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.ALKULAUSE 

Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton v. 1945 perustama metsätyöntutkimus
osasto, joka käyttää lyhennysnimeä Metsäteho, järjesti keväällä 1945 lähinnä teolli
suuden metsänhoitajille .b..'ll!'ssit, joilla pidetyistä esitelmistä pääosa jlmestyi painosta 
nimellä Metsätyöntutkimukset (Met ätehon julkaisuja n:o 1). Samantapaiset kurssit 
pidettiin 12. 6.-16. 6. 1946 ja niiden esitelmistä osa on koottu esillä olevaan julkaisuun. 
Esitelmät on tahdottu siten saattaa laajempienkin piirien käytettäviksi ja kursseihin 
osallistuneille muistin virkistykseksi. · 

Vaikka metsäteollisuusliikkeet ja Valtion Polttoainetoimisto, joka myös on liittynyt 
Metsätehon jäseneksi, ovatkin auliisti myöntäneet varoja Metsätehon toimintaan, on 
sen henkilökunta kuitenkin varsin pieni verrattuna työmaan laajuuteen ja tehtävien 
tärkeyteen. Teollisuusliikkeiden kenttämiehistön apua ja tukea käyttäen voidaan kui
tenkin työtä tuntuvasti laajentaa. Se edellyttää tältä taholta kiinnostusta ja harrastusta 
asiaan sekä samalla myös metsätyöntutkimuksen päämäärien ja menetelmien tärkeimpien 
perusteiden tuntemista. Puheena olevat kurssit ovat osaltaan pyrkineet herättämään 
tätä harrastusta sekä keskitetyssä, helposti omaksuttavassa muodossa antamaan yleis
katsauksia metsätyöntutkimuksen eräistä osista. 

On ilmeistä, että meidän on saatava metsätöiden rationalisoinnissa ja tutkimuksessa 
aktiivinen rintama nykyistä paljon laajemmaksi. Vähitellen alkaa jo jokaisella it eään 
arvossa pitävällä metsäteollisuusliikkeellä olla tehtaitaan varten omat työntutkijansa. 
Nimenomaan tähän tarkoitukseen palkattuja ja sitä varten koulutettuja metsämiehiä 
ei sen sijaan ole ainoallakaan metsäteollisuusliikkeellä puutavaran hankintaa varten. 
Ja kuitenkin on esim. työväen lukumäärä metsätöissä paljon suurempi kuin puunjalostus
tehtaissa. J a puutavaran hankintaan vuosittain käytetyt varat nousevat suuriin sum
miin. Mainittakoon vain esimerkkinä, että hankintakautena 1946-47 laskettiin metsä
teollisuusliikkeiden käyttäneen puutavaran hakkuuseen ja kuljetukseen n. 22 miljardia 
mk. Jos näiden valtavien töiden ratianalisointiin käytettäisiin edes suunnilleen samassa 
suhteessa varoja ja miehistöä kuin varsinaisiin tehdastöihin , olisi metsätyöntutkimuksen 
vauhti vallan toinen kuin nykyään. 

On kuitenkin tunnustettava, että toistaiseksi on metsätyöntutkimuksen alalla ollut 
koulutettujen työvoimien puutekin haittaamassa. Sen jälkeen kun toht. Aro aloit i 
yliopistossa metsätyöntutkimuksen opetuksen sekä erillisenä tämän nimisenä apuaineena 
että tulevien metsänhoitajien metsäteknologian kurssiin liittyvänä, on . entään jo nyt 
alkanut olla saatavissa nuoria, innostuneita metsänhoitajia, joilla on ainakin tärkein 
peruskoulutus. Ja opiskelevien parissa näyttää olevan runsaasti kiinnostusta metsä
työntutkimukseen . Toivottavaa olisi, että yliopisto voisi taata tämän tärkeän opetu alan 
pätevän jatkuvuuden, si.Uä metsätaloutemme lähitulevaisuus tarvitsee runsaasti met
sätöiden ratio~ali ointiin ja en tarvit eroaan tutkimustyöhön pystyvää väkeä. 

Hel ingissä joulukuus a 194 7. 
Eino Saari. 
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METSÄ TYÖNTUTKIMUSTEN TARPEELLISUUDESTA. 

Metsätiet. kand. Jaakko V ö r y. 

Kun puhutaan työntutkimuksesta ja rationa
lisoimisesta, jätetään harvoin mainitsematta ame
rikkalaisen insinöörin F. W. Ta y l o r'in nimi. 
Häntähän pidetään varsinaisesti tällaisen toi
minnan isänä. Jo ennen häntäkin oli työntutki
muksia suoritettu, mutta vasta Taylorin toimin
nan jälkeen työntutkimus ja rationalisointi alkoi
vat levitä ja tulla laajalti tunne uiksi. 

Taylor vaikutti A merikassa jo ennen 
ensimmäistä maailmansotaa, siis tämän vuosi
sadan ensi kymmenellä. Silloin hän oli jo tunnettu 
ja tunnustettu. Rationalisoimisaatteet jotka sit
ten johtivat työntutkimusten vähittäiseen alka
miseen, syntyivät hänen päässään jo pariakym
mentä vuotta aikaisemmin, 1880-luvulla. Vaikka 
nämä tapaukset ovat meistä kaukana sekä paikal
lisesti että ajallisesti , ja vaikka olosuhteet Ame
rikassa silloin olivat varmaan koko joukon toiset 
kuin meidän päiviemme Suomessa, voidaan sit
tenkin huomata yhtäläisyyksiä, jotka antavat 
aiheen tuoda esiin asioita Taylorin ajoilta. 

Taylor oli tehnyt sen havainnon, että työsaa
vutukset eri tehtaissa, joissa hän oli työskennel
lyt sekä tavallisena työläisenä että työnjohtajana 
ja insinöörinä, olivat melkoista alhaisemmat 
kuin mihin hän oman kokemuksensa ja havain
tojensa mukaan tiesi usein helpostikin päästävän. 
Ryhtyessään aluksi yllyttämään työtovereitaan 
ja myöhemmin kiihoittaessaan alaisiaan parem
piin työnsuorituksiin hän vähitellen joutui mitä 
perusteellisimpiin työntutkimuksiin. . 

Eräänä syynä huonoihin työtuloksiin hän totesi 
olevan epätyydyttävien palkkaperusteiden. Paitsi 
sitä, että palkat eivät olleet ns. oikeudenmukaiset, 
ts. työvaikeutta vastaavat, niis ä oli se vika, 
ettei työntekijä usein ollut selvillä esim. päivässä 
suorittamansa työn määrästä ja siis ansiostaan. 
Tällaisten seikkojen Taylor totesi suuresti hait
taavan työtulosten paranemista. 

Puoli vuosisataa Taylorin aikojen jälkeen alet
tiin meillä S u o m e s s a metsätöiden alalla 
yleisesti tulla samanlaisiin ajatuksiin. Aina niin 
myöhään kuin päättyneen suursodan aa tovuosiin 
saakka elettiin täällä metsätöiden suhteen jok
seenkin yleisesti siinä käsityksessä että ne sujuvat 
parhaiten itsestään omalla painollaan. Mitään 
erikoisempaa ääntä ei näistä ennen kaikkea suurta 
ruumiillista ponnistusta vaativista ja usein hyvin 
vaikeissa olosuhteissa suoritettavista töistä 
pidetty. Korkeintaan saatettiin runollisesti ylis
tää tukkijätkien reipasta elämää suurilla saloilla 
lumisen talven ke kellä. 

Vaikka rationalisointia ja työn u kimusta oli 
jo pitkän aikaa meidänkin maa amme sovellettu 
etenkin tehdasteollisuuden alalle eivät ne metsä
talouden alalla S[laneet yleis ä mielenkiintoa 
osakseen siitäkään huolimatta, et ä useat ksi
tyiset käytännön metsämiehet . uorit ivat pal
jonkin kokeiluja ja,. eräät tutkijat tekivät perus-

teellisiakin tutkimuksia. Yleisesti varmaan kat
sottiin metsätöiden olevan niin yksinkertaisia 
ja alkeellisia, ettei niissä rationalisoinnilla. ja työn
tutkimuksilla saataisi paljoakaan aikaan. Tosin 
oli jo ajat sitten hyljätty sellaiset käsitykset , 
joita muuten niin nerokas maanmiehemme J. W. 
Snellman ailwinaan esitti: >>Siellä, missä on met
sää, on lmrjuuttakin. Hakkuu ja ajo elättää 
ketään tuskin päivääkään vuoden kuluessa; se 
on työtä, joka ei vaadi mitään henkistä ponnis
tusta, vaan tietämättömyys ja raakuus ovat sen 
seurauksia. - Metsänviljely vaatii muutaman 
kädenliikkeen ja vähän enemmän tietoa ja älyä 
kuin puiden kaadossa, karsimisessa ja kuljetuk
sessa tarvitaan.>> 

Palataksemme jälleen ratianalisointiin ja työn
tutkimuksiin ja toisaalta niihin käsityksiin, että 
yksinkertaisiin töihin ei tarvittaisi tutkimuksia, 
kun niitä pyritään · tehostamaan, haluan taas 
vedota Tayloriin. Palautan tässä lyhyesti mie-

· leen useille kai tunnetut, klassiilisiksi käyneet 
esimerkit siitä, miten yksinkertaisten töiden työ
tuloksia Taylor kykeni tutkimustensa perusteella 
parantamaan. 

Ensimmäinen esimerkki koskee takkiraudan 
lastausta miesvoimin rautatievaunuihin. Työ suo
ritettiin siten, että mies otti kasasta 40 kg mää- · 
rän rautoja ja kantoi ne lankkusiltaa myöten n. 
10 metrin päässä olevaan rautatievaunuun. Työ 
tehtiin urakkapalkalla, ja miehet lastasivat keski
määrin 12Yz tonnia miestä kohti päivässä. Taylor 
tarkkaili tätä työtä ja suoritti eräitä laskelmia. 
Sitten hän valitsi lastaajien joukosta yhden mie
hen, joka oli ehkä tavallista voimakkaampi, 
mutta ei järin terävä-älyinen. Mies ansaitsi 
tähän mennessä tehdessään hiessä päin tätä ras
kasta työtä 1 doll. 15 senttiä päivässä. Nyt 
hänelle luvattiin 1 doll. 85 senttiä, siis n. 60 % 
enemmän päivässä, jos hän suostuisi tekemään 
lastaustyötä ohjeiden mukaan, jotka eivät kui
tenkaan merkinneet sitä, että hänen olisi tarvin
nut rasittaa itseään sen enempää kuin ennenkään. 
Mies teki työtä käskettyä ja noudatti tarkasti 
annettuja ohjeita. Ne olivat vain ellaisia, että 
hän määräaikaan otti tietyn määrän rautoja 
kasasta ja kantoi ne entiseen tapaan vaunuun ja 
taas määräaikana istui penkille levähtämään, 
kunnes sai tarkkailijalta luvan jatkaa työtä. 
Illalla mies oli tavallista vähemmän rasittunut 
ja sai käteensä luvatun korkeamman palkan. 
Mutta kun hän aikaisemmin oli lastannut hiellä ja 
vaivalla 12Yz tonnia iltaan mennessä, oli työtulos 
nyt kokonaista 4 7 Yz toimia, siis lähe neljä kertaa 
niin ·suuri kuin ennen. Tällä esimerkillä Taylor 
osoitti, että niinkin yksinkertaisen työn kuin 
raudanlastauksen järjestely saattaa olla tiedettä. 
Eikä suinkaan mitään tiedettä tieteen vuoksi , va.an 
tiedettä, josta oli välitöntä ja nopeaa hyötyä sekä 
työläiselle että ennen kaikkea työn teettäjälle. 
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Toisena Taylorin klassillisena esimerkkinä 
haluan tässä mainita lapioimistyön, siis hiekan. 
hiilen, malmin tms. lapioimisen kuljetusvaunui
hin. Kokeilujen tuloksena Taylor havaitsi, että 
päivän lapioimistulos miestä kohden saatiin 
nousemaan 16 tonnista 59 tonniin, siis yli 3%
kertaiseksi. Tulokseen ei tällä kerralla päästy 
määrättyä aikataulua, siis tiettyä työtahtia nou
dattaen, vaan yksinkertaisesti siten, että valit
tiin sopivan kokoinen lapio, joka ei ollut liian 
pieni eikä liian suuri. 

Kolmanneksi esimerkiksi ottaisin vielä erään 
edellisiä hieman mutkikkaamman työn, nimit
täin tiiliseinän muurauksen. Taylorin oppilaan 
G i 1 b r et h i n suorittamien työliiketutkimus
ten tuloksena aatiin muuraustyössä työtulos 
nousemaan n. 3-kertaiseksi, nimittäin 120 tiilestä 
350 tiileen tunnissa miestä kohden. Tulokseen 
päästiin mm. asettamalla tiilet ja laasti erikoiselle 
telineelle, niin ettei muurarin tarvinnut kumartua 
ja kääntyä niitä ottamaan, ja järjestämällä sekä 
opettamalla mies työskentelemään yhtaikaa 
kummallakin kädellä, ei samasta esineestä kiinni 
pidellen vaan paremminkin · siihen tyyliin, ettei 
oikea käsi tiennyt mitä vasen teki. 

Kaikis a näissä mainituissa tapauksissa oli · 
kysymys urakkatöistä, joissa usein perusteelli-
enkin ammattitaidon omaavat miehet työsken

telivät ja joi sa töitä valvoivat alansa tuntevat 
työnjohtajat. Mainites aan esimerkkeinään juuri 
edellä kuvatut yksinkertaiset työt Taylor tahtoi 
o oittaa, että työn johtamisen ja suunnittelun 
on oltava tiedettä, jos tuloksia halutaan paran
taa, ja että niitä myös varmasti voidaan paran
taa, oli sitten kysymys minkälaisesta · työstä 
tahansa. 

Mutta mikä teki Taylorille mahdolliseksi etu
käteen tietää ja suorastaan laskea, että esim. 
tuo sa mainitussa raudan lastaustyössä tuloksia 
voitiin monin verroin parantaa 1 Selityksenä ei ole 
mikään onnellinen, nerokas mieleenjuolahdus tai 
rohkea ja onnistunut kokeilu. Ei. Taylor saattoi 
etukäteen varmasti laskea tällaisen erittäin ras
kaan ruumiilli en työn päivätuloksen niiden moni
vuotisten, joskus epäonnistuneidenkin, sitkeiden 
ja paljon maksaneiden tarkkojen tu~kimusten 
-peru teella , joita hänen johdollaan oli suoritettu. 
Hän oli noiden tutkimusten avulla saanut mää
rätyksi , kuinka suuri o a työajasta oli käytettävä 
työhön ja kuinka suuri osa lepoon sekä kuinka 
usein ja kuinka pitkiä lepotaukoja oli pidettävä, 
jotta ruumis kestäisi raskasta lihastyötä jatku
vasti. Niin hän saattoi sitten panna koemie
hensä toimimaan ennakolta laaditun aikataulun 
mukaan välittämättä ollenkaan toisten miesten 
työntahdista. - Samantapaista menetelmäähän 
myös Paavo Nurmi aikoinaan käytti maailman
ennätyk iä juostessaan. 

Lapiotutkiron taas suoritettiin täysin kokeelli
e ti . Taylor teetti uuren määrän eri kokoisia 

lapioita kokonaiselle työryhmälle ja suoritutti 
itten erilaisten aineiden lapiointia. Näin mää

rättiin edullisin lapion koko eri aineita lapioi
tae sa. 

Muuraustutkimus oli jo edellisiä enemmän työtä 
vaatinut tutkimus. Siinä oli tutkittava muurarin 
jokainen liike ja kokeillen suunniteltava, miten 
niistä voitaisiin vähentää tarpeettomat ja yksin
kertaistaa jäljelle jäävät. Lopputulos osoitti, 
että tutkimu ten suorittaminen joka tapaukse sa 
oli kannattanut. 

Tässä on pitkälti tullut puhutuksi Taylorin 
tutkimuksista . Kuten tiedetään. hänen järjestel
mänsä on herättänyt myö ankaraakio arvoste
lua, koska on väitetty, ja varmaan o ittain oikeu
tetustikin , että tarkoituksena oli pääa ia a puser
taa työläi e tä irti niin paljon kuin mahdollista, 
ilman että tämä samalla oli i saanut täyttä kor
vausta lisätyistä vaivoi taan. Mutta näiden eik
kojen pohtiminen ei kuulu tämän e ityksen puit
teisiin. Todettakoon vain että Taylorin menetel
mät on otettu laajalti käytäntöön erikoisesti 
pyrittäe sä rationali oimaan teolli uustyötä. 

Palatkaamme käsittelemään metsätöitä. 
Meidän maas amme herättiin siis ylei emmin va ta 
sotavuosina huomaamaan että metsätalon kaan ei 
tullut toimeen ilman työntutkimuksia ja rationa
li ointia. Ensinnäkin: palkkaperu teet olivat 
metsätöis ä aivan epämääräiset. Ko ka työt met
sissä ovat monenlaisia ja työtulokset riippuvat 
mitä moninaisimmista seikoi ta . amanaikaisesti , 
ei kukaan voi mennä uoralta kädeltä sanomaan 
paljonko mi täkin työ tä on maksettava, jotta 
palkka vastaisi sama ta t ö tä toisenlaisissa olo
suhteissa saatavaa palkkaa. Kun maassamme 
sotavuosina mie ten rintamalla olle sa tuli ankara 
pula työvoima ta joutuivat erikoi e ti metsätöi
den teettäjät sen huomaamaan. Tunnustettujen 
ja oikeudenmukaisten palkkaperusteiden puuttu
minen varmasti oli eräänä tärkeänä tekijänä vai
kuttama sa, että jäljelle jääneet miehet eivät 
hevin pysyneet met ätöi ä, kun muualla oli 
tarjolla työtä, joka, paitsi sitä että e yleensä oli 
kevyempää ja muutenkin helpompaa ja tuntui 
samalla paremmin palkatulta, houkutteli eri
koisesti juuri siksi e tä palkkaperu teista voitiin 

· saada helpo ti elvää ja tarjottuja palkkoja voi
tiin siten vaiva ta vertailla. 

Oikeudenmukaistenpalkkaperu teiden määrää
mistä varten huomattiin nyt väl tämättömäksi 
saada selvitetyksi ke kimääräi et t ötulokset eri
laisis a metsätöissä. Tämän havahtumi en käy
tännöllisenä ilmauk ena oli että met ät öläisten 
palkkansa ia otettiin e ille Yk ityi met änhoitaja
yhdistyksen kokoukse a 16 päivänä joululmuta 
1940. Päätettiin kääntyä uomen Puunjalo tu -
teollisuuden Työnantajaliiton puoleen pyynnöllä, 
että a etettaisiin komitea pohtimaan näitä k 
myksiä. Komitea a etettiinkin ja e o ti tehtä
väkseen ennen kaikkea eri puolilla maata hyvin 
erilaisten sahatukkien hakkuu- ja ajopalkkojen 
perusteiden yhtenäi tämisen, mutta laajeni tämä 
työ välttämättömyyden pako ta kä ittämään 
myö vanerikoivujen ekä pienpuutavaran hak
kuun ja ajon iis oleellise ti tärkeimmän o an 
kaikista metsi ä suoritettavista töil tä. 

Työnsä ke täe ä komitea törmä i tämän tästä 
eikkoihin, jotka olivat joko kokonaan tutkim_at-



tornia tai aivan liian vaillinaisesti tutkittuja. 
~iin jouduttiin tekemään tärkeitä johtopäätök
Siä ja ratkaisuja )>sormituntuman perusteella)>, 
kuten muuan työssä mukana ollut metsänhoitaja 
kertoi, tai komitean jäsenten kaikessa kiireessä 
järjestämien pienten kokeiden avulla. Jouduttiin 
kipeästi huomaamaan, ettei meillä ollut suori
tettu perusteellisia ja tarkkoja työaika- eikä työ
vaikeustutkimuksia oleellisen tärkeistä seikoista. 
Tarkoi~uksenahan oli · saada taksat sellaisiksi, 
että työskentelipä mies hyvässä tai huonossa 
metsässä, suotuisissa tai epäsuotuisissa · olosuh
teissa, työansio olisi kuitenkin aina sama. Tosi
asia on, että tällaisten todellisuutta vastaavien 
taksojen laatimiseen ei meillä Suomessa tälläkään 
hetkellä ole olemassa lähimainkaan riittävästi 
tietoja. Emme tiedä eri puutavaralajien työ
ja ajotuloksia päivässä. Tämä on mahdotonta 
jo yksinkertaisesti syystä, ettei edes todellisista 
keskimääräisistä työpäivien pituuksista ole juuri 
mitään tietoja. Tällaisten perustavaa laatua ole
vien seikkojen selvittämiseksi on mitä tärkeintä 
saada ensi tilassa kerätyksi riittävän laaja tila-Sto
aineisto niin valtion, yhtiöiden kuin yksityisten
km metsätyömailta. Tämän tilaston, ollakseen 
niin työnantajien kuin työntekijöidenkin mielestä 
luotettava ja todistuskelpoinen, on oltava huo
mattavan laaja. Sen keräämiseen on, kuten 
sanottu, kaikkien eri metsätyönteettäjäpiirien 
osallistuttava mahdollisuuksiensa mukaan ja kiin
nittäen erikoista huomiota siihen, että tilastoista 
tulisi luotettavia ja täydellisiä. On pidettävä 
mielessä, että metsätyöehtosopimukset toden
näköisesti tulevat nojautumaan juuri näihin tilas
toihin. Ruotsissa työehtosopimuksia varten on 
tehty vastaavanlaisia tutkimuksia. 

Tilastotutkimukset on saatava ympärivuoti
siksi, sillä työpäivän pituushan vaihtelee kuukau
sittain - ja eri tavoin maan eri osissa -mutta 
miten, siitähän ei ole todellista tietoa oler;nassa. 
Työpäivän pituuskysymys metsätöissä on muu
tenkin mutkikkaampi juttu kuin useimmilla 
muilla työaloilla. Tämä johtuu mm. siitä, että 
matkat kämpältä työmaalle, työmaalta varastoon, 
kotiin ja mahdollisiin ruokailupaikkoihin vaihte
levat suuresti. Ruokailuun käytetty aika vaih
telee samoin. - Kaikki nämä seikat vaativat 
laajoja aineistoja tullakseen luotettava ti määrä
tyiksi, niin että ne voidaan ottaa asianmukaisesti 
huomioon. Pyrkimyksillä oikeudenmukaisiin 
palkkaperusteisiin voidaan katsoa olevan usei
takin syitä. Ensinnäkin sosiaalinen oikeuden
mukaisuus niin vaatii. Toisaalta sitä vaatii myös 
kiihtyvä - 17"ai sanoisinko mieluummin meillä 
vasta alkava - kilpailu työvoimasta. Sodan 
aikana tuo puoli asiasta tuli erikoisen koroste
tusti esiin. Tietysti taas tulevaisuude sa saattaa 
tulla vuosia, jolloin metsätöihin voi olla tarjolla 
liiaksikin työvoimaa, ja illoin oikeudenmukaiset 
palkkaperusteet eivät näyttele niin ärkeää o aa 
kuin nykyään. Mutta yleinen suuntaus varmaan 
kuitenkin tulee olemaan pois metsistä. Tuskin 
se on meidänkään maassamme vältettävissä. 
13eUain~n ~ehitys o~ :q~htävänä ~a~al.la 111a-aU-
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massa. Kansan syvien nVIen ns. sivistystason 
kohotessa myös mukavuuden- ja huvittelun
halu lisääntyvät. Naapurimaassamme Ruotsissa 
metsätöiden rationalisoimispyrkimysten eräänä 
tärkeimpänä syynä on juuri tarkoitus saada met
siin tarpeeksi työvoimaa. Toisena esimerkkinä 
mainittakoon, että Ranskassa ennen sotia työt
tömyydenkin vallitessa oli työvoimasta ankara 
puute esim. Landesin metsätyömailla. Sinne vär
vättiin työvoimaa mm. Espanjasta, Italiasta ja 
Puolasta, siis vähemmän sivistyneistä maista. 
Ranskan omat maaseudun miehet pyrkivät Parii
siin vuokra-autonkuljettajiksi ja kahvilan tar
joilijoiksi. - Samankaltainen virtau han meillä 
Suomessakin nyt on käynnissä. Kaupunki- ja 
tehdasseutujen helpot ja kevyet ammatit hou
kuttelevat. 

Puheena ollut palkkaperustekomitea laaties aan 
tunnettuja hakkuun ja ajon palkkaperusteitaan 
huomasi siis, että perusteiden kunnollista ja tyy
dyttävää laatimista varten oli mitä kiireimmin 
ryhdyttävä suorittamaan laajoja tutkimuksia eri
laisen metsätyön päivätuloksista ja työvaikeu
desta. Kun Ruotsissa joitakin vuosia sitten pan
tiin käyntiin tutkimukset samoista asioista, huo
mattiin hyvin pian, ettei metsätöihin voitu so
veltaa samoja menetelmiä työtulosten määrää
miseksi kuin teollisuustöihin. Työntutkimusten 
suorittamiseen nähden metsätyöt erosivat teolli
suustöistä monessa suhteessa ja tutkimusten suorit
tamisen kannalta valitettavasti epäedukseen. Mei
käläisissä metsätöissä voidaan vain pienessä mää
rin -käyttää koneita, toiseksi työskentelyn koh
teena olevat esineet vaihtelevat kokonsa ja omi
naisuuksiensa puolesta samassa metsikössäkin 
suurest"i , kolmanneksi mies joutuu suorittamaan 
erilaisia töitä ja lisäksi vaihtelevassa järjestyk
sessä ja neljänneksi ulkonaiset olosuhteet, lämpö
tila ja sää, ·vaihtelevat samoin alituisesti. Tässä 
eräitä tärkeimpiä teollisuus- ja metsätöiden väli
siä eroavaisuuksia; eroavaisuuksia, jotka tekevät 
metsätöiden työntutkimuksen yleisiä työntutki
muksia monimutkaisemmaksi. 

Kun keskimääräisten työtulosten määritys ja 
niiden riippuvaisuuden tutkiminen noista moni
naisista, vaihtelevista tekijöistä on joka tapauk
sessa väistämättömästi suoritettava, tietää se 
sitä, että metsätyöntutkimuksia on pakko tehdä. 
)>Sormituntumalla)> määrätyt palkkaperusteet eivät 
kestä. Tarvitaan luotettavia numeroita. Ja niitä 
voidaan saada esiin vain edellä mainituista metsä
työtilastotiedusteluista sekä riittävän laajoilla 
työntutkimuksilla kerätyistä aikatutkimusaineis
toista ja kummastakin niistä ehkä vasta melkoisen 
laajojen ja aikaa viepien laskutoimitusten ja 
tilastomatemaattisten menetelmien soveltamisen 
jälkeen. 

Oikeudenmukaisten palkkaperusteiden elvittä
minen on nyt kiireeliisin ja tärkein tehtävä, joka 
vaatii metsätyöntutkimuksia. Oikeudenmukaisilla 
palkoilla on tärkeä ja tunnustettu merkityksensä, 
kun pyritään entistä parempiin työtuloksiin. 
Tämä pitää paikkansa varsinkin aikana, jolloin 
t;yövoirr1.asta on puutetta. :rv!utta tätä tärkeämpi 
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seikka on sittenkin työpalkkojen suhteellinen 
korkeus verrattuna muiden, kilpailevien työalo
jen palkkoihin. Metsätyönantajien onneksi on 
niin , että metsätöiden sanoisimmeko täydennys
täitä sattuvat olemaan maataloustyöt, jotka 
palkkatasoansa nähden ovat meillä yleensä alem
paa astetta kuin metsätyöt. Palkkatasokilpai
lussa maatalouden kanssa metsätalous on siis 
voiton puolella. Teollisuuteen nähden taas on 
vaikeata tehdä tarkkoja vertailuja, metsätöissä 
tarjautuvien luontaispalkkaetujen arvioiminen 
kun voidaan suorittaa niin subjektiivisesti, ja 
lisäksi tulee tuo mutkikas ja ratkaisematon työ
päivän pituuskysymys. 

Jos puhtaasti taloudelliselta kannalta ajatel
laan erilaisista metsätöistä maksettavien yksikkö
palkkojen keskinäistä oikeudenmukaisuutta, ei 
se siltä kannalta lopultakaan ole ensiarvoisen 
tärkeä asia . . Pääasia on, että työt kokonaisuu
dessaan saadaan halvalla teetetyiksi. Puhtaasti 
työnantajan kannalta arvostellen >>oikeudenmu
kaista>> oikeastaan päinvastoin olisi se, että eri 
tavaralaatujen valmistamiseen käytetyt työpa.l
kat olisivat järjenmukaisissa suhteissa valmiista 
tavarasta saatavaan hintaan. Ymmärrettävää 
on, että tähän ei ole koskaan mahdollisuutta 
päästä. Ei tarvitse ajatella muuta kuin vaikkapa 
puiden oksaisuutta. Sehän lisää tekokustannuksia 
ja alentaa tavaran arvoa . Mutta metsätyöntut
kimukset voivat kyllä tuoda tärkeän vastauksen 
esim. kysymykseen , minkä kokoisen ja laatuisen 
puutavaran valmistaminen ja >mlosottm> vielä 
on kannattavaa ja minkä jo tuottaa tappiota. 
Jo tuostakin tiedosta kannattaa varmasti ma.ksaa. 

Metsätyöntutkimuksen perimmäisenä ja lopul
lisesti tärkeimpänä tarkoituksena on oleva metsä
töiden tehostaminen , työsuoritusten parantaroi
nen. 

Ihmiselle ei ole ominaista työn suorittaminen 
tehokkaimmalla m~hdollisella tavalla. Työtot
tumus ja vuosien antama kokemus kyllä suuresti 
lisäävät taitoa, mutta vain harva yksilö kykenee 
kehittämään työskentelynsä todella tehokkaaksi. 
Jokaisella alalla on kyllä yksilöitä, jotka vaisto
maisesti, jopa suorastaan nerokkaana tava.Ua 
kykenevät käyttämään hyväkseen mahdollisuu
tensa ja taipumuksensa ja siten pystyvät mitä 
hämmästyttävimpiin suorituksiin. Ajatelkaam
mepa lähinnä ruumiillista kätevyyttä, kestävyyttä 
ja voimien keskittämiskykyä vaativia suorituk
sia, joista löytää esimerkkejä miltä alalta tahansa. 
Mainittakoon vain eri urheilulajit, mutta yhtä 
hyvin myös vaikkapa viulunsoitto, konekirjoi
tus - niin ja tietysti kaikin mokomin pinotava
ran teko. Mutta jotta mestaritkin pystyisivät 
saavuttamaan huipputuloksia, on heidän täyty
nyt sitkeästi harjoitella ja jatkuvasti pitää yllä 
kuntoaan. Suuret joukot eivät koskaan voi 
päästä lähellekään huipputuloksia. Mutta mes
tarien suorituksia voidaan vaihe vaiheelta tut
lria, jotta saataisiin selville erikoisesti ne työliik
keiden vaiheet , jotka suorituksensa nopeuteen ja 
vaivattomuuteen nähden eroavat tavallisen rivi
miehen suorituksesta. Nämä selviävät vain perus-

teellisilla työntutkimuksilla. Olisikohan Taylor
kaan kyennyt parantamaan raudanlastaustulok
sia, ellei hän aikaisemmin olisi tehnyt noita 
pitkäailmisia, ehkä joskus tarkoituksettomiltakin 
näyttäneitä rasitustutkimuksiaan. 

Vaikka metsätöissä on yhteisiä piirteitä esim. 
raudan lastaukselle, samoin kuin tavallaan lapioi
mis- ja muuraustöillekin, on myös korostettava 
eräitä olennaisia eroavaisuuksia. Raudan las
tauksessa esineiden paino ja kantamismatka 
pysyivät koko ajan muuttumattomina. Sama 
oli l::.i.ita lapioitavan maan ominaispainon ja tii
viyden, kuten myös mmu·attavien tiilien koon ja 
muodon. Metsässä sen sijaan käsiteltäviksi tule
vat puut kasvavat vaihtelevilla etäisyyksillä ja 
ovat kaikki eri kokoisia ja muotoisia. Käsitel
tävien kappaleiden siirtelymatkat, niiden paino 
ja asento vaihtelevat mielivaltaisesti. Melkein 
ma.hdotonta olisi laatia ennakolta mitään aika
taulua, jota noudattaen lihasten työteho voi
taisiin edullisimmin käyttää. Puita karsittaessa 
ja kuorittaessa työkalun koko, muoto ja paino 
vaikuttavat varmasti paljon työtulokseen, riip
puen työskentelyn alaisen puun koosta , kovuu-

. desta ja muodosta. Mutta taaskin on sama juttu 
edessä, työkalua olisi yhtenään vaihdettava tehok
kaimman tuloksen saavuttamiseksi. Kolman
neksi ajateltakoon esim. puun kaatosahausta. 
Sehän on suoritettava rasittavassa, epämuka
vassa asennossa, joka fysiologisten tutkimusten 
mukaan vaatii runsaasti ns. staattista työtä. 
Ei käy laatuun tehdä Gilbrethin muurausohjeit
ten mukaisia parannuksia esim. niin yksinkertai-

. seen malliin, että sahattava esine, tässä tapauk
sessa kasvava runko, nostettaisiin poikkiasentoon 
parhaan korkuiselle telineelle. 

Taylor piti hyvin tärkeänä työläisten valintaa 
niin että kukin mie koetettiin järjestää juuri 
hänelle sopivaan työhön. Ajatellaanpa meidän 
metsätöitämme. Tammikuun lopulla 1946 oli 
Metsäasiain Keskusjohdon tilaston mukaan yli 
283,000 miestä met ätöissä, niistä hakkuussa ja 
ajossa kummassakin n. 130,000. Hevosia oli 
samaan aikaan metsäajois a yli 117,000. Todelli
suudessa nämä lukumäärät olivat vieläkin isom
mat. Kansainvälisen työtoimiston - tosin jo 
ennen sotia - määrittelemä tä miespuolisen 
väestömme ns. aktiivisen osan kokonaismäärästä 
tämä metsätyöläisten määrä on lähes 30 %, 
hevosten määrä taa li 1 / 3 rauhanaikaisesta täysi
kasvuisten hevo temme kokonaismäärästä. 
Nykyisestä vähentynee tä työkykyisten mies
temme ja hevostemme luvusta oli tänä talvena 
metsätöissä varmasti vieläkin suuremmat mää
rät . Uittotöissä ilmoitet iin toukokuun puoli
välissä olleen yli 56,000 mie tä. Näistä lulmmää
ristä käy ilman muuta elville, ettei mitään tay
lorimaista mie ten alintaa voida ajatellakaan. 
Riittää, kun näihin aikamie ten töihin ei enaa 
tarvitse käyttää ukkoja , nai ia ja lap ia siinä 
määrin kuin sodan aikana. 

Tä sä olen uonut e iin niitä vaikeuksia, jotka 
ovat ede sä pyrittäe ä uorittamaan met sätöiden 
tehostami een täh ääviä työntutkimuk ia. Nuo 



vaikeudet juuri ovat olleet omiaan jarruttamaan 
tutkimuksiin laaja sa mitas a ryhtymistä. On 
pelätty kustannusten nousevan liian korkeiksi, 
ilman että olisi saatu vastaavasti mitään käyttö
kelpoisia ja tehtyjä uhrauksia korvaavia tuloksia. 
Täytyy kuitenkin muistaa, että kaikki , ja nimen
omaan metsäalan, tutkimuk et vaativat paljon 
käsittelyaikaa ennen kuin tulok ia alkaa saada 
esiin. Mutta pelkkä aikakaan ei yk inään riitä. 
Paitsi sitä, että tarvitaan laskuapulai ia ja lasku
koneita usein suurtenkin numeroainei tojen kä it
telyyn, voidaan tarvita vielä li ätutkimuksia ja 
erikoiskokeita, jotta voitaisiiP aada tärkeät 
johtolangat erotelluik i lukemattomien asiaan 
vaikuttavien seikkojen sotkuise ta vyyhdestä. 
Tutkimuksissa täytyy itäpait i kyetä käyttä
mään kaikkia tarjolla olevia keinoja eräinä mm. 
yhden ja useamman ominaisuuden korrelatiolas
kennan tarjoamia jotka tekevät mahdolliseksi 
saada verraten pienistäkin aineistoista esiin etsit
tävät lainmukaisuudet. Mainit en tämän vain 
iksi, että korrelatiola kennan merkity tä ovat 

viime aikoina mm. ruotsalai e metsätyöntutki
jat korostaneet. Meillä uome ahan menetei
maa on sovellettu u eille metsätutkimuk en 
aloille jo ennen kuin Ruotsi . a- myö kin metsä
työntutkimukseen. 

Met ätyöt ovat monien eri työlajien toisiinsa 
liittyviä yhdistelmiä. Kuten jo on mainittu, 
käsiteltävät esineet vaihtelevat kooltaan ja omi
nai uuksiltaan, ulkonaiset olo uhteet muuttu
vat; metsätöitä tekevät suuret työläisjoukot. 
Kaikki nuo seikat ovat heikkouksia jos toivo
taan helpo ti ja vähällä vaivalla pää tävän ratio
nalisoinnissa näkyviin tulok iin. Mutta nuo sei
kat voidaan yhtä hyvin kat oa met ätöiden vah
voiksikin puoliksi ja nimenomaan juuri tehosta
mispyrkimyksen näkökannalta. elväähän näet 
on, että juuri metsätöiden monipuolisuus ja vaih
televaisuus ne lopultakin antavat vallan erikoisia 
mahdollisuuk ia töiden teho tami een, vaikka 
tutkimukset tulevatkin viemään ehkä runsaasti
kin aikaa. On järjestettävä koetyömaita ja muita
ltin kokeiluja. Naapurimai samme sellai ia on 
u. kallettu ja katsottu välttämättömiksikin uo
rittaa. Esimerkkinä mainit en vain Neuvo to
Karjala a jo v. 1930 tienoilla suoritetut rationa
lisointikokeet. Ruot i sa taas on etenkin kulu
neina sotavuo ina uhrattu run aa ti varoja metsä
työntutkimuksiin, vaikka käytäntöä uoraan hyö
dyttävistä tulok i ta ei toi tai ek ~ ole kovin 
paljon tietoa. e, että met ätöi ä meillä on niin 
uuret mie määrät, tekee tärkeäksi etmen kaik

kea koko kansantalouden kannalta arvo tellen, 
että näitä töitä pyritään teho tamaan. Pienikin 
ke kimääräinen parannus miehen suoritukse sa 
tuntuu valtavana koko valtakunnan mittakaa
va a. Viime talvena työ uorituk et aatiin huo
miota herättänee ä määrin kohoamaan ota
vä ym_ k en aiheuttama ta alha· e ta ta o ta 
ennen kaikkea >>tehopakkau tem an io ta. Iutta 
nyt ne kuuluvat jo uurelta osaltaan menettäneen 
merkityk ensä. o iaalinen huolto ja p kologi
siin seililioihin perustuvat järje telyt ovat tie-
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tysti myös omiaan lisäämään työtehoa melkoi
sesti. Mutta näiden seikkojen vuoksi ei saa unoh
taa, että työn suorittamisen suunnittelu ja ohjaa
minen ovat kaikkein tärkeimpiä ja varmimmin 
niin työntekijää kuin teettäjääkin hyödyttäviä. 
Työtulokset saadaan varma ti nousemaan, mutta 
vasta perusteellisten työntutkimusten avulla. 

Haluan tässä lopuksi mainita vielä jonkin 
sanan metsätyöntutkimusaiheista. Ensiksi luet
telen lyhyesti, mitä Ruotsissa sikäläinen metsä
työntutkimuslaitos Föreningen kog arbeten on 
yhden vuoden aikana 1943-44 käsitellyt. 

Hakkuututkimukset: kuusen oksaisuustutkimuk
set, tuoreen ja pystykuivan mäntypuun hakkuu, 
metsän tiheyden vaikutus hakkuutulokseen, lumi
määrän vaikutu työtehoon ja männyn sekä kuu
sen hakkuuailraan, järeän puutavaran hakkuu
vaikeus, apteeraustapojen vaikutus hakkuu
tehoon, apteeraajan työ erilai issa olosuhteissa, 
hakkuutyömiehen hakkuupaikalle kulkemiseen 
käyttämä aika. 

Puutavaran kuljetus: ajotutkimuksia, kuor
maustekniikka suuria kuormia ajattaessa, nipu
tetun ja niputtamattoman hiiltopuun ajo kasa
tun paperipuun ajo, ka atun ja kasaamattoman 
rankapuun ajo. Li äksi tulevat tienteko-, laut
taus-, mittaus-, niputus- ja työfy iologiantutki
mukset. On myös kerätty koko valtakunnan työ
ja ajokalutilastot sekä työaika-, työpalkka- ja 
työtulos tilastot. 

Näin Ruotsissa. 
Kesällä 1945 Metsätehon luentopäivillä pitä

ma saan esitelmässä metsänhoitaja Le h on
k o s k i luetteli joukon tutkimustehtäviä, joiden 
suorittamista Palkkaperustekomitea piti välttä
mättömänä. Luettelo käsitti 12 kohtaa. amai
sen komitean keväällä 1946 laatima luettelo 
niistä seikoista, joita komitean miele tä olisi 
tutkittava, kä ittää 20 kohtaa. Luettelo hieman 
lyhennettynä on seuraava: 

l. Kuorellisten ja kuorittujen havutukkien ajo
saavutukset sekä niiden uhde pinotavaran 
ajosaavutuksiin. 

2. Olesaisuu luokan ja tyvekkyyden ke kinäinen 
riippuvai uus ja vaikutus ajopalkkaan. 

3. Tiheyden vaikutu ajopalkkaan. 
4. Halkojen hakkuu ja en suhde puolipuhtaan 

paperipuun tekoon. 
5. Pyöreän pinotavaran teko eri olo uhteis a. 
6. Pinotavarljtn teo a käytetyn eri suuruus

luokkien välisen työvaikeussarjan tarkistami
nen. Onko se ama kuin eri kuorimisa teissa 1 
Onko sen k!iyrällä kääntöpiste? 

7. Pyöreän pinotavaran juok umetrimäärä 
p-m3:ssä eri oloi P. 

Aisauksen työvaikeu . 
9. Paksujen pölkkyjen tekopalkan %:nen koro

tu jm-palkalla teetettäe ä. 
10. Pakka en vaikutus kuorimisvaikeuteen. 
11. Kuormanteko- ja purkamisaikojen sekä kuor

mattuna ja tyhjänä ajon aikojen suhde; 
til1eyden ja vara toimi tavan vaikutu ajo
tulokseen. 
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12. Varsitien maastohankaluuden vaikutus ajo
aavutuksiin. 

13. Palstan maastohankaluuden vaikutus teko
ja ajosaavutuksiin. 

14. Erilaiset lumihankaluustutkimukset. 
15. Ns. ajomieskertoimen suuruuteen vaikuttavat 

tekijät. 
16. Kilometrikorotus pitkillä ajomatkoilla. Oli

siko sen oltava progressiivinen? 
17. Paalujen ja pylväiden teko ja ajo suhteessaan 

sahatukkien tekoon ja ajoon. 
18. Parrujen teko metsässä ja niiden ajo. · 
19. Ratapölkkyjen teko metsässä ja niiden ajo. 
20. Haapaisten kuitulevy- tulitikku-, sulfiitti

ja lastuvillapuiden teko ja ajo. 

Näistä eikoista palkkaperustekomitea, mihin 
kuuluu Puunjalostusteollisuuden Työnantaja
liiton, Metsähallituk en, Kulkulaitosten ja yleisten 
töiden ministeriön metsäpalkkaosaston sekä suur
ten metsäteollisuusyhtiöiden edustajia (jotka var
masti edustavat uurinta mahdollista näiden 
seikkojen a iantuntemusta maassamme), katsoo 
perusteellisten ja tarkkojen tutkimusten olevan 
meillä välttämättömän tarpeelliset. Koska samat 
henkilöt edu tavat tutkimu ten toteuttamisen 
kannal~a mitä vaikutusvaltaisimpia yhtymiä, on 
syytä odottaa, että nämä yhtymät jatkuvasti 
tekevät parhaansa auttaakseen eri tutkimusten 
alkuunpanoa ja jatkuvaa suorittamista niillä 
välttämättömillä järjestelyillä, joita tutkimusten 
toimittaminen vaatii. Ymmärtävää ja myötä
mielistä suhtautumista tarvitaan erikoisesti koe
työmaiden sekä pystyvien aineistonkerääjien jär
jestämisessä. Aiheutuvat vaivat ja uhratut kus
tannuk et korvautunevat ajan oloon moninker
taisesti. 

On the need for study of forestry work. 

Summan.J of article by Mr Jaakko V ö r y. 

Rationalisation and work studies have heen pursued 
in Finland already for considerahle time more particu
larly in industry. But in forestry work it has hecome 
customary to pay attention to this kind of research only 
in recent war years, when the shortage of workhands 
was very great. Private persons have indeed already 

hefore made out some thorough studies, and the same 
appiies to some practical foresters who have made various 
experiments in certain fields of forest work. But on the 
whole it was considered that forest work was so simple 
and elementary, that there was not much to he gained 
hy rationalisation and work studie . But such a notion 
must he considered erroneous. Already F. W. Taylor 
showed that even the simplest work can he rendered 
unbelievahly more effective by work stndies . However, 
these studies demand plenty of preliminary investigation, 
before yielding valuahle practical results. 

The reason, which in recent years made the need for 
forest work studies acute in Finland, was essentially the 
necessity of estahlishing ju t wages norms in forest work. 
Since work in the fore t i very varied, and ince work 
results dP.oend on a gr'f'a• numher of simultaneous 
factors, it is very difficult to determine what to pay 
the men in order that the wages should correspond to 
the wages paid for comparahle work in other circum 
stances. The Jack of recognized and just wages norms 
was one of the reasons why during the war years the 
Jimited working force was not easily induced to remain 
in fore t work, when easier johs were availahle else 
where and seem_ed to he better paid. And it was 
a lways easier for them to compare the wages paid in 
other hranches. 

At the initiative of the Central Federation of Employ
ers of the Woodworking Indu tries a committee was 
appointed for 1940- 41 with the ohjeet of determining 
and unifying the more important fore try wage . Already 
early in its work the committee found that elementary 
and central factors, necessary for it work, had not yet 
heen studied. The cornmittee therefore had to make 
important deci. ions and dednctions on Yerv . lender 
evidence. · 

The comrnittee therefore con idered it neces ary to 
commence without delay exten ive studies of forest work 
in order to make the fixing of wage norms possible. 

o reliahle statistics covering the whole of Finland are 
available for the average work and tran port result in 
re pect of different assortment of timher. Nor is there 
information ahout the a.verage length of working da.y 
in different parts of the country or at different sea ons. 
Also other factors, such as the density of the fore t, the 
size and quality of the trees. th condition of worktools 
and workers, ha.ve been tudied only superficially. But 
all these factors must be elucidated, if it is desired to 
establish really just wage norms. 

But the ultimate and principal ohjeet of the fore t 
work studies must be rationalisation and improvement 
of the work r ults. Rationalisation cannot be carried 
out without thorough and Ia ting studie , beca.use work 
results depend on o many imultaneous chanp1ng factors. 
Nevertheless it shouJd be ohviou that good results are 
attainahle hy rationa]isation in fore t work. A hundreds 
of thousands of men and horses are working in the forests 
in Finland, the importance for national economy of uch 
studie is unquestiona.ble. 
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1\'IETSÄTYÖNTUTKIMUS- JA -RATIONALISOil\'IISTOIMINTA . 
1\_WISSA MAISSA. 

V. t. professori Paavo A r o . 

. Viime vuosikymmenien talouselämään on lyönyt 
l~Imansa voimakas rationalisoimistoiminta, joka 
er tarkoita, kuten usein luullaan, yksinomaan 
työn koneellistamista, vaan kaikkia niitä toimen
piteitä, joilla työ saadaan suoritetuksi mahdolli
simman tarkoituksenmukaisesti. Rationalisoimis
toimenpiteiden pohjaksi luotu tutkimustoiminta 
?n kehitetty omaksi tieteen haaraksi, työtieteeksi, 
]Osta metsätaloudellisten töiden tutkimiseksi on 
kehitetty erikoinen metsätyötiede. Tämän tie
teen tehtävänä on luoda ne työvälineet, työ
tavat ja olosuhteet, joilla työ tulee suoritetukE>i 
mahdollisimman vaivattomasti, samalla kun työn
tekijän energia tulee mahdollisimman järkiperäi
sesti käytetyksi, mutta työntekijä myöskin mah
dollisimman oikeudenmukaisella tavalla palka
tuksi. Tähän päämäärään päästäkseen käyttää 
työtiede hyväkseen lähitieteiden alalla saatuja 
tuloksia. 

Osaksi voidaan metsätyötieteen kehittyminen 
?maksi tieteenhaarakseen lukea johtuvaksi taylor
ISmin leviämisestä Eurooppaan ja yleisen työtie
teen kehittymisestä muilla aloilla, mutta toisaalta 
voidaan kuitenkin sanoa, että S a k s a s s a, jota 
voidaan pitää metsätyötieteen kotimaana, ensim
mäisen maailmansodan jälkeen oli hyvät edelly
tykset tämän tieteenhaaran kehittämiseen. Etsies
sään nimittäin keinoja selviytyäkseen siitä talou
dellisesta kurimuksesta, jonka sota oli aiheuttanut, 
metsätalousmiehet turvautuivat niihin aatteisiin, 
jotka pohjautuivat Tay~orin oppiin. Aloitteen 
tekijänä ja käytännössä tutkimusten aikajana 
voidaan pitää Bergknechtiä, aluemetsänhoitajaa, 
joka ryhtyi hakkuutöiden järjestelyjä suunni
tellessaan suorittamaan aikatutkimuksia, jotka 
sitten kehittyivät tieteelliseksi järjestelmäksi. 
Bergknecht joutui sodan jälkeen Itä-Preussiin 
vastuunalaisen aluemetsänhoitajan tehtävään eikä 
ollut siihen mennessä ollut metsätalouden palve
luksessa. Hän oli nimittäin heti valmistuttuaan 
jäänyt sotapalvelukseen. Hänellä ei ollut min
käärilaista käsitystä siitä mitenkä metsä yöt 
saataisiin käyntiin niissä olosuhteissa jotka sil
loin vallitsivat, mutta hänellä oli esimiehenä mies, 
joka löi hänen käteensä Taylorin kirjoja, ja hän 
ryhtyi niitä selailemaan huomaten että hänellä 
oli pelastus aikatutkimuksessa. Hän ryhtyi kel
lon kanssa tutkimaan, kuinka paljon aikaa kului 
erilaisten töiden suorittamiseen ja minkälaisia 
päivätuloksia mies voi saavuttaa sekä minkä
laisia palkkoja voidaan maksaa. Hänen työnsä 
tässä hoitoaineessa tuli sitten tunnetuksi tiede
miespiireissäkin. Näiden pohjalle Eberswalden 
metRäkorkeakoulun metsäteknologian profe sori 
H. H. Hill, jota useasti sanotaan met ätyötieteen 
isäksi , lopulta loi en tieteellisen s. steemin. joka 
sitten kehittyi varsinai ek i met ät. ötieteeksi. 
Tässä yhteydessä kannattaa mainita, että ailm-

tutkimusta työn tehostamiseksi, josta tavalli
sesti annetaan kunnia Taylorille, oli Saksassa 
jo pari kolme vuosikymmentä ennen Taylorin 
esiintymistä harjoitettu metsätyöntutkimusten 
yhteydessä. Jo v. 1860 Micklitz-veljekset tutkies
saan erilaisten metsäsahojen tehoa mittasivat 
sitä sahaukseen kuluneella ajalla. Tämän jäl
keen koko viime vuosisadan loppuvuosikymme
ninä lukematon mäarä metsäsahojen tutkijoita 
suoritti aikatutkimuksia aivan omintakeisesti kehi
tellen tutkimusmenetelmiä. Tällaisten mene
telmien kehittäjänä sahatutkimusten alalla on 
mainittava erikoisesti Karl Gayer, joka monilla 
muillakin aloilla on metsämiehille tuttu. Edellä
mainittu Hill on v. 1927 perustamassaan seurassa 
Gesellschaft fiir Forstliche Arbeitswissenschaft 
ja laitoksessa Institut fiir Forstliche Arbeitswis
senschaft, jonka johtajana hän on ollut perusta
misesta asti, luonut ne suuntaviivat, joita eu
rooppalainen metsätyötiede ainakin kehityksensä 
alkuaikoina on seurannut. Tämä laitos oli ennen 
sotaa Saksassa johtavassa asemassa metsätyö
tieteellisissä tutkimuksissa, ja sen tutkimusten 

· perusteella saatiin luoduksi pohja yhtenäisille 
hakkuutöiden palkkaperusteille. Lisäksi laitok
sessa suoritetut työkalututkimukset, erikoisesti 
sahojen ja kirveiden osalta,. johtivat jo näiden 
työkalujen standardisoimiseen ennen sotaa. 
Saksalaisella perusteellisuudella laitoksessa kehi
tettiin myös niitä tutkimusmenetelm;ä, jotka 
sitten ovat olleet esimerkkeinä muissa Euroopan 
maissa metsätyötieteellisiä tutkimuksia alotet
taessa. Saksan metsätyötieteellinen kirjallisuus 
ei ole ennättänyt paisua varsiri laajaksi, sillä 
saksalaiset uhrasivat paljon aikaa tutkimusmene
telmien selvittelyyn, niin että suurin osa saatavissa 
olevista julkaisuista on metoodisia tutkimuksia. 
Niissä esiintyy varsin vähän käytännöllisiä tulok
-sia, vailclm käytäntöäkin varten Saksan metsä
työtieteellinen tutkimus antoi hyvin paljon, ennen 
kaikkea palkkaperusteita silmällä pitäen. Siellä 
jo miltei jokaisessa hoitoaineessa oli suoritettu 
niiden olosuhteita varten tutkimuksia kaikista 
erilaisista töistä, ja jokaiselle hoitoalueelle oli 
laadittu työtulostaulukot, joissa määriteltiin, 
kuinka suuria eri töihin vaikuttavat tekijät oli
vat ja miten ne töihin vaikuttivat. Eräitä yleisiä
kin taulukoita on laadittu, joissa näitä pääperiaat
teita tuodaan esille. 

N e u v o s t o l i i t o s s a k i n metsätyötie-
teellinen tutkimus sai jalansijaa ennen kaikkea 
sen jälkeen, kun 5-vuotissuunnitelmien perus
teella ryhdyttiin talouselämää rationalisoimaan. 
Tvössä olivat mukana valtion tutkimuslaitok
s~t sekä valt.ion met äyhtiöt. Tä sä yhteydessä 
on suomalaisten erittäin mielenkiintoista kuulla, 
että työkalujen, ennen kaikkea sahojen tutkimus 
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sai hyvää vauhtia sen jälkeen, kun Kanadan 
suomalaiset v. 1932 muuttivat Venäjälle metsä
töihin, missä heidän työtuloksensa herättivät 
aivan erikoista huomiota. Näistä heidän töistään 
onkin tehty varsin huomattava määrä aikatutki
muksia. Neuvostoliiton metsäkirjallisuudessa ta
paammekin 1930-luvulla runsaasti aikatutkimuk
siin perustuvia metsätyötieteellisiä kirjasia, joi
den joukossa on mm. laaja tutkimus Kanadan 
suomalaisten työkaluista, niiden ominaisuuksista 
ja työtuloksista. Eräässä käsitellään taas eri
koisesti heidän työtapojaan ja -tekniikkaansa. 
Sitäpaitsi on ilmestynyt kirjoja metsätyökalujen 
rationalisoimisesta. Saksalainen Albrecht, joka 
kohosi Neuvostoliitossa apulaiskansankomissaa
riksi, on niinikään julkai sut hyvin asiallisen 
teoksen metsätöistä. Metsätöiden rationalisoimi
se sa Neuvostoliitossa on mahdolli imman suu
ressa määrin pyTitty töiden koneellistamiseen. 
Täten onkin erilaisilla moottorisahoilla kokeiltu 
puiden kaadossa, ja puutavaran kuljetuksessa 
on suUTes a määTin pyritty siirtymään auto- , 
traktori- ja metsäratakuljetuksiin. 

v e i t s i s s ä metsätöiden ration"alisoimistoi
minta on kohdistettu pääasiassa metsätyökalujen 
parantamiseen ja työkalujen kunnostamisen neu
vontaan. Siellä on Schweizerischer Verband fiir 
Waldwirtschaft pitänyt kUTsseja ja jullmissut 
työkalujen kunnostamisoppaita sekä haldmutöi
den järkiperäistämistä ja metsätyötiedettä sehrit
täviä kiTjasia. 

Saksan e imerkkiä noudattaen pääsi muissakin 
maissa hieman ennen sotaa haTTastus metsätyö
tieteeseen syntymään. Niinpä S l o v a k i a s s a 
ilmestyi ainoana julkaisuna seikkaperäinen metsä
työkaluopas. Tanskassa on tätä harrastusta 
ollut kauan olemassa, ennen kail{kea työkalujen 
kunnostamiseen. Yksityiset tutkijat ovat sil
loin tällöin kiinnittäneet asiaan huomiota. Viime 
vuodelta on eräs perusteellinen aikatutkimus 
hakkuutöistä. Se on etupää sä metoodinen , 
mutta antaa kyllä aika mielenkiintoisia tuloksia 
ja selvittää hyvin niitä tekijöitä, jotka hak
kuusaa vaikuttavat työtulokseen, ja tämän ta
kia tämä julkaisu on erinomaisen opettava sel
laisille, jotka haluavat päästä alkuun näissä 
a ioissa. Tanska on niin pieni maa, että siellä 
ei metsätyötieteelle kylläkään riitä erikoisia tut
kimuslaitoksia. 

No r j a s a on harrastusta ollut havaittavissa 
varsinkin sodan aikana saksalaisten vaaties a 
suUTia hakkuutuloksia niukalla työvoimalla. Työ
kaluky ymy tuli silloin hyvin etualalle ja metsä
työmiehiä varten julkaistiin erikoinen työkalu
opa . Oli myö>:kin aikomu ryhtyä tilastollise ti 
elvittämään met ätyökalukysymystä. 

A m e r i k a t a on vaikea sanoa, miten met ä
työntutkimu siellä on edistynyt ennen sotaa. 
Julkisuuteen ei ole tullut erillisiä metsätyöntutki
muk ia, mutta teknologisten tutkimusten yhtey
de ä näkyy mainintoja myös työntutkimuksista. 

Toistaiseksi ei ole tiedossani kirjalli uutta, josta 
kävisi selville, mitä siellä on tehty odan aikana. 
Mutta kannattaa mainita, että kansainvälisissä 
piireissä alettiin antaa tälle tutkimukselle jo 
suUTta arvoa. Niinpä tutkimustehtävänäni Kan
sainvälisessä Ietsäkeskuk e a oli metsätyökalu
kysymysten selvittäminen. Tämän met äkeskuk
sen kahdessa eri kongre issa pidin esitelmänkin 
näistä metsätyökalukysymyksistä. Myöskin sain 
tehtäväkseni suunnitella yhtenäiset tutkimus
.menetelmät metsätyökalututkimukselle. Työ jäi 
kuitenkin sodan takia ke keneräiseksi. Oli myös 
kysymys yhtenäisten tutkimu menetelmien laati
misesta muillekin metsätyötieteen aloille. Täytyy 
toivoa, että tällainen kan ainvälinen yhteistyö 
saataisiin alkuun , sillä monet katkerat kokemuk
set osoittavat, että kun tutkijat tek-evät työtä 
kukin >>Omassa nurkassaam yhtenäi yys kärsii 
ja tehdään paljon hukkatyötä ko ka menetel
mät jäävät erilaisik i. 

Ruotsissakin näyttää ensimmäisen maail
mansodan aikana ja en jälkeen yntyneen vil
kasta met ätyötieteelli tä tutkimu ta, mikä kui
tenkin sitten taantui ja pää i uudelleen vauhtiin 
vasta v. 1936. jolloin muodostettiin Ruotsin 
tällä alalla huomattavimmat metsätöitä tutkivat 
organisaatiot VäTmland kog arbetsstudier 
(VSA) ja Föreningen kog arbetens och Kungl. 
Domänstyrelsens Arbet tudieavdelning ( DA). 
Näistä ensinmainitu a ovat o alli ina Värmlan
nin ja Länsi-Berg lagenin suUTimmat puutavara
yhtiöt. ja en toiminta-alue on VäTmlannis a 
ja Taalainmaa a. Jälkimmäisen muodo tavat 
taas pääasia a No1Tlannin ja pohjoi -Taalain
maan metsäyhtiöt yhde ä Domänstyrel enin 
kans a. Myöskin met äyhtiö ovat oma-aloit
teisesti tehneet met ätyötieteellistä tutkimus
työtä. TäTkein elin Ruot i a metsätöiden ratio
nali oimisen alalla on tällä hetkellä edellämainittu 
Föreningen kog arbetenin työaikatutkimu -
osasto. en henkilökuntaan kuuluu met än
hoitaja Matt on ~Iårn johtajana ja lisäksi 5 
met änhoitajaa. yk i in inööri ja ksi matemaa
tilillo, 10 la kuapulai ta. jo ku enemmänkin, 
sekä uUTi joukko työntutkijoita. Kaikki kenttä
työt jobdetaan uoraan Tukholma ta kä in, mis ä 
osa to sijait ee. 0 a ton rahoitu tapahtuu koko
naan ksityistä tietä. Käytännöllise ti kat oen 
kaikki pobjoi -Ruot in uUTimmat met ä htiöt 
paria poikkeu ta lukuun ottamatta ovat o a -
ton jä eniä avu taen itä vuo i tain määrät llä 
summalla uuruuten a mukaan. 0 a ton tär
keimpänä tehtävänä on laatia vuo ittain mahdol
lisimman luotettavat työ- ja palkka opimuk et 
joita Domän tYTel en ekä Föreningen kog -
arbeteniin liitt vä yrityk et toisaalta ja Ruot in 
metsä- ja lauttau työläi ten liitto toi aalta nou
dattavat met ät ömailla. Palkkaperu teiden 
määräämistä varten maa on jaettu 7 piiriin ja 
nämä kukin 3 tai 4 vyöhykkee een. Jouduttuaan 
en immäi en kerran tekemään röehto opimuk-
ia ei o a tolla ollut käytettävi ään tutkimusten 

tuloksia, mutta e on jatkuva ti työ kennellyt 



selvitelläkseen ennen kaikkea erilaisten tekijäin 
vailmtusta työhön, ja vähitellen on hahmottunut 
se luokittelu, jota työvaikeuksien määräämisessä 
työehtosopimuksissa nykyisin käytetään. Kaikki 
kohdat siinä eivät kuitenkaan vielä ole tutkimuk
silla selvitetyt. Työvaikeustekijöita erotetaan 
kaikkiaan hakkuusaa 7: puun oksaisuus, pituus 
ja muoto, maasto, aluskasvillisuus, leimaustiheys, 
kuorimisvaikeus ja vikanaisuus. Jokainen tekijä 
luokitellaan 5 vaikeusasteeseen, joista kolmatta 
vaikeusastetta pidetään normaalina ja siitä alas
ja ylöspäin annetaan eri vaikeusasteille - ja + 
pisteitä. Määräämällä jokaisella hakkuualueella 
kaikkien vaikeustekijäin pistearvot ja laskemalla 
ne yhteen saadaan hakkuupalstan vaikeusluokka 
määrätyksi. Vaikeusluokkien, joita merkitään 
kirjaimilla, pistearvot ovat seuraavat: vaikeus
luokka A - 5 Yz , vaikeusluokka AB - 5 -
- 2 Yz, vaikeusluokka B - 2 - + 2 (normaali 
luokka) , vaikeusluokka BC + 2Yz - + 5Yz, 
vaikeusluokka C + 6 - + 9Yz. Kuten jo mai
nittiin, osaston tärkeimpänä tehtävänä on ollut 
selvittää edellämainittujen vaikeustekijäin mer
kitys hakkuutyössä ja tarkistaa, onko niiden ·vai
kutus työhön edellämainitun vaikeu asteikon mu
kainen. On vielä selvittämättä, ovatko näiden 
luokkien keskinäiset pistesuhteet sellaiset kuin 
työehtosopimuksessa on selvitetty . Niitä selvi
tellään paraikaa. Samanlaisia tutkimuksia on 
tehty myös ajotöistä. Ajotöissä on erotettu 5 
vaikeustekijää j·a kunkin vaikeustekijän koh
dalla 5 eri vaikeusastetta. Vaikeustekijöinä pide
tään ajotien pituutta, tien kaltevuutta, maaston 
kivisyyttä, metsikön leimaustiheyttä ja puutava
ran keskikuutiota. Eri vaikeusasteille on tässä
kin annettu määrätyt pistearvot, riippuen siitä, 
mitenkä eri asteiden on katsottu vaikuttavan 
ajosuoritukseen, kun kolmatta astetta pidetään 
normaalina. Lopullinen ajopalstan vaikeus mää
rätään sitten taas siten, että eri vaikeustekijöille 
annetut pistearvot lasketaan yhteen. Näin saa
dussa vaikeusluokittelussa on erotettu seuraavat 
luokat ja niiden pistearvot: erittäin hyvä = 
- 3 Yz pistettä, hyvä = - 3 - - l Yz , normaali 
= - l - + l, huono = + l Yz - + 3 ja hyvin 
huono = + 3 Yz - + 6 pistettä. 

Koska oikeudenmukaisten palkkaperusteiden 
selvittely edellyttää, että tUimetaan eri töissä 
keskimääräiset työtulokset sekä työajan käyttö 
ja ansiot, on näiden selvittäminen ollut välttä
mätöntä työehtosopimusten laatimista varten. 
Tässä tarkoituksessa on osaston toimesta vuo
sittain järjestetty ns. aika- ja työtulostilaston 
keruu osastoon kuuluvien metsäyhtiöiden työ
mailla ja näin saatujen tilastojen perusteella 
on selvitetty työajan käyttö ja työtulokset 
sekä ansiot erilaisissa metsätöissä. Var inai
sis a työntutkimustöissä on siten voi u kiinnit
tää huomiota vain työvaikeustekij äin selvitte
lyyn. 

Koska kaiken työntutkimuksen tärkeimpänä 
päämääränä on työn rationalisoiminen, on o a to 
koko toimintansa aikana jatkuva ti kiinnittänyt 
huomiota myös rationalisoimistutkimuksiin. 
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Ennen kaikkea on suoritettu kokeiluja metsätyö
kaluilla ja kehitetty niiden kunnostamismenetel
miä. Osaston toimesta on julkaistu mm. työkalu
opas )>Handbok för huggare)>, järjestetty työkalu
jen kUIIDostamiskursseja, koulutettu työkalujen 
kunnostamisen ohjaajia sekä yhteistyössä työ
kalutehtaiden kanssa pyritty kehittämään tar
koituksenmukaisia työkaluja. Paitsi edellämai
nittuja tutkimuksia on suoritettu lisäksi tutki
muksia hevosajoissa käytetyistä työtavoista ja 
työvälineistä sekä varsiteiden laadusta ja vaiku~ 
tuksesta ajotöihin. Erikoisesti on Ruotsissa kiin
nitetty huomiota hevosen hoitoon. On ryhdytty 
tutkimaan myös puutavaran varastoimista ja 
uittamista. Yhdessä Värmlands Skogsarbetsstu
dierin kanssa on Föreningen Skogsarbetenin työ
ai,katutkimusosasto pannut alulle myös työfysio
logiset tutkimukset tarkoituksella selvittää mie
hen työajan pituus metsätöissä fysiologiselta 
kannalta sekä sen ohessa erilaisten töiden vaikutus 
väsyrriysilmiöön. Kaikkien tutkimusten aineis
tojen käsittelyssä on matemaattis-tilastollisilla 
menetelmillä huomattava osuus. Osaston töiden 
tulokset on saatettu monistettujen ja painettujen 
julkaisujen muodossa metsäyhtiöiden tietoon sekä 
erikoisten propagandalehtisten avulla työmiesten 
tietoon. Huomata sopii, että tämä laitos on ollut 
toiminnassa jo 10 vuotta, ja ensimmäiset laajem
mat ja merkittävimmät tutkimustulokset ovat 
tulleet julkisuuteen vasta tänä vuonna. Se antaa 
kuvan siitä, miten aikaa vieviä tällaiset metsä
työntutkimukset ovat. 

Edellä olevassa on voitu ~ain lyhyesti viitata 
niihin kysymyksiin, joita Föreningen Skogsarbe
tens Arbetsstudieavdelningen toimintansa aikana 
on tutkinut. Olen kuitenkin tahtonut selostaa 
osaston toimintaa näinkin tarkasti osoittaakseni, 
että aivan samat kysymykset ja probleemat olisi 
meidänkin metsätyöntutkimuksemme selvitet
tävä. Kuten jo mainitsin, Värmlannissa ja Bergs
lagenissa on metsätyöntutkimuksia suorittanut 
Värmlands Skogsarbetsstudier, joka Föreningen 
Skogsarbetenin tapaan on niinikään metsäyhtiöi
den keskeinen järjestö. Kun tämän järjestön 
toiminta on keskittynyt huomattavasti pienem
mälle alueelle kuin edellisen, ja kun sen tehtä
viin ei ole kuulunut palkkaperusteiden selvittä
minen, on se toiminnassaan voinut kohdistaa 
tutkimukset pääasiassa metsätöiden rationalisoi
miseen ja metsätöihin vaikuttavien tekijäin sel
vittämiseen. 

Kun tämän järjestön johdossa on ollut insi
nööri, on tutkimustyö saanut toisen luonteen ja 
noudattanut etupäässä niitä menetelmiä, joita 
teollisuuden työntutkimuksessa käytetään. Tämä 
ei kuitenkaan kaikessa suhteessa ole ollut onneksi, 
sillä puristamalla metsätyöt määrätynlaisiin 
mek~niikan kaavoihin ei aina ole päästy käytän
töä vastaaviin lopputuloksiin. Erilaisista tutki
musmenetelmistä on ollut seurauksena vielä se, 
etteivät kahden samassa maassa toimivan tut
kimusjärjestön tutkimustulokset ole keskenään 
vertailukelpoisia. Järjestön läheinen yhteistoi
minta Värmlannin rautatehtaiden kanssa on eri-

• 
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koisesti painanut leimansa järjestön työskente
lylle. Runsaiden määrärahojen turvin se on 
voinut käyttää hyväkseen asiantuntijoita ennen 
kaikkea työkalukokeissa, jotka ovatkin antaneet 
aloitteita parempilaatuisten työkalutyyppien luo
miselle sekä työkalujen kunnon parantamiselle. 
Erikoisesti on mainittava Värmlands Skogsarbets
studierin kehittämä työkalujen kunnostamismene
telmä, joka perustuu ns. keskuskminostamoon. 
Tällä tarkoitetaan sitä, että työmiehille annetaan 
yhtiöiden puolesta valmiikl'i kunnostetut työ
kalut, jotka he sitten niiden käytön jälkeen voi
vat uudelleen lähettää kunnostettaviksi keskus
kunnostamoon. Työmiehet eivät näin ollen itse 
ollenkaan kunnosta työkalujaan. Erittäin pal
jon kokeiluja on Värmlands Skogsarbetsstudier 
tehnyt puutavaran auto- ja traktorikuljetuksista. 
Se on myöskin julkaissut metsätöiden tekniikkaa 
selvittävän kirjasen. Ruotsille olisi ehdottomasti 
onneksi, jos nämä kaksi tässä selostettua työn
tutkimusjärjestöä saataisiin yhtymään yhdeksi. 
Nämä järjestöt ovat erillisinäkin tosin päässeet 
metsätöiden tutkimuksessa samaten kuin ratio
nalisoimistyössäkin aika pitkälle, vaikkakin vasta 
pieni osa tuloksista, kuten mainittu, on selvillä . 
Huomauttaa kuitenkin sopii, että näiden ruotsa
laisten metsätyöntutkimusjärjestöjen toiminta 
osoittaa selvästi, miten aikaa vaativia ja vai
valloisia kaikki metsätyöntutkimukset ovat, 
mutta toiselta puolen se myöskin todistaa, että 
tähän työhön uhratut varat eivät suinkaan ole 
hukkaan heitettyjä. 

Verrattaessa metsätyöutu tkimustoimintaa omas
sa maassamme muiden maiden vastaavaan toi
mintaan huomataan, että se kulkee vielä lapsen 
kengissä. Koska taloudelliset mahdollisuutemme 
tälläkin tutkimusalalla ovat vähäiset ja koska 
muissa maissa suoritetut tutkimukset saattavat 
olla meilläkin käyttökelpoisia, onkin meidän koe
tettava käyttää hyväksi niin paljon kuin mahdol
lista ainakin naapurimaissa saatuja tutkimus
tuloksia ja vasta niissä kohdin, joissa meidän 
olosuhteemme ovat muista poikkeåvia, on tehtävä 
omia tutkimuksia,. Tämän takia onkin v. ·1945 
perustettu Metsäteho syntymästään lähtien pyr
kinyt olemaan kiinteässä yhteydessä Ruotsin 
metsätyöntutkijoihin, ja sen vuoksi esityksessä
nikin olen pysähtynyt pitemmäksi ajaksi Ruot
sin tutkimuksien selvittämiseen . Metsätyöntutki
muksessa mukana olevaa suorastaan kauhistut
taa se työmäärä, mikä edessä kangastaa, ja 
tuntuu siltä, että me emme työntutkimuksessa 
pääse kyllin ajoissa edes niin pitkälle, että oli
simme valmiit esimerkiksi silloin, kun meillekin 
mahdollisesti tulee eteen työehtosopimuksen laa
timinen metsätöissä. 

Porest work studies and ratioualisation 
activities in Yarious countries. 

Surnmmy o/ article by PTO/. Paavo A 1' o. 

Economic life in recent deca.des ha.s boon cha.racterised 
by lively rationalisa.tion activities aiming at increasing 
the effectivity of work. A special science has grown up, 
the science of work, which in turn ha.s given rise to a 
special forest work science in the field of forest economy. 

As the country of origin of the forest work science 
one may consider Gennany. On the basis of time studies 
in practical forest work carried out by District Forrester 
Bergknecht, Prof. H. H. Hilf of the Eberswalde Forest 
Academy and Chief of the Germany Institute for Forest 
\.York SLUd1es, built up a scientilic system, which by 
degrees developed into a forest work science proper. 
The Germany literature on the subject is not very 
extensive, however, because much time .has been devoted 
to elucidating · the methods of study. In the Soviet 
Union state institutes and the timber companies have 
carried out forest work research. Among the literature 
reference may be made specially to the study of the 
forestry work in the Soviet Union of Canadian Finns. 
Efforts have boon made to rationalize the work specially 
mechanizing it. In Swi.tzerland attention has boon paid 
mainly to the work tools and their maintenance in good 
condition. The Schweizerischer Verband ffu· Wald
wirtschaft has organized courses for forest workers and 
has published books and brochures on forest work. Also 
in the former State Slovalv-ia a text book on forest work 
tools ha.s appeared. In Denmark forest work research 
has rested essentially with individual students. In 1945, 
for instance, a time study of cutting work was published. 
In Norway interest in this field increased during the 
German occupation. This was true particularly of the 
work tools and a guide book for forest workers was 
issued, on the lines of a corresponding Swedish book. 
In America only a few special works on forest work 
study have been published, but in connection with 
researches of forest technology references to this branch 
will he found. In the International Forest Central acting 
during the war, questions of forest work science occupied 
a central position. In Sweden this rese .. H~.:h was greatly 
stimulated after the main organisations, the Värmlands 
Forest vVork Study organ (VSA), the •Föreningen Skogs
arbetens och Kungl. Domänstyrelsens Arbetsstudie
avdelning (SDA)» had commenced their activities in 
1936. These organisations a re financed by the timber 
companies. The work study department of SDA has 
already carried out extensive research for the purpose 
of elucitlating the norms of forest wa.ges and on the basis 
of factors affecting the difficulty of the work it has each 
year drawn up labour and wages contracts for forestry 
working ca.mps. In addition it has carried out forest 
work tool examinations, published work tool guide 
books, organized courses for tool repairing, educated 
instructors for tool repairing and studied transports. 
Together with VSA it has also participated in work 
fysiological research. The studies of VSA have been 
concentrated to rationalisation and the study of factors 
affecting forest work by means of methods evolved in 
industries. \'\ orthy of special mention are the tool 
repairing method developed by V A ( central repairing 
workshop ), and also their studies of motor lorry and 
tractor transports. It has also published a book on the 
technique of forest work. Even if both organisation 
have made considerable progress, it has become apparent 
that the research is being ha.mpered by the fact that it 
has boon split up on two organisations. · 
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ERI MAIDEN :METSÄTYÖKALUT TILASTOTUTKIMUKSIEN VALOSSA. 
V. t. professori Paavo A r o. 

LuotettaVimman pohjan metsätyökaluntutki
mukselle antavat tilastolliEet selvittelyt siitä, 
mitä työkaluja tutkimushetkellä käytetään. Tältä· 
pohjalta työkaluntutkimuksessa miltei kaikissa 
maissa on pyritty lähtemään. · iinpä jo ensim
mäiset s a k s a l a i s e t metsäsahantutkijat, 
Mick l i t z- veljekset laativat selvityksen Böö" 
min ja Määrin metsätyökaluista. Vasta tällä 
vuosisadalla saksalaiset sahantutkijat sitten kerä
sivät laajempia tilastoja, jotka kuitenkin rajoit
tuivat vain määrättyihin valtioihin. Niinpä keräsi 
B o e g e Biesenthalin hoitoalueesta ja H a m p e 
Braunschweigistä tietoja käytännössä olevista 
sahoista. S t en t z e l selvitteli sahatehtaiden 
myyntiluettelojen perusteella erilaisten sahojen 
levinneisyyttä Sakssasa. Tämän selvittelyn tulok
sena oli mielenkiintoista se, että kahden miehen 
tukkisahoissa harvahammastus oli yleisin. 
Sve i ts i n metsätyökaluista on G u t tehnyt 
selvityksen osoittaen m. m ., että Sveitsissä käy
tetyistä metsäsahoista kokonaista 40 % oli ruot
salaisia tuotteita ja näistä 85 % Sandvikenin 
tuotteita Saksan, Itävallan ja Ranskan jäädessä 
toiselle ja kolmannelle sijalle. Vuonna 1935 suori
tin itse Su omessa tällaisen tilastollisen selvitte
lyn metsäsahoistamme ja kirveistämme aineiston 
käsittäessä 718 halkosahaa ja 720 kirvestä. Tie
dustelu tehtiin kaikissa valtion hoitoalueissa. 
Tätnä tiedustelu osoitti, että halkosahoista silloin 
n. 47 % oli ruotsalaisen Orsa-sahanterätehtaan 
Orsia-sahoja. Sandvikens Jernverks Ab:n tai sen 
suomalaisen sisaryhtiön sahoja oli käytännössä 
n. 43 %- Sandvikenin sahoista olivat yleisimpiä 
silloin vielä n :o 99, Otso-sahan ollessa toisella 
tilalla. Sa:P.ojen pääasiallisimpana hammastyyp
pinä oli joko harva-, tiheä- tai ryhmittäinen ko1-
miohammastus . Vain muutamis&a kotimaisissa 
sahamerkeissä esiintyi silloin höylähammastus. 
Kirveissä taas oli yleisimpänä tehtaan merkkinä 
Billnäs, koko maassa kaikkiaan 83 %, Kellokos
ken kirveeP jäädessä toiselle tilalle 16 %:lla. Eni
ten käytettyjä näyttivät olleen Billnäsin 12,2, sel
laisten kuin 12,3 ja 13 jäädessä seuraaville sijoille. 
Kellokosken kirveistä merkkejä 17 ja 18 käytet
tiin suunnilleen yhtä paljon. Virossa suori
tettiin v. 1938 myöskin metsäsahojen selvittely, 
mikä osoitti, että siellä käytettiin pääasiassa kaari
sahoja, jotka suurimmaksi osaksi olivat ruotsa
laisia tuotteita. R u o t s i s t a on olemassa 
useitakin tällaisia eri aikoina tehtyjä työkalu
tilastoja. Ne eivät kuitenkaan ole siellä aina 
koskeneet koko maata, vaan esim. vv. 1937- 38 
selvitettiin Norrlannissa ja pohjois-Taalainmaassa 
käytetyt metsätyökalut, ja v. 1938 puutavara
yhtiö Uddeholmin järjestämä tilastotutkimus 
käsitti Värmlannin, ÖrebronjaKopparbergsläänin. 
Värmlands Skogsarbetsstudier on julkaisussaan 
1943 esittänyt. selvityksen iitä, kuinka monen
laisia eri työkalutyyppejä ja kuinka monessa eri 

tehtaassa niitä Ruotsissa valmistetaan. Tämä 
selvittely osoittaa seuraavaa. Halkosahan teriä 
valmistetaan 6:ssa sahanterätehtaassa kaikkiaan 
735 eri mallia. Mallit eroavat paitsi tehtaan mer
kin tai numeron sekä pituuden että leveyden 
perusteella toisistaan. Yhden miehen justeereja 
valmistetaan 5:ssä tehtaassa 105 eri mallia. Kir
vestehtaita on Ruotsissa 6 kpl., jotka valmistavat 
yli 400 erilaista mallia, jotka paitsi tehtaan mer
kin, painon ja terän leveyden puolesta eroavat 
toisistaan. Kuorimarautoja valmistetaan 6:ssa 
tehtaassa 50 erilaista mallia, ja erilaisia .halkaisu
ja iskukirveitä valmistetaan 19 eri mallia 5:ssä 
eri tehtaassa. Viimeinen metsätyökalujen inven
"toiminen suoritettiin Ruotsissa talvella 1944 
Norrlannissa ja Taalainmaassa, jolloin aineisto· 
kerättiin 56 hakkuutyömaalta ja n. 500 työmie
heltä. Tämä tilasto osoitti, että sahoista on eniten 
käytetty mainitulla alueella yhden miehen jus
teeri eli ns. )>timmersvansen», joka on levinnyt 
koko alueelle. Tähän sahaan konstruoitu saha
toveri, ))sågkamrat)>, ei ole kuitenkaan . päässyt 
käytäntöön muualla kuin alueen . eteläosassa eli 
siellä, missä rautakaarinen halkosahakin on val
litsevana. Kirveistä käytetään yhtä laajalti ~me
rikkalaismallisia Yankee- ja Turpentine-kirveitä. 
Suoma.laismallisia, erikoisella varsiholkilla varus
tettuja, tavataan sekä alueen etelä- että pohjois
osassa, edellämainitussa Dala- tai Ursafors-mallia, 
ja jälkimmäisessä eli. pohjoisosassa Norrbottenin 
mallia. Kuorimarautoja on käytössä hyvin 
monia eri malleja. Viime aikoina ovat kuitenkin 
varsinkin Värmlannissa saavuttaneet laajankäytön 
irroitettavalla terällä varustetut kuorimaraudat 
Schwung ja Dala-Värmland. Metsätöissä käytet
tävistä apuvälineistä ansaitsevat erikoisen mai
ninnan nostosakset ja nostokoukut, joiden käytto 
supistuu eri puolille · Jorrlantia. Nostosakset 
ovat käytännössä etupäässä eteläosassa, kun taas 
nostokoukkua käytetään pääasiassa pohjoisosassa. 
Mitä näihin viimeksi mainittuihin työkaluihin 
tulee, niin nii tä nostosåkset, ns. tukkisakset eli 
.kahden käden sakset ovat meillä olleet erittäin 
tunnettuja varsinkin tukkihakkuilla, mutta pie
nempiä yhden käden saksia ja varsinkin nosto
koukkua, ns. pokaraa verrattain harvoin tapaa 
kuivan pienpuutavaran käsittelyssä. Vielä har
vinaisempi on tuo varsinkin keski-Euroo.Passa 
erittäin paljon suuren puun pyörittelemisessä käy
tetty vänkäri, jonka ehdottomasti tulisi sa~da 
vankka jalansija meikäläisen metsänkaatajan työ
välineistössä. Huomauttaa sopii tässä yhteydessä, 
että eteläeurooppalaisen, varsinkin italialaisen 
ja sveitsiläisen metsätyömiehen useasti tärkein 
aputyöväline sahan ja kirveen jälkeen on ns. 

apine, joka on verrattavissa meikäläiseen pitkä
vartiseen pokaraan tai lyhytvartiseen keksiin. 

Mitä varsinaiseen metsätyökalujen tutkimuk
seen tulee, on huomattava, että tutkimuksen 
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kohteeksi ovat toistaiseksi joutuneet hyvin vähäi
sessä määrin muut kuin saha ja kirves. Näistä
kin kirves on jäänyt vain muutaman materiaali
tutkimuksen varaan, pääasiassa kai siitä syystä, 
että sen tehon selvittäminen ihmistyössä on osoit
tautunut kovin vaikeaksi. Se voidaan ratkaista 
vasta sitten, kun voidaan kehittää sellainen koe
aparaatti, jossa käytetty voima ja sen teho voi
daan mekaanisesti mitata. Saha sen sijaan on 
tutkimuskohteena paljon helpompi, ja tämän 
vuoksi onkin t utkijain ~huomioJjo varhain koh
distunut siihen. 

Forest work tool in the light of statistics, 
Summa1y o/ article by Prof. P a a 't" o A r o. 

In the work for improving the efficiency of fore t 
work the best result are obtained by developing work 
tools and by putting them in good order. With this 
ohjeet in view effort have been made to improve the 
efficiency of the tool , and studies of this subject have 
been made. 

The best foundation for the researcb is given by sta
ti ties show;ng wbat tools are being used at any parti-

cular time. This has been the ba is for tool research in 
almost every country. Thus for instance the fir t experts 
on forest saws of Germany, the l\I i c k 1 i t z brothers, 
drew up statistic regarding forest tools in Bohemia and 
Moravia. l\fore e:~..-tensive statistics of German forest 
tools were compiled only in this century, but they _w~re 
restricted to certain states. B o e g e collected stat1stws 
regarding forest aws of the Bie enthal forestry di trict, 
H a m p e again in Braunschweig. t en t z e 1 on the 
basis of sales figures of saw manufacturers examined t he 
use of different models of forest saws in Germany. In 
Switzerland a statistical inve tigation was made by G u t, 
which showed that of the forest saws used there 40 % 
were Swedish, mainly tho e of the Sandviken mills. In 
1935 the writer made a similar investigation for all the 
forestry districts of the State of Finland. This showed 
that of bow-saws ab. 47 % were the product of the 
Orsa saw-blade factory and 43 % tho e of the andviken 
mills. Triangular toothing was the predominant type. 
Of axes 83 % were products of Billnäs mill and 16 '}o 
ones of Kelloko ki mill. An investigation in Eetonia in 
1938 showed that principally wedish bow-saws were 
used. · In Sweden tati tie of tool have been compiled 
in 1937, 193 and l 944 but they referred only to parts of 
the country. On the ba is of the e investigations it was 
found out i . a. that altogether 735 different types of 
sawblades are made in 6 factories, and 400 different 
models of axes in 6 factories. There are al o some 50 
different types of barking irons made by 6 different 
mills. 
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TYÖKALUHUOLTO, AMMATTIKASVATUS JA VAliSTUSTOIMINTA 
METSÄ TÖISSÄ. 

Metsänhoitaja Mikko ]( a n t o l a, Työtehoseura. 

Työkaluhuolto. 

Työkalujen kunto vaikuttaa metsätöissä rat
kaisevasti työtulosten suuruuteen. Hyvillä työ
kaluilla työntekijä pääsee pienillä voimanponnis
tuksilla suuriin tuloksiin. H än saa työnsä miellyt
täväksi, pienentää tapaturmavaarojen uhkaa sekä 
luo työhönsä turvallisuuden tunteen. Hän voi 
keskittyä työhönsä ja käyttää voimansa tehok
kaasti tarvitsematta silti rehkiä itseään näännyk
siin. Työntekijän ansiot suurenevat ja työn 
laatu paranee, -samalla km1 koko maan metsä
talous säästää työtä. Työkalujen kunnostaminen 
on siis sekä yksityistaloudellisesti että kansan
taloudellisesti edullista. 

Suoritetut kokeet ovat osoittaneet, että esi
merkiksi tehtaan jäljeltä olevan sahan teho voi
daan saada nousemaan 25-75 %, jos terä kun
nostetaan huolellisesti. Kun kirves- ja sahatyön 
yhteinen osuus hakkuutyössä on puutavaralaa
dusta riippuen 1/3- 1/2 koko hakkuutyöhön tar
vittavasta ajasta, voimme jo teoreettisesti pää
tellä, että kunnostamisesta aiheutunut työteho
lisäys on mitattavissa kymmenissä prosenteissa. 

Käytännössä suoritetut tutkimukset ovat pää
tyneet toteamukseen, että metsätyömiesten työ
kalujen yleinen taso on aivan liian heikko ja 
että kmmostetut työkalut ovat saaneet aikaan 
20- 30 % työteholisäyksen. 

Jos teemme teoreettisen laskelman, mitä suu
ruusluokkaa tämä merkitsee maamme oloissa, 
voimme ajatella sem·aavasti: . 

Olettakaamme, että maassamme hakataan vuo
dessa 50 milj. pm3, jonka voisimme hakata kun
nostetuilla työaseilla esim . 20 % tehokkaammin. 
Samassa ajassa voisimme siis samalla työvoimalla 
hakata 10 milj . pm3 enemmän elikkä 60 milj. 
pm3. Jos maksamme pm3:n hakkuusta esim. 80 
mk, olisi työkalujen kunnostuksella vuodessa 
aikaansaatu työn säästö rahassa arvioituna 10 
miljoonan motin työpalkka elikkä 800 milj. mk, 
vähennettynä kunnostushuollon kustannuksilla. 

Edellä esitety n nojalla voimme päätellä 
- että työkaluhuolto metsä.töissä on erittäin 

tarpeellinen, ja 
- että työkaluhuollon avulla voimme säästää 

vuosittain työtä kymmenien tai satojen miljoo
nien markkojen edestä riippuen siitä, miten tehok
kaaksi ja halvaksi huolto saadaan. 

* 
Tarkastelemme nyt ensin teoriassa, miten työ

kaluhuolto voidaan järjestää. Mahdollisuuksia 
on useita: 

1. Työntekij ä kmmostaa itse työkalilllSa. 
2. Kiertävät kuunostajat suorittavat sen. 
3. Perustetaan työmaakmmostamoita. 
4. Perustetaan keskuskmmostamoita. 

2 

Ennen kuin ratkaisemme, kenelle työkaluhuol
lon järjestäminen ja kustantaminen kuuluu, tar
kastelemme yllämainittujen järjestelmien etu
ja varjopuolia. 

l. Jos työntekijä kunnostaa itse työkalunsa, 
edellyttää se, että hän tietää työkalujen tehok
kaimmat kmmostustavat ja suorittaa kmmostuk
sen tarpeeksi usein. 

Menneinä vuosina metsätyömies on oppinut 
työkalujen kunnostamisen isältään tai työtove
reiltaan tai on joutunut tekemään sen saamatta 
keneltäkään neuvoja . Eristäytyneisyydessään 
hän ei kuitenkaan ole voinut seurata kmmostus
tapojen ja -välineiden kehitystä, hän on vain 
viilaillut sahaansa entiseen totuttuun tapaan. 

Näin ei ole oikein. 
Mikäli työntekijä kunnostaa itse työkalunsa, on 

hänelle ainakin neuvottava, miten se parhaiten voi
daan suorittaa. 

Kuitenkin hänellä on kunnostamise sa erinäisiä 
vaikeuksia. H än joutuu suorittamaan sen tavalli
simmin iltaisin rauhattomassa ympäristössä ras~ 
kaan työpäivän päätyttyä ja työskennellen huo
noilla välineillä huonossa valaistuksessa. Työ
kalujen ja kunnostusvälineiden hankinta on 
hänelle myös useasti hyvin vaivalloista. Monet 
hakkaajat eivät sitä paitsi koskaan op~ hyvin 
kmmostamaan työkalujaan. 

2 . Jos erikoiskoulutuksen saaneet kiertävät kun
nostajat ottavat tehtäväkseen määrätyn mies
määrän työkalujen huollon, vältytään edellämai
nituista haitoista. Sellaisetkin miehet, jotka ope
tuksesta huolimatta eivät kykene saamaan työ
kalujaan tarpeeksi hyvään kuntoon, voivat .nyt 
päästä hyviin tuloksiin. Tällöin voivat he käyt
tää kunnostuksesta säästämänsä ajan lepoon tai 
muihin harrastuksiin . Ne työmiehet taas, jotka 
itse kmmostavat työkalunsa, voivat kmmosta
jalta oppia kunnostuksen niksit ja hienoudet, 
joita käyttäen he saavat jatkuvasti pidetyksi 
työkalilllSa huippukmmossa. 

J ärjestelmällä on kuitenkin varjopuolia. Kun
nostaminen tapahtuu tavallisimmin kämpissä, 
joiden valaistuksesta ja työrauhasta on edellä 
ollut puhe. Kuunostajalta kuluu sitä paitsi aikaa 
siirtyessään kämpältä toiselle, eikä hän voi käyt
tää kmmostuksessa konevoimaa apunaan. 

3. Jos perustetaan työmaakunnostamoita, jotka 
hoitavat työkaluhuollon , saavutetaan edellämai
nittujen lisäksi seuraavia etuja: 

- työkalujen taso paranee vähitellen, kun 
verstas huoltaa täydennyksen, 
- kmmostu~ voidaan suorittaa paremmin ja 
nopeammin kuin edellisessä tapauksessa, 
- työmaan työteho nousee, samalla kun työn
tekijöille koituu esit yksemme alussa mainit uja 
helpotuksia, 
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- työkalujen malleissa tapahtuva kehitys tulee 
nopeammin työntekijöiden hyödyksi. 

Varjopuolena sen sijaan on, että "työntekijät 
itse eivät opi kunnostamaan työkalujaan, joten 
he ovat avuttomia joutuessaan sellaiselle työ
maalle, missä työkaluhuoltoa ei ole järjestetty. 
Työmaakunnostamaon ei voida asettaa ainakaan 
kaikkia tarpeellisia koneita, joten kunnostus ei 
liene kovin paljon tehokkaampi kuin kiertävien 
kunnostajien toiminta. Kunnostamalie on sitä 
paitsi vaikea löytää vakituista paikkaa, koska 
työmaat eivät ole pysyviä. Tarvittavia tilapäisiä 
huonetiloja lienee myös vaikea saada ainakin 
nykyaikana. 

4. Jos perustetaan ke.skuskunnostamoita, voi
tetaan kaikki edellisen järjestelmän edut. Kun
nostus saadaan muutenkin tehostetuksi parhaalla 
mahdollisella tavalla. Koneita voidaan käyttää 
enemmän hyväksi kuin tilapäisessä verstaassa. 
Ke kuskunnostamoilla on siis enemmän etuja 
kuin työmaakunnostamoilla. Kuljetushuollon jär
jestely sä lienee kuitenkin vaikeuksia, mutta ne 
ovat voitettavissa, jos kunnostaman paikka vali
taan oikein. 

• 
Katsomme nyt, kuinka työkalujen huolto on 

järjestetty naapurimaassamme Ruotsissa. 
Siellä on tällä hetkellä viisi ke.skuskunnostamoa, 

minkä lisäksi käytetään kiertäviä kunnostajia 
sekä kunnostuksen neuvojia erityisesti sellaisilla 
työmailla, joilla on tottumatonta työvoimaa. 

Pohjois-Ruotsin kolme kunnostamaa ovat 
yhtiöiden perustamia ja järjestämiä. Niissä on 
ainakin toistaiseksi huollettu vain yhden miehen 
tukinkaatosahoja, joita tarvitaan 3 kpl. hakkaajaa 
kohti. Hakkaaja saa tällöin terotetun sahan joka 
neljäs päivä. Sahat kuljetetaan pienissä laati
koissa kädensijoistaan irroitettuina linja-autoilla 
ver taalle, josta ne lähetetään kunnostettuina 
samoissa laatikoissa takaisin. Huoltoetäisyys 
vaihtelee aina 200 km saakka. Kustannukset 
yhtiö on osittanut hakkaajien kesken, siten että 
heiltä on peritty huollosta 0.4 äyriä hakattua 
kuutiojalkaa kohti, jos on kunnostettu 2 sahaa 
viiko sa ja 0.3 äyriä kuutiojalalta, jos huolletta
vana on ollut vain yksi saha viikossa. Kunno tuk
sen omakustannushinta on ollut verstaalla alle 
2 Kr >>timmersvansia>> kohti, sen sijaan kun se 
kiertävä-kunno taja-järjestelmässä tulee 3-4: 50 
Kr sahaa kohti. Viilaajat kunnostivat aluksi 

ahaa päivässä, mutta saatuaan enemmän ko
kemusta, ja sen jälkeen kun työ oli organi oitu 
aikatutkimusten perusteella, nousi työtulo 12 
sahaan päivässä. Tavallisesti henkilökuntana on 
me tari ja kolme viilaajaa, jotka huoltavat yli 
100 mie tä. 

Sandvikens Jernverks Ab:llä on oma kunno -
tamo, jo a sahasta peritään kertamaksu sekä 
lisäksi rahti. Tällöin kustannukset sahaa kohti 
ovat lähes 3 Kr, sillä hakkaajat käyttävät sahan 
mahdollisimman tarkoin ennen kuin lähettävät 
sen kunnostettavaksi. 

Etelä-Ruotsis a Värmland Skogsarbetsstudier 
on perustanut ensimmäisen kunnostusverstaan. 
Se huoltaa tällä hetkellä n. 400 miestä. Verstaassa 
kunnostetaan kaikkia hakkuutyökaluja. Huol
toon liittyvää miestä kohti on kaksi työkalulaa
tikkoa, joista kumpikin sisältää riittävän määrän 
työkaluja kahden viikon työskentelyyn. Työkalu
laatikon vaihto suoritetaan sii aina kahden vii
kon kuluttua. Kustannuksilla peritään työnteki
jäitä 5.5 % palka ta. Ver tas on hyvin koneis
tettu. Mainittakoon vain hampaiden tanssaus
kone, jänne ahan haritu kone, viilau koneet, kuo
rimaraudan terotu kone, sähkö mirkeli ja tahkot. 
Tällaisen koneellistami en edellytyksenä on, että 
työkalut ovat kaikki samaa mallia. Niinpä vii
lauskoneet on saatu Or ia-tehtailta illä ehdolla. 
että käytetään ainoastaan >>Or ia»-teriä. 

Kunno tushuoltoon liittyminen on ollut tie
tysti vapaaehtoi ta. Hakkaajat ovat yleensä 
olleet siihen tyytyväisiä, jo kin monet tietysti 
pitävät mak uja uurina . :\lyö yhtiölle verstaan 
pitäminen ja perustaminen ulee alul' i kalliiksi, 
mutta on silti kat ottu en va taavan tarkoi
tustaan. 

Kiertäviä kunno tajia ja kumwstuksen neuvojia 
Ruotsis a on koulutettu lähinnä odan aikana, 
jolloin met ätöihin joutui paljon tottumatonta 
työvoimaa. Tällai ia kuukau ipalkkaisia kunnos
tajia on nykyi in toiminnassa muutamia atoja. 
He pitävät työmailla myös lyhyitä kur seja hak
kuumiehille. Heidän toimintansa tulee uhteelli
sen kalliiksi, mutta e kat otaan ilti välttämättö
mäksi. Onpa uunniteltu yleisen kur itoiminnan 
laajentarru takin. 

* 
Tarka telkaamme tilannetta uomessa. 
Meillä on työkalujen kunnostuskysymyksen 

herättäjänä toiminut Kajaani Oy., jonka v. 1940 
suorittama työkalujen kuntoa koskeva tutkimus 
lienee yleisesti tunnettu. iinähän tutkittiin 
183 miehen työkalut ja havaittiin, että ensiluok
kaisesti kunnostettuja sahoja oli 0 %, keskinker
taisia 20% ja huonoja 0 % . Kirveis ä oli ensi
luokkaisia 3 %, ke kinkertaisia 4 % ja huonoja 
49%. 

Kajaani Oy. on työkaluhuollon alalla uranuurta
ja maa samme. illä on tällä hetkellä palveluk
sessaan työkaluky ymyk een perehtyneitä ja sitä 
kehittäviä ammattimiehiä ekä työkalujen kun
nostusverstas. Yhtiö tekee itse sahanpääpuita ja 
kirvesvarsia koneellisesti sekä myy täyde sä kun
nossa olevia hyviä ahoja ja kirveitä. iten e saa 
levitetyk i met ätyömaille oikein kunno tettuja 
ja hyvämallisia työkaluja. 

Kiertäviä htmwstuksen neuvojia koulutettiin 
vuosi sitten Kulkulaita ten ja ylei ten töiden 
ministeriön toimek ianno ta 100 mie tä. He kier
telivät viime vuonna Etelä- ja Lounais- uomen 
metsätyömailla työkalujen kunno tu ta ja työ
tapoja neuvoma a, mu ta tänä vuonna toiminta 
lopetettiin en kalleuden vuok i. Toiminta tuotti 
hyviä tuloksia siellä, mi ä oli hyviä neuvojia, 
mutt·a ei vastannut tarkoitu taan, jo neuvoja 



ei ollut tarpeeksi sopiva toimeensa. Sivuhuomau
tuksena tällaisten huonojen kuunostajien vaiku
tuksesta mainittakoon, että mainettaan paran
taakseen jotkut heistä ovat työmiehille sanoneet 
olevansa Työtehoseuran kunnostajia. 

Työkalujen kunrwstamiskursseja on pidetty 
maassamme v:sta 1942 lähtien huomattavan suu
~essa mittakaavassa Työtehoseuran metsäosaston 
Ja maamme suurimpien tapaturmavakuutus
yhtiöiden toimesta. Kurssit ovat olleet tavallisesti 
~0-päiväisiä, oppilaina on ollut työnantajien 
lahettämiä parhaita työmiehiä sekä eräillä kurs
~eilla työnjohtajia. Opetusta on annettu työkalu
Jen tuntemisessa ja kunnostamisessa, työtavoissa, 
tapaturmien torjunnassa ja ensiavussa. Kurs· 
silaiset ovat tehneet itselleen sahanpuut, kirves
varren ja viilaustelineen sekä suorittaneet käy
tännöllisiä työharjoituksia metsässä. Tarkoituk
s~na on ollut, että kurssin käyneet miehet joutui
Sivat kunnostuksen neuvojiksi tai muuten levit
täisivät oppimaansa tietoutta työmailla. 

Päämääränämme täytyy tietysti olla, että mah
dollisimman suuri joukko metsätyömiehiä voisi 
työskennellä hyvillä työkaluilla. Meidän täytyisi 
saada ainakin 50,000 taitavaa metsätyömiestä, 
mutta yllämainittujen kurssien avulla kerkiämme 
käydä läpi vain n. 1,000 miestä vuodessa. Kun
nostuskurssien avulla saamme siis levitetyksi 
työkaluasioiden tuntemusta vain suhteellisen 
hitaasti. 

* 

Työkaluhuoltoa on näin ollen ruvettava maas
samme edelleen kehittämään, mutta kenen toi
mesta ja mihin suuntaan 1 

Koska käsittelemämme asia on sosiaalinen, on 
luonnollista, että valtiolla on määrätty velvolli
suutensa edistää asiaa. Huollosta koituu hyötyä 
paitsi . työntekijälle myös työnantajalle, joten 
heidänkin on osallistuttava kustannuksiin . Työ
kaluhuollon järjestäminen kuuluu siis yhteisesti 
valtiovallalle, työnantajille ja työntekijöille. 

Suunta on jo osittain viitoitettu. Kurssitoi
minnalla on saavutettu hyviä tuloksia. Työnanta
jan kannalta sillä on kuitenkin varjopuolia, sillä 
on osoittautunut, että kursssin käynyt mies. saa 
"Vain harvoin olla yksinomaan neuvojan tehtä
-vissä, se muodostuu useinkin sivutoimeksi. ein 
hänet otetaan työnjohto- tms. tehtäviin tai hän 
kenties sill:tyy jonkun muun työnantajan pal
-velukseen. Sitä paitsi samalla puutavarayhtiöllä 
on aniharvoin tilaisuutta lähettää useampia mie
hiä samoilta seuduilta työkalukursseille, varsin
kin kun ne tulevat suhteelli en kalliik i. Jos 
kurssin käyneitä . miehiä ei ole käytett neu on
taan tehokkaasti, katsotaan, ettei uusien lähet
täminen ole niin tarpeellista. Sitä paitsi ei koko 
työkalukysymystä monesti pidetä tärkeänä, mieli
piteet eri puolilla maata vaihtelevat nill1 metsä
hallinnon kuin yhtiöidenkin virkakunnan kes
kuudessa. 

Kursseja on kuitenkin syytä jatkaa. Joka työ
maalle olisi saatava ainakin yksi mies, joka pystyy 

19 

neuvomaan toisia, vaikka hän toimisikin tavalli
sena hakkaajana. Hänet voidaan myös valita 
kunnostajaksi, mutta silloin hänen on oltava 
todella hyvä ja kunnostustaitoinen metsäammatti
mies, huono kunnostaja tekee huonoa propa
gandaa. Kunnostuksestaan hän voisi ottaa itsel
leen sovitun palkkion, minkä lisäksi yhtiö mak
saisi hänelle pienen päivärahan. Yleisen kurssi
toiminnan tukemiseen olisi valtiovallan osallis
tuttava - nykyistä suuremmin määrärahoin. 

Kiertäviä kunrwstajia voidaan käyttää sellaisilla 
seuduilla, missä on paljon pikku työmaita. Useat 
työnantajat voivat tällöin palkata yhteisen kun
nostajan, joka saisi ottaa sovitun palkkion kus
takin kuunostamastaan työaseesta. Tällainen 
puoleksi yksityisyritteliäisyyden pohjalle perus
tuva toiminta innostaisi kunnostajaa hänen 
työssään, samalla kun maksettu saha saattaa työ
miehellekin olla arvokkaampi kuin ilmaiseksi tyr
kytetty. Kunnostajan valinnassa täytyy kuiten
kin olla tarkka, sillä hänen kunnostustaitonsa 
täytyy olla ehdottomasti hyvä. Varsinaisen kun
nostustyön tuloksien rinnalla on huomioitava se 
suuri valistustyö, jonka hyvä kunnostaja toimin
nallaan saa aikaan. 

Tärkeänä on kuitenkin pidettävä, että ennen 
tällaisen toiminnan alkamista otetaan yhteys 
hakkaajiin ja selostetaan heille työkalujen kun
nostamisen merkitys. Erikoisesti heille on syytä 
mainita, että hyväkuntoisilla työvälineillä työs
kenneltäessä ansiot ovat suuremmat ja työ ke
-vyempää. Kun edellämainitut seikat ovat käy
neet työntekijöille selviksi, ei luulisi kenenkään 
kieltäytyvän suorittamasta sitä summaa, jonka 
neuvoja saa periä kunnostuksesta ja ohjauk
sesta. 

Työmaiden lähettyvillä saattaa olla joku hyvä, 
kuunostajaksi sopiva mies, joka haluaisi harjoittaa 
kuunostajan ammattia kotonaan. Häntä yhtiön 
kenties kannattaa muodossa tai toisessa auttaa 
alkuun, jos hänen taitonsa ovat riittäviä. 

Työnantajan kannattaa myös ottaa tehtäväk
seen levittää työmailleen tehokkaita ja hyvä
mallisia työkaluja. 

Keskuskunnostamoista maassamme ei liene 
muuta kokemusta kuin Kajaani Oy:ssä. Keskus
kunnostama tarjoaa kuitenkin sellaisia etuja, 
että olisi syytä koemielessä perustaa joitakin 
sellaisia eri puolille maata. Näissä voitaisiin aluksi 
myydä uusia, täysin kuunostettuja työkaluja ja 
ehkä vasta vähitellen- viilaajien päästyä vakiin
tuneeseen työtahtiin - siirtyä vanhojen työ
kalujen kunnostukseen. On mahdollista; että 
tämä menetelmä ei meillä menesty yhtä hyvin 
kuin Ruotsissa, mutta voi olla, että meilläkin 
tätä tietä päästään tyydyttäviin tuloksiin. 
Yhtenä tärkeänä onnistumisen edellytyksenä on, 
että kunnostamo on hyvin suunniteltu ja että toi
minta rationalisoidaan mahdollisimman pitkälle. 

Toivon, että nämä yleiset suuntaviivat saavat 
aikaan mielipiteiden vaihtoa, herättävät eri pii
reissä . kiinnostusta sekä johtavat yk ityisknh
taisempaan suunnitteluun työkaluhuollon edel
leen kehittämisessä. 
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A mrnattikasvatus. 

Metsätyöntekijöiden ammattikasvatus valtioval
lan tukemana on maassamme aloitettu vuonna 
1942, jolloin ryhdyttiin pitämään edellämainittuja 
metsätyötehokursseja. 

Metsätyö on tunnetusti ammattityötä, joka 
vaatii älyä, voimaa, kestävyyttä, taitoa ja sisua. 
Se aika on ohi, jolloin metsätyömieheltä ei vaa
dittu muuta kuin raakaa voimaa, kirves ja saha. 
Hakkaajan työ tehostuisi huomattavasti, jos 
hän tietäisi tarkoin, millaisilla työkaluilla ja 
miten hänen on edullisinta työskennellä. Ajuria 
auttaisi paljon, jos hänelle neuvottaisiin, miten 
hän saa pysymään hevosensa parhaassa vetokun
nossa, miten hänen on järjestettävä ajonsa, 
miten suunniteltava tieverkostonsa ja miten teh
tävä kuormansa. Toisin sanoen: Ammattikas
vatus olisi metsätyöntekijöille tuiki tarpeellinen. 

Miten tämä ammattikasvatus kävisi parhaiten 
päinsä meillä, siihen ei tässä yhteydessä voitane 
tyhjentävästi vastata. Onko meidän ryhdyttävä 
kouluttamaan muodossa tai toisessa nykyisiä 
hakkaajia ja ajureita, vai onko meidän alettava 
kasvattaa nuorta polvea 1 Mistä me saamme 
siihen opettajat, jotka tuntevat opetettavat asiat 
yksityiskohtia myöten, ovat selvillä metsätöiden 
rationalisoinnin tähänastisista saavutuksista ja 
pysyvät jatkuvasti kehityksen tasalla 1 Siinä on 
kysymyksiä, jotka täytyy ratkaista ja joihin voi
daan antaa erilaisia vastauksia. 

Hakkaajia koskeva ratkaisu olisi osittain se, 
mikä esitettiin työkaluhuollon järjestämisen 
yhteydessä, siis kurssit ja kiertävät kunnostajat. 
Kuitenkaan ei se yksin liene riittävä. Meidän on 
ajateltava myös metsämiespolven täydennystä. 
Varsinkin parhaat metsäammattimiehiksi sopi
vat henkilöt meidän on saatava pysymään metsä
alalla päästämättä heitä muihin tehtäviin, joissa 
he arvelevat olevan parempia edistymisen mah
dollisuuksia. Meidän on saatava heidät innostu
maan ja kiintymään metsäalaan. 

Kansakouluopetus ja sen jatko-opetus on eräs 
ratkaisu. Pohjois-Ruotsissa kokeiltiin kansakou
lun jatko-opetusta metsäkurssien muodossa syk
syllä 1945 ja saatiin erittäin myönteisiä tuloksia. 
Kurssit kestivät 2 kk., jona aikana pojille ope
tettiin leimausta ja muita metsänhoitotöitä, tukin
ja- halonhakkuuta, tukinajoa, hevosenhoitoa, 
puutavaranmittausta, työkaluhoitoa, kulontor
juntaa, metsästystä ja kalastusta, tapatur
mantorjuntaa ja ensiapua sekä muutamia 
muita kysym~ksiä. Eräs puutavarayhtiö 
(Munksunds AB.) järjesti ja hoiti opetuksen 
kokonaan. Tätä opetusta ei suinkaan katsottu 
metsätyöntekijän ammattiopetuksen ratkaisuksi, 
mutta saatujen kokemusten perusteella annettu 
peruskoulutus arvosteltiin hyvin tärkeäksi. Seu
raavien kurssien pituudeksi on ajateltu 21/ 2 kk. 

Meilläkin olisi kansakouluopetusta käytettävä 
hyväksi. Onhan maamme metsätalousmaa, joten 
jokaisen kansalaisen olisi tiedettävä jotain met
sästä ja metsätöistä. Poikien käsityönopetuksen 
yhteydessä olisi ainakin metsäseuduilla tehtävä 

jännesahanpuut ja kirvesvarsi. Ja eikö kansa
koulun jatko-opetuksen yhteydessä voitaisi aina
kin metsäseuduilla järjestää lyhyitä erikoiskursseja 
metsätyömailla1 Lähiseudun.kansakouluista voi
sivat sinne kerääntyä ne oppilaat, jotka ovat 
esim . isän ammatin takia kiinnostuneita metsä
töistä. Opettajina tulisi tällöin olla sellaisia metsä
miehiä, jotka osaisivat suhtautua oikealla tavalla 
näihin tuleviin metsämiehiin. Näin voisimme 
aikanaan yhdessä ammatinvalinnan kanssa s~da 
hyvää metsätyömaiden työvoimatäydennystä. 

Mitä enemmän tietomme metsätöiden rationali
soimisesta lisääntyvät, sitä enemmän vaaditaan 
työntekijäitä ammattitietoja. Siksi meidän on 
huolehdittava myös vanhemman polven ammatti
kasvatuksesta. Määrätyissä tapauksissa työnteki
jöille voidaan pitää lyhyitä kursseja tai esityksiä. 
Niinpä esimerkiksi olisi maassamme aloitettava 
laaja toiminta hevoshoidon hyväksi. Metsätyö
mailla pienennetään tietämättömyydessä var
maan arvaamattomia määriä hevosten vetokykyä 
väärän ruokinnan, huonon kavionhoidon tai muun 
käsittelyn johdosta. Kurssitoiminta hevoshoidon 
parantamiseksi olisi saatava alkuun. 

Työnjohtajien ammattikoul1ttusta tänä kehityk
sen aikakautena on myös tarkastettava . Heidän 
osuutensa metsätöiden tehostamisessa on sangen 
tärkeä. Se on eräältä kannalta ratkaisun avain, 
sillä jos työnjohtaja ja koko suorittava työnjohto 
on selvillä metsätöiden rationalisoimisesta ja orga
nisoi työmaansa sen mukaisesti sekä saattaa 
työmiehensä työskentelemään tehokkaimmalla 
tavalla, niin silloin olemme oikealla tiellä. 

Mutta sekään ei riitä. Ammattiopetuksen on 
seurattava ajan kehityksen mukana. Opiskelu
aikana täytyy voida oppia - ei ainoastaan mitä 
töitä metsässä tehdään - . vaan myös miten ne 
on tehtävä. Metsäkouluissa ja yliopistossa pitää 
olla tarpeellinen havaintovälineistö sekä käytän
nön miehille tarkoitettu kirjallisuus. Työnjoh
tajakunnallemme on järjestettävä mahdollisuudet 
olla jatkuvasti kosketuksessa metsätyöntutki
mukseen ja saada siltä kotimaan ja ulkomaiden 
viimeiset saavutukset . Siinä avaa erään mahdoDi
suuden hyvin järjestetty kirjallinen tiedoitustoi
minta sekä jatkuva kanssakäyminen niin ammatti
veljien kuin alan tutkijoiden kanssa . Se on vält
tämätöntä sekä tutkimukselle että käytännölli
selle toiminnalle; kummankin täytyy suhtautua 
ennakkoluulottomasti toistensa tehtäviin. 

Eräänä muotona luento- ja neuvottelupäivien 
ohella voida-an suositella retkeilyjä, joilla tutus
tutaan määrättyihin työmaihin, johonkin hyvään 
työvälineeseen tai uutuuteen, pohditaan ajan
kohtaisia kysymyksiä jne. Retkeilyjen järjestä
jien täytyy ain löytää hyödyllistä näytettävää 
ja antoisia aiheita. Tätä muotoa harrastetaan 
Ruotsissa paljon ja se on osoittautunut sangen 
hedelmälli eksi . 

V alistustoiminta. 

Voimatta tässä yhteydessä kä itellä valistus
toimintaa - met äalan oppien ja tietojen levit-



täm.istä - koko sen laajuudessa, tyydyttäköön 
edellä esitetyn täydennykseksi vain muutamiin 
huomautuksiin. 

Metsäammattimiehiin on valistustoiminta koh
distettu tahän mennessä Opiskeluajan ammatti
kasvatuksen yhteydessä ja sen jälkeen pääasiassa 
lehdistön sekä tieteellisen kirjallisuuden välityk
sellä. Enempää ei tuskin ole tarvinnut tehdä. 
Aikaisempina vuosikymmeninä metsätöiden kehi
tys on ollut suhteellisesti hitaampaa kuin viime 
vuosina, jolloin metsätöihin kohdistuva mielen
kiinto ja tutkimus ovat ruvenneet kiihdyttämään 
kehityksen vauhtia. 

Maamme metsätyöntutkimuksen vilkastuttua 
on mahdollista, että tähänastisia työtapoja, työ
välineitä ja organisaatiomuotoja joudutaan muut
tamaan sitä mukaa kuin tietoutemme kyseisistä 
asioista karttuu. Uudet tiedot täytyy saada levi
tetyiksi paitsi tieteellisinä myös käytännön mie
hille sopivina : meidän t äytyy harjoittaa valistus
toimintaa, jonka tulee kohdistua paitsi työnanta
jiin ja työnjohtoon myöskin työntekijöihin. Jat
kuva tiedoitustoim inta on järjestettävä niin, 
että siitä tulevat osallisiksi sekä puutavarayhtiöi
den että metsähallinnon kuin myös yksityisten
km työmaat . 

Työntekijöihin ei kaikenlainen valistustoiminta 
tehoa, meikäläinen metsätyömies on sodankin 
aikana joutunut ottamaan varovaisen asenteen 
hänelle tarjottuun >>ropakantaam. Ulkoa päin 
tulevaan valistustoimintaan suhtaudutaan jon
kinlaisella pidättyväisyydellä. 

Jos työmies sen sijaan saadaan itse innostu
maan metsätöiden kehittämiseen, muuttuu hänen 
mielialansa; hän ottaa asioihin aktiivisen asen
teen. Tämä on havaittu selvästi esim. työkalu
jen kunnostuskursseilla. Siellä saadaan epäuskoi
simmankin miehen asenne aivan toiseksi, kun 
hänen annetaan ensin sahata omalla, >>hyväksi >> 
kunnostamaliaan sahalla ja annetaan sen jälkeen 
työkalumestarin kunnostama saha käteen. Hän 
innostuu asiaan ja ottaa tehtäväkseen oppia 
kaikki kunnostuksen hienoudet. Kursseilla levi
tetään kurssilaisten keskuuteen myös yleistä 
tietoutta metsätöiden rationalisoimistoiminnasta 
ja raivataan siten ennakkoluuloja tehostamistoi
minnan tieltä. 

Työkilpailujen avulla on hyvälle metsätyömie
helle luotu samantapainen sädekehä kuin urhei
lukilpailujen voittajille. Samalla metsätyömiehen 
arvoa on nostettu muiden ammattikuntien ja 
suuren yleisön silmissä. Ja mikä tärkeätä, on 
kouriintuntuvasti osoitettu, että työsaavutukset 
eivät riipu yksinomaan miehen voimasta. On 
näytetty, että metsätöitä voidaan tehdä hyvin 
eri tavoilla ja että itse kullakin on työssä-än pal
jon kehittymisen mahdollisuuksia. 

Aloitetoiminta tarjoaa mainion tilaisuuden kiin
nittää huomiota tehostustoimintaan ja vie aina
kin jossain määrin kehity tä eteenpäin. Suo
men kansa on keksijäkansaa, iitä ovat osoituk
sena Metsätyötehotoimikunnan viime talvena 
julistaman aloitekilpailun tulokset . Kilpailuun on 
saapunut yli viisisataa erilaista ehdotu ta, joiden 
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joukossa löytyy monia hyviä ja käytäntöönkin 
sop1v1a. Valistustoimintaa silmällä pitäen oli 
mielenkiintoista havaita, että eräitä tavallisia 
työvälineitä ei muutanussa osissa maata tunneta 
lainkaan, koska niitä suositeltiin aivan uusina 
keksintöinä. Pysyvän aloitetoiminnan järjestä
minen on hyödyllistä sillä edellytyksellä, että 
hyvät ehdotukset voidaan palkita hyvin ja että 
myös yksityisiin työmaihin kohdistuvat paran
nusehdotukset voidaan ratkaista oikein. Aloite
toiminnan hoitamisessa lienee kuitenkin melko 
lailla työtä saataviin tuloksiin verraten, vaikka 
toisaalta sen avulla voidaan saada tärkeitäkin 
tuloksia. 

Eräänä uutena valistustoiminna.n muotona mai
nittakoon vasta perustettu maa-, metsä- ja koti
talouden tehostamislehti >>Työtehotietoa>>, joka 
välittää lukijoilleen näiden alojen rationq,lisoi
mistietoja ja pitää lukijoitansa alan kehityksen 
tasolla. Metsätalouden kam1alta lehti on hyvä 
sen vuoksi, että se leviää myös niaatalouspiirei
hin, jotka muodostavat metsätöidemme työvoi
man olennaisen osan ja joihin on vaikeaa muilla 
keinoin saada yhteyttä. Lehti ottaa palstoilleen 
myös lukijoidensa kirjoituksia. 

Kirjeopistojen käyttöön ottamista kannattaa 
myös harkita, mikäli kirjeopetus voidaan järjes
tää tarkoituksenmukaiseksi. Metsätyömailla lie
nee paljon metsätyömiehiä ja työnjohtajiksi aiko
via, jotka mielellään osallistuisivat sopiviin kirje
kursseihin. 

Sanomalehdistön, opetuskirjasten, mainosjulis
teiden, radion, opetusfilmien, näyttelyiden, esi
teimien ja kiertueiden avulla voidaan levittää 
tietoutta metsätöistä ja niiden tehostamisesta 
myös varsinaisten ammattipiirien ulkopuolelle . 
On tärkeää, että myös määräävissä piireissä 
osataan antaa metsätöiden rationalisoimistoimin
nalle oikea arvo. 

* 
Lyhyenä yhteenvetona edellä olevasta esitet

täköön keskustelun aikaansaamiseksi esityksen 
oleellisimpia kohtia. 

l. Työkaluhuolto on metsätöissä välttämätön. 
Sen avulla voidaan säästää vuosittain työtä 
kymmenien tai satojen miljoonien markkojen 
edestä riippuen siitä, miten tehokkaaksi huolto 
saadaan. 
2. Jokaisen työnantajan talousarvioon kan
nattaa - ja täytyy - morristakin syistä ottaa 
vuosittain riittävä määräraha työkaluhuoltoa 
varten. 
3. Maassamme työkaluhuolto ei vielä ole kehit
tynyt tarpeeksi pitkälle. Huollon tehokkaasti 
järjestämiseen vaaditaan seuraavaa: 
- Työkalujen kunnostuskursseja on jatkettava. 
- Kiertävien kuunostajien toiminta on jär-

jestettävä yhteistyössä eri työnantajien 
kesken esimerkiksi siten, että kuunostajat 
saavat työntekijäitä määrätyn palkkion kun
nostuksesta, minkä lisäksi työnantajat mak
savat heille kuukausittain sovitun perus
palkkion, 
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- Keskuskunnostamoiden perustaminen koe-
mielessä sopiville seuduille on suotava. 

4. Ammattikasvatuksessa on ryhdyttävä myös 
nuoren polven kasvatukseen lähinnä kansakou
lun jatko-opetuksen yhteydessä. 
5. Vanhemmalle polvelle järjestettävää kurssi
toimintaa on tulevaisuudessa laajennettava 
myös ajomiehiä koskevaksi. Sen lisäksi ovat 
hevoshoitokurssit välttämättömiä. 
6. Työnjohto on rationalisoimiskysymyksen 
avain siinä mielessä, että se panee käytäntöön 
metsätyöntutkimuksen ja kehittämistoiminnan 
saavutukset . Siinä mielessä työnjohdon kou
lutukseen on kiinnitettävä erikoista huomiota. 
7. Saatujen tulosten tiedoitustoiminta on jär
jestettävä mahdollisimman tehokkaaksi, niin 
että siitä hyötyvät kaikki intressi piirit. Neuvot
telupäivien ja retkeilyjen arvoa sekä tutkimuk
sen ja käytännön jatkuvan kanssakäymisen 
merkitystä ei ole aliarvioitava. 
8. Aloitetoiminta saattaa hyvin järjest~ttynä 
jouduttaa kehitystä. 
9. Valistustyön yhtenä muotona voi kirjeopis
ton hyväksikäyttö metsätyötehokysymysten 
merkeissä olla hyödyllistä. 
10. Metsätöiden rationalisoimistoiminnan edel
lytyksenä on tutkimuksille ja niiden käytäntöön 
soveltamiselle suopea metsätöiden korkea johto, 
kokeiluihin ja tutkimuksiin kiinnostunut suorit
tava työnjohto sekä uudistuksiin sopeutuva 
työväestö. Näiden piirien myötävaikutus on 
välttämätön pyrkiessämme metsätöiden kehit- · 
tämistyössä eteenpäin. 

Tool repamn~, proff:lssional trainin~ and 
instruction in forestry work. 

Summary of article by Mr. Mikko Kantola. 

As it has been established by means of experiments 
at forest work that by good tool repairing work results . 
can be increased 20 %-30 %, it can be calculated that 
in Finland, where the annual felling quantity exceeds 
50 mill. cubic metres, it is possible by good tool service 
to save an annual amount of work corresponding to the 

monetary value of wages for 10 mill. cubic metres. The 
organisation of tool service i therefore of the most vital 
importance. 

The following different alternatives should be consi· 
dered: 

1) Tool service by the workers themselves, 2) by 
perambulating service men, 3) by service stations in t_he 
working camps and 4) by establishing central serv1ce 
stations. In Sweden there are most popular central 
service stations and travelling instructors. In Finland 
attention should be paid to the service workshop of the 
Kajaani 0 . Y., to travelling instructors and to courses 
for tool repairing, at which about 1,000 men have been 
trained annually since l 942 thanks to a state grant for 
the purpose. The results obtained are good but with a 
view to the future it is obvious that the activities so far 
have been on a too small scale, since Finland needs at 
)east 50,000 skilled forest workers. The furthering of 
tool service is a joint task for the state , the employers 
and the workerS . The present courses should still be 
continued. Travelling instructors should be used in 
districts were there are many small work places; and 
selected, skilled service men could do the work even as 
private enterprise. Steps should be taken to establish 
central service stations. 

Jn connection with professional training attention is 
paid to the forest workers. The principal forms of such 
training are the above mentioned courses and the travel· 
ling . service men. In order to safeguard the future 
supply of forest workers it i proposed that in forestry 
districts folk schools should be supplemented by special 
courses for forestry work. It would be advantageous if 
older forest workers could give short lectures or instruc· 
tion courses. Of greatest importance is the development 
of the training of the foremen. The foremen shou.ld also 
after completio.p. of their studies ha.ve contacts with their 
colleagues and with research of forest work in order to 
be a.ble to organize their work and their working places 
in the best po ible manner. In addition to lectures and 
discussion da.ys excursions would be a valuable form of 
education. 

Of importance for tra.ining and education is also the 
spreading of the latest information about forest work 
research to the employers, foremen and workers. Such 
information should be spread both through the timber 
firms and the Forestry Board and private forestry district 
organs. Stress should a.lso be la.id on work competitions 
and on the publications for work efficiency, in addition 
to which initia.tives a.ctivities a.nd correspondence trai· 
ning a.re recommended for use in the drive for higher 
efficiency in forestry work. Also the press, the corre · 
pondence institutes, a.dvertising posters, broadcast, 
education films, exhibitions, lectures and excursions are 
of the greatest importance. And the same a.pplies to the 
need of central authorities pa.ying due a.ttention to the 
rationa.lisation of forest work. 
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PUUTAVARAN KULJETUSTEN TEHOSTAMISMAHDOLLISUUKSISTA. 

Metsänhoitaja Kalle Putki s t o. 

Rationalisoimistoiminnan eräänä sosiaalisena 
päämääränä on kehitettyjen työmenetelmien ja 
työvälineiden aikaansaamasta työtehon paranemi
sesta johtuvan hyödyn jakaminen sekä työn
antajan että työntekijöiden kesken. 

Seuraavassa ei ole tarkoituksena puuttua ratio
nalisoimistoiminnan tähän puoleen, vaan koske
tella pääasiallisesti puutavaran kuljetusten tehos
tamisen teknillistä puolta. 

Tarkasteltaessa sitä pitkää, eri töiden muo
dostamaa sarjaa, joka on suoritettava, ennen kuin 
P.u:ut ovat siirtyneet kannoiltaan sopivan suurui
sma paloina jalostuslaitoksen taikka kuluttajan 
varastoihin, huomaamme, että suurimmat uhrauk
set työnä ja varoina on jouduttu ma.ksamaan 
kuljetuksista . . Näin ollen pienikin parannus tällä 
alalla vaikuttaa voimakkaasti kokonaiskustan
nusten alentajana. Vaikkakin rationalisoiminen 
ja mekanisoiminen ovat kaksi eri asiaa, muodos
taa viimemainittu siitä kuitenkin tärkeän osan. 
On tunnettua, että maamme olosuhteissa ihmis
työvoiman korvaaminen konevoimalla hakkuiden 
kohdalla on melkoisen vaikeata, ja vaikka jos
kus päästäisiinkin siihen, että moottorisahojen 
käyttö tulisi yleiseksi, ei sen vaikutus kokonaisuu
dessa kustannusten alentajana tule olemaan eri
koisen suuri, sillä sahausaika muodostaa vain 
17-50 % koko hakkuuajasta, riippuen siitä mitä 
puutavaralaatua valmistetaan. Hakkuutyö taa
sen vuorostaan on a-inoastaan osa metsätöiden 
ketjusta. Sen sijaan kuljetuksien kohdalla ojen
taa viime aikojen voimakas teknillinen kehitys 
auttavan kätensä tehostamistoiminnalle. Näin 
ollen voimme todeta, että suurimmat mahdolli
suudet rationalisoimistoiminnalla on juuri puu
tavaran kuljetuskysymysten parissa. 

Meillä, jossa systemaattinen metsätyöntutki
n.ms- ja rationalisoimistoiminta ottaa horjuvia 
ensi askeleitaan, ei voida paljoakaan esittää 
paranilosehdotuksia omien tutkimusten tulok
sina. Metsätehon tähänastinen toiminta on koh
distunut miltei yksinomaan palkkaperusteiden 
selvittelyyn, ja näyttää siltä, että tämä työ sitoo 
päähuomion vielä pitkän aikaa eteenkin päin. 
Kuitenkin, jos ajattelemme sitä laajaa työkent
tä-ä, joka aukenee eteemme tällä alalla sekä sitä 
taloudellista kriisiä, jossa elämme ja johon met
sistä odotetaan pelastusta, emme voi muuta kuin 
todeta, että ei olisi hukattavana enää hetkeä
kään. Uusien kuormaus- ja kuljetusvälineiden 
suunnittelu olisi saatava mitä nopeimmin käyn
tiin. Vertailevilla aikatutkimuksilla olisi selvi
tettävä uusien mallien edullisuus entisiin ver
rattuna. Työmaiden organisaatioon olisi kokeil
tava parannuksia jne. 

Ruotsissa, jossa jo noin 10 vuoden ajan on 
VUosittain uhrattu metsätyöntutkimustoimintaan 
lähes 15 milj. markkaa, on palkkaperusteiden 
pääkohdat jo saatu selvitetyiksi, ja päähuomio 

on voitu kiinnittää puhtaisiin rationalisoimistut
kimuksiin. Onneksi meille ovat suhteemme län
teen hyvät ja olosuhteet siellä monessa kohdassa 
meikäläisiä vastaavat, joten voimme saada heidän 
kokemuksistaan ja tutkimustuloksistaan apua 
omia asioitamme kohentaessamme. liman muuta 
ei heidänkään tuloksiaan sentään voida meillä 
omaksua~ vaan niiden soveltuvaisuus edellyttää 
myös tutkimustoimintaa . 

Tämän esityksen pohjana ovat läntisen naa
purimme saarnat kokemukset kuljetuskysymys
ten järjestelystä, joskaan ei ole mahdollisuutta 
käsitellä muuta kuin eräitä puolia niistä. 

Kuljetusten tehostaminen on suurelta osalta 
organisaatiokysymys. Tähän asti on metsätöiden 
johdon toiminta rajoittunut töiden alkuun pane
miseen. Mitään yksityiskohtaista suunnitelmaa 
töiden järjestelystä ei juuri tehdä. Kuitenkin 
tämä on tehostamistoiminnan olennaisimpia puo
lia. J os ajot pannaan siten käyntiin, että työn
johtaja värvää työvoiman, jakaa sille hakkuu
ja ajopalstat, näyttää paikan, minne puut olisi 
saatava ja mahdollisesti hiukan suuntailee, mistä 
varsitie pitäisi vetää, ei työ varmastikaan tule 
parhaalla mahdollisella tavalla suoritetuksi. Var
siteiden aukaiseminen ja hoito kuuluu yleensä 
työnantajalle, ainakin suurimmilla työmailla, 
mutta näidenkin teknillinen suunnittelu jää 
useasti ajomiesten sukupolvelta toiselle periyty
neiden tapojen varaan. Voimme olla vakuuttu
neita siitä, että niissä olisi paljon korjaamista. 

Tässä kohdassa kaivattaisiin työnjohdon ta
holta tiukempaa otetta töiden kulkuun. Tämä 
puolestaan edellyttää, että tiedetään, miten suo
ritettuna työ · sujuu parhaiten. Vaikkakin luon-

. nollisesti kaikkien metsäammattimiesten pitäisi 
olla tehostustoiminnan viimeisten uudistusten 
tasalla, koskee tämä ennen kaikkea metsätekni
koita ja työnjohtajia, jotka joutuvat olem~n 
välittömässä kanssakäymisessä työn suorittajlen 
kanssa. Ainoastaan voimakkaalla propaganda
ja kurssitoiminnalla saadaan parannusta tähän 
seikkaan. 

Metsänhoidon ja hakkuiden sekä kuljetusten 
tehostamisen edut kulkevat käsi kädessä siinä 
mielessä, että hyvin hoidetuissa metsissä puusto 
on tiheämpi ja laadultaan parempaa, pinta-alalta 
saadaan riittävän suuri puumäärä sekä kerralla 
kailllii ne sorttiment it, joita halutaan. Näin 
ollen ei taimistoa vahingoittavia ajoja tarvitse 
suorittaa useampana vuotena peräkkäin. Suur
omistuksessa oleva metsä tulee metsänhoidolli
selta kannalta paremmin käsitellyksi. Sama kos
kee myös puitten talteenottoa. Kuta pienem
miksi leimikot käyvät, sitä kalliimmiksi nousevat 
kuljetuskustannukset. Käynnissä oleva maare
formi ei näin ollen suinkaan ole mikään järki
peräistämistoimenpide puuta vara.nkuljetustenkaan 
kannalta, s~n haitallista vaikutusta tässä mie-



Iessä voitaisiin mahdollisesti lieventää, jos eri 
omistajien lähekkäin olevat leimikot voitaisiin 
hakata ja vedättää yhteistoimin. Työmaiden yleis
kustannukset alenisivat tällöin huomattavasti. 

Eräs kuljetusten rationalisoimiskysymys on 
ristiinkuljetusten estäminen. Sota-aikana on puu
tavaran vaihtokauppaa harjoitettu melkoisen run
saasti. Toivottavasti täma tapa jää käytäntöön 
nyt rauhankin tultua, vaikka kuljetusten sään
nöstelyä helpotettaisiin ja kuljetusvälineitä saa
taisiin hankituksi riittävästi. 

Töiden järjestelyyn liittyy oikean kuljetuslavan 
valinta. Suurin piirtein ollaan selvillä siitä, että 
kun kuljetettava puumäärä on määrätyn suurui
nen ja kuljetusmatka määrätyn pituinen, kan
nattaa hevoskuljetus parhaiten jne. Jokainen 
työmaa muodostaa luonnollisesti oman tapauk
sensa, mutta suorittamalla tarkkoja tutkimuksia 
eri tekijöiden vaikutuksesta kuljetukseen voitai
siin mahdollisesti laatia jonkinlaisia taulukoita 
antamaan rajatapauksissa ohjeita oikean kulje
tustavan valitsemiseksi. Tämän tapaisesta tau
lukosta voitaisiin esimerkiksi määrätä edullisin 
kuorman suuruus, kun tun.ll.etaan ajettava puu
tavaramäärä, ajomatkan pituus, maaston ja varsi
tien laatu. taikka kun varsitien pituus ja kalte
vuussuhteet tunnetaan, kannattaa hevosen ase
mesta käyttää varsitieajossa esim. traktoria jne. 
Oikeudenmukaisten palkkaperusteiden selvittä
minen on jättiläistyö siitä syystä, että asiaan 
vaikuttavia tekijöitä on runsaasti. Samankal
taiselta tuntuu tämäkin työ, mutta ehdottomasti 
siitä olisi vastaavaa hyötyä käytännössä, ja 
samalla tutkimukset loisivat pohjan koko kul
jetuskysymysten rationalisoimiselle. 

Puutavaran hevoskuljetus on kokoonpantu kah
desta aivan eri tyyppisestä työstä. Toinen on 
ajettavien puiden kokoaminen ja toinen 
varsinainen k u 1 j etu s. Nämä eroavat jyrkästi 

.-.....Kuva 1. J1.10ntor\lki k~ornattl.llla. Valok, SDA. 

toisistaan siinä, että edellinen on hyvin liikkuvaa 
eikä ole sidottu mihinkään määrättyyn tiehen, 
jäll{immäinen sen sijaan on tasaisempaa ja sen 
edellytyksenä on aina tie. Luonnollisesti nämä 
molemmat asettavat erilaiset vaatimukset kul
jetusvälineelle, r e e ll e. 

Meikäläisistä rekimalleista, jotka kaikki ovat 
kehittyneet alun perin kaikkeen muuhun kuin 
puutavaran kuljetukseen suunnitelluista reistä, 
on varsinkin pohjoissuomalainen ja . pohjois
karjalainen jonkinlainen kompromissiratkaisu näi
den molempien vaatimusten välillä. Leveät, 
taipuvat jalakset tekevät mahdolliseksi ajon 
paksussa, pehmeässä lumessa. Meikäläinen hevo
nen, joka on rakenteeltaan suhteellisen kevyt, 
lihaksiltaan sitkeä ja kykenevä suuriin ponniste
luihin tiukan paikan tullen, soveltuu hyvin myös 
hangessa liikkumiseen. Näistä syistä onkin taval
linen tapa, että hevosmies ajaa parireen kanssa 
palstansa perille, josta ottaa jonkun pölkyn kuor
maansa. Sitä mukaa kun tie paranee, lisäilee 
hän kuormansa suuruutta. Jonnekin varsitien 
alkupäähän hän saattaa ajaa pienen tukkikasan, 
josta täyttää kuormansa lopulliseen suuruuteen. 
Kokoamistyön ensimmäinen vaihe suoritetaan 
hakkuumiesten taikka apumiehen ja ajurin toi
mesta käsin. Sen seuraava vaihe suoritetaan 
hevosen ja parireen avulla. Vain ani harvoissa 
tapauksissa käytetään juontamiseen etm·ekeä, 
erikoista juontokelkkaa taikka hevosen vetämiä, 
kakkuJoihin kiinnitettyjä saksia tai kettinkiä. 
Ruotsalaisten tutkimusten mukaan kannattaa 
kokoamistyö suorittaa useimmissa tapauksissa 
aivan erillisenä varsinaisesta ajosta. Tällöin käy
tetään juontorekeä (kuva 1), jolla puut aje
taan joko palstateiden taikka voimakkaasti ajo
suuntaan viettävässä maastossa suoraan varsi
tien varteen. Reki vastaa kuormanottokyvyl
tään niitä vaatimuksia, joita sille umpihangessa 

Kuva 2. Kuorman sitomisessa on edullisinta käyttää ketjua 
ja karhulukkoa. Valok. SDk. · 



ajettaessa voidaan asettaa. Sen jalakset ovat 
suhteellisen leveät, joten vetovastus tulee pienem
~äksi. Pölkkyjen kiinnitys tapahtuu kettinkien 
Ja karhulukon avulla nopeasti. 

Tässä yhteydessä voidaan ·välihuomautuksena 
mainita, että Ruotsissa käytetään kaikissa kuor
mien kiinnityksis ä yksinomaan edellämainittuja 
kettinkejä ja karhulukkoa (kuva 2). Ketjun 
paksuus on 5/8" taikka hieman alle. Parhaiten 
se pureutuu puuhun kiinni, jos se on valmistettu 
nelisärmäisestä langasta. Karhulukkoja on sekä 
yksinkertaisia että kaksoislukkoja. Varauksetta 
Voidaan sanoa, että meillä kannattaa luopua 
köysien käytöstä niin pian kuin mahdollista ja 
siirtyä kettinkien käyttöön. 

Varsinainen ajo suoritetaan parireellä, jonka 
rakenne vastaa tehokkaan tieajon edellytyksiä, 
mahdollisimman pientä vetovastusta, suurta kuor
maa ja vakavuutta. Tässä mielessä eivät meikä
läiset reet vastaa tarkoitustaan. Jäädytetyillä 
teillä vaihtelee täällä kuormien suuruus 100-
120 kj, kun Ruotsissa ajetaan keskimäärin 200-
250 kj kuormia, eimätyksen ollessa jossain 
600 kj tienoissa. Tässä voidaan vedota siihen, 
että naapurimme hevoset ovat suurempia. Se on 
kyllä totta, mutta prof. Terhon suorittamien 
tutkimusten mukaan hevosen suuruus ei suinkaan 
näyttele vetokyvyssä ratkaisevaa osaa. Meikä
läinen hevonen pystyy kyllä vetämään jatkuvasti 
100 kg voimalla ja nostamaan suorituskykynsä 
tilapäisesti 200 kg, mitkä luvut vaaditaan suur
kuormia kiskottaessa. Meikäläiseen rekeen ei 
voida lastata riittävän suurta kuormaa. Sitä
paitsi, koska kovalla tiellä kitka on sitä suurempi 
mitä leveämmät jalakset ovat, ei yleisreki lumessa 
ja tiellä a jettaessa ole koskaan hyvä. Lisäksi 
tämän reen heikkoutena on, että liikkeelle läh
dettäessä, jolloin tarvitaan voimakkainta pon-

Kuva 3. tL!\Ssby.rekit kuormattuna. Huomaa t ukkien 
sitomistapa.. Pohjakerroksen tukeista vedetty kolme muita 

pidemmälle ajomiehen istuimeksi. Valok. SDA. 

nistusta, se lähtee yhtenä kokonaisuutena. Ruot
salaiset suurten kuormien kuljetukseen rakennetut 
reet ovat tyypiltään aivan toista mallia. Etu
reki tehdään lyhyeksi ja takareki pitkäksi. Puut 
kuormataan tyvet taaksepäin, jolloin painosta 
suurin osa lepää takareellä. Tällä on etuna, että 
keveämpi etureki irtoaa liikkeelle lähdettäessä 
vaivattomasti, ja kun se on irti, seuraa takareki 
helposti perässä. Norrlannissa yleiSimmin käy
tössä oleva ns. )>getdoning)> soveltuu suhteellisen 
suuren joustavuutensa takia käytettäväksi mäki
sessä maastossa. Pehmeässä lumessa sillä ei pysty 
ajamaan ollenkaan. Sekä etu- että takareessä 
on tavallisesti kiinteä pankko. Tällä on etuna, 
että kuormauskorkeus jään. 10 sm pienemmäksi. 
Jotta reki pääsisi kääntymään, on jalakset kiin
nitetty tiilikuvasti lumilautaan ja pankkoon. 

Toinen hyväksi todettu rekimalli on metsän
hoitaja Pehrssonin kehittämä ns. )>lassby-reki)> 
(kuva 3). Siinä on pyörivä etupankko, mutta 
takareen pankko on kiinteä. Jalasten reunaosa 
on kummaltakin puolelta taivutettu n. 2 sm ylös
päin, joten kovalla tiellä ajettaessa liukmnispinta 
on ainoastaan 6 sm, mikä vastaa )>getdoningim 
leveyttä. Reki on tarkoitettu tasaisilla mailla 
tapahtuvaan ajoon, ·ja sen käyttö on samanlai
nen kuin meikäläisen reen. Puut kuormataan 
siihen siis suoraan ilman juontokelkalla tapah
tuvaa telausta. Pölkyt vedetään 30- 35 m pit
källä kuormauskettingillä palstan perille tyhjänä 
a jettaessa palstatien varteen. Apumies käy kiin
nittämässä kettingin pöll.:yn päähän ja irroittaa 
sen, kun pölkky on sopivalla kuormauspaikalla 
reen pysyessä koko ajan tiellä. Palstan periitä 
otetaan pohjakuorma ja puita lisätään sitä mu
kaa kuin tie paranee. 

Peräpohjalainen reki soveltuu ruotsalaisten 
arvostelun mukaan ainoastaar lyhyelle ajomat
kalle paksussa ja pehmeässä lumessa ajettaessa. 

Naapurimme käyttämää menetelmää, jossa on 
erikseen jU:onto ja erikseen varsinainen ajo, voi
daan syyttää siitä, että puut joudutaan kuormaa
maan kahteen kertaan. Tämä on kyllä totta, 
mutta epäkohta ei ole aivan niin suuri kuin ensiksi 
otaksuisi, sillä välivarasto rakennetaan johonkin 
mäen rinteeseen (kuva 4) siten, että pölkyt 

J(u:;a 4. Rinteeseen rakennettu h.-uormaustela, tlastbänkt, 
josta tukit kuormataan edelleen vierittämällä. Oikealla 

tlasshy·reki». Valok. SDA. 
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Ktwa 5. Tukkien kuormauksessa maasta on edullista 
käyttää apuna dastknektiä~ . Vafok. SDA. 

voidaan vierittämällä lastata edelleen. Poikkeus
tapauksessa saattaa maasto olla niin tasaista, 
ettei sopivaa riimettä löydy. Tällöin turvaudu
taan erilaisiin . kuo'rmausta helpottaviin laitteisiin, 
joita on useampaa mallia (>>Lastknekt>>, >>Hobby>>, 
>>Effektiv>>) (kuvat 5-7). 

Etuna kokoamistyön ja ajotyön erottamisella 
on myös se, että kokonaistiekustannukset tule
vat pienemmiksi, koska juonto palstalla ei vaadi 
mitään tierakennuksia. Toiseksi huonojen säit
ten haitallinen vaikutus pienenee sen johdosta, 
että lumipyryllä voi kaikessa rauhassa suorittaa 

K uva 6. Parhaaksi kuormausapulaiseksi on osoittautunut 
»Effektiv». Palkkien välissä näkyvä tappi seuraa tukin mu

kana ja estää alaspäin vierimisen. Valok. SDA. 

telaustyötä metsässä. Kun kelit ovat hyvät, voi
daan ryhtyä täydellä ponnella varsitieajoon. 

Ei suinkaan ole sanottu, että edellä esitetyt 
ruotsalaiset rekiinallit ovat parhaita mahdollisia, 
mutta epäilemättä niiden edut on myös syytä 
ottaa huomioon kuljetustöitä tehostettaessa. 

Länsi- ja Lounais-Suomessa käytännössä oleva 
kakkulaparireki, jota P ohjolan ja K arjalan tuklri
ajurit moittivat aivan käyttökelvottomaksi, ei 
todellisuudessa varmasti ole niinkään huono. 
K akkulaan kiinnitetyn kettingin avulla käy kuor
maan tulevien pölkkyjen kasaaminen mellwisen 
käytännöllisesti. Heikkoutena on, että kuorman 
koko jää pakostakin aina hyvin pieneksi, mikä 
pitkien ajomatkojen ollessa kyseessä on luonnolli
sesti epäkohta. 

Meikäläistä rekien standa1·disoimista on käsit
tääkseni kiirehditty liiaksi. J alasten välisen etäi
syyden ja leveyksien mitat olisi kyllä saatava lyö
dyksi lopullisesti lukkoon ja eräin paikoin vielä 
käytännössä oleva 55 sm j alasv~li hävitetyksi, 
mutta muulla standardisoimisella ei ole mitään 
kiirettä. Yhdistelemällä vanhojen, käytössä ole
vien mallien parhaita ominaisuuksia standardi
malleiksi ei saada parasta mahdollista rekeä. 
Sen sijaan olisi kokeiltava kokonaan eri peri
aatteella toimivia malleja. Pankkojen paikat, 
eri osien lujuusominaisuudet, eri levyisten ja 
erilaisella raudoit uksella varustettujen jalasten 
aiheuttamat vetovastuksen muutokset olisi ensin 
tutkittava fysiikan i a matematiikan apua käyt
täen, jonka jälkeen päästäisiin konstruoimaan 
oikeilla perusteilla uusia malleja. Näitä olisi 
huolella kokeiltava käytännössä niin kauan , että 
kokeissa mukana olevat a jomiehet tottuvat nii
den kä ittelyyn ja niiden vaatiinaan kuormaus
ja ajotekniikkaan. 

Kuva 7. Kätevä ti 1.-uormaus käy käyttämäl lä tHobby•· 
niroisiä laitteita, joiden piikit painuvat alas työnnettäessä 
tukkia ylöspäin, mutta nousevat sen jälkeen pystyyn estäen 

alaspäin vierimisen. Valok. SDA. 



Kuorman suuruus jäädytetyllä. tiellä. ja. lumitiellä eri kaltevuusasteissa. (SDA:n :mukaan) 

Tehokkaaseen ajotulokseen ei päästä ainoastaan 
hyvän rekimallin ja hyvän kuormaustekniikan 
avulla, vaan tien laadulla on tärkeä merkitys. 
Suuret kuormat edellyttävät, että teiden kanto
kyky on riittävä. Kovaksi poljettu lumitie kes
tää n. l kg painon l sm2 kohti, kun taas jäätien 
kestokyky on noin kaksinkertainen. Vetovas
tuksen suuruus kasvaa huimasti, jos tien kantava 
pinta murtuu. Tien ominaisuuksista vetovastuk
sen suuruuteen vaikuttavat myös pinnan tasai
suus, lumen laatu ja kaltevuussuhteet. Jäädy
tetyllä tiellä vetovastus on luonnollisesti huo
?lattavasti pienempi kuin lumitiellä, josta yllä 
Ja allaolevat ruotsalaisten laatimat graafiset esi
tykset antavat jonkinlaisen kuvan. 

Tiekustannukset muodostavat Ruotsissa. n. 
15 % kaikista ajokustaimuksista. Kuta enemmän 
uhrataan aikaa ja varoja jo sulan maan aikana 
tapahtuvaan teiden suunnitteluun ja valmista
viin raivaustöihin, sitä pienemmiksi tulevat tei
den hoitokustannukset ajon aikana. Samoin 

Kuorman suuruuden, veto voiman, vetovastuksen ja. ka.ltevuus- . 
suhteiden riippuvaisuus toisistaan. (SDA:n mukaan) 

pienenevät työmaiden yleiskustannukset, sen joh
dosta että ajokausi muodostuu tehokkaammaksi. 
Tiekustannusten kokonaismääräkin alenee, jos 
varsitietyöt on alettu jo ennen lumen tuloa. Jos 
on kysymys vähänkin pitemmästä ajomatkasta 
tai suuremmasta puumäärästä, kannattaa aina 
rakentaa kunnollinen varsitie. Varastopaikat 
pitäisi myös suunnitella ja raivata hyvissä ajoin. 

Varsiteiden rakentamiseen ja hoitoon pitäisi 
työnjohdon puuttua tehokkaalla tavalla. Ei 
riitä, että >>tieinsinööreinä>> on nuoria poikasia 
taikka vanhoja ukkoja, jotka eivät pysty mui
hin töihin. Tiekysymyksetkin vaativat nimittäin 
omat koulutetut ammattimiehensä. 

Mitä tulee teiden auraukseen ja raiteiden höy
läämiseen, poikkeaa ruotsalaisten käyttämä ka
lusto jonkin verran meikäläisestä. Ensinnäkin 
auraa ja höylää ei nykyisin enää yhdistetä toi
siinsa, siksi että yhdistelmän vetäminen vaatii 
enemmän hevosia kuin jos työ suoritetaan kah
dessa vaiheessa. Yleensä hevosten vetokykyä 
ei saada tehokkaasti käytettyä hyväksi, jos hevos
ten lukumäärä nousee yli neljän. Toisek i aura 
aiheuttaa sivuliikettä, joka estää tasaisen raiteen 
syntymisen. Teiden aukaisemisessa ruotsalaiset 
käyttävät paljon telaketjutraktoria, joka onkin 
paras mahdollinen "'iihen tarkoituk een. Varsi
naisessa hoitoaurauksessa tullaan toimeen kevyillä 
yhden tai kahden hevosen vetämillä auroilla. 
Höyläyksessä käytetään mm. yhden hevosen 
vetämää raidehöylää (kuva 8), joka menomat
kalla uurtaa toisen ja 'paluumatkalla toisen rai
teen. Erikoista huomiota ansaitsee aikaisemmin 
mainitun metsänhoitaja Pehrssonin konstruoima 
lämminvesilaatikko (kuva 9). Tunnettua on, 
miten pian kylmä vesi jäätyy kovalla pakkasella 
vesilaatikossa, joka käy raskaaksi ja hankalaksi. 
Toiseksi kylmä vesi jäädyttää raiteen kokka
reille. Nämä molemmat haitat on poistettu 
siten, että laatikon keskelle on sijoitettu ka
miina, jonka savutorvet kiertävät vedessä. Näin 
sa!:!-daan vesi pysymään koko vesi yksen ajan 
lämpimänä. Vesireiät on sijoitettu etureen taak
se siten, että takareen jalakset silittävät jo kas
tuneen raiteen. 
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Ktwa 8. Raidehöylä, joka. kerralla uurtaa vain yhtä rai
detta. Valok. M. Kantola.. 

Erikoisen luvun hevoskuljetusten tehoon vai
kuttavien tekijöiden joukossa ansaitsisi hevonen 
ja sen hoitoon liittyvät seikat. Tässä yhteydessä 
ei tähän puoleen ole kuitenkaan mahdollisuutta 
puuttua. 

Varsit ien pituuden kasvaessa riittävän suu
reksi kannattaa hevonen vaihtaa moottorilla 
kulkevaan vetäjään. Vaihtokohdan -tarkka mää
ritteleminen on vaikeata, mutta varmuudella 
voidaan sanoa, että ajomatkan ollessa 6 km taikka 
enemmän ei hevosen käyttö ole enää kannattavaa. 

Ruotsalaiset ovat kokeilleet moottoroidussa 
varsitieajossa telaketjutraktoreita, pyörätrakto
reita, ns. >>Epa-traktoreita>> sekä >>jeep>>-maasto
autoja ja tavallisia kuorma-autoja. 

Telaketjutraktori ei pienen nopeutensa vuoksi, 
7- 12 kmjt., ole osoittautunut erikoisemman kan
nattavaksi. Toisena epäkohtana on, että tela
ketjut jauhavat nopeasti tiet rikki. Ainoastaan 
erittäin vaikeassa maastossa, jyrkissä vasta
mäissä ja helposti tukkeutuvilla teilJä, jossa kul
jetukseen liittyy runsaasti auraustöitä, on siitä 
saatu parempia tuloksia. Sopivimmaksi kooksi 
on tällöin osoittautunut 3- 5 tonnin 28- 30 hv 
traktori. Teiden raivauksissa ja aurauksissa sen 
sijaan telaketjulla varustettu traktori on paras 
mahdollinen. Mikäli tällaista traktoria käyte
tään tietöihin useilla työmailla, voidaan siirto 
työmaalta toiselle suorittaa kuorma-auton lavalla . 

Metsätaloudessa käytettävä traktori on varus
tettava vinssillä, joka vetää reet jyrkistä mäistä, 
auttaa kiinnijäätyneet reet liikkeelle sekä vedät
tää sillä itsensä ojista ja kuopist a . 

Huomattavasti paremmiksi ovat metsäajoissa 
osoittautuneet eräät pyörätt·aktorimallit, kuten 
Bolinder-Munktell ja Caterpillar-tehtaan neli
pyörävetoinen uutuus. P yörätraktorien heikkou
tena on yleensä niiden keveys. Painon täytyy 
olla ainakin 3 tonnia. Takapyöriin on syytä .kiin
nittää yhteensä n. 500 kg lisäpainoa vetokyvyn 
lisäämiseksi. Muista välttämättömistä ominai
suuksista mainittakoon, että traktorin tulee olla 
varustettu kumipyörillä, joissa käytetään lumi
ketjuja,.:_ nopeuden pitäisi olla mahdollisimman 

Kuva 9. tLassbj'l-lämminvesila.a.tikko. K eskellä ka.miina., 
joka. lämmittää veden. R een etuosassa. tanko, jota. vetämällä 

vesireiät aukeavat. Va.lok. SDA. 

suuri, tyhjänä ajettaessa ainakin 25 kmjt., moot
torin helposti pakkasellakin starttaava ja n. 
30-hevosvoimainen. Vintturi on tarpeellinen 
pyörätraktorissakin. Tällöin takaosaan kiinni
tetään alaskäännettävä tukirauta, joka estää 
liukumisen taaksepäin vintturia käytettäessä. 

Parhaaksi moottoriajoneuvoksi varsitieajossa 
ovat kokeet kuitenkin osoittaneet ns. >>Epa-trak
torin>>. Se ei ole varsinaisesti mikään traktori, 
vaan lyhennetty auto. Lava on aivan lyhyt ja 
takapyörät on siirretty heti ohjaajan kopin taakse. 
Kaikki kuorma-automallit eivät kylläkään sovellu 
tällaiseksi. 1oottorin tulee olla 60-70 hevos
voimainen eikä missään tapauk essa V-mallia . 
Painon on oltava ainakin 3 tonnia, mutta ei mielel
lään taas yli 4 tonnin. K aksipyörävetoinenkin 
välttää, mutta parhaisiin tuloksiin on päästy 
4-pyörävetoisilla. Tunnettuahan on, että vii
meksimainitussa tapauksessa vetokyky nousee 
ainakin l /3 suuremmak i, ja kulkukyky kasvaa 
vaikeassa maastossa muutenkin. Etuina >>Epa
traktorilla>> voidaan muihin verrattuna mainita 
halpa hinta, suuri nopeus (kuorman kanssa yli 
20 km/t.), helppo huolto, helppo käynnistys ja · 
pienet t iekustannukset. Kuormia vedettäessä 
täytetään lava hiekalla, jotta painoa olisi riittä
västi. 

Viime aikoina paljon maino tettua >>jeep
maastoautoa>> on kä tetty menestyk ellisesti myös 
rekien vetämi een . . Epa-traktorin veroinen se ei 
kuitenkaan ole keveytensä takia. Muutenkin 
se va:i1.'1lttaa tähän tarkoitukseen hiukan liian 
heikolta. Ei ole vielä kokemuksia siitä, miten 
kauan se kestää näin kovaa rasitu ta. 

K aikille edellä e itetyille moottoriajoneuvoille 
on hteistä, että niitä käytetään rekien hinaajina. 
Telaketjutraktorin perään kiiimitetään tavalli
sesti neljä r ekiparia, joihin la tataan yhteensä 



Kuva 10. Hyvänmallisia traktorirekiä. Huom. kaatuvat, 
nivelletyt sivutuet, jotka ovat osoittautuneet erittäin t.arkoi. 

tuksenmulmisiksi myöskin autoissa. Va.lok. SDA. 

1500-2000 kj puutavaraa. Pyörätraktori, >>Epa
traktori>> ja >>jeep-auto>> vetävät samalla kertaa 
kahta rekiparia, joiden yhteenlaskettu kuorma 
vaihtelee 800-1200 kj3 • Halkoajoissa lastataan 
kahteen rekipariin yhteensä 36-40 pm3 halkoja. 
Reet kiinnitetään vetotangolla, jossa on voimakas 
kierrejousi estämässä varsinkin liikkeelle lähdet
täessä esiintyviä nykäyksiä . Useimmiten tämä 
vetolaite on jokaisessa reessä. Paras tapa on kui
tenkin varustaa vain vetäjä tällaisella laitteella, 
jonka hinta on melkoisen suuri. Vetotangon 
kiinnityspaikka traktori!lsa tai autossa on melkoi
sen korkealla, jotta etureki liikkeelle lähdettäessä 
nousisi hiukan ylös ja jalakset irtautuisivat 
paremmin ja toisaalta taasen pyörät painuisivat 
tiukemmin maata vasten. 

TraktoTireistä mainittakoon, että parhaiksi ovat 
osoittautuneet suhteellisen keveät mallit (kuvat 
10- 11). Jalaksen leveys 4", jalasten väli 
110- 150 sm, pankon leveys 210-250 sm ja sen 
korkeus maasta 5"-8''-10". Reen korkeus elikkä 
pankon korkeus määräytyy tien muka-an, riip
puen siitä, miten tasaiseksi tie on raivattu. Etu
reen tulee olla hiukan lyhyempi kuin takareki . 
Pankot ovat kiinteät ja toimivat saman periaat
teen muk11an kuin kiinteäpankkoisissa hevos
vetoisissa reissä . Pankon päistä kohoavat sivu
pylväät ovat nivelikkäinä parhaat. Sitä mukaa 
kun kuorman korkeus kasvaa, nostetaan uusia 
osia pystyyn. Purkaminen tapahtuu iten, että 
kammesta vetämällä saadaan pylväät kaatu
maan, jonka jälkeen kuorman ympärille sidottu 
kettinki avataan ja pölkyi.stä vierii uurin osa 
hyvin kauniissa järjestyksessä araston teloille. 
Myös pell{ät ketjut karhulukkoineen ovat osoit
tautuneet hyviksi. 

Traktori- ja autovarsiteiden rakennus- ja hoito
kustannukset jäävät yleensä pienemmik i kuin 
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K11va 11. Traktorireki kuorrnattuna haloilla. 
Huom. välitanko, joka kiinnitetään toiseen rekeen. 

Valok. SDA. 

hevosajoa varten valmistetun jäädytetyn varsi tien, 
siksi että pyörät kuluttavat tietä melkoisen vä
hän, ja r-eet eivät tarvitse mitään uurrettuja 
raiteita. Teiden perustamistyöt täytyy kuitenkin 
suorittaa sulan maan aikana. Niillä seuduilla, 
joissa kinostumisen vaara on suuri eikä valmis
tavia töitä ole kesäaikaan tehty, saadaan hyvä 
tie siten, että lumi >>pakataan» telaketjutraktorilla 
noin kahden tien leveydeltä. Muutaman lumi
pyryn jällmen tie on tällöin ympäristöään kor
keammalla, jolloin tuiskut eivät aiheuta kinostu
mista . Traktorilla ajettaessa ei pieni lumipyry 
vaikeuta millään lailla ajoa. 7-10 km pituisen 
tien päivittäisestä hoidosta pystyy yksi tai pari 
miestä huolehtimaan. Moottoriajoneuvojen käy
tössä olevat varsitiet luonnollisesti myös jäädy
tetään. Mikään ehdoton vaatimus tämä ei kui
tenkaan kaikissa olosuhteissa ole. (Kuvat 12-
13). 

Moottoroitua varsitieajoa käytettäe sä työt 
jä?'jestetään, mikäli mahdollista, siten, että puiden 
telaus välivarastoihin aloitetaan jo sulan maan 
taikka vähän lumen aikana. Kuormaustelat 
rakennetaan saman periaatteen mukaan kuin 
hevosajossa, mutta koska varaston täytyy olla 
siksi suuri, että kuormaus ja ajo varsitiellä voi 
tapahtua kahdessa taikka kolmes a vuorossa, 
tulee jokaista traktoria kohti olla ainakin 6 reki
paria, joista kaksi on kuormattavana, kaksi 
matkalla varastopaikalle taikka kuormauspaikalle 
ja kaksi purettavana. Yhtä traktoria kohti 
tarvitaan varsitien ollessa n. 7 km 4--6 hevo ta 
telaamaan pölkkyjä. Tällöin on oletettu keski
määräiseksi juontomatkaksi n. 0.5 km ja maa-sto
vaikeus keskinkertaisek i. Mikäli maasto ei salli 
hyvien kuormaustelojen rakentamista, käytetään 
kuormauksessa apuna >>effektiviä>>, »hobbyä& ja 
muita apuvälineitä. 



Kuva 12. Paras väline metsäteiden hoidossa on telaketju
traktori. Valok. l\1. Kantola. 

Tavallisista kuorma-autoista puhtaassa varsitie
ajossa saadut kokemukset eivät kehoita niiden 
käyttöön, mikäli esim. >>Epa-traktoreita>> on mah
dollisuus saada. Mikäli ajomatka on pitkä, aina
kin yli 10 km, saattavat nekin olla kannattavia. 
Pölkyt kuormataan tällöin lavalle . Perävaunussa 
käytetään pyörien asemasta jalaksia . 

Yleensä moottoroidusta varsitieajosta voidaan 
sanoa, että se kaluston kalleudesta huolimatta 
on osoittautunut kannattavaksi. Tämä edellyttää 
kyllä töiden yksityiskohtaista suunnittelua jo 
ennen ajon alkamista ja hyvää organisaatiota 
koko ajon ajan. Sen avulla saadaan sellaisiakin 
seutuja kannattavan hankinnan piiriin joista 
muuten ei voitaisi puita vedättää. 

Traktoreista olisi vielä sanottava, että niillä 
varmasti tulee olemaan meikäläisissä olosuhteissa 
huomattava merkitys metsätaloudenkin palve
luksessa monipuolisen käyttönsä takia . Ehkä 
olisi mahdollista löytää sopiva malli, joka soveltuu 
samanaikaisesti maataloudenkin käyttöön. Täl
löin ei maatalouden koneellistumisen aiheuttama 
hevosten väheneminen tule vaikuttamaan haitalli
sesti metsäajojen suorittamiseen. 

Jos kokonaisuutena tarkastelee puutavaran 
metsäkuljetusta, on kaikkein lyhimmillä mat
koilla ka1'J1attavaa käyttää suoraa juontamista 
varastopaikalle. Hieman pitemmillä matkoilla 
1 ulee kysymykseen rekimalli, jolla pystytään 
kulkemEan sekä metsässä että varsitiellä ja 
jolla ajetaan suoraan varastoon. Matkan piden
tyessä tulee seuraavana kysymykseen erottaa 
palstalla tapahtuva ajo ja varsitieajo, jolloin 
palstalla käytetään juontokelkkaa ja varsitiellä 
rekeä, jolla voidaan kuljettaa suuria kuormia. 
Matkan pidentyessä tulee seuraavaksi kysymyk
seen >>Epa-traktori >> eli >>vetoauto>> taikka pyörä
traktori. 

Kuten aikaisemmin mainittiin, olisi tutkimuk
silJa selvitettävä ne rajat , jolloin on syytä siirtyä 
ajomuodosta toiseen eri olosuhteissa. Nämä rajat 
lienevät suunnilleen seuraavat: 

Ktwa 13. Traktori- ja autoteiden hoito \"aatii · myöskin 
Ianan käyttöä. Valok. SDA. 

Ajo juontareellä 0-1 km. 
Ajo reellä pienillä kuormilla metsästä suoraan 

varastoon 1-3 km. 
Ajo juontareellä vain tien varteen välivarastoon 

ja siitä edelleen sumilla kuormilla 3-6 km. 
Ajo vetoautolla välivarastosta yli 6-15 km. 
Ajo kuorma-autolla yli 15 km. 
Puutavaran kaukokuljetuksesta jätetään tässä 

yhteydessä uitto ja rautatiekuljetukset käsittele
mättä. Sen sijaan on s ytä ottaa puheeksi" auto
kuljetukset. 

Jonkinlaista merkitystä puutavaran kuljetuk
sissa on kuorma-autolla ollut vasta 1930-luvun 
alkupuolelta lähtien. Kehityksen suuntana on 
ollut, että nämä kuljetusneuvot kuuluvat nykyi
sin kiinteästi puutavaran hankkijoiden kalustoon 
ja saavat vuosi vuodelta yhä sumemman merki-
tyksen. . 

Ruotsissa, josta meidän on pakko jälleen ottaa 
esimerkkiä, on Ingeniörvetenskapsakademien 
(IVA) vuodesta 1936 alkaen suorittanut valtion 
myöntämillä varoilla tutkimuksia sopivimman 
automallin kehittämiseksi metsäajoihin. Tutki
mus valmistui v. 1942. 1[ öskin Värmlands Skogs
arbetsstudier on tämän vuoden maaliskuussa 
jullmissut metsäautoa ja metsäautoteiden raken
tamista käsittelevän kirjan. SDA:lla on lisäksi 
parhaillaan autotutkimukset käynnissä. 

lYiillainen sitten on tämän hetken käsityksen 
mukaan paras mahdollinen metsäauto~ Ensinnä
kin sen täytyy olla riittävän raskas . .Sumuuden 
alaraja on 7- tonnia. Sumemmissa ajoissa 
tarvitaan kuitenkin raskaampia vaunuja ja täl
löin pidetään parhaina sellaisia j<:>tka perävaunui
neen kuormaavat 15-1 tonnia. amoin kuin 
varsitieajossa tulee auton pitemmilläkin ajo
matkoilla olla nelipyörävetoinen. Perävaunun 
tulee olla kaksiakselinen ja jarruilla varustettu, 
moottorin mieluimmin raakaöljyllä toimiva diesel. 
Lisävarusteina tulee olla vinttmi, jolla auto voi 
vedättää itsensä ojista sekä vetää perävaunun 
erikseen heikkojen rumpujen ja siltojen yli. 
Tukkien kuljetuksessa pitää olla nivelikkäät 
sivupylväät, jotka aadaan yhdellä vetäisyllä 
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Kuva 14. Tukkien autokuormausta helpottava tBlixt·•· Kuva 15. Auton moottorista voiman saava tukkien h.-uor. 
niminen laite. Valok. l\1. Kantola. mauslaite. Valok. M:. Kantola. 

kaatumaan, sekä kuormien sitomiseksi kettingit 
karhulukkoineen. Lisäksi tulee olla moottorilla 
toimivat kuormauslaitteet. 

Autoajojen kannattavuus riippuu monesti juuri 
siitä, miten edullisesti kuormaukset ja purkamiset 
saadaan järjestetyiksi. Kuta järeämpiä ajettavat 
tukit ovat, sitä vaikeammaksi tämä työ muo
dostuu. 

Paras mahdollinen tapa on tällöin, samoin 
kuin oli sekä hevos- että traktoriajoissa, rakentaa 
sopivaan rinteeseen kuormaustelat taikka suo
rastaan kuormauslaituri. Sen tulee olla edestä 
n. 1.5 m korkuinen, pituudeltaan n. 10- 15 m ja 
loivasti kuormauspaikalle päin viettävä. Jos 
kuormaus suoritetaan lavan korkeudelta, sääste
tään ajassa n. 45 %-

Ellei . tähän ole mahdollisuuksia, käytetään 
koneellista kuormausta, jossa voimme erottaa 
kolme päämuotoa. Ensinnäkin ohjaajankopin 
taakse sijoitettu nostokurki (Blixt), jonka vaaka
suoraan kääntyvän osan kautta kulkee saksiin 
päättyvä sinkkivaijeri (kuva 14). Voimansa 
se saa auton moottorista vaihdelaatikkoon si
joitetun lisäakselin avulla. 

Toinen tyyppi on auton sivulle sijoitettu A
rnallinen laite (kuva 15). Yläpään kautta 
kulkee sinkkivarppi, jolla vedetään tukit kuor
rnaan. Sekin saa voimansa auton moottorista 
siirron tapahtuessa lavan sivulle sijoitettuja 
uurrettuja pyöriä pitkin. Suuria tukkeja laatat
taesaa ei käytetä saksia, vaan vaijeri kierretään 
suoraan tukin ympäri. Tämäntapaisia laitteita 
on myös käsikäyttöisiä (kuva 16). 

Kolmantena mallina ovat laitteet joissa on oma 
moottori. Niitä käytetään perävaunujen la-stauk
sessa samoin kuin auto- ja traktorireiden kuor
rnaukses a. 

Hyväksi on osoittautunut tapa kuormata koko 
kuorma kerrallaan taljojen taikka no w;ien avulla. 
Tukit ajetaan silloin erikoisten aluspuiden päälle. 

On myös kehitetty laitteita, joilla voidaan nos
taa tukkeja suoraan vede tä auton lavalle. Näiden 
toimintaperiaate muistuttaa tavallista kiramoa. 

Koneellista apua käytettäe sä si oo kuormaus 
ainoastaan kaksi miestä, joista toinen käyttää 
kuormauslaitetta ja toinen kiinnittää pölkyt. 

Metsäautoteillä voidaan kuorma-auton perässä 
käyttää vielä rekeä. Tällöin autojen aika tulee 
tehokkaammin käytetyksi, koska reki voidaan 
kuormata sillä välin kun toinen kuorma on mat
kalla. 

Ruotsissa hyviksi todetuista metsäautoista voi
taisiin mainita seuraavat: 

Scania-Vabiksen 4-pyörävetoinen 14.2 ton. perä
vaunuineen 

Scania-Vabiksen 4-pyörävetoinen 18.0 ton. perä
vaunuineen (kuva 17) 

Volvo TLV 141, oma paino 8 ton. , kuormaa 
4.15 ton. ilmanperävaunua. 

Chevrolet maastoauto, oma paino 4.2 ton., 
kuorma 4.3 ton. 

Kuten kaikkiin muihinkin kuljetuksiin, liittyy 
autokuljetuksiin tiekysymys. Pulavuosina Ruot
sin valtio järjesti työttömyyden torjumiseksi 
käyntiin valtavat metsäautoteiden rakennukset. 
Tätä työtä on jatkettu myöhemminkin. Näin 
syntynyt tieverkosto on vetänyt monet kannatta
van metsätalouden piirin ulkopuolella olevat 
metsäalueet sen piiriin. Edelleen on osoittautunut, 
että tiet ovat useimmissa tapauksissa jo muuta
massa vuodessa alent.uneilla hankintakustannuk-

Kuva 16. KäBikll.yttöinen tukkien kuormauslaite. Valok. 
M. Kantola. 
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Kuva 17. Scania-Vabis tehtaan metsä.auto, johon voi Kttva 18. tEpat-traktori. Tavallisimmin vedetään saman 
kuormata 17 tonnia. VaJok. VSA. aikaisesti kahta rek:iparia, joissa yhteensä n . 1,000 ja kuorma. 

silla maksaneet hintansa. Niitä on rakennettu 
kahta tyyppiä: raskaita autoteitä, joilla voidaan 
liikennöidä ympäri vuoden, ja keveitä, jotka ovat 
kelirikon aikana ja muutenkin suurten sateiden 
jälkeen liikenteeseen kelpaamattomia.. Keveät 
tiet ovat ojattomia, joten niiden vars illa voi 
kuormaus tapahtua vaivatta missä tahansa. Auto
ajon kannattavuusrajana voidaan suurin piirtein 
pitää 15 km matkaa. Näiden teiden avulla voi
daan vähentää puutavaran moninkertaista käsit
telyä esimerkiksi siten, että puut kuljetetaan au
toilla tienvarsivarastoilta suoraan käyttöön eikä 
mihinkään jalostuslaitoksen tail{ka kuluttajan 
varastoon, mistä ne täytyisi kuormata, kuljettaa 
ja ptU·kaa vielä kerran ennen lopullista käyttöä. 
Ruot i sa monet teollisuuslaitokset ovatkin luopu
neet suuri ta kotivarastoistaan ja siirtyneet aina 
0-100 km:nkin pää sä olevien tienvarsivarasto

jen käyttöön . Täten saadaan tehtaidenkin kal
liita varastotiloja pienennetyiksi. Autokuljetuk
set ovat omiaan hävittämään metsätöiden kausi
maista luonnetta. 

Yhteenvetona p uutavaran kuljetusten tehos
tamisesta voitaisiin todeta seuraavaa: 

- Met ätöiden rationalisoimisessa on suurin 
mahdollisuus päästä hyviin tuloksiin kuljetusten 
kehittämisellä. 

- Kuljetusten teho taminen on ennen kaikkea 
organi aatiokysymys ja edellyttää se näin ollen 
sekä työn- korkeamman että alemman johdon 
taholta yksityiskohtaista ennakkosuunnittelua ja 
aktiivista puuttumi ta töiden käytännölliseen 
uunnittelmm. 

- Oikean kuljetustavan valinta edellyttää 
niiden tekijöiden t untemista, jotka määräävät 
kuljetuksen taloudellisen kannattavuuden. Tämä 
taa en ei ole mahdollista ilman tutkimustoi
mintaa. 

- Kuljetusvälineiden ·kehittäminen edellyttää 
tutkimuk en, käytännön ja kuljetusvälineitä val
mi tavan teollisuuden yhteistoimintaa. 

- Kaikis a metsäkuljetuksissa kannattaa tie
ky ymyk een kiinnittää enemmän huomiota kuin 
tähän a ti. Tietöissä kannattaa käyttää tela
ketjutraktoreita. 

Valok. Granvik. 

Kuormaustekniikkaa on mahdollisuus pa
. rantaa ottamalla käyttöön kuormaustelat sekä 
erilaiset käsikäyttöi et ja koneelliset kuormaus
laitteet . 

-Pitemmillä ajomatkoilla tulee edullisimmaksi 
siirtyä moottoroituun kuljetukseen. Lähinnä 
t ulevat tällöin kysymykseen >>Epa-traktorit>>. 

- Puutavaran kaukokuljetuksessa tulee raskas
rakenteisilla, perävaunullisilla, koneellisilla kuor
mauslaitteilla varu tetuilla kuorma-autoilla ole
maan tulevaisuudes a ratkaiseva merkitys, joten 
on syytä jo nyt kiinnittää autokuljetutseen 
vakavasti huomiota. 

Rationalisation of timber transpol'ts. 
S :Lmmary of article by Mr ]{.alle Putki s t o. 

In reviewing the Iong Iine of operations, which must 
be carried out before the timber has been cut from its 
root and ha been transferred in different shape and size 
to the respective woodworking industries or to the stocks 
of the consurner, it will be found that the greatest sacri· 
fices of works and funds have been made for transports. 
For this reason even comparatively small improvements 
in this field have considerable effect on total cost of 
production. At the same time the achievements of 
modern technical developments are dlfficult to apply 
to other parts of forest work than to transport. Thus 
it is obvious that the greatest chances of rationalisation 
achievements in forestry work would seem to exist in 
respect of transport . 

The rationalisation of tran ports is essentially a ques· 
tion of organisation . The centralisation of the work 
and far reaching cooperation between the different 
corporations will improYe work results and reduce costs. 
A good example of this is the bartering of timber ta.ken 
into u e during the war, thanks to which superfluous 
cross-transports have been aYoided on a large scale. 

Careful planning of the works before co=encing 
them and detailed upervision in the small t detail are 
al o nece ary. 

In order that the leaders of the work should know 
how in each separate ca e th work should be caiTied out 
in the be t po ible manner x-tensive and continued 
research is necessary. For instance in choo ing the 
correct method of transpor it is necessary to have in· 
formation on the relation between the different means of 
transport, the volume of the loads, the quality of the 
road, the length of transport, the nature of the timber 
to be loaded and the density of the logs to be cut. 

For the improvement of horse transports there is un. 
doubtedly 'ery much to he done in the matter of sleds-



Sledging in soft snow place,.; quite different req11irement;; 
~m the sleds than tran;;ports on main haulage roads. It 
1s impossible to utilise the Finnish sled, which is a 
compromise between these two requirements, for such 
giant loads of 250- 600 cub. feet, as will often be seen 
on the iced-roads of Northern Sweden. Xaturally there 
are conditions in which it is most favom·able to load the 
sled already at the place of felling, and in such cases 
our type of sled will do, but . as the distance grows it 
hecomes more advantageous to take it to storage places 
near the main haulage roads, and to transport them along 
these by means of sleds w: ,ich are better suited ·to the 
~1uality and capacity of the road. For this purpose there 
1s reason to pay attention also to the sled models used 
in Sweden and particularly to the so called lassbysled. 

In the opinion of the writer there is no particular hurry 
about the standardisation of thc sleds, except that the 
distance between tho skids und the wiclth of the Rkicls 
should be decided. The ~kid-distance of 55 cm. which i'l 
still in use in ;;ome Joealities should be abandonned as 
soon as possible and the 61 cm. distance be taken into 
nse. Before decision is made about the final standard 
models, the proper place of thP bunk of sled, the strength 
requirements of the different parts, the relati,·e friction 
caused in the use of different kinds of iron-clad skids 
etc . should be examined on the basis of physical laws and 
mathematical calculation. 

According to Prof. Terho the size of the hor;;e:; has 
no decisive importance for the traction power of the 
horses. Our hor. es are well capable of a continued trac
tion of 100 kilo effect and this can be increased to 200 
kilos ui hills, which according to Swedish in\'estigation is 
sufficient for' drawing heavy loads. But on the other 
!1and the quality of the road is of the greatest importance 
111 addition to the structure of the sled. The capacity of 
iced-roads is about twice that of snow-roads, which will 
take a pressure of about l kilo per square cm. By 
advance planning of the roads and by preparation already 
before snowfall, maintenance and transpartatien costs 
can be considerably reduced. 

According to Swedish eJ.-perience combination of snow
plough and road scraper is not advantageous. The 
strength of the horses in ploughing cannot he effectively 
exp!oited, if the number of horse · drawing the snow
plough is greater than four. 
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\Vhen the distance of i.ransport exceeds ab. 6 kilo
metres it is advantageous to resort to motorised road 
transportR . The best results are attained by using the 
>>shortened lorry>> which in the capacity of wheel tractor 
will draw two pairs of trailer.;, sleds on which a total 
load of ab. 800---1,200 cub. feet can be loaded.- Cater
pillar tractors are too slow for transports but are very 
good for road maintenance. - The advantages of this 
type of traction are low price, good speed (over 20 km. 
per hour) easy service, easy start and small road costs. 
The wheel tractor is a1so itself suitable for the timber 
transport but has the drawback of being too light. Of 
the tractors the lighter models have proved most advant
ageous: the distance between skids varying from 110---
150 cm. and the width of the bunk of sled being 210---
250 cm. 

Heviewing the forest transport of timber altogether, it 
would seem advantageous to use the different methods of 
transport in roughly the following manner: yarding 
sleds for distances of 0---1 km., ordinary sleds for trans
ports stright from the forests on distances of l-3 km., 
and yarding sleds for transport to roadsides, from whence 
on big sleds for distances 3-6 kilometres, but tractor 
transports for distances over 6 kilometres . 

For transporting timber over great distances, lorries 
will play an increasing part in the future. At present a 
fairly heavy lorry, ab . 7-8 tons is considered best for 
tim ber transports . Fourwheel types equipped with a 
two-axle trailer and a loading capacity of 15-18 tons 
for lorry and trailer seem preferable. 

Tn the loading of timber there is plenty of scope for 
improvement. No matter on what means of transport 
timber is loaded efforts must be made to avoid lifting 
the timber. For this purpose the piles should as far 
as possible be built on suitable slopes, and where tms is 
not suitable because of the smoothness of the ground 
implements for facilitating the loading should be used, 
such as the Swedish >>Efektiv& and &Hobby•. In loading 
logs on lorries various mechanical devices, deriving their 
power from the motor have proved effective in increasing 
the efficiency of the work. In order to facilitate the 
loading work on lorries there is reason to use jointed 
flap - side supports . For the binding of the loads, 
including horse-loads ab . 518 " chains would seem to be 
better than ropes . 
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TYÖFYSIOLOGISET HAVAINNOT JA TUTKIMUKSET VALTAKUNNAN 

HAKKUUMESTARUUSKILPAILUISSA 15.-20. 10. 1945. 

Lääket. lisensiaatti M. Karvonen, H elsingin Yliopiston Fysiologinen Laitos 

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö 
järjesti 15.-20. - 10. 1945 H ämeenlinnan lähei
syydessä hakkuumestaruuskilpailut, joihin oli kut
suttu koko maasta n . 30 osanottajaa. Nämä oli 
valittu piirimestaruuskilpailuja välilmrsintoina 
käyttäen pitäjänkilpailujen 3.014-miehisestä osan
ottajajoukosta. Kilpailijat olivat täten poikkeuk
setta jo ennen näitä kilpailuja osoittaneet pysty
vänsä keskitasoa huomattavasti parempiin hak
kuusaa vutuksiin. 

Kilpailuohjelman mukaan kaikki kilpailijat 
tekivät 16.-17. 10. kuorimatonta paperipuuta 
sekä 18.-19. 10. halkoja; lopputulos laskettiin 
yhteen koko ajalta muuntaen tulos haloiksi ja 
ottaen muuntamisessa huomioon· ne kunkin kil
pailijan hakkuupalstalla vallinneet erikoisolo
suhteet, joiden on huomattu vaikuttavan hakkuu- _ 
tulokseen. Muuntamisessa · käytettiin erikoisesti 
näitä kilpailuja varten laadittuja muuntolukuja. 
- Työaika oli joka päivä klo 7- 12 ja 13-17, 
siis 8 tuntia; koko kilpailuaika oli näin ollen 32 
tuntia. 

Kilpailuissa osanottajat joutuivat siis suoritta
maan jo sinänsä varsin raskasta työtä niin tehok
kaasti, kuin suinkin kukin kykeni työskentele
mään neljän päivän ajan. Työfysiologisen tut
kimuksen aineistona kilpailut olivat näin ollen 
varsin mielenkiintoiset; nehän erosivat esim. 
tavallisista urheilukilpailuista kilpaiinajan pituu
den takia- toisaalta taas tavallisesta metsätyöstä 
sikäli, että osanottajien työskentelyvauhti ja 
työteho oli kilpailun takia kullekin suurin mahdol
linen, ja että päivittäinen työaika oli keskimää
räistä 6% tunnin työaikaa jonkin verran pitempi. 
Oli siis odotettavissa, että ne muutokset , joita 
kilpailijoiden ruumiintoiminnoissa esiintyisi, oli
sivat osaksi samoja kuin kestävyysurheilulajeissa, 
osaksi taas samanlaisia kuin tavallisessa ruu
miillisessa työssä, mutta kummassakin tapauk~ 
sessa tavallisesti esiintyviä voimakkaampia. 

Kilpailujen olemukseen kuuluu toisaalta, ettei 
osanottajia saa ennen kilpailuja tai niiden kuluessa 
häiritä millään tavalla, minkä voisi vaikkapa 
vain olettaakin haittaavan kilpailusuoritusta. 
Tämä rajoitti luonnollisesti melko lailla tutki
musten suorittamista. (Tutkimuksissa avustivat 
lääket. ylioppilas M. Kun n a s ja kemian yli
oppilas S. R u i s h a 1 m e.) 

Aineenvaihtofysiologia-n kannalta voidaan työs
kentelevää elimistöä verrata koneistoon, joka saa 
energiansa ravintoaineiden ha petusreaktioista 
sekä tuottaa määrätyn määrän työtä ja >>sivu
tuloksena>> lämpöä. Oleellista on siis ensinnäkin 
määrältään riittävän ja laadultaan sopivan ravin
non saanti sekä sen käsittely ruoansulatuseli
mistössä. Toiseksi elimistö tarvitsee ravinto
aineiden hapettamiseen happea, jonka se saa 

ulkoilmasta hengitys- ja verenkiertoelinten väli
tyksellä . Ravintoaineiden hapettuminen ruu
miinlämmössä on kuitenkin mahdollista vain 
katalysaattorien, entsyymien läsnäollessa. Var
sin olennainen merkitys elimistössä tapahtuville 
kemiailisille reaktioille on vielä sillä, miten eli
mistön sisäinen >>miljöö>> vaihtelee. Sekä ruumiin
lämmön että veren ja kudosnesteitten happamuu
den muutoksilla on huomattava vaikutus, samoin 
elimistön neste- ja elekt1·olyyttitasapainossa esiin
tyvillä muutoksilla. 

Aivan yhtä tärkeää kuin elimistön kemismin 
häiriytymätön toiminta on myös se, että her
moston, lihaksiston ja luiden ekä jänteiden muo
dostaman htkirakenteen yhtei työ tapahtuu mah
dollisimman tarkoituksenmukaisesti, ja että ne 
rakenteellisesti mahdollisimman hyvin täyttävät 
työn vaatimuk et. - K aikkien näiden seikkojen 
vaikutukseen on siis syytä kiinnittää huomiota. 

Kaloriakulutus. 

Koska tutkimukset eivät kilpailusääntöjen pe
rusteella saa haitata työskentelyä, eivät mitkään 
respiraatiokokeet energiankulutuksen mä-äräämi
seksi voineet tulla kysymykseen. Myöskään 
muut menetelmät, mm. ravinnon kaioriapitoisuu
teen perustuvat, eivät koeajan suhteellisen lyhyy
den vuoksi (tällaisissa kokeis a pidetään kahden 
viikon havaintoaikaa lyhimpänä mahdollisena) 
käyneet päinsä. J onkinlaisena suuntaa antavana 
kokeena olisi käytetyn ravinnon mittaamisella 
ehkä ollut merkitystä, mutta organisaatiovaikeuk
sien vuoksi oli siitä luovuttava. 

Kilpailijoiden nauttima ravintomäärä on var
masti ollut erittäin suuri ekä määrältään että 
kaloria-arvoltaan. Muutamien kilpailijoiden pun
nitus ennen ateriaa ja sen jälkeen osoitti keski
määrin 2 kg:n painonlisäystä, jolloin ravinnon 
pääaineksina olivat leipä ja voi, sian- ja raavaan
liha sekä perunat. 

Ettei ravinnon varastoitumista ole kuitenkaan 
yleensä tapahtunut, todistaa se, että kilpailun 
loppuun suorittaneesta 26 osanottajasta 17:llä 
paino kilpailun kestäessä aleni ja vain 5:llä se 
kohosi. Keskimä-äräinen aleneminen oli 0,6 kg. 
Kymmenestä parhaasta 8:lla paino väheni ja 
vain yhdellä se lisääntyi. Kymmenen parhaan 
ryhmällä painon väheneminen oli keskimäärin 
0, 7 kg. Punnitukset suoritettiin ennen kilpailuja 

· 15. 10. sekä niiden jälkeen 20. 10., kummallakin 
kerralla . samaan aikaan aamupäivällä. Voitaneen 
katsoa, että elimistön nesteta-sapaino oli palau
tunut kilpailujen jälkeen punnitustila-isuuteen 
mennessä jo siinä määrin ennalleen, ettei elimis
tön kuivuminen aiheuta huomattavaa virhettä 
punnitustuloks:issa. 



Eri ravintoaineiden tarve. 

Elimistön on mahdotonta tyydyttää erikoisen 
suurta kaloriantarvetta ravintoaineilla, joitten 
kaioria-arvo kiloa kohti on suhteellisen pieni. 
Rasvojen palamisarvo on suuri, ja sen vuoksi 
niitten käyttö ra kaassa ruumiillisessa työssä on 
edullista. · 

Riilihydraatit: sokeri ja tärkkelys, . kuitenkin 
muodostavat lihastyön ensisijaisen energianläh
teen. Niin kauan kuin elimistöllä on käytettävä
nään hiilihydraattivarastona maksatärkkelystä, 
glykogeenia, lihakset käyttävät )>polttoaineenaam 
yksinomaan verensokeria. Pääasiassa maksaan 
varastoituva glykogeeni hajoaa yleensä riittävän 
nopeasti sokeriksi raskaimpienkin työsuoritusten 
sokerintarvetta . silmällä pitäen. Muut ravinto
aineet, valkuainen ja rasva, voivat elimistössä 
muuttua hiilihydraatiksi , mutta muuttuminen 
on raskaassa työssä ilmeisesti liian hidasta . -
Jos hiilihydraattivarastot tyhjenevät, lihaskudos 
Voi käyttää hyväkseen hiilih draatin lisäksi 
myös rasvaa, mutta lihakset eivät pysty toimi
maan koskaan pelkästään rasvalla, vaan tarvit
sevat molempia (M a r g a r i a, 1939). 

Kun lihaskudos voi tyydyttää energiantarpeensa 
hiilihydraat illa ja rasvalla, hermokudos on sikäli 
epäedullisemmassa asemassa, että se pystyy käyt
tämään aineenvaihtoansa yks.inomaan sokeria 
(Q u aste l, 1939). Verensokerin aleneminen 
aiheuttaa tästä syystä aivo- ja hermotoimintojen 
huononemista, väsymyksen tunnetta ja työn sekä 
laadun että määrän alenemista - tämän siitä 
riippumatta, että lihaksien voima sähköllä ärsy
tettynä on entisellään. 

Rasittavissa .mheilusuorituksissa - nimen
omaan pitkänmatkan juoksus a - verensokerin 
on todettu alentuneen normaalia alemmaksi . 
Lundgren ja Z o t te r m a n (1943) ovat 
myös tutkineet verensokeripitoisuuden vaihte
luja metsätöissä. Tällöin he ovat todenneet 
metsätyömiesten verensokeri-arvojen työn aikana 
yleensä olevan suhteellisen alhaisia, joskin tosin 
ehkä useimmiten normaalien vaihtelurajojen (0,0 
-0, 16 %) sisäpuolella. Muutamissa tapauksissa 
verensokeriarvot olivat alle 0 06 % jota alempi 
verensokeripitoisuus jo aiheuttaa hermo tolli ia 
sokerinpuu te-oireita. 

Jottei kilpailijoita häirittäisi , tyydyttiin otta
maan verensokerinäytteet vain kilpailujen pää
tyttyä 19. 10. klo 17.30- 17.50 välittämä ti kil
pa!lijoiden palattua kilpailupaikalta, ennen ruo
kailua. Näyte otettiin 18 kilpailijalta laskimo
verestä, ja määräys suoritettiin C r e c e l i u s
S ei f e r t'in menetelmää käyttäen. Tulokset on 
e~~tetty taulukossa 3. rinnan kunlcin kilpailijan 
\Tllmeisenä päivänä aavuttaman hakkuutulok
sen kanssa. 

Veren okeri-arvot ovat iis var in vaihtelevia 
- 0,03-0,15% - keslciarvon - 0,072 % -
0~essa normaalirajojen alapuolella. Olisi mielen
kimtoi ta verrata sokeriarvoja viimeisten tuntien 
hakkuutuloksiin mutta iihen ei ole ollut tilai
Emutta, sillä hakkuutulokset on mitattu vain päi-
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vittäin. Tiedetään, että verensokerilla on tyy
pillinen päivittäinen minimiarvonsa eri yksilöillä 
aivan samassa työssäkin kullekin ominaiseen 
aikaan; toisaalta myös yleensä taipumuksessa 
alhaisiin verensokeriarvoihin on huomattavia 
yksilöllisiä eroavaisuuksia (K no 11 ja L ii s s, 
1934). Tarkasteltaessa taulukkoa ei voida vii
meisen päivän hakkuutuloksen ja verensokeri
%:n välillä havaita mitään suhdetta; samoin 
osoittautuu, että näiden lukuarvojen välillä ei 
vallitse matemaattisesti minkäänlaista korrelaa
tiota. 

Mielenkiintoisena havaintona mainittakoon, 
että se kilpailija , jonka verensokeri-arvo oli 
alhaisin, työskenteli huomiota herättävän epä
täsmällisesti ja suunnitelmattomasti. On tietysti 
mahdollista, että tällä on jotain suhdetta alhai
seen verensokeri-arvoon, mutta varmaa se ei 
suinkaan ole. - Valitettavasti ei kiinnitetty 
huomiota siihen, esiintyikö alhaisimmat veren
sokeri-arvot omanneilla kilpailijoilla näytteitä 
otettaessa kliinisiä sokerinpuute-oireita: erikoisen 
voimakasta nälkää, vapinaa ym. 

Käytännöllisenä johtopäätöksenä voidaan 
todeta, että L u n d g r e n 'in ja Z o t t e r
m a n'in mukaan jo tavallisissakin metsätöissä 
esiintyvä lisääntynyt hiilihydraatintarve tällai
sissa )>huippusuorituksissa)> on erikoisen voima
kas. Sokeri on hiilihydraattia helpoimmin imey
tyvässä muodossa; sen käyttöä pieninä erinä 
työn kestäessä on syytä suositella tämäntapai
sissa kestävyyssuorituksissa. Tämän useat kil
pailijoista olivat todenneet itsekin. Niinpä esim. 
Kurjenmäki käytti kilpailuaikana 1 kg ylimää
räistä sokeri~'!, sekä useat muut pienempiä, n. 
250 g:n eriä. 

Ruoansulatuselimet. 

Suuren kaloriantarpeen tyydyttiimi een tarvit
tava runsas ja voimakas ravinto rasittaa ruoan
sulatuselimistöä ymmärrettävästi tavallista enem
män. Moitteettomassa kunnossa oleva ruoan
sulatus kestää tällaista rasitusta melko hyvin; 
niinpä T i g e r s te d t (1900) mainitsee metsä
työmiehillä esiintyvän suhteellisen vähän ruoan
sulatushäiriöitä. - Toisaalta kuitenkin kliininen 
kokemus osoittaa, että ns. vatsakatarrivaivoja 
varsin usein esiintyy miehillä, jotka ovat kauan 
tehneet metsätöitä. Se ruokavalio, jota usein 
metsätöissä joudutaan noudattamaan, on suureksi 
o aksi kuivaa eväsmuonaa sekä si ältää runsaasti 
sianlihaa tai -ihraa. Tällainen ruoka täyttää hyvin 
kaloriset vaatimukset, mutta niille, joiden ruoan
sulatuselimillä on taipumusta erilaisiin häiriöi
hin , tämä ruokavalio on kaikkea muuta kuin 
paras mahdollinen, varsinkin kun vielä sianliha 
- mausta tai valmistusvaikeuksista johtuen -
nautitaan käristettynä, jolloin e on erikoisen 
)>vaikeasti sulavaa)>. Henkilöllä, jolla on taipu
musta vatsan liikahappoisuuteen ja vatsahaava
tautiin - mikä on suhteellisen ylei tä 20-40 
vuoden ikäisillä miehillä - epäedullinen ruoka
valio aiheuttaa ärsytystä ja johtaa iten tilan 
huononemiseen. 
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Runsaan . kaioriamäärän lisäksi metsätyömie
hen ruoan täytyy sisältää kuitenkin myös riittä
vä ti hiilihydraattipitoisia ravintoaineita. Nämä 
- ensi sijassa leipä ja perunat .- ovat sisältä
määnsä kaioriamäärään nähden runsaasti tilaa 
ottavia. Sokeri tiivistettynä ja nopeasti imeyty
vänä ravintoaineena on muuten edullista, mutta 
täysin vitamiinittomana se on sopimaton kor
vaamaan leivän, joka on tärkein B1-vitamiiniläh
teemme, ja myös perunan, josta saamme pää
asiallisen C-vitamiinintarpeemme. Erittäin ras
kaan t.yön tekijän on rasva- ja valkuaispitoisten 
ravintoaineiden lisäksi nautittava siksi runsaasti 
myöskin hiilihydraattipitoista ruokaa, että ate
riain tilavuus pako takin kasvaa suureksi. 

Terveen ihmisen mahalaukku vetää keskimää
rin 00 cm3, mutta kuolleella saadaan mahalauk
kuun mahtumaan keskimäärin 2,5 l. Kuten mai
nittua, muutamia kilpailijoita punnittiin kokeeksi 
heti työstä palattua sekä välittömästi aterian jäl
keen; tällöin todettiin, että ateria oli lisännyt pai
noa keskimäärin 2,0 kg. Kun ·mahalaukun tyhje
neminen kestää normaalisti tunteja, täytyy siis 
kilpailijoilla pakostakin esiintyä mahalaukun ve
nymistä; mahdollisesti myös mahalaukun normaali 
tyhjeneminen on häiriytynyt. On selvää, että täl
lainen mahalaukun tavallista ankarampi rasitta
minen voi vaikuttaa epäedullisesti mahalaukun 
toimintoihin. 

Yllättävän monilla kilpailujen osanottajista 
- yhdeksällä - esiintyi erilaisia ruoansulatus
elinten häiriöitä. Vain yhdellä heistä vatsavai
vat olivat pitkäaikaisia ja johtuivat vatsahapan 
puuttee ta. Muilla vaivat olivat osaksi happovai
vojen luontoisia, kun taas osalla esiintyi kuu
meeton ripuli. 

Kilpailijoiden vatsavaivojen syitä eriteltäessä 
on otettava huomioon, että kilpailujännitys saat
taa aiheuttaa ruoansulatushäiriöitä. Toisena 
syynä mainittakoon se, että kilpailijoiden kil
pailun aikana nauttima ruoka poikkesi sekä laa
dultaan että määrältään enemmän tai vähemmän 
iitä, mihin kukin oli tavallisissa oloissaan tot

tunut. Tiedetään myös, että ankara lyhytaikai
nenkin ruumiillinen rasitus jo sinänsäkin voi 
aiheuttaa vatsavaivoja ja pahoinvointia, aivan 
riippumatta harjaantuneisuudesta ko. suorituk
seen (Weltzien, 1934). 

Hengitys ja verenkierto. 

Hengitysilman mukana elimistö saa happea, 
joka imeytyy keuhkoissa vereen. Verenkierron 
mukana happi kulkeutuu kaikkiin ruumiin osiin, 
joissa palamista tapahtuu. Hapen tarpeen lisään
tye sä - kuten esim. juuri. ruumiillisessa työssä 
- sekä hengitys että verenkierto kiihtyvät. 
Hengityksen >>reservit>> ovat yleensä paljon suu
remmat kuin verenkierron, joten kudosten hapen
saantia maksimaalisissa työsuorituksissa joutuu 
rajoittamaan juuri verenkierron suorituskyky, 
mutta ei hengitys.- Erikoisen selvästi tämä käy 
ilmi esimerkiksi siitä, että eräällä kilpailijoi ta 
oli aikaisemmin· sairastaman a tuberkuloottisen 

Kuva 1. Kaataja nojaa vasemman polvensa ja säärensii. tuke· 
vasti runkoa vasten. 

Fig. 1. When sa.wing the tree, the left Imee rests steadily 
against the trunk. · 

keuhkopussintulehduksen eurauksena toinen 
puoli rintakehää silminnähtävä ti kokoonvetäyty
nyt, ja se o aliistui hengitykseen vain pinnalli
sesti. Tästä - epäilemättä hengitystä huomatta
vasti haittaava ta - vammaisuudestaan huoli
matta hän p styi selviytymään kilpailuis a 
15:nneksi . 

Verenkierrolla on työfysiologi en tutkimuksen 
kannalta näin ollen suurempi mielenkiinto kuin 
hengityksellä. Käytännöllise ti helpoimmin mi
tattavissa olevat uureet verenkierron tutkimuk-' 
sessa ovat uonentihe ekä verenpaine. Ero 
systolisen ja dia talisen paineen (toisin anoen 
paineaallon korkeimman ja matalimman kohdan) 
välillä - >>puls ipaine& - antaa jonkinmoi en, 
joskin epätarkan, kuvan ydämen i 1.-utila.vuu
desta ( = sydäme tä yhtä en upistumista kohti 
poi tuva ta verimäärä tä). uonentiheyden 
lisääntyminen taa lisää ydämen aikayksikös ä 
pumppuamaa verimäfuää, jo. kin suonentiheyden 
olles a huomattava ti yli 100/min. sydän ei 
supistusten välillä enää ehdi kunnolla täyttyä, 
ja sen toiminta täten muodo tuu epätaloudelli
seksi. 

Kun on verra tu verenpaineen ja uonentihe -
den mittaamisen ekä muidenkin verenkierron 
tutkimusmenetelmien merkity tä eurattae a 
ruumiillisen ra ituksen aiheuttamia verenkierron 
muntok ia, on yleensä päädyt iihen tulok
seen, että uonentiheyden muutokset antavat 
parhaan kuvan ra ituk en vaikutuk e ta veren
kiertoon. Yksilölli iä eroja to in on olema sa, 



sillä jotkut henkilöt reagoivat lisääntyneisiin 
vaatimuksiin ensisijaisesti suonentiheyden, toi
set taas iskutilavuuden lisääntymisellä; jälkim
mäistä reaktiotapaa pidetään yleensä edullisem
pana. Rasituksen ollessa kyllin suuri molemmat 
reservit tulevat kuitenkin täysin otetuiksi käy
täntöön. -:- Yksityistä havaintoa suoneotihey
destä ei kylläkään voi pitää minään absoluutti
sena arvona, sillä suonentil1eyteen vaikuttavat 
mm. asianomaisen ruumiinasento sekä psyy
killiset seilmt, mutta tilastollisessa käsittelyssä 
satunnaiset vaihtelut kadottavat merkityksensä. 

Jos ruumiillinen rasitus ylittää verenkierron 
suorituskyvyn, elimistö voi kuitenkin jatkaa 
työtä, mutta tällöin hapetusreaktiot eivät tapahdu 
~oppuun asti. Sokeri hajoaa . maitohapok&i, 
Joka ei relatiivisessa hapenpuuttees a palakaan 
edelleen täydellisesti hiilidioksidiksi ja vede~{si. 
Vasta työn päätyttyä levon aikana >>happivelka>> 
~aksetaan; ts. hapentarve säilyy raskaan työn 
Jalkeen vielä kotvan aikaa kohonneena. Lisään
t~yt hapentarve juuri aiheuttaa verenkierron 
killitymisen, ja siten voidaan happivelan suuruus 
Päätellä siitä, miten nopeasti verenkierto -
käytännöllisesti katsottuna suoneotiheys - rasi
tuksen jäll{een tasaantuu . D i ll'in ym. (1937) 
mukaan maksimaalinen happivelka tulee >>makse
~uksi>> n. 100 min:ssa työn jälkeen, mutta senkin 
Jälkeen elimistön aineenvaihto on vielä lievästi 
kohonnut ja laskee vain hitaasti lepoarvoonsa. 
.. Kilpailijoiden suoneotiheys ja verenpaine mitat
~un levossa sekä ennen kilpailuja 15. 10. että niitten 
Jälkeen 20. 10. Verenpaineen mittaus suoritettiin 
K o r o t k o w'in mukaan tyytyen 5 mm:n tark
kuuteen, sillä v. Bo n s d o r f f'in (1932) mu
kaan hengitys jo aiheuttaa verenpaineessa siksi 
suuria vaihteluita, ettei mittauksen tarkkuuden 
lisäämisestä ole mitään hyötyä. Suoneotiheys 
~itattiin kilpailijoilta lisäksi päivittäin neljästi, 
n:un. välittömästi ennen työn alkua, klo 7.00, 
aamiaistunnin alussa ja lopussa, klo 12.00 ja 
13.00, sekä työn päätyttyä, klo 17.00. Havainto
arvot ja sekä kaikkien kilpailijoitten että kym
menen parhaan keskiarvot ovat esitettyinä taulu
kossa 3. 

Kun verrataan alku- ja lopputarkastuksissa 
s~oritettujen mittausten tuloksia, huomataan en
S~äkin, että sekä verenpaineen että suonen
t.ih~yden arvot olivat ennen kilpailuja kautta 
~Jan huomattavasti korkeampia - ilmeisesti 
~pailujännityksen takia. Kun taas verrataan 
n:nttaustuloksia eri kilpailijoilla - parhaiten 
20. 10. - niin todetaan, että vaihtelut eri kil
P.ailijoiden välillä olivat suhteellisen vähäisiä, 
~~ä oleellisia eroja esiintynyt parhaiden kilpaili
JOiden ja koko kilpailijaryhmän välillä. y toli
nen verenpaine oli 20. 10. keskimäärin 125 ± 9 
n::un Hg, diastolinen 72 ± mm ja pulssipaine 
53± 10 mm; suoneotiheys oli 67 ± 10/min. 
Nämä arvot ovat normaalialueella, mutta nor
maaliarvoina ne ovat suhteellisen ·alhaisia -
Pulssipainetta lukuunottamatta. G u k e 1 b e r 
g e r'in (1939) mukaan diastolinen paine levo a 
on sitä alhai empi, mitä parempi urheilukunto 
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on, mutta aineistossamme ei tätä eroa ole todetta
vissa verrattaessa kaikkien kilpailijoiden ja kym
menen parhaan keskiarvoja joko ennen tahi jälkeen 
kilpailujen. - Huippu-urheilijoilla verenpaineen 
ja suonentiheyden arvot vaihtelevat yleensä suun
nilleen näissä samoissa rajoissa (He r x hei
m e r, 1924). 

Kun verrataan· suonentiheyden suhtautumista 
työpäivinä kaikilla kilpailijoilla ja toisaalta kym
menellä parhaalla, huomataan, että jo ensimmäi
senä työpäivänä parhailla kilpailijoilla suonen
tiheys on kiihtynyt työssä selvästi enemmän kuin 
keskimäärin koko kilpailijajoqkolla; ero säilyy 
myös koko kilpailujen ajan. Tämäkin siis ja 
osoittaa, että kilpailujen parhaat ovat >>Ottaneet 
itsestään irti>> enimmin; ero työsuorituksessa ei 
johdu siis pelkästään paremmista työtavoista 
tai -välineistä, vaan on pikemminkin psykologista 
laatua, kysymys vahvemmasta >>tahdosta>>. 

Varsin mielenkiintoista on verrata voittajan, 
Ahosen, ja kolmanneksi sijoittuneen Martti Vuori
sen suonentiheyden vaihteluja. Ahonenhan oli 
ensisijaisesti >>tekniikkamies>>, kun taa~ Vuorinen 
käytti työskentelyssään runsaita v-,imiaan aivan 
säästelemättä. Niinpä huomataankin, että Aho
sella suoneotiheys kiihtyi työssä säännöllisesti 
paljon vähemmän kuin Vuorisella. Ruokatunnin 
kuluessa suoneotiheys palasi Ahosella käytän
nöllisesti katsoen samoihin arvoj~in kuin aamulla 
ennen työtä, mutta Vuorisella happivelka ei 
ehtinyt tulla ruokatunnin kuluessa >>maksetuksi>>. 

Kilpailijoilla hidasti happivelan >>maksamista>> 
ruokatunnin aikana se, että he eivät tällöin ol
leet täydellisessä levossa, vaan ruokailivat ja 
joutuivat kävelemään ruokailupaikalle ja takai
sin. Runsas ateriahan jo aihet.ttaa sinänsiikin 
suonentiheyden kiihtymistä. - Tarkasteltaessa 
sitä nopeutta, jolla suoneotiheys ruokatunnin 
kuluessa aleni, havaitaan, että h ikkien kilpaili
joiden suonentiheyden keskiarvo l. kilpailupäi
vänä nousi 3:lla, mutta aleni seuraavina päivinä 
9:llä, l4:llä ja 15:llä/min. Kymmenellä parhaalla 
se aleni vastaavasti S:lla, 13:lla, l6:lla ja 21 :llä/min. 
Tämä on ymmärrettävissä lähinnä siten, että eli
mistö kilpailujen kuluessa oli sopeutunut sille 

1 

TAULUKKO l. 
(Table 1) 

Keskimääräinen hakkuutulos päivii.ssii.. 
(Outting rBBtdt per day) 

Paperipuuta Halkoja 
(Ptdpwood) (Fudwood) 

p-m• p -m' 
(piled (pilerl. 

tneasure) measure) 

lO:llä parhaalla .. . . .. ...... 12.9 1!.7 
(The 10 best lumherjacks) 
Kaikilla kilpailun loppuun 

suorittaneilla .... .... ... . 10.5 9.3 
( AU concluding the compe.tition) 
Tavallisella metsätyömiehellä 
( An usual lumhP.rjack) 
(ARO:n mukaan) ..... ..... 4.6 4.0 
( According to ARO) 

1 
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asetettuihin vaatimuksiin; toipuminen työstä 
tapahtui täten päivä päivältä nopeammin. -
Tottumisen edullinen vaikutus ilmenee myös 
taulukosta 2. päivittäisiä hakkuutuloksia tar
kasteltaessa; keskiarvot nimittäin nousevat päi
vittäin, eniten luonnollisestikin - . kilpailujen 
kiihkeydestä johtuen - kilpailujen parhaim
milla. 

Muutamat kilpailijoista, mm. 19:nneksi ja 
2l:nneksi sijoittuneet Toivonen ja Puranen, työs-

kentelivät suhteellisen rauhallista vauhtia, omien 
sanojensa mukaan samalla tavalla kuin tavalli
sessakin työs ä. On mielenkiintoista todeta, 
että heillä työ vaikutti tu kin ollenkaan suonen
tiheyttä kiihdyttävä ti. Todennäköisesti voita
neen päätellä, että heillä ei työssä ole syntynyt 
ainakaan huomattavaa happivelkaa, vaan veren
kierto on heillä pystynyt jatkuvasti täysin tyy
dyttämään elimistön hapentarpeen. 

TAULUKKO " 

(Table 2.) 

Hakkuutulokset ja verianalysit. 
( Outting re.sults and blood analyse.s. ) 

Nimi 
(Name) 

Hakkuutulokset p "no-m3 Verianalysit 1 
~ ~ (Outting re.sults piled m') (Blood analyae.s) 

- ... M · s T d 11 - · • Veren Plasma- Plasman uunnettuJa m o e ISia m• 
;; _ sokeri 01-mg "'-hl1./ valk. 
- c:l ( Transformed m3 ) ( Real m3 ) ou g- >::! (Blood (Blood Hg- 010 (Plasma 

H ~ 1 -----,~,..----:-1-----l augar) Olmg) 1' protein) 
16.-17. 10. 18.- 19. 10. 16. 10. 17. 10. 18. 10. ,19. 10. % % % 

l--~------------~--~,-------+-------+----~--~---+, ----~~--~~~----~--~-1 

l. A11onen ........ 47,46 21,36 26,10 14,30 13,80 12,75 14,90 0,070 83/104 7,8 
l. l\Iontonen, Matti . . 47,10 23,32 23,78 14,00 14,10 9,90 14,75 0,090 7,2 
3. Vuorinen, Martti .. 46,51 21,93 24,58 13,00 14,60 12,80 12, 5 0,065 83/104 
4. Lampinen ...... 44,96 1 23,18 21,78 15,75 12,75 11,00 12,05 78/ 98 7,0 
5. Montonen, Mauno . 43,54 21,45 22,09 12,00 13,85 11,70 11,20 306 6,8 

6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

Vuorinen, Paavo . . 142,65 
Kurjenmäki . . . . . . 41,38 
Hupli .......... 39,19 
Kirppu .......... 38,18 

K eränen ........ 37,07 
Turunen . . . . . . . . 36,61 
Munter . . . . . . . . . . 36,23 
Ärväs . . . . . . . . . . 34, 71 
Rajala ... . . ..... 34,29 
Niskanen . . . . . . 32,54 

Latvala . . . . . . . . 31,98 
Kronquist . . . . . . 30,42 
Vattula . ....... 29,55 
Toivonen ... . .. (29,01) 
(Salo)') .......... (28,81) 

21. Puranen ... .... . 28,10 
22. Heinonen . . . . . . . . 27,03 
23. Thelen . . . . . . . . . . 26,78 
24. Hamari•) . . . . . . . . 26,34 
25. Törnberg . . . . . . . . 23,37 

26. Lappalainen .... 21,70 
27. Kolehmainen . ... 20,26 

Sjöholm ..... . . . 

1 
Immonen ....... . 
Koskimies ..... . 

1 
Keskiarvo ..... ·134,55 1 

( Average) 

1 10ar:r~- -~~~~: 42,80 
II ( Average far the 

10 be.st) 

18,68 
19,96 
17,34 
18,01 

19,19 
16,48 
18,55 
16,72 
16,89 
17,45 

13,97 
14,75 
13,58 
13,35 
21,33 

14,77 
13,34 
10,13 
12,04 
10,35 

13,23 
9,67 

17,07 

20,44 

23,97 
21,42 
21,85 
20,17 

17,88 
20,13 
17,68 
17,99 
17,40 
15,09 

18,01 
15,67 
15,97 

(15,66) 
(7,48) 

13,33 
13,69 
16,65 
14,30 
13,02 

8,47 
10,59 

17,98 

22,36 

1 ) Ei työskennellyt 19. 10. (Not worked 19. 10.) 

13,00 
12,50 
11,50 
10,00 

11,95 10,00 13,85 
14,60 12,00 1 11,60 

9,00 10,80 11,19 
0,070 
0,050 

12,55 8,80 11,50 

12,50 13,55 
10,60 11,40 
13,10 11,90 

9,70 11,80 
10,70 10,50 
10,10 10,81 

9,30 
9,50 
8,50 
8,50 

10,00 

10,40 
9,20 
6,00 
7,65 
6,20 

9,50 
7,20 

13,00 

10,00 
8,20 

9,35 
8,10 
8,55 
7,90 

13,60 

7,80 
8,40 
6,95 
7,65 
6,70 

5,95 
5,80 
8,65 

11,00 
11,40 

8,00 
8,60 
7,30 
7,80 

10,10 
6,90 
9,00 

10,00 
7,85 

7,00 
6,60 

10,00 
7,65 
6,30 

4,00 
6,30 
Kes

keytti 
Dropped 

Otit 

• 
• 

1 10,53 1 10,44 9,09 

12,86 13,0 1 11,08 

1 1 1 

8,70 
9,00 

11,10 
9,80 
8,05 
7,75 

8,55 
8,20 
8,25 
6,55 

7,80 

0,030 
0,150 
0,075 

0,060 
0,040 

0,055 

O,Oi5 
0,060 

,05 0,080 
7,10 0,055 
7,65 
7,35 0,120 

4, 0 1 
5,25 0,060 

9,53 1 0,072 1 

12,26 

1 ) 16. 10. ja 18. 10. ei suoritettu mittausta. (16. 10. and 18. 10. not meaaured.) 

7,6 
7,3 

294 87/109 8,6 
312 80/100 7,6 

301 

297 

92/115 
98/123 

82/103 

77/ 96 
92/115 

301 82/103 
304 

294 1 
305 

302 185/106 1 

7,8 
7,2 

7,8 

6,0 
7,4 

7,9 

7,5 
8,1 

7,4 
6,2 

7,0 
7,9 

7,4 



Elimistön katalysaattorit. 

Myös sekä hormoonien että vitamiinien voidaan 
katsoa läheisesti kuuluvan tähän ryhmään yksi
tyisiä kemiallisia reaktioita katalysoivien ent
SyYmien lisäksi. Onhan esimerkiksi C-, B1- ja 
B2-vitamiinien suorastaan osoitettu toimivan eli
m~stössä määrättyinä entsyymeinä tai sellaisten 
osma. 

Tutkimusmenetelmien hankaluuden takia ei 
tässä yhteydessä ollut kuitenkaan tilaisuutta 
kiinnittää huomiota näiden tekijöiden mahdolli
seen merkitykseen. 

Lämpötasapaino. 

Ruumiillisessa työssä syntyy aina >>sivutulok
sena>> lämpöä, jonka määrä riippuu tehdyn työn 
määrästä sekä työskentelyn hyötysuhteesta. Syn
tyvä lämpömäärä vaikuttaa kohottavasti ruu
miin lämpötilaan. Ruumiinlämmön kohoaminen 
on työn kannalta sikäli edullista, että se helpottaa 
~apen lohkeamista verenpunasta ja kiihdyttää 
hhaksissa tapahtuvien kemiallisten reaktioitten 
nopeutta. Kun ruumiinlämpö kohoaa varsin 
r~nsaasti , muodostuu työskentely kuitenkin var
sm väsyttäväksi (E g g l et on, 1936) . 

. Elimistöllä· on kuitenkin omat regulaatiomeka
nisminsa ruumiinlämmön säännöstelemiseksi. On 
o~oittautunut, että ruumiinlämpö riippuu var
sm kiinteästi työnteon intensiteetistä. Että 
kysymyksessä on todellakin ruumiin aktiivinen 
regulaatiotoiminta, osoittaa se, että kutakin kalo
r~~kulutusta vastaava ruumiinlämpö on täysin 
r~ppumaton varsin laajoissa rajoissa tapahtu
VIsta ympäristön lämpötilanvaihteluista (N i e 1-
s en, 1938); eri yksilöitten välillä kyllä esiintyy 
eroja, ja samalla yksilölläkin harjoituksen seu
ra~ksena tiettyä energiankulutusta vastaava ruu
mim lämpötilan kohoaminen pienenee jonkin ver
ran. Toisaalta taas juuri ko. ruumiinlämmön 
kohoaminen on parhaitten fyysillisten saavu
tusten ehdoton edellytyskin (A s m u s s e n & 
B 0 j e, 1945). 

Tehokkain ruumiinlämpöä alentava vaikutus 
?n hikoilulla ja hien haihtumisella. Tekijät, 
Jotka estävät haihtumista - sopimaton vaatetus, 
kuuma ja kostea ilma - juuri saattavat johtaa 
ruumiinlämmön liialliseen kohoamiseen työssä. 
- Toisaalta vaatetuksen on oltava talvisaikaan 
riittävä, ettei liiallinen lämpöhukka estä ruu
U:UWämmön kohoamista kullekin työintensitee
tille edullisimmalle tasolle. 

Työn päätyttyä ruumiinlämpö laskee n. 0,5° 
- 1 5° jo ensimmäisen puolen tunnin kuluessa. 
-:- Teknillisistä syistä ruumiinlämmön mittauksia 
e1 voitu suorittaa työn kestäe sä, vaan vasta n. 
klo 17.15- 17.30. Eri päivinä uoritetui sa mit
tauksissa 20 kilpailijan ruumiinlämpö vaihteli 
36,6°-38,0° keskiarvon ollessa 37 0°. Saaduista 
arvoista voitaneen ainoastaan päätellä, että ko. 
o~osuhteissa kilpailijoiden ruumiinlämpö on ollut 
~pailun kestäessä kohonnut, mutta haitallista 
liikalämpöisyyttä tuskin on esiintynyt. 
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H appo-emäs-tasapaino. 

Teknillisistä syistä johtuen ei voitu kilpailujen 
yhteydessä suorittaa tutkimuksia happo-emäs
tasapainotilan vaihteluista. 

Elektrolyytti- ja nestetasapaino. 

Lämpötasapainon ylläpitäminen raskaassa 
työssä edellyttää runsaasti hikoilua. Hikenä pois
tuu elimistöstä sekä vettä että suoloja, pääasialli
sesti natriumkloridia, jonka pitoisuus hiessä saat
taa vaihdella 0,09-0,9 %(La d e ll, 1945). Useit
ten litrojen menettäminen hikenä merkitsee eli
mistölle siis ·samalla huomattavaa kloridinhuk
kaa, jonka seuraukset muodostuvat haitallisiksi, 
ellei nautita riittävästi keittosuolaa. 

Hien erittymisen ensimmäisenä seurauksena. on 
veren ja kudosnesteen konsentroituminen. Tämä 
taas aiheuttaa janon tunteen. Jos asianomainen 
juo runsaasti suolatonta nestettä, on seurauksena 
veren laimentuminen entiselleen, mutta veren 
kloridipitoisuus alenee samalla. Ruumiillisissa 
töissä sellaisissa olosuhteissa, joissa hikoaminen 
muodostuu poikkeuksellisen suureksi - kuten 
esim. kaivostyössä-on havaittu tavallista vettä 
juomana käytettäessä esiintyvän ankaraa väsy
mystä ja jopa kouristuksia. Nämä on onnistuttu 
välttämään antamalla työläisten juoda työaikana 
veden asemesta 0,2 % ruokasuolaliuosta (M o s s, 
1922). 

Paitsi näitä, tavallaan epäsuoria vaikutuksia 
lihastyöllä mahdollisesti on myös välittömämpi 
suhde kloridiaineenvaihtoon. A t z l e r, Le h
m a n n ja S z a k a ll (1937) ovat näet osoitta
neet, että ruumiillinen työ jo sinänsäkin aiheuttaa 
kloridierityksen lisääntymistä; rypälesokerin 
nauttiminen kuitenkin vähentää tätä vaikutusta. 
Mikä tuo suhde todella on, lienee toistaiseksi sel
vittämättä. 

Hien erittymisen määrä ruumiilli essa työ sä 
riippuu ensinnäkin ulkonaisista olosuhtei ta; siitä, 
missä määrin lämmönhukka voi tapahtua saman
aikaisesti konvektion ja säteilyn kautta. Täten 
esim. ulkoilman ollessa suhteellisen kylmä hikoilu 
on vähäisempää kuin kuumalla ilmalla. 

Mitä raskaampi työ on kysymykses ä, sitä 
suurempi on myös >>sivutuotteena>> syntyvän läm
mön määrä ja sitä runsaampaa hikoilun on vastaa
vasti oltava lämpötasapainon säilyttämiseksi. Eli
mistön nestetilanteella on suhteellisen vähän mer
kitystä (La d e 11), mutta jos nesteenpuute on 
ankara, ei hikoilu voi tapahtua riittävästi, ja 
ruumiinlämpö voi kohota liiallisesti. - La
d e ll'in mukaan ei runsastakaan juomista seu
raisi hikoilun lisääntyminen, mutta urheilijoi
den kuulee esittävän päinvastaisiakin omia koke
muksiaan. J os runsas juominen lisäisi hikoilua 
työssä, olisi odotettavissa, että ruumiinlämmön 
kohoaminen kullekin työintensiteetille optimaa
liseksi estyisi lämmönhukan lisääntymisen eu
rauksena. 

Nestetasapainon vaihtelut ruumiillise a työs ä 
riippuvat siis nesteen >>kysynnästä>> lämpötalou-
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den säännöstelemiseksi sekä toisaalta ainakin 
jos~ain määrin nesteen )>tarjonnasta)>. Tunnetaan 
kllltenkin vielä kolmas tekijä, joka komplikoi 
kysymystä nestetasapainosta: ruumiilliseen rasi
~ukseen liittyvä henkinen jännitys. R y d i n'in 
J~ ~ e r ne y'n {1938) mukaan tämä aiheuttaa 
a~volisäkkeen takalohkon hormoonin, pituitrii
~· erittymistä, jonka hormoonin tyypillinen 
vaikutus on virtsan erityksen väheneminen. 
. Tähänastiset - uusimmatkin - tutkimukset, 
Jotka käsittelevät neste- ja elektrolyyttitasapai
n~on :raskaassa ruumiillisessa työssä vaikuttavia 
se~oja, näyttävät kukin antavan yleensä vain 
raJoitetusta perspektiivistä vaiotetun kuvan eri 
tekijöiden yhteisvaikutuksesta sekä tapahtuvien 
muutosten merkityksestä työkyvylle. Siksi kun
nes kysymys kokonaisuudessaan on paremmin 
se~v~~etty, on tyydyttävä vain orientoivan Juon
toisun havaintoihin. 

Tässä :rp.ielessä suoritettiin: 

. l. yövirtsan {12 t.) kloridipitoisuuden määräyk
Siä 14 kilpailijalla; 

2. veren a) hemoglobiini-, 
b) plasmavalkuais- sekä 
c) klorudipitoisuuden määräykset useil

l a osanottajista kilpailujen päättyessä (samanaikai
sesti verensokerinäytteen oton kanssa). 

Liharuoka sisältää jo sinänsä runsaammin 
klorideja kuin kasvisruoka, joten kasvisruokaa 
käytettäessä vastaavan kloridimäärän saamiseksi 
on ruoan valmistuksessa käytettävä enemmän 
r_uokasuolaa. Kilpailijain muona sisälsi runsaasti 
l~aa, lisäksi kloridilähteenä on mainittava päi
VIttäinen suolasilakka-annos. Ihmisen keskimää
räiseksi keittosuolakulutukseksi vrk:ssa lasketaan 
näet 10 g. (Kansanhuoltoministeriön myöntämä 
~uola-annos Suomessa oli 8,3 g/pv.). Troopillises a 
ilmastossa, jossa hikoilu - ja siis myös kloridi
h.~~kka - levossakin on runsas, katsotaan päivit
tatsen ruokasuolantarpeen olevan 10- 30 g. (Dill, 
1.93~; Lance t , 1945). - Kilpailijoiden naut
timia nestemääriä ei mitattu yksityiskohtaisesti; 
todettiin ainoastaan, että aterioiden yhteydessä 
nautituo nestemäärän lisäksi kaikki kilpailijat joi
vat myös työn kestäessä, vaihdellen yleensii 
0,5-4,0 l päivässä. · 

Yövirtsan kloridip!toisuu vaihteli 0,54--
1,78 %, 42 määräyksen keskiarvon ollessa 1,15 % 
(~aCl:ksi laskettuna). Kloridineritys 12 t:ssa 
oli vastaavasti 2,0- 24,1 g, keskiarvo 10,3 g. 
Arvot ovat pikemminkin suuria. Verrattaessa 
a:voja eri kilpailijoilla huomataan että kullakin 
kilpailijalla kloridineritys vaihteli melko ahtaissa 
rajoissa, mutta mitään suhdetta työtulosten ja 
~oridinerityksen määrän välillä ei ainakaan tässä 
Pienessä aineistossa ole havai tavissa. Seurat
t~ssa kloridinerityksen muutoksia kilpailun kes
t~~sä havaitaan, että sekä virtsan natriumklo
ridi-%:n että kloridinerityk en määrän suunta 
on yleensä ollut aleneva, kummankin vähen-
tyessä korkeintaan 50 %· . 

Yeritutkimukset, jotka kilpåilun loputtua otet-
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tiin, olisivat vaatineet ehdottomasti täydennyk
sekseen vastaavat määräykset ennen kilpailuja. 
Tähän ei katsottu kuitenkaan voitavan ryhtyä, 
etteivät kilpailijat olisi voineet väittää näytteen 
oton heitä millään tavoin haitanneen. Tästä joh
tuen tuloksilla onkin vain aivan orientoiva merki
tyksensä sen osoittajana, onko huomattavia poik
keamia normaaleista lepoarvoista esiintynyt. 

Veren hemoglobiinipitoisuus oli kilpailijoilla 
miltei poikkeuksetta normaalia ( = 80/100) suu
rempi (keskiarvo 85/106; taulukko 3). Tämä saat
taa johtua joko veren konsentroitumisesta hikoi
lun aiheuttaman nestehukan seurauksena tai 
olla osailmiönä valmennuksen aiheuttamasta ylei
sen ruumiinkunnon kohoamisesta. On nimittäin 
todettu (S c h ne i d e r & H a v en s, 1915), 
että urheiluvalmennuksen seurauksena veren 
hemoglobiinipitoisuus nousee; tämän taas kat
sotaan olevan edullista, sillä hemoglobiini juuri 
toimii veressä hapen kuljettajana, ja näin ollen 
lisääntynyt hemoglobiinipitoisuus merkitsee 
lisääntynyttä veren happikapasiteettia. 

Veriplasman valkuaispitoisuus (taulukko 3.) 
vaihteli käytännöllisesti katsoen normaalirajojen 
sisäpuolella. (Normaali 6,5-8,0, keskiarvo 7,0 %; 
S a l v e sen, 1926). Edellyttäen, että kilpaili
joiden plasman valkuaispitoisuus ennen kilpai
lua on ollut normaali - mikä on varsin toden
näköistä - voidaan siis päätellä, että veren kon
sentroitumista nestehukan seurauksena tuskin on 
mainittavassa määrässä tapahtunut. 

Plasman kloridipitoisuuden normaaliarvot vaih
televat 352- 383 mg-% 01 (Peter s & Van 
S l y k e, 1931). Kilpailijoilla esiintyneet arvot 
(keskiarvo 302 mg-%) ovat siis varsin huomat
tavasti normaaliarvoja alhaisempia. Missä mää
rin tämä alentuminen on primäärinen seuraus · 
kloridihukasta, kloridiaineenvaihdon )>insuffisiens
sioire)>, tai kompensatorinen ilmiö, jonka tarkoi
tuksena on vähentää mahdollisesti lisääntyneiden 
maitohappo- tai jäännöstyppipitoisuuksien vai
kutusta veren osmoottiseen paineeseen, on vai
keaa päätellä; epäilemättä tämäkin kysymys 
vaatisi lisätutkimuksia. 

Harjoittelu. 

Kun työskentelevää elimistöä yllä on tarkas
teltu lähinnä kemiallisena koneistona, on syytä 
kuitenkin ottaa huomioon lyhyesti eräitä muita
kin näkökohtia. - Ilmeistä on, että huippu
suorituksien saavuttamista määrätyt ruumiin
ominaisuudet helpottavat, mutta toisaalta tar
koituksenmukainen harjoittelu saattaa korvata 
ruumiillisen heikommuuden. Ruumiinominai
suuksien merkityksen suhdetta on käsitel y K a r
v o sen ja Kunnaksen (1946) suorittamissa 
tutkimuksissa. - Harjoitteluun nähden kysy
myksenasettelu muodostuu seuraavaksi: Minkä
lainen harjoittelu edistää huipputulosten aavut
tamista metsätyössä - ja toiseksi, mi ä määrin 
huipputulosten saavuttaminen on riippuvainen 
siitä, kuinka pitkän ajan asianomainen on teh
nyt ko. työtä1 
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Kilpailijoilta tiedusteltiin, minkälaisia töitä 
he ovat yleensä tehneet, ovatko he harjoittaneet 
urheilua ja jos, niin mitä, sekä kuinka kauan he 
ovat tehneet metsätöitä. -Vastauksia tarkastel
taessa havaitaan, että 25:sta vastanneesta kilpaili
jasta 21 ilmoitti tehneensä metsätöitä ammatti
naan; näistä 11 katsoi metsätyöt pääasialliseksi 
ammatikseen . Jäljelläolevista neljästä kilpaili
jasta kolme ilmoitti ammatikseen maatyöt, nel
jäs taas oli lautatarhatyöläinen. - Se aika, jonka 
kilpailija~ ilmoittivat tehneensä metsätöitä, vaih
teli 10 kk.-30 v., keskiarvo (31 kilpailijaa) 14 v . 
7 kk. Noiden aikojen ja kilpailijoiden hakkuu
tulosten välillä ei aineistossamme ollut havaitta
vissa korrelaatiota. - 25 kilpailijasta 15 kertoi 
harrastaneensa aktiivisesti urheilua. Eri urheilu
lajit esiintyivät seuraavasti: 10 oli harrastanut 
hiihtoa, 4 >>yleisurheilua>>, 3 keski- ja pitkänmatkan 
juoksuja, 1 hyppyjä, 1 heittoja, 1 pyöräilyä, 1 
voimistelua ja 1 painia. 10 parhaasta kilpaili
jasta 7 lukeutui urheilijoiden joukkoon. 

Eri urheilulajeja voidaan luokitella toisaalta 
sellaisiin, jotka vaativat ensisijaisesti fyysillisiä 
edellytyksiä, toisaalta sellaisiin, joissa taidon ja 
harjoituksen osuus on suhteellisesti suurempi. 
Tarkasteltaessa aineistoamme saa sen käsityksen, 
että tässä suhteessa metsätöitä ei voi verrata 
kumpaakaan äärimmäisyyttä edustaviin urhei
lun muotoihin . Varsinainen metsätyöhön har
jaantuminen on tietysti välttämätöntä hyvän 
työtekniikan saavuttamiseksi, mutta vaikuttaa 
siltä, että urheilu yleisen ruumiinkunnon vilje
lyn muotona olisi työtulosten kannalta edulli
sempaa harjoittelua kuin pelkkä metsätöiden teko. 
- Mitä eri urheilulajeihin tulee, kiinnittää 
huomiota se, että hiihto · - eri ruumiinosia tasa
puolisesti kehittävä urheilulaji - on kilpaili
joiden keskuudessa ollut erikoisen suosittu urheilu
laji, vaikka otettaisiinkin huomioon hiihdon har
rastuksen yleisyys maassamme. 

Kilpailujen epätavallisen ankara rasitus koh
distui - paitsi tietysti elimistöön kokonaisuu
dessaankin - luonnollisesti varsinkin lihaksiin ja 
näiden jänteisiin. Kahdella kilpailijoista, · Sjö
holmilla ja Munterilla, esiintyi aivan samankal
tainen oireyhtymä, johon kannattaa kiinnittää 
huomiota. Molemmilla esiintyi kipua ja paikal
li ta aristusta kyynärnivelen seudulla olkaluun 
kyynärlisäkkeestä niveltaipeeseen päin, sormien 
koukistajalihasten kiinnittymispaikalla. Samalla 
asianomaiset valittivat 3. ja 4. sormen puristus
voiman beikontuneen, ilmeisesti puristamisen ai
heuttaman kivun takia. Sjöholmilla oire esiintyi 
vasemmassa, Munterilla oikeassa kyynärseu
dussa, jos kohta molemmat olivat oikeakätisiä. 
Sjöholmilla oire ilmaantui l. kilpailupäivänä 
pakottaen hänet 2. kilpailupäivänä keskeyttä
mään; Munterilla se esiintyi 2. kilpailupäivästä 
lähtien huonontaen ilmeisesti huomattavasti 
hänen työkykyään. - Ei liene aiheetonta kiin
nittää jatkuvaa huomiota siihen mahdolliseen 
merkitykseen, joka tämänkaltaisilla paikallisilla 
rasitusoireilla saattaa olla metsätyömiesten >>am
mattitautina>>. 

Väsymys. 

Väsymys on osittain subjektiivinen psyykilli
nen tila, joka esiintyy mm. ruumiillisen työn 
seurauksena. Objektiivisesti väsymys on todet
tavissa - toisaalta työssä työtulosten alenemi
sena ja erikoisesti tarkkuuden huononemisena 
- toisaalta työntekijässä itsessään: eihän tar
vitse tavallisesti olla erikoinen ihmistuntija huo
matakseen, että mies on väsynyt. 

Ainakaan toistaiseksi ei ole pystytty löytämään 
mitään ehdotonta kemjallista >>syytä>> väsymyk
selle. Toisin sanoen : väsymys saattaa esiintyä 
tai olla esiintymättä riippumatta ruumiin kemis
missä määrätyissä rajoi sa tapahtuvista muutok
sista. Näistä muutamien muuto ten, esim. veren
sokerin voimakkaan alenemisen, sanotaan sen
tään säännöllisesti aiheuttavan väsymyksen tun-
netta. · 

Erilaisten töiden >>väsyttävyyttä>> verrattaessa 
on todettu, että sellaiset työt, joihin sisältyy run
saasti staattista lihastyötä, ponnistusta määrä
tyn ruumiina ennon säilyttämiseksi, aiheutta
vat helpommin vä ymystä kuin ne, joissa työ on 
valtaosaltaan dynarista, ts. lihasvoima tulee 
käytetyksi liikkeisiin. 

Myös tiedetään, että työntekjjän yleisellä psyy
killisellä asennoitumi elia on varsin ratkaiseva 
merkitys. Työ, joka on vastenrielistä, väsyttää, 
mutta työssä, johon on innostunut, ei väsymystä 
tunne. - >>Väsyttävyys>> riippuu myös siitä, 
missä määrin työ on automaattista, verrattavissa 
F o r d'in käytäritöönottamaan nauhatyö-järjes
telmään, tahi toisaalta missä määrin siihen sisäl
tyy aktiivista aloitteentekoa. Aktiivisen oma
aloitteisuuden välttämättömyys siirtymiseksi työ
vaiheesta toiseen on juuri se väsyttävä - ja 
työkykyä alentava -tekijä joka on nauhatyössä 
eliminoitu. 

Jos väsymyksen tunne oli i edes likimääräi
sessäkään suhteessa tvön vaatimaan energian
kulutukseen, olisi ollut odotettavissa, että kil
pailijat työnsä päätettyään olisivat olleet varsin 
väsyneitä. Näin ei kuitenkaan ollut asian laita, 
vaan suorastaan yllättävää oli todeta kilpaili
joiden hyvä kunto heidän päättäessään päivit
täisen työ kentelyn ä. amoin ei ollut illoin 
havaittavissa väsymyksen >>kasautumista>> -
kuten päivittäisten hakkuutulosten kasvu takin 
voi päätellä - vaan miesten kunto säilyi hyvänä 
kilpailun loppuun a ti. Kilpailijat itse heiltä sitä 
tiedusteltaes a arvelivat untevan a ainoa taan 
suunnilleen yhtäJäi tä »lihasväsymystä>> kuin taval
lisen työpäivän päätt es ä. - Tapahtuneet kes
keyttämiset olivat airau oireitten seurauksia, 
eivät puhtaan vä ym ksen aiheuttamia. 

Suuris a työntekijäaineistoi a uoritettavissa 
tutkimuksissa t ötapaturrien lukumäärien vaih
teluita voidaan pitää määrätyin edellytyksin väsy
myk en mi tana. Tä~ ä u.htee a kilpailut eivät 
tarjonneet ·lainkaan aineistoa illä yhtään mai
ninnan arvoi ta t ötapaturmaa ei attunut koko 
kilpailujen aikana. Ottaen huomioon nopean 
työvauhdin ja sen >>railakkuuden», millä kilpaili-



jat työskentelivät, on tämä varsin selvä osoitus· 
siitä, että kilpailijoiden työkalunkäsittely on kui
tenkin ollut koko ajan hyvin hallittua. 
. Kutakin kahta kilpailijaa valvovan toimitsi
Jan tehtävänä oli mm. kiinnittää jatkuvaa huo
miota kilpailijoilla mahdollise ti esiintyviin väsy
mysilmiöihin. Heidän yksityiskohtaisten muis
tiinpanojensa perusteella havaitaan, että sikäli 
kuin kilpailijoilla on esiintynyt ohimenevääkin 
Väsymystä, se on tapahtunut jonlUn työstä välit
tömästi riippumattoman tekijän, esim. vatsa
vaivojen tai liian runsaan juomisen yhteydessä. 
Lievää, ohimenevää väsymystä on esiintynyt 
useilla kilpailijoista tavallisimmin iltapäivisin, 
vaihdellen klo 14- 17. Näiden lievien väsymys
kohtauksien esiintymisen ja kilpailijan hakkuu
tulosten välillä ei ole havaittavissa mitään sel
yää suhdetta - ainakaan niillä kilpailijoilla, 
Jotka ylipäänsä tosissaan yrittivät. 

Kilpailuja seuratessa jäi ehdottoma ti yleisvai
kutelmaksi, että väsymysilmiöiden esiintyminen 
oli hämmästyttävän vähäistä. Kilpailujen edel
lyttämä psyykillinen asennoituminen on luonnolli
sesti ollut omiaan vailmttamaan tähän suuntaan. 
Sitäpaitsi ruumiinliikuntona metgätyö on varsin 
vaihtelevaa; joutuvathan siinä ilmeisesti käyt
töön laajat lihasryhmät. Parhaat kilpailijat -
Välttääkseen liian pitkiä samanlaisia rasittavia 
työjaksoja - siirtyivät tarkoituksellisesti vuoro
tellen työvaiheesta toiseen. - Käyttämässään 
työtekniikassa olivat kilpailijat myös pyrkineet 
vähentämään tarpeettoman staattisen työn mää
rää. Tästä esimerkkinä mainittakoon kuvassa 
1. näkyvä, useimpien kilpailijoitten käyttämä 
kaatosahausasento, jossa sahaaja työskentelee 
mukavasti ja tukevasti nojaten vasemman sää
rensä ja polvensa kaadettavaan runkoon. 

Se, missä määrin nauhatyön teoriat ovat sovel
lettavissa suomalaisiin metsätyöläisiin ja heidän 
työhönsä, on toistaiseksi täysin tutkimatta; eikä 
liioin pelkkien vaikutelmien perusteella tämän
laatuisten tekijöitten osuutta voida päätellä. 

Yhteenveto. 

l. Valtakunnan hakkuumestaruuskilpailujen 
30 osanottajaa oli valittu pitäjänkilpailujen 3.014 
osanottajasta. 

2. Kilpailijat työskentelivät neljä 8-tunnin työ
päivää varsin intensiivisesti· 10 parhaan keski
määräinen päivittäinen hakkuu ulos (12,3 m3 ) 

oli lähes 3 kertaa met ätyömiehen normaalia 
hakkuutulosta (4,3 m3) suurempi. 

3. Tulosjärjestystä varten hakkuutulok et on 
muunnettu empiirisesti met ässä esiintyneitten 
eroavaisuuksien eliminoimiseksi. 
. 4. Kilpailuajan lyhyyden ja organi aa iovaikeuk

Sien vuoksi ei kilpailijain kuluttaman ravinnon 
määrää eikä energiapitoisuutta voitu määrätä. 
Ennen ja jälkeen aterian uoritetut punnituk et 
osoittivat, että nautitun ruoan määrä on ollut 
tavattoman suuri: iitä huolimatta kilpailijoiden 
ruumiinpaino väheni ke lUmäärin 0,6 kg. 

5. Yhdeksällä 30:stä kilpailijasta e iintyi ruoan-
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sulatuselinten häiriöitä, joiden erääksi syyksi 
oletetaan ruoansulatuselinten liikarasitus, mm. 
mahalaukun akuutti dilatatio runsaitten aterioi
den seurauksena. 

6. Kilpailun päättyessä verensokeriarvot vaih
telivat 0,03- 0,15 %, keskiarvo 0,072 %- Korre
laatiota saman päivän hakkuutulokseen ei ollut 
havaittavissa. 

7. a) KilpaiJjjoiden suonentiheyden ja veren
paineen lepoarvot olivat: suonentiheys 67 ± 10/ 
min., systolinen paine 125 ± 9, diastalinen 
72 ± 8, )>pulssipaine)> 53 ± 10 mm Hg. Lepo
arvojen ja hakkuutulosten välillä ei ollut havaitta
vissa korrelaatioita. 

b) Suonentiheys mit;attiin kilpailupäivinä nel
jästi päivässä: ennen työn alkua, ruokatunnin 
alussa ja lopussa sekä välittömästi työn päätyt
tyä. 10 parhaalla suonentiheys kohosi työn 
kuluessa 1. päivästä lähtien selvästi enemmän 
kuin kaildlla kilpailijoilla keskimäärin. - Päi
vällistunnin aikana kaikkien kilpailijoiden suo
nentiheyden keskiarvo kohosi l. pv:nä 3/min., 
mutta aleni seuraavina päivinä 9-14--15/min. 
10 parhaalla se aleni kaikkina päivinä vastaavasti 
8-13-16-21/min. Näiden vaihteluiden katso
taan johtuneen eriasteisesta - ja päivittäin 
lisääntyneestä tottumuksesta ko. työhön. 

8. 15-30 min. työn päätyttyä suoritetut ruu
miinlämmön mittaukset 20 kilpailijalla antoivat 
tuloksiksi 36,6°-38,0°, keskiarvo 37,0°. 

9. Kilpailijat nauttivat ruoan mukana NaCl 
yli 20 g/vrk. - . Yövirtsan kloridipitoisuus 
(NaCl:na) vaihteli 0,54-1,78 %, keskiarvo 1,15% 
ja 12 t:n (yö) kloridineritys vastaavasti 2,0-24,1 
g, keskiarvo 10,3 g. Korrelaatiota hakkuutuloksien 
ja kloridinerityksen välillä ei havaittu . . 

10. a) Kilpailun päättyessä otetuissa näytteissä 
veren hemoglobiimpitoisuus vaihteli 96-123 %, 
keskiarvo 106 % . 

b) Veriplasman valkuaispitoisuus vaihteli 
yleensä normaalien rajojen sisäpuolella: 6,2-
8,6 %, keskiarvo 7,4 %-

c) Veriplasman kloridipitoisuus oli huomatta
vasti normaalia alempi: 294--312 mg-%, keski
arvo 302 mg-%. 

11. 25 kilpailijasta 21 oli tehnyt metsätöitä 
ammattinaan, 11 . pääasiallisena ammattinaan. 
- Kilpailijat olivat aikaisemmill tehneet metsä
töitä 10 kk- 30 v ., keskiarvo 14 v. 7 kk. - Kil
pailijoista 15 oli aktiiviurheilijaa, näistä 10 hiih
täjää. 

12. Selostetaan 2 kilpailijalla esiintynyt inser
tio-rasitusoire. 

13. Väsymysilmiöitten esiintyminen oli 
vähäistä. Työtapaturmia ei sattunut. 

Physiological Observations on the Lumber 
Competition of Finland 15.- 20. 10. 1945. 

By Jltf. Karvonen, Jltf D ., Physiological Institute of 
Helsinki Uni1:ersity. 

The 30 competitors were ehosen from the borough 
and county lumber competition . The torough compe
t itions comprised 3.014 competitors, all skilled lumber-
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jaeks. Aeeordi.ng to the programme the eompetitors 
had to work for two 8 hours days on unbarked spruee 
pulp-wood and two days on firewood . The results were 
eorrected empirieally in order to eliminate the effeets of 
local differenees in the forest. Beeause it was unde
sirable to disturb the eompetitors during the eompe-
tition, physiologieal investigations were limited. · 

The amount of work daily done by the eompetitors 
was mueh more than that done by the average lumber
jaek. The average results from the 10 best men showed, 
that they did nearly 3 times as mueh work as the ordi
nary lumberjaek does in an average day of 6 Y:! hours. 

The ealorie intake eould for organisatory diffieultie 
not be registered. The amount of food eonsumed during 
a ingle meal weighed in some random eases ~n the aver
age 2 kgs. As the food was very rieh in fat, the flnergy 
value of the eonsumed quantity must have been enormou . 

evertheless, the weight of the eompetitors deerea ed 
by an average of 0.6 kg. 

Nine of the 30 eompetitors had during the eompetition 
various digestive disorders. The aeute dilatation of the 
stomaeh and the overworking of the whole of the di
gestive system, on aeeount of the great amounts of 
food and liquid whieh had to be taken, was thought 
to be a eause of the e disturbanees. 

The range of blood sugar in eompetitors at the end 
of the eompetition was 0.03-0.15 % - an average of 
0.072 %- There was no eorrelation between the blood 
sugar and the amatmt of work done on the day of tak
ing the blood samples. 

As an indication of the state of the eardiovaseular 
system the pulse rate was taken four times every day: 
immediately before work, at the beginning and at the 
end of the hmeh-hour and immediately after stopping 
work. Furthermore the blood pressura and the pulse 
rate were taken the day before and the day after the 
period of the eompetition. The resting values for pul e 
rate and blood pressura were of the same order as those 
for trained sportsmen; pulse 67 ± 10/min., systolie 
pressura 125 ± 9, diastolie 72 ± 8, »pulse pressure>> 
53 ± 10 mm Hg. There was no eorrelation between 
the resting values and the working eapaeities of the 
eompetitors. - The inerease in the pulse rate dnring 
da.ily work was highest in the best workers. This was 
most eleady seen in sueh men who used brute foree 
ra.ther th 1n teehnieal skill. - The pulse rate inereased 
during the luneh-hour on the first day by an average 
of 3 per min., but deereased on the subsequent days by 
9--14--15 per min. respectively. The average of the 
10 best eompetitors. however, showed a deerease every 
da.y, by 8-13--16---21 beats per min. respeetively. 
These ehanges are thought to be related to the different 
extents, in whieh the eompetitors were aeeustomed to 
this kind of work. 

The measurement of the bo·ly temperature on 20 
eompetitors daily 15-30 min. after stopping work 
showed a range of 36.6°-38.0° with an average of 37.0°. 
Considering the known deerease rate of the body tem
perature after work it was conelnded, that there has 
been during the work no hyperpyrexia limiting the work
ing capaeity. 

The urine exereted during the night-..(12 hours) was 
eollected from 14 eompetitors and the ehloride output 
analysed. The eoncentration of chloride (as NaCI) in 
theurinevaried0.54--l.78 %, withanaverageof 1.15 °{,. 
The amount of ehloride exereted in 12 hours respeetively 
varied 2.0--24.1 gr., with an a.verage of 10.3 gr. There 
was no eorrela.tion observa.ble between the exeretion 
of ehloride a.nd the amount of work done. 

At the end of the eompetition the range of the hemo-

globin value was 9 123 %, an average of 106 %- The 
relatively high values a.re thought to be a. result of the 
trained eondition of the eompetitor . - At the same time, 
the plasma protein values were 6.0--8.6 %, with an 
average of 7.4 %- As the range of them was normal, 
it was eoneluded tha.t there had been neither eonsider
able hemoeoneentration nor -dilution. 

The blood Cl values were very low: 294--312 mg- %, 
with an a.verage of 302 mg- %- It is uneertain whether 
this should be taken as a. result of the insnffieieney of 
the ehloride metabolism or as a. compensatory act follow
ing the po ible inerease of blood laetie aeid or non
protein nitrogenou substanee . 

Coneerning the training it was realised that of the 
25 eompetitors, about whom there were any data, Il 
had been lumberjaeks by trad and further ten had 
worked as lumberjaeks for short periods in the pa t. 
The time the e eompetitors had spent in lumberwork 
va.ried from 10 months to 30 year , with an average of 
14 yea.rs 7 months. 

15 eompetitors were aetive sportsmen; of these 10 
were kiers-

There was ob erved in two eompetitors a symptom 
of pain near to the elbow a.t the insertion of the flexor 
museles of the fingers. This resulted in a Iowared working 
ea.paeity of the 3rd and 4th fingers. 

The fatigue as ob erved - and as deseribed by the 
eompetitors themselve too - was barely more pro
nouneed than during their usual work. :ror were there 
any aeeidents. 
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HAVAINTOJA SUOMEN PARHAIDEN METSÄTYÖNTEKIJÖIDEN IÄSTÄ JA 
RUUMIINRAKENTEEST A. 

Lääket. lisensiaatti M. K arvo n en ja lääket. kandidaatti M. K u n n a s, 
Helsingin Yliopiston Fysiologinen Laitos. 

Työntekijän menestyminen ammatissaan riip
puu - muiden seikkojen ohella - .siitä, mis ä 
määrin hän on rakenteellisilta edellytyksiltään 
työhönsä sopiva. Henkisen työn alalla henkisellä 
rakenteella on luonnollisesti määräävä merkitys, 
kun taas ruumiillisessa työssä ruumiin ominai
suulrsien osuus on etualalla. Jyrkkää eroa näi
den seikkojen välillä ei kuitenkaan voida tehdä. 
Onhan näet yleisesti tunnettua - nimenomaan 
K r e t s c h m e r'in ansiosta - kuinka kiinteästi 
toisiinsa kytkeytyneitä ihmisen .ruumiillinen ja 
henkinen rakenne ovat. Silti voitaneen lmiten
kin olettaa, että ruumiillisesti kaikkein raskaim
missa töissä, jollaisia juuri metsätyöt ovat, nimen-

. omaan ruumiinrakenteen merkitys sentään on 
suhteellisesti ratkaisevin . 

. Arvosteltaessa työntekijän sopivaisuutta johon
kin ammattiin on ensinnäkin otettava huomioon, 
onko ja missä määrin ko. työ tekijälleen vahin
gollista. Tämä kysymys voidaan ratkaista lähinnä 
työkykyisyyden kestoa käsittelevillä tilastolli
sill_a tutkimuksilla. Toisaalta tutkijaa kiinnostaa, 
kuinka suuriin työsuorituksiin työntekijä omalla 

. alallaan pystyy. Tutkimuksen tehtävänä on siis 
verrata keskenään työntekijää ja työsaavutusta . 

T_yösaavutus ei kuitenkaan ole riippuvainen 
Y~smomaan työntekijän rakenteesta, vaan myös 
hanen harjaantumisestaan työhönsä, siitä mie
lenkiinnosta, jota hän työtään kohtaan tuntee, 
enemmän tai vähemmän tilapäisistä työhalun ja 
työkyvyn vaihteluista sekä luonnollisesti olosuh
teista itse työssä. Teknillisistä vaikeuksista huoli
matta on tutkimukset siten pyrittävä suoritta
maan mahdollisimman suureksi osaksi itse asian
o~aisessa työssä eikä käyttäen · yksinkertaistet
tuJa laboratoriokokeita, sillä ainoastaan itse työssä 
sa:avutetut tulokset voivat olla täysin luotetta-
Vl.a e. m. syistä. . 

~Kulkulaitosten ja yleisten töiden mini teriö 
toimeenpani 15-20. 10. 1945 valtakunnan pino
tavaran haklmumestaruuskilpailut. Niiden 31 
os~nottajaa oli valittu aikaisemmin syksyllä pidet
tyJen pitäjänkilpailujen 3.014 miestä käsittä
ne:stä osanottajamäärästä käyttäen välikarsin
~oma piirinmestaruuskilpailuja. · Täten kilpailija
JOl~lilio edusti koko maan metsätyömiesten par
ha:~stoa. Kilpailijoiden ke kimääräisten ruu
mnnmittojen vertaami en kunkin kotimaakun
n~n sekä koko maan täy i-ikäisen miespuoli en 
Vaestön keskimittoihin voitaneen siten katsoa 
antavan - aineiston vähälukuisuudesta· huoli
matta - käsityksen siitä, minkälainen ruumiin
rakenne metsätyömiehelle on edullisin. Toi
sa?-lta taas korrelaatiot kilpailijoiden eri ruumiin-
11?-Ittojen ja työsuoritusten välillä ovat matemaat
tJ:Sesti laskettavissa, jolloin voidaan todeta, onko 
kilpailijain keskinäisillä rakenteellisilla eroavai-

suuksilla ollut merkitystä heidän työsaavutuksil
leen. Korrelaatiolaskussahall satunnaisten teki
jöitten vaikutus eliminoituu suurimmaksi osaksi. 
Satunnaisuutta vähentää aineistossamme myös 
se; että varsinainen kilpailu kesti verrattain 
kauan, yhteensä neljä 8 tunnin työpäivää, samoin 
myös se, että todelliset hakkuutulokset muunnet
tiin käyttäen muuntolukuja. Näiden tarkoituk
sena on - tähänastisten metsätyöopillisten koke
musten mukaan mahdollisimman eksaktisti -
tasottaa erilaisten hakkuutulokseen vaikuttavien 
seikkojen, kuten puiden paksuuden ja oksaisuu
den sekä metsän tiheyden vaihtelujen, vaikutusta. 

Menetelmä. 

Mittaukset. Mitattaviksi valittiin sellaisia ruu
miinmittoja, joiden voitiin ennakolta olettaa vai
kuttavan työkykyyn. Yksinomaan rotuopillista 
mielenkiintoa omaaviin mittauksiin ei ryhdytty. 
Täten otettiin työohjelmaan seuraavat mittauk
set, jotka suoritettiin M a r t i n'in (1928) ohjei
den mukaan: 

- pituus, 
-paino, 
- oilrean yläraajan mitta (olkalisälrkeen kor-

keus miinus keskisormen kärjen korkeus lattiasta), 
- hartian leveys ( = olkalisäkkeiden välinen 

etäisyys), 
- oikean aikavarren suurin ympärysmitta, 
- oikean kyynärvarren suurin ympärysmitta, 
- rinnan leveys ja 
- rinnan syvyys (paksuus). 
S t r ö m g r e n-indeksi. Kilpailijoiden yleisen 

ruumiinrakennetyypin toteamiseksi valittiin käy
tettäväksi Ström g r e n'in (1942) esittämä 
indeksi. Koska se on ainoa typologinen indeksi, 
joka on johdettu tilastomatemaattisesti eikä 
valittu mielivaltaisesti, se anta.a varsin luotetta
van kuvan siitä, missä määrin henkilö edustaa 
K r e t s c h m e r'in määrittelemää pyknistä tai 
leptosoniista rakennetyyppiä. Indeksi (cp3 ) on 
laskettavissa kaavasta: 

cp3 = - 0,040 a + 0,127 b + 0,156 c, missä 
a =pituus, 
b = rinnan leveys ja 
c = rinnan syvyys. 

Käytännössä indeksi saadaan mukavimmin graa
fisesti tarkoitusta varten laaditusta nomogram
mista. cp3 :n frekvenssikäyrän maksimi, jota voi
daan pitää typologisen jaottelun indifferen si
pisteenä, on - kuten K r et s c h meri n itsensä 
jaottelemassa aineistossakin (Ström g r en) -
suomalaisilla n . -0,4 (Jalavisto, 1946). Alue 
siitä positiiviseen suuntaan edustaa pyknistä, 
negatiiviseen taas leptosomista rakennepiiriä. 
Mitä suurempi poikkeama indifferenssipisteestä 
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on, sitä >>puhtaampi>> tyyppi on kysymyksessä. 
New e k 1 o w s k y n (1939) suorittaman tarkis
tuksen mukaan K r e t s c h m e r in itsensä ja 
Ström g r enin esittämien indeksien avulla 
suoritetut luokittelut antavat tilastollisesti yhtä
pitäviä tuloksia . 

Matemaattinen käsittely. Tulosten matemaatti
sessa käsittelyssä on käytetty pienelle aineis
tolle sovellettuja kaavoja. Keskiarvot on mää
rätty aritmeettisilla keskiarvoina. Hajonnan eli 
yksityisten havaintojen arvojen vaihtelun tun
nusluku a (sigma) on laskettu seuraavasta kaa
vasta: 

a= 1/ .ELI x 2 

± Jl - -
n-1, 

missä x tarkoittaa keskiarvoista laskettuja poik
keuksia ja n havaintojen lukua. 

Aineistossamme on haluttu määritellä eri ruu
miinmittojen suhdetta työsuorituksiin käyttä
mällä mittojen ja työtulosten vaihtelusarjojen 
suhteiden tunnuslukuna korrelatiokerrointa r, 
joka yhdellä luvulla ilmoittaa ko. korrelaation 
suunnan ja kiinteyden. Kerroin on laskettu seu
raavan kaavan mukaan: 

.ELix·Liy 
rxy = 

n Ux • Uy 

missä .6 x ja .6 y tarkoittavat ominaisuuksien 
keskiarvoista laskettuja poikkeuksia, ax ja ay 

vastaavia hajonnan tunnuslukuja ja n havain-
tojen lukua. . 

Korrelaåtiokerrointen merkitsevyyden selvittä
miseksi on lisäksi laskettu niiden keskivirheet 
kaavasta: 

1 - r 2 

e (r) = Vn 

Jos edellä mainittu keskivirhe e(r) on pienempi 
kuin 1/3 r, on korrelaatiota pidetty varmasti mer
kitsevällä; jos se on pienempi kuin n. 1/2 r, on 
katsottu, että korrelaatio saattaa olla merkitsevä. 

Ikä. 

Iällä on suuri merkitys ihmisen ruumiinraken
netta ja työkykyä arvosteltaessa, vieläpä kasvu
iän päätyttyäkin. Niinpä ikä vaikuttaa mm. 
typologiseen jaotteluun siten , että pyknikkojen 
suhteellinen osuus väestöstä kasvaa väestöryh
män keski-iän kasvaessa, mikä on todettavissa 
myös suomalaisessa aineistossa (Ja 1 a v i s t o). 
- Kaikki kilpailujen osanottajat ovat joka 
tapauksessa olleet ns. antropologisen iän (25-
50 v.) rajoissa, joten heidän mittojaan voidaan 
verrata yleisissä antropologisissa tutkimuksissa 
saatuihin tuloksiin. 

Urheilusuorituksissa, JOissa vaaditaan ensi 
sijassa rajun voimakasta äkkiponnistusta, kuten 
esim. pikajuoksussa, urheilijain edullisin il(ä on 

alhainen, keskimäärin 23-24 v. Kestävyys
urheilulajeissa huippu-urheilijain keski-ikä on 
muutaman vuoden korkeampi, mutta kaikkein 
korkein se on erikoista taitavuutta vaativissa 
lajeissa. Niinpä Englannissa parhaiden golfin
ja kriketinpelaajien keski-ikä on 35 v. (E g g 1 e
t on, 1936). Jos iis tarkastellaan hakkuukil
pailuja urheilusuorituksena, niin todetaan, että 
kilpailijoiden suhteellisen korkea keski-ikä -
34,1 v. - osoittaa, että huipputulosten saavutta
minen metsätöissä ehkä on pikemminkin ta.i
dosta kuin voimista riippuva. Tätä käsitystä 
vahvistanee se että suomalaisten metsätyömies
ten keski-ikä on 31-32 v. (A r o, 1945), mikä on 
hieman kilpailijoiden keski-ikää alempi, joskin 
sangen lähellä sitä. 

JJ1 ittau.stulosten käsittelyä. 

Kilpailijoiden iät, muunnetut hakkuutulok
set ja mittaustulokset on esitetty taulukossa l , 
jossa kilpailijat on lueteltu hakkuutulosten mu
kaisessa järjestykses ä. Taulukon mukaan 27 
miestä suoritti kilpailun loppuun. Koska lmi
tenkin 20. mies, S. ., vioitt.i jo kilpailun puoli
välissä kätensä niin pahoin, ettei vo4J.ut päästä 
kykyjensä edellyttämään lopputulokseen, on 
hänen tuloksensa jätetty huomioonottamatta 
myöhemmin esitettäviä korrelaatioitten tunnus
lukuja laskettaessa. 

Jo mittaustulosten ylimalkainen tarkastelu 
osoittaa, että kilpailijat ovat olleet verrattain 
kookasta väkeä. Asiaa on haluttu täsmällisem
min havainnollistaa vertaamalla kunkin miehen 
eräitä ruumiinrakennetta oleellisesti Iuonnehti
via mittoja hänen kotimaakuntan a miespuolisen 
väestön vastaavien mittojen keskiarvoihin ja. 
laskemalla täten saatujen positiivisten ja negatii
visten poikkeamien lukumäärät sekä algebralli
set keskiarvot. Nämä tulokset käyvät selville 
taulukosta 2. Niistä ilmenee, että kotimaa
kuntansa keskimittaa pitempiä oli kilpailijoista 
27 ja lyhempiä 4 mie ä. Jokseenkin samanlainen 
suhde on yläraajan pi uuden amoin kuin rinnan 
syvyyden kohdalla va taa vien lukujen ollessa 28 
ja 3 sekä 30 ja 1. Rinnan syvyys on mitattu 
maa$samme antropologisis ~ mittauksissa käyte
tyllä ·menetelmällä, joka lihak ikkailla tyypeillä, 
kuten aineistollamme, todennäköisesti antaa hie
man liian suuria arvoja mutta tuskin kuiten
kaan voinee muuttaa aamamme tuloksen luon
netta oleellisesti. Hartiale eyden ja rinnan levey
den suuruudet littävät maakuntien keskimitat 
21 ja 20 tapaukse a 10 ja ll jäädessä niitä 
pienemmiksi . 

Keskimääräiset poikkeamat maakuntien ke ki
arvoista ovat kaikki po itiivisia, pituudessa 5, 7 
sm, hartiaraajan pituude a 4 2 sm, rinnan syvyy
dessä 2,1 m, har ian leve de ä 1,1 sm ja rinnan 
leveydessä 0,6 sm ja hde sä poikkeamien luku
määrän kans a o oittavat e tä kilpailijat oliwt 
ennen muuta pitlciä pitkäkäti&iä ja tukevaraken
teisia miehiä. 

Kilpailijoiden ruumiinrakenteen luonnetta 
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TAULUKKO 1. 
Table 1. 

Kilpailijoiden ikä, mittaus- ja hakkuutulokset. 
The age of the competitors, their measures and cutting results. 

l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

1

10. 
11 . 
12. 

1
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

1 

H. A. 
M. M. 
M. V. 
M. L. 
M. M. 
P. V. 
J . K. 
A. H . 
V. K. 
E. K. 
T. T. 
H. M. 
J. A. 
N. R. 
0. N. 
E . L. 
H. K. 
V. V. 
V. T. 
S. S.t) 

21. J. P. 
2?. U. H. 
23. P. T. 
24. H. H. 
25. H. T. 
26. H. L. 

1 27. J. K. 
28. H. r. 
29. E. K. 
30. L. P. 

Maakunta 
Province 

Häme ......... . .... 42 
Savo .... . . . . . ..... 34 
Satakunta .......... 33 
Uusimaa .......... 32 
Savo 3 ............ 32 
Satakunta .......... 36 
Häme ............ 44 
Karjala ......... .. . 25 
Uusimaa .......... 42 
Karjala ............ 28 
Savo . ............. 127 
Uusimaa .......... 137 
Karjala ............ 132 
Satakunta .......... ,29 
E. Pohjanmaa ...... 37 
E. Pohjanmaa ...... ,31 
P . Pohjanmaa . .. ... 3H 
E. Pohjanmaa ...... 28 
Uusimaa .. . .. . .... 30 
Satakunta .......... 37 

P . Pohjanmaa ...... 40 
Häme ......... . .... 31 
Vars. Suomi ........ 45 
P. Pohjanmaa .... . . 43 
Ahvenanmaa ........ 37 
Sayo .............. 30 
P. Pohjanmaa ...... 27 
Karjala .......... . . 34 
Satakunta .......... 35 
Uusimaa ... . ...... 33 

147.46 171.0 
47.10 182.0 
46.51 178.0 
44.96 179.0 
43.54 169.0 
42.65 173.5 
41.38 163.6 
39.19 187.3 
38.18 170.3 
37.07 166.5 
36.61 175.0 
36.23 181.0 
34.71 174.0 
34.29 178.0 
32.54 183.5 
31.98 169.2 
30.42 176.0 
29.55 178.0 
29.01 181.5 
28.81 174.0 

28.10 
27.03 
26.78 
26.34 
23.37 
21.70 
20.26 

175.0 
172.5 
175.0 
159.0 
167.0 
174.0 
176.7 
173.6 

- 1 182.5 
- .180.5 

70.0 
81.0 
86.5 
83 .5 
74.0 
70.5 
67.5 
94.5 
72.5 
72.75 
81.0 
83.5 
72.5 
72.5 
76.0 
77.5 
74.5 
76.0 
80.5 
70.0 

74.0 
73.0 
74.5 
62.0 
65.5 
72.75 
66.5 
72.5 
76.0 
80.5 

38.8 
40.9 
41.1 
42.1 
40.1 
39.6 
36.8 
4L8 
38.2 
37.6 
40.8 
42.5 
37.6 
39.1 
40.1 
38.0 
39.8 
40.6 
42.3 
38.8 

39.5 
38.2 
38.6 
38.3 

' 37.0 
37.3 
35.3 
39.4 
40.3 
41.0 

77.1 
83.8 
80.1 
82.1 
70.0 
79.6 
72.8 
82.7 
77.3 
77.0 
80.0 
86.0 
83.3 
80.6 
83.4 
79.5 
78.5 
84.9 
84.9 
81.7 

83.2 
78.8 
84.5 
74.3 
81.2 
79.5 
82.1 
80.9 

84.6 1 
85.5 

27.0 
28.5 
29.5 
29.5 
28.5 
27.0 
29.0 
28.0 
29.0 
27.5 
29.5 
28.0 
27.0 
26.0 
29.0 
31.0 
27.0 
28.0 
28.0 
26.5 

28.0 
27.5 
27.0 
27.0 
27.0 
28.0 
26.0 
28.0 
28.5 
27.0 

26.5 
28.0 
28.0 
28.5 
28.0 
27.0 
27.0 
28.5 
28.5 
26.5 
29.5 
27.0 

. 28.0 
26.0 
27.5 
29.0 
26.0 
27.0 
27.0 
27.5 

27.0 
27.0 . 
27.5 
26.0 
26.0 
29.0 
26.0 
28.0 
29.0 
28.5 

28.9 
29.1 
28.0 
31.0 
29.3 
28.1 
29.5 
32.7 
29.0 
30.1 
32.0 
30.4 
28.8 
29.0 
31.3 
30.7 
30.0 
33.0 
30.0 
30.1 

29.3 
27.2 
28.2 
29.0 
29.5 
28.7 
27.0 
31.0 

1 28.5 1 
29.2 

22.4 - 0.18 
23.3 -0.41 
23.1 -0.16 
23.0 - 0.12 
23 .9 + 0.21 
20.5 -0.66 
21.7 + 0.10 
24.2 -0.07 
22.4 -0.15 
23.1 + 0.30 
23 .2 + 0.20 
22.1 -0.41 
21.3 -0.45 
22.0 -0.50 
20.7 -0.64 
24.9 + 0.52 
23.2 -0.10 
21.7 -0.01 
22.3 -0.46 
23.0 -0.02 

22.1 -0.32 
25.7 + 0.10 
23.0 -0.32 
22.0 + 0.28 
21.7 -0.03 
22.6 -0.28 
23.0 -0.55 
22.7 + 0.05 
23.5 -0.50 
23.8 -0.28 

r--3-1.~H=-. _s_. ~_V_ar_s_. _s_u_o_mi_· __ . _··-·-·-· -· ~· _29 __ ~--~~ -1_7_9._5~_8_7_.o~_4_2_.l-7 __ 8_1._6_1~3l.O 
1 Keskiarvo A verage .......... ,34.1 134.502)1 175.0 75.5 1 39.3 1 80.7 1 28.3 

1 29.9 1 30.0 22.4 -0.40 

1 29.6 1 22.8 l -0.17 

1 ) Ei huomioitu laskuissa kilpailua loppuun suorittaneena. 
Worked 3 days, the resuJt therefore discarckd. 

2) 26 tuloksen keskiarvo. 
Average of 26 resulta. 

TAULUKKO 2. 

Table 2. 

Poikkeamat maakuntien keski.arvoista. 
Divergences from the provincial averages. 

---~ 

n = 31 

1 
Poikkeamat maa- 1 

kuntien keski- 1 
mitoista keskimäärin 

cm 
A'11erage divergences 
from the prooincial 

Poikkeamien 
luku 

umber of 
divergenceJI 

, average measures cm + 

Pituus .......... 1 
Length 

:S:artianleveys 
Shoulder breadth 

:S:artiaraajan pituus 
Arm length 

Rinnan leveys ... . 
Ohest breadth 

1 Rinnan syvyys .... 
Ohest depth 

+ 5.7 

+ LI 

+ 4.2 

+ 0.6 

+ 2.1 

27 

21 

2 

20 

30 

4 

10 

3 

ll 

27.5 

keskimääräiseen suomalaiseen verrattuna on koe
tettu myös selvittää rinnastamaila kilpailijoiden 
pituuden, hartialeveyden, hartiaraajan pituuden 
ja rakennetyypin, jota on kuvattu Strömgrenin 
indeksillä, vaihtelupolygonit suomalaisten vas
taaviin frekvenssikäyriin. Tämä vertailu on suo
ritettu kuvissa l--4. 

Pituuden, hartian ja hartiara.ajan mitan vaih
telun kuvaajien basikset ovat miltei yhtä leveät 
kuin koko _väestön käyräinkin, mutta pituuden 
ja hartiaraajan mitan prosentuaalinen enemmistö 
on suomalaisten keskimittaa korkeammalla; ts. 
kilpailijoiden vastaavat mitat vaihtelevat koko 
väestön mittojen rajoissa, mutta kilpailijat ryh
mänä ovat suhteellisesti pitempiä ja pitlcäkätisem
piä kuin suomalaiset keskimääritn. 

Hartianleveyden jakautumisen kuvaajan laki
piste on koko väestön käyrän vastaavan pisteen 
kohdalla, mutta kilpailijain mitat jakautuvat 
kuitenkin enemmän suurempien bartialeveyksien 
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puolelle kuin koko väestön. Hartianleveys ei 
siis tämän mukaan olisi suhteellisesti yhtä paljon · 
suomalaisten keskimittaa suurempi kuin pituus ja 
hartiaraajan mitta, mikä sopisi hyvin yhteen 
taulukosta 2 saatujen tulosten kanssa. 

Kilpailijain jakautuminen Strömgrenin indek
sin perusteella, mikä on esitetty kuvassa 4, viit-

taa siihen, että kilpailijat ·yleensä ovat olleet 
lähempänä pyknistä tyyppiä kuin suomalaiset 
keskimäärin. Tämän seikan puolesta puhuu myös 
taulukossa l esitetty indeksin keskiarvo 
0,17, kun suomala.i illa indifferenssipiste on -
0,40 paikkeilla. 

Kon·elaatiokertoimet keskivirheineen, jotka mo-

Kuva 1. Kilpailijoiden pituuden vaihtelupolygoni ja suomalaisten miesten vastaavan mitan 
frekvenssikä.yrä. Body length. 

Hl 

U ''~ U " ~ p 1. ,_.. ~ Jt fO U. fV 16 II JO 

Kuva 2. Kilpailijoiden hartiaraajan pituuden vaihtelupolygoni ja suomalaisten miesten vas. 
taavan mitan frekvenssikä.yrä. Arm. lengtJ~ . 
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Kuva 3. Kilpailijoiden hartianleveyden vaihtelupolygoni ja suomalaisten miesten vastaavan 
mitan frek:venssikä.yrä. Shoulder breadth. 

" .... 

Kuva 4. Kilpailijoiden Ström g r e-n-indeksin vaihtelupolygoni ja suomalaisten miesten vas
taava frek:venssikä.yrä. . Ström g r en-index. 

lemmat käyvät selville taulukosta 3, osoitta
va~. työsuorituksen riippuvaisuutta työntekijän ruu
r;t~~nmitoista kilpailijoitten muodostaman valio
?oukon keskuudessa . 

. Negatiivinen korrelaatio e&iintyy aineistossamme 
~maastaan yhdessä tapauksessa, hakkuutuloksen 
Ja hartiaraajan pituuden välillä. Tämän arvo, 
:-- 0,76 ± 0,08, on selvästi merkitsevä ja todistaa 
Ilmeiseksi sen, että lyhytkätinen mies olisi metsä
töissä edullisemmassa asema a kuin pitkäkäti
?en. Tämä voitaneen elittää lähtien siltä poh
Jalta, että kirvestä ja sahaa käytettäessä käsi
v~rsi toimisi sekä heilurina että vipujärjestelmänä. 
P1~kän heilurin ominaisheilahdusaika on suurempi 
kum lyhyen, joten pitkän käsivarren heiluttami
seen yhtä nopeasti kuin lyhyen tarvittaisiin suu
rempi voima. Mahdollisesti myö pitkäkätinen 
häviää lyhytkätiselle epäedulli ten vipuvarsisuh-

teiden takia. Todennäköisestihän useissa tapauk
sissa luun piteneminen raajois a ns. kasvurajo
jen kohdalla tapahtuu enemmän luuta liikutta
vien lihasten kiinnityspisteiden dista~li- eli raa
jan kärjen kuin proksimaali- eli vartalon puo
lelta, jolloin raajan kuorman:varsi suurenisi voi
manvarren pysyessä ennallaan ja vaatisi voiman 
lisäämis~ä voiman momentin säilyttämiseksi. Täl
löin pitkäkätinen tarvitsisi enemmän voimaa 
(suuremman lihasjännityk en) kuin lyhytkäti
nen samaan liikkeeseen ja saman ulkoisen voi
man kehittämiseen. - On myös mahdollista, että 
pitkäkätisen on keskittäydyttävä intensiivisem
min pitääkseen yllä saman tarkkuuden esim. 
kirveen käytössä kuin lyhytkätinen. Tämä yli
määräinen henkinen pom1istus aiheuttaisi väsy
mystä, ja sitä tietä vähentäi i työsuoritust.a 
- Tässä yhteydessä tulee luonnollisesti myös 
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mieleen työkalujen oikeiden mittojen ja tasapaino
tuksen merkitys voimansäästöön ja siten työ
tehon lisäykseen vaikuttavana tekijänä. 

TAULUKKO 3. 

Table 3. 

Hakkuutuloksen ja ruumiinmittojen väliset korrelaatiot. 
The correlations between the cutting results and 

the body measures. 

n = 26 

Ikä ... .. ...... . .... 
Age 

Pituus •••• 0 ••••••• • • 

Length 
Paino .............. 

Weight 
Hartian leveys 

Shoulder breadth 
Hartiaraajan pituus .. 

Arm length 
0 lka. varren ympärys-

mitta ............ 
Upper arm circum
jerence 

Kyynärvarren ympärys-

Keskiarvo 
1'viean 

34,2 ± 5,8 

174,4 ± 6,4 

75,2 ± 7,0 

39,3 ± 1,9 

80,3 ± 1,2 

27,7 ± 1,2 

Korrelatio 
Gorrelation 

Kerroin Keski-
Faetor virhe 

Mean 
error 

+ 0,12 ± 0,19 

+ 0,10 ± 0,18 

+ 0,40 ± 0,16 

+ 0,44 ± 0,16 

-0,76 ± 0,08 

+ 0,37 ± 0,17 

mitt .l . . . . . . . . . . . . . . 27,2 ± 1,1 + 0,27 ± 0,18 
Fore arm circumfennce 

Rinnan leveys 29,7 ± 1,5 + 0,23 ± 0,19 
Ghest breadth · 

Rinnan syvyys 22,7 ± 1,2 + 0,00 ± 0,20 
Ghest depth 

Strömgrenin indeksi .. - 0,16 ± 0,3 + 0,03 ± 0,20 
Strömg·ren index 

Kaikki muut taulukossa 3 esiintyvät korre
laatiokertoimet ovat positiivisia. I än-, pituuden, 
olka'!arren ja kyynärvarren ympärysmittain, rin
nan leveyden ja syvyyden sekä rakennetyypin 
(Strömgrenin indeksi) kertointen arvo on kuiten
kin + 0,37 ± 0,17 tai sitä pienempi, joten näi
den ominaisuuksien ja hakkuutulosten välillä 
tuskin voidaan katsoa esiintyvän minkäänlaista 
korrelaa,tiota. Sen sijaan hartianleveyden ja hak
kuutuloksen välistä korrelaatiota + 0,44 ± 0,16 
samoin kuin painon ja hakkuutuloksen välistä 
korrelaatiota + 0,40 ± 0,16 voidaan pitää mer
kitsevyyden !ajalla olevina. Koska painon suh
teellista lisääntymistä voidaan pitää joko liha -
ton tai luuston tai molempien voimakkuuden 
lisääntymisen merkkinä aineistomme muodosta
villa fyysillisesti hyvinharjoitetuilla miehillä, viit
taavat viimemainitut korrelaatiot siihen, että hyvä 
metsätyömies olisi hartiakas ja luuston sekä lihas
ten suhteen voimakkaasti kehittynyt. 

Yhteenvetona yllä esitetyistä havain
noista voitaneen edullisinta suomalaisen metsä
työmiehen tyyppiä luonnehtia suunnilleen seu
raavasti: 

l. I ältään 30-40 v . 
2. Keskimittaista suomalaista pitempi. 
3. Ruumiinrakenteeltaan pykniseen vivahtava, 

hartiakas ja tukevarakenteinen. 

4. Pitkäkätinen, mutta ruumiinkokoansa ver
rattuna suhteellisen lyhytkätinen on työnteossa 
pitempikätiseen verrattuna edullisemmassa ase
massa. 

On the Age and the eonstitutional l'ype 
of the .Best Finnish Lumbermeu. 

ByM. Karvone n M.D., and M. Kunnas, M.D., 
Physiological Insti tute of Helsinki University. 

A competition was arranged for 15.- 20. 10. 1945 
to 31 Finnish lu.mbermen, selected by double trial heats 
from an initial group of 3014 competitors. The competi
tion consisted of felling, sawing, and cutting wood for 
4 days, each day counting 8 höurs . The actual perfor
mances are corrected in regard to the local differences 
in the forest . 

The age of the competitors varied within wide limits, 
the average being as high as 34.1 ± 5.4 years. There 
is an analogy to such sports, where a rela tively higher 
amount of skill is needed, as compared to those requh-ing 
mainly a sudden and violent release of energy; in the 
former type the average age of the best sportsmen also 
is quite high. 

The following bodily measure were taken: 
- body length ( = a), 
- body weight, 
- arm length, 
- shoulder breadth, 
- the maximu.m circumference of the right fore arm, 
- that of the right upper arm, 
- chest breadth ( = b) ancl 
- chest depth ( = c). 
An index {cp3) was calculated according to Ström

g r en (1942) using an empirical form: ~ = - 0.040 
.a + 0.127 b + 0.156 c. The values of cp 3 to the positive 
side from - 0.40 indicate that the individual is more 
>>pycnic» than the average, the values more negative 
than - 0.40 represent the •leptosomic» type. 

On an fWerage, the competitors were 5.7 cm taller, 
they had 1.1 cm broader shoulders, 4.2 cm longer arms, 
0.6 cm broader and 2.1 cm deeper chests than the aver
a.ge male population of their home provinces . The num
bers of the corresponding positive and negative devia
tions are shown in table 2. Figg. l - 4 show the relation 
of the competitors body length, arm length, shoulder 
breadth and Ström g r en-index to the respective 
values for male Finns, both as represented in the terms 
of frequency. (Curves for all the male Finns, polygons 
for the competitors.) 

Among thi highly selected group of workers, the:e was 
a negative correlation of - 0.76 ± 0 .08 between arm 
length and the performance . A positive correlation of + 
0.44 ± 0.16 wa ob erved between shoulder breadth 
and the performance, and another of + 0.40 ± 0.16 
between body weight and performance. The other corre
lation coefficient are stati tically insignificant. 
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