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Metsätehon opas 

KUNTO 
METSURIN 

OHJEET 

Metsätyö vaatii tekijältään hyvää fyysistä kuntoa. Metsureitten kunnon 
ja terveyden parantamiseen on tarpeen kiinnittää entistä enemmän huo
miota. Oikean työtekniikan noudattamisen ja asianmukaisten työväli
neiden valinnan ohella on metsurin omakohtaisilla toimilla kunnon kohot
tamiseksi ja ylläpitämiseksi ratkaiseva merkitys hänen terveytensä ja työ
kykynsä kannalta . 

Tämän oppaan julkaisemisella Metsäteho on halunnut saattaa kaikkien 
metsissä työskentelevien käyttöön yhtenäisen kokoelman metsätyön kan
nalta keskeisiä kunto-ohjeita . Ohjeet on lähinnä suunnattu hakkuutyötä 
tekeville metsureille , mutta ne soveltuvat hyvin myös kaikille muille 
metsäalalla työskenteleville , kuten raivaussahan käyttäjille, istuttajille, 
metsäkoneen ajajille ja niin edelleen. Oppaan perusohjeiden avulla on 
helppo kehittää yksilölliset tarpeet huomioon ottava kunto-ohjelma. 

Erikoislääkintävoimistelija Tuulikki Järvinen ja lääket.lis. Kimmo Pesonen 
Työterveyslaitoksesta ovat tarkastaneet käsikirjoituksen. Käsikirjoituksen 
ovat lisäksi lukeneet liikuntatiet. maist. Eira Teikari Työtehoseura r.y: stä, 
metsänhoitaja Reino Viranko metsähallituksesta ja puheenjohtaja Pekka 
Virtanen Suomen Maaseututyöväen Liitto r.y : stä. Ammattikasvatushalli
tuksen metsäopetuksen osasto on antanut apuaan oppaan laadin
nassa. 

Kiitämme kaikkia edellä mainittuja asiantuntija-avusta. 

METSÄTEHO 



Metsurin tyO on suurelta osin ruumllllista tyotl. Ruumillllnen tyO tapah
tuu llhasvolman avulla. Llhakalen kunto vaikuttaa merklttlvlStl kehon 
tolmlntakykylsenl pysymiseen Ja tltl kautta siihen, kuinka kauan Ihminen 
pystyy tyOskentelemlln. Sydlmen Ja muun verenklertoellmlatOn kunto on 
tärkeä jokaiselle, mutta erityisesti ruumlllllsta tyOtl tekeville metsltyOn
teklJAlle. 

Moottorlsahassa voi vioittuneen osan vaihtaa uuteen. lhmlselll tltl mah
dollisuutta ei ole. HOIDA SIIS TERVEYTTÄSI JA KUNTOASI. 
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Lihaksen toiminta 
Kun lihas työtä tehtäessä vuoroin 
jännittyy ja rentoutuu , tehdään 
dynaamista lihastyötä. Lihakset 
toimivat samalla pumpun tavoin 
auttaen veren paluuta sydämeen. 
Tällöin lihaksen verenkierto pysyy 
riittävänä ja se saa tarvitsemiaan 
ravintoaineita ja happea. Sopival
la työtahdilla ja tauotuksella voi 
työskennellä pitkiäkin aikoja il
man väsymis- ja rasitusoireita. 

Lihaksen ollessa jännitty
neenä sen verenkierto vai
keutuu eikä se saa tarvitse
miaan ravintoaineita ja hap
pea. Lihas ei pysty poista
maan siihen kertyviä kuona
aineita kuten dynaamisessa 
lihastyössä. Tällaista työtä 
sanotaan staattiseksi li has
työksi. Se aiheuttaa lihak
sen nopean väsymisen ja 
kipeytymisen. 



Nykyisten tyOvlllnelden Ja -menetelmien klyttamlnen on uu .. 
tl llslnnYt ykslpuollaen llhastyOn osuutta. Uhakslln, jotka 
mlttuvat usein staattlaestl, syntyy llhaskovettumla Ja klpeyty
mlä. Työajan JAikaan tapahtuvat lepo Ja liikunta elYlt aina.pysty 
elvyttlmlln llhakala ennalleen. Siksi nlllle on annettava elpy
mlamahdolllauus myoa tyOvalhelden vllilll Ja taukojen aikana. 

Kaatotyö rasittaa 
• selkää 
• käsiä 
• jalkoja 

Kaatotyön rasitusta vähentää 
• hyvä työtekniikka 
• usein tapahtuva selän oikaisu 
• oikea hengitystekniikka. Hengitä sisään nenän kautta , niin että 

vatsa kohoaa, ja huokaisten ulos . Näin keuhkot " tuulettuvat" . 

Tue kyynärpäitä polviin 
kaatosahauksen aikana. 

Ojenna selkä ja " tuuleta keuhkot" 
jokaisen kaatosahauksen jäi keen. 
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METSÄOHJELMA 

Karsintatyö rasittaa 
• selkää 
• käsivarsia 
• sormia 

Karsi n ta työn 
rasitusta vähentää 
• hyvä ja oikea työtekniikka 

·· · ·· · ······ ·· ········· · ··· · ········· · ····· 

• työvaiheiden välillä tapahtuva selän oikaisu 
• sormien ja käsien rentoutus (verenkierron elvyttäminen) 

Pyri saamaan runko sopivalle 
korkeudelle. Tue sahaa runkoon 
äläkä purista sahaa tarpeettoman 
voimakkaasti . Muista hyvä jalka
työskentely . 

Rentouta jokaisella tauolla sor
miasi ja hartioitasi ravistelemalla 
niitä. Koukista ja ojenna sormia 
muutamia kertoja. 



METSÄOHJELMA 

Nosto- ja siirtelytyö rasittaa 

.. tCi'{"\i:,f 
• selkää 

- nivelet ja lihakset ylikuormittuvat 
helposti 

- nikaman välilevy voi siirtyä pai
koiltaan painamaan hermojuurta 
(iskiassärky) 

• hengitys- ja verenkiertoelimiä 

Nosto- ja siirtelytyön 
rasitusta vähentää 
• selän ja alaraajojen lihasten har

joittaminen vahvoiksi ja kestäviksi 
• oikea nostotekniikka 

- selkä suorana noston aikana 
- vahvat jalka- ja reisilihakset 

työskentelevät 
- keuhkot ilmaa täyteen noston 

ajaksi 

... 

• pitävät otteet ja askeleet 
• alaraajojen lihasten 

rentoutus 

Käyttäessäsi oikeaa nostotekniikkaa Rentouta alaraajojesi lihaksia 
selkänikamien välilevyyn , niveliin ja työn lomassa esim. heilutta
lihaksiin kohdistuva kuormitus on maila jalkoja vuorotellen ren
tasainen ja selän kannalta edullinen . tona eteen ja taakse. 
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Ylal 1 ohjetta 

• Käytä asianmukaisia ja turvallisia työ- ja suojavälineitä. 

• Aloita työskentely kevyemmistä työvaiheista. 

• Pyri järjestämään työsi niin, että raskaammat ja kevyemmät työvaiheet 
vuorottelevat työpäivän kuluessa. 

• Pidä 1-2 taukoa tunnissa. Sopiva tauon pituus on 4-8 minuuttia. 
Käytä tauko oikein rentouttamalla työssä rasittuneet lihakset ja nivelet. 

• Vältä tupakointia työaikana. 

• Suorita lyhytaikainen, rentouttava käsinriipunta aina, kun näet siihen 
mahdollisuuden. 

• Käytä taukotupaa pitääksesi itsesi lämpimänä pitempien taukojen, 
esim. ruokailun aikana. 

• Syö lämmintä, ravitsevaa ja vitamiinipitoista ruokaa. Älä korvaa ruokai
lua kahvilla ja pullalla. 

• Aloita työ pitemmän tauon jälkeen rauhallisesti, kunnes lämpenet. 
Näin torjut lihasten ja nivelten venähtämistä. 
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KOTIOHJEL 

1. 
Aloita voimistelu veren
kiertoa vilkastuttavalla ver
ryttelyllä, esim. rennolla 
paikallaan juoksulla, jol
loin lihaksesi lämpenevät 
ja nivelesi mukautuvat var
sinaisiin voimisteluliikkei
siin . Pidä aluksi ylimääräi
siä vaatteita ylläsi saadak
sesi kudokset lämpiämään 
ja vertymään. 

2. 
Päinmakuu , tyyny vatsan 
alla. Nosta ylävartalo ja 
alaraajat irti lattiasta 5-15 
kertaa. Pidä niska suorana 
ja kasvot alaspäin liikkeen 
aikana. 

3. 
Olkapäiden pyöritys. Suun
nan vaihto joka viidennen 
pyörityksen jälkeen . Noin 
30 kertaa. 

AT 
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KOTIOHJELMAT 

4. 
Käsien heilutus vuorotah
dissa samalla polvia not
kistaen. Noin kaksi mi
nuuttia. 

5. 
Selinmakuu polvet kou
kussa, jalkaterät esim. 
kaapin alla. Nouse hitaas
ti kerien istumaan niin , et
tä pää nousee ensin, sit
ten lapaluut jne. Laskeudu 
alas päinvastaisessa jär
jestyksessä. Noin 15 ker
taa. 

6. 
Ota pyöreä kapula , johon 
kii nnitetyn narun päässä 
on noin yhden kilon paino. 
Li ikuta painoa ylös ja alas 
pyörittämällä kapulaa noin 
yhden minuutin ajan. 



KOTIOHJELMAT 

7. 
Rentoja hyppyjä haara- ja 
perusasentoon noin yhden 
minuutin ajan. 

8. 
Etunoja lattialla. Ojenna ja 
koukista kyynärpäät polvet 
ja vartalo suorina noin 10 
kertaa. 

9. 
Riipunta. Ota varma ote 
jalat alustalla. Anna pol
vien mennä koukkuun ja 
vartalon painon siirtyä hi
taasti käsien varaan. Jän
nitä lihakset ennen kuin 
irrotat otteen . Riipu esim . 
kolme kertaa. 

10. 
Loppuverryttely . Lopeta 
harjoitus vähitellen hidas
taen. 
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Työnteko nostaa kuntoa vain työn vaatimuksia vastaavalle tasolle. 

Mitä parempi kunto on, sitä vähemmän työ rasittaa ja sitä enemmän voi
mia on jäljellä vielä työpäivän päätyttyäkin. 

Jos voimavarat ehtyvät työpäivän aikana tavallisella työvauhdilla, kunto on 
huono tai työ liian raskasta . Kuntoa voi kohottaa kuntoliikunnan avulla. 

Sopivia kuntoliikuntamuotoja ovat esim . hölkkä, hiihto, uinti, pyöräily, 
palloilu jne . 

Harjoitukset on syytä aloittaa varovasti ottamalla huomioon ikä ja kunto, 
jotta elimistö ehtii sopeutua ja vältyttäisiin vammautumiselta. 

Jotta harjoitus kohottaisi hengitys- ja verenkiertoelinten kuntoa, sydämen 

sykkeen on noustava vähintään 170 lyöntiin - ikä/minuutti, esim. 30-vuo
tiaalla 170-30=140 lyöntiin/min. Harjoituksen tulee hengästyttää ja hi

koiluttaa, mutta se ei saa aiheuttaa rintakipua eikä pahanolon tunnetta. 
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Jos harjoitus 1<uitenkin aiheuttaa kipua, joka ei levossa häviä tai joka 
uusiutuu seuraavan harjoituksen aikana, on syytä mennä lääkärintarkas
tukseen. 

Harjoituksen tulisi kerrallaan kestää 1f2-1 tuntia ja toistua 2-4 kertaa 
viikossa. Aterian jälkeen on pidettävä vähintään 2 tunnin tauko ennen har

joituksen aloittamista. 

Kuntolenkin aikana voidaan suorittaa sopivia voimisteluliikkeitä. 

Harjoitus on ollut sopivan tehokas, mikäli olo sen jälkeen tuntuu mukaval
ta. Lämmin suihku tai sauna harjoituksen jälkeen auttaa rentoutumista. 
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Oheisesta Cooperin testistä saat viitteitä kuntosi tasosta, ja sen avulla voit 
myös seurata kuntosi kehittymistä. Testi suoritetaan liikkumalla 12 minuu
tin ajan tasaisella maalla juosten tai kävellen ja toteamalla liikuttu matka. 
Arvosanat ovat vain suuntaa antavia. Testi ei ole tarkoitettu kilpailuksi, 
vaan oman kunnon tarkkailukeinoksi. Verryttele myös ennen testiä . 

Cooperin testi miehille 

lkå, vuotta 

Kunto alle 30 30-39 40-49 50 

12 minuutissa liikuttu matka, m 

Erittäin hyvä 2800 2640 2480 2400 

Hyvä 2400 2240 2080 2000 

Tyydyttävä 2000 1830 1670 1 600 

Huono 1600 1530 1 370 1 290 

Erittäin huono alle 1 600 alle 1 530 al le 1 370 alle 1 290 
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