voimistui entisestään. Se johti hallitsemattomaan ja
täysin mielettömään järeän puun hintojen nousuun, millä oli pitkäaikaiset vaikutukset suomalaiseen puukauppaan sekä metsäteollisuuden kannattavuuden
kehitykseen. Hallitsematon puumarkkinatilanne jatkui vielä vuoden 1974 ajan.
Järeän puun kantohinnat kaksinkertaistuivat tai pikemmin niiden annettiin
kaksinkertaistua syksyn 1973 aikana. Nyt kuitupuun hinnat enemmän kuin
kaksinkertaistuivat (Kuvio 13).
Eikö TPY pystynyt estämään jäsentensä hillitöntä rahankäyttöä? Eikö
Tehdaspuun hallitus pystynyt pitämään yrityksensä toimivaa johtoa ruodussa?
– Puun hintojen liukuminen tai jopa hintojen korottaminen ostajien päätöksin,
kysynnän ja tarjonnan ristiriita sekä ostoyhteistyön riittämätön kattavuus loivat
hintasopimuksille mahdottoman tilanteen. Se koski kaikkia TPY:n jäsenyrityksiä, myös Tehdaspuuta.
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KUVIO 13

Kuusikuitupuun ja mäntytukin kantohinnat 1969/70–1987. (Tiainen 1988.)

Martti Vainion mukaan TPY:n toimintamahdollisuudet perustuivat löyhiin firmojen välisiin sopimuksiin ja henkilöiden väliseen luottamukseen. ”En usko, että silloisella TPY:llä olisi ollut suuriakaan mahdollisuuksia taistella metsäteollisuustuotteiden nousevan konjunktuurin luomia paineita vastaan. Puuta hankkivien yritysten lukumäärä oli tosin aiemmasta vähentynyt, mutta erilaiset lähtökohtatilanteet hankintavuodelle, varastot, varannot ym. yhdistettyinä taustafirmojen ja toisten yrittäjien omiin markkinanäkymiin aiheuttivat markkinapaineita, joiden edessä silloinen TPY oli lähes voimaton. Nopeat söivät hitaat, saivat pääosan puistaan muita edellisemmin mutta aiheuttivat samalla hintojen
nousun. Vaikka TPY:n ote vuosia myöhemmin kiristyi firmojen ylimmän johdon ’aamuhartauksineen’ ja muine silloisenkin lainsäädännön rajoilla liikkuneine toimenpiteineen, kriisipesäkkeiden syntymistä ei pystytty täydellisesti
estämään.”369
Näiden puukaupan hullujen vuosien, 1973–1974, seurauksena ei hintasopimusten teolle ollut heti niiden jälkeen mitään edellytyksiä. Vuosi 1975 oli
metsäteollisuuden pahin lamavuosi sotiemme jälkeen. Tehtaiden käyntiaste
laskettiin kahteen kolmasosaan kapasiteetista. Puun hintojen lievä aleneminen
johti siihen, että metsänomistajat myivät vain pakottavissa tapauksissa. Esimerkiksi Tehdaspuun ostomäärä oli vain 3,4 miljoonaa kuutiometriä eli noin puolet
tavanomaisesta. Myynnistä pidättäytymistä helpottivat edellisten vuosien suuret myyntitulot ja käytännön kokemukset siitä, etteivät ostajat pysty hallitsemaan hintoja. Lama jatkui ja heijastui kaikkeen Tehdaspuun toimintaan. Toimihenkilöitä kehotettiin pitämään vapaaehtoisia palkattomia opiskelulomia. Metsureiden työllistämisessä oli vaikeuksia.
Jaakko Kahiluoto kuvaa kannattavuudesta kamppailua 1970-luvulla seuraavasti: ”1970-luku jatkui epävakaana ja vaikeasti ennakoitavana. Monesti
luultiin ja uskottiinkin valoisampien aikojen sarastavan, kunnes nuo ennusmerkit osoittautuivatkin vain signaaleiksi kansainvälisten markkinoiden heilahte369
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luista. Suomessa oli myös kotoisia, omatekoisia ongelmia metsäteollisuudenkin
painolastia lisäämässä. Sille oli tämän vuosikymmenen läpi tarpominen yhtä
raskasta kuin pinnaltaan pakkaskopertuneen suon ylittäjällä: muutaman askeleen se kantaa, mutta sitten jalka rytkähtää pinnan läpi saapasvartta myöten. Ja
sama uudelleen ja uudelleen.
Matkalla on myös taipaleita, jolloin toinen jalka oli kantavalla maalla, toinen pehmeiköllä. Jommankumman jalostushaaran, mekaanisen tai kemiallisen
metsäteollisuuden tuotteiden hinta oli näet ajoittain selvästi toista parempi.
Puumarkkinoilla tämä näkyi ontumisena. Järeän puun ja kuitupuun vakiintuneet hintasuhteet järkkyivät. Sen seurauksena tarjonta painottui niin voimakkaasti edullisemmalta tuntuvaan puutavaralajiin, että vaikeamassa suhdannevaiheessa olevalla jalostushaaralla oli suuria vaikeuksia saada pudotetunkaan
käyntiasteensa tarvitsemia puumääriä. Ja kun niitä ei leimikoihin ilmestynyt
muuten, koetettiin käyttää houkutteluna markan voimaa, vaikka ei ollut kuin
lainarahaa.
Vuoden 1975 tapahtumat kuvaavat hyvin tätä kymmenlukua. Juuri kun
kemiallinen metsäteollisuus oli päässyt hengähtämään helpottuneesti, havaittiinkin vuoden 1975 puolessa välissä, että oltiin liukumassa kiihtyvällä vauhdilla kohti syvenevää lamaa. Samalla lailla kuin mekaaninenkin, joka oli aloittanut
syöksylaskunsa jo hieman aikaisemmin. Metsäteollisuuden kokonaisvienti romahti kolmanneksella vuonna 1975. Työllisyyttä tukeakseen teollisuus tuotti
varastoon. Se taas sitoi velkaisten yritysten rahaa sietokyvyn rajoille asti. Investoinnit oli pysäytettävä, tuotantorajoituksia ja seisokkeja lomautuksineen oli ilmoitettava yhä useammilla laitoksilla. Kaiken lisäksi yritysten rahoitustilanne
kiristyi, eikä puun ostorajoituksilta eikä ostokielloiltakaan säästytty. Öljyn hinta
jatkoi nousuaan, inflaatio oli kaksinumeroinen ja presidentti runnoi hätätilahallituksen. Lyhyt ilo oli itkuksi muuttunut. Maailman johtajat eivät kai sitä sentään huomanneet, kun he pitivät Finlandia-talolla kesällä Ety-kokousta.”370
Teollisuuden suhdannekehitys jatkui heikkona vielä vuonna 1977. Tehdaspuun kireäkö ostopolitiikka puri tässä tilanteessa kilpailijoita paremmin. Kireimmillään se tarkoitti oston sallimista vain osakkaiden yksilöidyn toimeksiannon perusteella. Varsinkin vuonna 1977 Tehdaspuu noudatti tarkasti TPY:n
hintaohjeita.
Varastojen hallitsemiseksi Tehdaspuun osakkaiden metsiä ylihakattiin. Silti varastojen määrä säilyi yhtiön historian toiseksi alhaisimpana.
TPY aloitti MTK:n kanssa hankintavuotta 1977–1978 koskevat neuvottelut
helmikuussa 1977. Teollisuuden kannattavuus oli heikentynyt raskaasti eikä se
antanut teollisuudelle minkäänlaista neuvotteluvaraa. MTK nosti neuvottelujen
pääosaan tuontipuukysymyksen ja metsäpalvelusopimukset. Se vaati tuontipuumäärien vähentämistä ja luopumista pitkäaikaisista metsäpalvelusopimuksista, joiden se katsoi rikkovan perussopimusta, jonka mukaan osapuolet kunnioittavat toistensa järjestökenttää. TPY vastasi tuontipuuta koskevaan esitykseen, että siitä voidaan keskustella vasta sitten, kun kotimaan puuntarjonnan
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riittävyys on varmistettu. Metsäpalvelusopimuksia koskevat syytökset TPY torjui toteamalla, ettei yksityishenkilöiden sopimusvapautta voida rajoittaa.371
Vuosi 1978 oli pitkästä aikaa normaaliksi katsottava vuosi puukaupassa.
Teollisuuden puuntarpeet kohosivat vuosikymmenen alkuvuosia vastaaviksi,
puun tarjonta vastasi kysyntää ja kaikki puutavaralajit kattava hintasopimus
saatiin voimaan. Puukaupan hintakehitys jätti kuitenkin teollisuudelle melkoisesti toivomisen varaa.
Valtioneuvosto sai alulle joulukuussa 1977 teollisuuden ja MTK:n väliset
hintaneuvottelut. Valtion mukaantulon uhalla saatiin hintasopimukset kaikille
puutavaralajeille. TPY ei kuitenkaan kyennyt hillitsemään jäsentensä hintakäyttäytymistä. Sopimuksessa oli kaksi ostajia rasittavaa uutta hinnoittelutekijää:
aikaisuus- ja metsäyhteistyölisä. Nämä hyödyttömät lisät jäivät hintasopimuksen vakioiksi.
Puukaupassa törmättiin siis 1970-luvulla jokseenkin kaikkiin tekijöihin,
jotka voivat häiritä kaupantekoa. Häiriö saattoi koskea myyjää tai ostajaa tai
kumpaakin osapuolta samanaikaisesti. Hintasopimuskaan ei aina auttanut. Sopimuksen vastaiseen toimintaan, välistävetoon, syyllistyi toisinaan sopimuksen
hyväksyneenkin yrityksen edustaja. Sopimukseen sitoutumaton, useimmiten
pienyrittäjä, saattoi ostaa aktiivisesti sitoutuneiden yritysten himoitsemia leimikoita ja maksaa niistä käypää korkeampaa hintaa, josta pyrki muodostumaan
uusi hintataso. Esimerkiksi pylväitä vientiin hankkineella pienyrittäjällä oli
usein varaa nujertaa rahan voimalla sahatukkeja ostava ison firman edustaja.
Organisaation tarkistus
Uudelle vuosikymmenelle siirryttiin jo kolmatta vuotta jatkuneessa noususuhdanteessa. Suhdanteet tasaantuivat vuoden 1970 aikana ja muuttuivat vuoden
1971 alussa lieväksi taantumaksi. Seuraavana vuonna taloudellinen kasvu voimistui ja suotuisaa kehitystä jatkui aina vuoden 1973 loppupuolelle saakka, jolloin öljykriisi ja siitä seurannut öljyn hinnan raju nousu muuttivat teollisuuden
kannattavuus- ja markkinanäkymät.
Suhdannetaantumasta mentiin tilaan, jota voitiin kutsua lamaksi. Ostomäärät putosivat 1975 vajaaseen puoleen siihenastisista määristä, ja puut jaettiin osakkaille useana vuonna konsortiosopimuksesta poikkeavin säännöin.
Lama vaikutti voimakkaasti myös Tehdaspuun toimintaan, mikä näkyi selkeästi yrityksen kuljetuttamissa puutavaramäärissä (Kuvio 14). Lama hellitti otettaan vasta syksyllä 1978.372
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KUVIO 14

Tehdaspuun kuljetusmäärät kuljetusmuodoittain 1968–1987. (Tiainen 1988.)

Keskushallinnon organisaatiossa tehtiin 1. heinäkuuta 1970 niin suuria muutoksia, että siitä voidaan laskea alkaneen uuden jakson Tehdaspuun historiassa,
vaikka yritys oli toiminut vasta kaksi vuotta. Piirikuntajako poistettiin ja kentän
johtoon tuli toimitusjohtajan alainen varatoimitusjohtaja. Toimeen nimitettiin
siihen saakka kehittämisosastoa vetänyt Väinö Niku. Varatoimitusjohtajan vastuualueeseen kuului lisäksi kolme esikuntaosastoa. Muun esikunnan johtamista
varten muodostettiin kaksi päävastuualuetta, hallinto ja kehittäminen. Hallinnon sai vetääkseen Tehdaspuussa ostopäällikkönä aloittanut Veikko Tiainen, ja
läntisen alueen ylimetsänhoitajan Olli Pesoniuksen vastuulle tuli kehittäminen.373
Metsänhoito-osasto säilyi Nils Bützowin johdossa ja miehitykseltään ennallaan. Operaatio-osaston vastuulle tulivat lakkautetun kuljetusosaston tehtävien lisäksi korjuuasiat, ja osaston päälliköksi nimitettiin Timo Järvelä. Ostopäälliköksi siirtyi itäisen piirikunnan ylimetsänhoitaja Yrjö Haapanen. Talouspäällikkönä jatkoi Jaakko Säilä, joka siihen saakka oli vastannut myös hallintoasioista. Nyt perustetun henkilöstöosaston päälliköksi tuli koulutuspäällikkö
Eero Renko, atk-toimistoa johtanut Vilho Myllyrinne jatkoi samaa työtä nyt
osastoksi nostetun yksikön päällikkönä. Lakkautetun kuljetusosaston päällikkö
Carl-Gustav Zilliacus siirtyi pitkän aikajänteen suunnittelutehtäviin kehittämisesikuntaan. Tarkastustoimiston ja lakiasiain hoidon asemaan organisaatiomuutoksella ei ollut vaikutusta. Hallitus päätti organisaatiorakenteen muuttamisesta kesäkuun lopulla. Organisaation täsmentäminen siirtyi lomakauden
vuoksi eräiltä osin loppukesään.374
Organisaatiomuutoksen tarkoituksena oli parantaa yhtiön operatiivisen
johtamisen edellytyksiä ja selkiinnyttää keskushallinnon vastuualuejakoa. Operatiivisen johdon keskittäminen yhdelle miehelle, varatoimitusjohtajalle, oli sel373
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vä parannus vallinneeseen tilanteeseen, jossa kenttä oli jaettu kahden ylimetsänhoitajan johtoon. Keskushallinnon vastuualuejako selkiintyi varsinkin henkilöstöhallinnon osalta, kun hallintoon perustettiin erillinen henkilöstöosasto.
Keskushallinnon esikuntatyön koordinointi jäi toimitusjohtajan tehtäväksi. Aika ei ollut vielä kypsä ratkaisulle, jossa toimitusjohtaja olisi johtanut kenttää ja
varatoimitusjohtaja esikuntaa. Organisaatiomuutos ei koskenut kenttää.
Keskushallinnon esikunnan suunnittelutyön koordinointia varten toimi
elokuusta 1968 alkaen vuoden 1970 organisaatiomuutokseen saakka ostopäällikön johdolla suunnittelu- ja budjettiryhmä, jonka jäseninä olivat kaikki muut
osastopäälliköt ja molemmat ylimetsänhoitajat. Ryhmä onnistui tehtävässään
vain välttävästi. Sitä parempaan tulokseen pääsemistä haittasi varmasti jossakin
määrin se, että puheenjohtaja ja jäsenet olivat samalta organisaatiotasolta ja että
he kaikki olivat kaulaansa myöten kiinni oman vastuualueensa töissä. Ryhmän
lakkauttaminen oli perusteltua siitäkin huolimatta, että esikuntatyön koordinointi siirtyi toimitusjohtajan tehtäväksi.375
Konsortiosopimuksen tarkistus 1971
Tehdaspuun perustamisen jälkeen tapahtui parissa vuodessa raakapuun hankinnassa muutamia olennaisia muutoksia:
–
Vanerikoivujen ylitarjonta muuttui niukkuudeksi.
–
Vaneritehtaat olivat ryhtyneet tai ryhtymässä merkittävään kuusen
sorvaukseen.
–
Kuitupuun ylitarjonta muuttui Tehdaspuun pääostoalueella niukkuudeksi.
–
Massateollisuus joutui lisäämään kuitutukkien käyttöä.
Konsortiosopimuksen tulkintaan ja toimivuuteen saatiin kahden ensimmäisen vuoden aikana konkreettinen tuntuma. Hankintaolosuhteiden muuttuminen, eri osakkaiden tekemät muutosesitykset ja tulkintakysymykset antoivat
hallitukselle kesäkuussa 1970 aiheen ryhtyä valmistelemaan konsortiosopimuksen tarkistusta ensimmäinen heinäkuuta 1971 lähtien. Hallitus pyysi Kymin
hallintojohtaja Lars Räihää neuvottelemaan asiasta Tehdaspuun toimitusjohtajan, hallituksen varajäsenten ja mahdollisten ulkopuolisten asiantuntijoiden
kanssa ja tekemään sen jälkeen hallitukselle alustavan esityksen. Räihä teki laajahkon ja olennaisia muutoksia sisältäneen esityksensä marraskuussa 1970. Räihän esityksen lisäksi hallitukselle tehtiin myös Tehdaspuun toimitusjohtajan
esitys, joka sisälsi muun muassa osakkaiden metsien ottamisen kokonaisoptimoinnin piiriin. Tehdaspuussa oli laskettu, että se toisi usean miljoonan markan
säästön.376
Hallitus antoi konsortiosopimuksen edelleen valmistelun hallituksen varajäsenten tehtäväksi. Heidän työssään erottautuivat keskeisiksi kysymyksiksi
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sopimuksen soveltamisala, kuten Ahlströmin Noormarkun metsäosaston jääminen sopimuksen ulkopuolelle, omista metsistä saatavan puumäärän huomioon ottaminen ostopuun kiintiöitä laskettaessa, puutavaran jakosäännöt ja puutavaran hinnan laskeminen. Uusi konsortiosopimus tuli voimaan 1. heinäkuuta
1971. Osakkaat tekivät sopimukseen vain vähäisiä muutoksia, jotka koskivat lähinnä puunjakosääntöjä.377 Hankinnan ohjaajien mielestä ne olivat turhan monimutkaiset, eikä niitä juuri seurattu käytännössä, vaan puiden jaosta sovittiin
osakkaiden erillispäätöksin.
Osakkaiden vaihteleviin käytännön tarpeisiin sopivien jakosääntöjen laatiminen on ollut vaikea tehtävä myös vuoden 1971 jälkeen. Täsmällinen jakosäännöstö ja sen joustava soveltaminen ovat kuitenkin vuosittain johtaneet
osakkaita tyydyttävään tulokseen. Täsmällisistä jakosäännöistä luovuttiin vuoden 1988 alusta lukien osakkaiden määrän vähennyttyä kahteen.378
Organisaation tarkistuksia ja henkilövaihdoksia
Tehdaspuun lakimies Tero Ollila antoi toimitusjohtaja Heikkerölle 14. lokakuuta 1971 päivätyn muistion, jossa hän kiinnitti huomiota henkilöstön, erityisesti
ylempien toimihenkilöiden liiketaloudellisen toiminnan huonoon hallintaan,
jopa välinpitämättömyyteen. Hän piti välttämättömänä, että ainakin kerran
vuodessa on oltava selvillä kustannuksista koko laajuudessaan syineen, seuraamuksineen, johtopäätöksineen ja ennusteineen. Ollilan mielestä oli välttämätöntä, että ”vaatimustasoa on nostettava huomattavasti ja tehokkaan ajankäytön
vuoksi on vähennettävä turhaa puuhailua, kuvioiden ja nuolien jäljentämistä”.379 Itsekin myös metsänhoitajan tutkinnon suorittanut Ollila epäili, etteivät
metsänhoitajat hallinneet talousasioita.
Ollila tunnettiin Tehdaspuussa miehenä, joka otti asioihin voimakkaasti
kantaa ja oli taitava asianajaja. Kun hän palasi oikeuden istunnosta työpaikalleen, oli tapana kysyä, voittiko Ollila vai oikeus. Yllä siteeratussa muistiossa Ollila kiinnittää huomiota vakavaan epäkohtaan Tehdaspuun toiminnassa. Muistio ei johtanut ainakaan välittömiin toimiin. Vasta Pekka Tiililän tultua toimitusjohtajaksi muistiossa esitetyt ajatukset toteutettiin.
Vajaan neljän vuoden kuluttua organisaatiomuutoksesta tunnettiin tarvetta keskushallinnon esikuntaosastojen työnjaon täsmentämiseen. Kun lisäksi
epäiltiin, että piilevänä saattaisi olla muitakin muutostarpeita, päätettiin tehdä
verrattain laaja selvitystyö ja sovittiin samalla, että mahdolliset muutokset tehdään vuoden 1975 alusta lukien. Työ edistyi laskettua hitaammin. Vielä tammikuussa järjestettiin kahden päivän seminaari, jossa johtoryhmä, osastopäälliköt
ja aluemetsänhoitajat tarkastelivat muutostarpeita yhteisesti. Suuria muutoksia
ei pidetty välttämättöminä, vaan huhtikuussa tehty päätös pysytti organisaation perusrakenteen entisenä. Hallinnon sisällä tehtiin pieniä tarkistuksia, joilla
tasapainotettiin resurssien käyttöä ja selkiytettiin vastuunjakoa. Muutokset as377
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tuivat voimaan 1. toukokuuta 1975. Joulukuun 1976 alussa tehtiin edellä selostettuja suurempi muutos, kun kehittämisosasto siirrettiin toimitusjohtajan alaisuudesta varatoimitusjohtajan alaiseksi osastoksi.
Johtoryhmän tasolla tapahtui jo vuoden 1972 alkupäivinä merkittävä henkilövaihdos, kun vain pari vuotta varatoimitusjohtajana toiminut Väinö Niku
kutsuttiin vasta perustetun Puulaaki Oy:n toimitusjohtajaksi ja hänen seuraajakseen nimitettiin helmikuun alusta operaatiopäällikkö Timo Järvelä, jonka
siirtyminen varatoimitusjohtajaksi aiheutti organisaation yläpäässä joukon muitakin siirtoja. Päijänteen hankinta-alueen kenttäpäällikkö Pekka Tiililä sai vastuulleen operaatio-osaston, ostopäällikön apulainen Kalevi Saarinen nimitettiin
ostopäälliköksi ja ostopäällikkö Yrjö Haapanen siirtyi yrityssuunnittelutehtäviin kehittämisosastolle. Haapanen oli kehittämistehtävissä vajaan vuoden. Hän
erosi Tehdaspuusta 1. joulukuuta 1972 ja siirtyi Teollisuuden Puuyhdistyksen
palvelukseen, aluksi osastopäälliköksi ja 1980 toimitusjohtajaksi.
Viitisen vuotta Nikun eroamisen jälkeen johtoryhmä pieneni kolmijäseniseksi, kun kehittämispäällikkö Olli Pesonius jätti Tehdaspuun ja siirtyi Kymin
Uittoyhdistyksen uittopäälliköksi joulun alla 1976. Juhani Järvinen, Pesoniuksen seuraaja kehittämispäällikkönä, tuli johtosuhteitten muuttumisen vuoksi
varatoimitusjohtajan alaiseksi.380
Vuoden pituisen valmistelutyön jälkeen johtosuhteita muutettiin vuoden
1977 alusta merkittävästi, kun kenttäpäälliköstä, joka siihen saakka oli ollut piiriteknikoiden esimies, tehtiin alue-esikunnan esikuntapäällikkö. Piiriteknikot
siirtyivät aluemetsänhoitajan suoranaisiksi alaisiksi. Tästä muutoksesta oli keskusteltu usein, ja muutamat aluemetsänhoitajat olivat jo tätä ennen toimineet
käytännössä muutoksen edellyttämällä tavalla. Jälkiviisaasti voi todeta, että yrityksen toimiva johto, tämän kirjoittaja mukaan lukien, jarrutti tarpeettomasti
muutoksen virallistamista. Vastaava johtosuhteiden muutos, jolloin aluemetsänhoitajat siirtyivät toimitusjohtajan alaisiksi, tehtiin keskushallinnossa vuotta
myöhemmin.381
Toimihenkilöiden määrä lisääntyi 1970-luvun alkuvuosina ennen vuosikymmenen puoliväliä iskenyttä lamaa noin 90:llä. Tähän lisäykseen oli useita
syitä. Pystykauppojen suhteellinen ja absoluuttinenkin määrä nousi, metsänomistajille jouduttiin olosuhteiden pakosta antamaan lisääntyvästi palveluja ja
yhtiön tarpeisiin vain välttävästi sopivat atk-järjestelmät piti uusia.
Edellisten lisäksi merkittävästi vaikutti se, että 1970-luvun alussa uskottiin
yleisesti jatkuvaan kasvuun. Toimihenkilöiden todellisen lisätarpeen ohella
heidän määräänsä kasvatti pelko tarjolla olevan henkilömäärän niukkuudesta.
Eikä kysymys ollut vain pelosta vaan todellisestakin niukkuudesta. Työnjohtajapulan lieventämiseksi Tehdaspuu järjesti 1973–1977 Sippolan kurssikeskuksessa yhteistyössä ammattikasvatushallituksen kanssa kolme noin puolen vuoden pituista työnjohtajakurssia, joilta valmistui yhteensä 59 metsätyönjohtajaa.
Nämä työnjohtajat olivat olleet yhtiöön työsuhteessa jo ennen kurssia.382
380
381
382

Tiainen 1988, 60.
Tiainen 1988, 60.
Tiainen 1988, 61.

164
Piilupojat, organisaatiomuutoksia ja henkilöstön vähentämistä
Tehdaspuu aloitti toimintansa tietoisesti alimitoitetulla organisaatiolla, jossa oli
715 toimihenkilöä. Kahdessa vuodessa toimihenkilömäärä nousi noin 800:aan ja
saavutti huippumäärän, noin 900, vuoden 1975 lopussa. Hankintamäärä ei vastaavana aikana kasvanut niin olennaisesti, että se olisi edellyttänyt henkilöstön
lisäämistä 25 prosentilla. Osa lisäyksestä johtui siitä, että liian ohut miehitys ei
pystynyt vastaamaan 1970-luvun alun rajuun ostokilpailuun. Henkilöstöä lisättiin myös löysin perustein.383 Samoihin aikoihin Suomen metsäteollisuuden
ylimmässä johdossa havahduttiin kustannusten karkaamiseen käsistä. Kymin
toimitusjohtaja Swanljungin 1976 esittämän näkemyksen mukaan teollisuudella
oli tuolloin itsetutkiskelun paikka, kun raakapuun hankintakustannukset olivat
kahdessa vuodessa nousseet puolella ja palkkakustannukset yhdellä viidesosalla. Metsäteollisuuden työnantajaliitto kehottikin jäsenyrityksiään tarkistamaan
toimintatapojaan.384
Tähän liittyen Tehdaspuun osakkaat arvostelivat ajoittain voimakkaastikin toimihenkilömäärän kasvua. Alkuvuonna 1977 hallitus asetti osakkaiden
edustajista koostuneen työryhmän selvittämään Tehdaspuun organisaation rakennetta ja mitoitusta. Ryhmän puheenjohtajaksi nimitettiin Kaukaan talousjohtaja Paul Sojamo. Tehdaspuussa työryhmä sai nimen Piilupojat ja se antoi raporttinsa toukokuussa 1977. Siinä otettiin kantaa tärkeiden linjakysymysten
ohella niin pieniin yksityiskohtiin, että tärkeä raportti sai toimivalta johdolta
varauksellisen vastaanoton. Tämä ei kuitenkaan estänyt tekemästä muutoksia
organisaatioon ja vähentämään henkilöstöä sekä keskushallinnossa että kentällä. Hallitus otti kantaa Piilupoikien suosituksiin elokuun puolivälissä ja asetti
täsmällisiä organisaation supistamistavoitteita. Henkilöstön vähentämisen tuli
kuitenkin tapahtua ensisijaisesti luontaisen poistuman kautta.385
Heinäkuun alussa 1970 voimaan astunut organisaatiorakenne oli keskeisiltä osiltaan voimassa lähes kahdeksan vuotta. Siihen tehtiin muutamia olennaisia muutoksia 1. joulukuuta 1977. Uudessa organisaatiossa aluemetsänhoitajat,
jotka olivat vuodesta 1970 lähtien olleet varatoimitusjohtajan alaisia, tulivat
toimitusjohtajan suoranaisiksi alaisiksi ja varatoimitusjohtajasta tuli esikuntamies. Ratkaisu oli Piilupoikien esityksen mukainen, toimitusjohtaja oli esittänyt
sitä jo 1967. Muutos vastasi vallitsevaa mielipidettä toimitusjohtajan tehtävästä:
toimitusjohtajan on käytettävä pääosa ajastaan yrityksen kannalta keskeisten
asioiden hoitamiseen. Silloin keskeiset asiat tapahtuivat hankinta-alueissa ja
siellä ne ovat tapahtuneet sen jälkeenkin. Organisaatiomuutos kosketti aluehallintoa myös siten, että alueteknikoiden määrää edellytettiin vähennettävän yhdistämällä useita toimintoja yhden alueteknikon hoidettavaksi. Toimihenkilötasojen määrä toimitusjohtajan alapuolella vähennettiin neljästä kolmeen.386
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”Tehdaspuu suoriutunut tehtävästään” otsikoi Tehdaspuu-lehti ilman arvosanaa juttunsa yhtiön perustamisen 10-vuotispäivän juhlatilaisuudesta. Kehumisen välttäminen laman puristuksessa kamppailtaessa oli päätoimittajalta
perusteltu valinta. Toimitusjohtaja totesi juhlapuheessaan, että toimihenkilöiden määrä kasvoi välillä tarpeettoman suureksi ja että Tehdaspuun organisaatio on luotu lähinnä normaaliaikojen puunniukkuuden jakamiseksi, ei tällaisiin
lama-aikoihin, mutta hän ei syyttänyt henkilöstöä yhtiön vaikeuksista.387 Organisaation keventämistä jatkettiin vielä 1978. Maaliskuun alussa lakkautettiin
keskushallinnon kehittämisosasto, joka oli jo edellisenä vuonna ehditty muuttaa
tekniseksi osastoksi, ja sen päällikkö Juhani Järvinen siirtyi Uudenmaan hankinta-alueen aluejohtajaksi. Elokuun alusta hankinta-alueiden määrä vähennettiin
kahdeksasta kuuteen ja 49 piiristä muodostettiin 35 piiriä.388
Kirjoitin Tehdaspuu-lehteen noista organisaatiomuutoksista muun muassa seuraavaa: ”Suomen talouselämässä eletään voimakkaiden muutosten aikaa.
Kysymys on monessa tapauksessa elämästä ja kuolemasta. Hengissä pysymiseksi on otettava voimakkaita lääkkeitä, joista osa maistuu pahalta. Tehdaspuun organisaatiomuutoksen yhteydessä onkin syytä esittää kysymys, onko
yrityksen kilpailukyvyn turvaamiseksi tehtävä lisäleikkauksia. Sellaisia ei ole
suunnitteilla. Nyt tehdyillä organisaatiomuutoksilla on joka tapauksessa parannettu Tehdaspuun edellytyksiä auttaa osakkaita selviämään siitä kustannuskriisistä, johon Suomen metsäteollisuus, Tehdaspuun osakkaat muiden mukana, on kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana joutunut. Kustannuskriisistä selviäminen on myös Tehdaspuun hengissä pysymisen edellytys.”389
Organisaatiomuutos oli enemmistön mielestä oikeansuuntainen mutta jäi
nytkin puolitiehen, kuten kahdeksan vuotta aikaisemmin. Keskushallintoon jäi
kaksi esikuntapäällikköä, varatoimitusjohtaja ja hallintopäällikkö, mikä haittasi
esikuntatyön koordinointia, vaikka esikuntapäälliköiden yhteistyö sujuikin vähintään tyydyttävästi.
Yhtiön tavoitteena oli vähentää toimihenkilömäärää selvästi 1970-luvun
puolivälin huipputasosta, noin 900:sta. Henkilömäärä väheni kahdessa vuodessa niin sanotun luontaisen poistuman kautta noin 150:llä, joista suurin osa siirtyi työttömyyseläkkeelle. Tässä yhteydessä 60–64-vuotiaille tarjottiin mahdollisuus siirtyä yhtiön kustantamalle varhaiseläkkeelle. Sitä käytti hyväkseen 49
toimihenkilöä. Toimihenkilöiden määrä väheni vielä 1979.
Piilupoikien puheenjohtaja, tilintarkastaja Paul Sojamo totesi talousajattelusta Tehdaspuu-lehdessä: ”Tehdaspuussa ei ole markkinointiongelmia, mutta
ei myöskään markkinoinnin antamia tuottoja, eikä näin ollen voida puhua yhtiön kannattavuudesta. Silti talousajattelu on mielestäni Tehdaspuussa yllättävän
hyvin esillä.”390
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Hallituksen puheenjohtajan terveiset
Tarkastelujakson 1970–1978 alkuvuosina Tehdaspuun organisaation kehittäminen oli yhtiön sisäistä työtä, jakson loppupuolella osakkaiden osuus oli hyvinkin merkittävä. Taustalla oli se syvä lama, johon metsäteollisuus sukelsi vuosikymmenen puolivälissä. Tehdaspuun hallituksen puheenjohtaja Lars Mikander
perusteli organisaation keventämistarvetta yhtiön tiedotuslehdessä syyskuussa
1977 muun muassa seuraavasti: ”On muistettava, että puun tehdashinta muodostaa merkittävän osan lopputuotteen kustannuksista. Lähiajan tavoitteena
onkin saada sitä alemmaksi --. Tällöin tulevat kuvaan mukaan myös välilliset ja
hallintokustannukset, jotka helposti kasvun aikana paisuvat. Tehdaspuu Oy:tä
ei suinkaan aseteta tässä suhteessa erityisasemaan, vaan sama vaatimus on
kohdistettu ja edelleen kohdistetaan myös osakkaiden kaikkeen yritystoimintaan.
Kustannusten pienentämistavoite merkitsee, että meidän on luovuttava
kaikesta vähemmän tarpeellisesta ja osittain alennettava vaatimustasoamme. Se
merkitsee samalla, että meidän on pienennettävä organisaatioitamme ja lisättävä työn tuottavuutta. 1970-luvun alkuvuosien leveän elämän ajat ovat ohi ja
tuskin palaavat. Joudumme tinkimään myös kaikesta suunnittelu- ym. vastaavasta toiminnasta, joka ei tarpeeksi lyhyellä tähtäyksellä tuo selviä kustannussäästöjä. Koska metsäteollisuuden kannattavuus ei pitemmälläkään tähtäyksellä kehittyne kovin suotuisasti, joudumme tekemään henkilöstön kannalta ikäviäkin ratkaisuja yritysten talouden tervehdyttämiseksi. Kyseessä tällöin on
kuitenkin tuotantotoiminnan jatkuminen ja henkilöstön valtaosan työllisyyden
turvaaminen.”391
Koko henkilöstön lomautus
Pitkän aikajänteen tervehdyttämisratkaisuiksi tarkoitettujen organisaatio- ja
henkilöstöjärjestelyjen lisäksi jouduttiin 1978 lomauttamaan koko henkilöstö,
pääosin viiden työpäivän ajaksi. Tähän Tehdaspuun historiassa ainutkertaiseen
ratkaisuun pakotti työkohteiden niukkuus ja kireä taloudellinen tilanne. Osakkaat katsoivat taloudellisen tilanteen vaativan toimihenkilöiden lomauttamista,
vaikka sen haitalliset vaikutukset tiedettiin. Osakkaiden mielestä Tehdaspuun
toimihenkilöiden lomauttamista edellytti myös henkilöstön tasapuolinen kohtelu: kun osakkaat lomauttavat toimihenkilöitään, on myös puunhankkijan lomautettava. Tasapuolinen kohtelu oli ilmeisesti tärkein peruste lomautuksille,
sillä lama alkoi olla jo ohi, kun Tehdaspuun henkilöstö oli lomautettuna.
Erityisesti metsäalan toimihenkilöt pitivät lomauttamista kohtuuttomana
ratkaisuna. Metsäalan toimihenkilöihin sovellettiin työehtosopimuksen mukaisesti vapaamuotoista työaikaa, mikä edellytti työajan joustoa työmäärän vaihtelun mukaan. Työhuippujen aikana oli totuttu tekemään pitkiä työpäiviä ja työmäärän vähennyttyä vetämään henkeä. Lomautus ei metsäalan toimihenkilöi-
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den mielestä sopinut tähän kuvaan. Asian jälkipuinti jatkui METO:n ja MTA:n
välisissä työehtosopimusneuvotteluissa pitkälle 1980-luvun puolelle.
Mikanderin kirjoituksessaan lähettämillä terveisillä ja Tehdaspuun kehittämisosaston lakkauttamisella puoli vuotta kirjoituksen jälkeen oli selvä yhteys.
Kehittämisosasto oli tehnyt suuren työn korjuu- ja kuljetuskustannusten alentamiseksi ja yhteistyössä osakkaiden kanssa kehittänyt puutavaran vastaanoton
tehtailla sille tasolle, että rationaalinen ketju metsästä tehtaalle oli mahdollinen.
Kehittämisosasto teki 1970-luvun alkuvuosina paljon työtä pitkän aikajänteen
suunnittelun saamiseksi systemaattiseksi, jatkuvaksi toiminnaksi. Hanke epäonnistui lähinnä sen vuoksi, etteivät kaikki osakkaat suostuneet antamaan tietoja omista pitkän aikajänteen suunnitelmistaan.
Erillisen kehittämisosaston tarve oli ajan mittaan vähentynyt sen vuoksi,
että kukin esikuntaosasto vastasi yhä enemmän itse oman toimintonsa kehittämisestä. Ehkä kehittämisosaston kuva kehittäjänä oli himmentynytkin, kun se
oli ryhtynyt hoitamaan myös selvästi operatiivisia tehtäviä.
Tehdaspuun ohella muutkin puunhankintaorganisaatiot supistivat tai
lakkauttivat kehittämisesikuntiaan. Yhtenä tavoitteena oli kehittämistyön keskittäminen siihenastista enemmän metsäteollisuuden yhteiselle kehittämisosastolle eli Metsäteholle, jonka toimitusjohtaja, professori Aulis E. Hakkarainen totesi, että yritysten omien kehittämisostojen supistaminen on asettanut uusia
haasteita Metsätehon toiminnalle: ”Tutkimuksen painopiste tulee olemaan korjuu ja kaukokuljetus sekä niihin läheisesti liittyvät toiminnat. – – Meidän toimintamme on oltava joustavaa ja jäsenyritysten tarpeita nopeasti palvelevaa.”
Luotetaanko Metsätehoon? Kysymys esitettiin seuraaville Metsätehon palveluksia käyttäneille organisaatioille: Maaseututyöväen liitto (sihteeri Raimo
Lindlöf), Metsäteollisuuden työnantajaliitto (apulaisjohtaja Tauno Simonen),
Koneurakoitsijain Liitto (toiminnanjohtaja Martin Lillandt) ja Metsäalan Kuljetuksenantajat (toimitusjohtaja Aimo Nikunen). Kaikki pitivät Metsätehoa luotettavana toimijana.392
Heikkerö eroaa, Niku toimitusjohtajaksi
Topi Heikkerö edusti toimitusjohtajana ammattimaista liikkeenjohtoa. Tehdaspuun käyntiin saaminen edellytti selvästi määriteltyä organisaatiota, täsmällisiä
toimintaperiaatteita ja kurinalaista toimintaa. Heikkerön systemaattinen johtamistapa, johon liittyi esikunnan suunnittelu- ja valvontavelvollisuuden korostaminen, täytti hyvin nämä vaatimukset. Osakkaiden metsäpäälliköt, jotka toimivat hallituksen varajäseninä ja aluksi myös johtokunnan jäseninä, eivät kuitenkaan aina olleet vakuuttuneita Heikkerön modernien menetelmien istumisesta perinteiseen suomalaiseen puunhankintaan.
Johtoryhmässäkin nousi ajoittain epäilyjä siitä, että Heikkerö kuvitteli johtavansa suurempaa yritystä kuin Tehdaspuu todellisuudessa oli. Ensimmäisen
kerran tämä epäily heräsi, kun Heikkerö jakoi johtoryhmälle ennen suunnittelu392
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työn alkua luettavaksi Alfred P. Sloan nuoremman kirjan Vuoteni General Motorsissa. Tuskin meistä kukaan paneutui kirjaan perusteellisesti. Ainakin oma kirjani on säilynyt siistinä vailla lukemisen jälkiä. Kun nyt puolen vuosisadan jälkeen luin tuon vähättelemämme kirjan, tulin vakuuttuneeksi siitä, että se olisi
kannattanut lukea jo silloin. Sloanin ajatukset esimerkiksi liikkeenjohdosta, hajauttamisesta ja keskittämisestä, palkkausjärjestelmistä, kannustuspalkkioista,
esikuntaosastojen tehtävästä ja niiden asemasta organisaatiossa olivat ja ovat
edelleenkin yleispäteviä yrityksen suuruudesta riippumatta.393
Heikkeröllä oli erittäin laajat tiedot sotilasasioista. Hän oli reservin majuri
ja Kouvolan sotilaspiirin entisen päällikön, eversti Martti Palménin mukaan ainoa reserviupseeri, joka oli sijoitettu sodan ajan organisaatiossa tykistörykmentin komentajaksi.394 Heikkerö osasi toimia tarvittaessa sotilaallisesti myös siviilitehtävissä. Kun Englannin kuningatar Elisabeth seuruineen vieraili kevätkesällä
1976 Tehdaspuun työmaalla Toivakassa, tapausta seuraamaan tuli Helsingistä
bussilastillinen toimittajia. Toimittajien hilpeä käyttäytyminen – pitkä matka,
runsaat eväät – antoi Heikkerölle aiheen panna toimittajat järjestykseen sotilaallisin ottein. Heikkerö sai ansioistaan lehdistöltä vuoden sitruunan ja kuningattarelta korkean kunniamerkin. Metsäkohteisiin kuului muiden muassa senaikainen metsäkoneuutuus Pika-75. Kone tarttui suuren tuuheaoksaisen kuusen
tyvelle, karsi puuta pystyssä noin 7–8 metriin ja vasta sitten kaatoi ja jatkoi
valmistusta puutavaralajeiksi. Koneen työskentelyä seurannut lehtinainen totesi
ihmeissään: ”Shehän on kauhee kone, ensin se käärii helmat ylös ja sitten vasta
kaataa.” Takaa kuului ääni: ”Niin se on suomalainen jätkäkin.”395
Heikkerö oli Tehdaspuu-aikanaan hankkinut nimeä erityisesti johtamistoimen, managementin, taitajana ja oli kiinnostunut myös kansainvälisistä asioista. Kun hänelle tarjottiin Jaakko Pöyry -yhtiöistä kansainväliseen toimintaan
liittyvää tehtävää, hän otti tarjouksen vastaan ja erosi Tehdaspuun palveluksesta elokuun lopussa 1978. Heikkerön lähtöön vaikutti myös hallituksen varajäsenten varauksellinen suhtautuminen häneen.
Eronsa jälkeen Heikkerö esitti puukaupasta Talouselämä-lehden haastattelussa mielipiteitä, jotka olivat yllättävän suorasukaisia ja kauhistuttivat myyjäpuolen edustajia. Heikkerö piti tarpeellisena, jopa välttämättömänä, että ”Teollisuuden Puuyhdistyksestä tehdään ekonominen yhdistys, jonka jäsenet pakotetaan sanktioiden voimalla yhteistyöhön”. Heikkerö myönsi, että se olisi selvä
kartelli mutta piti tarpeellisena sellaista lain tulkintaa, että ”yhteiskunnan välttämättömät toiminnot eivät häiriinny”. Heikkerön mielipiteisiin otti kantaa
Maaseudun tulevaisuudessa 9. syyskuuta 1978 nimimerkki Piirimies. Hänen
mielestään Heikkerön tekstin pitäisi avata metsäomistajien silmät näkemään, että heidän on järjestäydyttävä entistä tiiviimmin ja vahvistettava Metsäliittoa.
Piirimies ounasteli, että Heikkerön ajatuksille löytyy kannatusta myös muualta
metsäteollisuuden piiristä.396
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Tehdaspuu-lehden päätoimittaja Esko Pakkanen haastatteli Topi Heikkeröä 1983, viisi vuotta sen jälkeen kun Heikkerö oli eronnut Tehdaspuusta.
Heikkerön mielestä oli ihmeellistä, että päätös Tehdaspuun perustamiseen johtaneen pitkälle menevän yhteistyön tutkimisesta oli ilmeisesti tehty suupuheella. ”Ainakaan minä en ole nähnyt asiasta mitään paperia”, sanoo Heikkerö.397
Tehdaspuun perustamisvaiheessa oli yhtiön organisaatiorakenteesta useita näkemyksiä, joista osakaskohtaisten ylimetsänhoitaja-alueiden kannattajat
halusivat ilmeisesti pitää ovea raollaan entiseen Tehdaspuun hajoamisen varalta. Organisaation miehitystä Heikkerö ei pitänyt kovin vaikeana tehtävänä.
”Kymi tosin oli yläportaan miehitysvaiheessa varsin aggressiivinen. Niinpä ensimmäisen johtoryhmän jäsenistä oli puolet kymiläisiä. Osakasosuuksista huolehtiminen oli tietenkin haitallista ja vastasi nykyistä puoluepoliittista valtion
virkakoneiston, mielestäni korruptiivista, nimityskäytäntöä. Onneksi tästä Tehdaspuussa pian luovuttiin.”398
Heikkerö muisteli, että Tehdaspuun perustamisvaiheessa kuviteltiin, että
tullaan toimeen pienellä keskushallinnolla. Hänestä se oli realismin puutetta.
”On muistettava, että kun Tehdaspuu syntyi, ei ollut mitään mallia. Siihen aikaan oli Suomessa metsäorganisaatioissa tuntematonta, että tarvitaan toimeenpaneva linjaorganisaatio ja suunnitteleva, ohjaava ja kontrolloiva esikuntaorganisaatio. Oli vaikea kuvitella, minkälaisen miehityksen tämä esikunta tarvitsee. Tällä alimitoitetulla organisaatiolla pystyttiin kuitenkin aloittamaan.”
Heikkerö kuitenkin korosti, että organisaatio pystyy lyhytaikaisesti toimimaan
huomattavasti pienemmällä miehityksellä kuin kestävästi tarvitaan. ”Sen ovat
esimerkiksi sodat vakuuttavasti osoittaneet.”399
Heikkerön mielestä Tehdaspuussa osakkaiden päätöksentekojärjestelmä
oli yhtiön suurimpia heikkouksia. ”Konsensus-päätösprosessia on erittäin vaikea toteuttaa. Se on tehokkaan toiminnan jarru. Pitäisi ryhtyä tekemään enemmistöpäätöksiä. Minun johtajakautenani tärkeiden asioiden käsittely saattoi
kestää Tehdaspuun hallituksessa vuoden, jopa vuosia yhden osakkaan vastustuksen takia, eikä tilanne ole kuulemma ainakaan parantunut.”400
Perustamisvaiheessa osakkaat kiinnittivät Heikkerön mukaan päähuomionsa toimihenkilöorganisaatioiden yhdistämisen kautta saavutettaviin kustannussäästöihin. Ne olivat kuitenkin vain 5–10 prosenttia puun kokonaiskustannuksista tehtaalla. ”Paljon ennen kuin minä lähdin Tehdaspuusta, minusta oli
aivan selvää, että säästöt olivat aivan muualla, siellä missä niitä ei osattu odottaa, korjuun ja kuljetuksen kustannuksissa. Säästöt ovat olleet erittäin suuret,
vaikeasti määriteltävissä kuinka suuret, koska sitä toista vaihtoehtoa ei ole. Kuljetusten tietokoneoptimointi kuului kyllä perustajien ohjelmaan, mutta varsinaiset säästöt kuljetuksenkin osalta on saavutettu muulla kehittämistoiminnalla. Tietysti nykyiseen olotilaan, missä nyt ollaan puunhankinnassa, oltaisiin tultu ilman Tehdaspuutakin, mutta paljon hitaammin. Tehdaspuun luomat kehit-
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tyneet keskitetyt kehittämisresurssit ja policytyyppinen ajatustapa ovat tähän
paljolti vaikuttaneet.”401
Neljän yhtiön ostotoiminnan yhdistäminen tietenkin vähensi hintakilpailua. Tehdaspuun olemassaolo helpotti myös Puuyhdistyksen syntymistä, asia
jota Tehdaspuu ajoi tarmokkaasti. Suomen puumarkkinat olivat kuitenkin jo silloin muuttuneet pysyvästi myyjän markkinoiksi. Kysyntä ylitti tarjonnan. Tästä
johtuen edellä mainitut kustannussäästöt ovat Heikkerön mielestä liukuneet
kantohintoihin, ”jotka todella ovat maailman korkeimmat ja voivat olla korkeat
vain mikäli muut kustannukset ovat alhaiset. Voidaan siis sanoa, että Tehdaspuun syntymisestä ja sen ponnisteluista kustannusten alentamiseksi on ollut
etua ennen kaikkea metsäomistajille”.402
Kun Topi Heikkerö maaliskuussa 1995 täytti 75 vuotta, Tehdaspuu-lehden
päätoimittaja Esko Pakkanen haastatteli häntä jälleen. Pakkanen kertoo haastattelusta muun muassa seuraavaa: ”Aikanaan epäiltiin, että Yhdyspankki olisi ollut Tehdaspuun perustamisen takana. Veikko Tiaisen Tehdaspuun historiassa
pääjohtaja Mika Tiivola kiistää SYP:n osallisuuden. Heikkerö kuitenkin arvioi,
että ’minusta tuntuu, että hankkeen liikkeellepanijana oli Slant-Göran [C.G.
Ehrnrooth, SYP:n hallituksen puheenjohtaja]. Ei hän ollut toimivana actorina,
vaan henkisenä liikkeelletyöntäjänä, ja ajatuksen hän oli saanut Ruotsista.’ ”403
Suomi on Heikkerön mielestä vahva metsätalousmaa, joka saa menestymisestään kiittää paljon organisointikykyään. Hän katsoo, että me olemme edellä myös ruotsalaisia, vaikka nämä kuvittelevatkin olevansa kaikessa världens
bästa, tai ainakin parempia kuin suomalaiset. ”Se johtuu ehkä meidän kansanluonteestamme mutta myös tästä kokemusperäisestä aspektista. Meillä oli sodan jälkeen 0,5 miljoonaa miestä, joilla oli sodan opettamaa kokemusta johtamisesta ja organisointitaidosta. Se merkitsee varsin paljon, ja sellainen taito siirtyy
sukupolvelta toiselle.” Heikkerön mielestä tämä armeijan perua oleva systemaattinen johtaminen on sitä managementtia, kun taas sen vastavoima leadership on sosiaalipsykologiaa. ”Molempia tarvitaan, mutta management on
välttämättömyys. Germaaneilla se on verissä, me joudumme sitä opettelemaan.”404
Heikkerön mielestä on aivan selvää, että Tehdaspuu olisi jäänyt perustamatta, mikäli metsäpäälliköt olisivat päässeet siitä päättämään. ”Nähtiinhän se
jo Saimaan viitosten yhteydessä. Se hanke oli metsämiesten käsissä, eikä siitä
tullut mitään. Tehdaspuun hankkeen vaikeusaste oli tavattoman suuri metsäpäälliköille, sillä sehän merkitsi heidän asemansa ja valtansa romahtamista.”
Osakasyhtiöiden metsäpäälliköiden valta ei kuitenkaan murentunut Tehdaspuun perustamisen myötä. Vuorineuvokset eivät näet vieneet hanketta tarpeeksi pitkälle, Heikkerö arvioi, vaan jättivät metsäpäälliköt ”henkiin” aluksi johtokuntaan, sittemmin hallituksen varajäseniksi. ”Tämä johti siihen, että toimitusjohtajalla ja johtokunnalla oli alusta pitäen erilainen käsitys Tehdaspuun johtamisjärjestelmästä. Johtokunta halusi osallistua yhtiön operatiiviseen johtami401
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seen ja teki sen myös. Yritimme keskustella tästä johtamisongelmasta, mutta se
oli turhaa. He eivät halunneet luopua vallasta missään vaiheessa.” 405
Heikkerö yritti saada asemalleen tukea hallituksen puheenjohtajalta, mutta se ei onnistunut. Toimitusjohtajan ja hallituksen varajäseniksi muuttuneiden
metsäpäälliköiden mielipide-erot säilyivät niin kauan kuin Heikkerö oli toimitusjohtajana eli syksyyn 1978 saakka. Voisi kuvitella, että tämä johtamisjärjestelmän epäselvyys ei voinut olla vaikuttamatta myös Tehdaspuun operatiiviseen tehokkuuteen.406
Heikkerö luopui Tehdaspuun toimitusjohtajuudesta 10 vuoden jälkeen
elokuun lopussa 1978. Syynä olivat edellä kerrotut ristiriidat metsäpäälliköiden
kanssa. ”Osakkaiden edustajien ja minun kesken ei syntynyt luontevaa ja kitkatonta yhteistoimintaa.”407
Oliko Topi Heikkerö niin hyvä johtaja kuin hän itse antoi ymmärtää? –
Heikkeröllä oli hyvät tiedot monilta osa-alueilta, ei vain johtamisen teoriasta ja
sotilasasioista, ja hänellä oli kyky ilmaista asiansa selkeästi ja johdonmukaisesti.
Eikä hän yrittänyt vähätellä tietojaan. Tämä oikeassa oleminen oli myös hänen
heikkoutensa ja osasyy erimielisyyksiin hallituksen varajäsenten eli osakkaiden
metsäpäälliköiden kanssa jo Tehdaspuun ensimmäisistä toimintavuosista alkaen. Ilmeisesti näiden erimielisyyksien vuoksi Heikkerön ote yrityksen johtamiseen löystyi ja päätösten taso laski. Ei ole kuitenkaan sellaista aineistoa, jolla
voisi osoittaa sen huonontaneen Tehdaspuun tulosta. Heikkerö oli alun perin
enemmän Tehdaspuusta ulospäin kuin yhtiöön sisäänpäin suuntautunut johtaja, ja tämä ominaisuus voimistui sitä mukaa kuin suhteet hallituksen varajäseniin huononivat. Eräs tästä Heikkerön ominaisuudesta suivaantunut osastopäällikkö esitti yksinpuheluna, että Heikkerön pitäisi kääntyä 180 astetta ja ryhtyä johtamaan Tehdaspuuta. Tämä osastopäällikkö ei ollut mielipiteineen yksin.
Teollisuusneuvos Mikko Rysä oli Tehdaspuussa muutamia vuosia 1970luvulla pääasiassa puutavaran korjuuseen liittyneissä tehtävissä. Tämä erityisesti kansainvälisissä tehtävissä ansioitunut metsänhoitaja pitää Topi Heikkeröä
poikkeuksellisen pätevänä ja karismaattisena johtajana.408
Hallitus kutsui uudeksi toimitusjohtajaksi lokakuun 1978 alusta lukien
Puulaaki Oy:n toimitusjohtajan Väinö Nikun, joka oli siirtynyt siihen tehtävään
Tehdaspuun varatoimitusjohtajan toimesta 1972. Toimiva organisaatio tiesi
vanhastaan, miten Nikun johtamistapa poikkesi Heikkerön johtamistavasta:
Niku kaatoi aina lorauksen leadershipiä sellaiseenkin paikkaan, mihin Heikkerö pani vain managementtia. Heikkerön vaatima loppuunviety esikuntatyö sai
Nikun aikana vaihtoehdokseen impulsiivisen linjapäätöksen. Lisäksi havaittiin,
että kuusi vuotta Puulaakin toimitusjohtajana oli tuonut Nikuun vakavuutta,
jota hän ei tarvinnut Tehdaspuun varatoimitusjohtajana eikä varsinkaan kehittämispäällikkönä.409
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3.3 Nikun aika 1979–1990, leadershipin voimalla
3.3.1 Tehtaiden puuhuolto tiukalla 1979–1985
Puun kysyntä ja tarjonta epätasapainossa
Keväällä 1979 nousi TPY:ssä ratkaistavaksi ongelma, jota on kuvattu tuon yhdistyksen siihenastisen toiminnan vakavimmaksi.410 Puulaaki Oy:n jäsenyritykset olivat keväästä lähtien kiinnittäneet huomiota siihen, että ne ovat joutuneet
toimimaan jatkuvassa puun puutteessa. Ne pitivät suurimpana puun puutetta
aiheuttavana tekijänä LPY:n alueelle kohdistunutta kohtuuttoman suurta ostopainetta. Silloinen Puulaakin toimitusjohtaja Matti Ponsi totesi, että osansa oli
myös tarjonnan niukkuudella. Pääongelmaksi oli LPY:n mukaan muodostunut
kysymys siitä, kuinka paljon tuontipuun tulisi vähentää puun osto-osuutta.
Toukokuussa pidetyssä TPY:n ylimääräisessä kokouksessa asia ratkaistiin
enemmistöpäätöksellä, johon Puulaaki ja Tehdaspuu eivät yhtyneet. Puulaaki
vaati, että tuontipuusta on otettava vähennyksenä päätettyä suurempi määrä,
Tehdaspuu vaati vähennyksen säilyttämistä entisenä eli päätettyä pienempänä.411
Puulaaki oli jo ennen tätä kokousta antanut ymmärtää, että sen jäsenyyden jatkuminen TPY:ssä riippuu tämän ongelman ratkaisusta. Nyt tehty päätös
ei sitä tyydyttänyt. Metsäteollisuuden Keskusliiton jäsenyritysten toimitusjohtajat tekivät TPY:lle sovintoratkaisuesityksen, joka johti monien vaikeuksien jälkeen kaikkia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun kesäkuussa 1980. Myös Pohjois-Suomessa jouduttiin ratkomaan puunhankinnan yhteistyöongelmia, jotka
johtivat Veitsiluoto Oy:n eroamiseen TPY:n jäsenyydestä lukuun ottamatta sen
jäsenyyttä Itä-Suomen Puuyhtymässä.
TPY:n piirissä haettiin näinä aikoina keinoja ostotoiminnan hallinnan parantamiseksi. Jatkuvana ongelmana oli havutukin oston kuumeneminen sahatavaramarkkinoiden nousuvaiheessa. Yhtenä keinona nähtiin ostoyhteistyön
kattavuuden parantaminen, mikä tarkoitti lähinnä paikallisten sahojen saamista
ostoyhtymien jäseniksi. Toinen tie olivat tukkien toimitussopimukset yhteistyön ulkopuolella oleville sahoille. Kahiluoto toteaa, että näillä sopimuksilla
saatiin hyviäkin tuloksia, mutta hän kysyy ”oliko esimerkiksi Puulaaki Oy:n
jatkuvaan puupulaan syynä se, että sillä jo vuoden 1978 lopulla oli tukkien toimitusvelvoitteet 16 sahalle. Osa niistä oli suuruudeltaan merkittäviä. Oliko ehkä näillä sopimuksilla vaikutuksensa niihin hankinta-alueen laajenemispyrkimyksiin, jotka Puulaakin piirissä noina vuosina orastivat”412.
Matti Ponsi pitää Kahiluodon kritiikkiä liioiteltuna. Ponsi korostaa, että
Puulaakin osakastehtaiden käyttämä puutavaralajijakautuma oli varsinkin yhtiön alkuaikoina kaukana metsästä lankeavasta. Saadakseen tarvitsemansa kui-
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tupuun Puulaakin oli pakko toimittaa tukkeja sahoille, joille niiden omassa
hankinnassa oli kertynyt sahaajille tarpeetonta kuitupuuta.413
Tehtaiden korkeaan toiminta-asteeseen nähden puuta saatiin 1979 riittämättömästi. Myytävää puuta oli, mutta kauppa kävi huonosti ja käynnistyi hitaasti, mikä aiheutti epärationaalisia korjuu- ja kuljetusratkaisuja. Kun tuotteiden vientimarkkinoilla oli vuosikymmenen vaihteen jälkeenkin kohtalaisen hyvä imu ja puun myynnissä jarru päällä, oli puuhuolto 1982 ajautumassa kriisiin.
Puun puutetta koetettiin helpottaa lisäämällä yhtiön metsien hakkuuta ja kasvattamalla tuontia, mutta silti mekaanisessa teollisuudessa jouduttiin tuotantoa
supistamaan puun puutteen vuoksi. Näin tehtiin myös osakkaiden tehtailla, ensimmäistä kertaa Tehdaspuun historiassa.
Miksei puuta myyty riittävästi? – Metsäteollisuuden puupulaan on montakin syytä, mutta suurin niistä on hintaliukumat, totesi tilanomistaja, silloinen
MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Gustaf de la Chapelle lehtihaastattelussa. Hän muistutti, että aktiivisimmilla ja siksi puuhuollon kannalta tärkeimmillä metsänomistajilla on ollut tapana myydä puunsa aikaisin syksyllä.
Kun kantohinnat ovat keväällä saattaneet nousta edellisen syksyn hankintahintojen tasolle, ovat vahingosta viisastuneet alkaneet lykätä myyntipäätöksiään.
”Hintaliukumien ja puupulan välinen syy-yhteys on kiistaton”, vakuutti tämä
myyjäpuolen aktiivinen vaikuttaja. – Mutta eikö myyjien kohtuuttomiin vaatimuksiin pystytä vaikuttamaan? De la Chapelle torjuu sen mahdollisuuden:
”Kun suhteellisen harvalukuisen ostajapuolen rivit ylikuumenneessa tilanteessa
alkoivat [korkeasuhdannevuosina 1979 ja 1980] rakoilla, ei ollut mitään mahdollisuutta hallita 360 000 metsänomistajan myyntikäyttäytymistä.”414
De la Chapelle toteaa lisäksi muun muassa, että ”jos hakkuusuunnitteen
laadinnassa käytetty kasvun arvio on todellista kasvua suurempi, ei teollisuudelle riittävää puumäärää olekaan hakattavissa metsissämme, sillä teollisuuden
laajennukset ovat perustuneet hakkuusuunnitteen mukaiseen raakaainemäärään”. Valtakunnanmetsien inventoinnista vastannut professori Kullervo Kuusela tyrmää de la Chapellen mielipiteet Tehdaspuu-lehden seuraavassa numerossa: ”Metsätaseen perusteella olen 1960-luvun toiselta puoliskolta
lähtien esittänyt lukuisissa kannanotoissa, että puuta ei ole myyty eikä hakattu
niin paljon Etelä-Suomen yksityismetsistä, että puuston vanhenemiselta ja siitä
aiheutuvalta lahoamistappioiden lisääntymiseltä olisi vältytty. Teollisuuden
puupula, kannattavuutta heikentävät ja suhteessa vientituotteiden hintoihin
ylikorkeat kantohinnat sekä pakko ylläpitää suurta puun tuontia osoittavat, että
metsänomistajat eivät halua keskimäärin ottaen käyttää kaikkia hakkuumahdollisuuksia hyväkseen silläkään uhalla, että osa puusadosta lahoaa metsään.”415
Tätä kysymystä sivuttiin vielä Tehdaspuu-lehden numerossa 1/1983, jossa
oli Metsäteollisuuden Keskusliiton toimitusjohtajan Matti Pekkasen haastattelu,
haastattelijana lehden päätoimittaja Esko Pakkanen. Kirjoituksessa todetaan, et413
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tä puun hinta on asia, josta osapuolten näkemykset poikkeavat eniten: ”MTK
pyrkii saamaan sen mahdollisimman korkealle ja teollisuus pyrkii sopeuttamaan sen valitseviin kannattavuus- ja kilpailukyvyn rajoihin. Tässä on tietysti
aika paljon erimielisyyksiä.”
Matti Pekkanen myöntää, että kantohinnat ovat Suomessa korkeat. ”Sinänsä kantohinnoista puhuminen yksinään on yksipuolista. Tällöin pitäisi puhua kokonaisuudesta. Teollisuuden kannalta kantohintataso on tavattoman
korkea. Vaikka meillä on puun korjuu ja kuljetus rationalisoitu erittäin pitkälle,
on puukustannus meille eriomaisen suuri kustannuserä. Toisaalta kantohinnasta puhuttaessa unohdetaan usein eräs seikka. Meillä on tavattoman korkean
luokan metsätalous, ehkä maailman korkein. Jos me ylläpidämme näin korkeatasoista metsätaloutta, jota minun mielestäni meidän on pidettävä yllä, niin se
maksaa. Valitettavaa on tietysti, että teollisuus joutuu sen maksamaan korkeitten kantohintojen muodossa.” 416
Toimitusjohtaja Pekkanen oli juristi ja itsekin suuri metsänomistaja. Kun
hän totesi, että teollisuus joutuu valitettavasti maksamaan meidän korkeatasoisen metsätaloutemme, herää kysymys: miksi se on ainoa vaihtoehto?
Meton entinen puheenjohtaja metsäneuvos Pentti Näreaho kuvaa toista
vaihtoehtoa: ”Kantohintojen tasoa on perusteltu mm. puun tuottamisen kustannuksilla ja palkkojen kehityksellä. Vertailu on kuitenkin virheellistä, koska
asioilla ei ole varsinaista riippuvuussuhdetta ja sillä johdetaan ihmisiä harhaan.
Teollisuudelta on turha toivoa tai vaatia sellaista isänmaallisuutta, että se tietoisesti ajaisi itsensä konkurssiin kantohinnan tai minkään muunkaan yksittäisen
kustannustekijän johdosta. Teollisuudella on monia vaihtoehtoja ja kansainvälistyminen on tuonut niitä lisää. Raakapuu on viime kädessä se tuote, jota ostetaan Suomesta sellaiseen hintaan, että bisnes kannattaa.”417
Väinö Niku näki vuoden 1983 alussa tavallista enemmän ongelmia puukaupassa. Hänen mukaansa suurin niistä oli puupula. ”Ennen on aina päästy
pälkähästä, mutta nyt näyttää peräti surkealta. Ostomäärä vuoden vaihteessa
on alle 50 prosenttia tavoitteesta. Erityisesti vanerikoivu ja mäntytukki ovat nyt
kriisiartikkeleita, joita käyttävillä tehtailla tulee väistämättä tuotantohäiriöitä
pitkin vuotta. Myöskin sulfaattipuusta on pulaa jopa niin, että Etelä-Suomen
tehtailla oltaisiin vaikeuksissa, ellei yli 1,5 milj. m3:n länsituonnilla olisi puutetta
torjuttu viime vuonna.” Muina suurina ongelmina Niku pitää työllisyyden hoitamista metsäsektorilla leimikoiden vähyyden vuoksi ja sitä, ettei sopimusmalli
määrätavoitteineen ole toiminut. Niku myöntää, että myyjäpuolen organisaatiot
ovat tehneet voitavansa puun saamiseksi liikkeelle ja että ”myös metsäteollisuuden organisaatioiden on lähdettävä aktiivisesti mukaan talkoisiin”.418
Kaukaan vuosikertomukset tukevat Nikun esitystä: Useita vuosia jatkuneessa maailmanlaajuisessa matalasuhdanteessa vuosi 1982 oli metsäteollisuudessa sodanjälkeisen ajan vaikeimpia. Suomessa palkansaajien nimellisansiot
nousivat runsaat 10 prosenttia, reaaliansiot vain prosentin verran. Myyntiin tar416
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jottu puumäärä ei yltänyt yhteisesti sovittuihin tavoitteisiin, mikä aiheutti tehtailla raaka-ainepulaa, jota helpottamaan jouduttiin hakkaamaan omia metsiä
suunniteltua enemmän. Suhdanteet paranivat vuoden 1983 jälkipuoliskolla,
mutta suurena ongelmana säilyi nopea inflaatio.419
Teollisuus oli ehkä liiaksi luottanut myyjäpuolen organisaatioiden kykyyn
ja haluun varmistaa teollisuuden puuhuolto käytettävissä olevien hakkuumahdollisuuksien rajoissa. Oli ehkä yksipuolisesti pidetty yhteyksiä tiloillaan asuviin metsäomistajiin ja kiinnitetty liian vähän huomiota siihen koko ajan kasvaneeseen metsätilallisten joukkoon, joka asui kaupungeissa eikä ollut kovin kiinnostunut metsistään.
Parantaakseen puun haltuunsaantia Tehdaspuu ryhtyi lisäämään yhteyksiään metsänomistajiin muun muassa solmimalla metsäpalvelusopimuksia, joita aluksi kutsuttiin metsänhoitosopimuksiksi. Vastaavan toiminnan olivat aloittaneet Ahlström ja Kymi jo ennen Tehdaspuun perustamista ja se kirjattiin Tehdaspuun päämääriinkin, mutta sen käynnistämisessä hidasteltiin. Ilman erityistä aktiivisuutta vuoden 1976 loppuun mennessä oli tehty, osakasyhtiöiltä siirtyneet sopimukset mukaan lukien, noin 90 metsäpalvelusopimusta, joiden yhteenlaskettu pinta-ala oli noin 31 000 hehtaaria.
Metsäpalvelusopimus edellytti, että tilanomistaja ja Tehdaspuu tekivät yhteistyössä kutakin hankintavuotta koskevan hakkuusuunnitelman, jonka toimeenpanon päätti omistaja. Puun hinta määräytyi hintasuositussopimuksen tai
sen puuttuessa yleisen hintatason mukaan. Sopimukseen sisältyi hintatakuu siten, että vuoden lopulla hinta tarkistettiin vastaamaan paikkakunnan korkeinta
käypää hintaa. Tehdaspuu oli velvollinen hoitamaan tilan metsiä hyvän metsänhoidon vaatimusten mukaisesti ja käyttämään tässä työssä päteviä metsäammattimiehiä. Sopimus oli irtisanottavissa molemmin puolin vuosittain.
Tammikuussa 1977 MTK:n metsävaliokunta tuomitsi tällaiset sopimukset ”orjakontrahteina”, jotka saattavat isännät yhtiöiden armoille.420
Vasta 1982 Tehdaspuu ryhtyi tekemään metsäpalvelusopimuksia suunnitelmallisesti. Se perusti Helsinkiin markkinointikonttorin, jonka ensimmäisiä
tehtäviä oli juuri näiden sopimusten markkinointi. Konttorin perustaminen ja
aktiivinen sopimusten markkinointi ärsytti MTK:ta. Se piti Tehdaspuun toimintaa tunkeutumisena alueelle, joka oli perinteisesti kuulunut metsänomistajien
organisaatioille. Casimir Ehrnrooth otti asiaan kantaa Tehdaspuu-lehdelle antamassaan haastattelussa: ”Minusta kenenkään on vaikea vastustaa puun ostajan myyjälle tarjoamia ilmaispalveluja. Jos ostaja haluaa edistää kaupantekoa ottamalla hoitaakseen myyjän kustannuksiin kuuluvia tehtäviä, miksi myyjien
etujärjestö vastustaa sitä? Tehdaspuu ei ainakaan tule luopumaan metsäpalvelusopimusten tarjoamisesta.” Metsäpalvelusopimusten markkinoinnin vuoksi
Tehdaspuu joutui MTK:n myyntiboikottiin neljän kuukauden ajaksi keväällä
1983.421
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Metsäteollisuuden Keskusliiton vaatimuksesta boikottiasia vietiin myyjäja ostajapuolen välisen runkosopimuksen mukaisesti sovitteluelimen ratkaistavaksi. Se totesi, ettei Tehdaspuun toiminta ollut sopimuksen vastaista. Sen sijaan MTK:n boikottitoiminnan sovitteluelin katsoi hintasopimuksen vastaiseksi.
Boikotilla ei ollut merkittävää vaikutusta Tehdaspuun ostomääriin. MTK:n nostattama kohukin laimeni vähitellen, ja Tehdaspuu jatkoi metsäpalvelusopimusten tekoa ilman näkyvää markkinointia.
Myös Metsäteollisuuden Keskusliitto käynnisti 1982 alkaneen ja vuoteen
1986 saakka jatkuneen mainoskampanjan ”Suomi elää metsästä”, jonka tavoitteena oli metsäteollisuuden ulkoisen kuvan parantaminen. Viime kädessä kampanja pyrki kannustamaan metsänomistajia käyttämään metsiensä hakkuumahdollisuudet hyväkseen.422
MTK havaitsi puun myynnin olevan myös metsänomistajien etujen mukaista ja ryhtyi puukaupan vauhdittamiseen omalla toimenpideohjelmallaan
1983.423 Metsänhoitoyhdistysten toiminta piristyi huomattavasti. Nekin ryhtyivät tekemän metsänomistajien kanssa eräänlaisia palvelusopimuksia, vaikka
olivat puoli vuotta aikaisemmin, silloin kun Tehdaspuu lisäsi aktiivisuuttaan
sopimusten teossa, pitäneet tällaisia sopimuksia tarpeettomina.
Metsäteollisuus aloitti vielä 1983 syksyllä SOPU-projektin nimellä kulkeneen hankkeen, jolla pyrittiin vaikuttamaan puuntarjontaan pitkällä aikavälillä. MTK, metsänhoitoyhdistykset ja Tapio tähtäsivät omalla Operaatio 41
-nimisellä hankkeellaan lähinnä hankintavuoteen 1984–1985, jolloin tavoitteena
oli saada 41 miljoonaa kuutiometriä leimikoita markkinoille. MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Ahti Huovinen toteaa, ettei Operaatio 41 ole mikään
hintaponnistus. ”Me olemme määrätyllä tavalla neuvonnan uudelleen painottamisessa, hoidon rinnalle on otettava käyttö täysimääräisenä neuvonnassa
mukaan.”424
Valtiovaltakin puuttui ongelmaan asettamalla korkean tason toimikunnan
tekemään kiireellisesti esityksen toimenpiteiksi, joilla metsävarojen heikko
hyödyntäminen ja puuraaka-ainehuollon häiriöt oli määrä korjata.
Ilmeisesti näillä monipuolisilla elvytystoimilla oli vaikutusta siihen, että
puuta saatiin jo 1984 sahatukkeja lukuun ottamatta riittävästi, vaikka tarpeet
olivat suuret. 1985 elettiin suhdannetaantumassa, mutta tehtaiden tuotanto oli
korkealla ja puutakin oli riittävästi. Nikun tilannekatsaus hallituksen kokouksessa (hall. kokous 1/1985) oli yllättävän pessimistinen. Hän totesi, että Tehdaspuun olisi kasvatettava suhteellista markkinaosuuttaan, mikä voi tapahtua
vain ottamalla väkisin ulkopuolisten leimikoita, mutta sitäkään hän ei pitänyt
riittävänä. Niku piti todennäköisenä, että Tehdaspuu joutuu voimakkaalla ostotoiminnallaan astumaan tpy-läisten varpaille vuonna 1985 ja että siitä johtuvat
yhteistyöhankaluudet voivat johtaa syksyllä 1985 jopa TPY:n hajoamiseen.
”Kun Tehdaspuun ostossa eivät enää perinteiset keinot riitä, on vakavasti harkittava ostoyhteistyön puitteita uudelta pohjalta. Jos TPY-yhteistyö hajoaa, on
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saatava tiivis yhteistyö EG:n ja myös ML:n kanssa. RR:n rooli on otettava huomioon.”425 – TPY moitti Tehdaspuuta ylihintojen maksamisesta mutta se ei hajonnut.
Kahiluoto kuvaa 1986 matalasuhdanteessa solmittua hintasuositussopimusta ajanjaksolle 1986–1989 historialliseksi: sopimus oli kolmivuotinen eli
poikkeuksellisen pitkä, siinä oli hintojen alennuksia, maksuaikojen pidennyksiä, sen allekirjoittivat MTK:n ja TPY:n lisäksi Veitsiluoto, Metsäliitto ja merkittävää sahaajien joukkoa edustanut Suomen Sahat ry. Sopimuksessa ei ollut
määrätavoitteita, joskin neuvottelujen aikana oli yhteisesti todettu, että teollisuuden tarve koko maassa on ensimmäisenä sopimusvuotena 32,5 miljoonaa
kuutiometriä. Kahiluoto pitää keskeisenä osana kokonaisratkaisua vientihintoihin perustuvaa kantohintojen määrittelyä, joka oli keskustelujen pohjana vuodesta 1982 lukien ja joka nyt sovittiin lopulliseksi määritysperusteeksi.426
Toimiko tämä historiallinen sopimus historiallisen hyvin? – TPY:n mukaan ei toiminut.
Se kuvaa sopimuksen toimivuutta vuosikertomuksessaan 1986: ”Huhtikuun puolivälissä alkaneen sopimuskauden asiallista toteutumista häiritsivät
kuitenkin monet tekijät, kuten puukaupan hidas liikkeellelähtö, alhaiseksi jäänyt tarjonnan taso, vinoutunut hankinta- ja pystykauppasuhde sekä kysynnän
painottuminen tavallisuudesta poikkeaviin puutavaralajeihin, koivukuitupuuhun ja kuusitukkiin.”427
Sopimuskauden aikana MTK pyrki Kahiluodon mukaan rajoittamaan tarjontaa eri keinoin. MTK väitti, että erityisesti Itä-Suomessa teollisuus karttaa
harvennushakkuuleimikoita ja suhtautuu nihkeästi hankintakauppoihin. Teollisuuden ostot jäivät ensimmäisellä sopimusjaksolla 27 miljoonaan kuutiometriin, viisi miljoonaa tavoitetta pienemmiksi ja vuosikymmenen alhaisimmiksi.
Loppuvuodesta 1986 näkyi merkkejä kansainvälisen talouskehityksen paranemisesta, kysyntä voimistui ja voimistuminen jatkui 1987, oli merkkejä uusista metsäteollisuuden investoinneista ja puuntarpeen kasvusta. Metsänomistajat eivät nytkään reagoineet tarpeeksi joustavasti puutavaralajien kysynnän
vaihteluun. Tällä kertaa se johti sahatukkivarantojen hupenemiseen huolestuttavasti. Kokonaisostokin jäi kymmenisen prosenttia tavoitteestaan.428
Organisaatiomuutoksia, toimitusjohtajan asema vahvistuu
Väinö Nikun tullessa Tehdaspuun toimitusjohtajaksi suuret organisaatiomuutokset oli pantu toimeen ja toimihenkilömäärää vähennetty voimakkaasti. Vuoden 1979 kuluessa tehtiin vielä seuraavat muutokset:
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Toimitusjohtajan välittömään alaisuuteen perustettiin suunnittelujohtajan toimi ja siihen nimitettiin Saimaan hankinta-alueesta metsänhoitaja Tero Ollila, joka oli ollut siellä hankkimassa kenttäkokemusta kenttäpäällikkönä vuodesta 1977 alkaen. Varatoimitusjohtajan
toimi muutettiin hankintajohtajan toimeksi ja hallintopäälliköstä tehtiin hallintojohtaja.
Metsänhoitopäällikkö siirrettiin varatoimitusjohtajan alaisuudesta
toimitusjohtajan alaiseksi.
Aluekonttoreissa toimistopäälliköt siirrettiin aluejohtajan linjaalaisiksi.
Keskuskonttorissa atk- ja konttorituotantoasiat keskitettiin samalle
osastolle, jota johti konttoripäällikkö.
Yhtiön keskitetty tiedotustoiminta siirrettiin henkilöstöosastolta toimitusjohtajan assistentin tehtäviin.
Luovuttiin koulutuspohjaisista tehtävänimikkeistä ja otettiin käyttöön nimikkeet aluejohtaja, alue-esimies, piiriesimies, hankintaesimies jne.429

Piirien määrä oli pudotettu 32:een, jona se pysyi vuoden 1985 loppuun
saakka. Joroisiin oli perustettu taimitarha, josta ensimmäiset taimet istutuksiin
valmistuivat keväällä 1982.
Nikun tultua toimitusjohtajaksi hallituksen työskentelyyn tehtiin toimitusjohtajan asemaa vahvistanut muutos. Siihen saakka osakkaiden edustajat olivat
toimineet vuorovuosin hallituksen varajäsenten kokousten puheenjohtajina, nyt
tämä tehtävä siirtyi Tehdaspuun toimitusjohtajalle. Toimitusjohtajan toimenkuvaa muutettiin myös siten, että hänen edellytettiin pitävän kiinteää yhteyttä
osakkaiden talousjohtajiin sekä Tehdaspuun toimintaan liittyvien tulosyksiköiden johtajiin.
Hallituksen varajäsenten kokous käytti edelleenkin Tehdaspuun toiminnan loppumiseen saakka hallituksen valtaa. Sillä oli keskeinen asema sekä osakasintressien valvojana että päätöksentekijänä, sillä hallituksen varsinaiset jäsenet kokoontuivat vain muutamia kertoja vuodessa päättämään kaikkein tärkeimmistä asioista. Sekä hallitus että hallituksen varajäsenten kokous tekivät
vain yksimielisiä päätöksiä. Yksimielisyyden vaatimus aiheutti joskus haitallista hitautta päätöksenteossa sen vuoksi, että kaikilla hallituksen varajäsenillä ei
ollut samaa valmiutta päätöksentekoon.
Konsortiosopimuksen uusiminen 1981
Pian sen jälkeen kun konsortiosopimus oli 1971 uusittu, alkoi taas keskustelu
sen uusimisesta. Sopimusta allekirjoitettaessa oli sovittu, että ”sopimuskumppanit sitoutuvat kahden vuoden kuluessa sopimuksen voimaantulosta aktiivisesti neuvottelemaan sopimuksen tarkistamisesta kaikkien sopimuskumppani-
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en kannalta mahdollisimman oikeudenmukaiseksi sekä tarpeen mukaan tarkistamaan sopimuksen neuvottelutuloksen mukaiseksi”.430
Osakkailla oli ristikkäisiä tavoitteita erityisesti puiden ja kustannusten jakosääntöjen muuttamiseksi. Kymi uudisti vanhan esityksensä tehdashintaindekseiksi. Niiden käyttöönotto olisi ehkä yksinkertaistanut laskentatointa mutta
olisi tasannut kustannuksia muiden osakkaiden mielestä huomattavasti enemmän kuin ensimmäistä konsortiosopimusta allekirjoitettaessa oli alun perin tarkoitettu. Toinenkin Kymin esittämä muutos, mäntytukin ottaminen kompensaation piiriin, sai muilta osakkailta aluksi viileän vastaanoton samoin perustein kuin tehdashintaindeksit. Myös Ahlström, Kaukas ja Tampella esittivät
omia muutostavoitteitaan, mutta rintamalinja asettui yleensä Kymin ja muiden
osakkaiden väliin.
Konsortiosopimuksen kehittäminen annettiin aluksi hallituksen varajäsenten tehtäväksi. He saattoivat ensimmäisen neuvottelukierroksen päätökseen aikataulun mukaisesti vuoden 1973 loppuun mennessä ja käynnistivät toisen
kierroksen vuoden 1974 alussa. Neuvotteluissa ei päästy yksimielisyyteen. Nikun tultua toimitusjohtajaksi hallitus antoi konsortiosopimuksen laatimisen hänen tehtäväkseen. Niku teki hallitukselle useita esityksiä, joiden tarkoituksena
oli ratkaista keskeiset ongelmat yksinkertaistamalla merkittävästi puiden ja
kustannusten jakosääntöjä. Osakkaat eivät hyväksyneet näitä radikaaleina pitämiään esityksiä.
Talvella 1979–1980 Kymi teki omissa nimissään useita puukauppoja ja
vaihtoja, joita toiset osakkaat pitivät konsortiosopimuksen vastaisina. Tampella
pyysi lausuntoa Kymin menettelystä myös Tehdaspuun toimitusjohtajalta, joka
yhtyi enemmistön kantaan. Kun Tehdaspuun hallitus ei löytänyt ongelmalle
yksimielistä ratkaisua, se päätti pyytää tätä asiaa koskevasta konsortiosopimuksen tulkinnasta lausuntoa puolueettomalta asiantuntijalta. Hallituksen puheenjohtaja Nils G. Grotenfelt sai tehtäväkseen tiedustella Rovaniemen hovioikeuden presidentiltä Kaarlo J. Ståhlbergiltä, suostuisiko hän lausunnon antajaksi.
Ståhlberg suostui, ja hallitus päätti huhtikuussa 1980 pyytää lausunnon häneltä.
Kaikki osakkaat päättivät tyytyä Ståhlbergin ratkaisuun.431
Ståhlberg antoi lausuntonsa toukokuussa 1980. Osakkaat tulkitsivat lausuntoa eri tavoin. Kymin mielestä Ståhlberg katsoi Kymin toimineen konsortiosopimuksen mukaisesti, muiden osakkaiden mielestä Ståhlberg piti Kymiä syyllisenä.432
Samaan aikaan kun osakkaat selvittivät voimassa olevan konsortiosopimuksen tulkintaerimielisyyksiä, jatkettiin konsortiosopimuksen uusimiseen
tähdännyttä työtä. Hallitus päätti juhannusviikolla 1980 asettaa Kymin esityksestä neljän miehen toimikunnan tekemään esityksen uudeksi konsortiosopimukseksi. Toimikuntaan valittiin osakasyhtiöistä tuoreet miehet: Ahlströmistä
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johtaja Olavi Lehtikoski, Kymistä perustuotannon johtaja Antti Örmälä, Tampellasta hallintojohtaja Esa Mattinen. Kaukaan edustajaksi tuli Kaukaan metsäjohtajan toimesta eläkkeelle siirtynyt Kaj Ramm-Schmidt, joka entisenä hallituksen varajäsenenä edusti syvällistä tietämystä konsortiosopimuksen koukeroista.
Jorma Salminen ahkeroi toimikunnan sihteerinä, ja toimikunta aiheutti
runsaasti työtä monille muillekin Tehdaspuun keskuskonttorissa. Neljän miehen toimikunta onnistui tehtävässään. Sen valmistelema uusi konsortiosopimus
allekirjoitettiin 27. lokakuuta 1981 ja se astui voimaan välittömästi. Mäntytukki
otettiin kompensaation piiriin, tosin vain 30-prosenttisesti. Kustannusten jakosääntöihin tehtiin pienehköjä muutoksia. Olennaisimpia muutoksia oli tuontipuun jakaminen kolmeen, ostamisen ja osakkaiden keskeisen jaon kannalta erilaiseen ryhmään.433
Kymin silloisen toimitusjohtajan Fredrik Castrénin mielestä Tehdaspuun
ensimmäinen konsortiosopimus oli alun perin hyvä, mutta aika oli tuonut muutostarpeita. Esimerkiksi pelkkään kuljetusoptimointiin perustunut ostopuun
ohjaus oli Castrénin mukaan käynyt Kymille epäedulliseksi. Kymi piti tarpeellisena muun muassa kotimaan puukaupan väljentämistä siten, että osakkailla
olisi eräissä tapauksissa oikeus tehdä kauppoja omissa nimissään. Castrénin
mukaan oli luonnollista, että osakkaat ostivat niin sanotun länsipuun itse, olihan esimerkiksi Kymi liikkeellä lännessä muutenkin.
Konsortiosopimusneuvotteluja käytiin ajoittain kireän tunnelman vallitessa, ja pahimmillaan kireä tunnelma nousi uhkavaatimusten tasolle. Kymiä ärsytti sekä voimassa olevan konsortiosopimuksen tulkinnasta syntynyt erimielisyys että uuden konsortiosopimuksen kehittämisen vaikeus. Kymillä oli
Castrénin mukaan valmius siirtyä omaan hankintaan, ellei neuvotteluissa päästy Kymiä tyydyttävään tulokseen. Castrén oli varautunut esittämään tämän
vaihtoehdon Kymin hallitukselle. Neuvottelujen kulusta on esitetty sellainenkin
versio, ettei missään vaiheessa jouduttu niin vakavaan tilanteeseen, että tykeistä
olisi edes suojuksia poistettu. Konsortiosopimus uusittiin Kymiä tyydyttävällä
tavalla, ja jo sitä ennen osakkaat päättivät lopettaa keskustelun Kymin vanhoista rikkeistä, joita Kymi ei ollut koskaan pitänytkään rikkeinä. Suuren työn jälkeen tehtyjen konsortiosopimuksen muutosten vaikutus käytännön toimintaan
on ollut vähäinen.
Laki yhteistoiminnasta yrityksessä (725/1978) astui voimaan 1. heinäkuuta 1979. Osa lain olemuksen tulkitsijoita korosti sitä, että kysymyksessä on nimenomaan laki, toiset asettivat pääpainon sanalle yhteistoiminta. Laki oli tietenkin tunnettava, mutta monien mielestä yhteistyölle oli parhaat lähtökohdat
silloin, kun suuntaa ei haettu yksin lakikirjasta. Yrityksen johdon ja suurimpien
henkilöstöryhmien kesken käydyissä neuvotteluissa oltiin yksimielisiä siitä, että
yhteistyö yrityksessä on ensisijaisesti esimiehen ja alaisen välistä toimintaa. Sen
vuoksi Tehdaspuussa ei perustettu alkuvaiheessa neuvottelukuntaa eikä muita
lain tuntemia organisaatioita. Yrityksen johto ilmoitti kuitenkin, että jos myöhemmin todetaan, että sellaisia tarvitaan, niiden perustamista ei jarruteta.
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Jo ennen yhteistoimintalain voimaantuloa oli Tehdaspuun suurimman
henkilöstöryhmän, metsäalan toimihenkilöiden, kanssa sovittu yhteistoimintalain henkeä myötäilevä yhteistyö. Sitä ryhdyttiin heti alkuun kutsumaan rakentavaksi yhteistyöksi, lyhennettynä RYT tai Ryti. Sen tarkoituksena on ollut kehittää Tehdaspuuta yhteistyössä siten, että yrityksen ja toimihenkilöiden edut
yhtenevät. Työehtosopimusasiat ja yksittäiset työsuhdeongelmat eivät kuuluneet Rytin toiminta-alueelle. Keskustelujen kohteena olivat muun muassa organisaatiomuutokset, pätevöittävä jatkokoulutus, työnjohtajien toimistotilat, sotaveteraanien kuntoutus, päihdeongelmat ja palkkahallinnon periaatteet.
Yritystason ryt-työryhmän päätösten toimeenpano alueissa ja piireissä oli
linjaesimiesten vastuulla, ja käytännössä piiriesimies oli ratkaisevassa asemassa.
”Mitään kaavaa ei voi asettaa, koska ryt-ajattelu liittyy kaikkeen toimintaan,
Rytiä ei saa erottaa arjesta”, totesi Metsäalan toimihenkilöiden puheenjohtajiston puheenjohtajana (tehtävästä käytetty lyhyyden vuoksi myös nimitystä kuningasten kuningas) pitkään toiminut metsäteknikko Martti Laaksonen.
Konttoritoimihenkilöiden toivomuksesta keskuskonttoriin perustettiin
1981 yt-neuvottelukunta, jonka kokoonpano ja toiminta noudattivat yhteistoimintalain muotoja. Neuvottelukunnassa oli konttoritoimihenkilöiden, ylempien
toimihenkilöiden ja yritysjohdon edustus. Kokousten keskeisiä asioita olivat
henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat sekä budjetit. Konttoritoimihenkilöiden
pääluottamusmies Eeva-Kaarina Nissilä sanoi suoraan, ettei neuvottelukunnan
toiminta vastannut odotuksia. ”Toiveet olivat suuret, mutta ne ovat romahtaneet. Kokouksia on liian vähän, eikä edes aineistoa jaeta aina etukäteen riittävästi”, kiteytti Nissilä huolensa jo 1980. Oltuaan eläkkeellä viisi vuotta Nissilä
muisteli, että ”Tehdaspuun alkuvuosina konttoritoimihenkilöilläkin oli kova
yrittämisen halu, eikä se paljoa laimentunut myöhemminkään. Tehdaspuussa
oli koko sen toiminta-ajan hyvä henki, ja minä kerroin vieraille ylpeänä, että
olen töissä Tehdaspuussa. UPM-Kymmenen metsäosastossa ei tavoitettu sellaista hyvää henkeä, johon olin Tehdaspuussa tottunut”.434
Hankinta-alueissa ja piireissä yhteistoimintalain edellyttämissä tapauksissa asiat käsiteltiin niin sanotuissa yleisissä kokouksissa, joissa oli kaikkien henkilöstöryhmien, myös metsureiden edustus. Keskuskonttorissa oli tapana esitellä tilinpäätöksen valmistuttua edellisen vuoden tulokset ja tulevaisuuden
suunnitelmat tilaisuuksissa, joissa usein jaettiin muutakin informaatiota. ”Henkilöstön kiinnostus näihin tilaisuuksiin on ollut suorassa suhteessa tarjoilun laatuun ja määrään”, muisteli 1988 talouspäällikkö Jaakko Säilä, jonka tehtävänä
oli aina tilinpäätöksen esittely. Joskus näistä informaatiotilaisuuksista muodostui hyvinkin informatiivisia ja muistorikkaita.435
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3.3.2 Suuret rakennemuutokset 1985–1987
Yrityskauppoja ja fuusioita
Kahdeksankymmentäluku merkitsi melkoista mullistusta Suomen metsäteollisuudelle. Se koski kaikkia alan yrittäjiä Tehdaspuun osakkaat ja Metsäliitto
mukaan luettuina. Kyseessä oli osa koko maailman puunjalostusteollisuutta
myllertänyttä keskittymisaaltoa.436 Suomessa kuvaan kuului myös Metsäliiton
muuttunut asema puunjalostusteollisuuden kentässä. Kaukaan toimitusjohtaja
Casimir Ehrnroothin mielestä Metsäliiton teollisuus oli 1980-luvulle tultaessa jo
”kasvanut huomattavaksi, eikä sen pääomarakenne ole oleellisesti parempi
kuin muun teollisuuden. Ei Metsäliitto teollisuusyrityksenä pysty maksamaan
puusta enempää kuin muutkaan. Sillekin yhteistyö on järkevää ja välttämätöntä. Casimir Ehrnrooth haluaa muistuttaa erityisesti kehityksestä Ruotsissa ja
Norjassa. ”Uhkapelurimainen politiikka on vienyt siellä suuren osan metsänomistajien omistamasta teollisuudesta konkurssiin. On syytä olettaa, että myös
Metsäliitto on tämän huomannut.”437
Juha-Antti Lamberg on Metsäliitto-konsernin strategiavalinnoissa määritellyt 1981 alkaneen neljännen kauden merkittäviksi siirroiksi fuusiot ja kansainvälistymisen (Kuvio 3). Metsä-Serlan kombinaatiofuusio Serlachius Oy:n
kanssa 1986 herätti suurta huomiota. Sittemmin Metsä-Botnia ja Kemi Oy fuusioitiin 1989. Metsäliitto osti Suomesta vuosikymmenen kuluessa useita yrityksiä.438 Ulkomailta ostettiin osakkuus St. Regis Finace BV:stä 1984, Neopac ja St.
Regis 1985 ja MoDo:n pehmopaperituotanto 1989.439 Yrityksen 1981 alkanut
kansainvälistyminen eteni nopeasti. Metsäliiton kansainvälistymiseen kuuluu
myös sen ryhtyminen puutavaran tuojaksi ja Thomeston tuontipuuliiketoiminnan osto.440 Olosuhteet olivat muuttuneet niin perusteellisesti, että Metsäliittokonserni oli joutunut luopumaan yhdestä pyhistä arvoistaan, kotimaisesta raaka-aineesta. Samalla siitä oli tullut puunjalostusteollisuudessa aikaisempaa
enemmän kilpailijoidensa kaltainen.
Muutokset koskettivat myös Tehdaspuun piiriä. Vuoden 1985 aikana tehtiin useita Tehdaspuun osakkaiden puunkäyttöä koskeneita ratkaisuja. Ne olivat alkua niille rakennemuutoksille, jotka merkitsivät siirtymistä uuteen jaksoon Tehdaspuun historiassa.
Ahlström myi osuutensa eli viidenneksen Sunilasta Myllykoski Oy:lle ja
Varkauden vaneritehtaan Rauma-Repola Oy:lle. Näiden tehtaiden puunhankinta siirtyi uusille omistajille Sunilan osalta vuoden 1985 lopussa ja Varkauden
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vaneritehtaan osalta jo syyskuussa. Kymi ilmoitti lopettavansa Hallan sahan,
jossa sahaus päättyi maaliskuussa 1986. Loppuvuodesta 1985 ilmoitettiin vielä
Kymin ja Kaukaan fuusiosta sekä siitä, että Kaukas osti huomattavan osan Oy
Wilh. Schauman Ab:n osakepääomasta.441
Kymmene ja Strömberg olivat fuusioituneet 1983. Julkisuudessa yhdeksi
strategisen siirron tarkoitukseksi mainittiin Kymin tappioiden peittämisen.442
Pari vuotta myöhemmin edessä oli uusi fuusio, kun Kymi ja Kaukas liittyivät
yhteen 1985. Yhtiöt olivat harjoittaneet yhteistyötä aikaisemminkin, muun muassa saksalaisessa Nordland Papier-yhtiössä.443 Tuolloin syntyi Suomen suurin
metsäteollisuusyhtiö Kymmene Oy. Tätä fuusiota pidetään Pasi Sajasalon mukaan yleisesti koko suomalaista metsäteollisuutta koskeneen rakennemuutoksen alkulaukauksena, jonka pääarkkitehdit olivat SYP:n pääjohtaja Mika Tiivola
ja Kaukaan toimitusjohtaja Casimir Ehrnrooth.444
Kymin ja Kaukaan fuusiopäätöksen jälkeen 1985 Kymin toimitusjohtaja
Fredrik Castrén soitti minulle ja ilmoitti, että Kymi on ostanut Kaukaan. Pian
sen jälkeen kävi ilmi, että Kaukas oli miehittänyt fuusiossa syntyneen yrityksen
keskeiset johtopaikat. Kaukaan varatoimitusjohtaja Tapani Lares pitää ratkaisua
luonnollisena, sillä Kymi oli konkurssikypsä yhtiö ja Kaukas oli niskan päällä
syntyneessä tilanteessa.445
Kymi ja Kaukas fuusioituivat seuraavan vuonna muodollisesti Kymmene
Oy:ksi, jonka johtokunnan päätoimiseksi puheenjohtajaksi tuli Kaukaan toimitusjohtaja Casimir Ehrnrooth ja toimitusjohtajaksi Kaukaan paperitehtaan johtaja Harri Piehl. – ”Ehrnrooth ei kauan katsellut Yhdyspankin järjestelemää tytäryhtiöverkostoa, jonka teollinen logiikka oli vähintäänkin kyseenalainen. Yhtymälle laadittiin paperiteollisuuteen keskittyvä toimintastrategia.”446
Rakennemuutokset kiihtyvät
Alkaneet rakennemuutokset kiihtyivät seuraavana vuonna. Kymin ja Kaukaan
fuusion toteutuminen vuoden 1986 alkupuolella merkitsi Tehdaspuun osakkaiden määrän vähenemistä kolmeen vuoden 1987 alusta. Erikseen seurattavien
osakkaiden määrän väheneminen yksinkertaisti Tehdaspuun toimintaa, ja hankinnan ohjaukseen tuli lisää joustoa.
Syyskuun lopulla 1986 ilmoitettiin Itä-Suomen mekaanista metsäteollisuutta koskevista tehdaskaupoista ja puunhankintajärjestelyistä. Niiden seurauksena siirtyi Schaumanin Järvi-Suomen ja Rauma-Repolan Itä-Suomen metsäteollisuuden kotimaisen puun hankinta Tehdaspuulle vuoden 1987 alusta. Samalla nämä molemmat metsäyhtiöt lopettivat metsäosastonsa tällä alueella, ja
valtaosa niiden henkilöstöstä siirtyi Tehdaspuun palvelukseen. Näissä järjeste441
442
443
444
445

446

Tiainen 1988, 71.
Ojala 2001a, 37.
Ks. lukua 2.1.1 Yhteiset tavoitteet, Oy Kaukas Ab; Ojala 2001a, 37–38.
Ojala 2001a, 37–38, 46; Sajasalo 2001, 128.
Tapani Lareksen haastattelu 17.7.2010; Ojala 2001a, 38; Ojala 2008, 217. – Ruuhelan
mukaan Kymin kannattavuus oli 1960- ja 1970-luvuilla heikentynyt yhtä rajusti kuin
Enso-Gutzeitilla vastaavana aikana. (Helsingin Sanomat 28.11.1975).
Salokoski 2003 II, 49.

184
lyissä tulivat 1. marraskuuta 1986 alkaen Kymin omistukseen Rauma-Repolan
Lappeenrannassa sijaitsevat Pikisaaren saha ja Viipurin Vaneritehdas. Joensuussa sijaitseva Penttilän saha sekä Varkaudessa sijaitseva vaneritehdas siirtyivät Rauma-Repolalta Schaumanille. Pikisaaren saha lopetti toimintansa
syyskuussa 1987 ja Schaumanin Penttilän sahan toiminta loppui vuoden 1988
alkupuolella.447
Rauma-Repolan puuvarastot siirtyivät Tehdaspuun hoitoon ja kirjanpitoon 1. marraskuuta 1986. Siirto aiheutti paljon työtä sekä kentällä että keskushallinnossa. Tehdaspuu ryhtyi hoitamaan Rauma-Repolan ja Schaumanin
puunhankintaa vuoden 1987 alusta sellaisin yhteistyösopimuksin, jotka muistuttivat osakkaiden keskeistä konsortiosopimusta. Eroja oli lähinnä kustannusten jaossa. Sopimukset toivat joka tapauksessa Rauma-Repolan ja Schaumanin
osakkaita muistuttavaan asemaan laskentajärjestelmän kannalta. Jo ennestään
monimutkaisen kustannusten jaon vaikeutuminen ei jäänyt Tehdaspuun talouspäälliköltä huomaamatta.
Yhteistyösopimuksen mukaan Schaumanin Järvi-Suomen puuvarastot
siirtyivät Tehdaspuun hoitoon vuoden 1987 alussa. Varastot siirrettiin kirjanpidossa atk-järjestelmän apua käyttäen, mutta kun samanaikaisesti tehtiin Tehdaspuun tilinpäätöstä, ei siirto onnistunut tyydyttävästi vaan aiheutti runsaasti
jälkiselvittelyjä. Tilannetta pahensi Schaumanin puuvarastojen niukkuus, minkä vuoksi operatiivista toimintaa ei pystytty katkaisemaan varastojen siirron
helpottamiseksi.
Joulukuussa 1987 saatiin kuulla, että Schauman fuusioidaan Kymiin seuraavan vuoden aikana. ”Fuusiota perusteltiin virallisesti integraation eduilla.
Lehdistössä sitä perusteltiin Schaumanin pienuudella ja riittämättömiksi luonnehdituilla resursseilla suhteessa vaadittaviin miljardi-investointeihin.”448 Fuusio ei aiheuttanut suuria muutoksia Tehdaspuun toimintaan, sillä Tehdaspuu
ryhtyi vastaamaan Schaumanin Järvi-Suomen hankinnasta, joka oli ollut Tehdaspuun tehtävänä toimitussopimuksen perusteella jo vuoden 1987 alusta.
Tehdaspuu vastasi Järvi-Suomessa myös Schaumanin metsien hoidosta.
Schauman, sittemmin Kymi, huolehti itse puunhankinnastaan Pohjanmaalla,
jossa tätä tehtävää hoiti erillinen hankintayhtiö Pohjanmaan Puu Oy–
Österbottens Trä Ab. Yhtiön toimitusjohtaja oli metsänhoitaja Olav Henriksen.449
Ahlström ilmoitti joulukuussa 1986 myyneensä Varkauden metsäteollisuuden Enso-Gutzeitille, jolloin sen sellunvalmistus ja pääosa paperiteollisuudesta loppui.450 Kauppa tuli voimaan 1. maaliskuuta 1987, jolloin myös vastuu
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Varkauden tehtaiden puuhuollosta siirtyi Ensolle. Ahlströmin, Enson ja Tehdaspuun kesken käydyissä neuvotteluissa sovittiin, että Tehdaspuu hoitaa Ahlströmin vanhan varannon korjuun ja kuljetuksen ja että nämä työt pyritään
viemään päätökseen vuoden 1987 loppuun mennessä. Käytännössä Tehdaspuu
toimitti Ahlströmin viimeiset vanhat puuvarastot Varkauteen 1988.451
Tehdaspuun toimitusjohtaja, metsäneuvos Väinö Niku, joka oli ollut Ahlströmin apulaismetsäpäällikkö ennen Tehdaspuun perustamista, muisteli Ahlströmin ja Enso-Gutzeitin taistelua Varkauden tehtaista lähes kahdeksan vuosikymmentä aikaisemmin vuonna 1909. Silloin taistelun voitti Ahlström, jolle siirtyneet Varkauden tehtaat omisti aikaisemmin Paul Wahl & co. Kauppaan kuului lisäksi 100 000 hehtaaria metsää, kolme rautaruukkia ja yksi sisämaan voimakkaimmista koskista.452 Schybergson pitää kauppaa Ahlströmille hyvin edullisena ja toteaa, että jo 100 000 metsähehtaaria olivat arvokkaammat kuin Ahlströmin koko kaupasta maksama rahasumma.453
Ahlström eroaa Tehdaspuusta
Ahlströmin myytyä metsäteollisuutensa Porissa sijainnutta Pihlavan sahaa lukuun ottamatta se irtisanoi konsortiosopimuksen vuoden 1990 alusta lukien.
Konsortiossa oltiin kuitenkin yhtä mieltä siitä, että eroamiseen liittyvät muodollisuudet oli tarkoituksenmukaista saattaa päätökseen jo vuoden 1987 loppuun
mennessä pitämättä kiinni konsortiosopimuksen edellyttämästä kolmen vuoden irtisanomisajasta. Tehdaspuun talousasiain yhdysmiesryhmä sai tehtäväkseen laatia esitykset tarvittaviksi taloudellisiksi sopimuksiksi. Nyt jouduttiin
ensimmäistä kertaa Tehdaspuun historiassa määrittelemään yhtiölle arvo.
Osakkaiden juristien tukemana talousasiain yhdysmiesryhmä onnistui tässäkin
asiassa hyvin, ja Ahlströmin eron Tehdaspuusta sinetöivät sopimukset voitiin
allekirjoittaa ennen joulukuun puoliväliä 1987.454
Konsortiosta eroamisen jälkeen Ahlström oli merkittävä Tehdaspuun
asiakas, sillä Ahlströmin läntisistä metsäalueista jäi 52 000 hehtaaria metsien
hoito- ja käyttösopimuksella Tehdaspuun hoitoon. Näihin metsäalueisiin ei sisältynyt Ahlströmin Noormarkun metsäosaston alue. Lisäksi Tehdaspuu toimitti Joroisten taimitarhastaan Ahlströmin tarvitsemat taimet.455
Kaukaan ja Kymin fuusio sekä Ahlströmin eroaminen Tehdaspuusta aiheuttivat joka tapauksessa sen, että Tehdaspuussa oli vuoden 1988 alusta lähtien
alkuperäisen neljän osakkaan asemesta enää kaksi osakasta, Kymi ja Tampella.
Muutoksia Tampellassa
Suuriin rakennemuutoksiin voidaan laskea myös Tampellan omistusrakenteen
muutos maaliskuussa 1987. Silloin enemmistö Tampellan osakkeista siirtyi
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säästöpankkiryhmälle ja SKOP päätti kehittää Tampellasta oman teollisuusryhmänsä kantayhtiön.456 Kaupasta alkoi julkisuudessa spekulointi Tampellan
puunhankinnan hoitamisesta muuttuneissa olosuhteissa. Lehdistä saatiin lukea,
että Tehdaspuun lisäksi oli harkittavana useita vaihtoehtoja: Metsäliitto, Myllykoski, Enso-Gutzeit, usean yrityksen yhteishankinta. Kun Tampellan hallitus
ratkaisi asian lokakuussa 1987 Tehdaspuun eduksi, suomi Maaseudun Tulevaisuus 22. lokakuuta pääkirjoituksessaan Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankkia
kovin sanoin: ”Metsäliitto on tehnyt Tampellalle hyvin edullisen tarjouksen
puun hankkimiseksi, mutta silti säästöpankkiryhmä hylkäsi yhteistyön metsänomistajien ja heidän yrityksensä kanssa.”457
Tehdaspuussa on tapahtumien kulusta voitu päätellä, että Tampellan johto teki päätöksensä perusteellisten selvitysten jälkeen. Tapasin Skopin silloisen
toimitusjohtajan Christopher Wegeliuksen ratsastusasioissa 1987 ennen kuin
Tampellan puunhankkijasta oli päätetty. Keskustelimme myös Tampellan
puunhankinnan vaihtoehdoista. Esitin parhaana vaihtoehtona siihenastisen
menettelyn jatkamista eli Tampellan pysymistä Tehdaspuun osakkaana. Huonoimpana vaihtoehtona pidin hankinnan antamista Metsäliitolle. Wegelius perustelee ratkaisua myöhemmin haastatellessa sillä, että muutoksia tuli liian paljon ja liian nopeasti, eivätkä he halunneet enää ”uusia rintamia”. Hän myöntää,
että keskustelumme hankinnan vaihtoehdoista vaikutti asiaan ja että Riikonen
[Skopin sijoitusguru Juhani Riikonen] oli ratkaisusta samaa mieltä.458
Metsäneuvos Sakari Leskinen, Tampellan metsäpäällikkö ja hallituksen
varajäsen jäi eläkkeelle 1987, jolloin Tampella oli ollut Tehdaspuun osakkaana
20 vuotta. Lievän kritiikin lisäksi hän totesi myönteistäkin tapahtuneen: ”Paljon
perustavaa laatua olevaa kehitystä on saatu aikaan.” Etenkin puun hankinnassa
ja puuhuollon toteuttamisessa hän katsoo Tehdaspuun olevan kilpailukykyinen
kenen kanssa tahansa, samoin metsien hoidossa. ”Kyllä Tehdaspuun nykyisellä
joukkueella minun käsittääkseni on kaikki edellytykset selvitä tehtävästään hyvin, niin metsän ja sen omistajan kuin puun käyttäjän ja kaikkien eri tehtävissä
mukana olevien tehdaspuulaistenkin kannalta katsottuna.”459
Suuret muutokset, jotka johtivat Tehdaspuun osakkaiden määrän vähenemiseen neljästä kahteen, antoivat mahdollisuuden konsortiosopimuksen
merkittävään yksinkertaistamiseen. Kymi ja Tampella allekirjoittivat uuden
konsortiosopimuksen marraskuun alussa 1987 ja Tehdaspuun ylimääräisen yh-
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tiökokouksen pöytäkirjaan kirjattiin, että se tulee voimaan vuoden 1988 alusta.460
Sekä ensimmäisessä, 20 vuotta sitten allekirjoitetussa konsortiosopimuksessa että sen myöhemmissä versioissa oli tehtaitten toteennäytettyyn tuotantoon perustuvilla puunjakosäännöillä keskeinen asema. Kymin ja Tampellan
sopimuksessa luovuttiin tästä kytkennästä ja puun hankinnan keskeiset periaatteet sovittiin seuraaviksi:
–
Ostopuun jako perustuu osakkaiden ilmoittamiin todellisiin tarpeisiin ottaen mahdollisimman pitkälle huomioon osakkaiden oikeus
yksilölliseen varastopolitiikkaan.
–
Puuta voi siirtyä konsortion piiristä sen ulkopuolelle vain silloin, kun
osakas ei halua lunastaa kyseistä puuerää. Puuhuollon kriisitilanteissa osakkaat pyrkivät aktiivisesti tukemaan toisiaan.
–
Ostopuun osoituksessa pyritään mahdollisimman monta puutavaralajia kattaviin yhtenäisiin ja pysyväluontoisiin osoitusalueisiin. Kuusitukki ja kuusikuitupuu muodostavat yhteisen osoitusalueen, jollei
toisin sovita.
–
Osoitusalueratkaisujen pohjana käytettävään kuljetusoptimointiin sisällytetään kotimaan ostopuu sekä soveltuvin osin toimituskauppojen ja osakkaan omien metsien puu.
Merkittävä muutos aikaisempaan oli myös luopuminen kompensaatiomenettelystä.461
3.3.3 Organisaatiota selkeytetään
Yritykseen perustettiin vuoden 1987 alusta varatoimitusjohtajan toimi, johon
kutsuttiin kymmenen vuotta Karjalan alueen aluejohtajana ja sitä ennen muun
muassa keskuskonttorin operaatiopäällikkönä (hankintapäällikkönä) toiminut
metsänhoitaja Pekka Tiililä. Heinäkuun alusta keskushallinnosta lakkautettiin
hankinta- ja hallintojohtajien toimet ja näiden johtajien alaiset esikuntaosastot
tulivat varatoimitusjohtajan alaisiksi. Organisaatiomuutoksen jälkeen toimitusjohtajan suoranaisia alaisia ja johtoryhmän jäseniä keskushallinnon esikunnassa
olivat varatoimitusjohtajan lisäksi johtajat Timo Järvelä (puunhankinnan kehittämis- ja yhteistoiminta sekä linjatehtävänä Saimaan uitto), Tero Ollila (sisäinen
tarkastus ja lakiasiat) ja Esko Pakkanen (yrityssuunnittelu ja tiedotus).
Tiililälle lankesivat aluksi edustukset Metsäteollisuuden Työnantajaliitossa, metsäalan yhteistoimintalautakunnassa (Metsäteollisuuden Työnantajaliitto,
metsähallitus, Vapo, Maaseudun työnantajaliitto, Yksityismetsätalouden Työnantajat) ja jäsenyys Metsäalan työnantajaliiton tes-neuvottelukunnassa (toimihenkilöiden tes). Tiililä oli lisäksi toimitusjohtajan varamiehenä Teollisuuden
Puuyhdistyksen elimissä.
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Ahlströmin Varkauden tehtaiden puuhuollon siirryttyä Ensolle kevennettiin Savon hankinta-alueen organisaatiota. Varkauden piiri liitettiin Leppävirran piiriin, jolloin hankinta-alueen piirien määrä väheni viidestä neljään ja alueen toimihenkilömäärä väheni 130:stä 95:een.462
Keskushallinnon organisaatiomuutoksen keskeisenä tavoitteena oli koota
esikuntaosastot yhden esikuntapäällikön eli varatoimitusjohtajan keskitettyyn
johtoon. Nyt tehtiin ratkaisu, joka olisi saattanut syntyä jo 1970, jolloin Tehdaspuun keskushallinnon organisaatiota muutettiin ensimmäisen kerran. ”Niin
olisi saattanut”, sanoi Topi Heikkerö nyt tehdyn ratkaisun jälkeen. ”Esikunnan
rooli yrityksen johtamisessa ja organisaatio- ja johtamisperiaatteet ovat kirkastuneet vähitellen. 1970-luvun puolivälissä käsitteet olivat kuitenkin jo niin selkeät, ettei enää vallinnut epätietoisuutta siitä, etteikö Tehdaspuun keskushallinnossa tulisi olla vain yksi esikuntapäällikkö.”463 – Nyt, yli 40 vuoden kuluttua vuoden 1970 organisaatioratkaisusta, on tämän kirjoittajan mielestä selvää,
että ratkaisuun vaikutti kaksi tekijää: hallituksella oli puutteelliset tiedot managementista ja keskuskonttorin potentiaaliset esikuntapäälliköt halusivat välttää
uloslyöntiajoa.
3.3.4 Ihmisiä Tehdaspuuhun ja Tehdaspuusta pois
Yrityskauppojen yhteydessä siirtyi Rauma-Repolan ja Schaumanin metsäosastoilta Tehdaspuun palvelukseen 121 toimihenkilöä. Kun toimihenkilöiden siirtoon liittyneet käytännön järjestelyt olivat loppusuoralla, kuultiin Ahlströmin
myyneen Varkauden metsäteollisuutensa Enso-Gutzeitille. Tämän yrityskaupan vuoksi välttämättömät toimihenkilöiden siirrot jäivät ennakoitua vähäisemmiksi. Erilaisin vapaaehtoisin eläkejärjestelyin toimihenkilöiden määrä väheni 70:llä. Enso-Gutzeitin palvelukseen siirtyi vain 16 metsäalan toimihenkilöä.
Tiedotusvälineissä esitettiin paisuteltuja uutisia yrityskauppojen vaikutuksesta metsurien työllisyyteen. Niiden uutisten mukaan oli jäämässä työttömäksi jopa 500 metsuria. Käytännössähän työt eivät hävinneet mihinkään. Asiasta keskusteltiin perusteellisesti sekä Maaseututyöväen Liiton johdon että paikallisten asiamiesten kanssa, sovittiin menettelytavoista ja todettiin yrityskauppojen vaikutuksen jääneen vähäiseksi.
Koneyrittäjien ja kuorma-autoilijoiden työllisyyteen yrityskaupat sen sijaan vaikuttivat merkittävästi. Sekä Rauma-Repolalla että Schaumanilla oli
Tehdaspuun käytäntöön verrattuna ylisuuri yrittäjäkunta, eikä Tehdaspuu voinut tehdä kaikkien kanssa sopimusta. Tehdaspuun periaatteena oli ollut mitoittaa yrittäjien määrä siten, että heillä oli mahdollisimman tasainen täystyöllisyys.
Metsäneuvos Väinö Niku siirtyi Tehdaspuun toimitusjohtajan toimesta
eläkkeelle vuonna 1988. Miten hänen leadership-painotteinen johtamistapansa
toimi Tehdaspuussa, jossa Topi Heikkerö oli ennen häntä johtanut yritystä mo462
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nessa suhteessa eri tavalla? Heikkeröhän uskoi managementin voimaan. Nikulla oli heikonlaiset tiedot managementista tai ainakin hänen toiminnastaan sai
sen käsityksen. Ilmeisesti puutteellinen managementin hallinta johti epäselviin
käskyihin ja syyllisten osoittamiseen usein hatarin perustein. Niku karttoi kannanottoa alaisen hankaliin kysymyksiin ja kehotti kysyjää ratkaisemaan asian
harkintansa mukaan. Myönteisesti tulkittuna hänen menettelynsä saattoi tarkoittaa luottamusta alaisen kykyihin. Niku oli joka tapauksessa enemmän
suunnittelija ja kehittäjä kuin linjajohtaja, mutta ei ole näyttöä siitä, että kustannukset olisivat karanneet hänen ollessa toimitusjohtajana. Monet Nikun kanssa
läheisessä yhteistyössä olleet yhtyvät mielipiteisiini. Timo Järvelän mielestä
”Nikun johtaminen oli jatkuvaa improvisointia. Hän oli kehittäjä luonteeltaan
mutta ei siinäkään pitkäjänteinen. Hänestä näki, ettei hänellä ollut varsinaista
käsitystä esikunnan johtamisesta.”464 Teollisuusneuvos Mikko Rysä, joka oli lyhyen ajan Tehdaspuun palveluksessa yhtiön alkuvuosina, ja Nikun aikana Tehdaspuussa aluejohtajana ollut Pekka Ropponen yhtyvät Järvelän mielipiteeseen.465 Matti Ponsi myöntää, että Nikun kanssa oli Puulaakissa usein vaikeuksia. Hän kuunteli ulkopuolisia enemmän kuin omaa väkeä, oli kärkäs arvostelemaan mutta kyllä hän osasi kiittääkin hyvästä toiminnasta.466

3.4 Tiililän aika 1990–1996, viimeinen taival
3.4.1 Tehdaspuu yhden yhtiön metsäosastoksi
Hankintaa kahdelle osakkaalle
Varatoimitusjohtaja Pekka Tiililä totesi vuoden 1988 alussa, että Tehdaspuun
toiminnassa on taitekohta, kun osakkaiden määrä on pudonnut kahteen: ”Päätöksenteko ja asioista sopiminen Tehdaspuun piirissä yksinkertaistuvat ja nopeutuvat.”467 Merkitsikö päätöksenteon yksinkertaistuminen ja nopeutuminen
myös päätösten ja niihin perustuvan toiminnan paranemista? Tehdaspuun tiedotuslehden päätoimittaja oletti osakkaiden sitä edellyttävän ja kysyi niiden
metsäpäälliköiltä, missä toiminnoissa Tehdaspuulla on eniten parantamisen varaa.
”Tarkasti ottaen kaikessahan on aina parantamisen varaa”, totesi Kymmene Oy:n metsäjohtaja Hans-Peter Blauberg. ”Mutta meidän on erityisesti päästävä lisäämään Tehdaspuun kentän ja meidän tehtaittemme välistä yhteistyötä.
Tämä merkitsee, että jokaisella tehtaalla pitäisi olla konkreettinen puuntoimittajansa, ei pelkkä kasvoton suuri Tehdaspuu. Se on joko hankinta-alue tai piiri tai
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pari piiriä. Samalla tavalla kentän on entistä enemmän koettava osakastehtaat ja
niiden tavoitteet omikseen.”468
Metsäjohtaja Blaubergin esitys muistuttaa Ahlströmin metsäpäällikön
Veikko Mikkolan Tehdaspuun suunnitteluvaiheessa tekemää esitystä. Sen mukaan ylimenokautena sovellettaisiin organisaatiota, jossa linjassa olisi kolme
alueellista ylimetsänhoitajaa [Tampella ei vielä ollut mukana]. Näiden tarkoituksena oli vastata ostoista ja kuljetuksista. Mikkolan esitystä ei hyväksytty.
Todennäköisesti oston ohjaus olisi Mikkolan esittämässä ratkaisussa jäänyt
osakkaille.469
Oy Tampella Ab:n metsäpäällikön Kari Kuvajan vastaus oli seuraava:
”Tehdaspuussa on päästävä toiminnan laadullisen tason kohottamiseen. Tähän
voidaan nähdäkseni päästä paremmalla yrityssuunnittelulla, uusien tietojärjestelmien hyödyntämisellä ja yleensä paremmalla johtamisella. Näin kyetään
joustavasti toimimaan kaikilla organisaatiotasoilla, ymmärtämään miksi toimitaan ja miksi tietyt tavoitteet ovat olemassa ja mikä niiden taloudellinen merkitys on, sekä hallitsemaan toiminta. Jatkossa annettavat tavoitteet ovat suhteellisesti tiukempia kuin tähän asti.”470 Hallituksen päätökset 9. helmikuuta 1989
olivat ainakin joiltakin osin samansuuntaisia Kari Kuvajan mielipiteiden kanssa, kun se päätti aloittaa
–
kokeilun henkilöstön osallistumisesta Tehdaspuun hallintoon, aluksi
lähinnä muutamien hankinta-alueiden johtoryhmissä
–
määrämuotoisen yrityssuunnittelun
–
monipuolisen koulutushankkeen ”uudistuva Tehdaspuu”.471
Henkilöstön osallistumista Tehdaspuun hallintoon laajennettiin 1991 alkaen siten, että toimihenkilöt ja työntekijät saivat edustuksen piirijohtoryhmissä ja
aluejohtoryhmissä, toimihenkilöt myös linjajohtoryhmässä ja johtoryhmässä.472
Tehdaspuun hallitus sai seuraavan kokoonpanon: pääjohtaja Casimir Ehrnrooth
ja toimitusjohtaja Aarre Metsävirta varsinaisina jäseninä, metsäjohtaja HansPeter Blauberg ja metsäpäällikkö Kari Kuvaja varajäseninä. Metsävirta valittiin
Pekka Salon tilalle473.
1990-luvun alussa hajanaisesti organisoitunutta Suomen metsäsektoria
ryhdyttiin keventämään 1991, jolloin työhön ryhtyivät oma-aloitteisesti keskeisten yritysten metsäpäälliköt, Tehdaspuusta Tiililä ja Metsäteollisuudcn Keskusliitosta metsäosaston johtaja Martti Vainio. Tämä toimikunta päätyi nopeasti visioon, jossa kaikki metsäsektoriin kuuluvat organisaatiot yhdistettäisiin yhdeksi
metsäyksiköksi. Toimikunta päätti kuitenkin edetä portaittain siten, että ensin
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lopetetaan Puuyhtymä ja sen alueyhtymät sekä Metsäteollisuuden kuljetuksenantajat (MKA) siirtämällä niiden tehtävät keskusliittoon saneerattavalle uudelle metsäyksikölle.
Metsäteollisuudessa 1991 oli sen historian kurjimpia vuosia mutta Tehdaspuulle yhtiön parhaimpia. Kustannuskehitys oli joka sektorilla suotuisa ja
työllisyystilanne kohtalainen. Tehtaiden puuhuolto toimi suunnitellusti Venäjän tuontikoivun toimituksia lukuun ottamatta. Tehdaspuun puunhankintavelvoitteet lisääntyivät lähes miljoona kuutiometriä [normaalioloissa], kun Schauman Wood oli ostanut Paloheimo-yhtymään kuuluneet niin sanotut Saastamoisen tehtaat Kuopiossa, 40 prosenttia Tavastimberin osakkeista ja kun Paloheimon Riihimäen sahan puunhankinta siirtyi Tehdaspuulle. Puuvarastojen pienentäminen jatkui.474
Tehdaspuun hallituksen puheenjohtaja, Kymmene Oy:n pääjohtaja Harri
Piehl totesi tiedotuslehdessä 1992, että Tehdaspuun toiminta oli tehostunut.
”Olen tyydytyksellä pannut merkille, että tulosjohtaminen on Tehdaspuun nykyisen toimitusjohtajan aikana saanut pysyvän aseman ja näkynyt selvästi
myös Tehdaspuun toiminnan tehostumisena. Se näkyy mm. korjuukustannuksissa, jotka alenivat viime vuonna kymmenkunta prosenttia. Tätä kehitystä on
luonnollisesti jatkettava.” Harri Piehl piti positiivisena myös sitä, että oli opittu
elämään selvästi aiempaa pienemmillä puuvarastoilla, jolloin sidottu pääoma
oli pienentynyt ja puun tuoreus parantunut. ”Lisäksi parin viime vuoden aikana tapahtuneet mekaanisen metsäteollisuuden yrityskaupat ovat edesauttaneet
Tehdaspuun puunhankinnan parempaa kohdentamista.” Piehlin mielestä Tehdaspuun tehokkuutta olisi voinut lisätä myös hankintamääriä kasvattamalla.
Puunhankinnan yleiskustannukset pienenevät, jos nykyiset laitokset käyvät
täydellä kapasiteetilla, totesi Piehl ja lisäsi, ettei hänellä ole mitään sitä vastaan,
että Tehdaspuu tehokkaana organisaationa ottaa hoidettavakseen muidenkin
yhtiöiden puunhankintaa.475
Vuosi 1991 merkitsi puukauppaan suurta muutosta. Hintasopimusjärjestelmästä luovuttiin ja ryhdyttiin tekemään puukauppoja markkinatalouden pelisäännöin. Ostajat ottivat huhtikuun alussa käyttöön omat hinnastonsa, joista
Tehdaspuu käyttöön ottama hinnasto merkitsi keskimäärin 15 prosentin laskua
edellisenä vuona maksettuihin kantohintoihin. MTK:n vastaisku oli myyntiboikotti, joka purettiin vasta marraskuussa. Ennen sitä useimmat ostajat alensivat hintojaan lisää ainakin kerran. Myyntiboikotti vaikutti sen, että Tehdaspuun
ostotavoite jäi hieman vajaaksi. Tuontipuutoimituksetkin jäivät suunniteltua
pienemmiksi ja kohdistuivat lähes yksinomaan koivukuitupuuhun.
Professori Risto Seppälä piti myyjä- ja ostajapuolen keskinäistä puukauppakiistaa haitallisena senkin vuoksi, että osapuolten välinen luottamus katosi.
Tuskin se katosi kokonaan mutta varmaankin vaurioitui joksikin aikaa. Seppälän mukaan puukaupassa luottamus on tärkeämpi asia kuin kaupanteossa keskimäärin, mihin väitteeseen on helppo yhtyä.476 – Mikä aiheutti puukauppakiis474
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tan? Yksi ja olennaisin tekijä oli kantohintojen kohoaminen 1980-luvun lopussa
vientihintoja enemmän, kun myyjät käyttivät hyväkseen ostajien kasvanutta
puuntarvetta puunjalosteiden viennin vetäessä hyvin. Kun ostajat alensivat hintoja edellä kuvatulla tavalla – pääosin perustellusti – eivätkä olleet kiinnostuneita hintasopimuksista, MTK piti ostajien menettelyä loukkaavana. Sopimukseton kausi jatkui kolmisen vuotta, vuoteen 1994, jolloin asiasta kiinnostui myös
kilpailuviranomainen.
Hintasopimusjärjestelmästä luopumisen lisäksi tehtiin metsäalan yritystoiminnassa suuria muutoksia. Luovuttiin valtakunnallisista ohjemaksuista, ja
puun korjuuta ja kuljetusta urakoitiin yhä useammin tarjouskilpailun perusteella. ”Metsäalan urakoitsijoistakin tulee näin todellisia yrittäjiä, enää ei olla töissä
urakkapalkalla”, totesi tämän uudenlaisen yrittämisajattelun isä aluejohtaja Juhani Järvinen 1992. Hänen mukaansa tätä uutta järjestelmää ryhdyttiin soveltamaan vuoden 1991 kesällä. Sen käyttö yleistyi Tehdaspuussa, ja kokemukset
olivat myönteisiä: koneiden käyttöaste nousi selvästi, yksikkökustannukset alenivat ja työnjohdolle on vapautunut aikaa muihin tehtäviin.477 – Olivatko urakoitsijat yhtä tyytyväisiä kuin työnantaja? Hannu Rautio Kuljetusliike H ja P
Rautiosta sanoi, että vanhan sopimustavan aikaan monikaan autoilija ei tarkkaan laskenut liikkeensä todellisia tuloja ja menoja, kun ”luotettiin siihen, että
taksavihko on Helsingissä oikein laskettu. Nyt on toisin. Jokaisen on tarkasti
laskettava, millä yksikkötaksalla kannattaa ajaa. Ne, jotka osaavat taloutensa ja
kuljetuksensa oikein hoitaa, saavat olla pelissä mukana. Rekkulat jäävät nykymenolla pois.”478
Toimitusjohtaja Pekka Tiililää haastateltiin hänen 50-vuotispäivänsä tuntumassa maaliskuussa 1992 ja kysyttiin muun muassa, oliko oikein luopua
puun hintasuositussopimuksista ja metsäkoneita ja puutavara-autoja koskevista
ohjemaksuista. Tiililä vastasi: ”Mielestäni toteutetut muutokset olivat oikeita.
Niistä ei pidä etsiä turhaa dramatiikkaa. Toimintatapoja on vain muutettu yleisen kehityksen mukaisesti. Totta on, että puun hintaa koskevat suuret näkemyserot ja kilpailulainsäädännön kehittyminen vauhdittivat ratkaisuja. Muutosten tekeminen ei merkitse, että hintasuositussopimusten ja ohjemaksusopimusten tekeminen olisi ollut väärä tapa toimia, päinvastoin. Sopimukset olivat
aikanaan molempien osapuolten kannalta hyvä ja hyödyllinen toimintamalli.
Aika on kuitenkin ajanut tämän mallin ohi.”479
Kymmene myi 1993 Soinlahden sahan Iisalmesta ja osti Kalso-Teollisuus
Oy:n vaneritehtaan Vuohijärveltä. Tehdaspuu toimitti puuta 30:lle osakkaiden
omistamalle tehtaalle, hoiti erillissopimuksella Paloheimo Oy:n Riihimäen sahan puunhankinnan ja toimitti pienehköjä määriä puuta eräille ulkopuolisille
tehtaille. Tehdaspuun toimittaman puun tehdashinnat alenivat keskimäärin
kymmenen prosenttia. Tehdashinnat olivat alentuneet myös kahtena edellisenä
vuonna. Osakastehtaiden puunkäyttö oli 11,4 miljoonaa kuutiometriä, mikä
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merkitsi 13 prosentin lisäystä edellisestä vuodesta. Paloheimon saha mukaan
lukien käyttö oli 11,8 miljoonaa kuutiometriä.480
Tehdaspuusta Kymin metsäosasto
SKOP ja Tampella ajautuivat 1990-luvun alussa suuriin taloudellisiin vaikeuksiin, joiden lopputuloksena Suomen Pankista tuli myös Tampellan pääomistaja.481 Tämän jälkeen huonosta johtamisesta pitkään kärsinyt Tampella myytiin
osina, joista metsäteollisuus eli Tampella Forest Oy myytiin Enso-Gutzeit Oy:lle
1994. Hyvässä kunnossa olleen Tampellan alamäki oli Mauno Saaren kuvauksen mukaan alkanut jo 1970-luvulla. SKOPin aika ei tilannetta juuri muuttanut.
Tampellan viimeinen metsäpäällikkö Kari Kuvaja myöntää, että Saaren kuvaus
Tampellan hallituksesta ja yhtiön toiminnasta vastaa pääosin hänen mielipidettään.482
Enso-Gutzeitin ostettua Tampella Forest Oy:n myös sen puunhankinta
siirtyi vuoden 1994 alusta Enso-Gutzeitin hoidettavaksi. Järjestely toteutettiin
siten, että Tehdaspuu luovutti noin neljänneksen yksityismetsien puunhankintaa koskevista liiketoiminnoistaan Enso-Gutzeitille. Samalla yli kaksisataa työsuhteista henkilöä siirtyi Enson palvelukseen.483
Tehdaspuusta tuli siis vuoden 1994 alusta lukien yhden yrityksen metsäosasto, mutta sen asema ei muuttunut juridisesti. Vaikka neljän yrityksen muodostama Tehdaspuu supistui ensin kolmen, sitten kahden ja lopulta yhden yrityksen puunhankkijaksi, nämä muutokset kyllä yksinkertaistivat Tehdaspuun
sisäisiä ratkaisuja, mutta suhtautuminen kilpailijoihin ei muuttunut olennaisesti.
”Huolimatta puun hinnan merkittävästä korotuksesta tehdashintakehitys
hallittiin 1994 erinomaisesti.” Tiililä toteaa edelleen, että metsäteollisuuden tulos koheni merkittävästi, ja vuodelta 1995 odotetaan lisäparannuksia.484
Esko Pakkasen mukaan puuta ostetaan 1995 enemmän kuin koskaan aikaisemmin, jopa enemmän kuin neljänkään osakkaan aikana, siitä kotimaasta
yhdeksän miljoonaa ja ulkomailta kaksi miljoonaa kuutiometriä. Omista metsistä hakataan suunnitteen mukainen määrä eli yksi miljoona kuutiometriä. Vaikka hankintamäärä nousee, toimihenkilöiden määrän ennakoidaan supistuvan
hiukan, metsureiden määrän suhteellisesti sitä enemmän.485 Osana yritysjärjestelyjä Kymiyhtiön kokonaan omistama Pohjanmaan Puu Oy fuusioitiin 1995
emoyhtiöön.486
Uuden Tehdaspuun hallituksessa oli kolme Kymmene Oy:n edustajaa,
pääjohtaja Harri Piehl, toimitusjohtaja Martin Granholm ja metsäjohtaja Hans-
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Peter Blauberg, neljäntenä Tehdaspuun toimitusjohtaja Pekka Tiililä. Keskuskonttorin organisaatio on kuviossa 15.
On hämmästyttävää, että keskuskonttorin organisaatiossa palattiin kahden esikuntapäällikön [varatoimitusjohtajan] malliin, josta oli luovuttu 1987,
kun Tiililä nimitettiin varatoimitusjohtajaksi. Siinä toimessa hän oli myös toimitusjohtajan ainoa esikuntapäällikkö. Kun ei ole syytä epäillä vuoden 1994 organisaatiosta päättäneen hallituksen pätevyyttä, henkilökysymykset painoivat
ehkä enemmän kuin puhdasoppinen organisaatioratkaisu.
Tehdaspuun toiminta Kymin metsäosastona jäi lyhyeksi. Se päättyi 1. toukokuuta 1996, jolloin aloitti Kymmene Oy:n ja Repola Oy:n487 kombinaatiofuusiona syntynyt UPM-Kymmene Oy. Tässä suuryhtiössä oli sen syntyessä
65 000 osakkeenomistajaa, henkilöstöä 32 000 ja koko konsernin liikevaihto 55
miljardia markkaa, josta metsäteollisuuden osuus 45 miljardia. Metsäosasto eli
UPM Metsä muodostettiin yhdistämällä Tehdaspuu ja Yhtyneiden metsäosasto.488

KUVIO 15
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Tämän fuusion toteuttivat Suomen talouselämän keskeisiin vaikuttajiin
1990-luvulla kuuluneet Casimir Ehrnrooth, Tauno Matomäki ja Yrjö Niskanen.
”Henkilökemiat pelasivat hyvin ja päätöksiä syntyi, vaikka miehet tulivat kilpailevista pääomalinnakkeista. Ehrnrooth kuului aikoinaan yhdyspankkilaisiin
kun taas Matomäki ja Niskanen luettiin KOP:n leiriin.”489 ”Yhdyspankin ja
Kansallisosakepankin fuusioitumisen myötä perinteiset pankkisfäärit menettivät merkityksensä, mikä teki mahdolliseksi Repolan (Yhtyneet Paperitehtaat) ja
Kymmenen fuusioitumisen.”490
Jari Ojalan mukaan Kymin strategiassa oli 1986 alkanut neljäs kausi, joka
oli strategisesti kolmannen kauden kaltainen – sillä erotuksella, että Kymi luopui silloin monialaisuudesta. Kymi erosi Finnpapista 1989, osti yrityksiä ja keskitti koko viennin omalle myyntiorganisaatiolle 1991 ja fuusioitui 1996, jolloin
muodostettiin UPM-Kymmene. – ”Edelleen blokille [SYP-Teva-valtapiiri] ominaisena piirteenä voidaan pitää sitä, että se on toimissaan pyrkinyt pitäytymään
varsin pitkälle oman ´leirin´ sisällä tai ainakin lähipiirissä ja että rajankäynti
muiden valtapiirien kanssa on ollut jokseenkin sopuisaa. Avointa ristiriitaa on
kyetty menestyksellisesti välttämään. Valtapiirin sisäistä rakennustyötä on helpottanut myös se, että monilla sfäärin yhtiöillä on ollut selkeä sukuihin liittyvä
omistustausta, joka on mahdollistanut yhtiöiden fuusioinnit ja siirtelyt helpommin kuin esimerkiksi laaja, hajanainen omistuspohja.”491

3.4.2 UPM Metsä
Tehdaspuu perustettiin puunhankintayhtiöksi, jollaisena se toimi vielä yhden
osakkaansa eli Kymmene Oy:n puunhankkijana. UPM-Kymmenessä luovuttiin
puunhankintayhtiömallista ja sen sijaan toimintamalliksi valittiin yrityksen
metsäosasto. Metsäpäälliköksi nimitettiin Tehdaspuun toimitusjohtaja Pekka
Tiililä ja varametsäpäälliköksi ja metsäosaston esikunnan päälliköksi Yhtyneiden metsäpäällikkö Hannu Vainio. Metsäpäällikkö Tiililä sai esimiehekseen
UPM-Kymmenen johtokunnan jäsenen Heikki Saran. Hänen mielestään yhtiömallikaan ei olisi ollut huono ratkaisu, mutta metsäosaston katsottiin varmistavan saumattoman yhteistyön parhaiten.492 Tehdaspuusta ja Yhtyneiden metsäosastosta muodostetun uuden metsäosaston hankintamäärien suhde oli 60:40, ja
samat suhteet koskivat useita muitakin puunhankinnan tunnuslukuja.493
Tehdaspuun organisaatiota, erityisesti sen kenttäorganisaatiota muutettiin
jokseenkin voimakkaasti yhtiön 30-vuotisen toiminnan aikana. Seuraavassa asetelmassa on kuvattu muutoksia muutamin tunnusluvuin.
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TAULUKKO 4

Tehdaspuun kenttäorganisaation tunnuslukuja 1968–1996.

Ajankohta

Hankinta
milj. m3

Piirikuntia

Hankintaalueita

Piirejä

Toimihenkilöitä

1.7.1968

5,5

2

8

52

715

1.7.1970

6,8

-

8

52

900

1.8.1978

8,8

-

6

35

744

1.1.1996

10,7

-

4

22

573

Lähde: Tehdaspuun toimintakertomukset.

Muutokset jatkuivat fuusion jälkeen UPM Metsässä niin rajuina ja niin lyhyin väliajoin, että henkilöstöllä oli ajoittain vaikeuksia sopeutua niihin. Markku Hounin mukaan muutoksia jouduttiin tekemään usein sen vuoksi, etteivät
kertamuutokset olleet kyllin laajoja494. Metsänhoitaja Pekka Rautiainen on muutosten vaikutuksesta eri mieltä kuin Markku Houni.
Rautiainen oli Tehdaspuussa sekä linjajohtajana että esikuntatehtävissä ja
vielä Schaumanin ja UPM-Kymmene Wood Oy:n palveluksessa hankintajohtajana ennen eläkkeelle siirtymistään 2008. Hänellä oli tilaisuus seurata Tehdaspuun lopettamisen jälkeen raakapuun toimituksista vastaavan UPM Metsän
toimintaa puita vastaanottaneiden tehtaiden näkökulmasta. UPM-Kymmene
Woodin ajoilta Rautiainen kiittää silloista metsäosastoa hankinta-alueineen ja
piireineen hyvästä yhteistyöstä ja täsmällisestä puun toimituksesta. Vaikka
useimpien tehtaiden puuhuollosta vastasi monta hankinta-aluetta, omalla alueella sijainneesta tehtaasta pidettiin erityistä huolta. Oman alueen tehdas oli
myös suosittu vierailukohde metsäosaston yhteistyökumppaneille. Rautiaisen
mielestä Tehdaspuun ja myöhemmin UPM Metsän organisaation pelkistämisessä ja ohentamisessa mentiin ehkä liian pitkälle. ”Aluekonttorien lopettamisen jälkeen ei maakunnassa enää tunneta UPM Metsää muuten kuin korkeina
kantohintoina, kun sen sijaan aikaisemmin, Tehdaspuun ja UPM Metsän aluekonttorien toimiessa, paikallisissa lehdissä ja radiossa oli viikoittain ajankohtaista tietoa näistä yrityksistä ja puutavaran hankinnasta. Kyllä tietoa on nytkin,
mutta sen antavat kilpailijamme ja metsänomistajien järjestöt. Toivottavasti tämä kehitys ei vaaranna tehtaiden laadukkaan puun saantia ja nosta tehdashintaa”, totesi Rautiainen. Tiililä piti aluekonttoreita tarpeellisina eikä niitä lopetettu hänen ollessaan toimitusjohtajana.495
Aluekonttorien tarpeellisuudesta keskusteltiin Tehdaspuussa jo 1975, jolloin englantilainen konsulttitoimisto suositteli Tehdaspuun tietojenkäsittelyjärjestelmään parannuksia.496 Konsultit esittivät aluekonttorien lakkauttamista, sillä he pitivät niitä kehittyneen tietojenkäsittelyn vuoksi tarpeettomina. Tehdas494
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puussa ei kiistetty konsulttien pätevyyttä tietojenkäsittelyssä, mutta heidän esityksensä hylättiin sen vuoksi, että korkeatasoisia maakunnallisia edustajia,
aluemetsänhoitajat esikuntineen, pidettiin välttämättöminä. ”Voi olla niin, että
vielä tullaan palaamaan Topi Heikkerön Tehdaspuun perustamisvaiheessa
luomaan osittain funktionaaliseen linjaorganisaatioon. Silloin käskyvalta- ja
vastuusuhteet olivat selvät ja funktioiden välinen yhteistyö toimi. Työnantajastaan positiivisessa mielessä ylpeät ihmiset olivat innostuneita ja motivoituneita
ja toiminnan kehittäminen oli tuloksekasta. Yhtiön ulkopuoliset henkilöt katsoivat Tehdaspuuta ihaillen ja kunnioittaen. Nuorille se oli metsäalan halutuin
ja paljon etenemismahdollisuuksia tarjonnut työpaikka”, toteaa Rautiainen.497 –
Yritysten organisaatioilla näyttää olevan tapana muuttua aaltoliikkeen tavoin:
ääriasennosta palataan vastakkaiseen ääriasentoon, hajautusta seuraa keskittäminen ja sitä taas hajautus.
3.4.3 Laillista ja laitonta yhteistyötä
Hintaneuvottelut 1994–1998
Hintasuositussopimuksia ei tehty 1991–1993. Laki kilpailunrajoituksista
(27.5.1992/480) tuli voimaan 1. syyskuuta 1992. Se merkitsi, että Suomessa siirryttiin huomattavasti aikaisempaa tiukempaan kilpailulainsäädäntöön. Sen on
katsottu olleen sidoksissa samaan aikaan meneillään olleisiin neuvotteluihin
Euroopan Talousalueesta.498 Tuolloin kilpailuviranomaisilta tuli viesti puunjalostusteollisuudelle, ettei vanhakantaista hintasuositusmallia saa enää käyttää.
MTK ja Metsäteollisuus saivat 1994 Suomen Kilpailuvirastolta poikkeusluvan
sopimuskokonaisuudelle, joka koski muun muassa puun keskihintatasojen
määrittelyä metsälautakunnittain ja puun määrätavoitteiden alueellista jakamista. Sopijapuolet tekivät hintatasosuosituksen metsälautakunnittain ja ilmoittivat sen EFTA:n valvontaviranomaiselle ESA:lle, jonka kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen päädyttiin alueellisen neuvottelumallin kehittämiseen. Marraskuussa 1994 MTK ja Metsäteollisuus sopivat aiepöytäkirjalla puukaupan pitkäjänteisestä kilpailullisesta kehittämisestä.
Suomesta tuli vuoden 1995 alusta Euroopan Unionin jäsen, jolloin vireillä
olleet kilpailuasiat siirtyivät EU:n komission käsittelyyn. Kilpailuviranomaisten
vaatimuksesta puukauppaneuvotteluissa oli siirryttävä alueellisiin neuvotteluihin. MTK ja teollisuus tekivät yhteisen arvion markkinahintatason kehittymisestä, jonka jälkeen keskustelut jatkuivat neljässä neuvotteluosapuolten yhdessä
rajaamassa maantieteellisessä neuvottelualueessa. Länsi-Suomen alueessa keskusteltiin pisimpään, maaliskuun alkupäiviin saakka.
Kilpailuviranomaisilta oli saatu lupa jatkaa alueellisen neuvottelumallin
soveltamista vuoden 1996 loppuun, mutta samalla oli edellytetty järjestelmän
kehittämistä kilpailullisempaan suuntaan. Teollisuus ja MTK valmistelivatkin
mallin yrityskohtaisille neuvotteluille tulevia vuosia varten. Sekä Suomen kil497
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pailuvirastolta että EU:n komissiolta saatiin määrävuoden loppuun mennessä
mallille hyväksyminen.
Tehdaspuun osallistuminen puukauppaneuvotteluihin päättyi sen sulauduttua 1996 osaksi UPM-Kymmene Metsää. Tämän uuden yrityksen metsäpäällikkö Pekka Tiililä johti sen neuvotteluryhmää. Teollisuus ja MTK eivät päässeet
1997 ja 1998 ”yrityskohtaiseen neuvottelutulokseen puun markkinahintatasoa
koskevista odotuksista” [Kilpailuviraston määräämä nimitys], ja vuodesta 1999
alkaen puun markkinahinta on määräytynyt kysyntä/tarjonta-suhteen perusteella.499
Kolme suurta syytettynä
Tehdaspuuta syytettiin kartelliasiassa ensimmäisen kerran vuoden 1984 alkupuolella, jo ennen Tiililän nimittämistä toimitusjohtajaksi. Kartelliasiat tulivat
yhtiön osalta myöhemmin usein esille ja niitä käsiteltiin oikeudessa. Lopullinen
lainvoimainen päätös kartellisyytteistä annettiin vasta 2009, joka on tämän tutkimuksen aikajänteen ulkopuolella. Kun kyseessä oli asia, joka liittyi olennaisesti Tehdaspuun ja sen jäsenyritysten toimintaan, on tässä yhteydessä hyvä käsitellä koko prosessia lainvoimaiseen päätökseen saakka.500
Palatkaamme vuoteen 1984. Kilpailuasiamies oli vaatinut Tehdaspuulta ja
neljältä muulta TPY:n jäsenyhtiöltä nähtäväkseen TPY:n hallituksen ja hake- ja
purutoimikunnan pöytäkirjoja vuosilta 1982–1984.501 Kun nämä yritykset eivät
antaneet vaadittuja pöytäkirjoja, asianomaiset lääninhallitukset langettivat näille yrityksille näyttövelvoitteeksi suuret uhkasakot. Asia eteni korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO), jonka mielestä ”kysymyksessä olevien pöytäkirjojen, joita oli pidettävä kilpailurajoitusten selvittämiseksi tarpeellisina, oli tämän vuoksi ja asiassa muutoinkin saatavan selvityksen perusteella katsottava olevan yhtiön määrättävissä olevia asiakirjoja ja yhtiö oli niin ollen velvollinen esittämään
ne kilpailuasiamiehelle tämän vaatimuksesta”. Uhkasakkojen osalta KHO alensi maksettavaksi määrättyjä uhkasakkoja huomattavasti.502
Pekka Tiililän toimitusjohtajakautena myyjä- ja ostajapuolen tekemät hintasuositussopimukset nousivat kilpailuviranomaisten huomion kohteeksi. Metsäteollisuus oli tehnyt Maataloustuottajain Keskusliiton kanssa varsinaisia puutavaran hinta- ja määräsopimuksia 1960-luvulta alkaen. Kilpailuviranomaiset
alkoivat 1990-luvulla epäillä niitä kilpailunrajoituslain vastaisiksi tarjouskartel499
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leiksi.503 Kilpailuviranomaisten kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen neuvottelujärjestelmää muutettiin niin, että Metsäteollisuus ja Maataloustuottajain Keskusliitto jättäytyivät pois neuvotteluista ja neuvotteluosapuoliksi tulivat alueelliset metsänhoitoyhdistysten liitot ja puuta ostavat yhtiöt. Neuvottelut muuttuivat alueellisiksi 1995 ja yhtiökohtaisiksi 1997.504
Tämä prosessi johti UPM-Kymmenen toimitusjohtajan Juha Niemelän
eroamiseen ja puunhankinnasta vastaavien metsämiesten välien huononemiseen. ”Tämän jälkeen metsäfirmojen väki ei sanonut ’päivää’ toisilleen vaan yhtiöt alkoivat kampittaa toisiaan niin tuotemarkkinoilla kuin raakaainehankinnoissa, minkä kykenivät ja ehtivät.”505
Sekä kilpailuneuvosto että markkinaoikeus katsoivat, että puukaupan
kahdesta osapuolesta vain toinen, puunostajat, on rikkonut kilpailunrajoituslakia silloinkin, kun osapuolet ovat toimineet yhdessä sovituin säännöin. Jyrki Iivonen kirjoitti, että metsänhoitoyhdistykset harjoittavat huomattavan laajaa
puukauppaa metsänomistajien valtakirjoilla, joiden avulla ne välittävät puuta
teollisuudelle. Nämä kaupat edustavat 40 prosenttia yksityismetsistä myytävästä puusta. ”Kilpailuviraston kuulusteluissa isojen metsäyhtiöiden päälliköt
huomauttivat toistuvasti, että metsänomistajien järjestöt tekevät yhteistyötä.” Se
olisi yhtiöiden mielestä perustelu sille, että ostajillakin on oikeus vaihtaa tietoja.506
On syytä kysyä, ovatko metsänomistajat kärsineet tappioita metsänomistajien ja teollisuuden tekemien sopimusten vuoksi, ja eikö Juhani Viitala, metsänomistajien etujen tunnustettu ajaja, ymmärrä metsäomistajien etuja, kun hän
puolustaa hintasopimuksia voimakkaasti. Uskon, että hintasopimukset olivat
sekä myyjän että ostajan etu ja että ne puutteineenkin toivat puukauppaan sel503
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tuomitsi suurimman seuraamussakon Ensolle. Metsäliitto oli antanut prosessin aikana oma-aloitteisesti täydentäviä tietoja ja selvisi pienemmällä sakolla kuin Enso.
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laista vakautta, jota yhä kaivataan. Pakkanen ja Leikola pitävät kilpailulainsäädännön perustelua harhaanjohtavana: ”Yhteistyö puunostossa tähtäsi ennen
kaikkea puun hintahallintaan. Luonnollisesti se oli vastoin metsänomistajien
etua. Kilpailulainsäädäntöä perustellaan kuitenkin kuluttajien edulla. Siksi monien ’itseään viisaina pitävien’ on vaikea ymmärtää, miten kuluttaja voi hyötyä
siitä, että puu- ja paperituotteiden hinta nousee mahdollisimman korkeaksi.”507
Keskustelu kartellikorvauksista puunmyyjille alkoi vuoden 2011 alkupuolella, kun Metsähallituksen pääjohtaja Jyrki Kangas lähetti UPM:lle, Stora Ensolle ja Metsäliitolle kutsun neuvotteluihin korvauksista.508 Kahta kuukautta myöhemmin Metsähallitus vaati haastehakemuksessa näiltä kolmelta suurelta yritykseltä korvauksena yhteensä 282 miljoonaa euroa, jonka vaatimuksen jokainen yritys kiisti aiheettomana.509 Sanomalehdissä kysymykseen ottivat kantaa
myös ulkopuoliset. Metsänhoitaja Esko Pakkasen mielestä ”on mahdotonta
osoittaa, mikä vaikutus kolmen suuren metsäyhtiön edustajien mahdollisilla
keskusteluilla on ollut puukaupassa maksettuihin hintoihin”. Pakkanen muistuttaa, etteivät ”sallitunkaan ’ostokartellin’ aikana puunostajat kyenneet keskinäiseen hintakuriin. Myös puunmyyjien ja -ostajien välisten hintasopimusten
aikana hintaliukumat olivat säännöllisiä; ainoastaan niiden suuruus vaihteli
vuosittain.”510 OTM, kilpailurajoituksiin liittyvästä vahingonkorvauksesta väitöskirjaa valmisteleva Katri Havu toteaa, että ”korvattavaa vahinkoa ei välttämättä synny lainkaan”.511 Yksityismetsätalouden emeritusprofessori Veli-Pekka
Järveläinen kritisoi Metsäntutkimuslaitoksen selvitystä ostokartellin aiheuttamista vahingoista metsänomistajille. Järveläinen katsoo, että siinä vahinkojen
määrän arviointi on ollut hataralla pohjalla. Hän toivoo myöhemmin laadittavalle toiselle tutkimukselle menestystä.512
On esitetty, ettei muodoltaan ja tarkkuudeltaan entisen hintasuositussopimuksen kaltainen sopimus olisi enää tarpeen, mutta hintasuositus toisi näidenkin kirjoittajien mielestä puumarkkinoille vakautta. ”Voisipa sillä olla heijastusvaikutuksia myös teollisuuden investointihalukkuuteen ja sitä kautta
puun käyttöön ja metsänomistajien aktiivisuuteen.”513 – Voisipa olla minunkin
mielestäni.
3.4.4 Pekka Tiililä, vastuunkantaja
Metsänhoitaja Pekka Tiililä joutui varsinkin viimeisinä vuosina ennen eläkkeelle siirtymistään ottamaan vastuun koko teollisuuden puolesta. Kyse oli sekä
teollisuuden että metsänomistajien kannalta erittäin suurista taloudellisista ar507
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voista, olivathan yksityismetsien kantorahatulot puolentoista miljardin euron
suuruusluokkaa vuodessa.
Kun Tehdaspuun toiminta Kymin metsäosastona päättyi toukokuun alussa 1996, päättyi myös Pekka Tiililän toiminta Tehdaspuussa. Tiililän ura oli jyrkästi nousujohteinen hankinta-alueen kenttäpäälliköstä useiden esikunta- ja linjatehtävien kautta toimitusjohtajaksi. Hänen ensimmäinen esimiehensä, aluemetsänhoitaja Kali Huttunen kuvaili kenttäpäällikköään näin: ”Oli piilevä radikaali, ahkera ja kyvykäs. Omasi jo silloin orastavia johtajan elkeitä ja herraskaisia tapoja. Kerroin, että vaikka jo kiillotetuilla kengillä pääsee johtajakilvoissa
pitkälle, niin Pekan ulkonäöllä ja koolla riittäisi vähempikin järki.”514
Markku Houni, joka siirtyi eläkkeelle 2010, oli Tiililän esikunnassa hallintojohtajana sekä Tehdaspuussa että UPM-Kymmene Metsässä. Hän sanoi käsityksensä esimiehestään lyhyesti: ”Tiililä osasi luoda organisaatioon hyvän hengen. Hänen kautensa Tehdaspuun toimitusjohtajana oli eteenpäin menon aikaa.”515 Kari Ikävalko oli Tehdaspuun henkilöstöpäällikkö lyhyen ajan ennen
yhtiön lopettamista ja hoiti henkilöstöasioita UPM-Kymmene Metsässä kymmenkunta vuotta. Kymenlaaksolainen Ikävalko kuvaa työympäristöään Valkeakoskella: ”Siinä yhdistyi hämäläinen hitaus, pohjalainen koppavuus ja varsinaissuomalainen v–mäisyys.” Tiililää Ikävalko arvostaa erityisesti kustannustietoisuudesta ja pitää häntä uuden ajan johtajana. Ikävalkon mielestä Heikkerön ja Nikun aikana kustannukset tulivat lankeavasti, joskin silti onnistuttiin
kohtalaisen hyvin. Kun Heikkerölle ja Nikulle motit olivat tärkeitä, Tiililälle olivat tärkeitä sekä motit että kustannukset. Tiililä oli uuden ajan johtaja.516
”Tiililä oli ja on älykkö”, toteaa uittoneuvos Timo Järvelä, joka oli useita
vuosia Tiililän esimies Tehdaspuun keskushallinnossa. ”Tiililästä pidettiin, ja
hän osasi käsittääkseni käyttää esikuntaa. Kyllä hän varmasti toimitusjohtajaksi
halusi, mutta jotenkin on munaskuissa semmoinen tunne, ettei hän linjajohtamisesta pitänyt. Hänessä oli tiedemiestä eniten näistä kolmesta Tehdaspuun
toimitusjohtajasta.”517
Tiililän pääkirjoitukset Tehdaspuu-lehdessä olivat henkilöstöä kannustavia ja rohkaisevia ja hän ilmaisi niissä selkeästi mielipiteensä henkilöstön keskeisestä merkityksestä yrityksen menestystekijänä. Useista eri lähteistä voidaan
todeta, että hänen aikanaan Tehdaspuu kehitettiin yritykseksi, joka pystyi osoittamaan tuloksen aikaisempaa paremmin. Osakkaiden tyytyväisyyden Tehdaspuun toimintaan ilmaisi hallituksen puheenjohtaja, Kymmene Oy:n pääjohtaja
Harri Piehl, joka oli ”tyydytyksellä pannut merkille, miten tulosjohtaminen on
Tehdaspuussa nykyisen toimitusjohtajan aikana saanut pysyvän aseman ja näkynyt selvästi myös Tehdaspuun toiminnan tehostumisena. Se näkyy mm. korjuukustannuksissa, jotka alenivat viime vuonna kymmenkunta prosenttia.”
Piehl jakoi kiitosta myös siitä, että on pystytty toimimaan aikaisempaa selvästi
pienemmillä puuvarastoilla ja siten pienennetty puuvarastoihin sitoutunutta
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pääomaa.518 Osakkaat olivat tyytyväisiä puunhankinnan kustannusten hallintaan Tiililän ollessa Tehdaspuun toimitusjohtajana. Hänellä oli myös henkilöstön luottamus. Pekka Tiililällä on vahvat näytöt siitä, että hän oli Tehdaspuun
kolmesta toimitusjohtajasta tehokkain.
Tehdaspuun toimitusjohtajana Tiililä joutui laajentamaan tehtäväkenttäänsä aikaisempaakin laajemmaksi teollisuuden yhteisten tehtävien hoitamisessa, jotka tehtävät veivät merkittävän osan hänen ajankäytöstään. Hän oli
saanut vastuuta enemmän kuin kukaan metsäpäällikkö tai vastaava ennen häntä mutta samalla hän pääsi vaikuttamaan tärkeisiin metsäasioihin. Hän nautti
suurta luottamusta.
Tiililä erosi UPM-Kymmenen metsäpäällikön toimesta 1. marraskuuta
1998. ”Uutta työpaikkaa minulla ei ole, vaan siirryn karenssiajan jälkeen työttömyyskortistoon. Sinnehän olen itse lähettänyt yli kymmenen vuoden ajan satoja ja taas satoja ihmisiä, joten voihan siellä tavata vanhoja tuttuja.” ”Hän taitaa
olla kautta Suomen historian kovatasoisin kortistoon päätynyt suomalaisherra.
Aika hurja temppu: itsensä kanssa kovan painin käynyt patruuna seuraa pois
potkimiaan metsien miehiä ja konttoreiden naisia.”519 – Olen ymmärtänyt, että
korjuutyön nopeaa tehostumista seurannut pakko erottaa metsureita oli Tiililälle raskas tehtävä erityisesti sen vuoksi, ettei heille ollut tarjottavana sellaisia iskua vaimentavia ratkaisuja, joilla toimihenkilöiden asemaa helpotettiin.520 Tiililän johtamistapaa metsäpäällikkönä voidaan verrata edestä johtamiseen sodassa. Se rohkaisee joukkoja mutta kuluttaa johtajia.
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TEHDASPUUN TOIMINNAN TULOKSET

Analysoin Tehdaspuun 20-vuotishistoriikkia kirjoittaessani Tehdaspuun toiminnan tuloksia vuoteen 1986 saakka.521 Tehdaspuun toiminta jatkui vuoteen
1996, jolloin siitä tehtiin fuusiossa syntyneen UPM-Kymmene Oy:n metsäosasto. Tehdaspuun kymmenen viimeisen vuoden tuloksia analysoidaan tämän tutkimuksen loppupuolella. Sitä ennen on syytä palata puun riittävyyteen ja metsäteollisuuden kehittymiseen Suomessa yleisellä tasolla.
Tehdaspuu oli olennainen osa suomalaista puunjalostusteollisuutta, joka
oli tiukasti sidoksissa alan kansainväliseen kehitykseen. 1900-luvun viimeisen
neljänneksen aikana suomalaiset metsäteollisuusyhtiöt kasvoivat Jari Ojalan
mukaan nopeammin kuin niiden kilpailijat muissa maissa. Samaan aikaan
suomalainen metsäteollisuus kasvoi nopeammin kuin koskaan aikaisemmin sen
toiminta-aikana.522
Tehdaspuun toiminnan merkitystä arvioitaessa on syytä muistaa myös
edellisen vuosisadan lopulle sijoittuva Suomen metsäteollisuuden merkittävä
rakenteellinen muuttuminen. Vuonna 1960 Suomen metsäteollisuuden viennistä 29 prosenttia oli sahatavaraa, 9 prosenttia levyjä ja puuteoksia, 25 prosenttia
erilaisia puumassoja ja 37 prosenttia paperia, kartonkia ja niiden jalosteita. Tehdaspuun viimeisen kokonaisen toimintavuoden aikana 1995 vastaavat luvut
olivat 13 prosenttia sahatavaraa, 7 prosenttia levyjä ja puuteoksia, 8 prosenttia
erilaisia puumassoja ja 72 prosenttia paperia, kartonkia ja niiden jalosteita. Koko teollisuusalan muuntuminen on luonnollisesti vaikuttanut sen toimintaan
raaka-ainehuolto mukaan lukien.523
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4.1 Puun käytön lisäyksen rajoittaminen teollisuuden yhteisin
sopimuksin
In silvam non ligna feras.

Miksi rajoitettiin? Monet tahot Suomessa huolestuivat, kun hakkuut ylittivät
1960-luvulla hakkuusuunnitteen ja puuston kasvun. Suomen Pankki esitti 1969
Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliitolle toivomuksen, että se ottaisi
1970 käyttöön sisäisen investointien sääntely- ja lausuntomenettelyn puun käytön lisäyksen sääntelemiseksi. Menettely oli käytössä lähes 20 vuotta. Sääntelyn
tarkoituksena oli estää puuraaka-aineen saatavuuden kohtuuton vaikeutuminen. Puun saatavuuden liiallista vaikeutumista ei pidetty suotavana metsänomistajajärjestöissäkään, koska ”se loisi helposti paineita valtiovallan puuttumiselle puun markkinointiin”. Investointien sääntelyjärjestelmän haitalliset
vaikutukset tuntuivat metsänomistajajärjestöissä 1970-luvun puolivälin tienoilla
niin selvinä, että MTK ryhtyi järjestelmää kritisoimaan ja jatkoi kritiikkiään vielä 1980-luvulla.524 Järjestelmä toimi tehokkaasti ja sillä saavutettiin asetetut tavoitteet, joskin sillä oli joitakin kielteisiä sivuvaikutuksia. Eikä järjestelmä estänyt Suomen Pankin rahoituksesta riippumattomia tekemään suuriakin investointeja, jollainen oli esimerkiksi Olli Heikinheimon perustaman Plan-Sellin Kiteelle Itä-Suomeen rakentama suursaha.525
Onko Suomen metsäteollisuuden taivaalla synkkiä pilviä, vaikka metsän
vuotuinen kasvu ylittää sen vuotuisen poistuman? Viime vuosisadan loppupuolelta alkaen on metsien käsittelyä pyritty ohjaamaan siihenastista yksityiskohtaisemmin neuvoin ja ohjein. Tavoitteena on ollut niin sanottu kestävä metsätalous ja sen edellyttämät ratkaisut. Kehitystä ovat vauhdittaneet erityisesti
luonnonsuojelijoiksi julistautuneet tahot, lainsäädännön kehitys on ollut maltillisempaa. Tiililän mukaan Suomea voidaan hyvällä omallatunnolla kutsua kestävän metsätalouden mallimaaksi. Tällä saavutuksella on hintansa. Tiililä arvioi, että muutosten vuoksi puun tarjonta tulee alenemaan ja samanaikaisesti
metsätalouden harjoittamisen kustannukset nousevat. Hän toteaa, että hakkuumahdollisuudet jäävät jatkossa eräiden arvioiden mukaan noin 55 miljoonaan kuutiometriin vuodessa. Tiililän mielestä metsien taloudelliset arvot on
nostettava ekologisten, sosiaalisten ja kulttuuriarvojen rinnalle.526
Kärkkäinen esittää samansuuntaisia arvioita kuin Tiililä. Hän toteaa, että
Suomen metsien kasvu on 1970-luvulta lähtien ylittänyt poistuman (Kuvio 1) ja
luonut odotuksia puuta jalostavan teollisuuden laajentamiselle. Kärkkäinen
esittää tiivistettynä arviona, että Suomessa on saavutettu kannattavan tuotannon rajat: ”Arvioni on, että lukuisat kotimaiset tekijät vaikuttavat samaan suuntaan, joiden tuloksena metsäteollisuus ei voi olettaa Suomessa päästävän saatavuudeltaan ja hinnaltaan kilpailukykyiseen puuntuotantoon nykyistä olennaisesti korkeammalla tuotannon tasolla.”527 Professori Matti Kärkkäinen on sekä
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tiedemies että suurmetsänomistaja, joka on rakentanut yli 1000 hehtaarin metsäomaisuuden ostamalla tarjolla olleita metsäpalstoja kymmenien vuosien kuluessa. Hän on tiedemies, jolla on poikkeuksellisen laaja käytännön kokemus
metsän käsittelyssä. Hänen kirjallinen tuotantonsa käsittää satoja julkaisuja, tieteellisiä tutkimuksia, kirjoja ja artikkeleita.528 Edellä lainatussa kilpailukykyisen
puuntuotannon tasoa koskevassa arviossa Kärkkäinen jarruttaa liian optimistisia arvioita, joissa puun tarjontaa vähentävät tekijät on arvioitu todennäköistä
pienemmiksi. Tiililän arviot ovat samansuuntaisia kuin Kärkkäisen arviot.
Taloushistoriallisessa tutkimuksessa on todettu, että raaka-aineen hankintaan liittyneiden strategisten siirtojen suhteellinen merkitys suomalaiselle metsäteollisuudelle on vähentynyt 1900-luvun kuluessa. Ennen toista maailmansotaa nimenomaan raaka-aineeseen liittyneet siirrot olivat keskeisessä asemassa.
Myös myöhemmin perustettu Tehdaspuu on merkinnyt osakkailleen keskeistä
ja raaka-aineen hankintaan liittyvää yhteistyön muotoa 1900-luvun loppupuolella.529

4.2 Osakkaiden arviointeja
4.2.1 Osakkaiden odotukset
Saimaan Viitosten ensimmäisenä tavoitteena oli ISPY:n alueelta ostettavan
puun, lähinnä kuitupuun, siihenastista oikeudenmukaisempi jako hankkeessa
mukana olevien yritysten kesken. Oikeudenmukaisuuden sisältöä ei tosin selvitetty täsmällisesti. Todennäköisesti ajateltiin, että sitä tavoitetta edistää organisaatioiden maantieteellisen alueen supistaminen yksinostoalueiksi. Lisäksi Saimaan Viitosissa nähtiin mahdollisuus koko hankintaketjun rationalisointiin, organisaatiokustannusten alenemiseen ja puunhankintakustannusten saamiseen
siihenastista parempaan hallintaan.
Saimaan Kolmosten esisopimuksessa asetettiin organisaatiokustannusten
alentamiselle selviä tavoitteita. Muita tavoitteita ei määritelty tarkasti, mutta
säästöjen katsottiin syntyvän organisaatiokustannusten alenemisen lisäksi ostohintojen hallinnan ja puuvirtojen ohjauksen paranemisesta.
Tehdaspuu oli Saimaan Kolmosten suora jatko, minkä vuoksi Saimaan
Kolmosille asetettujen tavoitteiden voidaan katsoa koskeneen myös Tehdaspuuta. Vaikka hankkeen päämääristä ei laadittu selkeää yhteenvetoa, voidaan
päätellä, että Tehdaspuun perustajat olivat yksimielisiä seuraavista tavoitteista:
1.
Metsäliiton eteneminen estetään.
2.
Osakkaiden keskinäinen kilpailu loppuu.
3.
Organisaatiokustannukset pienenevät.
4.
Ostohinnat hallitaan aikaisempaa paremmin.
5.
Korjuukustannukset alenevat.
6.
Kuljetuskustannukset alenevat.
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4.2.2 Osakkaiden arvioita tuloksista
Metsäneuvos Veikko Mikkola jäi eläkkeelle Ahlströmin metsäpäällikön toimesta 1978. Häntä haastatteli silloin metsänhoitaja Esko Pakkanen: ”Myönnän suoraan olleeni pitkään, aina pitkälle syksyyn 1967 hyvin epäileväinen. Tähän vaikutti omalta osaltaan edustamani yrityksen puunjalostusteollisuuden varsin
edullinen sijainti. Toisaalta tapahtumat ja kehitys puun käytännön ostotoiminnassa painoivat mielipiteitäni yhteistoiminnan kehittämisen suuntaan. Tältä
pohjalta muodostuivat mielipiteeni Tehdaspuun perustamiselle myönteisiksi.
Keskimäärin ottaen olen tyytyväinen Tehdaspuun toimintaan. On muistettava,
että pelisäännöt syntyivät neuvottelujen ja kompromissien tuloksina. Näin ollen
kukaan osakkaista ei voine olla tyytyväinen kaikkien säännösten kaikkiin kohtiin. Tehdaspuu on kuitenkin pystynyt hallitsemaan puun korjuu- ja kuljetuskustannusten kehittymisen. Yhtiö on myös pystynyt vaikuttamaan puun ostotoimintaan.
Kun sanoin, että olen keskimäärin ottaen tyytyväinen Tehdaspuun toimintaan, niin negatiivistakin on mielessäni. Yksi on ainakin se, että Tehdaspuumuotoinen toiminta ei salli osakkaiden harrastavan yhtä joustavaa varastopolitiikkaa kuin toiminta entisten metsäosastojen puitteissa. Varastojen muutoksia
ei voida toteuttaa yhtä joustavasti kuin ennen. On myös muistettava, että päätöksenteossa Tehdaspuun puitteissa saattaa esiintyä melkoistakin viivettä. Päätöksenhän pitää osakastasolla olla yksimielinen, ja yksimielisyyden saavuttaminen vie joskus aikaa.”530
Seuraavat arviot on tehty vuonna 1986, jolloin osalla haastattelemistani
henkilöistä ei enää ollut tehtäviä Tehdaspuun hallintoelimissä. Varatuomari
Leo Vatasta haastatteli metsänhoitaja Esko Pakkanen, minä haastattelin kaikkia
muita.
Vuorineuvos Bengt Rehbinderin mielestä Tehdaspuu täytti Ahlströmin
toiveet ja pystyi vaikuttamaan hankintakustannuksiin toivotulla tavalla. Hän
totesi kuitenkin, ettei vertailukohteita enää ole.531 Vuorineuvos Lars Mikander,
joka toimi Ahlströmin pääjohtajana vuorineuvos Rehbinderin jälkeen 1973–
1982, antaa Tehdaspuun onnistumisesta samansuuntaisen lausunnon kuin Rehbinder: ”Ellei Tehdaspuuta olisi perustettu, tilanne olisi ollut täysin toisenlainen. Hankintakustannusten hallinnan kannalta se olisi ollut huonompi vaihtoehto. Vaikka kaikkia Tehdaspuun perustamiseen liittyneitä odotuksia ei saavutettu, niistä saavutettiin kuitenkin huomattava osa.”532
Metsänhoitaja Risto Hytönen oli Ahlströmin metsäpäällikköä vuodesta
1978 Tehdaspuun lakkauttamiseen saakka. Hytönen oli hivenen kriittisempi
kuin Ahlströmin toimitusjohtajat, vaikka hänestäkin ”Tehdaspuun perustaminen oli varmasti järkevä ratkaisu Suomen metsätalouden ja Tehdaspuun osakkaiden kokonaisedun kannalta”. Hytösen arvion mukaan kaikki osakkaat eivät
ole hyötyneet yhteistyöstä Tehdaspuun piirissä samalla tavalla. ”Minua vaivasi
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koko ajan se, ettei puun hinta ollut mukana hankinnan optimoinnissa. Tämä on
yksi syy siihen, että Ahlström esitti Tehdaspuuta perustettaessa kolmea erillistä
tehdasaluetta, Ahlströmille, Kaukaalle ja Kymille omansa”, mitä ei konsortioneuvotteluissa aikanaan hyväksytty. Hytösen arvion mukaan ”Myös puutavaralajeittaisen optimoinnin soveltaminen oli Ahlströmille epäedullista. Tilannetta
tosin paransi viime vuosina kuusi yhteen -käytäntöön siirtyminen, jolloin leimikon kuusirungot, sekä tukki- että kuitupuuosa, ryhdyttiin ohjaamaan samalle osakkaalle.”
Hytösen näkemyksissä heijastuvat osakasyritysten erilaiset toimintaympäristöt. Yksi näkemyserojen aiheuttajista oli tuontipuu, joka hänen mielestään
olisi pitänyt ottaa Tehdaspuun puunjakosäännöissä huomioon täysimääräisenä.
Ahlströmille tuontipuun käyttäjänä Varkauden maantieteellinen asema oli epäedullinen muihin Tehdaspuun osakkaisiin verrattuna. Nämä perustelivat vallinnutta käytäntöä, tuontipuun ottamista saannoksi vain osittain, sillä ettei
maantiedettä voi muuttaa. Hytösen mukaan Ahlström vaati konsortiosopimuksen muutosneuvotteluissa 1970- ja 1980-lukujen vaihteessa sopimuksen muuttamista tasapuolisemmaksi, mutta yhtiö ei saanut vaatimustaan läpi. Hytösen
mukaan ”Ahlströmissä tarkistettiin aika ajoin, kannattaako yhtiön olla mukana
Tehdaspuussa. Oli helppo laskea teoreettinen vaihtoehto, jossa puut tulisivat
optimaaliselta etäisyydeltä Varkauden ympäristöstä. Käytännössä sellainen
hankinta ei olisi ollut mahdollista siinäkään tapauksessa, että Ahlström olisi jättäytynyt teollisuuden yhteistyön ulkopuolelle. Siitä vaihtoehdosta Ahlströmissä
ei koskaan keskusteltukaan vakavasti. Aina näissä tarkistuskeskusteluissa päädyttiin samaan tulokseen: jatketaan Tehdaspuussa.”533
”Historia ei paljasta itseään”, totesi vuorineuvos Casimir Ehrnrooth.
”Kaukaalla ei koskaan harkittu, että Tehdaspuu olisi purettava. Sitä paitsi paluu entiseen olisi ollut lähes mahdoton tehtävä.” Viime vuosien suurista muutoksista Ehrnrooth totesi, ettei 20 vuotta sitten osattu ajatellakaan, että niin suuret muutokset kuin Ahlströmin metsäteollisuuden myynti ja Kaukaan ja Kymin
fuusio olisivat mahdollisia.”534
Metsäneuvos Kaj Ramm-Schmidt oli Kaukaan edustajana jo siinä sääntötoimikunnassa, jonka Saimaan Kolmosten toimitusjohtajat asettivat kesällä 1967
hiomaan konsortiosopimusta. Sen jälkeen hän oli Tehdaspuun johtokunnan jäsen ja hallituksen varajäsen vuoteen 1979, jolloin jäi eläkkeelle. ”Kaukaassa oltiin yleisesti kiinnostuneita puunhankinnan yhteistyöstä ja metsäosastolla ajateltiin samansuuntaisesti. Silloinen metsäpäällikkö Nils Stolpe toimi voimakkaasti yhteistyön kehittämiseksi. Minähän tulin metsäpäälliköksi juuri Tehdaspuun syntyvaiheessa ja jouduin jo sitä ennen Kaukaan edustajana näihin yhteistyöhankkeisiin. Olin Tehdaspuun päättävissä elimissä runsaat kymmenen vuotta ja olin koko ajan vakuuttunut siitä, että Tehdaspuun perustaminen oli oikea
ratkaisu. Osakkaiden ristikkäisten intressien sovittelu vaati joskus paljon aikaa,
mutta aina niihin löydettiin kohtuullinen ratkaisu.”535
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Vuorineuvos Kurt Swanljungilla on vastaus valmiina kysymykseen, onko
Tehdaspuu täyttänyt Kymin odotukset: ”Tehdaspuun perustaminen oli oikea
toimenpide. Tehdaspuun tulos oli positiivinen, vaikka se ei täyttänyt kaikkia
odotuksia siinä määrin kuin odotettiin. Puun tehdashintaa ei saatu laskemaan
mutta sen kohtuuton nousu estettiin. Ilman Tehdaspuuta tulos olisi ollut huonompi.”536
Vuorineuvos Fredrik Castrén: ”On luonnollista, että sellaisessa organisaatiossa kuin Tehdaspuu, joka toimii useiden yritysten alihankkijana, syntyy tilanteita, joissa ei kaikkien mielestä ole toimittu oikein. Erimielisyydet koskivat
loppujen lopuksi vähäpätöisiä asioita, eivätkä ne aiheuttaneet säröjä. Tehdaspuun perustaminen on ollut periaatteessa ihan oikea ratkaisu. Yleisarvosana
Tehdaspuun toiminnasta on hyvin positiivinen. Puumarkkinoilla on pärjätty.
Jos osakkaat olisivat toimineet yksin, olisi tuskin saatu aikaan kunnon yhteisymmärrystä suurten ostajien kanssa.”537
Metsäneuvos Henry Kvist oli Kymin metsäpäällikkö, johtokunnan varajäsen ja johtokunnan lakkauttamisen jälkeen hallituksen varajäsen vuoteen 1984,
jolloin hän siirtyi eläkkeelle. ”Tehdaspuussa yhdistyivät kaikkien osakkaiden
edut, niiden vahvat puolet yhteiseksi omaisuudeksi. Jo se merkitsi säästöjä.
Hankinnan monimuotoisuuden vuoksi henkilöstösäästöt eivät olleet niin suuret
kuin oli toivottu, eikä tehdashintaa saatu niin halvaksi kuin odotettiin. Suuria
etuja toki saatiin, muun muassa kuljetusmatkojen lyhenemisen ansiosta. Ilmeisesti Tehdaspuu olisi voinut olla eräiden ruotsalaisten ratkaisujen tapaan yritys,
jolla olisi ollut pienempi pää ja jossa osakkaiden erikoisedut olisivat säilyneet.
Niitähän oli jokaisella osakkaalla. Nyt ne erikoisedut haudattiin kokonaistavoitteiden alle. Tehdaspuun päätöksenteko oli nimenomaan alkuvaiheissa yksimielisyysvaatimuksen vuoksi hidasta, ja siitä saattoivat kilpailijat joskus hyötyä.
Johtokunnan lakkauttaminen selkiytti päätöksentekoa ja oli sen vuoksi perusteltua.
Tehdaspuu on joka tapauksessa onnistunut tehtävässään. Sitä on hoidettu
keskitetysti ja jämäkästi. Me olimme ennen Tehdaspuun perustamista liian hajanaisia ja tuhlasimme voimavaroja. Henkilökohtaisesti oli yhtiöni Tehdaspuun
jäsenyys mielenkiintoinen ja vaativa. Vanhaan perinteeseen ja vahvaan firmakulttuuriin ja lujaan talouspohjaan perustuvan edunvalvonnan vaihtaminen
samanaikaiseen neliyhteyteen ja vielä suurempaan ajankohtaisesti vaativaan
edunvalvontaan antoi todella väriä jokaiselle metsäpäällikön päivälle. Tärkeintä
oli, että Tehdaspuusta tuli vahva ja yksituumainen.” Kvist kiteytti lausuntonsa
neljään sanaan: ”Tehdaspuu on ollut vahva.”538
Nils G. Grotenfelt, Tampellan toimitusjohtaja ja Tehdaspuun hallituksen
jäsen 1972–1983, tarkastelee Tehdaspuun onnistumista tehtävässään neljästä
näkökulmasta, teollisuuden, osakkaiden, Tehdaspuun toimitusjohtajan ja metsänomistajan: ”Teollisuuden kannalta Tehdaspuun toiminta on ollut edullista.
Puunhankinta on hoidettu tehokkaasti ja osakkaat ovat saaneet hyvän palvelun.
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Tehdaspuun perustaminen oli ehdottomasti oikea ratkaisu osakkaiden kannalta. Tähänastisen toiminnan aikana sattuneet erimielisyydet ovat olleet enemmän haettuja kuin todellisia erimielisyyksiä. Tehdaspuun toimitusjohtajalla on
ollut äärettömän tehokas organisaatio moneen muuhun organisaatioon verrattuna. Tehdaspuun organisaatiossa on ollut sekä kuria että tehoa. Tehokkuudesta on tietenkin pitänyt maksaa. Luonnon helmassa nykyään eläkepäiviään viettävän kannalta voisi sanoa, että Tehdaspuun toiminta on liiankin tehokasta, kovaa ja ’häikäilemätöntä’, luonnon arvoista ja tasapainosta piittaamatonta. Tehdaspuu kulkee kuin jyrä ja hankkii puut. Käytetään liian suuria koneita, tehdään liian suuria aukkoja, ei esitetä vaihtoehtoja, missään ei näy pehmeätä linjaa ja niin edelleen. Tässä törmää yhteen kaksi maailmaa. Jos Tehdaspuu tinkisi
tehokkuudestaan, se olisi pois osakkaiden ja metsänomistajien kukkarosta.”539
Varatuomari Leo Vatanen, Tampellan toimitusjohtaja ja Tehdaspuun hallituksen jäsen 1983–1988, hallituksen puheenjohtaja 1986–1988, toteaa, että ”Tehdaspuu-yhteistyö on pelannut ja että asioita on kyetty paljon kehittämään. Se
on merkinnyt myös kustannusten kurissa pysymistä. Ei meillä ole ollut mitään
pyrkimyksiä päästä eroon Tehdaspuusta. Luonnollisesti aina pitää harkita vielä
edullisempia ratkaisuja, mutta meidän lähtökohtamme on kuitenkin ollut, että
jos on ollut ongelmia, niihinkin on Tehdaspuun sisältä löydettävissä myös ratkaisu. Muutetaan ja kehitetään toimintaa, ja näin on myös tapahtunut.”
Kymin ja Kaukaan fuusio ei Leo Vatasen mielestä ole muuttanut mitään
olennaista Tehdaspuussa. ”Tehtaat pysyivät paikallaan, puun käyttö ei myöskään muuttunut, ainoastaan osakkaita on yhtä vähemmän kuin ennen. Enemmän muutoksia tulee varmasti näistä uusista, Schaumanin ja Repolan hankinnoista.” Vaikka yksi osakas onkin selvästi toisia suurempi, ei Vatanen usko sen
aiheuttavan mitään muutosta myöskään Tehdaspuun päätöksentekojärjestelmään. Mitä hallituksen puheenjohtaja sitten odottaa Tehdaspuulta, sen johdolta
ja koko organisaatiolta? ”Niin kuin olen edellä usein jo maininnut, oikealaatuista puuta, oikeaan aikaan ja oikeaan hintaan, siinä on toiminnan perustavoitteet
Tehdaspuulle. Luulen kyllä, että tämä laadun ja hinnan oikean suhteen korostaminen tulee vaatimaan jonkinlaista asennemuutosta koko hankintaketjussa
kannolta tehtaalle. Ennen kaikkea muutokset tulisi saada aikaan myös metsänomistajissa, ja Tehdaspuun tehtävänä on olla viemässä tätä sanomaa perille niihin piireihin.” ”Puun laadun ja hinnan toisiinsa sopeuttaminen. Siinä tehtävää
Tehdaspuulle.” 540
Metsäneuvos Sakari Leskinen, Tampellan metsäpäällikkö, oli Tehdaspuun
hallituksen varajäsen alusta alkaen vuoteen 1986 saakka, jonka jälkeen hän jäi
eläkkeelle. Leskinen muistelee, että Tampellassa ei Tehdaspuun perustamisesta
odotettu saatavan hyötyä välittömästi. Olihan Tampellan metsäosastolla muun
muassa juuri toteutettu organisaation uudelleenjärjestely. Sen sijaan arvioitiin,
että suuren organisaation puitteissa olisi mahdollista rationalisointi- ja kehittämistoiminnan avulla ajan mittaan saavuttaa parempi tulos kuin erillisenä metsäosastona toimittaessa. ”Tehdaspuu perustettiin puuraaka-aineen niukkuuden
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vallitessa. Tämä vaikutti sekä pelisääntöihin että toimintaan. Osakkaiden tarkka
edunvalvonta johti tämän tästä kiperiin tilanteisiin. On selvää, että metsäosaston mahdollisuudet oikean ja johdonmukaisen varastopolitiikan hoitoon noissa
olosuhteissa vaikeutuivat. Vähitellen tilanne helpottui ja ehkä opittiin vaikeitakin asioita paremmin ymmärtämään ja käsittelemän. Metsäosaston päävastuut
liittyvät tunnetusti puun määrään, laatuun ja hintaan. Alituisen määrä- ja hintapainiskelun vallitessa laatu jäi liian vähälle huomiolle. Tämä näkyi ajoittain
kaikissa puutavaralajeissa mutta erityisesti tukeissa.
Toivoa sopii, että laatu saa jatkossa sille kuuluvan merkityksen eikä jää liiaksi markkinapoliittisten kiistojen jalkoihin. Tuskin olen väärässä, jos arvioin,
että varsinkin alkuaikoina puun toimittaja koki pulmana sen, ettei hänellä ollut
riittävän hyvää yhteyttä jalostukseen ja sen olosuhteisiin. Tampellan osalta metsätoimikunta, jonka työskentelyyn Tehdaspuun toimitusjohtaja osallistui, varmaan korjasi asiaa. Vastaavaa menettelyä lienee ollut muillakin osakkailla.
Näytti kuluvan useita vuosia, ennen kuin Tehdaspuuhun totuttiin. Puunmyyjät
näkivät ostajayhtiöiden vähenemisen negatiivisena. Itse asiassa saattaa olla
niinkin, ettei ostajien määrällä ole juuri merkitystä silloin, kun hinnat ja oleelliset kaupan ehdot sovitaan järjestöjen kesken. Puukaupan toimintakustannusten
aleneminen koitunee hyödyksi kaikille osapuolille.” Leskinen päättää arviointinsa Tehdaspuun siihenastisesta toiminnasta seuraaviin ajatuksiin: ”Tehdaspuun kahden vuosikymmenen ikä on jo sinänsä todistus voittopuolisesti myönteisestä ja edullisesta asioiden hoidosta. On ollut varsin mieluisaa ja opettavaistakin olla mukana monipuolisessa kehittämistyössä. Omasta puolestani toivottelen hyvää purjetuulta tuleville vuosikymmenille.”541
Saavuttamaton tavoite
Metsäliiton etenemisen estäminen oli Tehdaspuun perustajien tärkeimpiä tavoitteita. Kahden vuosikymmenen toiminnan jälkeen antamissaan lausunnoissa
kukaan osakkaiden edustajista ei todennut, onnistuiko Tehdaspuu siinä tehtävässä. Hiljaisuus on helppo ymmärtää: Tehdaspuu ei onnistunut. Onnistuminen olisi edellyttänyt niin sanotulta vapaalta teollisuudelta yksimielisyyttä, johon se ei ole pystynyt muussakaan edunvalvonnassa. Ei ole pystytty taistelemaan voitosta kahta perättäistä vuotta, kun vuosi toisensa jälkeen on selvitty
siedettävin tappioin.
Metsäliitto suunnitteli 1980-luvun loppupuolella oman teollisuuden rakentamista Itä-Suomeen. Työnimellä Idän Metsä tunnettu hanke, jonka toisena
ajajana olivat Itä-Suomen metsänhoitoyhdistykset, olisi käyttänyt puuta kuusi
miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Kymmene Oy:n toimitusjohtaja Gay Ehrnrooth kritisoi tätä suunnitelmaa voimakkaasti. Hänen mielestään oli ensin turvattava nykyisen teollisuuden ja sen laajentamisen puuhuolto, vasta sen jälkeen
olisi voitu puhua muista hankkeista. Idän Metsälle ei ollut sillä hetkellä tilaa eikä puuta. Silloisella teollisuudella oli lupalausunnot noin yhdentoista miljoonan kuutiometrin hankintaa edellyttävän tuotannon lisäyksestä.
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Ehrnrooth sanoi ymmärtävänsä ideologiset syyt tälle hakkeelle: ”Metsäliitolla ei ole juuri ollenkaan omaa teollisuutta Itä-Suomessa, se on totta. Mutta pitäisikö sillä olla? Kaikki puu on käynyt kaupaksi tähänkin asti tällä alueella, ja
nyt kun näitä uusia suurhankkeita on vireillä, kysyntä kasvaa entisestään. Vasta
sen jälkeen kun nämä laajennukset on toteutettu, voidaan jokin uusi tehdashanke ottaa harkintaan, jos sille todella olisi osoitettavissa puuta.”
”Eikä muu teollisuus voi missään tapauksessa tukea sellaista politiikkaa,
että heidän omat toimintamahdollisuutensa supistuvat siksi, että Metsäliitto on
olemassa. En minä voi ymmärtää, että Metsäliitto haluaa rakentaa tehtaan ItäSuomeen vain siitä syystä, että siellä ei ole sitä ennestään. Muilla on.”542
Martti Vainio kuvasi alkuvuodesta 2010 Metsäliiton toimintaa seuraavasti:
”Metsäliiton kehitys merkittäväksi toimijaksi puukaupassa ja useitten tehtaitten
puuhuollossa on monien vuosien työn tulos. Vielä esimerkiksi 1960- ja 1970luvuilla Metsäliitto pyrkimyksessään ottaa haltuunsa määräävä asema koko
’vanhan’ metsäteollisuuden puuhuollossa ajautui taloudellisiin vaikeuksiin.
Päijänteellä toimiva vanha teollisuus olisi voinut jarruttaa kehitystä esimerkiksi
jättämällä pelastavia kauppoja tekemättä. Firmojen erilaiset omat puuhuoltoongelmat estivät riittävien yhteisten toimenpiteitten toteuttamisen. Huhujen
mukaan myös niin sanotut korkeat tahot avittivat ratkaisujen löytymisessä.
Myöhempinä aikoina Metsäliiton asema on vakiintunut omalle tasolleen ja yhteistyö normalisoitunut.”543
Hans-Peter Blauberg totesi maaliskuussa 2010, että ”ehkäpä tuo Gordionin
solmu, jonka muodostivat Metsäliitto, MTK, hintasopimukset, yhteistyössä oleva teollisuus, sittenkin oli liian monipiippuinen ratkaistavaksi. Todella kova
kovaa vastaan ei taidettu kokeilla juuri kertaakaan. Olisiko ollut niin, että rohkeutta puuttui viime kädessä vuorineuvosportaassa, ja jokaisellahan oli tietenkin hädän tullen aina oma nahka lähinnä”. Kysymykseen, olisiko Tehdaspuun
ja muidenkin yhteistyöhön sitoutuneiden puunhankkijoiden pitänyt (kannattanut) jarruttaa Metsäliiton etenemistä toteutunutta sitkeämmin, Blauberg vastaa
selkeästi: ”Kyllä, jarruttaa olisi pitänyt! Yhdessä! Ja aikanaan!”
Blaubergin mielestä akselilla MTK–Metsäliitto osattiin kyllä pelata niillä
korteilla mitä sillä oli Tehdaspuun aikana. ”Ajassahan oli sellainen henki, jos
olen asian oikein ymmärtänyt, että kallistakin sopimusta kannatti puolustaa, jos
vaihtoehtona hyvässä markkinatilanteessa olisi ollut täysi kalabaliikki puumarkkinoilla ja vaikeuksia viennissä. Hommahan oikeastaan pelasi niin kauan
kuin tuotehinnat nousivat, mutta sitten kun ne laskivat, jouduttiin valittamaan
kallista puuta ja omaa keskinäistä kilpailua. Tässä minusta tullaan taas takaisin
silloisiin vuorineuvoksiin.”544
Metsäliiton taistelukyky Itä-Suomessa pysyi kauan jokseenkin vaatimattomana sen ansiosta, että sitoutunut teollisuus vältti ratkaisuja, jotka olisivat
auttaneet Metsäliittoa saamasta siellä lisääntyvästi jalansijaa. Tästä linjasta
poikkesi UPM-Kymmene myymällä 1997 Metsäliitolle Simpeleen kartonkiteh542
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taansa ja Joutsenon sellutehtaansa. Metsäliitolle se oli yksi pala sen strategiavalinnoissa (Kuvio 3), UPM-Kymmenen käyttäytyminen osoitti sitoutuneen teollisuuden luopuneen taistelusta, jota se ei enää, olosuhteiden muututtua merkittävästi, pitänyt tärkeänä.545 Helsingin Sanomat kirjoitti joulukuussa 1996, että
metsänomistajat ovat saavuttaneet tavoitteensa Itä-Suomessa, kun Metsäliitosta
on tullut Ensolle ja UPM-Kymmenelle todellinen vaihtoehto puun ostajana.546
Viime sotiemme jälkeen toiminnassa olleista monista merkittävistä metsäteollisuusyrityksistä on jäljellä enää muutamia. Nämä yritykset ovat Stora Enso,
UPM-Kymmene ja Metsäliitto. Nämä kolme yritystä ovat voittajia. Kullakin
niistä on ollut oma tapansa menestyä, ja etenemisessä maailmanluokan yritykseksi on tullut myös takaiskuja. ”Mutta menestys on menestystä toistaiseksi”.
Näsin ja kumppaneiden mukaan tulevaisuutta ei voi rakentaa tähänastisen menestyksen varaan.547

4.3 Tulokset Tehdaspuun näkökulmasta
4.3.1 Organisaatiokustannukset
Tehdaspuun organisaatiokustannuksia tulisi verrata tilanteeseen, jossa osakkailla olisi ollut omat metsäosastot ja kilpailutilanne olisi ollut sitä vastaava.
Tällainen vertailu on mahdollista vain olettamusten pohjalta. Se toki tiedetään,
että Tehdaspuuta perustettaessa osakkaiden metsäosastojen palveluksessa oli
noin 1150 toimihenkilöä. Tehdaspuu aloitti toimintansa tietoisesti alimitoitetulla organisaatiolla, joka kasvoi kymmenessä vuodessa noin 900:aan ja vakiintui
sen jälkeen voimakkaiden supistustoimien avulla 750 toimihenkilön suuruusluokkaan. Lisäksi osakkaiden metsäosastot ovat tarvinneet toimihenkilöitä
muun muassa kiinteistöhallintoon, Tehdaspuun toimittaman puun vastaanottoon ja Tehdaspuun valvontaan. Näitä toimihenkilöitä on ollut noin sata. Kun
se lisätään Tehdaspuun keskimääräiseen toimihenkilömäärään, joka on karkeasti laskien 800, saadaan 900 toimihenkilöä. Se vastaa osakkaiden metsäosastojen toimihenkilömäärää ennen Tehdaspuun perustamista eli lukua 1 150. Tämän yksinkertaisen laskutoimituksen avulla voidaan esittää arvio yhteiseen
puunhankintaan siirtymisen vaikutuksesta työntuottavuuteen puunhankinnassa. Oletetaan, että kaikki organisaatiokustannukset muuttuvat toimihenkilömäärän suhteessa, jolloin Tehdaspuun organisaatiokustannusten voidaan laskea olevan 22 prosenttia pienemmät kuin ne olisivat olleet osakkaiden metsäosastoilla. Se merkitsee organisaatiokustannuksissa keskimäärin neljästä viiteen
markkaan kuutiolta säästöä. Laskelma on karkea ja osoittaa vain organisaatiokustannusten säästön suuruusluokan.
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Uittoneuvos Timo Järvelän mielestä olisi ollut mahdollisuuksia suurempaankin säästöön, jos Heikkerön esitys Tehdaspuun organisaatioksi (Kuvio 5)
olisi hyväksytty. ”Se oli oikean suuntainen. Jälkiviisaana voi epäillä, että ehkä
siinäkin oli alueita ja piirejä liikaa. Kompromissina hyväksytyssä organisaatiossa (Kuvio 6), jolla Tehdaspuun toiminta käynnistyi, oli keskuskonttorissa liian
suuri esikunta. Se tuotti kentälle liikaa yksityiskohtaista ohjeistusta. Normaali
pomo ei juuri pysyväisohjeita lukenut saati ymmärtänyt. Myös tietojärjestelmien jatkuva kehittäminen rasitti kenttää liikaa.”
”Lisäksi osakasyhtiöiden innokkaat metsäpäälliköt ja heidän innoittaminaan muukin metsäosastojen väki vaikeuttivat Tehdaspuun toimintaa. Metsäosastot, jos niitä nyt ylipäänsä tarvittiinkaan, olivat selvästi ylimitoitettuja. Varauduttiinko niillä sitten paluuseen entiseen? Myös koordinaatioryhmät aiheuttivat tarpeetonta lisätyötä. Ennen osakkaiden metsäosastot toimivat ilman tällaista painolastia. Tehdaspuu oli jo syntyessään torso, kun siltä oli leikattu
oleellinen osa tehtaiden puuhuollon ketjusta pois.”548
Järvelä kritisoi osakkaita voimakkaasti. En pidä perusteltuna kaikkien
koordinaatioryhmien tuomitsemista tarpeettomiksi. Hallintojohtajana seurasin
eniten talousasiain yhdysmiesryhmän toimintaa ja yhdyn Markku Hounin edellä lainattuun lausuntoon, jonka mukaan tuo ryhmä oli erittäin tarpeellinen. Sen
tarpeellisuutta kuvaa sekin, että se oli toinen niistä koordinaatioryhmistä, jotka
elivät koko Tehdaspuun toiminnan ajan.549 Järvelän kritiikin kohteina ovatkin
muut koordinaatioryhmät, joiden toiminnan kuvaajana pidän Järvelää asiantuntijana. Järvelä toteaa myös, että keskuskonttorin suuri esikunta tuotti liikaa
ja liian yksityiskohtaisia ohjeita. Olen samaa mieltä. Oli suuri virhe, että laajan
esikunnan työ koordinoitui vasta toimitusjohtajatasolla. Se työ olisi kuulunut
yhdelle esikuntapäällikölle.
4.3.2 Ostohintojen hallinta
Onko ostohinnat hallittu Tehdaspuun perustamisen jälkeen paremmin kuin sitä
ennen? Tähän kysymykseen on vielä vaikeampi vastata kuin organisaatiokustannusten alenemista koskevaan kysymykseen. Tiedetään, että Tehdaspuun perustamisen jälkeen Suomen metsäteollisuuden tuotanto nousi vuoteen 1986
mennessä tuntuvasti. Tuotantoaan ovat lisänneet sekä Tehdaspuun osakkaat että sen kilpailijat. Puun kysyntä suhteessa tarjontaan on lisääntynyt. Eräillä alueilla on syntynyt hakkuusäästöjä sen vuoksi, että metsänomistajat eivät ole
käyttäneet hyväkseen kaikkia hakkuumahdollisuuksia. Puun myyjäpuoli on tehostanut edunvalvontaansa ja Metsäliiton asema puun ostajana on vahvistunut.
Kaikilla näillä tekijöillä on ollut samansuuntainen vaikutus: ne ovat lisänneet
puun hinnan nousupainetta, jonka suuruutta ja vaikutusta on vaikea arvioida
täsmällisesti. Tehdaspuun toiminnan tuloksellisuuden arvioinnissa suuntaa antavilla tiedoilla on tässä yhteydessä riittävä todistusvoima.
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Tehdaspuun toiminta-aikana on ostettu lyhyitä jaksoja lukuun ottamatta
hintasopimuksen vallitessa. Siitä huolimatta hinnan hallinta on usein ollut epätyydyttävää. On syytä olettaa yleisesti hyväksyttyjen ja talouden toimivuutta
koskevien lainalaisuuksien mukaan, että hinnan hallinta olisi ollut vielä huonompaa: Jos Tehdaspuuta ei olisi perustettu, kukin sen osakkaista olisi osallistunut tähän kilpailuun ja lisännyt markkinoilla toimineiden määrää.
Martti Vainion mielipide Tehdaspuun onnistumisesta ostohintojen hallinnassa oli hiukan varauksellinen, kun haastattelin häntä helmikuussa 2010: ”Yhteisesti sovitut tavoitteet ja niiden hallittu toteuttaminen suurena toimijana on
kirjavassa puunhankintakentässä rauhoittava elementti, näin enemmän teoriassa mutta käytännössäkin. Vaikka hyvää yhteistä tahtoa on runsaasti, voivat
Tehdaspuun osakasyhtiöiden erilaiset tarpeet puuhuollossa ja mahdollisuudet
tuotemarkkinoilla heijastua Tehdaspuun toimintaan. Näin siitäkin huolimatta,
että esikunta ja johto tekevät parhaansa tavoitteiden saamiseksi yhteismitalliseksi toimintamalliksi. Kriisitilanteet voivat romuttaa hyvänkin suunnittelun:
’minun tehtaani ei sitten pysähdy’.”550
Hintojen hallinnan paranemisesta ei paljon puhuttu Tehdaspuuta perustettaessa, mutta myyjäpuolen pääedustaja MTK kiinnitti siihen näkyvästi huomiota sen jälkeen kun Tehdaspuu oli syntynyt. MTK:lle hintojen hallinnan näköpiirissä oleva paraneminen ei ilmeisestikään ollut yhtä mieluinen asia kuin
ostajille.
Tehdaspuun toiminnan vaikutusta hintojen hallinnan paranemiseen ei ole
yritettykään laskea, ei edes arvioida. Se on varmaankin ollut oikean suuntainen
mutta riittämätön.
Metsänhoitaja Kari Borgman oli Tehdaspuun viimeinen ostopäällikkö
vuodesta 1987 vuoteen 1996, jolloin Tehdaspuusta ja Yhtyneiden metsäosastosta muodostettiin UPM-Kymmenen metsäosasto. Borgmanin mukaan hintasopimukset turvasivat määrät hintoja paremmin. Ostomäärien jarrutus toimi
huonosti, sillä ostomiehet kiirehtivät solmimaan lupaamiaan kauppoja ennen
ostokieltoa. Kun hinnat olivat nousussa, oli myyjäpuolella tapana jarruttaa
kauppoja.551
Myyjäpuoli tähtäsi yhteistoimintahankkeissaan ostajia pitemmälle. Sillä
oli myynnin keskittämiseen vahva ote, hyvinä työkaluinaan Metsäliitto ja metsänhoitoyhdistysten liitto. Metsäteollisuus pystyi tappioita kärsien vain torjuntavoittoihin.
Olisiko Tehdaspuun kannattanut olla ostoyhteistyön ulkopuolella? Ostoyhteistyöhön uhrattiin resursseja runsaasti, mutta tuloksena oli korkea hintataso. Hintasopimukset toimivat kuitupuun ostossa tyydyttävästi, tukkipuolella
huonosti. Sopimusten ansiosta voidaan kuitenkin kokonaisuuden hallintaa pitää tyydyttävänä. Tehdaspuu oli niin suuri ostaja, että sen jääminen yhteistyön
ulkopuolelle olisi romuttanut koko yhteistyön. Silloin hinnat olisivat sahanneet
ylös ja alas jyrkemmin kuin yhteistyön vallitessa. Suurena toimijana Tehdaspuun piti, varsinkin organisaation ylätasolla, toimia maltillisemmin,
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´loivemmin´, kuin pienten yritysten, koska sen päätökset tuntuivat koko maan
puutavaramarkkinoilla. Pieni yritys hyötyi yhteistyöstä enemmän kuin suuri,
koska suuryhtiön toiminta oli suhteellisen hyvin ennustettavissa ja koska pienemmät yritykset saattoivat sopeuttaa toimintaansa suuremman mukaan. Toisaalta pienenkin yrityksen saaminen yhteistyöhön vakautti toimintaa.
Metsäteollisuuden puunhankintaorganisaatioiden, lähinnä metsäosastojen, harjoittama puunoston yhteistoiminta oli jatkunut 1910-luvulta alkaen. Kilpailuviranomaisia se alkoi kiinnostaa 1980-luvulla, jolloin rikospoliisi kuulusteli
toimeksiannosta yritysten toimihenkilöitä. Kari Borgmankin joutui rikospoliisin
kuultavaksi. ”Viiden vuoden kuluttua rikospoliisi ilmoitti, että asia on vanhentunut eikä aiheuta toimenpiteitä. Miksi olisikaan aiheuttanut? Toimivathan
puunhankkijat maan tavan mukaisesti. Niin toimi muukin teollisuus”, muistelee Borgman.552 1990-luvulta lähtien vetoaminen maan tapaan ei enää auttanut,
vaan sekä osto- että myyntikartellit tuomittiin lainvastaisiksi ja rikkomuksista
määrättiin huomattavia korvauksia.
Jos Tehdaspuu olisi jäänyt ostoyhteistyön ulkopuolelle, maassa olisi ollut
Timo Järvelän mukaan täysi hintasota. Ostoyhteistyö leimikkojakoineen piti
siihen aikaan hintoja kurissa. Sitä parempaakaan menetelmää ei ollut, paitsi tietysti fuusiot. Yhteistyön ulkopuoliset sahat ja Metsäliitto olivat paha ongelma.
Sahoilta tarjottujen kuitupuun ja hakkeen ostoissa olisi pitänyt pitää tiukempaa
linjaa. Hake oli Järvelän mukaan purevin ase, mutta osakkaiden sellumiehet halusivat sahojen hyvää haketta samalla kun kiristivät kuitupuun laatuvaatimuksia.
MTK:ta Järvelä piti todellisena vihollisena. ”Hintasopimus oli aina minimihinta. Metsäliitto olisi pitänyt saada hintaneuvotteluissa selvästi ostajien
puolelle. Metsäliiton teollisuuden lisääntyessä tähän olisi (ehkä) ollut mahdollisuuksia. Kyllä Viitalan tuleekin olla tyytyväinen sen aikaisiin sopimuksiin.”553
4.2.3 Puuvirtojen ohjauksen paraneminen
Tehdaspuun keskeisimpiä toimintaperiaatteita oli kuljetuskustannusten minimointi, jota varten kehitettiin optimointiohjelma. Optimointiohjelmasta huolimatta puuvirtoja ei aina kyetty kuljettamaan tehtaille kaikkein halvimmin kokonaiskustannuksin, sillä ostojen maantieteellisesti epätasainen kertymä, luonnonolosuhteet, pienet tehdasvarastot ja vastaavat tekijät pakottivat joskus poikkeamaan optimiratkaisusta. Optimiratkaisua vaikeutti usein myös tuontipuu,
erityisesti silloin, kun sitä oli tullut yllättäen suuria määriä.
Optimointia häiritsi alkuvuosina myös puutilausten ja todellisten tarpeiden ero. Erityisesti osakkaan ylisuuri tilaus ja sen mukaan laskettu kiintiö johti
joskus virheelliseen oston ohjaukseen ja aiheutti tilivuoden vaihteessa suuria
puumäärien tasaustarpeita osakkaiden kesken.
Nämä häiriöt eivät ole kuitenkaan pystyneet järkyttämään optimoinnin
valtavirtaa. Sitä osakkaat joskus arvostelivat, että kompensaatiojärjestelmästä
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huolimatta kokonaiskustannusten minimointi ei aina tuonut samoja etuja kaikille osakkaille. Arvostelu on saattanut olla aiheellista.
Tehdaspuussa optimoinnilla saadun säästön suuruutta ei ole laskettu,
vaikka se olisi kohtuullisella tarkkuudella pystytty laskemaan parina ensimmäisenä toimintavuotena, jos osakkaiden viimeisen vuoden ostot olisi optimoitu Tehdaspuun käyttämällä menetelmällä. Karkean asiantuntija-arvion mukaan
kuljetusoptimoinnin antama kokonaissäästö on ollut suuruusluokkaa viisi
markkaa kuutiolta.
Timo Järvelä totesi, että kuljetuskustannukset nousivat Tehdaspuussa
merkittävään asemaan, koska niiden perusteella nimettiin ostoalueet osakkaittain ja puutavaralajeittain. Kuljetuskustannuksia seurattiin tarkasti ja kuljetusten kehittämiseen panostettiin. Kaikki kuljetusmuodot olivat käytössä, ja halvinta kuljetusketjua oli käytettävä aina kun se oli mahdollista. Tätä myös valvottiin tiukasti, ja kenttä omaksui sen yllättävän nopeasti. Järvelä korostaa uiton
merkitystä: ”Uitto selvästi halvimpana ketjuna sai kuitenkin osakseen eniten
arvostelua. Syinä olivat puun laatu ja uiton edellyttämät suuret puuvarastot.
Vastassa olivat insinöörit ja ekonomit. Tokkopa nämä olisivat ottaneet vastuulleen sitä, jos tehtaita ei olisi kyetty pitämään jatkuvasti käynnissä.
Uitto pystyttiin hyödyntämään lähes täysimääräisenä ja sillä pystyttiin hillitsemään kustannusten nousua. Uittoketjun halpuutta kyettiin hyödyntämään
myös VR:n kanssa neuvoteltaessa. 1990-luvulla sahojen ja paperitehtaiden puulle asettamat laatuvaatimukset ja ympärivuotisen korjuun yleistyminen ovat
pudottaneet uiton määriä puoleen entisistä.
Hankinnan suunnittelua kehitettäessä korostettiin aina halvimman kuljetusmuodon käyttöä. Tehdaspuu pystyi toteuttamaan halvimman kuljetusmuodon periaatetta paremmin kuin osakkaat olisivat kyenneet. Lisäksi Tehdaspuun
vaikutus kuljetusketjujen ja kuljetusvälineistön kehittämiseen oli aivan toista
luokkaa kuin osakkailla.”554
4.3.4 Korjuukustannusten säästö
Metsätehon 1970-luvun puolivälissä tekemän tutkimuksen mukaan korjuun yksikkökustannus alenee erän suuretessa. Jos 500 m3:n suuruisen erän suhteellinen korjuukustannus on 113, se on 1 000 m3:n erällä 100.
Tehdaspuun vaikutuksesta korjuun erät suurenivat siten, että kun ennen
samassa kylässä oli 2–3 osakkaalla kullakin eränsä, niin Tehdaspuu voi korjata
nämä samanaikaisesti, jolloin vaikutus on lähes sama kuin erien summan mukaisen yhden erän korjuussa. Ostometsien pystykauppojen keskikoko on noin
500 m3. Kun kaksi lähellä olevaa erää korjataan peräkkäin, päästään lähes samaan kustannukseen kuin 1 000 m3:n erää korjattaessa ja vastaavasti kolmen
lähekkäisen erän korjuu lähenee 1 500 m3:n erän korjuukustannusta.
Tehdaspuun keskimääräinen korjuukustannus oli 1987 noin 55 mk/m3.
Edellä esitetyillä perusteilla kustannukset eriä yhdistelemällä olisivat olleet
kuusi markkaa pienemmät kuutiota kohti. Metsätehon viimeisimpien tutkimus554

Timo Järvelän haastattelu 4.2.2010.

217
ten mukaan leimikon koon suureneminen ei alenna korjuun yksikkökustannuksia yhtä jyrkästi kuin aikaisemmin.555
4.3.5 Tekninen kehityspanos
Neljän yhtiön yhteisellä organisaatiolla oli parempi kyky kustantaa erikoistunutta kehittämishenkilökuntaa kuin kullakin neljällä osakkailla erikseen toimiessaan. Organisointivaiheessa Tehdaspuulle muodostettiin voimakas kehittämisosasto, joka ryhtyi nopeasti ja tehokkaasti kehittämään erityisesti puun korjuuta ja kuljetusta. Erillisen kehittämisosaston tehtävät siirtyivät vähitellen keskuskonttorin muille osastoille.
Kehittämistyö ei ollut vain teknistä. Se edellytti yhteistoimintaa keskusjärjestöissä muun muassa taksajärjestelmien, puun mittauksen ja tehtaiden puunkäsittelyn yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi. Tästä toiminnasta hyötyi tietenkin koko maan metsätalous ja metsäteollisuus. Sen tuloksena ovat Suomessa
erittäin kilpailukykyiset korjuu- ja kuljetuskustannukset, jotka ovat muun muassa edellytyksenä korkeille kantohinnoille.
Tehdaspuun osakkaat saivat kehittämistoiminnasta hyödyn ennen muita.
Erot osakkaiden kesken pienenivät sitä mukaa kuin tehtaat kehittivät puun vastaanottojärjestelmiään.
Voimakkaalla kehittämistyöllä saavutetuista kustannussäästöistä on pääosa siirtynyt kantohintaan. Esimerkiksi kevään 1988 hintaneuvotteluissa sovittiin niin sanottu motolisä, joka antoi kesällä korjuukelpoisille leimikoille kolmentoista markan lisän.
Tehdaspuu loi osakkaiden metsien käsittelyä varten järjestelmät ja ohjeistot, joiden veroisia ei ollut yhdelläkään osakkaalla. Niillä mahdollisesti saavuttua hyötyä ei ole arvioitu. Sen sijaan on laskettu se hyöty, mikä olisi saatu ottamalla osakkaiden metsistä hankittu puu optimoinnin piiriin. Rakkaus omiin
metsiin esti osakkaita ottamasta tätä hyötyä. Suurien rakennemuutosten jälkeen
sillä ei ole ollut samaa merkitystä kuin niitä ennen.

4.4 Vertailu muihin puunhankkijoihin
Ensimmäisen kerran Tehdaspuun kustannuksia verrattiin muiden puunhankkijoiden kustannuksiin Heikkerön ollessa toimitusjohtajana. Silloin ei onnistuttu
lähinnä erilaisten kirjauskäytäntöjen vuoksi rakentamaan niin vertauskelpoisia
lukuja, että niistä olisi voitu tehdä varmoja johtopäätöksiä. Osapuolet tulkitsivat
tuloksia omaksi edukseen: jokainen oli hankkinut puut pienemmin kustannuksin kuin kilpailijat.
Kustannusten vertailun tarpeen nosti uudelleen esille Kymmenen metsäjohtaja Blauberg 1986. Hän esitti toivomuksen, että mahdollisuuksien mukaan
vertailtaisiin Tehdaspuun ja toisten puunhankintaorganisaatioiden kustannuk555
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sia.556 Nyt vertailu onnistui talouspäällikkö Markku Hounin johdolla aikaisempaa paremmin. Vertailevat osapuolet ovat pitäneet tuloksia luotettavina.557
Toimitusjohtaja Tiililä raportoi 1989 hallitukselle, että Tehdaspuun kustannukset ovat alustavien tietojen mukaan suunnilleen samat kuin kilpailijoilla.
Hankinnan yleiskustannukset ja keskuskonttorin kustannukset olivat kuitenkin
suuremmat kuin muilla.558 Kahden vuoden kuluttua Tiililä raportoi, että suhteessa tärkeimpiin kilpailijoihin Tehdaspuu on lisännyt kustannustehokkuutta.559 Seuraavana vuonna, ankaran säästökuurin jälkeen, Tiililä kertoi, että kustannusten vertailussa tärkeimpien kilpailijoiden kanssa Tehdaspuu on menestynyt hyvin.560
Useat haastattelemani henkilöt ovat esittäneet mielipiteitä Tehdaspuun
kolmen toimitusjohtajan, Topi Heikkerön, Väinö Nikun ja Pekka Tiililän johtamistavasta ja henkilökohtaisista ominaisuuksista ottamatta juurikaan kantaa
siihen, miten kukin heistä vaikutti Tehdaspuun tulokseen. Kannanottojen puuttuminen johtunee siitä, että tulokset on helppo laskea mutta niiden tavoitetason
määrittely puunhankinnan vaihtelevissa olosuhteissa on vaikeaa.
Tehdaspuussa kehitettiin kustannusten analysointia jatkuvasti ja kustannuksia verrattiin myös muiden puunhankkijoiden kanssa. Niissäkin vertailuissa
saavutettiin alkuvaikeuksien jälkeen varsin luotettava taso. Puunhankkijoiden
vertailukelpoiset kustannukset eivät poikenneet toisistaan merkittävästi, sillä
kilpailijat kuroivat yrityksen rationalisoimalla saavuttaman edun kiinni yleensä
nopeasti.

4.5 Tulosten vertailu tavoitteisiin
Osakkaat eivät asettaneet Tehdaspuulle toiminnan tehokkuutta koskevia kvantitatiivisia tavoitteita. Kustannusten alentamista pidettiin Tehdaspuussa kuitenkin itsestään selvänä tehtävänä, olivathan osakkaat ilmaisseet selvästi, että
ne odottivat yritystensä kannattavuuden paranevan nimenomaan puunhankinnan voimakkaan rationalisoinnin avulla. Tehdaspuun perustaminen oli voimakas rationalisointitoimi. Ensimmäisellä tavoitteella, Metsäliiton etenemisen estämisellä, pyrittiin edistämään usean muun tavoitteen saavuttamista. Seuraavassa on vertailtu kokoavasti Tehdaspuun tuloksia osakkaiden asettamiin ja
kuvattuihin tavoitteisiin samassa järjestyksessä kuin ne on edellä esitetty.
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1. Metsäliiton eteneminen estetään
Tavoite ei toteutunut. Muu metsäteollisuus teki neuvotteluissa Metsäliittoa hyödyttäneitä virheitä, eikä se yrittänyt pysäyttää Metsäliiton etenemistä silloinkaan, kun tämä oli heikoimmillaan. Muun teollisuuden kiinnostus tähän alun perin tärkeimpänä pidettyyn tavoitteeseen oli Tehdaspuun elinaikana vähäinen ja sammui lopulta kokonaan.
Tavoite oli pakko unohtaa, sillä Metsäliitto oli kasvanut yhdeksi
kolmesta suuresta puunhankkijasta Tehdaspuun ja Enso-Gutzeitin rinnalle. Se oli kansainvälistynyt ja sen alkuperäinen rooli puunmyyjien etujen
valvojana oli hämärtynyt.
2. Osakkaiden keskinäinen kilpailu loppuu
Keskinäinen kilpailu ei ollut mahdollista, sillä ulospäin Tehdaspuu toimi
neljän osakkaan yhteisellä mandaatilla.
3. Organisaatiokustannukset pienenevät
Tavoite toteutui. Organisaatiokustannukset olisivat voineet pienentyä
enemmänkin jo toiminnan alkuaikoina, jos Heikkerön esittämä organisaatiorakenne olisi hyväksytty ja jos henkilöstön lisäämistä tarkoittaneisiin
esityksiin olisi suhtauduttu tapahtunutta kriittisemmin.
4. Ostohinnat hallitaan aikaisempaa paremmin
Täsmällistä muutosta ei pystytä osoittamaan, mutta muutos oli tavoitteen
suuntainen.561
5. Korjuukustannukset alenevat
Tehdaspuun omat selvitykset osoittavat tavoitteen toteutuneen. Puolueettoman osapuolen kannanotto tukee omia selvityksiä: ”Meillä on maailman
paras firma” -kisaa käytiin Tehdaspuun ja Puulaakin kesken, mutta sitten
1984 jälkeen, Puulaakin upottua, moni kyllä piti Tepua ykkösenä.562
6. Kuljetuskustannukset alenevat
Kuljetuskustannukset koostuvat suuresta joukosta yksityiskohtia, joiden
yhteisvaikutusten vertailu Tehdaspuun ja osakkaiden kesken olisi erittäin
suuri työ, eikä sillä tiedolla olisi suurta merkitystä. Pidän kuljetuskustannusten alenemista varmana ja viittaan sivulta 124 alkavaan selostukseen,
jossa kuljetusta ja sen kehittämistä on kuvattu yksityiskohtaisesti.
7. Omat metsät
Osakkaiden omien metsien siirtymisestä Tehdaspuun hoitoon sovittiin
konsortiosopimuksen solmimisen jälkeen vasta kevättalvella 1968. Osakkaiden asettama keskeinen tavoite edellytti, että metsiä on hakattava
puuntuotannon kannalta järkevästi. 1985 voitiin todeta, että tavoite oli to561
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Vrt. Swanljungin haastattelu 1988 (Tiainen 1988, 79).
Ks. Metsätehon toimitusjohtaja Erkki Alalammin haastattelu 17.5.2010.
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teutunut: puuston keskitilavuus oli noussut 20 prosenttia, kasvu lähes 70
prosenttia ja hakkuumahdollisuudet 50 prosenttia. Tehdaspuusta oli tullut
edelläkävijä metsien hoidossa.
Kymmenen metsäpäällikön toimesta Tehdaspuun metsänhoitopäälliköksi siirtynyt ja nykyisin eläkkeellä oleva Fred Kalland pitää MERAohjelmaa erittäin tärkeänä asiana. ”Lähinnä sen ansiosta Suomen metsien
kasvu nousi lähes 100 prosenttia ja nousu jatkuu. On kuitenkin syytä todeta, että 1990-luvun laman jälkeen ei metsäasioita ole hoidettu tyydyttävästi. Metsien käsittelymenetelmiä on huononnettu, metsälakien noudattamisen tarkastus ei ole riittävää, ja metsää voi rankaisematta hävittääkin. Ennen oli 20 metsäfirmaa vastaamassa metsien kasvatuksesta, nyt firmoja on
neljä, eikä niillä ole siihen työhön riittävästi henkilöstöä.”563
Metsänhoitaja, aikaisempi UPM-Kymmenen metsäpäällikkö Pekka
Tiililä ei yhdy Kallandin väitteeseen, että 1990-luvun laman jälkeen metsäasioita olisi hoidettu huonommin kuin sitä ennen. Tiililän mukaan ei ole
näyttöjä siitä, että 20 firmassa olisi ollut paremmat toimintaedellytykset
kuin nykyisissä neljässä firmassa, joihin seuloutuivat parhaat metsänhoidon asiantuntijat yritysten fuusioissa.564 Mainittujen asiantuntijoiden toiminta on vaikuttanut edullisesti myös metsiin, joiden käsittelyä oli joko
johdettu aikaisemmin puutteellisin tiedoin tai oli lyöty laimin jostain
muusta syystä.
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TEHDASPUULLA VAATIVA TEHTÄVÄ – TULOS
HYVIN TYYDYTTÄVÄ

Edellä on käsitelty Tehdaspuun perustamiseen liittyneitä ja itse yrityksen toiminta-aikaisia tapahtumia. Ne olivat sidoksissa koko puunjalostusteollisuuden
yleiseen kehitykseen ja Metsäliiton ja muun puunjalostusteollisuuden välisiin
suhteisiin. Miten Tehdaspuu onnistui tehtävässään tämän tutkimuksen mukaan?
Tehdaspuu perustaminen 1960-luvun lopulla oli neljän yrityksen osafuusio, jossa näiden yritysten metsäosastot yhdistettiin yhteiseksi puunhankintayhtiöksi. Sen jälkeen Suomessa on tehty lisää osafuusioita, suuretkin metsäyhtiöt
ovat fuusioituneet (esim. UPM-Kymmene), yritykset ovat kansainvälistyneet
aikaisempaa laajemmin, Suomi on käynyt monelle yritykselle liian pieneksi
maaksi, usein myös liian kalliiksi. On haettu suuruuden ekonomiaa. Siihen uskoivat myös Tehdaspuun perustajat.
Tehdaspuu toimi pääasiassa Suomessa mutta hankki puuta myös ulkomailta. Alkuvuosina hallituksen varajäsenet osallistuivat tuontikauppaan aktiivisesti, myöhemmin kauppa siirtyi Tehdaspuun teknokraattien vastuulle. Kysymys siitä, siirtyikö Tehdaspuun perustamisen myötä myös osa osakasyhtiöiden omasta identiteetistä Tehdaspuulle, jää myöhempien tutkimusten vastattavaksi.
Tehdaspuun perustajilla oli kaksi päätavoitetta, kustannusten alentaminen
ja tehtaiden puuhuollon varmistaminen. Varma puuhuolto oli tärkeä tavoite,
mutta tehtaiden puuhuollon kustannusten alentaminen oli sitäkin tärkeämpää.
Kustannusten alentamisen tärkeys on sanottu lyhyesti tämän tutkimuksen otsikossa: Vähentäjää vähentämässä. Tehdaspuun perustajat, sen osakkaat, pitivät
sitä jopa viimeisenä keinona – siihenastisten rationalisointitoimien osoittauduttua riittämättömiksi – toiminnan kannattavuuden saamiseksi tyydyttäväksi.
Kanadalaisen metsäalan ammattilaisen C. R. Silversidesin 1973 tekemän arvion
mukaan Tehdaspuu oli puunhankinnan alalla parhaiten Suomessa menestynyt
yritys.565
565
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Selviytyikö Tehdaspuu sille annetusta tehtävästä ja miten? Edellä esitetyissä toiminnoittaisissa kuvauksissa on pystytty esittämään vain muutamia
onnistumista kuvaavia lukuja, mutta jokaisen toiminnon kehityksen suunta on
ollut tavoitteen mukaisesti edullinen. Se ei ollut kokonaan Tehdaspuun ansiota,
vaan kyse oli myös alan yleisestä kehityksestä. Kokonaan ratkaisemattomaksi
kysymykseksi tässä yhteydessä jää vielä metsäteollisuuden globalisoitumisen
vaikutus puunhankintaan Suomessa tarkastelujakson aikana.
Tämän tutkimuksen kannalta tarkoituksenmukaista numeroaineistoa
Tehdaspuun toiminnan tuloksellisuudesta ja merkityksestä on ollut saatavilla
ainoastaan rajoitetusti. Siksi työssä esille nousseita asioita on tarkasteltu pitkälti
laadullisen tiedon avulla. Tehdaspuun osakkaat ovat parhaat asiantuntijat ratkaisemaan, onnistuiko Tehdaspuu sille asetetussa tehtävässä. Osakkaiden edustajilta on saatu sitä koskevia lausuntoja sekä 20 vuoden toiminnan jälkeen 1980luvun loppupuolella että tämän tutkimuksen aikana. Kukaan osakkaiden edustajista ei ole pitänyt Tehdaspuun toimintaa epäonnistuneena tämän työn mukaan, vaikka esitetyt arviot eivät kaikilta osiltaan olleet yhtenäisiä.
Tehdaspuun toiminta päättyi sen viimeisen osakkaan fuusioituessa perustettuun UPM-Kymmene Oy:öön. Tämän yrityksen puunhankinnasta vastaa sen
oma metsäosasto, joka muodostettiin yhdistämällä Tehdaspuu ja Yhtyneiden
metsäosasto. Sen päälliköksi nimitettiin Tehdaspuun toimitusjohtaja Pekka Tiililä. Nimitystä voinee pitää osoituksena Tehdaspuun ja sen toimitusjohtajan
onnistumisesta tehtävissään.
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SUMMARY
Several studies and articles about wood procurement have been published in
Finland. They have dealt with one or several sectors of procurement. This study
is an overall presentation of wood procurement in Finland. The object of study
is a company called Tehdaspuu Oy, established in 1967 by merging the forest
departments of four large wood-processing companies based in eastern
Finland, A. Ahlström Osakeyhtiö, Oy Kaukas Ab, Kymin Osakeyhtiö and Oy
Tampella Ab. Tehdaspuu was in operation from 1968 to 1996. The main
operation areas were eastern and central Finland and Tehdaspuu also operated,
more or less actively, in the southeast corner of the Province of Oulu and in
southernmost Finland in an area reaching from the east all the way to the Turku
archipelago.
The intention of the founders of Tehdaspuu was to improve the
profitability of their companies by merging their forest departments. Earlier
rationalisation had not turned out successfully. The negotiations among the
companies for rationalising wood procurement had already started in the early
1960s, the participants comprising Enso-Gutzeit Osakeyhtiö and Rauma-Repola
Oy as well as Ahlström, Kaukas and Kymi, which later became shareholders in
Tehdaspuu.
Negotiations were carried out intensively at several organisational levels:
they involved the managing directors of the companies, the forest directors and
several separately appointed work groups. At first the goal was to achieve farreaching co-operation among the above five companies, the Saimaa Five. There
were, however, too many obstacles in the way. There was a lack of reliable
information about realistic felling opportunities in small areas and the
companies were therefore fearful about a division of areas which would have
determined a specific area for each company. It was natural that a risk of losing
one's status contributed to a decrease in the forest directors' enthusiasm for farreaching co-operation. Enso-Gutzeit and Rauma-Repola withdrew from the
venture before the final decision. The Saimaa Five therefore never came into
being, but Ahlström, Kaukas and Kymi considered a speedy rationalisation of
buying a necessity. Instead of the Five, a Trio was established. The shareholders
of the company to be, Tehdaspuu Oy, undersigned a founding contract on 7
December 1967. While the negotiations of the Trio were close to an end,
Tampella informed the Trio about their interest in joining the venture.
Tampella's proposal was approved by the Board of Directors.
Mr Topi E. Heikkerö, Forest Director at Kymi, was appointed Managing
Director of Tehdaspuu. He had actively participated in the organisation of the
company. At the planning stage, there were discussions about several
alternative organisational models, among which a model abandoned by the
majority of shareholders would have required a fixed region for each company.
In this model, the shareholders would have participated also in the
management of operational activities.
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The Board of Directors of Tehdaspuu consisted of the managing directors
of the shareholder companies, substituted by the forest directors of the
shareholder companies, and the Managing Director of Tehdaspuu. Subordinate
to the Board was the Executive Board consisting of the forest directors as
members, who were substituted mainly by their closest subordinates. Seven
men who had been employed by the shareholder companies were appointed to
the Executive Group directed by the Managing Director. As departmental
heads, their responsibilities at company level comprised administration,
development, economy as well as the planning and supervision of buying and
transport. The operational area was divided into two chief forestry areas, which
were divided into four regions. A chief forestry area was headed by a chief
forester, and a region director managed a region. The regions had been divided
into 52 districts. Tehdaspuu began their operations with an organisation of 715
clerical employees in all, 67 of whom were placed in the main office and 648 in
the rest of the organisation. The volume of personnel was naturally too light,
only 62 per cent of the volume of the shareholders' forest departments.
The organisation of Tehdaspuu differed significantly from earlier
organisations in wood procurement. Both the main office and regional offices
had five functional staff departments, which gave out instructions and lead the
field through functions in some issues. At the time when Tehdaspuu was
founded, this kind of precise management terminology was not in use in either
the wood industry or any other field of industry. Plenty of consultation services
were used to facilitate the adoption of agreed concepts. The work of Tehdaspuu
was fundamental for Finnish corporate management issues.
During the 30-year period of operations, the organisation of Tehdaspuu
was changed considerably. Chief forestry areas were abandoned already after
two years of operation and at first Deputy Managing Director, later Managing
Director, became the actual superior of the region directors. In the final stage of
operations, there were only 4 regions (8 at the beginning), 22 districts (52) and a
staff of 573 (715) persons. The volume of supplying had doubled from 5.5
million to nearly 11 million cubic metres.
The shareholders of Tehdaspuu accepted on 7 December 1967 a
Consortium Agreement, which determined in great detail the rules according to
which common wood supplying was to be handled. The central points of the
Consortium Agreement were as follows:
1.
The agreement covers all wood supplying required by the
shareholders.
2.
The shareholders shall make their own decisions when supplying
wood from their forests.
3.
Tehdaspuu shall make up for the deficit in normal supplying with
marginal supplying.
4.
Tehdaspuu shall buy wood as a commission company in the
company's name and distribute the relevant type of timber to one of
the shareholders at the earliest stage possible.
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5.

To balance the difference between theoretically lower factory prices
and real factory prices caused by the minimisation of the total costs
of wood supplying, a remuneration shall be calculated for each type
of pulpwood and the shareholder receiving the theoretical benefit
shall pay half of the benefit received to the shareholder receiving the
theoretical additional cost.

Compensation was thus used to redress the asymmetric distribution of
cost savings caused by optimisation in transport. The level of remunerations
was a few million Finnish marks at the most. The compensation was at first
applied to pulpwood only. It extended to softwood logs as from 1980, but only
as a partial compensation. As the shareholder structure shrank, it was
abandoned in the late 1980s.
Tehdaspuu began their operations on 1 July 1968, during an economic
boom, when the shareholders set their procurement goals high. At the start of
the first year of operations, the buying capacity of Tehdaspuu was weak due to
so many staff having to move and initial stiffness. To cover the deficit from
normal supplying, so-called marginal wood was required from both Finland
and abroad. The Consortium Agreement obligated Tehdaspuu to procure as
marginal wood the share of the wood required by the shareholders, which the
company could not obtain as normal supplying in Finland. There was no
shared interpretation of this regulation of the Consortium Agreement during
the first year of operations. Some of the shareholders therefore still bought
import wood in their own name, and as late as September 1969 a permanent
solution was reached on the import wood issue. The Board of Directors then
confirmed that the regulation in the Consortium Agreement signified that
import wood was to be procured in the company's name and that the procured
volumes were to be considered marginal wood. The Board also made decisions
regarding the organisation, one of them being that it abolished the Executive
Board.
The share of import wood in the wood procurement of Tehdaspuu varied
annually from over 10 per cent to 25 per cent. The majority of it was bought
from the Soviet Union. Wood was imported first and foremost because there
was not enough domestic wood for the industry's needs. The greatest shortage
was that of birch, particularly of birch pulpwood, which in Tehdaspuu
constituted ca. 70 per cent of imported wood.
Before Tehdaspuu began operating, it became evident that the Board and
the Managing Director had divergent views about managing the company.
Import wood was not the only matter of dispute. The view of the Managing
Director was that the Board represented the interests of the proprietor, that it
was an organ above the Managing Director that, according to responsibilities
and corresponding empowerments, was not entitled to become involved in the
carrying out of decisions, which was the responsibility of the Managing
Director. The Managing Director considered also purchases of import wood to
be operational activities, which were the responsibility of technocrats.
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The founders of Tehdaspuu had two main goals: lowering costs and
securing the supply of wood. A secure supply of wood was an important goal,
but it was even more important to lower the costs of the supply of wood. As a
result of extensive discussions, the following six goals were determined:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

The advance of Metsäliitto will be prevented.
Mutual competition among the shareholder companies will end.
Organisational costs will diminish.
There will be better control of purchase prices.
Harvesting costs will go down.
Transport costs will go down.

A central decision to be made about Tehdaspuu's buying policy was
whether to participate in the industry's co-operation in wood procurement or
whether to refrain from it. The share of Tehdaspuu in wood procurement in its
operation area was considered to be of such significance that co-operation
within the industry would scarcely be possible, if Tehdaspuu were not involved
in it. The purpose of the co-operation was to achieve full utilisation of forests
and a long-term contract policy with the sellers. Nearly all large-scale
companies with wood procurement operations and also some of the small ones
participated. The most significant of the companies with large wood
procurement activities remaining outside the co-operation was Metsäliitto.
The companies which were committed to the co-operation strove to
promote the achievement of several other goals by means of the first goal,
which was preventing the advance of Metsäliitto. The goal was not achieved,
and it had to be abandoned, when Metsäliitto gradually grew to be one of the
three large wood-procuring companies alongside Tehdaspuu and Enso-Gutzeit.
It had internationalised and the industry of Metsäliitto Group had become very
large. Metsäliitto's original role as a supervisor of the wood sellers' interests had
blurred.
The second goal required an end to competition among the shareholder
companies. It did end, because Tehdaspuu acted with the mandate of four
shareholders, which made mutual competition impossible.
The rest of the goals (3 to 6) required cost cutting or better control of costs.
The goals had been defined as rather qualitative than quantitative, which may
be considered a weakness, but in the greatly fluctuating conditions of wood
procurement it was often the only option. Due to intensive development efforts,
cost management could be said to have improved and costs could be said to
have gone down. Outsider statements also support this conclusion.
Tehdaspuu obtained the forests of the shareholder companies, 550,000
hectares at a maximum, and along with them a great many professionals skilled
in forestry methods. There were, however, considerable differences between the
methods used by the various shareholders. Tehdaspuu had to choose the best
ones and to create new methods when necessary. The shareholders clearly
stated to Tehdaspuu that their forests were to be felled sensibly in terms of
wood production. An inventory taken in 1985 showed that the measures of
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Tehdaspuu had been the right kind: the forests had according to various
measuring results developed in a positive way and there was a 50 per cent
increase in the felling opportunities. The forests of the shareholder companies
gave a certain basic security to mills even when buying did not proceed
according to plan.
Before Tehdaspuu, in the early 1900s, there were a few companies in
Finland which were jointly owned by several companies, aiming at
rationalising wood procurement. After the 1930s, there were no joint woodprocurement organisations run by companies in Finland for three decades.
Although Tehdaspuu was not Finland's first rationalisation venture in wood
procurement, it was the most considerable of the ventures in this field so far. It
was the most considerable venture in terms of timber volumes and in terms of
number of personnel involved in the measures. It changed the arrangement of
wood procurement more than any other venture had done before it.
As a result of company acquisitions and mergers, Kymi [Kymmene Oy]
remained the only shareholder in Tehdaspuu in 1994. The operations of
Tehdaspuu ceased in 1996, when UPM-Kymmene Oy was established in the
combination merger of Tehdaspuu and Repola Oy. The forest department of
UPM-Kymmene was formed by combining Tehdaspuu and the forest
department of Yhtyneet Paperitehtaat Oy.
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class interaction. - Vieraan kielen opettajan
antama oikea-aikainen tuki luokkahuoneessa.
331 p. Yhteenveto 7 p. 2005.
VIERGUTZ, GUDRUN, Beiträge zur Geschichte
des Musikunterrichts an den
Gelehrtenschulen der östlichen Ostseeregion
im 16. und 17. Jahrhundert. - Latinankoulujen
musiikinopetuksen historiasta itäisen
Itämeren rannikkokaupungeissa 1500- ja
1600-luvuilla. 211 p. Yhteenveto 9 p. 2005.
NIKULA, KAISU, Zur Umsetzung deutscher
| `   @| ^~    
Maria Rilke und Einojuhani Rautavaara.
- Saksalainen runous suomalaisessa musiikissa, esimerkkinä Rainer Maria Rilke ja Einojuhani Rautavaara. 304 p. Yhteenveto
6 p. 2005.
SYVÄNEN, KARI, Vastatunteiden dynamiikka
musiikkiterapiassa. - Counter emotions
dynamics in music therapy. 186 p. Summary
4 p. 2005.
ELORANTA, JARI & OJALA, JARI (eds), East-West
trade and the cold war. 235 p. 2005.
HILTUNEN, KAISA, Images of time, thought
and emotions: Narration and the spectator’s
 
  Q|  
`  `^} { }   }    
kuvia. Kerronta ja katsojan kokemus
 Q| ^`| 
203 p. Yhteenveto 5 p. 2005.
AHONEN, KALEVI{^>  > 
cotton triangle. Trade and shipping between
America and Baltic Russia, 1783-1860.
572 p. Yhteenveto 9 p. 2005.
UTRIAINEN, JAANA, A gestalt music analysis.
Philosophical theory, method, and analysis of
Iegor Reznikoff’s compositions. - Hahmope 
^||
 ^``nen teoria, metodi ja musiikkianalyysi Iégor
  |`  |
 
3 p. 2005.
MURTORINNE, ANNAMARI, Tuskan hauskaa!
Tavoitteena tiedostava kirjoittaminen.
Kirjoittamisprosessi peruskoulun yhdeksännellä luokalla. - Painfully fun! Towards

 Q > ##
TUNTURI, ANNA-RIITTA, Der Pikareske Roman
als Katalysator in Geschichtlichen Abläufen.
Erzählerische Kommunikationsmodelle in
Das Leben des Lazarillo von Tormes, bei Thomas
@
   >    ^

183 p. 2005.
LUOMA-AHO, VILMA,      
\   < >   
- Luottojoukot – Suomalaisten julkisten
organisaatioiden sosiaalista pääomaa. 368 p.
Yhteenveto 8 p. 2005.
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PENTTINEN, ESA MARTTI, Kielioppi virheiden
varjossa. Kielitiedon merkitys lukion saksan
kieliopin opetuksessa. - Grammar in the
shadow of mistakes. The role of linguistic
knowledge in general upper secondary
school German grammar instruction. 153 p.
Summary 2 p. Zusammenfassung 3 p. 2005.
KAIVAPALU, ANNEKATRIN, Lähdekieli kielenoppimisen apuna. - Contribution of L1 to
foreign language acquisition. 348 p.
Summary 7 p. 2005.
SALAVUO, MIIKKA,Verkkoavusteinen opiskelu
yliopiston musiikkikasvatuksen opiskelukulttuurissa - Network-assisted learning
in the learning culture of university music
education. 317 p. Summary 5 p. 2005.
MAIJALA, JUHA, Maaseutuyhteisön kriisi1930-luvun pula ja pakkohuutokaupat
paikallisena ilmiönä Kalajokilaaksossa. Agricultural society in crisis – the depression
of the 1930s and compulsory sales as a local
phenomenon in the basin of the Kalajokiriver. 242 p. Summary 4 p. 2005.
JOUHKI, JUKKA, Imagining the Other.
Orientalism and occidentalism in TamilEuropean relations in South India.
-Tulkintoja Toiseudesta. Orientalismi ja
oksidentalismi tamileiden ja eurooppalaisten
välisissä suhteissa Etelä-Intiassa.
233 p. Yhteenveto 2 p. 2006.
LEHTO, KEIJO, Aatteista arkeen. Suomalaisten
seitsenpäiväisten sanomalehtien linjapapereiden synty ja muutos 1971–2005.
^ >      
    Q  {
499 p. Summary 3 p. 2006.
VALTONEN, HANNU, Tavallisesta kuriositeetiksi. Kahden Keski-Suomen Ilmailumuseon
Messerschmitt Bf 109 -lentokoneen museoar^\^^   * 
Museum value of two Messerschmitt Bf
     \      
Museum. 104 p. 2006.
KALLINEN, KARI, Towards a comprehensive
theory of musical emotions. A multi-dimensional research approach and some empirical
`  >||      
musiikillisista emootioista. Moniulotteinen
tutkimuslähestymistapa ja empiirisiä havaintoja. 71 p. (200 p.) Yhteenveto 2 p. 2006.
ISKANIUS, SANNA, Venäjänkielisten maahanmuuttajaopiskelijoiden kieli-identiteetti.
- Language and identity of Russian-speaking
    ^^ 
 6 c. 2006.
HEINÄNEN, SEIJA, Käsityö – taide – teollisuus.
Näkemyksiä käsityöstä taideteollisuuteen
1900-luvun alun ammatti- ja aikakausleh\  ¡^  
industrial art in the views of magazines and
trade publications of the early 20th Century.
403 p. Summary 7 p. 2006.
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KAIVAPALU, ANNEKATRIN & PRUULI, KÜLVI (eds),
Lähivertailuja 17. - Close comparisons.
254 p. 2006.
ALATALO, PIRJO, Directive functions in intracorporate cross-border email interaction.
- Direktiiviset funktiot monikansallisen
yrityksen englanninkielisessä sisäisessä
sähköpostiviestinnässä. 471 p. Yhteenveto 3
p. 2006.
KISANTAL, TAMÁS, „…egy tömegmészárlásról
mi értelmes dolgot lehetne elmondani?” Az
ábrázolásmód mint történelemkoncepció a
holokauszt-irodalomban. - “...there is nothing
intelligent to say about a massacre”. The
representational method as a conception of
history in the holocaust-literature. 203 p.
Summary 4 p. 2006.
MATIKAINEN, SATU, Great Britain, British Jews,
and the international protection of Romanian
Jews, 1900-1914: A study of Jewish diplomacy
and minority rights. - Britannia, Britannian
juutalaiset ja Romanian juutalaisten kansainvälinen suojelu, 1900–1914: Tutkimus juutalaisesta diplomatiasta ja vähemmistöoikeuksista. 237 p. Yhteenveto 7 p. 2006.
HÄNNINEN, KIRSI, Visiosta toimintaan. Museoiden ympäristökasvatus sosiokulttuurisena
jatkumona, säätelymekanismina ja
  
   ^ 
to action. Environmental education in
museums as a socio-cultural continuum,
regulating mechanism, and as innovative
communication 278 p. Summary 6 p. 2006.
JOENSUU, SANNA, Kaksi kuvaa työntekijästä.
Sisäisen viestinnän opit ja postmoderni näkökulma. - Two images of an employee; internal
communication doctrines from a postmodern
perspective. 225 p. Summary 9 p. 2006.
KOSKIMÄKI, JOUNI, Happiness is… a good
transcription - Reconsidering the Beatles
sheet music publications. - Onni on…
hyvä transkriptio – Beatles-nuottijulkaisut
uudelleen arvioituna. 55 p. (320 p. + CD).
Yhteenveto 2 p. 2006.
HIETAHARJU, MIKKO, Valokuvan voi repiä.
Valokuvan rakenne-elementit, käyttöympäristöt sekä valokuvatulkinnan syntyminen.
- Tearing a photograph. Compositional
 ^ {     < 
interpretation. 255 p. Summary 5 p. 2006.
JÄMSÄNEN, AULI, Matrikkelitaiteilijaksi
valikoituminen. Suomen Kuvaamataiteilijat
-hakuteoksen (1943) kriteerit. - Prerequisites
for being listed in a biographical
        
Encyclopedia of 1943. 285 p. Summary 4 p.
2006.
HOKKANEN, MARKKU, Quests for Health in
Colonial Society. Scottish missionaries and
medical culture in the Northern Malawi
region, 1875-1930. 519 p. Yhteenveto 9 p.
2006.
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RUUSKANEN, ESA, Viholliskuviin ja
viranomaisiin vetoamalla vaiennetut
työväentalot. Kuinka Pohjois-Savon Lapuan
liike sai nimismiehet ja maaherran sulkemaan
59 kommunistista työväentaloa PohjoisSavossa vuosina 1930–1932. - The workers’
halls closed by scare-mongering and the use
of special powers by the authorities. 248 p.
Summary 5 p. 2006.
VARDJA, MERIKE, Tegelaskategooriad ja
tegelase kujutamise vahendid Väinö Linna
romaanis “Tundmatu sõdur”. - Character
categories and the means of character
representation in Väinö Linna’s Novel The
Unknown Soldier. 208 p. Summary 3 p. 2006.
TAKÁTS, JÓZSEF, Módszertani berek. Írások
az irodalomtörténet-írásról. - The Grove
of Methodology. Writings on Literary
Historiography. 164 p. Summary 3 p. 2006.
MIKKOLA, LEENA, Tuen merkitykset potilaan ja
hoitajan vuorovaikutuksessa. - Meanings of
social support in patient-nurse interaction.
260 p. Summary 3 p. 2006.
SAARIKALLIO, SUVI, Music as mood regulation
in adolescence. - Musiikki nuorten tunteiden
säätelynä. 46 p. (119 p.) Yhteenveto 2 p. 2007.
HUJANEN, ERKKI, Lukijakunnan rajamailla.
Sanomalehden muuttuvat merkitykset
arjessa. - On the fringes of readership.
The changing meanings of newspaper in
everyday life. 296 p. Summary 4 p. 2007.
TUOKKO, EEVA, Mille tasolle perusopetuksen
englannin opiskelussa päästään? Perusopetuksen päättövaiheen kansallisen arvioinnin 1999 eurooppalaisen viitekehyksen
taitotasoihin linkitetyt tulokset. - What level
do pupils reach in English at the end of the
comprehensive school? National assessment
results linked to the common European
framework. 338 p. Summary 7 p. Sammanfattning 1 p. Tiivistelmä 1 p. 2007.
TUIKKA, TIMO, ”Kekkosen konstit”. Urho
Kekkosen historia- ja politiikkakäsitykset
teoriasta käytäntöön 1933–1981. - ”Kekkonen´s
way”. Urho Kekkonen’s conceptions of history
and politics from theory to practice, 1933–1981
413 p. Summary 3 p. 2007.
Humanistista kirjoa. 145 s. 2007.
NIEMINEN, LEA, ^   ¡
^      ^ 
in early child language. 296 p. Tiivistelmä 7 p.
2007.
TORVELAINEN, PÄIVI, Kaksivuotiaiden lasten
fonologisen kehityksen variaatio. Puheen
ymmärrettävyyden sekä sananmuotojen
tavoittelun ja tuottamisen tarkastelu.
- Variation in phonological development
Q    
of speech intelligibility and attempting and
production of words. 220 p. Summary 10 p.
2007.
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SIITONEN, MARKO, Social interaction in online
multiplayer communities. - Vuorovaikutus
verkkopeliyhteisöissä. 235 p. Yhteenveto 5 p.
2007.
STJERNVALL-JÄRVI, BIRGITTA,
Kartanoarkkitehtuuri osana Tandefelt-suvun
elämäntapaa. - Manor house architecture as
part of the Tandefelt family´s lifestyle. 231 p.
2007.
SULKUNEN, SARI{*     
international reading literacy assessment.
  >  * | 
autenttisuus kansainvälisissä lukutaidon
arviointitutkimuksissa: PISA 2000. 227 p.
Tiivistelmä 6 p. 2007.

, Magyar Alkibiadés. Balassi
Bálint élete. - The Hungarian Alcibiades. The
life of Bálint Balass. 270 p. Summary 6 p. 2007.
MIKKONEN, SIMO, State composers and the
red courtiers - Music, ideology, and politics
in the Soviet 1930s - Valtion säveltäjiä ja
punaisia hoviherroja. Musiikki, ideologia ja
politiikka 1930-luvun Neuvostoliitossa. 336 p.
Yhteenveto 4 p. 2007.
sIVUNEN, ANU, Vuorovaikutus, viestintä | > }  `^
 }   
tiimeissä. - Social interaction, communication
  >  `     ^
251 p. Summary 6 p. 2007.
LAPPI, TIINA-RIITTA, Neuvottelu tilan
tulkinnoista. Etnologinen tutkimus
sosiaalisen ja materiaalisen ympäristön
vuorovaikutuksesta jyväskyläläisissä
kaupunkipuhunnoissa. - Negotiating urban
spatiality. An ethnological study on the
interplay of social and material environment
in urban narrations on Jyväskylä. 231 p.
Summary 4 p. 2007.
HUHTAMÄKI, ULLA, ”Heittäydy vapauteen”.
Avantgarde ja Kauko Lehtisen taiteen murros
$ >   ^¤$
The Avant-Garde and the artistic transition of
Kauko Lehtinen over the period 1961–1965.
287 p. Summary 4 p. 2007.
KELA, MARIA, Jumalan kasvot suomeksi.
Metaforisaatio ja erään uskonnollisen
^ |     
Metaphorisation and the emergence of a
 >   ^^ 
2007.
SAARINEN, TAINA, Quality on the move.
Discursive construction of higher education
policy from the perspective of quality.
- Laatu liikkeessä. Korkeakoulupolitiikan
diskursiivinen rakentuminen laadun
näkökulmasta. 90 p. (176 p.) Yhteenveto 4 p.
2007.
MÄKILÄ, KIMMO, Tuhoa, tehoa ja tuhlausta.
Helsingin Sanomien ja New York Timesin
ydinaseuutisoinnin tarkastelua diskurssianalyyttisesta näkökulmasta 1945–1998.
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- ”Powerful, Useful and Wasteful”. Discourses
of Nuclear Weapons in the New York Times
and Helsingin Sanomat 1945–1998. 337 p.
Summary 7 p. 2007.
KANTANEN, HELENA, Stakeholder dialogue
 >  > > ^      
of higher education. - Yliopistojen
sidosryhmävuoropuhelu ja alueellinen
sitoutuminen. 209 p. Yhteenveto 8 p. 2007.
ALMONKARI, MERJA, Jännittäminen opiskelun
           
study-related communication situations. 204 p.
Summary 4 p. 2007.
VALENTINI, CHIARA, Promoting the European
Union. Comparative analysis of EU
^^     >      
Italy. 159 p. (282 p.) 2008.
PULKKINEN, HANNU, Uutisten arkkitehtuuri
- Sanomalehden ulkoasun rakenteiden järjestys
ja jousto. - The Architecture of news. Order
 < Q   >   
280 p. Yhteenveto 5 p. 2008.
MERILÄINEN, MERJA, Monenlaiset oppijat
englanninkielisessä kielikylpyopetuksessa
- rakennusaineita opetusjärjestelyjen tueksi.
- Diverse Children in English Immersion:
Tools for Supporting Teaching Arrangements.
197 p. 2008.
VARES, MARI, The question of Western
Hungary/Burgenland, 1918-1923. A
  ¥       
national and international policy. - LänsiUnkarin/Burgenlandin kysymys 1918–1923.
Aluekysymys kansallisen ja kansainvälisen
politiikan kontekstissa. 328 p. Yhteenveto 8 p.
2008.
ALA-RUONA, ESA, Alkuarviointi kliinisenä
käytäntönä psyykkisesti oireilevien
asiakkaiden musiikkiterapiassa – strategioita,
menetelmiä ja apukeinoja. – Initial assessment
as a clinical procedure in music therapy
of clients with mental health problems
– strategies, methods and tools. 155 p. 2008.
ORAVALA, JUHA, Kohti elokuvallista ajattelua.
Virtuaalisen todellisen ontologia Gilles
Deleuzen ja Jean-Luc Godardin elokuvakäsityksissä. - Towards cinematic thinking.
The ontology of the virtually real in Gilles
Deleuze’s and Jean-Luc Godard’s conceptions
of cinema. 184 p. Summary 6 p. 2008.
   Papyruksesta
megabitteihin. Arkisto- ja valokuvakokoelmien
|         ^
papyrus to megabytes: Conservation
management of archival and photographic
collections. 277 p. 2008.
SUNI, MINNA, Toista kieltä vuorovaikutuksessa.
Kielellisten resurssien jakaminen toisen
kielen omaksumisen alkuvaiheessa. - Second
language in interaction: sharing linguistic
resources in the early stage of second language
acquisition. 251 p. Summary 9 p. 2008.
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N. PÁL, JÓZSEF, Modernség, progresszió, Ady
  ¦ ¨| >| |
eszmetörténeti pozíció természete és
következményei. 203 p. Summary 3 p. 2008.
BARTIS, IMRE, „Az igazság ismérve az, hogy
> $| ¦ ^  ¨©ª ¨
 ¨^| «¨^¬>¦ ¬^«^«¦< 
és annak recepciójában. 173 p. Summary 4 p.
2008.
RANTA-MEYER, TUIRE, Nulla dies sine linea.
Avauksia Erkki Melartinin vaikutteisiin,
verkostoihin ja vastaanottoon henkilö- ja
reseptiohistoriallisena tutkimuksena. - Nulla
dies sine linea: A biographical and
      
composer Erkki Melartin. 68 p. Summary 6 p.
2008.
KOIVISTO, KEIJO, Itsenäisen Suomen kantaaliupseeriston synty, koulutus, rekrytointitausta ja palvelusehdot. - The rise, education,
the background of recruitment and conditions of service of the non-commissioned
`        #
Summary 7 p. 2008.
KISS, MIKLÓS, Between narrative and cognitive
  ^   

applied to Hungarian movies. 198 p. 2008.
RUUSUNEN, AIMO, Todeksi uskottua. Kansandemokraattinen Neuvostoliitto-journalismi
rajapinnan tulkkina vuosina1964–1973.
- Believed to be true. Reporting on the USSR
as interpretation of a boundary surface in
pro-communist partisan journalism 1964–
1973. 311 p. Summary 4 p. 2008.
HÄRMÄLÄ, MARITA, Riittääkö Ett ögonblick
näytöksi merkonomilta edellytetystä kielitaidosta? Kielitaidon arviointi aikuisten näyttötutkinnoissa. – Is Ett ögonblick a
`   ^     > > 
| ¥   ¥ `  
business and administration? Language
 ^   ^ 
<  ¥ ` tions for adults. 318 p. Summary 4 p. 2008.
COELHO, JACQUES, The vision of the cyclops.
^   > Q   >  
20th century and through the eyes of Man
Ray. 538 p. 2008.
BREWIS, KIELO, Stress in the multi-ethnic cus^         ¡
Developing critical pragmatic intercultural
professionals. – Stressin kokemus suomalaisten viranomaisten monietnisissä asiakaskontakteissa: kriittis-pragmaattisen kulttuurienvälisen ammattitaidon kehittäminen.
299 p. Yhteenveto 4 p. 2008.
BELIK, ZHANNA, The Peshekhonovs’ Workshop: The Heritage in Icon Painting. 239 p.
[Russian]. Summary 7 p. 2008.
MOILANEN, LAURA-KRISTIINA, Talonpoikaisuus,
säädyllisyys ja suomalaisuus 1800- ja 1900lukujen vaihteen suomenkielisen proosan
kertomana. – Peasant values, estate society
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and early twentieth-century narrative literature. 208 p. Summary 3 p. 2008.
PÄÄRNILÄ, OSSI, Hengen hehkusta tietostrategioihin. Jyväskylän yliopiston humanistisen
tiedekunnan viisi vuosikymmentä. 110 p.
2008.
KANGASNIEMI, JUKKA, Yksinäisyyden kokemisen avainkomponentit Yleisradion tekstitelevision Nuorten palstan kirjoituksissa. - The
|  ^
   
    ~   >\^ 
®   ^  
#
2008.
GAJDÓ, TAMÁS, Színháztörténeti metszetek a
¨ ¦>¦ª ¨ | ¦>
Segments of theatre history from the end of
the 19th century to the middle of the 20th
century. 246 p. Summary 2 p. 2008.
CATANI, JOHANNA, Yritystapahtuma kontekstina ja kulttuurisena kokemuksena. - Corpora            

140 p. Summary 3 p. 2008.
MAHLAMÄKI-KAISTINEN, RIIKKA, Mätänevän
velhon taidejulistus. Intertekstuaalisen ja
`>       ^   
L’Enchanteur pourrissant teoksen tematiikassa ja symboliikassa. - Pamphlet of the
rotten sorcerer. The themes and symbols that
       `>    
Apollinaire’s prose work L’Enchanteur
pourrissant. 235 p. Résumé 4 p. 2008.
PIETILÄ, JYRKI, Kirjoitus, juttu, tekstielementti.
Suomalainen sanomalehtijournalismi juttutyyppien kehityksen valossa printtimedian
 ¯   ^{{* 
 ^   } ^  >
of the development of journalistic genres
during the period 1771-2000. 779 p. Summary
2 p. 2008.
SAUKKO, PÄIVI, Musiikkiterapian tavoitteet
lapsen kuntoutusprosessissa. - The goals of
music therapy in the child’s rehabilitation
process. 215 p. Summary 2 p. 2008.
LASSILA-MERISALO, MARIA, | } `| 
rajamailla. Kaunokirjallisen journalismin
poetiikka suomalaisissa aikakauslehdissä.
  <    `  * 
    } ^  
magazines. 238 p. Summary 3 p. 2009.
KNUUTINEN, ULLA, Kulttuurihistoriallisten
materiaalien menneisyys ja tulevaisuus. Konservoinnin materiaalitutkimuksen heritologiset funktiot. - The heritological functions of
materials research of conservation. 157 p.
(208 p.) 2009.
NIIRANEN, SUSANNA, «Miroir de mérite».
Valeurs sociales, rôles et image de la femme
    ^¦¦  trobairitz.
- ”Arvokkuuden peili”. Sosiaaliset arvot,
roolit ja naiskuva keskiaikaisissa trobairitzteksteissä. 267 p. Yhteenveto 4 p. 2009.
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116 ARO, MARI, Speakers and doers. Polyphony
and agency in children’s beliefs about language learning. - Puhujat ja tekijät. Polyfonia ja
agentiivisuus lasten kielenoppimiskäsityksissä. 184 p. Yhteenveto 5 p. 2009.
117 JANTUNEN, TOMMI, Tavu ja lause. Tutkimuksia
kahden sekventiaalisen perusyksikön olemuksesta suomalaisessa viittomakielessä.
- Syllable and sentence. Studies on the nature
Q ¥  <     > 
Language. 64 p. 2009.
118 SÄRKKÄ, TIMO, Hobson’s Imperialism.
A Study in Late-Victorian political thought.
- J. A. Hobsonin imperialismi. 211 p. Yhteenveto 11 p. 2009.
119 LAIHONEN, PETTERI, Language ideologies in the
Romanian Banat. Analysis of interviews and
academic writings among the Hungarians
and Germans. 51 p. (180 p) Yhteenveto 3 p.
2009.
120 MÁTYÁS, EMESE,     ^ 
±    < |     
`     >      
 ^  ±     >^ sialen Oberstufe sowie in die subjektiven
Theorien der Lehrenden über den Einsatz
von Sprachlernspielen. 399 p. 2009.
121 PARACZKY, ÁGNES, Näkeekö taitava muusikko
sen minkä kuulee? Melodiadiktaatin ongelmat suomalaisessa ja unkarilaisessa taidemusiikin ammattikoulutuksessa. - Do accomplished musicians see what they hear? 164 p.
Magyar nyelvü összefoglaló 15 p. Summary
4 p. 2009.
122 ELOMAA, EEVA, Oppikirja eläköön! Teoreettisia ja käytännön näkökohtia kielten oppimateriaalien uudistamiseen. - Cheers to the
 <|¤*        derations on enchancing foreign language
 <| > #² ^^   >
1 p. 2009.
123 HELLE, ANNA, Jäljet sanoissa. Jälkistrukturalistisen kirjallisuuskäsityksen tulo 1980-luvun
Suomeen. - Traces in the words. The advent
of the poststructuralist conception of litera     ^^ 
2 p. 2009.
124 PIMIÄ, TENHO ILARI, Tähtäin idässä. Suomalainen sukukansojen tutkimus toisessa maailmansodassa. - Setting sights on East Karelia:
   > >   ¯
War. 275 p. Summary 2 p. 2009.
125 VUORIO, KAIJA, Sanoma, lähettäjä, kulttuuri.
Lehdistöhistorian tutkimustraditiot Suomessa ja median rakennemuutos. - Message, sender, culture. Traditions of research into the
        
change in the media. 107 p. 2009.
126 BENE, ADRIÁN Egyén és közösség. Jean-Paul
Sartre Critique de la raison dialectique ¬^«
^«  ^ >   ³©|¦<  dual and community. Jean-Paul Sartre’s

J Y V Ä S K Y L Ä

127

128

129

130

131

132

133

134
135

S T U D I E S

Critique of dialectical reason in the mirror of
the Hungarian reception. 230 p. Summary
5 p. 2009.
DRAKE, MERJA, Terveysviestinnän kipupisteitä. Terveystiedon tuottajat ja hankkijat
Internetissä. - At the interstices of health
communication. Producers and seekers of
health information on the Internet. 206 p.
Summary 9 p. 2009.
ROUHIAINEN-NEUNHÄUSERER, MAIJASTIINA,
Johtajan vuorovaikutusosaaminen ja sen
kehittyminen. Johtamisen viestintähaasteet
tietoperustaisessa organisaatiossa. - The
interpersonal communication competence
of leaders and its development. Leadership
communication challenges in a knowledgebased organization. 215 p. Summary 9 p.
2009.
VAARALA, HEIDI, Oudosta omaksi. Miten
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