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Metsätyöntutkimuksissa kuten muissakin työntutkimuksissa 
aikatutkimUksilla on keskeinen asema. Milloin ori · ky~ym~s 
metsäti:iiden raskaimpana pidetystä vaiheesta, haklruut·yöstä, 
mikä meillä edelleen suoritetaan suurimmaksi osaksi lihas
työnä ja työntekijän itsensä valitsemassa järjestyksessä ja 
työtahdissa, joudutaan aikatutkimuksia suorittamaan siinä 
määrin vaihtelevissa . olosuhteissa tehdyistä töistä, että 
luotettavien tulosten saamiseksi on kerättävä laajoja ai
neistoja, jotta eri tekijäin vaikutus työhön kuluvaan ai
kaan saataisiin selville~ 

Kerätyt aineistot on käsiteltävä tilastomatemaattisin 
~enetelmin. Aineistoista lasketut arvot ja niistä tehtävät 
johtopäätökset ovat yleensä osia suurehkosta, eri töiden 
ns. työvaikeuksia esittävien tunnuslukujen joukosta,joiden 
on oltava loogisissa, ristiriidattornissa suhteissa toisiin
sa. Tämä koskee varsinkin yhdenmukaisia palkkaperusteita 
varten tehtyjä aikatutkimuksia. 

Suoritettaessa teollisuuden työntutkimuksia jokseenkin 
muuttumattomissa tehdasolosuhteissa voidaan tyytyä paljon 
pienempiin aineistoihin, joista etsityt lainmukaisuudet jo 
käyvät ilmi yleensä helpoin, aikatutkijan kulloinkin - sub
jektiivista harkintaa noudattaen - valitsemin menetelmin~ 

Käsillä olevassa tutkimuksessa tarkastellaan eräistä 
tyypillisistä, lihasvoimin suoritetuista metsätöiden ras
kaista työvaiheista kerättyjä laajoja aikatutkimusaineisto
ja. Toisaalta pyritään selvittämään mainittujen aineisto
jen rakennetta sekä hajontojen suuruutta ja luonnetta, toi
saalta kokeillaan teollisuuden työntutkimuksissa käytetty
jen aineistojen käsittelymenetelmien ja tunnuslukujen mah
dollista soveltuvuutta käsillä oleviin aineistoihin. 

Tutkimus suoritettiin varsinaisesti kevättalvella 1952, 
mutta sitä täydennettiin myöhemmin. Kun metsätöiden aika
tutkimusaineistojen laajuudesta ja edustavuudesta on sit
temmin käyty keskusteluja mm. FAO:n metsätöitä ja niiden 
rationalisointia käsitelleen työryhmän (ns. Pilat-komitean) 
sekä kansainvälisen metsäntutkimuslaitosten liiton (IUFROm) 
asianomaisen jaoston (n : o 32) piirissä on,katsottu aiheel
liseksi julkaista käsillä oleva selvittely. Kun tutkimus pe
rustuu käytännön metsätöistä kerättyihin laajoihin aikatut-
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kimusaineistoihin, se antanee reaalista pohjaa ruumiilli
sesti suoritettujen metsätöiden lähinnä oikeudenmukaisia 
palkkaperusteita varten kerättyjen aineistojen laajuutta, 
riittävyyttä .ja hajaantumista arvosteltaessa, varsinkin 
kun tämän .. laatuisia selvityksiä ei . aikaisemmin liene rois-
sää.r1. suori tett'4 eikä julkaistu~ . · ·· 
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J o h d a n t o 

Aikatutkimusten. asema työnt~tkimuk~a yleensä 

Työntutkimusten edelleenkin tärkeimpänä menetelmänä ovat 
aikatutkimukse~, vaikka niin alan tutk.i,joiden kuin käytän
nön työntutkimuksenkin johtohenkilöiden ki~joituksissa ta-

·paa alituiseen-huomautuksia siitä, että aikatutkimukset yk
sin ja sellaisfnaan eivä.:t riitä antamaan ratkaisua ja tulok
sia nimen01;naan ratianalisointiin tähtäävässä työntutkimuk
sessa. Mitä erikoisesti käsi töihin ja· varsinkin raskaisiin . 
ru.umiillis.iin tö;i..hin tulee, on tietyssä mielessä aivan· oi
kein huomautettu, · ett~ pelkän työajan mittaaminen, jot~ ai
katutkimus tietysti on, ei anna oikeata kuvaa työhön . $~
tusta (merg'iasta. Sen vuoksi on suo.si tel tu rinrian a~katut
kimusten kanssa, tai mahdollisesti aikatutkimuksista luo
puen, käytettäväksi ~yöfysiologisia energianmittauksia. Ku
ten tunnettua, eräät laitokset ovatkin näitä suuressa mää
rin euorittå.neet·. Metsätöiden osalta tällaisista on mainit
tava Eberswaldessa S t r e h 1 ken ja G· l · ä se r i n 
laajat sahauskokeet, joissa · energian kulutus mitattiin 
D o u· g 1 a s i n säkkimenetelmää käyttäen. Tutkimuksilla 
haluttiin mm~ ' ratkaista, mikä sahausasento ja menetelmä oli 
edullisin. · Tutkittavana työnä oli pi tkällään maass'a makaa-· 
van pölkyn ka.tkaisu · kahd.en miehen sahaa käytt-äen. · Sahaajat· 
suorittivat työn joko seisten tai polvillaan, yhtä tai ka~
ta kättä ,käyttäen. Osoittautui, että aikatutkimusten perus
teella arvo~tel taessa yhtä kät.tä· käyttäen sahattaessa sei-. 
saallaan' työaika oli. tiettyä työtulosta kohti lyhin. Samoin 
työfysiol~giset mittaukset osoittivat, että tällä menetel- . 
mällä m:Yös r~~.l.~us (Kal/min) oli pienin·. Sen . sij~.an voiman
k~~tus (kal/cm ) oli pienin silloin, kun miehet. suoritti
va~ : sahauk"sen polviasennossa molempi~ käsiään käyttäen 
(S ' ä. 1 1 f o r s, ss. 47•··48). Jos kysymyksessä olisi ol
lut ratkaista työn suorittaminen koneell~, olisi itsestään 
selvää, · että jälkimmäinen työnsuo~itusta~a olisi ollut edul
lisin. ~utta kun kysy~ksesnä . on ihmistyön aryo~telu, tun
tuu siltä, että mikäli työn suorittajat itse väiitsevat ta
van, he valitsevat sen, jollå työ · saadaan pienimmällä rasi
tuksella nopeimmin suoritetuksi. ~a sitä tässä tutkimukses-. . 
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sa edusti seisaallaan tapahtuva yhden käden sahaus. 

Työfysiologisia energian kulutuksen mittaamistutkimuksia 
erilaisissa metsätaloustöissä on Saksassa edelleen jatkettu 
Gesellschaft fUr forstliche Arbeitswissenschaftin metsä
työntutkimuslaitoksessa Institut fftr forstliche Arbeitswis
senschaftissa Reinbek b .• :Ilamburgissa H i l .f i .. n johdolla, ·····
On myönnettävä, että energianmittaukset ovat varsin paikal- . 
laan esim. sellaisissa· tutkimuksissa; joiden tarkoituksena . 
on selvittää esim. luh.-uisten eri mallisten työvälineiden ·. ·· 
sopivuus· tehtäväänsä varsirikin silloin,- kun erot eri mal-
lien välillä ovat niin pienet, ·että aikatutkimukset eivät 
anna ·k~vaa mahdollisista eroista ja kun myös työntekijä it-
se voi .sanoa, millä välineellä työ su-juu· parha_iten' ja' n•
peimmj,n . . samaa ponnis.tusta käytettäessä. · Ihtnisen·· lihasko
neistolle on .ominaista· etsiä kuhu..."'lkin työhl:in kokonaisuuden 
kannalta muka~n suoritustapa 1 joka on sopUsoinnussa pon
nistuksen suuruuteen ja suorituksen rytmiin (vrt, ' · esim. 
S ä 1 1 f o. r s, s.s. 62 js.). Samaan .viitataan· myös 
A t z 1 e :r i n yleisissä työfysiologisissa · säännöissä 
(A t z l ' r, s. 486). 

Laaj~j~ ja pel"\lsteellisia; metsätöitä koskevia työntut-
kimuksia :työfysioiogian tutkimuksen·. tarjoamin erilaisin . 
menetelmin on suoritettu Ruotsissa Föreningen Vårmlands 
Skogsarbetsstudierin piirissä · (Studier i skogsbrukets ar
betslära ja · S't;udi.e.r över tungt kroppsarbet~). l5iYös Suomes
sa :on suoritettu metsätöistä tyBfysiologisia tutkimUksia 
lähiru:lä ns• h~umeåtaruuskilpailujen yhteydessä (IC a 'r-
v o n · ~ _n) • ·: · · 

Tärkeänä arguroenttina . energianmittaust(:n kelpaavuutta 
vastaan työsuori-tuksia metsätöiss·ä mi tåttaessa ori ·tieten-
kin se, että .henkisen ponnistuk·se·n 'suuruutta ·ei näin saa.o.-·. 1 •• 

da otetuksi huomioon. ·Kaikki metsätyö'ntutkij~t ovat olleet 
sitä mi-el t ·ä, että vaikkakin me.t ·sätyöt ·ennen kaikkea on lu
ettava. ..raskaisiin lihastöihin :kuuluviksi, työtulos ri'ippuu · 
kuitenkin suuressa määrin myös intellektuaalisesta työstä. 
Tässä metsätyöt monissa kohdin eroavat mUista ra.skåista, 
ruumiillisista töistä. Työntekijä ·suorittaa työtään koko · · 
njan vaihtelevien p·remissien vallitessa.~ Hänen on tämän 
johdosta .jatkuvasti pysyttävä henkisesti va~ppaana. ja. suo
ritettava. tiettyjä, vaihtelevia, herkintaa vaativia arvi
ointej.a .ja. eri seikkojen keskinäistä punnitsemista; Hän 
ei suorita samaa., uudestaan toistuvaa työ .sarjaa~ · wan jou-

. i 
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tuu jatkuvasti .uusien tilanteiden eteen. Puiden kaato, kar
siminen, katkominen, pinoaminen~ siirtyminen kaadettavalta 
puulta · toiselie . tapahtuvat kylläkin suunnilleen samassa jär
jestyksessä ja kukin erikseen suunnilleen samoin työliikkei~ 
mutta puiden erilaisesta läpimita'sta, pituudestå, .asemasta 
mets~ssä, säästä, maastosta ym. johtuen työtä ei voida kos
kaan · s~orittaa kaavamaisesti, vaan joka rungon kohdalla työ-
järjestys, työntekoasento, ponnistuksen suuruus ja työmene
telmätkiri ori ' suoritettava henkistä työtä vaativaa harkintaa 
noudattaen. Näin ollen työntekijän heruciset edellytykset ja 
ammattitaito hyvin suuressa määrin vaikuttavat työtulokseen. 
Koska metsätyöt ovat raskasta ru~iillista työtä ~ös siinä 
miele~sä, että työntekijän ruumiin koko ja kokonaislihasvoi
man .määrä niin hetkellisissä ponnistuksissa (siirto- ja nos

:totyöt) kuin pitempiaikaisesså r 'asi tuksessa (sahaustyö) aset
tavat rajat, jotka eri työntekijöillä suuresti vaihtelevat, 
ei . energiankulutus samassa työssä ja sanioin · työsaawtuksin 
·suinkaan .voi olla kaikilla työntekijöillä likimainkaan sama. 
Muissa raskaissa ruumiillisissa töissä työn suorittaminen 
on .' us-eimmiten mahdollista· työntekijän voimavarat huomioon 
ottaen. Metsätöissä sen sij'aan työn kohdetta ei vo-ida 'muut
taa työntekijäin voimien mukaiseksi. Kaadettavien puiden .ko-

-- ko ja valmistettavan tavaran mitat : o~at ennalta määrätyt~ :· 

·· Näin ollen parhain ja melkein yksinomaan kysyniykseen . ~u
i .eva kei~o työnteon mittaam'iseen on työa.)an mittaaminen, 
siis aik~tutkimukset. Tässä suhteessa metsäty.öntutkimUks.et 
ovat samalla linjalla kuin es'im~ teollisuuden työntutkimuk
set, 'jois~·a aikatutkimuste.n . SU9ri ttaminen ja niihin perustu
Vat ·laskelmat ovat· täysin keskeisessä asemassa~ Liiketutki
'muksE!'t (motion st~dies )., jot.ka teollisuudessa var'si:rlkin 
T a y 1 o r i n oppilaan ·a i 1 b r e t ·-h i n kehittäminä 
pääsivät suuressa määrin huo~on kohteeksi,- jdpa niin, ·että 
niitä :,väi tet.ään korostetun yksipuolisesti aikatutkimusten 
kustannuksella (Vrt. Pukki 1 a, .ss. 12 js • .),. eivät met
sätyöntutkimuksissa ole toistaiseksi saaneet sanottavasti 
huomi·ota osakseen. Eräitä ansiokkaita tutkimuksia niistäkin 
sentään on suoritettu (Studier över tungt kroppsarbete) ja 
parhaillaan mm. Norjassa ja· meidän maassamme ·suoritetaan 
lähinnä käytännöllistä työnsuori tust ekniikkaa. ~ehi ttäerr.: . 

Aikatutkimusten suorittamist:a i'i:unistyöstä void,a.a.n krii-: 
tillisessä mielessä. . arvostella mm. siltä 'näköka.nnal ta, että. 
ihminen biol'ogisena· olentona suori t 'tåa toimintojaan, työn
tekoa', kokonaisuutena. Näin ollen ihmisen toim.intoja. nii-
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den mielekkään ' kokonaispyrki~~ksen ~Joksi ei voitaisi jakaa 
osl.J.n, analysoida. Jos analysoiva a.ikatutkimus suoritetaan 
siten, ettei oteta huomioon mainittua holistisuuden periaa-

. · ·tetta, aikatutkimuksen antaman analyysin tulos ei. voikaan 
vastata todellisuutta. AikatutkimQ~sia metsätöistä. suoritet
taessa ei kuitenkaan ole sanottavaa vaaraa eilcä mahdollisuut
takå.~n holistisuuden peri.aatteen rikkomiseen~ kun vain kont
rolloidaan saadut tulokse·t käytännön työsuoritusten antamil
la perusteilla. Siihen t(las on hyvlit mahdollisuudet syystä, 
että metsätyöntekijän työ m11odostaa säännöllisesti selvän, 
konkreettisen kokonaisuuden~ 

A~katutkimusten tärkeyttä työntutkimuksessa korostetaan 
eräiden kirjoittajien taholta yoimaklcaastiQNiinpä F r a e n
k e 1 mainitsee, että vaikkakaan työntutkimusta ja aikatut
kimusta ei pidä käsittää synonyymeiksi, on aina pidettävä 
ehdottoman selvänä, että ajan mittaaminen on ainoa oikea, 
käytettävissä oleva objektiivinen mittaustapa, kun on kysy
myksessä työn tutkiminen, Aikatutkimuksen keskeinen asema 
ilmenee myös S ä 1 1 f o r s · i n työntutkimL~sen määritel
mässä (S ä 1 1 f o r .s, ss. 118 js.), jossa mm. sanotaana 
" ••• Työntutkimuksen tarkoituksena on erikoisesti sen ajan 
määrääminen, minkä työ normaalityöntekijän suorittamana ·vaa
t:ii." Valitettuaan sitä, että sellainen väärir.käsi tys on 
edelleen · :yieinen, että luullaan työntut~·imuksen merkitse
vän vain yksinkertaista aikarnääräystä, .jonka kellon avulla. 
kuka hyvänsä voi suorittaa, S ä 1 1. f '?. r s jatkaa::"Työn
tutkimuksen suoritus ja sen tulosten käsittely on päinvas
toin varsin korkeatasoista laskutyötä, joka edesvastuulli
selta suorittajaltaan vaatii eriko1sta j~ tarkkaa koulutus
ta. sekä mones.sa suhteessa suurta pätevyyttä ." 

Aikatutkimusten avainasemaa työntutkimuksessa pitävät 
myös P r e s . g r a v e · ja Pukki 1 a (s. 9) edelleen 
selvänä, kuten ~e oli jo T a y 1 o r i · n aloittaesså. työn
tutkimuksensa. "He (Taylor) also claimed time to be fa.r the 
mostimportant .elementin scientific management." (P r e s
g r a v e, s. 9) ·, Koska aikatutkimus on nimenomaan työmää- · 
rän mittaamista, sen tulisi tekniikaltaan olla mittauksen 
luontoista. Mutta toisaalta. voidaan väittää, että "todella : 
kiistattomasti pätevän aikatutkimuksen suorittaminen inhi
millisestä työstä, sen mittaaminen, ei ole vielä täysin 
ratkaistu probleemi, vaikka sitä käytännössä on _suoritettu 
monin menetelmin jo pitkän aikaa" (P u k k i 1 a , s. 17). 
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Aikatutkimust.~_!:.~~_?~_ä t Cli.~~n_tr_ö!}.~.~~~~i~lfls!!.~s sa 

Metsätyöntutkimukset eivät ole · varsin vanhaa juurta,mut
ta eiVät. ·itse asiassa myöskään ·nuorempia kuin työntutkimus 
muil·la.ka.·an aloilla. Kaikkihan :ne ovat syntyneet T a y -
1 o r ·i n viime vuosisadan lopulla aloi·i;tamasta soientific 
management-toiminnasta. Nykyään metsätyöntutkimu.'Csia suori- · 
tetaan kaikissa metsätalousmaissa. Kuten edellä on jo mai
nittu, aikatutkimus on metsätyöntutkimclcsen tärkein keino~ 
On syytä tässä yhteydessä huomauttaa? että metsätyöntutki
muksista yleisesti puhuttaessa aikatutkimus on käsitettävä 
koko laajuudessaan. Tämä merkitsee sitä, että siihen sisäl
tyvät myös tilastolliset aikatutkimukset, joiden aikayksik- 
köinä ovat tU:nni t (ehkä puolet tunnit, neljännestunnit ja: · ,, · 
joskus viidet minuutit},. työpäivät, työviikot, 11tili välit", :. · 
kuukaud·et. Tätä tilastenlista aikatutkimusta ruotsalaiset 
nimitt·ävät ' tuntitilastokai (= timstatistik; vrt. esim.-·N en-
z e 1 1.) •' Tavallisimmin työntutkimukseen luetaan yleensä 
kuitenkin kuUluviksi ·varsinaiset desimaalikellolla suorite
tut aikatutkimultset • Tässä esityksessä käsit-ellään .:yksin ... 
omaan ·tällai:!lia aika tutkimuksia·.. . ·. : . . ... . 

'\ . : .. ' .. 
· Pohjoismaissa lienee Ruotsi'ssa erisimrDäiseksi 'suoritettu 

metsätöiden aikatutkimuksia. Niinpä jägmästare Nirs .. L u nG
g r e ri ·julkaisi· .-v. .. 1916 tuloksia tutkimUksista, :jotka kä
sittiVät. ajan ~ytt<;ä hakkuutyössä. V. 1918 hän julkaisi · 
uude'staan .tutki'mustul oksia 11Tidtagningar :och >prissättning",: 
ja ne kosk:i,.vat erilaisen pientavaran valmist.usta. Näiden . 
tutkimu&ten M a ·t :t s -s .on . . Mä r n kats&o tuoneen aika
tutkimukset m-etsätaloud-en käyttöön mitattaessa. työsuor.i tuk
sia. Saman,a. vuonna R .. o n g e· ' es-itti kaksihintasysteemin
sä; ·missä å.ikatutkimuksilla on tärke'ä osa .(M a ·t t s s ' o n 
M å r n'). . 

·Suomessa metsäty.Öntutkimukset alkoivat :v. 19·)o tienoilla 
A r o ·n, L a s e i 1 a n ja V u o r i s t o n yksi ty.:i
sinä tutkimuksina • . Kaikki he käyttivät aikatutkimusta tut- , 
kimuemetodina. Maasåamme nykyään metsätyöntutkimusta hår
joittavat tutkimuslaitokset jatkavat edellä mainittujen . 
tutkijain luömalle pohjalle. Edellä on jo mainittu ·saksa
laisten metsätyöntutkimuksista, jotka ~lkoivat siellä lä
hinnä H i 1 f -' i n johdolla sikäläisen metsätyöntutkimus
seuran Geffan tutkimuslaitokaessa Iffassa; Aikatutkimukset 
olivat- niissäkin Va.rsinaisena tutkimustapana kuten ovat 
edeileenkin. Sittemmin on muissakin ·Euroopan metsätalous-
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maissa, mm, Sveitsissä ja Itävallassa suoritettu huomattava 
määrä metsätyöntutkimuksia aikatutkimuksia käyttäen, Ameri
kan Y~dysvalloissa toimii tätä nykyä useita metsätyöntutki• 
muslaitoksia, samoin Kanad.a_ssa, -jossa tunnettu metsätyöntut
kija K o r o 1 e f f on mainitun toiminnan alkuunpanija. 
Kaikki nämä laitokset käyttävät työntutkimuks-es sa tärkeim
pänä menetelmänään aikatut~imllicsia, 

Aikatutkimusmenetelmät 

Aikatutkimuksen erilaisista menetelmistä ja teknillisestä 
suorittamisesta on kaikissa työntutkimuksen oppikirjoissa .. 
seiL~aperäisiä selost\L~sia. Aikatutkimuksiin käytetään ylei
siiiUnin desimaalija_o:i;t.uk seila varustettuja kelloja. on myös .. . 
varta v.aaten konstruoituja· koneita, joilla _ai~ojen merkitse_
minen ·käy" puoliautomaattisesti ja varsinkin pie,nien osa-aiko
jen rekist.eröiminen on mahdollista, . Eräät tutkijat ovat sel
vitelleet ·aikatutkimuksissa tapahtuvia virheitä ja tarkkuus
mahdollisuuksia (ks, esim~ F o r n a 1 1 a. z, ss . 34 j~~, sa
moin P r e s g r a v e, ss. 166 js,) -ja niistä :·on selo~tuk
sia .meikäläisessäk1n ammattikirjallisuudessa (P. u k k i l ·a, 
ss. 9$ js.). · .. 

Ajanottomenetelmiä on ·olemassa us~ita. Vanhin. l)iistä on . 
jatkumismenet-elmä, · jota '1;' . a y 1 o r .· suositteli ja :jo1iå. .' 
N i i n . i suosittelee aloi_ttelevill!e työntutkijoille . (N i i~ 
nii, kirje 4, :s, 5) •. · Menetelmä. aiheuttaa kq.itenltj,.n jälk~en
päin ·laskemistyötä, jossa virhemahdollisuudet ovat olemassa. 
Hyvänä puolena mainitaan, että luettujen osa-aikojen sununa 
on yhtä kuin kokonalsaika, Tämä kontrolli saavutetaan myQs 
toisella kellolla, jp~a käy ja~kuvasti. Jatkuvalla menetel
mällä voidaan saada tarkempia tuloksia ehkä selvimmin vain 
silloin, .kun on käytettävissg kaksiosoittiminen kello, jonka 
toinen osoitin pysäytetään toissn ' jatkaessa käyntiään. Joka 
tapauksessa on huomattava, että aikatutkijan on koko ajan 
tarkkailtava myös työtä, joten kellolla uhrat.tu ·aika on aina 
rajoitettu, · .·: · · ' · ' 

tt .• 

Toinen tunnettu menetelmä on nolla-a~~ntomenetelmä. Siinä 
osoitin palautetaan aina alkuasentoon8 Tämän menetelmän käy
töstä on se etu, että säästytään muunt~laskutöiltä, Tois~ksi 
huomattavana etuna on, että työerän ajat voidaan ·paljon ha
vainnollis·emmin heti nähdä ja merkitä muistiin, koska kellon 
osoitin palautetaan suunnilleen samaa suuruusluo~aa olevien 



afkåhavaintdjen jälkeen~ Heikkoutena voi olla~ että useimmi
ten esiintyvä arvo saattaa ajanottajan tottumuksesta . joko 
tietoisesti tai alitajuisesti tulla vallitsevaksi sitä lä~ 
hellä olevien arvojen kustannuksellao No1la-asent6menetel~ 
mää käytetään tiettävästi yleisimmin teollisuud~n . työntutki
muksissa, Myös metsätyöntutkimuksissa se on yleis~n menetel
mä, 

j ~ i . .. .. • 1 

Kolma,s ~menetelmä.' on pysäyt:tsnenetelmä, S:i,. tä. käyt~t~ä:t;l : sil
loin, . kun· osa-ajat ovat vaikeasti luettavissa., Tä·i;ä me~etel
mää·käytettäessä aikatutkimuksesta ei tietenkään t~e - jatku
va; vaa~:- se vaatii samansuuruisten a.ineistojen . ker~ämiseen 
huomatta~sti pitemmän tutkimusajan kuin edelliset menetel-
mät~ .. ··. · .. 

Havaintojen lukumäärästä. ovat eri -tutkijat ja aikatutki
mustekniikan asiantuntijat esi tt·äneet seuraavanlaisia eb.d.~ 
tUksiaa · · 

Työaika, 
min 

5 
2 
1 

~0 

· : .· · · ~ Havaintojen lukl,unäärä, kpl. 
Niini (kirje ·4,ss,6-7) Sällfors ·(s.l79) 

10 10 
20 15 
30. 30 : . . 
50 60 

... 

].trös toisenlaisia arvoja on · esitetty; Niinpä P ·.·e 1 · t o · 
ne n mainitsee tehda~työtä tutkittaessa ' lO···~m havainnon 
a.l?-ta:yan r~i ttävän luotettavia ·tu:+oksia (P e 1 t .o ·. n e n, s. 
63), "'Tärkeintä ' tietenkin on, että havaintoja tulee rii ttä
västi luotettavan ·kuvan saamiseksi tutkittavasta työstä, 
N .f ·i n 1 · ~eru_s~elee esitystään siten, että lyhyistä työ
ajoist·a on kerättävä lukuisampia tapauksia, · syystä että ai
kåhavaintojen teko lyhyistä arvoista o:n epävarmempaa ·kuin 
pitkistä~ · Muut työntutkimuksen teoreetikot esittävät ~ös 
mu~ta · perU.steluita (vrt. esim~ F o r n a 1 1 a z, · · p r e · s
g·· r ·. a v a, ·.:.J.l' ~ : a e : n k ~ ~-, S ä ll .f o r s), · ; : 

. . Metsätyön~utkimuk~e~sa . on varsinkin Pohjoismaissa oltu 
yksimielisiä siitä, , ett~ aineistojep pitää olla. kyllin suu
ria, jotta :11-e laajuuteen nähden kestä~sivät matemaattisen 
tilasto~i~tee!_l erilaisten menet~lmie_n tarjoaman ~ontrolloi
m~smahdollisuuden niiden yleispä~evyyttä arvosteltaessa. 
T~mä merkitse~ . usei~iten sitä, . että aineiston laajuutta 
ei voida ennakolta mennä määräämään, vaan een ratkaisevat 
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esitutkimukset ja lopullisesti kerätyp aineiston käsittely, 
Mikä:li jälkimmäisess.ä tapaulcsessaaineisto ei kestä eri me
net'elmin suoritettua.: ti-lastollis-matemaattista kontrolloin
tia, on· suoritettava lisätutkimuksia e.nnen kuin . tuloksia 
voidaan käyttä'ä yleisesti. Mikäli aikatutkirrrukset koskevat 
jo aikaisemmin tutki tu..Tl kalta:isia töitä, voidaan tietysti . 
aikaisempia kokemuksia käyttää hyväksi tarvittavan aineis- " 
ton laajuutta mä.ä.rättäessä, Maassam1ne suoritetuissa metsä~ 
töid,en. aikatutkimuksissa on yleensä kerätty -te'ollisuuderi · 
työ;ntutkimuksen edellä maini'.ttuja ht~oma ttavasti :runsaampia 
aik~tutkimusaineistoja. Niinpä joistakin os.atöistä oh ole
m~ssa usean tuhannen aikatutkimushavai~~on aineistoja. Tä- · 
mä koskee varsinkin keskeisimpiä; ·yl eisimmin esiintyviä 
ty~nalaisten kappaleiden kokoja. Tällainen eroavuus aineis~ 
tojen suuruudessa johtuu tutkittavien töiden luonteen suu
rista e:roavuuksista samoin kuin työntutkimusten tarkoi t .us
ten erilaisuuksista. Edempänä tullaan palaamaan vielä uudes
taan aineistojen suuruuteen käsiteltäessä tässä tutkimuksen 
kohteeksi tulevia eräitä esimerkiksi valittuja, tyypillisiä 
metsätöitä, joiden aikatutkimusaineistojen analysointia suo
ritetaan • . ' . 

Aikatutkimusaineistojen käsittely 

Suoritettaessa tietystä työstä aikatutkimuksia havaitaan 
aika-arvojen vaihtelevan siitä ~uolimatta, että työn suori
tus tapahtuu suuxin piirtein tasa~selia nopeudella ja olo
suhteet pysyvät muuttumattomina. Tämä johtu~ siitä, että. 
työtä suorittavan ihmisen työnteko .~p itse · as~~ssa m~nimut
kainen prosessi, joss~ lukemattomat os?tekijät jatkuvasti · 
vaihtelevat. Yleensä havaitaan tottuneen työntekijän osa
työaikojen populaatioita tarkasteltaes13a, , että ne rYhmitty
vät G a u s s i n käyrän mukaisesti. K1ID taas tällaisista 
eri henkilöiden työaikojen keskiarvoi~ta muodosteta~p aika
havaintorybmä,· sekin puolestaan ryhm_i ttyy ns. no~maalijak~u
tuman mukaisesti. Ensimmäisen kohdan, siis yksityisen työn
tekijän työstä saadun, aikajakaantumista esittävän aineis
ton mukainen vaihtelu on teollisuuden työntutkijoiden käsi
tyksen mukaan verraten helppo käsitellä, "n.ornialisoida·" • 
Aikatutkimusta -ei tarvitse tehdä kovinkaan kauan, ennen 
kuin jakaantumiskuvio hahmo.ttuu, "Tämä normalisointi tapah
tuu s_illoin yle.ensä valitsemalla edustavakai tai todetuksi 
aja}!;si.· jok.o ·mi t atuista aj.o~sta yleisin, ns. valta-arvo tai 
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·keskiarV-o tai keske~sarvo. ·.Muitakin menetelmiä ."käytetään, 
vaikkakin vähemmäne · Jäistä Valta-arvomenetelmä p U ·k k i - · 
·1 · å n mukaan on johdonmukaisin, sen vuoksi että suoritus
nopeuksien jakåantumiskUvio · on yleensä lähella normaalija
kautumaa, kun taas suoritusaikojen jakautumiskuvio on yleen
sä. vino. Täte~ · ai~ojen k~skiarv9 on tavallisesti suurempi 

.kuin yalta-arvo." .(P u .k k .i 1 a, ss~ 26 .. ~27.) . 

· · Työntutkimusta käsittelevä~tä kirjallisuudesta saa aika
tutkimusaineist9n käsittelystä sellaisen käsityksen, että 

•tasoitusmenetelmän valitseminen on· enemmän tai' vähemmän eh
. don~llan ~sia. Niinpä N.i i n i (kirje 4, s, 7) · mainit
t~aan, että. båVa.itut ajat vaihtelevat.1 · jatkaa: "Niiden pe

' ~steell& on jo+lakin tavalla saa.tava laskelmia vai.'ten mää.;. 
. rä tyksi . t.ai nli:t;uks i : joku . a~a-arvo," . . Mainittua aika-ar
voa sa.not~anldn lcyllä us~in täysin .asiallisesti· 11vali tuksi . 

. ajaksi"• · ~as· toiåe~ kotlmaiset työnt'utki~uksen opptk-i~jo
• jen ~ kirjoittajat .. Å l :f t . a n ja p e 1 t 0 n e n : . . esit-

. tävät samansuuntaisia ajat'-*sia, ()n sii~ . i.lmeis~~' että; ni
menomaan teollituuden työntutkimuks-issa on : oikein ja pa.ilta.l
laaJt milirittää. . "valittu aika"- .kerä.tystä aik.atutki~smate~i:

. aalista ,lc.äYttäen pääasiass!l- työntutkijan omaa f3UbjektiiV:1.•:-
. ta . harkinta..a. : Ketsätöiden· osalta kysymystä käsitellään e.dem-
. p~nä~ . . 

· P.ala~aksemme useamman . työntekijän keskiarvoisten työns~o
·r1tusaikojen: ryhmän .. normalisoimise~n · on todettava,· e-ttä: se · 
tv.otta.a t~ollisuude~ työl'itutkimuksessakin jo "vaike·uksia·· 
åift~ syystä, · ettet· yleensä ilman k'oht.uuttomia kusta.nnuks:1a. 
ole saat~Viss~ · aiin. paljo~· aikatutkimuksen tuloksia. ' jost'a
k~l'l tietyatä työstä, että tti.ten tilastonavulla. voitaisiin 
~rittää työlle ~ikanormi. Sen vuoksi on turvauduttava mui
hil\ keino~hin" (~ u k k i 1 a, s. 27). P r e s g r a v e 
nimittääkin aikatutkimuksessa käytettyjä eri normalisoimia
menetelmil "puuttuvan tila.stpn .. k9rvikkei~si '.'' , · ~ syytä: jä~:.;. 
leen huomauttaa metsätyö~tutkimukseri tässäkin s~teessa ero
aV&a teollisuuden työntutkimuksesta. Metsätyöntutkimus . on 

· ·me~·f hyvin varoen normalisoimaan työ'saavutuksia. Uei'dän 
maassamme samoin .kuin .Ruot.sissa. se on tyytycyt yleensä esi t
täään ·vain subdelukuja.·. Absoluuttisia normaali työnsuori,tus-
1.'uk\ija · oa ·vil tetty esittämästä. · N·iiden määri ttämistä vartea 
kerätään jlltkuva.sti tilastoa "norinaal·isuori tukeen" sel v1 t
tämiseksi, Vai~a näin siis urakkapalkan perustana ol~va 
~riMt,llis~or~tus edelleen on niin meidän .maassamme kui;n. 
useiJIUilise~ Eu.roppan m~tsätaiousmaissa ·tie:t;a·el.lfs·en päte~~ 
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määrittämättä, sen S1Jaa~ eri töiden (esim. sahatukkien, P,a
peripuiden, halkojen teon ym.) väliset sUhteet eri olosuh-· 
teissa ja erilaisess~ me.tsässä on sel vi t'etty perustee],lises
ti. Normaalisuorituksena pidetään käytännöllises~ä· työssa 
eräitä ,kokemusperäisesti "val~ ttuja arvoja'i. , · · .. · 

Kun tämä tutkimus ei käsittele normaalityönsuorituksen 
määrittämistä., ei kysymykseen ole syytä tässä ·pitemmälti :sy
ventyä. Mainittakoon vain, että menetelmiä normaalisuorituk
sen määräämiseen muuta kuin tilastollis,ta tietä ·.on 'esitetty 
paljon.· Niinpä . F r a e n k e 1 erittelee ja ·selostaa niis- -
tä lUkuisia. Samoin P r e s g r a V e . ja· P..· U k .k .i 1 ~ 
esittelevät ja kritisoivat eri menetelmiä. Matemaattista . · 
pohjaa ~ti men~telmille luo F 6 r n a 1 1 a ·z teoksess~~n • 

. . Kut-en luonnollista·, niin aivan samoin kuin normaalisuori
tuksen määrittämisessä myös sen määrittelyssä tavataan -eri 
tutkijoilla ja asiantuntijoilla melkoisia eroavuuksia. Puut
tumatta tähänkään lähemmin todettakoon, että saksalainen Re~ 
fa-järjes,telmä puhuu keskimääräissuorituksesta. ·L o w r y· n.. 
M. a y n .a r d i n ja S te g e me_ r t .enin teoksessa 
puhutaan keskimääräisestä työntekijästä ·ja -keskimääräisestä . 
suo~itukse~ta, joilla ei kuitenkaan tarkoiteta tilastollisia 
~eskiarvoja vaan .työntut,kijan käsityksen mukaista atandar.di
työnsuoritusta. MYös F r a e n k e 1 i 1 1 a on oma määri
telmänsä. Suomalainen ja B e d a u x -:-työntutkimustekniikka 
käsittelevät n.ormaalisuori tuksen kysym;ystä ed·elli'siä. eritte
levämmin ja ottavat. normalisoinlisprosessi'ssa· :erikseen huo
mioon varsinaisen työn joutuisU.uden ja välttämättö~t tauo~ 
määri_tellen erikseen normaalijout~isuuden· ja s'tandardi~oi.dut 
elpymislisät (Pukki 1 a," ss, 44·~·45; N i .i n i~ 19.46J 
R o c h a u). · · 

Valitun ajan laskeminen osatö.ille 
• i •• 

Edeliä o.n jo viitattu kolme~n m~netelmään·, · joita teo.ili
S)lude'n, aikatutkimUksissa SUOS_it.ellaan ~äy_te~t~~ksJ. · os.a.~.Y9.~
tä saadun aikatutkimuksen antaman aineiston normalisoim~s~k
si, · ns. yali tun ajan laskemiseksi, nimi tt~in· :v:aJ. ta~arvo~;4·, 
ari tmeettineh ke skiarvcr ja keskeisarvomene telmään • . Mu.i ta P.ie
netelmiä .ovat 30 %-menetelmä, keskimin.imiarvomenete).niä . Ja 
minimiarvomenetelmä. · ' · · · · · · 

Keskiarvomenetelmä, jossa siis valituksi .ajaksi tulee kä
·siteltävänä olevan primäärimateriaalin aritmeettinen keski~ 
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arvo, soveltuu N i i n e n (kirje 4, s. 8). ~ukaan käytet
täväksi .silloin, kun tutkittava:;;ta .työstä . saadaan vain har
voja aikahav~ir.toja. Keskiarvoa laskettaessa. varoitetaan ot
tamasta mukaan poikkeuksellisia arvoja, koska ne ilmeisesti 
aina •Ovat virheellisiä. Samoin esittää · ~ -· ä .1 l . f o r s (s. 
186). ·F rae n k e 1 ma initsee (s. 345) .. keskiarvomene-:
telmän aivan lyhyesti ilmaisematta mitään sen soveltuvuudes
ta ja arvoste. muihin, laajemmin selittä~iinsä mene.telmiin 
nähden. 

. . . : . 

·· , Keskeisarvomenetelmä (mediaani-menetelmä) ei Niin en 
mukaa n vaadi mft1iänvä;'sinaista la-skutoimitusta, .koska medi-

. åanii··o:n peräkkäin kirjoitettujen aikatutkimusarvojen keskim
mäinen, Jos aika havaintoja on parillinen luku, keskimmäisek
si,. arvoksi määrätään kahdesta . keskimmäisestä joko suurin tai 
k~ankin keskiarvo. Keskeisaryomenetelmää suositellaan käy
t,~_ttäväksi syystä., että poikke.ukselliset arvot eivät silloin 
p~äse v.aikut.tamaan "vali ttuun arvoon". On lcyllä totta, että 
jos . aikahavaintoja on. niukasti, keskeisarvon, . mediaanin,mää
r.;i.ttämiseen ei tarvita varsinais'ia laskutoimituksia, mutta 
as~~ mu~ttuu toisek;si, ' jos ~dnei'sto on suuri ja varsinkin 
jos- ajat ·on jaettu luokkiin. Mediaanin määrittäminen vaatii 

.silloin kyllä laskutyötä ja · interpolo'imismenetelmällä.· medi-
·a._anin määr'i ttäminen keski'mmäisessä luokassa voi'daa.n perus
te'llusti tehdä usea.rruna.liakin tavalla~ NYt · käsillä olevas.sa 
t .utki.nn.iksess:a on kysymyksessä runs.as, luokiteltu aineisto. 
Mediaani on laskettu P' e a r s o n & ·:B e n n e t t i n 
esittämää menetelmää käyttäen. S ä 1 1 f o r s {s. 187) 
huomauttaa keskeisarvomenetelmästä, ettei sillä voida katsoa. 
olevan mitään etuja· keskia.rvomenetelmää.n .verrattqna. Se vaa-
tii sitäpaitsi enemmän aikaa. · · · · · · · 

Val.ta-arvomenetelmä·. V~l ta-arvolla tarkQi t -~'taan tila.sto
tieteess~ ·modia eli yleisintä arvoa. Edellä on. jo· mainittu, 
e.itä P u .k k i 1 ~ suosittelee sitä pa.rhaiinpana •. N i i ·

.n .i puolestaan sanoo .sitä ·yksinkertaiseksi ja 'että ~e 
yleensä vie oikeaan tuloksee·n. Edelleen N · i i ··n i mainit-

•. see, 'eitä "wl ta-arvok\ivio11 ·antaa selvän ktiva·n ai_kojen ja
k~a.ntumisesta ·ja_ jo yksistään sitä tarkastelemalla -saa si
ten _käsityksen .työnsuorituk:sen tasaisuudesta.. Mikäli ulkoi
set edellytykset ·ovat normaalit, ajat ryhmittyvät :melko 
selvästi mä.ärä~yn ,huipun kohdalle,- ja JÖS niin ei 9le laita, 
on syytä epäillä tutk imuksen luotettavuutta. . ·· · · · 

Mainittakoon, että S ä 1 1 f o r s ei oppikirj~ssaan 
mainitse lainkaan valta-arvomenetelmää, 
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Keskiminimiarvomenetelmän ovat kehittäneet ameri~alaiset 
M ·e r r .-. i c k .ja B a r t h. ·Menetelmä -on sikäli mielen
kiintoinen; että jokaisen eräajan. (käsityön) valittu aika. 
on määrättävä eräaikojen hajontaluvun perusteella. Menetel~ 
mässä ·tarvitaan eräitä graafisia aput~ulukoita, jotka meue
telmän kehittäjät ovat laatineet laajojen, käytännöstä saa~ 
miensa aineistojen pohjalla. Me~~än maamme teollisuuden työn
tutkimus ei käyte menetelmää. 

Sama koskee Refan (Reichsaussohuss fUr Arbeitsstud.ier} ke
hittämää minimiarvomenetelmä~. Siinä ei käytetä hajontavaki
oita, vaan otetaan urakka-ajan laskemisessa avuksi -aikatut
kimuksissa saatujen alinten arvojen yhteenlaskettu määrä tie
tyllä tavalla. 

: · Vielä on mainittava Yhdysvalloista peräisin oleva. 30 ~ 
menetelmä. · se vastaa tavalla~n keskeisarvomenetelmää,kuiten
kin sillä erotuksella, että valituksi ajaksi otetaan saadun 
aineiston lyhimmistä aika-arvoista lukien se, joka on 30 % 
etäisyydellä pieninimästä aika:..arvosta laskien. Menetelmän 
pohjana on havainto, että pitkäaikai'sessa sarjatyössä työn
t .ekijä harjaannu"ttuaan saavuttaa sellaisen tasaisuuden, että 
ajat pysytte"Ievät· mainitun 30 % kohdalla lyhimmästä havai
tusta ajasta. Menetelmä on siis. tavallaan kaavoihin as'etettu 
valta-arvomenetelmä. Tätäkään menetelmää teollisuus ·ei meil
lä käytä, vaan s_illä on kuten minimi- ja keskiminWarvome
netelmäl1ä lähinnä vain "hi~toriallinen arvo. . 

:Aikatutkimusaineiston hajonnan tutkiminen · 

. Jonkin osatyön aikatutkimuksesta saa~u aineisto jakaantu~ 
kuten jo on mainittu, joko ene~n tai -Vähemmän G a u s -
s .. i ~ . normaalikäyrän mukaisest"i• Erilaiset tilastomatemaat
tiset menetelmät tarjoavat tällaisen jakaantumisen hajonnan 
tutkimiseen runsaasti erilaisia mahdollisuuksia, Mfös työn
tutkimuksen käsi- ja oppikirjoissa selostetaan tällaisia eri 
menetelmiä. Yleensä tyydytään suosittelemaan yksinkertaisten 
menetelmien käyttöä. 'Niinpä Nii -n i · tätä asiaa esittä
vässä oppikirjånså kappaleessa (kirje 4, s. 11) sanoo seu
raavaa: "Havaittujen :aikojen tutkimise~n matematiikassa esi-

' tetyn hajontakäsitteen avulla ei työntutkimusten yhteydessä 
tavallisesti ole aikaa." 



- 19 ... 

. F o. r n . a l .;.ol · a . z esittää teokses_:saan todennäköisyysla.s
kennon tarjoamia keinoja vaihteluje:h . tutkinäseksi •. 

. . _F .. ~ · a e n ~ce: _1, joka .esi tykse,S_s_ään . työntutkimuksesta 
( s_s_. 3:31• •• 334) Plå.l.ni ts~.e . ·a:i van _ .o.ik-~.i.n, .että frekverissikäy~ 
riä ei ole syytä käyttää muullo1n ·kuin · jos k:YsyriliYksessä · 
on runsas aineisto, esittää va.ihtelun mittaamiseen käytettä
väksi keskivaihtelua (medelvar·~atJqn), jolla ·tarkoitetaan 
yksityishavaintojen ja nii'den keskfarvojen erotusten arft-
meettista keskiarvoao ·· · 

Edellä on valitun ajan laskemismenetelmiä selostettaessa 
jo ~aini ttu, <::ttä ns·. keskim-iriimiarvonienetelmää.n kuuluu· . _ .' 
olennaisena osana ha.jont:alukujen laskeminen -ja huomioon. ot-; 
t _aminen. _Haj.ont&luku laske_t~an täss~kin samaan tapaan kuin 
edellä mainitussa~ . ·-.: · · · · · · · · · 

. · --A 1 -f · t · ~-:a. ~(-s~- .. . 43 :J~.) puhuu : "ha·j;it~sest~''; :· ·:jo.llt!. 
hän ·tarkoittaa -keskiarvo~ ja :raja.-ärvon suhd·etta~· ' . r 

· J> · ~ .. 1 t o n ·e. ~ - _ Cs • _ __'$6 Y _puoie:staa.n' -~-puhu;u· "haj ontakertoi-
mest.a'! 1 .. ' jokå. .såadaän : jaka:malla aikojen kefskiarvo· minimiar
vo_lla. )~änen ~äa~sa. on _syytä ,_epä.illä ' tutkirouks~n :luotetta
vuutta;.-,jos käs.itö'is~ä _hajontaker.roin ·on ·.=s·uu.tempi l:Win-:1,)). 

• ' ••• · .•• 1 • •• •• • : . • • • 1, . • : •• • :. • ·• • 

._'Edellä ·ma:ini tut menetelmät . aikatutkimusaine.istojEm ·hajQn
nan tutkimiseksi - on mainittu vain : esimerkkeinä-. ·.Yleensä on 
todettava,· ·e-ttä -käsi- ja i oppikirjåt ,'esit_televät . si·is a1van ·. 
yksitlkertåisici :kein-oja; · riluttå··kehoit.tavat : kyllä -~tarkastole
ma~n ~ajontaa. ~~-~ t~k~Hnä~n : s~i tä )?ht<:>pä~tök~i~, _toisaalta 
tutkimuksen suori tWcsen _luotett~ytludes~ä, ·· toisaå.:l ta tutkitun 
työn suor~ tuk~en. iåad~~tå:- ~~ : ~ uot ettawude.eita.· e~tiSta.Iiläan ·: _: 
"nor·maa~i työn~~qritusta'.'. -~--:vi~lä l!l~_i~~ttaya., . e~~ä optimi
työnt~l;ldin, n_ormå?~-lif?J.lO~_i ~~sen _arvo~tele~is~en. a'~~atut~i~ 

. musa,rvojen .hajonnå.n ~å.ajuus an~aa ~vät pe:rus~eet; On n~mit
täin: tehty s.e · yl~ii1~n h~vainto, .. et~ä pa;rhq.all~ · ~uori tusta..:
vall~ · on pierlin _ _.~åjont~ .: . -!o~. työ ~~9ri 1;e:t~a.n ,; l~onnolli~t·a., 
optimaalista nopeamma.s~å. , j!l- samo~n· sitä h;l.~aarnma.ssa tempos
sa, hå.jonnat ovat isompia'·kuin ?or~alfs'-?-brituksessa·~ Tätä 
keinoa on käytetty teollisuuden työntutkimuksessa keskeisen · 
"jöutuisil:uden"·'määri ttamitieh-;arvoste1ussa-. ;- Samalla · se. siis 
liittyy ·normåa:li.suori t.uksetl' määri ttämi-se·en. Tässä- yh1;eydes
sä alan. teoreetikot ovat käyttäneet hajonnan mittana hajon
taindeksiä i. 

e i=-....;;;.--, 



- ·20-

missä e = stanP,ardi- eli neliöpo.~kkoa.zna ( 6) F o r n -
a 1 1 a z). 

P u k k i 1 a on suorittanut eräitä våataavia tutkimuk
siå ja käyttänyt hajonnan ilmaisijana ominais~arianssia ~. 

Tässä t tarkoittaa aika-arvojen keskiarvona laskettua va
littua likaa (P u k k i 1 a, . ss. 110 ja 111). · 

On syytä .mainita, etta : F o r n a 1 1 a z väittää vaih
telun suuruuden olevan suhteessa työhön käytettyyn energi
aan työyksikköä kohti, .sit-en että ·hajonta on sitä suurempi, 
mitä enemmän energiaa työ ·våatii. Y-leensä ollaan myös sitä 
mieltä, että hidastetun työn yhteydessä esiintyy suurta ha
·jontaa, Tätä ovat useat tutkijat korostaneet. K r i s ~ 
t e n s s o n (ss. 381 js.) on sitä miel.tä, että epätasai"':'. ·' 
rien rytmi V;aatii enemmän energiaa kuin :tasainen. Edellis,eri 
perusteella näin siis hidastetun työn hajonta enemmän ener
giaa vaativana on arvoltaan suurempi kuin normaalilla no
peudellä suoritettu. On .s.iis todettava P u ·k k i li- a n ( (s. 
109) tavoin, että työeräaikojen vaihteltiilla täytyy ·olla 
hyvin tärkeä merkitys työnsuoritusten tutkimisen kannalta. 

F o .r n a 1 1 a z esittää hajontaa käsitellessään ha
vainriollisia esirnerkk~jä aikatutkimuksissa saaduista ha
jaantumiskuvi'oista erilaisia töi'tä tehtäessä ·hyvien ja ~uo
nojen työntekijain " suorit~amina ja ·saman työn~ekijen tois-

I tuvasti suorittamana, Hän kuvaa myös erikoisen dispersio-
mi ttarin rakennetta ja käyt-töä (SS •42 ja,),yYös muut työntut
kimuksen teore.etikot sekä käsi- ja ·oppikirjoj'en tekijät 
näyttävät esimerkkejä erilaisten töiden aikajåkaantumissar
jojen hajontakuvioista (F r a e n k å 1, ss, 334 js; 
S ä 1 1. f o r s, ss. 175 ja.). · · 

Metsätöiden aikatutkimusa-ineistojen hajonnan· mittaami
sesta ja hajontakuvioiden muodosta tulee edempänä puhe. : . 
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t y 'ö'- ti -t u t k i m u k s e .. t 

. ~ .. 
Metsä-töiden : erikoi-slU:onne ---

-Metsätöiden tunnetuimpana piii'.teenä yleisessä t.ietoisuu
dessai'lienee :niiden raskaus, yksinke.rtai~uus ja : puhtaan . 
ruumiillisen työn luonne. Tässä on- tarpeetonta ryhtyä pi
demmält.i>selv:i,ttä.mään tätä kysyll\Ystä. Metsätyöntutkimuksia 
käsittelevässä"k.irjallisuudessar.on näitäkip kysymyksiä esi..
tetty rs-iinä määrin, että - kun vielä otetaan lukuun edelld 
ma.i:hitut runtsalaiset, perusteelliset, metsätyöntekijäin • 
työnte~n fysiologista puolta valaisevat tutkimukset ~ met
sätöiden suorituksesta meillä on olemassa varsin monipuoli~· 
sesti valaistu, selvä kuva, 

Eräi t _ä piirteitä, joissa metsätyönteko oleellisesti ero
aa teollisuusty·ö~tä, on kuiteilktn paika:).laan ma~nita, jotta 
käsillä olevan, metsätyöntutkimuksi-ssa . saadun a-ikatu:tkimus- - --
aineiston analyysiä koskuvan tutkimuksen · aptam'!t; · t_ul:ok~H3t __ __ 
kävisivät ymmärrettävämmiksi. 

• • i 1 

Metsä~yöntekijät eivät yleensä ole ammattityqläisiä~ 
Tällä.,. tarkoitetaan .sitä, että he eivät ole käyneet _mitään 
varsiPa,ista, -_ järJest~ttyä ·opp~a_ .ty,:ö~sään; .vaan ovaf-taval
laan enemmän, tai .vähemmän .. harjffantuneita ail,latöörejä, Tämä_ 
joh~~U. · _sii~~' ;: ett~ -metsätyö~teki,)ä~n .suu~i -joukko _on samai.:.:--
la .muun .ammatin,_ . y~eensä - rila.a.talouden, .har'joittajia tai maa~ 
tg.loustyöväkeä,' jonka maätaloude!J .. ja m~tsätöidep _ sesonkt-~ .. 
luQntoisuus ; pakottaa työskentel~mään .. tällais:l~?- _: "sekaty6- -.- · 
läisinä!!~ :.Ti;i.mä ei ktd.tenkaan merkitse:, että måtsätyGinteki
jät _. Ö:).isiVåt ,. ammatti.'taidottomia ~ Tällä. .. alalla alnnizitti ·ta.i-
don pwte nierki tsee . ilman muuta '' toimeentulon . vaikemtuinis-
ta, sillä imetsä.työt suoritetaan yleisesti "' urakalla, t's. 
palkka :måksetaa.n valmistuneen työtuloksen- määrän mukaan, 
Työnteon r-iietsätyöntekijä t suorittavat ·· aw.ettujen .. yleisoh...,. -
j eidi>.n mukaa.ni· i.ralmistamalla .. yhtä .. tai,,useampaa- puutavarala..;. 
jia he-ille ·Ösoitetuilta· hakkuupalstöilta._ 'Tämä· merkitsee, .·
että he ·säavåt-. jokseenkin vapaasti valita työaikansa,- työs
kentely järjestelmänsä' ja menetelmänsä·. sekä-- mahdolliset a.pu
rinsa,. Tyi:l ei ·tapahdu kaavamaisesti eikä niuistuta-· lainkaan -
tehdassaleissa. suöritettavaa .ns, -•!sarjatyötä'.'• ,Luonto ei 
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anna mahdollisuuttakaan suorittaa samoja työliikkeitä, sa
maa työtä metsässä j9-tkuvasti, sillä käsitel:t;ävät metsän 
puut vaihtelevat koko ajan kool t 'aan, muodol t 'aan .Ja suhteil
ta,an, sambin maasto, · puid~l). etäisyys, sääsuh::teet, valaistus 
sekä - eikä aina vähiten - työntekijän omat voimat, vireys 
ja työhalu. Nämä jälkimmäiset vaihtelevat myös tehdastyössä, 
mutta metsätö-iden vaatiman ponnistuksen~·-raska~e, ede·l1een ' 
se, että työntekijä useimmiten työskerifele'e''yksinään ·····jä'' .. 
toisaalta· työn l.uon~eesta: ·johtuva: mahdollisuus .nopeasti · vir
kis täytyä2 ku:n lepohetkie.n= ot·tamise_n: ja ,.työn vaihta.misen 
mahdol1:isuus _on. :työntekijän itsensä .w.pa_asti . määrätt_äviss·ä~ 
ovat .om'ia.an' aiheuttamaan· tässäkin··suhtee·ssa.· s~n, et.tä· met- . 
sätyönte:on -~dE\}llytykset · al.inomaa muuttu~t~. Työnjohdon = ta
holta: ei käyt.ärmö.l-1 is·es·ti ~a.tsoen juuri lainkaan: · puututa 
rnetsätyönte.kiJä:n työnsuoritUkseen-. Hä~en ty_öt:ah·tiaan · e;i..vät . 
koneet. e·i vätkäi:. tö:i:Set työntekijät= ole mää:räämä=sså, Ainoana' 
yllykkeenä .. on ansion tar.ve ja ain:Pana jarruna·. ·VO:imava.ro·j.en=: 
rajat. 0 

·'! ... : ·J r: ~ . . . . ~ .. -: : . ~--~ . . . :: ' .. 
Mets~töf~fen: aikåtutkirn~s.ten: ·tark;oiiius . < ... ·<· .. ·. ·· ..... '.:. 
~~:.:::..::.;;,.::::;:.:::;.:.:.;....;;;:.::.:_.:.::_ ::..:,:::..:,:~::=~;;:.:,:_:.;;:.;:.~.~~ -=-\!' .. ·: . -... ~· : .. :~ .:· ~ ;_ 

ja niiden suorittaminen . ~ . ~ • ~ .~ • • : ~ :. 1 • 

. -~ ·-·· :~:·. ~:· .... -X : .; . . ~ . ; . . ·.·- i~ • . ._ .. :/ 

Aikatutkimusten tarkoitus metsätöissä . on tietenkin saka 
kui_n.·. :tn~u~~åidh.· ty8ptutki~se·s_s~,. lika:tutkitnwc~~-il·a · pyri-.. 
tä~n 'ini tta.ama.an suorftet_un työn" mä.ärä ·koko_am~11å·· ·r'i'f-t~väs..:. 
ti . 'iiavafh.tö-j_a_ ::.-eri työerien vaatimas'ta' ajast~~ · Nä_in ··såa.'cuja . 
tietcija' käyt.et'äari · h;f'väks~: ·.·_ensinnäki~ ·ur~a-palkko_je·n · ke.::;ki:
nälsiti suu;ruUssuhtii:h-ta määrättäessä,kun · ty.önt~kijät~ valmis-:

---e'å:\1-at : a·rilaisis;sa-'olosuhteissa erilaista · puutavaraa; · Toisi-h 
sanoen luodaan yht~Ää~ne~:r;1_, objektiivinen' pohja ns·; o_ikeu~e~
rnukå.isille : metsätöiden palkkaperuste'ille •. Toiseksi aik§.tut·:.... 
kimUkset - ~·a.rjoayat __ erijlomais~n ·keinpn · :työmene~el!'fli·~~- t?~:
kiriliseen typn yksinkerta~stamiseksf, · r~tl.ona;tisÖimiseksi. · ·. 

~· .... - · ... J .... ··~· ; .• ~.,··. ' •• • ·: ..•.•. _-.:: , .·:·· 

A.ikatutk;i.~sll}en,~teli:Iä t _. ovat oll~e.t jo aj.13~in , puheena. : 
työ;rJ;utk:i.mu.lcse.n : aika·t\ltk:Lnniksi~ta _kerro_:tt~u3ssa . Ma,ini tta.::. 
k0on ViJ3~ä lyhy_es _t:i;, että metsä.-töide~:._aik;atutki·muks_issa . 
käy_tetään'· nolla.-~$ent.omenet:elmää ja usein _suoritetaan toi-= 
sella, '_ jatkuva$ti lc.ä-yyällä.': kellolla .k.ontrollit.u-:tkimust_a . · · 
Metsätyön lu·onteesta,:_ _joht_uen aikatgtkijan :an tehtävä aika
ha.va into;ja,- jatkuva.sti, ·s.ekaisi·n · ~ril-~i-sista_·. osatöis~ä, · ja 
sama-stakin .ty.öliikkees:tä. aikoja . otettaes~a · käsi tel täv;i.e n . ·. 
k.appal.eid·eil. k.oko·;i-' s~oin ·nosto- ja -siir_'li:oetäisyydet · ~e.litui-
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sesti vaihtelevat (esimerkiksi pinoamist~össä), Näin ai~a
tutkija· ed voi teollisuuden aikat':ltkijan. tavoin nopeast~ ja 
keskitetysti suorittaa aikahavaintoja jostakin osaty~stä, ' 
jossa kaikki muut tekijät . pq.itsi työ~ika pysyvät koko ajan 
muuttumattomina. Työn suoritUks~en -.)ossakin metsät-6iden osa
työssäkin .vå:ikUttavia tekijöitä on aina niin lukuisas1ti, et
tä vain tärkeimmät · niistä vo.idaan aikatutki:nuksia tehtäessä · 
ottaa huomioon. · Sellaisia ovat. runkojen koko, kuoren vahvuus; 
oksien ·runsaus; siirtnetäisyys ja -korkeus yms. Kaikki nämä 
vaikuttav~t tekijät on luokiteltava joko suurempiin tai pie
nempiin ryhmiin. Jotkin hiistä ovat objektiivisilla r 1i t.tauk
silla todettavissa, t·oiset : vaativat subjektiivista ha;t>kintaa, 
Tässä yhteydessä oh paikallaan huomauttaa, että- työntekijäin 
omin<'!-isuuksien luokittelu niin vaihtelev.i.;Ssa töissä kuin 
mis:tä tässä . on kysymys on hyvin vaikea t.~htävä • . Tämä merkit
see Efitä; .ett'ä joutuisuu'deh määrittäminen., joka teollisuus-
t-yössäkiri, missä työhön vaikuttavat tekijät· pysyvät kuta 
kuinkiri vakioina, ,· on usein .. verraten hankalaa .. ja tulkinnanva
raista, ei metsätöistä puheen ollen ole·. juuri·· mahdollista, 
ei ainakaan sellaisella varmuudella, että arvostelulle usein-
1-:aan voisi tnennä 'vaatimaan· obj.ektii:.d:sta pätevyyttä·. Siksi 
vaikeata.: on yleiskäsityksen muodostaminen niin vaihtelevista 
ja lukuisista eri . suuntiin ·vaiknttavista tekijöis.tä riippu
vassa tJ>lössä: kuin mitä Ille'tsätyöt · ovat. Tämäkysymys vaatisi 
perusteellisen · .selvittelyn~ -mU.tta koska · se lankeaa tämän tut-· 
kimuksen ulkopuolelle, se jätetään tekemä:ttä tässä . yhteydes:... 
sä. .!.. ; .•.• 

· Edel.lä oleW:sta johtuen. {).oudutaa~\ne.tsät-~i:stä :~ik~tutki~ 
muksia suoritettaessa keräfunään runsaita, laaj(fja' aikatutk:i
musaineistoja~ · ·jotka . nekään eivät ~ina . osoittaudu· riittävän 
suuriksi ja moni'Puolisiksi, kun aineistot joutuvat k:äsitte- .. 
lyn .alaisiksi. Tähän on syynä; että aineistot on käsittelyä 
varten jaettava vaikuttavien tek.ij öiden mukaisiin lukuisiin·· 
ryhmiin, luokkiin·. Mikä·li. joidenkin vaikuttavien tekijäin 
luokat osoittautuvat .olevan, työntekoon kuluvaan aikaan suo- . 7i 
raviivaisessa korrelaatiosuhte.esj;la; voidaan menestyksellä 
käyttää useamman ominaisuuden: .k.orrelaatiolaskennan tarjoamia 
mc.h.dollisuuksia ja tulla toimeen! Rienemmillä: aineistoilla. 
Mutta mi~lbin riippuvuud~t . eivät noudata y~si~eitaisia la-
keja, aineiston on -oltav:a. niin suuri·, että se _. ry:pmiinkin· ha
jaantuneena kykenee t~omaan esiin y1eispätevät . lainmuk~isuu-
det. · •··· 

• • t • 

: 't ...... 
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Tä~keint,a tiet_enkin on, .-~:ttä yl~isimmin· .esi'intyvi~tä ta-:-. 
pauksls.ta s .a.adaan riittävästi aikatutkiriru~saineistoja. N'äih).n 
tuki en. Seia<Laa'n ·harvemmin esi'in.tyville ta'paUksille ja lai t.a~ .. 
var~e1nteill:~ usein riittävän luotettava~ . a~·.rot ~ 

: Johtuen siitä, että kaikkia ~satyöaikaan ·vaikuttavia teki;;;, 
jö.itä ei voidå ottaa huomioon, aikatutkimuksilla saaduissa 7 

eri~' luokkiin jaetuissa; aika-arvosarjoissa esiintyy epätasai
stiuksiå:; 2å n3.köjään · :Pöikkeuksell isia:· ·arvoja:. N~i i;ä me~sätöi...:.· 
den· aika·-tu:tkirrmks is-sa e-i . ole katsottu· ilman eri ttäi·n tarlr.kaa · 
harkintaa voi tavah poistaa: '~"virhel"ellisir-.å'"-, · kuten ed:ellä:. on 
ael6s:tettu teollisuuden työritutkimuksessa yleisesti . neuvotun 
tek.e'mc~än. Näin aikatutkimusten havaintbsarja t · e:i:vä·t ' ·us ei nlcaa~1. · 
muodostu niin kauniiksi ja suppeiksi kU'in'·. teollismrden työn
tutkimuksissa. Sarjojen perusteella ·ei myöskään-määrätä hä
täis-esti~ j blia.kin tavoin vain=: Jotakin "valittua aikaa"·;,- Yle:;.
sin arvo ja ' keskeisarvo ·(modi ja med.iaani) puhumattalc.aan mi-:
nimiarvo;stii;· keskiminimiar.vos·ta tai 30 tfo arvosta ·eivät · _;::ole 
tulleet: tnetsät'.äid.en ·aikatutkimusmateriaali'sta saatujen popu
·1aatioiden tasoituksessa ,käytäntöön. Mikäli riippuvuussuhde 
kah~e-n ' ominats~.,md_e~r; ( t~_ötj~Z: ja:-. esin. ·ru~g?rl koen) välillä 
oso1ttautuu: suorav].lVal·se1:'; s~; lasketaan taulu.k:-o:qe korrelQ.a
tiokerr.oiri :;'ja' riippuvuutta kuvaamaan regressi-oauora • . Suora-:··; 
vi.ivaisen ·tasoi tUkseh k.elpaavuus tarkistetaan·. tilå..s.tomate- · :
maattisin' menetelmin • . Niitä ei· tässä kat.sota.. ·olevan':.·:t:arpeel
lista sei'ostao:: •. Ne> käyvät seTvil·le .. esim_ •.. useista Metsätehon 
julkaisusarjaan kuuluvista metsätyöntutkimuksis -ta samoin 
k~in eräis.tä .muist:9: m~t~ä?-lan t,i,lt.ki~!'l~sta, _ j~~~,sa .on käy
t~tti' : t.;i.last~materna tiikkå.a,o,_ .. _. ~: .,· ·,:'. ·: ~ ·~. ·· .: . . ... .C · -: , 

· Mikäli rifppuv'uius on lcli.yrävi'i vairien·, suoritetaan' k;orre
laat1otaulukon luokkien tas·oi 1ru.s : sarjojen .aritme·ettis'ia kes
k:lå.rvo· ·a: '•e .a;i; n us 'eiminiten käsivaralsest-i;·: ko.ska matetnaat
tj;,åe:t-~a-st>-i-Aittsmefl. telmät .eivät py.:sty. s~_§. __ sa ma~a~ ... · '""-J;<.~..~.-,;;;;;.., 
n_oiin~ri:.jarjQ ·jen ep . ~aisu'Uksien aihe'ut ·tamia~;eäol·eell'isi 
vaikutuksia·. (1 ·i n .d e b e r g·, . t'.:ö· n·. n r-:ö t h). Näin kum
mäLiaE.""n ·:m;n'etelmällä .'tasoi tuksia •suo'r'it e'ttaessa kunkin luo
ka'n a{kajakaantuinis.s·a·r jan tasoi tus' saa· .tukea muiden sarjo
jen carvoista ja tule·e site'n monin ·V'el!:roin· luotettavammin 
su-or'itetuks'i · kufh· jos·· aikatutkiniuksifla-.ol.i_s'f kerätty eril
lisiä ia:ikisarjoja· vain· tietty jeri yksinäisten' luokkien 089--. 
työst'ä. -Tämän Johdosta ;on ·perusteltua• oletta:a, että metsä
töiden aikatutkimusaineistot sekä keräystapansa että käsit
telynsä ja tasoitusmenetelmiensä puolesta pystyvät antamaa n 
näistä töistä ja niiden vaatimista ajoista sellaisia tietoja, 



joiden perusteella varsinkin eri työeriin ~ulu··7~e!i a~Lkcjen 
suhteet riippuvina niihin· va::.kuttåviets tärkeiJ11fi:istä te~::i
jöistä. tuie,:-e.t l::;Trin ty-zdyttävä.Eä j?.. J.v.o7.et-~<:\valla · ?lois..:. · 
p& tevJf:{~_9llä s·el vi tetyilcsi Q · ·:. ~ 

. ! ~: ·.: 

Ane.lYJ.:.~::.n kohteek~L_tässii "'.rali·but 
.... 

! . 

- · -- :Te.rjol:l.a olevista luk.1.'.isista_ eri osat__(;ii~tä. en . t~~sä va
lit.tu tarkastelun kohteiksi muutamia mo:lisä(;f:ii1J.e tyy:p:;.llO:.
-si~ g kaatosahP.us, :;:Ji::ilkytyssahaus, k.norrn+us ja },.<;uorpe.n :pu.r- . 
kamir:.ano Näitä tyypillisiä ja ve:--raten puhta:it.a . OSiOJ.tö::.tä 
koskevat aikatutkir.msaineistot o~ ·otettu· , V u - ~;, r i -. s t .o . .:. 

\ • .l . , 1 • .• ! • 

·Jå.. !let sätehon suori ttamis-:ta aika,j;utki~_sis:ta, j '9i.<len allm~ 
:peräiset korrelaatiotaulukot .on julkaistu tai: oll~et muuteG. 
tekij_än käytettävis~ä:• Olis~ ollu.t mielePJciintoista saad~ : 
tehdä . vastaavia ·anfilyysejä muidenkin . tutkijain jci 18.-i tos't el~. 
suori tt,amis ta · .aikatu:tk.itnusaine ist.oist?- 9 mutta_ -tel.djät eivät.
ole yle'ensä julkaisseet · a'ikatutlcimus<:line istojemså_ h.a.jaantu
mista-qTukoi ta, vaan ain_oastaan niistä saaclu:t_ 'kesk:1arvnr.mr-fo
vii vat 't_ai, ta soi tusk~yrät ... Er~;i tä svei tsiläisiä,- I'J:~ts3.-Gyäri::.. 
tutkimuksista saatuja aikat:ut.kimusarvo~en e.nfamia pistctau
lukoita olisi haluttu k_äyt-t·äa_-:, mu.tta ·niissä åineis_t .ot -o:.i ·at 
niin pieniä, että niiden käyttäminen nyt esillä olevan.ri. a:ia-· 
lyysi.in sekä johtopäätösten teko ni~stä ei tekijän mieles:tä 
oikeuttaisi tulos·ten yleistämiseen < p e h . _n-:d.:.~·e r) 0 . -.- ... 

. , l. • ·- .. 4 

T-ässä käytety_t _ aikatutkimilsaine.fstot ova-t' ·'S:euraavat : · ·.--
• • • • • - ••• • • • 4 

Kuusi- ja mäntypaperipuurun.~ojen ~käsikåarisåhaila tapn.h..:. 
tuneesta pölkytyksestä, siis p~ikkisaha:uksesta lletsä~eho:n ;. 
tutkimustyömaalla Ruokolahdessn. loppukesällä j11 :syksyllä 
194.6 kerätty ailcatutkimusainsisto, joka 'jakaantuu ·ka:ht'een 
ryhmään. Ktiusiaineisto. käsittää yhtee·nsä-'9' .. 250 . j-a mäntyai'-
neis.to '2 006 poikkisahauksen aikahavaiirtoa·; · ·:Aineistot ·on 
ryhinit e-!;ty 2 cm luokkiin saha ttavan ·.pö'lkyn -sahauskoh.da!l. lä
pimi tan mukaan. :::Iavai tut sahausajat tan.s on ryhmi iietty-' toi:.... 

-- sess~ _ aineistossa 20/100 minuutin ja. toisessa 10/100 m~n~u
tin luokkiin. Luoki tukset ovat ettilaiset·, ..)ot.ta . käytetyn _·, . 
ltloki tuksen suuruuden merkityksestä · vo~·t _a.~~oi~-n ~ tehdä . niåhdol,-
li-sia ' johtopäät_öksiä. . · · .. · 

(' . ,. ..~ ... · 
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Kolmantena, neljäntenä· ja viidentenä on tarkast~l tavaksi 
otettu V u o r i s t o n ·tutkimuksista- erä·i tä vastaavia 
korrelaatiotaulukoi ta. Yksi niistä koskee mäntysaha;t.ukkien 
kaatosahaukseen kuluvaa aikaa yhden miehen suorittaessa kaa
don (taulukko 3, s. 27, Vuori s t on tutkimU.~sesta~ 
Tukkien teko ja ajo Perä-Pohjolan mäntymetsissä)~ Ai~eisto 
on jaettu englo tuuman läpimittaluokkiin ja aikahavain~ot 
50/100 min luokkiin. Toisena on ·vastaavanlainen taulukkc 
V u o r i s t o n eräästä toisesta tutls:imukseeta (Työaika-
tutkimuksia kuusipaperipuiden teosta, korrelaatiotaulukko 2, 
s. 47). Se esittää kuusirunkojen kaatoajan ·riippuvuutta kaa
toleikkauksen läpimitasta." Tässäkin kaatoleikkaus on rybmi
tetty _engl, tuuman luokkiin ja aika 50/100 min luokkiin. Kol
mas taulukko' on jälleen V u o r ·. i ·s t o ·n edellisestä tut
kimuksesta (taul. 11·, s. 49), 'jå se esittää kaadetun rungon 
poikkisahaukseen kuluvan ajan riippuvuutta>.katkaisukohdan lä
pimitasta. Lu-okitUkset ovat samat kuin edellisissä. 

Edelleen on tarkastettavana vanerikoivujen kaa_tosaha1.:sta 
koskeva _ aineisto Putki s .t on suorittamasta Metsäte
hon tutkimuksesta~ Aikatut-kimuksia vanerikoivujen rasiinkaa
dosta, karsimisesta ja katkomisesta. Aineisto käsitt:ää '5 554 
aikahavaintoa ·erikokoisten koivurunkojen kaatosahauksesta • . 
Aineisto on luokiteltu alkuperäistä korrelaatiotauluJdcoa tii
vistäen siten, että katkaisuHipimi tat on rybmi tetty 2 cm · luok--
kiin ja aikajaoitus 40/lOO .min .luokkiin. -

Kaikki edelliset, tarkåst!:llun koht-eiksi otetut työt ovat 
siis olleet joko pystyssä tai · poikittain olevaan runkoon koh
distuvaa- sahaustyötä. Edellä useampaan otteeseen mainituissa 
ruotsalai~issa, metsätqiden fysiologiaa käsittelevissä tutki
muksissa bn todettu, ·että sahaustyö on metsät5iden raskaimpia, 
eniten energiaa vaativia töitä, joilla selvimmin ön puhtaan 
lihastyön luonne. · 

Toiseksi tutkimuskohteeksi :on tässä valittu -eräitä käsin 
suoritettavie k~ormaus~ ja p~kaustöitä. Materiaali on saatu 
Metsätehon -toistaiseksi julkaisemattomista aikp.tutkimusai- . 
neistoista, · -

Sei -t;semäs tutkittu tau+uk:kö- koskee kuormausajan riippuvuut
ta k\lormattavien tukkien ko'osta 'yhden miehen kuormatessa sa
hatukkeja hevosrekeen. Aineisto käsittää 789 -ajkahavaintoa. 
Aineisto on ryhmitetty tukki en koen mukaan 2 · j -- luokkiin ja 
aikahavaintojen luokkavälinä on 40/100 min, 
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Kahdeksas tutkittu taulukko on samanlaisesta kuormaustyös
tä sillä erotuksella, että kuormaamassa on ollut kaksi miee
täo Aineiston laajuus 1 191 aikahavaintoa. Luokitukset sa
nat kuin edelli~essä. 

Taulu.~ot 9, 10 ja 11 käsittivät. aikatutkimusair-eistoja 
paperipuupöll<-..kyjen hevoskuormas·ta pUrkamisesta. Taulukossa 
9, joka koskee 1 metrin pituista tavaraa, · aineiston kokonais
maara on 1 410 aikahavaintoa; taulUkossa 10, joka koskea . 
2-metrisen tavaran purkamista, aikahavaintoja on 5 890 j a 
t aulukossa 11, joka koskee 4-metristä · tavaraa, on 649 havain-
toa. Sekä kuormaustyössä että purkani11:lessa käsittelee mies 
yksitellen jokaista pölk.kyä. Kuormaiitavien tukkien koko on 
ilmoitettu, ku~en mainittiin, kuutiojalkoina. Purkamistyössä 
t <tas käytäntöä noudatta.en paperipuiden kuutiosisältö on il
moitettu kuutiQmetre~nä. · Taulukoss:a· 9 pölkkyjen koko on l uc
ki tel tu o.OJ. mj luokkiin ja aikahavainnot 4/100 min luolrJciino 
Taulukoissa 10 ja lL luokl. tukset ovat 0.02 m3 . ja 10/100 min; 

Mainitut nume:rot-aulukot ova:t lii ttevnä tGok.sen lopuss a _ :_ 
(taulukot lb••·llb). 

• l . , 
Tutkimusaineiston käsittely .. ·.; ~ .: . 

Tutkimusail'}.eis tot, siis· aikatutkimu.~silla saatu num~rom<>.
teriaali, muutettiin kaikki yhdenmukaisuuden vuoksi sellai
seksi, että aikahava_intotapausten suhteellinen lukumäärä jo
kaisessa suuruusluokas~a vastasi arvoa 1 000. Jokaiselle 
suuruusluokan aikahavaintosarjalle on piirroksissa 1·:· . •ll. 
esitetty frekvens-sisarjat 0 Jokaiselle sarjalle ·ori laskettu 
aritmeettiset keskiarvot (.M) ~yttäen laskuissa asianomaisia 
iuokituksia. Toi~eksi laskettiin 'kullekin aikajakaantumis
sarjalle keskeisarvo, mediaani (~e'}' sekä samoin valta-arvo, 
modi (Mo) . Muunlaisia keskiarvoja ei katsottu tarpeellisek
si laskea, sillä tarkoituksena on, lähinnä vertailla vain 
työptutkimuskir jallisuudessa yleise~t.i suosi tel tuja menet:el.,... 
miä . 

Aritmeettinen keskiarvo on siis laskettu kaavasta~ 

.M = LX 
N ' .. ·. 

' .. . -'~ . ' . 
eli käytännössä väliaikaista keskiarvoa käyttäen-kaavasta 
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M = Z n (x - M) u u (L i n d e b e r g 9 

s.l2). 
;. . . ~- " 

Valta-arvon 9 modin (Mo) laskemiseen on käytetty kaavaa 

missä 

f , ja f ovat yleisimmän valta-arvon luokkaa lähinpien 
1-iiokkien -tapausten luktl!näärä ja i = luokkaintervalli; 1 _ 
puolestaan on yleisimmän luokan alirajan arvo (P. e a r s~o n 
and B e n ne t t 9 s. 28). Täf?Sä tavassa lask~a_., yleis:.n 

· arvo on tekijän käsityksen mu__'.man tosin huomattavana hei~c
koutena se 9 että modin arvon· määrittäminen keskeisessä luo
kassa tapahtuu käyttämällä yksinomaan viereisten luokkien 
tapausten lukumääriä. MikälL .toisessa viereisistä ,luokista 
tapauksia ei ole ollenkaan 9 modi siirtyy valta-arvoluok~n 
ja seuraavan luokan rajaan 9 kuten edempänä nähdään • .. Tämä 
tuntuu virheellisesti perustellulta varsinkin sellaisessa 
tapauksessa 9 missä tapausten määrä valta-arvoluokassa· on 
hyvin runsas ja naapuriluokissa aivan vähäinen. Koska esi
tetty tapa on yleisesti suositeltu ja käytetty, tässä ei 
ole katsottu tarpeelliseksi kehittää ja käyttää muitakaan 
menetelmiä. Onkin ollut tarkoitus ~imenomaan kokeilla tämän 
tarjolla . dlevan, suhteellisen yksinkertaisen menetelmän 
käyttökelpoisuutta. 

:r · • 

Mediaani~ (Me) 9 ~eskei~a~~n, laskemiseen. on käytetty 
mainitussa teoksessa (s. 25) esitettyä kaav:a:a, jossa samoin 
avainasemassa on ksskimmäisen luokan keskeisen arvon inter
poloimineng : N 

1 . _., 
f -: 

-1. 

f 
.o 
J. 

Me 
. . . -- f . 

= 1 ···+ ( 2 -:. ) .: i 
-i -

fo 
missä 

= keskeisen luoka~ alin raja, 
kaikkien keskeis~n luokan alapuolella 
ten yhteenlaskettu lukumäärä, 

= keskeisen luokan tapausten lukumäärä 
= luokkaintervalli. 

. _. 

olevien tapaus-

ja 

Edelleen aineistoille -on laskettu -kussakin suuruusluokassa 
ns. standardi- ol~- nel~_öpoikkeama, d (standard deviation) 
tunnettua käytännöllistä menetelmää käyttäen kaavasta: 



s .. :.s). 

n 
u 
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(L i n d e b ~ r g, 

Toisia hajontalukuja, kuten ·esim. keskimääräistä poilckea
r.~aa tai kvartiilipoikkeamaa ei ole katsottu :tarpeelliseksi 
laskea~ Jotta suhteellisia suuruuksia voitaisiin verrata 
eri suuruusluokissa ja eri tapauksissa, laskettiin neliö
poikkrBB~n suuruus prosenteissa aritmeettisesta keskiarvos-
ta "' M*2 • Näin saatua suuretta sanotaan suhteelliseksi 
hajonnaksi (relative dispersion) (Y u 1 e, s. 149; Karl 
P e a r s on, ss. 27.6 ja 277). Hajaantumisktivioiden vinou
den arvost~lemiseksi laskettiin vinousprosentti, jota L i n
d e b e r g (ss • . 16 js.) ·. on ehdottanut tähän tarkoituks een 
sopivaksi.: Vinousprosentilla (P) hä~ tarkoittaa lukua 

p = 100 n' 
n. 

jossa 

n;. merkitsee niiden yksilöiden lukumäärää, joiden x -arvot 
ovat suurempia kuin M ja joka prosenteissa kokci ,du.kunä.äräs
tä n ilmoittaa, kuinka paljon ·· .n' on arvoa n , suurempi. 
Koska kuitenkaan sen luokan yksil"öistä, jossa ~eskiarvo ~ 
sijaitsee, ei tiedetä, mitkä o~.t ::;.uurempia ja mitkä pienem
piä kuin M, täytyy erityisesti määräta, kuinka n~ on l as
kettava. Tämä on laskettu käyttäen .kaavaa 

. .. ~· : .. ; . -

X... M 
.. 2 

n ----- ., u ·v . .x2 - xl 
;1 •• 

jossa 

xi ja x' merkitsevät sen-· luokan päätepisteitä, missä M si
jaitseei2 Kaavasta saåtu arvo ilmoittaa ·nyt, kuinka . paljon 
on sellaisia yksilöitä, joiden x-arvot ovat Miää ' suurel'!liilD.t 
edellyttäen, että yksilöt jakaantuvat tasa:isesti yli koko 
luoka:n. Tällä lisäyksellä vinousprosentt:l -t.q,ie.~ täydellises-
ti määrätyksi. · : . · ·' 

Jos jakaantuminen on symmetrinen, on . n' = ~ ja s~~s 
P = o. Jos keskiarvon oikealla puolella_on enemmän yksilöi
tä kuin vasemmalla, ~n P ~ O. Tämä merkitsee useimmiten 
myös sitä, että oikealle puolelle kuuluvien yksilöiden pää
jo~ko on enemmän konsentroitunut keskiärvon läheisyyteen· 
kuin vasemmalla puolella olevien. Graafinen, kuva· on silloin 
venynyt keskiarvokohdasta pitempään vasemmalle kuin oikeall~ 
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Tässä esiintyy kuitenkin vaihteluita, joita -vinousprosenti s
ta ei voida päätellä. 

Toiseksi vinouden mitaksi on tässä laskettu Karl P e a r
s o n i n (P e a r s o n, Karl, 1895) ehdottama vinouden 
mitta~ joka on laskettu lausek~eesta~ 

., . 

M - Mo 

6 
Tällaisen vinouden arvon laskemista vastaan voidaan aivan 
oikein huomauttaa~ että valta- arvon, Mogn laskeminen riittä
vän pätevällä tavalla onvaikeasti määrättävissa. Likiarvo
menetelmiä käytettäessä, kuten edellä on selitet~y, Mo~n 
asema usein tuntuu satunna:ise'l ta. Siksi vinoud-en mi ttaukseri ' 
oleellinen perustaminen siihen ei tunnu asianmukaiselta 
(vrt, Linde b e r g, s.l6; P- e a : r s on, Frank A, 
and B e n n e t t, Kenneth A., s.54;I u 1 8, ss. 149 js.). 

Muita vinouden arvoJa ei tässä :ole ka~sottu,:~ olevan syytä 
laskea. Koemielessä kyllä l _askett"iin eräille .: sarjoille 
C h a r ·l i erin esittämä ·v.inouden arvo kaavastag 

m3 _ l __ , missä 
2 "J 

m3 = ~ L nu, (xu - M) 3 • Ko~e:issa todettiin, että on vci:ikea
ta nähdä näin saadulla vinouden a~volla selvää havainnollis
ta merkitystä. Lisäksi todettiin, että kauimpana keskiarvos
ta olevat yksilöt pääsivät vaikUttamaan ·tunnuslukuun taval
la, joka ei tunnu oikealta aineistoa arvosteltaessa. Tämä 
on seurauksena kolmannen potenssin käytöstä, joka liioitte
le'e ääriarvojen merkitystä .• Teollisuuden ·_työntutkimuksessa _ 
nimenomaan kehoi tett:~,an poistamaan poikke'!lkselliset ääriar- -
vot 11virheellisinä 11 • 

Edellisten ·tunnuslUkujen lisäk_si on Vielä laskettu teol
lisuuden työntutkimuksessa käytetYt tunnusluvut, 11ha'jon~a-
kertoimet11 (P e 1 t o n e n, s. 66) · 

.f ~ 

. M 
. Mi 

. M.a . .. t 
J a __.._ · · JOJ.s a 

M ' . 

edellisellä tarkoi teta,an ari t!De_ei;tisen keskiarvon suhdetta 
alimpaan havai.ttuun arvoon j.a. jälki~isellä havaitun ylim-



män arvon suhdetta aritmeettiseen keskiarvoon. On syytä huo
mauttaa, · että alimpi.na ja ylimpinä havait;tuina· arvoinal. on 
pidetty tässä alimman ja ylimmän aikaluokan keskimmäisiä 
arvoja. Kun luokkaintervallit ov~t · suuret, ·tämän s 'ei'kan mer
kitys on oleellinen. Luokan valitseminen varsinaisten, todel
la muistiin merkittyjen yksityisten aika-arvojen sijaan on 
katsottu perustelluk~i, koska keskiarvojakin laskettaes~a a i-
neisto on ryhmitetty luokkiin. · · · ---- ·- ··· · · 

· Teollisuuden aikatutkimuks~ssa: kehoi tetaan epäilemään---tut
kimuksen luotettavuutta, jos--:- on suurempi kuin 1.]0~.-.- Tul
laan näkemään, että tämä sään~ .ei · ole sov:ellettavi·ssa:·-me:ts·ä
töis.tä tehtyihin aika.tu:tkimusaineistosar"joihin •. -

--.-:.· (~ . 
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V a 1 i t t u j e n a i k a t 1kt . k imu s-

a n B: : ~ :_'y . y s i ä 

.rc:: ')\; 

Ku~si-· ja mäntypaueripuurunkojen.~Pöl~~ - :· ::. . 
. - . ~· .. 

. Käsin tapl;l.htuva. : sahaustyö Oi:l .ruotsalais.ten ·työfye:;iologis
·ten tutkimusten mlJka-an:.me:i;sätei-stä raskaimpia; ·enite.n -ener...: 

· ·giaa vaativa · työ., .:·PaperiJi)u.uruh..~oje.n poikkisaha.l(.~· puol.e~?taan , 
on sahaustöist:ä~ : · nti tä · keskenää.n . vertail t e.ess~.~ ·. l,ceyyimpiä.; , 
Tämä johtuu ensinnäkin kaatosahauksen vaatimaa asentoa muka
vammasta sahausasennosta~ joka ei vaadi staattista työtä lä
heskään siinä määrin kuin edellä mainittu. Toisena helppou-
tena on~ että katkaistavat paperipuurungot ovat läpimital
taan yleensä huomattavasti ohuempia kuin esim. sahatukeik:sj_ 
valmistettavat rungot. Näin yhtämittainen sahausaika ei muo
dostu kovin pitkäksi. Niinpä se tutkimuksessa käytetyn ai
neiston mukaan (kuva 1, kuusipölkyn katkaisu) esim. läpimi
taltaan 6 cm pölkyllä vaatii aikaa vain 10.8/100 min ja 22 
om vahvuisellakin pölkyllä vain 97.4/100 min. Tottunut työn
tekijä suorittaa tällaisen sahaustyön yhteen menoon tasais
ta, ripeää vauhtia. Näin voidaan olettaa, että aikajakaantu
missarjat ovat säännöllisiä. 

Kuva 1 esittää kuusi- ja kuva 2 mäntyaineistoa. Sahauk
sen aikajakaantumissarjat on esitetty läpimittaluokittain. 
Jokaisen läpimittaluokan aineiston lukumäärä on = 1 000, jo
ten kaikkie~ hajontakuvioiden pinta-alat ovat keskenään yh
tä suuret.xJ 

Tässä on syytä huomauttaa, että esimerkkeinä olevien ai
katutkimusaineistojen antamiin absoluuttisiin arvoihin ei 
tässä varsinaisesti kiinnitetä huomiota. Mainittakoon vain, 
että ne edustavat eräiden tottuneiden metsätyöntekijäin työ
tä seurattaessa saatuja, riittävän homogeenisiksi katsotta
via aineistoja. Kun esim. kuvien 1 ja 2 keskiarvoiset sa
hausajat vastaavissa läpimittaluokissa eroavat toisistaan 
ja tätä eroavuutta tilastollisessa mielessä edempänä tarkas
tellaan, se tehdään puhtaasti teoreettisessa mielessä. Täs
sä ei ole tarkoituksena puuttua niihin tekijöihin, joista 
erilaiset sahausajat johtuvat. Mainittuun laajaan kysymyk
~;en~vat vastaukset löydettävissä Metsätehon julkaisuista 

Primääriaineiston havaintojen määrä käy myös ilmi kuvasta. 
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Kuvia 1 ja 2 tar~:c:.ste:. tJ.essa havaitaan 'yleispii!'teenä, 

että pianiropien läpimi tt.a_luckkien ain-3istot keskitt yvät voi
makkaasti val ta.-arvoluo:.C.;:ac:. no r;iinp& kuvan l ens i nmäi s essä 
( 6 ·cm) läpimittalucka ssa 96 ~8 5'~ -~ap3.uksi sta sisältyy ensim
mäiseen int ervalliin? jossa ·p·oil(.'<.i sc-.baukseen on ku lunut 
0• • •20/100 min 9 eli lc8s:ci~ä&.ri;:-L 10/100 mino Seuraavissa lä
pimi ttaluokissa hajae..ntv..:rtisl-::-,!v.iot ;n:J.C:.a:L tuvat ja siirtyvät 
oikealle, niir:. että v i i :neicessä. (22 cm) l uokassa 9 jossa ai
neiston aritmeettisen !ces:-::.iarvQri m1..-'2man poikl;::isahaukseen on 
kulunut keskimäärin 97 o4/l00 . mih~ _aindsto . jakaantuu yhtee!l
toist'a aikaluok_'k:aa n aEcaeh h~okac·iJ-a 2:0/lOO. :oin ja ulottuen 
luokkaan 190/100 min. Valtn- arv oa edus·i:;av~.an luokkaan- (90/ 
100 min) sisältyy vain 27 ~8 % tär.:ti.n · läpimi ttaluokan aineis
tosta. 

Näyttää ·siis· s:._ltci, että mitä. suuremmista läpimi ttaluo
kista ·on kysyrriys ja mitä kauemmin yhtäj-a.ksoinen sahausaika · 
kestää, si tii laajemmcil le alueelle· aika-arvot hajaantuvat . · 
Voitaisiin ajatella, että tässä nyt 'öli&i kysymyksessä jo 
edellä .puheena ollut hajon.."lan :.suureneminen työn tullessa 
raskaammaksio Niinpä asiaa on syytä .. tarkastella lähemmin. 

Kullekin aikajakaantumiss~:rjall-'e . on - kuten on mainittu
laskettu standar_ii-: . .oli neliöp~ikkea1na . t) (standard . devia
tion) sekä suhteellinen haj orita· .. -~_v (re·l _<iti ve dispersi·on). 
Edellinen ilmoitta.~- hajonnan absoluutti_sf~s_a luvU.issa,_ jäl_; 
kimmäinen p.rosentt ~ina ·_keskiarvo.stao Seu:taava.ssa . asetelmas~ 
sa esitetään _päid~ri. arvot .)ruvien 1 ja '2 ä ikcdakaantumissar-
j_oje'n' er~ .-l~~~~~t~-~lub~~~~e ~ _ ·c.:~ : ;•_ .·:."!~' ·;·:-.. :-.- · ·'·. 

. -
y_:~ ~~ :~-

... ·. .• "1',' 
-1 

Läpimitta~ ' : - ' ... 
-- -· .8 10 ·:12 -. 2.4 .16 18 20 · .. 22· 

luokka, 
. 

cm . . 
J 

kuuset ' ' 
... 

0 ,min/loo ·4•5 6. 7- 10.,2; 15.;3 ]4.9· 19.0 . 24.2 "2']-.9 ; .34,.4 

v, <f;, 4l -55 6~ 5·8' ' 4.3 .'42 
.·~ ~ 

39 ' 3"6 35 

mämzyt - . . 
-.. 

d ,min/100. . 6.5 ·8.6 11.1 1.3.1 20'.3 2~!6 21.7 · ... 
v, %' 4 2 . 40 38 34 39. 36 29 · 
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Asetelman luvuista havaitaan, että neliöpoikkeamien ar
vot kasvavat säännöllise~ti läpimittaluokan kasvaessa, Kum
massakin sarjassa sekä 6:~ arvot että niiden kasvu iscmnis
sa läpimittaluokissa ovat samaa suuruusluokkaao ,. 

:suhteellisen hajbnnan ( v) arvot Eii vät sen sijaan näytä 
olevan samanlaisessa- selvässä riippuvuussUhteessa läpinit'
t :aan. Samalla kun havaitaan, että neliöpoikkeamat ovat suu
ruudeltaan 29···61 cfo läpimittaluokkien aritmeettisista kes-

. kiarvoista, todetaan myös 9 että suhteellinen hajonta· osoit
tautuu jokseenkin selvästi pienenevän läp-imita n suuretes·sa 
ja sahausajan lisääntyessä . Näin ollen fr.ekverissikuvioista 
ilman tällaistaanalyysiä tehdyt johtopäätökset eivät pidä 
',PaiJ.r..kaanse.~ · Edenpänä samaa asiaa tullaan tarkastelemaan 
kunkin tarkasteltavaksi valitun aikatutkimusaineiston ·. yh
teydessä erikseen. 

-c-.:Kuvien 1 ja 2 hajaantumiskuvioiden muoto on kaikissa lä
pihiittaluokissa sikäli samanlainen, · että kuvioiden huiput 
si'jai tsevat säännöllisesti vasemmalla, ja kuviot ova.t ·veny
ne et enemmän .oikealle. Tämä on ·yht-einen piirre kaikill~ .· ..... : 
työntutkir.iukSe"Ssa kerätyille aika·tutkimusaineistoillEh _:sen 
on · seliteifty ·Johtuvan ennen kaikkea siitä, ·että työhön ku:
luv~n .ajan pienenemisellä on olemassa luonnolliset rajat, 
zmi{tå. pi tenem'i'sellä ei, sillä .työerän suori tta~seen voi-:- -

..... J •- 1 - • ; 

daan käyttää miten pitkä aika tahansa. Tällöin on tietys.·.:.. · 
tf :kysymys poikkeuksellisesti pi tki tetystä työnteost·a ja on

. kiri .aivan paikallaan poistaa sellsiset virheelliset .arvot. 
· T'äJ.iäz{ 'teollis-uuden työntutkimuksen oppikirjoi_s.sa kehoi te- :.· 
·tåimld:n yleisesti; kuten aikaisemmin on maini_ttu. Missä .rlii:ä
rin metsätöiden aikatutkimusaineistoista on syytä ja paikal
laan poistaa poikkeuksellisen pitkiä aika- arvoja, e~ . v~ida 

ratkaista yhtä mutkatitomast.i kuin teollisuuden aikatutkililUk-
. siss~-~ --Työn -suoritus-ei metsätöissä -tapahdu- sella'is-t-en---mtiu"t-
tumattomien olosuhteiden ja edellytysten vallitessa kuin · te

. cillisuustyössä. :Vaikkakin .-setsät'öidan .-työntutkimuks.i_s-S:ä--k~-
: rätä~n . :tieto:ja j~ pyr_itään- 9tta.m~an huomioon kaikki tärkeim
: n{ät tyBn kui'kuun · vaikUttavat tekijät, käytännön metsätöissä 
· on sittenkin kaikenlaisia häiriöitä, jotka kuuluvat oleelli
sesti "työhön, vaikkakaan· niitä ei ehkä voida mitat.a , j~.2_--'-~o
ki teliä"' ja vaikka ne' eivät "tcistu säännöllisesti -ja 'lai'nmu
kaises-fi'. Näin ollen useimmiten on parasta säilyttää poikke
uksellis8tkin aikahavaintoarvot - paitsi jos niiden varmasti 
tiedetään johtuvan aikatutkijan tekemistä virheistä ja ereh
dyksistä. Mikäli hyvin poikkeuksellisia aikahavaintoarvoja 
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poistetaan, on_ niiden 1·m~aan työhön kulunut aika jotenkin 
otettava huomioon esim. hukka-ajassa. · 

Hajaantumiskuvi;i-de~ m~ot·o;~ vaikUttaa jossakin määrin, 
että pienimmissä läpimi ttaluok:issa ilmenevä aineiston ka·
saantuminen vain ensimmäiseen luokkaan johtuu suuressa mää:
rin aikaluol:..kajaoh kark·eude.sta. Jotta kuvioidE:m muotoa vo-i
taisiin paremmin vertailla keskenään, olisi aikainterval
lien oltava suuruuksiltaan suhteellisia esiintyvien aika~ 
jen pi tuuksiin, niin e1;tä lyhyissä :-aikahavainnoissa käytet.;.. 
täisiin pientä .intervall-ia -ja· piternmissä suurempaa. Tällai
sella progressiivisella intervallijaolla ei toisaalta sit- . 
ten olisikaan muuta etua, vaan sen sijaan monia hankaluul;:..:.-- · 
sia. 

Osaksi erilaisen intervallin suuruuden merkityksen sel
vittämiseksi ovat kuvien 1 ja 2 intervalli t erilaise.t;- ~i..:: ··· 
ten että kuve.ssa 2 aikainter.valli on kaksi kertaa tihe_ämp_i . 
l:uin kuvassa 1 ja noudattaa 10/100 min jakoa, kun kuvassa 
l aikaintervalli sen sijaan on 20/100 min • 

. Havaitaan, että- ti:heämpi ·intervålf."ijako ma\ialtaa eten
kin pienimpi en läpimittal uokkieri e-nsimmäisiä pyl väi ~ä., · ja 
niistä käy selville, että kaikkein ~ienimpään aikaluokkaan 
sisä-ltyy verraten vähän tapauksia." -Inter\rallin suhteellinen 
karkeus pianiromissä läpimi ttaluokiss'a, vaikuttaa. siihen suun
taan, että neliöpoikkeamiin sisältyy systemaattine~~ - luokka
jaosta johtuva virhe, joka olisi S h e P ' P a r d i n oi
k~~su~ kä!~täen ~or ~a_t~a::a ~~äh~ntämä:lä nel.iöpoikkeaman ne
lJ.osta ~· ~?.'ss~ tata oJ.kaJ.sua .e1 ole tehty, kos~a ky,..
symyksessa on paaas1.a.ssa ·samalla perustalla;. laskettuJen po
pulaatioiden vertailu. Silloin kun neli"ö.poikkeamia · käyte- --
tään keski virheiden laskemiseen, kuten t ·ässä tutkimuksessa· . 
myös on tehty, ei S h e p p a r d i n oikaisua saa· tehdä 
(L i n d e ~ e r g, s. ~02 )_•:.. . 

Kuten mainittu, hajontaku:viot ovat kautta linjan enemmän 
tai vähemmän epäsymmetrisiä, Vinoja • 

. - Vipouden mittaa~ise~i_oi tä~sä lasket~u_ P e a r s o
n i n vinouden mitta ( 0 ) sekä Linde~ e r g 'i n 
ehdottama vinousprosentti6ja saatu seuraavat arvot kuvien 
1 ja 2 eri läpimittaluokillel 



Läpimitta
luokka, _cm 

kuuset 
Pearsonin 
vinous 

män~ 
Pearsonin 
vinous 

kuuset 
vinouspro
sentti 

männyt 
vinouspro- · 
sentti 

P e a r s o n i n vinouden mitta antaa tässä aineistos-· 
sa osittain hyvin e:rilais:la·; sattumanvaraii:da tuloksia~ S;y~r
nä on ilmeisesti, että kaavaan f?isäl tyvä. val ta~arvci '. (Mo) on 
saanut käsillä olevien aineistojen eräissä iuokisså · hyvin 
sattumanvaraisia arvoja. Juuri tämä on ~ e a r s 0 n i n 
ehdottaman vinouden mitan heikkoutena. 

; .. 

Mitä tulee vinousprosenttiin, joka siis -ilmoittaa· niide~ 
yksilöiden lukumäärän,. jotka. ovat aritmeettista ke~kiarvoa 
isompia, hav?-i taan as.etelmasta, että- niiden ·arvot :-~-vaihtele
vat verraten :pienissä rajoissa 0• • ·-8 .8 . ja ovat··' koko ajan 
- merkkisiä, mikä siis.· merkitsee, . että . tapausten .mää:r~stä 
vinousprosentin osoittamat määrät ovat säännöllisesti keski
arvoa pienempiä. 

Kuvien 1 ja 2 aikajakaantumissarjoille on laskettu myös 
te.ollisuuden työntutkimuksessa suositellut "hajontakertoi
met", jotka tarkoittavat . keskiarvon suhdetta alimpaan ha
vaittuun arvoon (Mi) ja korkeimman havaitun arvon (Ma) suh
detta ke. skiarvoon~ Saadut arvot~_~hdään seuraavalla sivulla 
olevasta asetelmasta . 

Havaitaan, että aineistojen antamat hajontakertoimi_en ar
vot osoittavat tietynlaisia säännönmukaisuuksia. Mutta sel-
laisten johtopäätösten teko, jollaisia työntutkimuskirjalli
suudessa näistä kertoimista kehoitetaan tekemään, ei käsillä 



Läpimitta
luokkaLcm 

kuuset ----M 
:Mi 

mäng_yt 
1~ 

Mi 

Ma 
M 
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1 

·[ 6 

, r· 

olevien aikatutkimusaineistojen sUhteen ole paikallaan. 
Vain kähdessa luokassa tavataan kertoi.miii, joiden arvot ovat 
alle krii tiliisenä rajana esitetyn 1.3. Muut havainto'sar ja·t 
olisi hyljättävä epäll:lotet·ta.vina. -; · -· · -' ·· · · ' 

Seuraavana· tarkastellaan, kuinka aineisto~ eri ;läpimitta-
• • •• • 1 ~ } ; ~ 1 ' ._' ' • 

luokkien erilaiset ke~kiarvot kuvaavat; , miten l$:eskimääräi:!'le!.'l 
työaika r~ippuu . katk~~f3tF!.van pölky,-n l~pimitasta~ ·Kullekin . lla . 
vaintosarjalle lasketut keskiarvoluvut, ar~~meettinen keski
arvo (M), keskeisarvo {Me) ja valta-arvo (Mo) ovat kuviin l a 
ja 2a merkityt samoiliin)koordinaatistoih~n ja ,'yhdistetyt mur
toviivoin, jotka havainnollisesti kuvaavat kummankin aikatut
kimusaineiston perusteella, miten poikkisahausaika keskiar·~ 

voisesti riippuu sahattavan pölkyn läpimitasta. 
• • • # 

. . . -
Aritmeetti~en keskiarvon mukaan piirretty .murtpviiva kul- ,-: 

kee yleensä korkeammalla ja on· muodo+ taan tasaisel)lpi kuin ·. 
mediaanin · ja modin perusteel~a piirretyt mur.toviivat~ M~di
aanimurtoviiva kulkee jonkin verran alempan~ kuin :ar±tmeet
tisten keskiarvojen perusteella ,pi;i:r:retty murtoviivp.; näiden 
alapuolella valt!l"'-arvop; modin,. perusteella :laadi ~tu. murto
viiva, joka kuite~in kuvassa la kolmen ensimmäi!Sen läpimit
taluokan · kohda~la on p9ikkeuksellisesti huomatt~ya~~i muita 
arvoja ylempänä. Tämä johtuu valta-arvon laskemistavasta, 
josta aikaisemmin . on jo huornautettu. Muissakin suhteissa , 
valta-arvon murtoviiva vaikuttaa epätasaisemmalta kuin toi
set. Jos ajatellaan, ettei olisi laskettu muita keskiarvoja, 
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joihin nyt valta-arvoa voidaan verrata, eri läpimittaluok
kien vaatimiksi keskimääräisiksi sahausajoiksi olisi saatu 
monessa suhteessa keskenään epätasaisia ja. epätyydyttäviä 
arvoja. Kun on kysyrows suurista aikatutkimusaineistoista, 
ei valta-arvon eikä keskeisarv:on laskeminen ole nopeampaa 
kuin aritmeettisen keskiarvonkaan. Mainitut arvot eivät si
täpaitsi ota huomioon koko kerättyä aikahavaintoaineistoa . 
Näin ollen aritmeettinen ·keskiarvo ·on tekijän mielestä ai
noa kysymykseen tuleva keskiarvo metsätöihin kohdistuneen 
aikatutkimusaineiston käsittelyssä. 

Vertailtaessa vastaavanlaisia eri hava intosarjoja toi
siinsa siinä mielessä, edustavatko ne oleellisesti erilai
s~a PJPulaatioita, ~ritmeettinen k~skiarvo keskivirheineen 
( = _ tarjoaa siihen hyvän keinon. Tässä esitetään ku
vien rnja 2 edustamia, kuusi- ja mäntypölkkyjen poikkisa
hausten aineistosarjoja koskevia vertailuja aritmeettisen 
ja muiden keskiarvolukujen perusteella. -Eri. läpimittaluok
kien vaatimien sahausaikojen keskiarvojen erotukset · kLun
mankin sarjan vastaavissa .tapauksissa esi.ttävät, miten_pal
jon toisen tutkimussarjan mukaan poikkisahaus vei enemmän · 
aikaa kuin toisen sarjan mukaan • . Tässä ei puututa syihin;· 
mistä erot _johtuvat-. . Halutaan vain todeta, ovatko havai.:.. 
tut erot signifikatiivisia vai - ovatko ne mahdollisesti sat
tumasta johtuvia. Tämän ·toteamiseksi on laskettu e:tötusten · 
keskivirheet kaava~ta · 

.' ' . 

Mikäli erotus on kolme. kertaa- ke~kivirh~ensä suuruinen,kat- · 
sotaan tiiastomatematiikan mukaan erotuksen olevan signifi
katiivinen, mikä merkitsee., ettei se ole sattumasta johtu
va. Seuraayassa a:setelmassa esitetään kuvien 1 ja 2 aineis
tojen eri' läpimittaluokkien aritmeettisten keskiarvojen 
erotukset (:M2 - M1) keskivir-heineen ( ~ M2-M1 )) sekä näiden 
suhteet, jotka - · mikäli ne ovat arvoltaan vg.fiintään = 3 -
todistavat, että keskiarvot edustavat erilaisia sarjoja.Li
säksi asetel'masta ilmenee· maini:ttujan aineistojen eri läpi
mittaluokille . laskettujen valta-arvojen (Mo) ja samoin kes
keisarvojen (Me) erot~ 
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Asetelman luvuista selviää, että läpimittaluokissa 8••• 
18 .cm kuvan 2 aineiston mäntypaperipuiden keskiarvoiset kat--

--k-1-isusahausaja.t .. ovat. -lwL'-kea.mpia kuin. kuvan l .. kuusipa.peripuu
aineiston ja että tämä eroavuus on varmaa. Vain 20 cm läpi
mi'ttaluoka'Ssa kuvan ·1 aine'iston mukaan sa~-daan kuusille kor
ke~~pi kesk~arvo kui~ mäntyaineistossa. Keskiarvojen e~otus 
on -2.0 ± 1.11. Tässä erotuksen ·suhde keskivirheeseensä on · 
vain 1.8,. mikä merkitsee, että keskiarvojen eroavuus ei . ole 
varma vaan ainoaman tod:en·näköineir. ' ·· 

Ke~keisar_vojen (Me) erotus ver.tail tavina olevis-sa~ aineis-
to.issa on 'suurin pii.-~tein 'samaa suuruus luokkaa, kuin keskiar-· 
vojenlcin -erotus mutta vaihtelee apä.tasaisemmin .• 

\ - ~ ~ 0 0 O . M 

Val -~a-arvon erotukset vaihtelevat vielä enemmän ja ' ovat 
m.Hloin + ., milloin - merkkisiä, Mitään selvää kuvaa __ ~i_ nii
den perusteella vertailtavien sarjojen suhteista voi saada. 

Todetaan, että aritmeet~inen keski~rvo keskivirhe~neen 
antaa luotettavimman ~n vertailtaessa . eri aika.tutkimus
sa~joja toisiinsa, mikäli on kysy~s ~t tarkasteltavina 
olevista työntutkimuksista. 
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Mäntyt~ipuurunkojen pölkytys 
1 

Tarkastelun kohteena on tässä aivan edellisen kaltainen 
työ. Kysymyksessä ovat· nyt mäntysahatukit, joiden katkaisu
läpimitat ovat huomattavasti edellisten aineistojen läpi
mittoja järeämmät, nimittäin 611 • .. 11 11 • Aineisto ei ole 
sellaisenaan vertailukelpoinen edellä esiteltyihin aikatut
kinruksiin nähden, sill'ä mm. työaikoihin sisältyy tiettäväs
ti jonkin verran eräitä muitakin aikoja kuin pelkkä katkai
susahaus. Sillä seikalla ei kuitenkaan esillä olevan tar
kastelun kannalta ole oleellista merkitystä, joten se voi
~aan jättää huomiotta., 

Kuvassa 3 nähdään tämän aineiston aikajakaantumiskuviot 
läpirnittaluokittain. Aik~;lnt.~rvg,llj.t _ ov~t tässä suurempia 
kuin edellisissä, nimittäin 50/100 min, Tästä johtuen ku
vioiden muoto on yksinkertaisempi, konsentroidumpi kuin 
edellisissä. 

Eri läpimittaluokkien neliöpoikkeamat ( ,";) ja suhteelli
set hajonnat (v) sekä vinoudet ja hajontakertoimet ovat 
seuraavat: 

Läpimi t-t,a:..., 
luokk.a,tuuin.a.a 

~r, min/loh :. 

V J % 
· ·-Pearsonin 

vinous 
Vinouspro
sentti 

M 
""MI 

Ma 
"'1r 

6 · 

45 

+0.21 

7' ... 8 

35 

36.1 

.36 

9 

42.1 

36 

-;-0.15 +0,04. +0,13 

.:.7.4 . -10. 9 -4.1 

3.5 1.4 1.6" 

2.6 2.8 

10 

37-

11 

-52.8 

27 

+0~42 +0.32 

-4.5 -10,1 

2.1 1,6 

2 •. 1 

Absoluuttisilta årvoiltaari neliöpoikkeamat ovat suurem
- pia kuin vastaavien läpimittojen kuvien 1 ja 2 aineistois

sa. Suhteelliset hajonnat sen sijaan ovat ensimmäiatä läpi-
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mittaluokkaa lukuun ottamatta vastaavan suuru1s1a ja osoit
tavat selvää pienenemistä läpimitan suuretessa. Näin ollen 
paksumpien runkojen sahausajat hajaantuvat suhteellisesti 
vähemmän kuin ohuempien. 

P e a r ·s on i n vinouden arvot ovat tässa aineistossa 
hieman yhtenäisempiä kuin ·edellisissä, m"!.l.tta mitään selvää 
kuvaa ne eivät anna. Vaihteluita on myös vinousprosenteissa, 
niin etteivät nekään paljon hyödytä aineiston analysoinnissa. 

On todettava, että hajontakertointen arvot tässäkin ai
neistossa ovat toisenlaista suuruusluokkaa kuin mitä teolli
suuden työntut-kimuksissa sallitaan. 

Kuvaan 3a on piirretty eri läpimittaluokkien aritmeettis
ten keskiarvojen, keskeisarvojen j_a valta-arvojen perusteel
la murtoviivat, jotka kuvaavat poikkiaahaukseen kuluvan ajan 
riippuvuutta saha ttav=:. n pölkyn l .äp_imi tasta ~ Tässäkin, kuten 
edellisistäkin aineistoiåta esitet;}i-issä .piirroksissa, arH
meettinen .keskiarv.o on ylinnä ja kuvaa tasaisimmin puheena 
olevaa riippuvuutta . Sen 'mU.Z.tovi'ivan alapuolella on keskeis
arvojen murtoviiva . Valta-arvojen mukaan laadittu murtovii
va tekee ' tässäkin oikullisia polvia ja tasoituksen tekeminen 
sen perusteella ~olisi mielivaltaisempaa k~in edellisten. 

Kuusipaperipuurunkojen ·kaatosahaus · 
) ·:. 

. Pu:id~~ ·- rtirJc~j~n _kaåt9~~ha~s ~nl. met~ät_~i~en sahaustöis·tä 
rasittavimpia, sillä se joudu~aa~ .s4qrittamaari epämukavassa, 
staattista työtä vaativassa eserin6ssa. Seuraavassa tarkas
tellaan tästä .työvaiheästa . kerätty.jä aikatutkimusaineistoja. 
Ensimmäisånä ,ön kuusipaperipuuksi valmistettavien, runkojen 
kaatosahaus •· . · · · -·- ·: ~ . 

· . Aikajaka:antumissarjå~ ori esitetty kuvassa 4. 
Melko karkeasta aikaintervallista huolimatta ensimmäisen 

(5!") läpimittaluokan aineisto jakaantuu laajemmalle kuin 
edellisissä töissä (= :vaakasuorassa asennossa olevan rungon 
katkai·suså.haus). Niinpä -. ensimmäiseen aikaintervalliin kuu
luu 35.8 % ja toiseen ~6.8 % ·läpimittaluokan aineistosta.Ha
jontakuviot vaikuttavat kaatQsahauksess~ symmetrise~miltä 
kuin katkaisusahauksessa . c Täoä. saattaa johtua _· sii tät että 
katkaisusahaus yleensä ,_suoritetaan nopeammin ja · helpommin 
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kuiri'kaatosahaus, mutta katkaisusahauksessa esiintyy häiri 
öitä, jotka varsinaisesti eivät johdu itse sahauksesta, va an 
esimerkiksi pölkytyksen loppuvaiheessa tapahtuvasta sahan · 
ahdistamisesta tms. 

Tämän aineiston neliöpoikkeamien ja suhteellisten ha j on-· 
tojen sekä vinouslukujen., ja~ håjontakertointen arvot ova"':i 
seuraavat: ..... ,.., 

. -. 

Läpimitta-
5t 6t 7t Bt 9t 10~-luokka, tuumaa 

' c:, .min/100 40 . 6 42,6 . ·;: 55.5 68,9 .. 77.2 90 ,,5 

v, % 60 47 41 45 43 . 39 

Pearsonin +0,11 +0.19 - to~37 +0. 38 . +0.48 . -i-0 • .!.6 vinous 
Vinouspro- -
sentti --2.8 -10~6 ·-7 .• 9 . -12.4 -7 .1 .. ~8 c 3 

. :M 
2~7 3 •l . -_ 4~7 2.0 7.2 3 ,1 ·· Mi 

Ma 
3.3 3.0 3.2 3.1 2.9 

1" 
2. 5 T 

Asetelmasta havaitaan, että neliöpDikkeaman arvot ova~ 
näissä aikajakaantumissarjoissa melkoi-sta korkeammat - kuin 
edellisten. Ne suurenevat voimakkaasti läpimitan suuretes
sa. M;rös suhteelli~e~ hajqnnat o~t 5uuri~. -. Niiden ·arvot 
pienenevät selvästi läpimitan :sl?-uretessa • . · ·. · · . -:: . .. ... 

P e a r · s o n i n vinouslu..wt -näyttävät osoittavan teri
denssiä suurentua lukuun ottåmatta ~ isoi~ta läpimittaluoldcaa . 
Tässä aineistossa ne ovat kaikki + merkkisiä, sillä val t a
arvo pysyy koko . ajan ar~tmeetttsta keskiarvoa pi~nempänä. 
Vinousprosentti kuvaa kyllä tässä aineistosså eri läpimitta
luokkien jakaantumiskuvioiden muotoakin jollakin tavoin, 
Mu~ta koska se vaihtelee melkoisesti (-2,8•••-12.4),on sen 
käyttämistä yleisesti tällaisen aineiston arvostelemisee~ 
vaikeata · ajatella, .varsinkin kun.~ eri arvojen esiintymistä 
eri läpimittaluokissa ei voida yksinkertaisella tavalla se
littää. · - ·Hajonta.kertointen arvot o-vat vielä suurempia · 
kuin · edellisissä ja antavat melko :·' tasaisen. kuvan ääriarvo- · 
jen suuruudestaaritmeettiseen keskiarvoon· verrattuna.~ 
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Kuvasta 4a nähdään, et~ä keskiarvoista saatu murtov~iva 
kul~ee tässäkin selvästi ylinnä. Se~aaNana järjestykse~sä 
on melkein yhtä tasakulkuinen, keskeisarvojen perustee~la 
vedetty murtoviiva. Alinna kulkee mutkitellen valta-arvojen 
nojalla laadittu murtoviiva. 

' -

~tukkipuurunkojen kaatosahaus 
··) . 

Tässä esitettävä·, · tukkipuiden kaatosa.hauksesta kerätty 
aikatutkimusaineisto'' edusta~ edellistä 'Järeämpien runkojen 
kaatosahausta. Kuvassa 5 nähdään··' ainciston:· hajaari.tuinisku~ 
viot läpimitta1uokittain;, Ne ov~t · IJluodoltaan sikälLedel
lisistä croavia, että val ta-arvoluo~an v§l.semma~ia_: pu~leii:~ 
esiintyy useampia luokkia, ja. kuviot vaik::ttt~av,aj; . näin ec;iel
lisiä symmetrisemmiltä. Aineiston edustamassa ty.össä: keski
määräinen sahausaika on aivan toista suuru~slupkkaa. ~in 
esim •. pienten runkojen pölkytyssahauksessa •. · Ni;inpä 10_'~ lä-:
pimittaisen rungon- kaatosahaus on vienyt aika~ k~skim~~rin 
1.54 min, mutta onpa 0.9 %:saa tapauksista s:i,.ihep._, käytetty 
3"••3! min. Isoimmassa läpimittaluokassa (14") sahaukseen 
on kulunut keskimäärin 3.26 min, mutta se on saattanut vaa
tia aikaa lähes 1 min. On ilmei.stä·; .. että paksujen : J;'lll';lko-:
jen sahauksessa työtä ei voida 'useirikäan '"suorittaa ··-aivari 
yhteen miittaan, . vaan on pysäh.dyttävä. hieman hengähtämään 
tai 'korjaamaan epämukavaksi __ käynyttä .työa~entelyal;lentoa, . 

6: min/100 

v, % 
Pearsonin 
vinous 
Vii;lc;>Uspro
sehtti : 

M 
Mi 

Ma 
· .. M 

10 

-~9-.4 

·J9 

t0.39 

-6.9 

2.·l · 

.. . . , . 
1 • _ r .. · 1_1 -- .: ii .: ._ '''ij' " ·j· :,; 14: - J _:; _ 

~- .' .. :·:.··· ."~-~ -~- :.~ ~- .... · i -rJ ... 

. ;_ (. ; . ' l . - .. . ... . ,, . -· .. 
90.5 .. · . lo6.o... 118.8 ' . 71.~5 

1. 38 ;.-.:. 
' J i .i_ 

39 . . 40 : 
. ··::! ;· .. l 

·,. ;· :·.,· 37 . _; 
: ~ t • • •• • ' ~·. ·, - ·.i 

+0.22 +0.15: +0.3.4 .-. ·.+Q.46 : 
. . - ' .. : . : . • ~· .·! : j ::... :- . 

.:. :-7.-.0 ·--· · -7~5 ..... " . -Q.l- ;. )'!--10.9 '-! .·· • • .•• ,,.. '• • ,, ... f-.:J - 1.• • • - - ·· 

•' 1 3,'i -·· .. J.-5 : ... ·: . 2 ;! ,6 '':;~-:,_;. 

_
1 

~.5 . _·' ... 2:~.4 -r .· 2.:1',"'-'_ ,. ~. 
\ - 1 ., .. :1. . ... 

2 ·5 .. 

Absoluuttiset neliöpoikkeaman arvot ovat suuret, ja suh
teellinenkin hajonta osoittaa toisenlaista tendenssiä kuin 
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aikaisemmissa aineistoissa. Se - pysyy eri läpimittaluokissa 
suunnilleen· samansuuruisena. Arvot ,·ovat kylläkin hyvin rin
nastettavissa kuvasta 4 saatuihin ·hajontalukuihin. 

p e a r s 0 n i n vinousluvut pysyVät kaikki + merkkisi
nä eivätkä kovin paljon vaihtele: Vinousprosentit ovat t ässä 
aineistossa hyvin tasaisia kaikissa läpimittaluokissa. 

Hajontakertoimet ovat kautta ·l-injan =-tasasuuruisia ja ar
voltaan pienempiäJ:eu.in edellisessä , aineistossa, On myös huo
mattava, että ne·: ~'\lUt~inin poikkeulq3in ovat kummatkin suun
nilleen samaa suurUusluokkaa • . :._. ,_ 

Kuvasta 5a, johon· edellis-ten aineistojen vastaavien kuvi
on tapaan ori piirretty eri keskiarvojen muka~n-~ murtoviivat 
kuvaamaan sahausajåh riippuvuutta sahausläpimitasta, havai
taan, että ari tmeat-~ihen keskiarvo ja. keskeisarvo· antavat pe
rin vähän mutki ttelevan-· murtoviivan, muttai: val ta..-arvo tässä-· 
kill tekee eräitä hyppäyksiä. Keskiarvon inurtoviiva .ku:J_kee · 
tässä vieläkin ylempänä· kuin edellisissä verrattuna keskeis
ja valta-arvon antamiin murtoviivoihin. 

•• ·- J,: . . J:. 

Vanerikoivurunkojen kaatosahaus · 
~ . l -

-Käsinsaln:i.ustöistä ' raskäitnpD..ii:l kuuluu 'fa.nerikoivurunkojen 
kaatosahaus'; · -Käsillä oleva a"ikatutkimusa-irieisto käsittää 
suunnilleen samat läpimittaluokat kuin äsken esitetty, saha
tukkien kaatoa koskeva aineisto., r Mutta koivu on tunnetusti 
kovempa.na puuåineona r<;ts_k:aa.Jl!:Q..8:~--~~~~~-~-~n _mäntY:. Aikatutk~
musaineiston läpimittaluokittaiset jakaantumiskuviot nähdään 
kuvasta 6. On, huomattava, että aikaluokkajaoitus on . tässä 
hieman tiheämpi kuin edellisessä. Tässä se nimittäin on 4o/ 
100 min. Tämä tietenkin vaikuttaa jonkin verran jakaantu
miskuvioiden muotoon. Eri läpimittaluokkien kuviot ovat jok
seenkin säännöl~isiä rakenteeltaan. Huippu on kaikissa va
semmalla, mutta ei niin laidassa kuin useissa erl:ellisissä. 
Kaikki -kuviot madaltuvat tasaisesti oikealle. Todetaan, että 
pienimmän läpimittaluokan (24! cm) runkojen poikkisahauksoon 
kuluu aikaa keskimäärin 2.09 min, . mutta eräissä tapauksissa 
on kulunut 5 min. Havaitaan myös, että aineistosta on kol
meen aikaluokkaan sisältynyt kuhunkin n. · 20 ~. Eri l~pimit
taluokkien hajaantumiskuviot eiva t madallu siinä määrin kuin 
oli laita aikaisemmin esitetyissä pölkytyssahausaineistois sa , 

.. . ..: • t· • 
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I,äpimi tta-

1 

1 

.luo!dc~~m 
24.5 26,5 j.· 2865 30.5 }2.5 ) 34.5 

-· r;," .• min/loo\ 78.1 ·. 94.7 . 1 '9lo 7 9q.:9 1 
u 9 ' .i _; 93.7, .. ,103.8 

V~ %: 37 .: 39 .. 36 34 32 32 . ' 
.. 

Pera;r:scmin +0.40 +.0.61 · .. 40.38 +0.24 . +{) .39 +0 .61 . vinous 
.. Vinouspro- J -15~6 . -8 .6 -6.3 -6.7 ~8.3 . -6 .8 · sj3ntti .: ... ' '-

1: 4.2 . •· . llii' 
... , ·3 ~ 5 . 4.: .. 4.7 3.0 . 2.4 .. 

L 
.. .. 

M§:·· 
·' 

.. ·- 2·.4-. 2.·.7 :.· . 2 .6:·' 2.2 1 2.2 2.0 .. 
11 . ! 

· '· ! ,, 
· .. ;· .. · .. '. 

Absoluuttiset hajonnat ovat melkoisen tas'aisia. Suhteel..:.. 
liset :osoittavat ' l.ie-vää alene.vaa tendenssiä · läpimitan suu-

P e a r ' 's o ri . i n vinousluku on kaikiss~ tapauksissa + 
merkkinen, mutta vaihtelee ilman selvää ta:±-k6itusta, Vinous

-· prosentin arvot · ova:t jonkin :verran tasaiA>ie!nPia, mutta m.J.s
säkin on .:vaihtelu'ita.; joita o.n vaike·a ha~aita ht;tjaantumisku
v:!._oiden muodosta, 'joten niiden .merkitys:· :J:ää hämärä.ksi. 

.. 'Hajontakert~i~t-~.ri .. a'rvot o-Jat . . tässä .,airt-eistossa suurempia 
kuin havutul'Jcie:fl_ kaato8ahiLUkse·n aineistossa·. Tämä koskee 
vars.inkin pfenimmän .arvon'~suhdetta keskiarvoon: • . 

. ·.· .. . . ':. ·. .. .. ;. .. . . . ~ . . .. : . . . 

Kuvan 6a. •inurt:oviivat, jotka on laa.•Q..i ttu samoin kuin vas
taavat edellisetkin, · ovat· e-täämpänä ·· t.oi·sistaan kuin .. . aikai
se.mrnissa koordin'aatis.tois·sa . Kaikki -·ovat mutki ttelevia, eni-
t.en val'ta-arvon murtoviiva. .. .. . . 

. Yleis·anä. t'd.f:e~,~uk~e.na ·toi's.te'ttakoon, että kaikissa'· ·ade:l
lä tarkaste.I:i,ufs··s·ci.'; . '-e.rilais:ta. käsinsahausta edustaheissa · · 
aikatutkimus.aicri.e{~t'o'issa· aritmeettinen keskiarvo·· on e·aus'ta
nut korkeinta: •ja .er-L .läpimi ttal)..l,>0.):.dde'n ainei_stoja vertail ta
essa tasaisinta keskiar:voa. K~ske:i;~Tv,o·.·ja valta-arvo ovat 
olleet melko • säännöl-lisestL.a~l'IQl:taan , a,lhaisempia. ja epäta-
sai.sempia . · .::-·~·'.:.: .. ~~ : ' ,,,,,· 

-..i- ;: . ' . ~ . · .. i . . . . ' ·; '·' .. . : ~ ,· ~. 

·.:~ "t'/ ·.: . . _; ·l", 
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SahatUkkien käsinkuormaus hevosrekeen 

Seuraavana otetaan tarkastettavaksi toisenluontoinen ras
kas työ kuin sahaus, nimittäin tukkien käsinkuormaus rekeen, 
Ruotsalaisten t~öfysiologisten tutkimusten mukaan kuormaus
työ saattaa hetkellisesti olla vielä rasittavampaa kuin sa
haustyö, jopa eräissä tapauksissa niin raskasta, että pon
nistus itse asiassa ylittää työntekijän kestokyvyn rajan, 
Tätä ovat todistaneet · ruumiinlämmön usean asteen. nou-su, \ral
timonlyöntien voimakas tihentyminen ja veren sokeripitoisuu~ 
den aleneminen- aD.a kriitillisen rajan, , On ollut kysymys ta
pauksista, jolloin ajomies yksin kuormaa tehdessään on jou
tunut· nostamaan kuorman päällimmäisiä tukkeja käyttämättä 
mitään apuneuvoja (tri L u n d g r e n i n suulliset tie
donannot esitelmissä Filipstadissa helmikuussa 1949 j ~ N~rn
bergissä syyskuussa 1951). 

Tässä on valittu tarkastelun kohteiksi kaksi kuormaus
työstä tehtyä aikatutkimusaineistoa, jotka eroavat toisis
taan vain sikäli, että toisessa kuormauksen on suorittanut 
yksi mies, toise~sa kaksi, 

Kuvassa 7 nähdään yhden miehen suorittamasta kuormaukses
ta saadun aineiston hajonta.k:Uviot eri ·. tukinsuuruusluokissa ·. 
Kuva 8 esittää kahden . miehen . suorittamasta kuormauksest.a 
saadun aineiston jakaantumis~uvioita, Aikaintervallit ovat 
molemmissa samat, 40/iDO min. ~ummankin kuvan kuviot ovat 
melkoisen yhdenmukaisia, On kuitenkin pantava merkille,että 
pienimmässä suuruusluokassa yhden miehen aineisto keskittyy 
selvästi toiseen aikaintervalliin, johon sisältyy 42.7 % ai
neistonta. Kahden miehen ·aineistossa pienimmän suuruusluo
kan aik~-arvot jakaantuvat melko tasaisesti kolmeen ensim
mäiseen aikaintervalliin, joista ensilllliläiseen sisältyy 24,4 
%, toiseen 30.7 % ja kolmanteen 28.7 %aineistosta. Seuraa
vissa suuruusluokissa yhden miehen aineistot ovat jonkin 
verran enemmän ' oikealla kuin kahden miehen aineistossa, 

Neliöpoikkeamanc ( 0) arvot ovat kummassakin aineistossa 
samaa 'suuruusluokkaa; . Yhden miehen kuormaukse·ssa niiden ar
vot kuitenkin nousevat . ripeämmässä tempossa tukin suuretes
sa kuin kahden miehen kuormauksessa. Suhteelliset haJonnat 
(v) pienenevät tukkien suuretessa , ja kahden miehen lastauk
sessa tämä pieneneminen on voimakkaampaa kuin yhden miehen 
kuormauksessa, 
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Kuva 7. Sahatutkien klsinkuoraaus heTosrekeen, 1 mies. 
~ig. 7. Kanual loading of eaw logs onto horee sleigh, one man. 
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Kuva 8. Sa.hatukkien käsinkuormaus hevosrekeen, 2 miestä. 
lig. 8. Manual loading of saw logs onto horse sleigh, two men. 
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T, 1r ·' ,;- :,.,l "+J.' o ;3 l 
\..4.A...L. - - ~.... ..4 ;,; 1 ~~· 

' 1 1 

7 · J~· 9 1 ~~~. -__1 
-6-. -, m-2-. n-/1001. mi<is 1 

2 miestä. 
•; 

49.9 ;, 56pl 

' ---;--. 1 

66e7 88.8 1· 1 . 

. 65.5 68 ~1 1 85~ 7 [i 

V' % 

Pearsonin 
vinous 

Vinous
prosentti 

M 
Mi 

Ma 
M 

1 mies 

2 miestä 

1 mies 

2 miestä 

·1. 
53 '.l. 53 

63 ' ·1·5:. 
+0.32 +0 .·16 

:.f-0.34 +0.49 
+0.03 
~-Q. 29 . 

i .. 

1 mies -7.9 
2 miestä 1 -4.0 

·-4.9 -5.7 
-6.2 -9.0 

51 
50 

+0.41 

+0.50 

-12.1 

-6.5 

1 mies .. _ . 4.3 

2 miestä 3.9 
.. .5 ... 8 . ··- .. Q. !_~ -~ ... ____ __(). 7 

i: , !. 

1 l1lies 

2 miestä 

2.1 

3.3 

... 
4.8 5.7 6.9 

3.2 
3.6 

2.8 

3.3 

47 ·1 
1 

- 9. 1 

3.0 

2 . 3 . 

P e a r s o n i n vinousluku on kaikissa + mer}:ki nGn, 
mutta vaihtelee ilman selvää t~hdenssiä. MYös vinousprosen
tit vaihtelevat ilman selvää lainmukaisuutta. Hajontakertoi
met osoittavat, että keskiarvoiset kuormausajat ovat 3.0•• • 
8.7 kertaa isompia 1\Uin alimman .. aikaluokan keskiaika, _ Kor
keimman aikaluokan 'arvot taas ·ovat 2 ,1• • .:3.6 kertaa· ·keski ? r
voisen ajan suuruisia. Varsinkin yhden miehen kuormatessa 
suurimpaan luokkaan kuuluvia tukkeja häneltä keskiarvoises
ti menee moninker.t .aisesti . (8 .T) aiJcaa ~yhimpiin käytt·ämiin
sä aikoihin verrattuna·. · Tämä .;:tohrtU:ti. kpormaus·työn -epätasaises
t a luonteest'a .ja siihen vaikuttavien i:t-ekijöideh vaiht elevuu-
desta. : .i: ·, ' '·. ·: · , : ·. ,· 

Kuvissa 7a ja 8a esi~~tää~ kUormaus~j~n riippuvuus kuor
mattavien tukkien, pölkkyjen kdos~a. · Yhden miehen kuormaus
työssä e:d keskiarvojen .murtoviivat .· ku1ke,ra..t .. huomattava.sti 
lähempänä toisiaån kuin kahden niiehen ·suori ttae.Ssa: kUOl'maus
ta. Jälleen on todettava, että .val·ta-ai'V'on •J:ferusteell.a piir
r et-ty mUrtoviiva ori· lq.llussaan huoma~t-å.va·sti ·.epät-asais-empi ja 
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mutkittelevampi kuin toisten keskiarvojen perusteella vede
tyt murtoviivat. 

Kun tässä on käsillä kaksi toisiaan vastaavaa kuormaus
aineistoa, jotka eroavat vain kuormaajien ~ukumäärän puo
lesta, voidaan aineistojen perusteella tarkastella, eroa~~t
ko kuormausajat oleellisesti toisistaan,vai ovatko aineis
tot siksi hajanaiset ja päällekkäin lankeavat, että eroa-
vuul~sien voidaan epäillä johtuvan vain sattuma~ta. Tämän to
teamiseksi vertaillaan eri suuruusluokkia olevien t~~~ien 

lastausaikoja keskiarvoaikojen perusteella. Seuraavassa as e-
telmassa esitetään aritmeettisten keskiarvojen _erotukset 
kesk i virheineen ja näiden suhteet. ·samoin esitetään vertai
lun vuoksi keskeisarvojen ja valta-arvojen erotukset suuruus
luokittain. 

Tukin kuutio,! 
·3 ' 1 

Mlm M2m 

M_ - M 
J.m 2m 

Me1· - Me2 · m . m 

i 

1 

3 

5.1 + 2.1 

5 . r - 7 9 

11.3 ± 2.5 2le9 ± 3.0 36.3 + 365 

._ 

29. 7.' ... 38.9 

~ ... ' . . ... 

Keskiarvojen: erotust en ~·a näiden keski virheiden tarkas
telu osoittaa, · e·ttä· jo ·3-: j . luokassa: mahdollisesti on eroa; 
niin· et'tä yhdeltä: ·mi.ehel tä kuluu siis yleisestikin arvos
tellen enemmän aikaa kuin kahdelta mieheltä. Seuraavissa 
suuruusluokissa .tällainen ~ro . käy r.i~dattomasti ilmi • . 

- · Val ta-a3on niukaa~ - a~ostellen yksi mies kUluttaa 5 j 3, 
7 j3 ja 9 j tukkeja kuormatesse.an .n, 30• • •40/100 Min enem-. 
män aikaa kuin kaks~ miestä. Keskiarvoisesti 5 j3 tukeille 
hän kuitenkin käyttää vain n. 11/100 min, 7 j3 tukeille n. 
22/:ioo ·m:tn: · ja 'vasta ·.9· j3 tukeille n. 36/100 min ·enemmän ai-
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kaa kuin kaksi miestä. Keskeisarvojen mukaan arvosteltaessa 
tullaan lähemmäksi keskiarvoisia aikoja kuin valta-arvo~ 
käy7.ettäessä, KailrJden eri keskiarvojen mukaan arvostelta.·
eesa päädytään siiher~ . trttä kahden miehen lastaus käy nope·-
c~~i~ . Aritmeettinen leskiarvo keskivirheinaan antaa tosin 
niukei'TlinCi.t erot, mutta samalla varmuuden--siitä, että näissä 
oloissa lastausta suoritettaessa kaksi miestä aina suoriu
tu'-.1 työstä keskiarvoisesti nopeammin kuin yksi. Esimerkki 
on tahallisesti valittu tässä näin yksinkertaisen sel vå.s·be, 
asiasta, jotta tulos voitaisiin kontrolloida puhtaalla käy
tä!lnon kokemu.l<seen pohjautuvalla ajattel ulla. Pelkkien c.::;.
ka-Gutkimmmineistoj en silmiiilemisellä toisten aineistosar
jojen keskimääräinen suuremmuuden yleispätevyys ei ' olisi ol
lut niin itsestään selvä. 

Pa~eripuupölkkyjen purkaminen käsin hevosreestä 
..... ~ . 

Viimeisenä tässä tutkimuksessa. on tarkastelun kohteena_ 
paperipuupölkkyjen purkaminen käsin hevosreåstä. On siis· ky
syiey's verraten yksinker.taisesta työstä. Käytettävissä ovat 
aikatutkimusaineistot yhden, kahden ja neljan metrin pitu~s
ten pölldkyjen purkamisesta suunnilleen samanlaisissa olosuh
teissa. Aikatutkimusaineistojen hajontakuvioita .esittävät 
kuvat 9, 10 ja 11._.-· 0n huoma:ttava, e·ttä_ :P?_ikk:yjeri koot· on 
ilmoitettu tässä tilavuusmi_ttoina, . jc>:ten ~~ri pi tutsten pölk
kyjen vastaavat suuruus1uokat ·edustayaJ l._äpimitöil taan '· er.i 

· vahvuisia pöllcl<Y.)ä~ Pölklcyjä. nos'teltaess·a. ·katsotaan riimit-. 
täin kuutiotilawuderi (painon) : päaasiassa vailqlttavan käsit
telyaikaan. Pituuden vaikutus-ta ·iCä:si tteiyaikaan voidaan r..äin 
myös parhaiten vertailla, kUn pölkkyjen: .tilavi.lus on saina, 

Hajaantumiskuvioista havaitaan, että käs.i t _telyajat, ete~
kin pienempiä pölkkyjä kuormasta purettaessa keskittyvät .. ~ 
voimakkaasti muutamiin aikaintervalleihin.! Niinpä 1-metris, 
ten pölkkyjen, ·· jo-iden ·lruutio' ·on-·0.-005~1ft3,-- tapacl<:sista 5ooO .. 
% kuului·. aikaluokkaan 10/100 min jp. J.'J.8 % aikaluokkaa.n .. ~/ 
100 min~ · ' 2-metristen piel".:inunän pölkkyiuokan ( 0. 01 m3) ylei
sin aikaluokka oli 15/100 minJ siihen . aisältyi . 5961 % tapa
uksista. · 4=metrisen tavaran purkamisa.Jat eivät. keskity yhtä 
voimal<kaasti kuin edelliset, mutta niidenkin hajaantumisku
viot ovat suhteellisen korkeita kautta linjan, 
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Aineistojen neliöpoikkeamat ja suhteelliset hajonnat ovat 
seuraavat: 

l-metrinen tavara 

Pöl n kuutio 

j 6, min/100 3~20 · 3.73 4.33 7.67 

v, ;% 35.2 33.6 30.3 40.4 1 

! 

2- ja 4-metrinen tavara 

Pölk.yn kuutio,m3 . 0.03 i 0 .05 i 0,07 1 0.09 1 O.ll 0.01 

6, min/100 
1 

2-m 7.71 8.68 10.78 13.38 22.14 

4-m 10.31 11,40 14.62 15.11 17.14 

V' % .· 2-m 39.5 36.9 37.3 37.5 51,6 

4-m . 
1 

149.1 
1 

49.4 56.7 57~7 53 . 9 

Neliöpoikkeamat kasvavat _,kaiki~sa sarjoissa yleensä prog
ressiivisestL Suhteellise·t · hajonnat pysyttelevät kussakin 
pituusluokassa samansuurui'sina ja 1- sekä 2-metrisen tavaran 
osalta samoiss·a :puitteissa~·· 4-metrisen tavaran purkausaiko
jen hajonnat ovat keskiarvoisiinkin purkau&~ikoihin verrat
tJJ.ina. selvästi isompia kuin lyhyemmän tavaran, 

'Vinouden mittaluvut eri sarjoille ovat seuraavat: 

1-metrinen tavara 

Pölk n ~utio .. m3 ö.oo 

1?-'ear.s~ni.n ·v~nau~ " ·~ .• 09 . j +.0,16 

Viriousprosentti' · ·-:~·'1. . ·1 -7 .-4 

+0,19 

-5.4 -9. 4 

1 • 
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Kuva 10. PaperipuupH1kkyjen purkaminen kAein hevoereeetä, 2-m. 
Pig. 10. Manual unloading of pulpwood bo1te from horee e1eigh, 2-metre. 
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P e a r s o n i n vinousluku osoittaa tässä aineistossa 
jonkinlaista säännönmukaisuutta, samoin osittain vinouspro
sentti. 

2- ja 4-metrinen tavara 

Pölkyn kuutio,m3 j OoOl 0.03 0,05 0.07 o.o~ 1 O.ll 

Pearsonin 1 

vinous 2-m 1 +() .07 +0.09 +0.27 +0.61 +0.77 
1 

4-m +0.34 -0.04 +0~55 +0.17 +0.69 

Vinous-
2-m -9.4 -2.9 -5.0 -4.2 -2.5 prosentti 

1 
4-m -4.9 -2.2 -6.4 -7.3 -9, 2 

Havaitaan, että 2-metrisen tavaran aineiston P e a r -
s o n i n vinoueluvut kasvavat säännöllisesti ja hyvin prog
ressiivisesti. 4-metrisen tavaran aineisto vaihtelee epä
säännöllisesti. Vinousprosenteissa ei ole todettavissa sel-
vää säännönmukaisuutta. 

Hajontakertoimet saivat seuraavat arvot: 

1-metrinen tavara 

Pölkyn kuutio, m3 0.005 0.015 0.025 0.035 

M 
4.6 1.9 2.4 1.9 Mi 

.Ma 
3.3 2.7 2.1 2.2 

M 

Havaitaan, että huolimatta hajontakuvioiden suhteellisen 
suuresta keskittymisestä hajontakertoimet ovat melkoisen 
korkeita. Tendenssinä näyttää olevan niiden pieneneminen 
pölkyn koon suuretessa. 
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2- ja 4-metrinen tavara 

Pölkyn kuutio 1 m3 O.Ol __ p. 03 O,.C5 0.07 Oe09 0.11 

M 2-m 3r9 4 ~ 7 5.8 2~4 8.6 Mi 

4-m . 4 ·.2· 4c6 5.2 5.6 2.1 

Ma 2-m 3.8 
.. 

3 . 2 3 . 3 2.1 
M 2.7 

4-m 3 cl . 2.8 3&3 4.0 2.4 

2- ja 4-metrisen tavaran purkamisaineistojen hajontaker
toimet ovat eräin poikkeuksin suunnilleen samaa suuruusluok
kaa kuin 1-metrisen, mutta eivät oscita selvää tendenssiä 
mihinkään suuntaan . Tässäkin on tehtävä .. sama toteamus kuin 
kaikkien muidenkin edellä ' ~si tel tyj~h me'tsätöiden aika tutki-

. musaineis tojen suhteen on tehty, ni~i t 'täin että hajontaker
toimet eivät näytä olevan käyttökelp?isi?- arvosteltaessa· ai
neistojen luotettavuutta ja käyttökelpoisuutta. . . 

Kuvissa 9a, lOa ja lla esitetään samaan tapaan kuin aikai
semminkin työajan riippuvUutta tavaran koosta. Huomataan, et
tä 1-metrisen tavaran purkamisaikojen kaikki keskiarvot kol
messa pienimmässä suuruusluokassa sattuvat ·-hyvin lähekkäin; 
vasta viimeisessä luokassa mediaani ja varsinkin modi jäävät 
huomattaVa.sti ·aleriunaksi 'kU·ih ·ari tmeettineil- keskiarvo.Jos täs
sä arvosteltaisiin modin mukaan keskimääräistä purkamisaikaa, 
se jäisi ::melkein , samalle :tasolls kuin edellisen ~uuruusluoka~ 
Aritmeettisen keskiarvon antama kuva on varsin toisenlaine~ 
Sen mukaanhan keskimääräin~n työaika lisääntyy suhteellises-
ti enerruhän kuin pien13mmissä :l.uokissa. ·-

Kuvan lOa antama kuva on vielä räikeämpi. Modi tekee kä
si ttämät.tömän mutkan alaspäin pölkyn koon suuretessa. Kuvas
sa lla· modin ,murtoviiva polveilee parikin -kertaa, ja muiden
kin . keskiarv~jen . murtoviivat ovat epämääräisempi~. On huo
mattava, että 4-metrisen tavaran purkamista ko~keva aineisto 
on huomattavasti pienempi kuin edellisten, joten epätasaisu~ 
det selittyvät tästäkin johtuvi~s i. Sellaisissa tapauksissa 
modi tämän mukaan näyttää olevan erikoisen epävarma havainto
jen keskiarvona. 
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a1111 a.., a111 a.7 a__, a1 
P6lkJI" lcvul'-, ,r.,.,l 

c.,N~ ,.,f • .,l •/ 111• bo/'1; cv..-.. 11.) 

KUTa lla . Pepor1p!11lp8lltii:J"Jon purltulllon 
tl.ein heToareaati, 4-a. 

Pic. lla. bnu.l unloa41ng ot l>nlpwood 
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Kun 2- ja 4-metrisen tavaran purkamisaineistot ovat ryh
mitetyt samanlaisiin aika- ja pölkyn suuruusluokkiin ja kun 
työt tiedetään suoritetun hyvin samankaltaisissa oloissa, 
vertaillaan seuraavassa aineistoista saatuja purkamisen ai
ka-arvoja, kuten eräiden aikaisemmin esitettyjen aineis-:·o
jen suhteen on tehty. Tässä jätetään taas vaille huomiota 
syyt, joista eroavuudet johtuvat. Halutaan vain todeta, on
ko niissä olosuhteissa, joissa näiden aineistojen antamat 
purkamisaika-aineistot on kerätty, 4-metristen pölkkyjen 
purkaminen keskiarvoisesti joutuisampaa kuin vastaavan t i
lavuuden sisältävien 2-metristen pölkkyjen. Aritmeettise t 
keskiarvot osoittavat niin olevan. Keskivirhelaskelmilla 
asia kontrolloidaan seuraavassa: 

Pölkyn koko, m3 o.o3 0.05 0.07 0.09 

1 
M2m - 144m 2.5± 0.43 5.8 ± 0 .5:) 9·9 ± a.62 16.7 ± 0 . 81 

M2m - M4m 
5.8 11.6 16.0 19.6 

~ 
M2m- M4m 

Me2m- Me4m 3·3 5.2 10.6 16.8 

Mo2m- Mo4m 5.2 2.5 9.8 2.2 

Aritmeettisten keskiarvojen mukaan arvostellen ei ole mi
tään epäilystä, etteikö 4-metrisen t avaran purkaminen kysy
my~~essä olevissa oloissa olisi joutuisampaa kuin 2-metrisen 
tavaran. Myös mediaanien ja modien erotukeet viittaavat t ä
hän, va i kkakin ne vaihtelevat melko epämääräisesti. _ 

1 

1 

1 
1 
! 
1 
1 , 
1 
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T u ·l o s te n y 1 ei s ta r k a ,s te 1 u 

Esitetyistä metsätöiden_muutamien tyypillisten, käsin 
suoritettujen, raskaiden työvaiheiden aika-aineistoista -
hajaantumiskuvioineen, eri keskiarvojen kulkua esittävi.."le 
murtoviivoinaan ja tilastomatemaattisine tunnuslukuineen -
voidåan saada verraten selvä ja havainnollinen kuva niistä 
mahdollisista lainmukaisuuksista, joita tällaisten töiden 
suoritusajat noudattava-t. Aikahavaintojen määrä kunkin 
edellä e_s i tetyn työn jokaisessa pölk:ynsuuruusluokassa oli 
suurimmassa osassa tapauksia joitakin satoja, eräissä pa
rikin tuhatt~ ~a vain muutamassa alle sadan. 

Yleispiirteenä voidaan todeta, että mainitut lainmukai
suudet eivä~ useinkaan näytä olevan varsin yksinkertaisia. 
Tämä ilmenee tunnuslukujen oikullisesta vaihtelevuudesta, 
silloinkin kun aineistot _ovat laajoja. 

Aika-aineistojen hajon·t~ .. 

Keske-inen· ja tärkeä se-ikka on eri aika-aineistojen hajon
nan laatu ja laajuuso Eri aineistoja tarkastet'taessa ilmeni, 
että ne hajaantuivat suurin piirtein ns. nor~aa~ikäyrän mu
kaisesti. Tämä voidaan todeta kuvist? ~2·••15, joihin on 
piirretty eräitä edellä esitettyjen aineistojen tyypillisiä 
hajontakuv;i.oita samaan mittakaavaan normaalik.äyrän kanssa. . . 

Kun hajonnat noudattavat pääpiirtein normaalia.hajontaa, 
voidaan kunkin aika-aineiston keskiarvolle lasketusta keski
virheestä -päätellä, miten luotettavasti saatu keskiarvo riit
tää edustamaan kyseessä olevan työn keskiarvoista suoritusai
kaa ylsisassäkin mielessä. Vastaavasti voidaan aineistojen 
neliöpoikkeamien suuruudesta pää-tellä~ miten suuret aineis
tot tarvitaan haluttaessa määrittää keskimääräisiä. työnsuo
ritusaikoja tiety~lä tarkkuudella. 

Kuviin 16•, •18 on piir::etty kaikkien tässä tutkimuksessa 
käsiteltyjen aineistojen suhteelliset hajonnat eri läpimitta
ja pölkinsuuruusluokissa. 

Kuvassa 16 oyaj; erilaisten sahau .... töiden eri läpimi ttaluok
kien suhteellisia hajontoja kuvaavat murtoviivat. Havaitaan, 
ottä kuusipaperipuiden pölkytyksen murtoviiva on korkeimmal
la (10 cm läpimitta luokassa yli 60 % tasolla, 14 cm luokasta 
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alkaen n. 40% tasolla). Vastaava mäntypaperipuiden pölky- . 
tystä koskeva murtoviiva pysyttelee huomattavasti alempan::~. 
(35~··40% vaiheilla). Kuusitukkien kaatoa koskeva rnurto
vii va alkaa sekin poikkeuksellisen korkealta (ollen 1.4 cm 
luokassa 60% ja pysytallen senkin jälkeen 45% tienoilla) o 
Mantytukkien pölkytyksen murtoviiva on samalla tasolla l~i~ 
mäntypaperipuidenkin, Mäntytukkien kaatoa koskeva murto
viiva on suoranaista jatkoa kuusitukk.ien kaadon mur'tovi:L
valle (-mäntyaineisto oli huomattavasti järeämpää kuin vas
taava kuusiaineisto). Vanerikoivutukkien kaatoa kuvaava 
murtoviiva kulkee hieman alempana kuin samankokoisten män
tytukkien murtoviiva. Tämä on syytä panna merkille, koska 
koivlln · sahaus on tunnetusti raskaampaa kuin männyn. Eräiden 
työntutkijain mukaan - kuten aikais~mmin on mainittu - ras
kaamman työn aika-aineistojen pitäisi hajaantua suhteelli
sesti --enemmän kuin kevyemmästä työstä kerättyjen, Tässä 
näyttää asia olevan päinvastoin, 

Yleisesti katsoen todetaan, että 

1) kaato- ja pölkytyssahauksen aika-aineistojen suhteel
linen hajonta on yleensä 30•••45 %; se saattaa kui
tenkin kohota pienehköläpimittaisia kuusia. koskevis· · 
sa sahaustöissä 60 %:iin , 

2) hajonnoilla on lievästi laskeva suunta katkaisuläpi·· 
mitan suuretessa. 

Tukkien käsinkuormauksesta hevosrekeen kerättyjen aineis
tojen hajonnat ilmenevät kuvasta 17 • Sen murtoviivojen ku
lusta havaitaan, että 

1) 

2) 

yhden miehen suorittaasaa kuormausta suhteelliset ha
jonnat liikkuvat 50 % tienoilla ja O$oittavat lie
vää alenavaa suuntaa pölkyn suuretessa, 

kru1den miehen suorittaessa kuormausta suhteellinen 
hajonta on hieman suuremp'i (47• -.63 %) , mutta piene
nee voimakkaammin pölkyn suuretessa. 

Paperipuupölkkyjen purkamiseen käsin hevosraastä kulunei
den aikojen suhteelliset hajonnat käyvät ilmi kuvan 18 mur
toviivoista. Havaitaan, että 

· J:) - suhte·elliset hajonnat vaihtelevat 30• • ·60 %, 
2) suhte.elliset hajÖnnat osoittavat - päinvastoin kuin 

edellisissä töissä - nousevaa suuntaa pölkyn tilavuu-
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den suuretasaa ja pituuden lisää~tyossä. 1 m pölY~
jen purkamisen suh·&eelliset hajonnat vaihtelevat 30 
••• 40 %~ 2m pölklcyj,m 37 • ••52 % ja 4 N pölkkyjen 
49···58 t{o. 

Kaikissa tarkastellli~ kohteina olevissa töissä suhteelli
set hajonnat liikkuvat 30 • • • 60 % rajo:.ssa. Yorrattu..··u~. työn
tutkimuskirjallisuudessa esi~ettyihin ne ovat huomattavan 
korkeita. 

·· Yksityiste:J. aikahavaintojen suhteellinen koskivirhe on 
tuota samaa 30 • • • 60 ~ suuruusluokkaa·, Jos työstä tehciään 
esim. 100 aikahavainto~, niin näistä laskettu aritmeett:.:1en 
keskiarvo saattaa erota todellisesta keskiarvosta mahdolli
sesti i3 • • •±6 %. EdeJ.leen ·.roidaan se.~oa , että todellinen 
keskiarvo ei poikkea todenni:i.köisesti enempää kuin ±6• • ·±12 % 
eikä varmasti enempää kuin ±9•••±18 %. Jos haluttaisiin 
keskiarvoja, jotka eivät poikkeaisi enempää kuin mahdolli
sesti ~1 % todellisesta keskiarvosta, olisi aikahavaintoja 
oltava 900 .. •3 600; .jotta tämä olisi todennäköistä, tarvit
taisiin 3 600•• •14 400 havaintoa ja varmuus saataisiin vas
ta . 8 100•••32 400 havainnosta , Havaintojen lukumäärä r~ip
puu juuri suhteellisen hajonnan suuruudesta. 

. 'Nyt on kuitenkin huomattava, että mätsätöiden aikatutki
muksia suoritettaessa saadaan samanaikaisesti tavallisesti 
kokonaisia sarjoja aikajak~antumisarvoja eri läpimittaluo
kittain jne. Nämä rinnakkaiset ja peräkkäiset sarjat aut
tavat ja helpottavat ratkaisevassa määrin tuloksia lasket
taessa, koska interpoloimalla ja graafisesti voidaan täyt
tää puuttuvia-. tietoja, tasoittaa epätasaisuuksia ja saada 
vahvistusta ilmenneille lainmukaisuuks.ille mainittua huomat-
tavasti pienemmistäkin aineistoista .. · 

.. 
Teollisuuden työntutkimuksissa käytetyt hajontakertoimet 

olivat tämän tutkimuksen aineistoille seuraavaa suuruusluok
kaaa 

Paperipuiden pölkytys 
Mäntysahatukkien pö~kytys 
Paperipuiden kaato ··· 
Mäntysahatukkien kaato 
Vanerikoh·ujen k.aato· 

M . 
Mi 

- l.Z·· • •9·1' 
1.4•••3 .. 5 
2.0 .. •1.2 
2,1•••3.5 
2.4 .. •4.7 

Ma 
T 

2,0•••5.7 
1.7 .. ·2.8 
2.5•. •7 ·3 
2,1••·2.5 
2,0• .. 2.7 



- 80 -

Tu.k!.ci.en kä.sinlastaus 3.0u•8.7 2 , 1•••3.6 
1 m paperip. purkaus L9• • •4 . 6 2.1•••3 3 
2 m II 11 2.4•. ·8.6 2,..1•. ·5.6 
4 m ' ;! 2,l• c•3 8 2.4••"4~0 

Havaitaan, että näin lasketut hajontakertoimet ei7ä~ py
sy läheskään niissä enimmäisrajoissa (1,3), joita niille 
teollisuuden työntutkimuksissa asetetaan, Muutenkin ne yaL~
·;;elevat ilman selvää säännönmukaisuutta . On syytä mainita, 
että, päinvastoin kuin teollisuuden työntutkimuskirjallisu~
dessa on esitetty , nyt käfiillä olevissa aineistoissa ensim
mäisen hajont~);ertoimen E-m.) arvot olivat usein auuremp'ia 
kuin toisen (-~). Edellä olevan perusteella voitaneen kat 
s _on., ettei metsät-öiden aikatutkimusaineistoja arvostol taessa 
hajontakertointa voida sanottavammin käyttää hyväksi , 

Yhteistä kaikkien edellä esitettyjen metsätöiden aika- ai
.neistojon hajontakuvioille on niiden samansuuntainen epäsym-

. metrisyys, Hajontah.."U.vion· ·huippu on t:5"'Ll1 vasemmalla ja kuvion 
oikea kylki on loivempi kuin vasen, Mitä pitempiaikaisesta 
työvaiheesta on kysymys, sitä ~oivåmmalta aikajakaantumisku
vio näyttää. Kuten edellä on esitetty, ei suhteellinen ha
jonta kuitenkaan työajan pidetessä suurene, vaan useimmin 
päinvastoin pienenee. 

AikaJa.kaantumiskuvioiden vino.uden mittaamiseksi niille 
laskettiin sekä p e a r s o n i n vinousluvut (aritmeet
tisen keskiarvon ja modin erotuksen suhde neliöpoikkeama.an) 
sekä L . i n d e b e r g i n vinousprosentit (keskiarvoa 
suuremmat tapaukset prosenteissa kokonaismäärästä m~~nus 
puole t kokonaismäärästä)~ Seuraavassa näe~e, missä rajois·
sa tämän tutkimuksen aineistojen mainitut vinouden mittalu
vut vaihtelivat, 

Paperipuiden pölkytys 
Mäntysahatukkien pölkytys 
~aperipuiden kaato 
Män tys·aha tukki en kaato 
Vanerikoivujen kaato 
Tukkien ·käsinlastaus· 
1 m ·pa'pE:lrip . purkaus· 
2m ··· u 11 

4 m II II 

Pearsonin 
vinou~ 

-2.07 •• •+0. 46 
-o.l5 •. •+0.42 
+0.11• •• +0.48 
+0 . 15• . · +0 46 
+0 . ~4 ·. •+0 .61 
+0 .03 •• •+0 . 51 
+0 . 09 •. •+0 .61 
+0.07•. •+0.77 
-o .04 •••+0.69 

Vinous
prosentti 

- 8~8 ··· 0 , 0 
-10 .9•••+2. 5 
-12.4···-2.8 
-10.9•·•-6.9 
-15.6···-6 .. 4 
-12 ~1·' •-4 . 0 

9.4···-1 . 7 
5.6···-2 . 1 

- 4 .0 · , .. _2 ·4 
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Voidaan ,todeta, ~ttä tunnuslukuje·n arvot pysyttelevät 
yleensä tietyissä, melko yhdenmukaisilta näyttävissä rajois
sa • . Mittalukujen käyttökelpoisuus ei kuitenkaan ole sanotta
van suuri,- sillä mitään yksinkertaisia lainmukaisuuksia .(ku
ten esim. selvää riippuvuutta käsiteltävän kappaleen koosta) 
ei edellä olevissa yksityiskohtaisissa analyyseissä voitu 
todeta.· ·Näin ollen ei eri töiden ja eri läpimi ttaluokki~n · 
hajontakuvioiden muotoa ole mahdollista riittävän tarkasti 
etukäteen päätellä, vaan se ilmenee ,våsta kyllin laajoista 
aika-aineistoista . Näin jää ainakin tässä esitettyjen ai
neistojen mukaan pois eräs ma.p.dollinen ·oikamenetelmä, josta 
muuten voisi olla ·melkoista käytännöllistä hyötyä metsätöi
den aikatutkimuksissa, nimittäin se, että kerättäisiin vain 
pienehkÖjä aika-aineistoja, .'joista valta-arvoluokk.a selväs
ti kävisi ilmi . Kun eri töideri hajontojen suuruud~sta ( ·tä
~n ·tutkimuksen perusteella) o~ melkoisen hyvät tiedot, voi
· taisiin keskiarvot .laskea p e a r s 0 n i n vinouslukujen 
· ja 'neliöpoikkeamien avulla. 

Keskiarvot 

Aineistoieita lasketuista erilaisista keskiarvoista, ni
mittäin aritmeettisesta keskiarvosta, ~eskeisarvosta (medi
aanista) ja valta-arvosta (modista), aritmeettinen keskiar
vo osoittautui parhaaksi • . 

Keskeisarvon lukuarvot olivat jokseen~in s~nnöllisesti 
pienempiä kuin aritmeettisen keskiarvon. Jos sii,s aikaha
vaintoaineistojen normalisoinnissa ne. valituksi ajaksi 
olisi otet~u keskeisarvo, olisi saatu· systemaattisesti pie
nemmät työn suoritusajat. Aikaisemmin on jo viitattu mm •. 
S ä 1 1 f o r s i n kantaan, että keskeisarvolla ei voida 
katsoa olevan mitään etuja aritmeettiseen keskiarvoon ver
rattuna. Keskeisarvon laskeminen suurista, luokitelluista 
aika-aineistoista on sitäpaitsi _työläämpää kuin aritmeetti-
sen keskiarvon laskeminen. · 

Valta-arvo, joka teollismtden työntutkimuksissa hyvin 
voidaan hyväksyä aikajakaantuinissarjojen normaliaoimiseen 
ja joka eräiden työntutkimuksen oppikirjojen mukaan katso
taan parhaaksi ja johdonmukaisimmaksi tunnusluvuksi ja jon
ka sanotaan yleensä vievän oikeaan tulokseen, osoittautui 
käsillä olevien metsätöiden aika-aineistojen tunnuslukuna 
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epäluote.ttavaksi suuriliekin aineistoille. Pienehköissä ai
neistoissa valta-arvo hypähteli hyvinkin säännöttömästio 
.Johtuen hajontakUvioiden yleensä samansuuntaisesta vinou.des
·ta valta-arvo antoi käsillä olevissa aineistoissa säännölli
sesti aritmeettista keskiarvoa ja k~skeisarvoa pienempiä ar
voja . Jos valta-arvoja käytettä-isi-in edustamaan töiden 
k~ski~ääräisiä suori tusaikoja,-. saataisiin säännöllisesti p:ie
ne.mpiä "kokonaistyöaikoja, Jos saatuja valta-arvoja korjail
taisiin .kaavamaisesti tai mielivaltaisesti, jouduttaisiin 
puomattavasti heikommin perusteltuun menetelmään kuin mitä 

_ aritm~ettisen keskiarvon käyttäminen sellaisenaan on Tämä 
ka,ikki koskee n~menomaan · käsitt~lyn alaisina olevia, lihas
voimin "suoritettavia _metsätöitä, joissa työntekijät itse va

. litsevat työskentelytapansa, -järJestyksensä ja -nopeutensa 
ja joissa tämän vuoksi aikatutkimuksin pyritään määrittämään 
vain na~den töiden keskinäisiä, suhteellisia työaikoja. Nor-
maalisuorituksen yleispätevään määrittämiseen eivät aikatut
kimusaineistot riitä, mikä on selvästi käynyt ilmi esite
tyistä hajonta- ja keskivirheluvuista. Vain kyllin laaja,yh
denmukainen ja riittävästi työtulokseen v~ikuttavia eri te
kijöitä huomioon ottava, keräystavaltaan tarkoitusta vastaa
vat vaatimukset täyttävä t~lasto - ke~paa perustaksi ke~keis
ten metsätöiden normaalisuoritusten määrittämiseen . 

Edellä tehtyjen analyysien antamien tulosten johdosta on 
perusteltua katsoa, että metsätyöntekijäin lihasvoimin, it
senäises-ti ja urakal;J.a suori tta.mista metsätöistä kerätyt, 
keskeiset ja perustavaa laatua olevat aikatutkimusaineistot 
laajuutensa, käsi_ttelynsä ja tasoi tusmenetelmiensä puolesta 

·- pystyvät antamaan näistä töistä ja niid~n vaatimista ajois
ta sellaisia tie~oja, joiden perusteolla eri työeriin kuulu
vien aikojen suhteet riippuvina niihin vaikuttavista tärkeim
mistä tekijöistä tulevat käy~ännön tarkoituksia varten tyy
dyttävällä ja luotettavalla yleispätevyydellä selvitetyiks~ 
Pienempien aineistojen,- yksinkertaisempien tunnusiukujen - ja 
aineistojen subjektiivisen, heikosti perustellun ennakkokar
sinnan käyttö veisi pohjan niiltä yleispätevyyden vaatimuk
silta, joita nimenomaan tämän kaltaisten metsätöiden työntut
kimukset aikatutkimustensa tuloksille ·asGttavat. 
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ANALYSIS OF THE TIME STUDY :MATERIALS OF 

SOME FOREST JOBS 

S u m m a r y 

P r e f a c e 

One of the most important .aids to f orest vrork studies, 
and for other work studies also, is time s~udies . The usu
al procedure is to collect a considerable amount of' time 
observation materials on thc jobs to be studie.i, and to 
compile correlation tables on their basis . 

In industrial work studies easy and quick methods are 
generally applied in collecting and treating the time study 
materials . The manuals and text- books point· out that a rel
atively low number o~ observa~ions · is sufficient for the 
purpose. 

The present investigation reviews ext.ensive time study 
materials ' from certain ~JPical phases of fo~est work . 1he 
object is to study· the possibili ties of applying the. time 
study mathods of industrial work studies to forest work 
time studies and to the treatment of the materials of the ' 
lattor . 

As the extent and reprssentativeness , of time study mate
rials required for forest work studies hava already been 
discussed - e . g . by the FAO team dealing with forest jobs 
and their work studies - it has been considered desirable 
to publish the present investigation which analyses the ex
tensive time study materials collected on practical forest . 
work a.! d provides fl. realistic basis on which to judge the 
extent, ade~uacy and distribution of forest work time study 
materials, particularly those applying to wage grounds . 
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I n t r o d u c t i o n 

The Position of Time Studies in Work Studies as a \Vhole 

Time studies still constitute the most important method 
in work studies, although papers by both researchers and 
the leading exponents of pract ical work study indicate that 
time studies alone and in themselves are not enough to pro
vide a solutien and the results sought, expressly not in 
work study aiming at rationalization, As regards manual 
work and heavy physical labour in particular it has been 
remarked, quite correctly in a certain sense, that the mere 
measurement of working time and this is what the expression 
time study naturally impli.es, does not provide a true pic
ture of the energy spent on the work . For this reason work
physiological energy measurements have been recommended in 
con.junction wi th time s tudies, or possibly to replace time 
studies altogether . · 

An important argument against the serviceability of en
ergy measurements in. measuring work output in forest work 
is, of course , that ·they must ignore the mental effort in
volved . All forest work investigators have been of the 
op.inion that although forast work must primarily be consid
ered heavy mus cular work .the- work resul t nevertheless de
pends · t o a high degree on intsllectual offort also. This 
is where forest work differs on many points from other types 
of heavy manual work . Due to differences in tree diameter, 
height, position in the forest, weather, terrain, etc., the 
work can n~ver be ordered schematically; for each stem the 
succession. of jobs, working posture, amount of effort and 
working methods even must be cbosen by deliberation which 
requires mentål effort. Hence the intellectual capaci'ty and 
occupational skill of the worker have an important effect 
on the work result. As forest work is heavy physioal work 
also in that the worker's physical size and his total · mus
cular strength govern the limits both of the.momentary ef
fort · (haulage and lifting jobs) and prolonged strain (saw
ing jobs) he is capable of - limits that var~ widely with 
the individual - the energy consumed on identical work and 
to produce identi·cal work resul ts is nowhere near the sama 
for all workers. In other types of heavy physical work it 
is mostly possible to carry out the work by adapting it to 
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the worker's physical resources. But in forest work the 
job· c~~not be modified to suit the worker's strength. The 
size of the trees to be felled and : dime-neions of the arti
cles to be produced are pre-determined. 

Hence the best and almost the only. means ·of measuring 
the work is to maasure th~ working time; i~e. time studiesn 
In this respect forest work studies foilow the . same lines 
as e.g~ industrial work studies: time 'studies and calcula
tions based on them are of p~ram~unt ' importance. 

' The key position of time studies . in work study is con-
ceded e . g . by P r e s g r a v e . and P u k k i 1 a (p~9) ·~ 
as indeed it was already when ,_ T a ·Y 1 .. o r · began h;is yrorx 
studies . "He (Taylor) also claimed time to: be· far. the mos·jj 
impö:rtant . e1ement in scien.tific ,management" (P· r . e ·S g r a.
v ·e, p . 9) . As time study is · expressly m~asurement et 
the ' amount of work performad· its technique shou1d have the 
character of measurement . ··.On the other hånd, . ii; can be as
serted· that "a tru1y and indisputably tenable time study 
of human work, its measurement , is a problem not yet fully 
reso1Vt3d a1 though in practice i t has been effected by so.:rr
era1 methods for a long time a1ready". (P :ukki 1 a,p.l7)e 

The Position of Time Studies in Forest Work Studies 

Forest work studies are carried out today in most for
estry countries . As pointed out above , time study is the 
most important means of forest work study. In .this _conne_c
tion it is necessary to point out that when forest work 
studies in general are discussed time stu~ must be under
stood in its entirety. This means · the inclusion in the con
cept of statistical time stud~es too . Mostly, howevar, work 
study is considered to include time studies propar made 
with a stop watch . The present paper dea1s solely with this 
type of time studies . 

In the Northern Countries Sweden was probably the firs t 
to introduce forest work time atudiea . In Fi.nlarid · -forest 
work studies began around 1930 in the form of private in
vestigationa by A r o, Las s i 1 a, ånd V u o r ' i s
t o. They all employed time etudy as the ~vestigation 
method. The research institutes at present engaged .in for~ 
est work atudy in Finland oontinue on the basis oreated by 
the above researchers. 
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Tim~S~udy Methods ·. t,,.. 

·All work studymanuals oontain detailed descriptions of 
the different methods and ·teohniques of time study . Therc 
are several time recording methods. The oldest of thcm is 
the continuous method." This.' method, however, necessitat es 
subsequent calculat.ions wi th their inherent potential e::-
rors. Another well-krioym me.thod is the zero-posi tien meth
od, in whic_h the .hand of the timepiece is always returnec. 
to +,he star~ing point. An advantage of this method is an 
e·conomy .'in conversion' ·calculations. Anothe·r considerabl::l 
advantage-is that · the ti~e trucen on a job can be seen and 
noted down ·immediately and simply. A weakness may be that 
the··value recqrded··-inost often may tend, thr.tmgh habi t on 
the· part of the tiine keeper; ei ther cons.ciously or subcon-. 
sciously, te be favoured at the expense of values .on ei
ther side of ·this figure. Th& zero-position method, te the 
best of the vi-riter's lrnowledge, is the one most genera11y 
employed in industrial work studies. It is thå most usual 
method in forest work studies also. A third ~ethod is the 
stop method,' It is employed where phase-fraction readings 
are difficul t to obtain .• Wi th this method of course the 
time study is not continuous; hence it requires a consid
erably longer study time to col1ect materials as large 
as those Öbtainable by the previous · methöds·. · 

Different investigators ·a.nd exper-ts on time study tech
nique hava· advanced the following suggestions on the num-
b·er of ·obServations : · ,;: r ,-. 

. : . ... 

'·-: 

Working ti'me, 
min. 

··: 
!.'. 5 

2 
1 

t·. •0 

t . 

Number of observations 
Niini (letter 4, Sällfore 

pp~6···7) (p. 179) 

·10 1 .. 
20 
30 .. 
50 

.. . -
{' 

,r 
~ 

~- . .. \ 

., 

10 
15 
30 

. 60 

Other._ figur~s also ha.ve been proposed, 

.. J.". 

... 
\-. ( . 

In forest work study in the Northern Countries in par
ticular, unanimity has prevailed on the point that the ma

, terials must be large enough in extent .to stand up to the 
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checks that can be applied by th9 various mathematico- sta
tistical me thods for an aSJ3essment of their validi ty. In 
most cases this means that the extent of the materiai can
not be determined in advance; it is decided on as a result 
of preliminary sturl.ies and "ultimately -by the _ treatnient cf 
the material collected.- In the latter case, in so .far ::.s 
the material does not . stand J.l.P to __ t:!le statistico-r.la_t:!lena.ti
cal checking effected by various m9thods, additional stud.ios 
w~st be m~de before the results can be- generally a~pli$d.In 
the forest work t ime studies offected in -Finland the ~te
rials collected , as a rule, ,have -been considerably more ex
tensive than ~he indust.rial work - ~ime study materials re
ferred to above. For nome jobs, for instance, there exist 
m~terials of several thousands of timc study observations. 
This applies especially to the most essent_ial 1 most freq_uenir 
ly occurring sizes of the pieces handled. This dissimilari
ty in the size af materials is due to the great differancas 

- in the character: of .the jobs to be studied and in the objec
tives of ~ork _ studies. 

~reatment .of Time Study Materials 

Time studies, carried out on ~ certain job, show that 
the time values vary although the work is e.ffected .at a 
roughly even rate and under unchanged conditions. This is 
because a human individual's work 'is in fact a complicated 
process in which inmlri\erable oontributory · factors vary con
tinuously . A general observatfon from-: a ·study · of the part
time populations of a mån accustcimed. to a certain : job is 
that they fall into gr,oups aocording to ·the freq_uency 
curve o~ the Normål or G a u s a · i a ri distribu~ion.Again; 
the formation of a· time observation ·group from similar maan 
values of the working times of different workens ·cån · also be 
clat:fsified according to the so-called ilormal- dis·tribution~ 
The variation within a material obtained from a ·workar's 
work and illustrating tbne distribution is, in the opinion 
of indus~rial work stud.y experts, relatively easy to treat, 
to "normalize". The time sttidy need not öontinue for very 
long before the distribution pattern is outlined. "This nor
malization then usually takes place by selecting as the re
presentative or established time either the most freq_uent of 
the measured times, the so-called mode, '· or the mea1;1 or the 
median. Other methods "1;oo are employed, though less often" 
(Pukki 1 a , pp. 26•••27). 
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'!'he no:tmalization of a group of average times of sever
al workers presents difficulties even in industrial work 
study. This is because it is difficult as a rule to ob
tain a · suffioient1y high number. of time study r esu1ts for 
a given job to permit statistica1 determination of the tj~e 
standard for the job without incurring unreasonable expen
sese Hence other means must be resorted to (P u k k i 1 a , 
p.. 27) ~ P r e s g r a v e in fact t .;rms the different 
normalization methods emp1oyed in time stucly as "substi
tutes for lacking statisticsil~ It is again necessary to 
point out that on this point also forest work study dif
fers from industrial work study. Abso1ute norma1 work out·
put figures have been avoided. For their determination con
tinuous statistics are collected · to find ou·t the "norma1 
wor~- output". 

.. • J ~ t 

Investigation of the Distribution of Time Study Materia! 

Materia1 obtained on the time study of a certain job,as 
pointed out above, is distributed more or 1ess in accord
ance wi th the G a u s s i a il normal curve ,; The various 
statistico-mathematica1 methods offer a large number of 
different possibili tias of invest-igating the di-spersion of 
such dis tri bu·t ion. . . . .. 

It must b€ pointed out that F o r n a 1 1 a z c1aims 
that- the range -of va.riation i-s. proportiona.te to the amount 
oL energy spent_ on the work per work unit, the dispersion 
growing with the amount of ener~ the work requires. Anoth
er generally accepted opinian is that great dispersion oo
curs · ;in conneqtion with "slowed" work . This has been empha
sized by many inveetigators. K r i s t · e n s s on (p .381 
et seq.) -is of _:th~ opinion tha t uneven rhythm requires 
mor.~ _ energy t~an - ~ven . On the basis of the above,therefore, 
the dispers.ion of slowed wofk, as roqui.t:ing more ene~gy, is 
hj,gher:_ ip valua than ~hat of work done at the normal speed, 
Hence the oonclusion reached is that put forth by P u k -
k , ~ 1 a (p. 109), that the variation in wor~ item times 
mu-st be of ~ery great importance from the point of view of 
studying work outputs. 

The measurement of the dispersion ~f forest work time 
study materials and the shape of the dieperaion pattorna 
will be discussed fur~her be1ow. 
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F o r e s t . J o b s a n d T h e i r 

W o r k s t u d i 9 · .s - . 
-The ·speei~l Character of Forest Work 

To the . general public the hest-lmovm characteristics of 
·f"orest work are probably i ts heaviness, sim:plici ty and P'L"'G

ly physical character. Certain points on which forest v10rk 
es·sentially differs· from industrial work are worth detail
ing in order to lend comprehension to the resul-ts ·. rof -the 
present investigation into the analysis of time· ·study ma..:.-.~ 
terial obtained in forest work studies. 

As a rule , the forest worker is no skilfed worker. In 
o.ther words , he has not served any organized apprentice~hip 
proper in his work- he is a sort of more . or less trained 
amateur. This is ·bacause the majority of . foreat workers 
have anothe·r occupation, usually farming, ~ o·r are farm la
bourers ·cc.mpelled by the seasonal characte-r .of agricul tur-

: al and forest work to work as general. labourers. · This doos 
not imply, however, that the forast worker has · no occupa
tional skill. A lack of occupational skill would add di
rectly to his difficulty ir! earning a living as forest work 
is .usually performe•l on a piece-work basis, i.e. · wages are 
p~id ·for the· work result produced. Work in tha forest is 
not "a.utomatic" ; and i t in no way resemblas· the !.'serial. pro
duction1' of industrial shops. Nature provides no .possibili
ty of repeating identical work motions, of constantly per
forming, identical tasks in tha forast~ The treås to ba 
handled vary all the time in size, shapa and proportions 1 

like· the terrain, distance between trees, olimatic condi
tions, illumination and- last but not least- theworker's 
own s t rength, alertness and willingness to v1ork . These 
last-mentioned factors vary in industrial work also, but 
the strenuous effort raquired in forest work, the fact that 
the worker mostly works by himself, and, on the other handJ 
the possibility in the nature of the work of quick rasts -
the worker is free to decide when to taka a pause or change 
the job - oontribute to a continual variation in working 
conditions in forest work. 

._ ( 
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Obj~~t and T~2~ue of Fo~est Work Time Studies 

The objeot of time studies in forast work is of oourse 
the same as in other work study, Time studies aim at meas
uring the amount of work done by colleoting suffioient ob
servations on the time re~uired to ocmplete the different 
phases. The data thus oollected are utilized, firstly, in 
determining the mutual proportions of pieoe-work wages for 
workers preparing different artioles in different condi
tionso In other words, a uniform, objective basis is cre
ated for the so-called fair wage groQ~ds in forest work. 
The data from time studies offer, secondly, an excellent 
means of studying different me thods of work in order -to 
simplify, rationalize the worko 

Forest work time studies employ the zero-positi~~ method 
with, fre~uontly, a check by another, ordinary watch. Due 
to the nature of forest work, the time study man must mako 
time observations continuously, on a mixture of d·ifferent 
jobs, and even when taking times of one and the same work 
motion the size of the pieces, li!ting distancea and length 
of haul keep varying (in stacking work, for instance) .Thus 
the forest time study man cannot, like 'his industrial coun
terpart, concentrate on ~uick · time observations on a single 
job in which all factors except working time remain con
stant ·throughout. The factors affecting the work output in 
a foFest .work job are always so numerous that the moet im
portant only oan be taken into aooount in time · studies~ 

These · factors are stam size, thickness of bark, number of 
branches, distance of haul and height of lift, etc. All 
these affecting factors must be classified either into 
larger or smaller groups. Some of them are ascertainable 
by objeotive moasurements, others re~uire subjective delib
eration. In this connaction it is advisable to bear in mind 
that the classification of workers ' properties in jobs as 
variable as those involvad bere is an exceedingly difficult 
task. -This means tbat the determination of working tempo, 
which in industrial work oven, where the factors affeoting 
the work are approximately oonstant, is often fairly diffi
cult and open to interpretation, is hardly possible at all 
in forest work, at laast not with the degree of oertainty 
that would warrant a claim of objeotive validity for tho 
estimation. 
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Owing to the' foregoing, time studies in ·forest work ne~ 
cessi ta te the collection of plentiful·, e:i:tensive time study 
materials. For treatment the materiå.ls musi:: b·e divided·· into 
numerous classes by the affecting factors. In so far as the 
classes of some affecting factors prove to be linearly cor
related with the time .spent . on working, th'e . methods of mul
tj_ple and partial correlation can be successfully employed 
and it is possible to manage vhth smaller ·:materials'. But ·. 
where the correlations do not follow any simple laws the 
material must be extensive enough to bring. out the conform
i ty to uni vereally app.licable laws, even :when · distr'l.buted 
into groups. · · · · · 

Due to the faot that all the factors affecting th'e job 
tim·e cannot be taken into account the time value series ob
tairied by time studies and distributed into classes will 
reveal unevenness and seemingly exceptional values •• It has 
not been considered possible in forest work time studies to 
discard them as "erroneous" without exceedingiy careful 
consideration although, as pointed out above, industrial 
work study generally· recommends this. Thus foreat t ·ime siud;y 
observation series~ are often not as neat and ooncise as· in 
inaustrial work studies. -Where the correlation between two 
characteristics (working time and ·e.g~ size of stem) proves 
linear· i t is possible to comput·e the cor.relation coeffi
cient for the table and a regression line to illustrate the 
correlation: The serviceability .of li'near· adjustinent is · 
checked by statistico-mathematical methods. 

Where . the regressi,on is non-linear· tlie · adjustment of the 
classes of correlation table, in accordance with the arith
metic.ai means of the series, 'is mostly eff~cted by ha.nd,a.S 
mathematical methods are · incapable of eliminating to the · 
sama ?xtent the inessential ef~ects produeed by the unevon
ness of the series (Li n d· e b· e r g, L ö n n · r o t h). 
In this way, with adjustments effected by tbe tw~methods, 
the·- ad.justment · of the ti.me d1stribution series of eaoh 
class is supported by the values of the otlier serie·s and 
is thus far more reliable than if separate time series are 
colleoted by job time otudies for certain individual ,class
es only. Ae a reeult it can reasonably be assumed that for
est work time study materials, as · regards their collection 
metbod, treatment and adjustment methods, are abie to pro
vide such data on these jobs and on tbe timås required : to 
perform them that particularly the proportions of the times 
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· . referring to ·the different· wår~ ·pha.se s_ as oorrelated wi th 
the Iriost important f'actors affec~ing ~hem eme.rge wi th a 

·. highly satisfactory ~d. dependaq~e v~lidity • 
.... ·. 

Jobs Selected for Anålysis in the Px.esent 

Investigation and Their Materials 

or · t~e· p~erous different jobs ·available, soma ·· highly 
typical ·· of fo:t;'est work have been selected for revievt here: 

-feiiing .. aawing, cross-cut sawing, :.oading and unloading., 
The time study ma'terials :(rom these typical and relatively 
pure · jobs have been taken from time s_tudies by V u o -
r ·i ~s t o and .Metsäteho (The Forest Y/ork Study Section 
of· the ·Central Associat.ion of Finnis~ Woodworking Indus-

. · tries). ·' 

. The t:i,me ~-:tudy. materials employed ·are the followingi 
. . -. 
· The ·mate~ial 9n the bucking oi spruoe· an pine pulpwood 

, s.: stems; bY' manually operated bucksaw~ Le. cross-cut'ting; at 
< the Metsät'ehb saniple working si te at Ruok<>la.hti; collected 
: ·in · the · lat_e· summer and autumn ö( 1946, divided into two 
·:·groups • The' spruce ' material COJI!Prl.ses 91 250 and the ~pine 

miderial ·· 2 ,ö06 · . b.me obse;r-vat1ons on oross-cutting. The 
· materials are grouped. into 2 cm classes by the diameter of 

the sawing ·section of the 'lq~ to be sawn. The sawing· times 
observed are grouped into 20/100 minute classes in the one 
and into 10/.J,OO minute 'Cl.a.sses in the othE!r material. 

The third:, fourth, and 'fifth 'items under review no:nsist 
ot oertairi' corre~ponding cör~elation ~ables ~ak~n .from 
V u c · r f s t ·o' 's · investigations. One of them applies to 
the time spen~ :un the felling sawing of pine sawlogs by a 

. single worker (Tabl.e 31 p. 27, from V. u o r ~- .s t o~ s in

.vestigation into the prep~ration and haulage of logs in 
the pine forosts of the Far North). Another consists of a 
similar table from another investigation by V u o r i s -
t o {Working time ' studi~s on the preparation of spruce 
pulpwood, Correlation Table 2, p. 47). It shows the cor
relation ' botween the· fellj.ng time of spruce stems and the 
felling ' section diameter. The third is again from .V u o
r · i s -t o's first-mentioned investiga.tion (Table 11, p. 
49), and it shows the cer~elation between tbe time spent 
on orbss-cut ~sawing of the stem felled and tho oross-out 
seotion diameter. 
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The material cni" the-' felling sawinl{ Gf ·:veneer bircll3s, 
from a Metsäteho investigation ·by ·. p . u ·t --k ·i ·s t o, is 
also ~ev~ewed: Time studies on thB. summer felling: branch
ing, and bucking of v~neer birches. The. mat9rial covers 
5, 55-4 time observations on the fe-11-ing ·sa:vtir:rg of· v.a:rious-
sized birch stems e ;. ' . - . - . .-.-~ . ' . • , 

All these jobs ehosen 'as the· '~ubjebti:( of study , __ thcr-9:. 
fore, were concerned wi th the sawing of a stem ·ei iilier· ih 
a ver'tical or hori·zorital position. It - is ·an c:.rstaJb1ished 
fact that sawing is one of the heaviest jobs in forest 
work, requiring the gre~t..~_f?'t, ru._nount of energy, and most 
distinctly purely muscular in character~ 

Another subject of study selected for the present pur
pose con9erns .certain manual lo~dip.g .a.nd,_ unlqading jobs~ 
The materiai ' derives from Metaäteho's tiine "studymaterials 
~~published to date. 

' The seventh table reviewed appl'ie~" t~ the .. correlation 
between loading time and the size of the logs' to be loaded 
by a single man l~~ding sawlogs on~a a horse sleigh. The 
material covers 78·9 time observations. ~ s • • .• -

The eighth table is concerned with similar loading work, 
the difference being that the- _··loaders were two ~ The ex
tent of the materia! ·is 1·; f9l:-time ·~o'Q_a-ervations. 

·.. . . . 
Tables 9, 10, and 11 camprise time study materials on 

~~loading ·pulpwood logs from a =hors'e ·aleigh. · T~ble -9, 1...:.. 
metre logs, includes a total of 1,410 . time o'bservations;· 
Table 10, unloading- 2-metre logs,- a .:.tot~l of ·?;890:;· -and · 

: Table 11, 4-metre logs, a. · total of 649· observatioris ~ .:- In 
both loading and unloading the worker handles each ·log in-
Q.ividually. r. .... ~-: 

The ment~oned oorrelation tables åre to be found ~irt the 
end of this eummary. 

. {• .. .... i .... . .. ~ ... ~· ? ..... ~ ~ • : 

Treatment of the Material .Reviewed 
-- ..... -- - ·-· .. ' : . 

All the materials selected for review, i.e. numerioal 
materia! obtained by time studies, were converted, for the 
sake of uniformity, .so that tha relative number of time 
observation caå"es in eac~ size class correspondad to the 
valua 1,000. Figs. 1•••11 give . the frequency series for 
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each time observation series of a size class. The arith
metic means (M) have been computed for each series~using 
the relevant classifioations in the calculationso Second
ly, the media.n (Me) and mode (Mo) ~ere · 9omputed . for e~ch 
time distribution series. It was considered unnecessary _ 
to compute any other means for the primary purpose is t0 
compare the methode ~nerally recommended i~ work study 
literature. · . 

The ari~hmetic mean was oomputed from the formula: 

M a 
L X 

N 

or in praotice, employing an interim mean,from the formula: 

b e r · g~p.l2). 
(1 i n d e -

For the oalculation of the mode ·(Mo), the following 
formula was usedl 

• _i...... ... •• 

f+l 
· Mo = 1_1+ (f + f ) 1 1 where 

-1 +1 

f+l and f . r~present the oase numbers of the olasses 
next to th~ cla~s of the most frequent mode and i s the 
class .interva.l; 1 . is the valua of the bottom limit of 
the most frequent cfass (P e a r s o n and B e. n n e t t, 
p. 28) •. . 

The median (Me) has been oomputed by maana of the for
mula· quoted in the publica~ion n~d abova (p. 25)1 in 
this formula also the key position is. held by the inter
polation of themedian value of the middle classe 

Me = 1 . + ( 
-l. 

1! - . f. 
2-- - -~) i, 

fo 

1 · = the bottom limit of the median clas~, -l. 

1. ' .. 

f_1 = the aggregate number of al1 the casee below the 
median cia.så, 

o'( 
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f 0 = the total of oases in the median ~c~as~, .and 
i = the class interval. . , 

In addi tion, th.e standard deviation ( o ) . has been com
puted for the materials in each _size class, using the well
known practical .method~ fromtheformula 

',-,;:; ~ \ r l · ~ ...... n (x - M)? 
... / ~ / _ u u . ' .. ( L · i n d e: b e r g , 

Pe 15)~ 

In order to be able to compare the relative sizes of 
standard deviations in the different size classes aNd dif- · 
ferent cases the st~dar~ ~eviat~o~ w~~ comp~ted in per
centages ~f the arithmetic me~ = oa~ , The quantity 
thus obtained is called t~e - relativ~ dispersion (Y u 1 e, 
P• 149; Karl P e a r s on, p. 276 and 277). To esti
mate the skewness of the frequency histograms, the skew
ness percentage proposed by 1 · ~- n d e b e r g (pp. 16 
et seq,) as suitable for this purpose, was computed. The 
skewness percentage (P) has been computed from the for-
mulaa . · · · 

p ::: lÖO n" 
n - 50, where 

.. , . . .. , 
. . .. :..~ . 

n'refers to the number of the individuals whose x values 
exceed M and which as a percentage of the total n indi
cates the a.mount by which n' exceeds the ·val\le ~· .,However, 
as it is not known which of the individuals of the class 
in which the mean M is situåted are greater and whioh 
smaller than M, how n' is to be co~puted must be dater
mined separately, It has been ' computed fromtheformulaa 

: ~ .. . 

-ll • 

:s' - 14 2 
n ' ux2_Xi 

.... 
wliere 

, ' .. ·.' .. 

xl and x; refer to the end points of the olass in which M 
is situated. The value obtained from the formula now indi
cates the number of individuals whose x valuas exceed M, 
provided the individuals are evenly distributed through-



out the class·. :By this · addi tion the skewness percentage is · 
completely determined. 

+:f the distribu tion is · ~ymmetrical, n ',. ~ and herrce 
P = 0. If the. iridividua1s to the right of the mean are 
more numerous than thoså to the left,- p > o. In most 
cases this also means that the main group of the individ·
uals belonging to the right side ~s more ooncentrated 
around the mean than :'that ot: ~hose en the left. The gra.pb.
ic illustration is then elongated farther to the left the~ 
to tho right from tho mean point. Here, however , varia- --· 
t ions exist that cannot be concluded from the ske~ess ?~r-
centage .. · 

Another standard of skewness ca1culated here is ·that 
sugge·ited .by Karl · P e a r s on (P e a r s on·, Karl, 
1895), computed from the expression 1 ) . . 

_. M- Mo 

. ' f~·-

1 ,. es · ., _ •. .-!. 

...... 

I~ - .. ~ddition . t~ the ab~~e - oharaoteristics~ the character.:. 
is-l:iics "frequency coefficients", emp1oyed in industriå.1 ' 
work study, have also been computed (P e 1 t o n e n , p. 
66): 

'( 

M 
.'l4i 

and of whioh 

the f'or1ner· ~efers to · the' ra:t-io between the ari thmetic mean 
and the' lowest obse!rVed value, and the 1atter the ratio 
betweep· the ·· highest ·observed valua and the- a:ri thmetic mean-

. !. . 0 j t 1 .. 

Industrial time stud~es rec9mmendycalli?8( th~ xeliabiXi
ty of the investigation i .n doubt if][[ exceeds 1.30. It 
will be seen that this rule is no~ applioable to the time 
study material aeries for forest · j~bs, 

-.. . . 
.-
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A ~ a .1 y s i s . o ·f t h e T i m e S t u d y 

M·a te r i a 1 s Selected 

. 

:Bucking ·of· Spruee a.nd .. Pine Pulpwood Stems 

Sawing effected by hand, . e .g·. ac·c6:I;d~ng to Sw:edish work
physiological , investigations, is' ·on'e o.f the heavie.st fores-'.i 
work jobs and the one requiring most eriergy~ Cross-cutting 

·. (buckiilg) <of pu:)..pwood stems: again 1 · in compari~on .wi th the 
former, is among the lightes·t of sawin·g 'job·s. 

Fig . 1. ( p! 33) shows . -the s pruce mate;:~~l a~d . F.ig ~ 2 ( p ~ 
34) the pine material.· The tiine distribut;lon series oC saw
in~ has bsen given by diamete~ ciasses~ ' The total of tho 
mate;t'ial _fo:r .,each diameter c1asf1 = 1,000, .and hence the 

careas of all ·freque.noy histögrams' are äqual · in size mutual
ly . The n~be~ of observations included in the pri.mary ma

·· terial cari ·also ' l:ie · seen from the figure ; .. It may be pointed 
~out that no attention proper ia devoted ·in thia connection 

... :to the abso1ute values yielded by ·the time study materia1s 
quoted by way of examples . They ~imply . repreaent materials 
obtained on observing the work of soma fores.t workers ac
customed to the job . Their h9mogeneity may be considered 
adequate . 

A genåral fea ture revealed by Figs . 1 : a.nd 2 is tha t t .he 
materia1s of the sm.a11est diame,te::r: · classes are strongly 

· concentrated on the mode clas~. Thus, in the first (6 cm) 
diameter c1ass of 'Fig . 1 96.8 ,per. cent of ·the cases .come 
2n the first ' interval, in which cross-sawing hae · takan 
0 ••• 20/100 ·min . In the follow~g diameter class~s ; the 
frequenoy histo·grams grojv fla t.ter and. shift to the right, 
In the last· (22 cm) class, in whioh .cross.:.sawing has takan 
an average of 97 . 4j100 min . according to the ar~thmetic 
mean of the material, the material is dist::r:ibuted into 
elevEin time classes. The class r~presenting the mode (90/ 
1~0 min.) inc1udes only 27 . 8 ~er cent _of .~he .material o! 
this diameter class. · . •· · · 

It seems therefore that tha· l~rge:r diameter· c1assas in 
questi.on· a.htl. tila longer the uninterrupted sawing time · the 
wider is the dieperaion patteri-t of ·the t-ime values• This 
point naeds more detailed study . The arithmetic maan, stand
ard deviation and relative dieperaion have bean co~puted 
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for each time distribution series, The re1ative disparsion 
indicates ~he standa~~ daviation as ~ percentaga of the 
mean, 

. ' 

The standard deviations of tha presant mataria1s of 
both spruce and pine vary betwean 4.5•••34.4/100 min, and 
grow regu1ar1y with the diameter c1ass. The valuaa of the 
re1ativa dispersions, ranging from' 29-••i61 -pe:r· canv-r, :.how-

-ever, peam to _qrop with th~ di~eter gr~~ng :pnd ~a~ing 
time.· increasing, .It is found. that conqlu;:lions d;z.:a~- · .from 
tha frequency h.istogram without an ana1ysis of .this. 1 kind . 
ma.y be incorrect . . < • 

The shape df the fre.quancy histograms in a11 the .diam
eter c1as·ses . is simil~r in so far as the peaks. a.:re regu-
1arly si tuated on t.h~ -JefJ;. and the histograms ar.e alongat
ed. · to 'tha .right. Th:l,s is a cha.racteristic common to a.11 
time stuQ.y mat!9ria,ls qollacted in work ·study, . 

' . - • .'.t 

The ' sh'ape ~~f the frequency histogra.ms is to soma·~ ex·- · 
tent .åtfec'tad ·by ~e fact that ~he accumui~tion of mat-€ri
als ' ].'nt'o the first ·åiass only' visible in 'tl'ra -emaller di
amater c1åsses·; fs Iårgely due -to the ooaraeness of' 'the 
time c1ass ·distribtition. · 

M-Mbo maasure the skawnassr P. e. ~ r ·s 0:. n's· ~k~\'ffie~s :~.·.;: 
-:-6 and L i n. d e b a_ r g' s skewnaBs .P~roentage ba.ve 
been oomputad for tho matarials. Paarson's skawness yields 
with this materia1 values to soma extent widely varying 
ånd sporadic in na.ture, In some 'of tha lowast spruoa ' diam
etex classes the skewtiass is' negativa ·and variea batween 
-2.07•••-o.02; in tha tremaining spruoa and in all th~ pinå 
diameter olassas it is : positi~a and variaa ' without a defi
nite trand ba~wean~ +O .Q6•••+0~46. The skewn~as persentage~ 
on the othe·r hana, vary wi~hin relatively narrow limits 
(0··~.:..8.8) . and are n~~ativa throughout: 

Frequenoy ooeffioiants, . whic}J. ~.re.far io , the ratio between 
the mean and the lowest obs~rved valua and the ra.tio be
twee~ the highaat .o~sarved value and t~e mean, reoommanded 
in · industrial wo:rk· .~tudias, . hav~ als-o been oompute9- for 
the tima study series. The va.luas of t Qe former vary be
twean 1.2•··~·7 and of the 1at ter between 1.8•••5·7• They 
raveal a oertain regula.rity, but for thasa matarials th.e 
coefficients do not wa.rrant oonclusions of the type raoom
mended in work study 1iteratUre. The ·means computed for 
eaoh obsarvation s erias, t he arit hmat ic mean ( ), median 
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(Me) and mode (Mo), are entered.it;l Figs_ •.. 1a and 2a (p. 41) . 
in identica1 coordinate systems and un.ite.d _by curves which · .-· 
show the corre1ation ·b~tVJeen the air.53...ra~~ . Q~9ss-sawin_g_ times 
and the diameter of the 1og to be. sa.wn. The p1ot of the ' ' 
ari thmetic means runs a higher cours.e .. and is more even and 
regular in shape than the curves of· ·t!l.e median and the moJ.e. 
The two 1atter yie1d uneven, capricious va1ues. Hence the 
author is of the opinion that the aritmnetic mean . gives 
the best result and is the--o~ly-·äveragif .value te enter i.n- ·
to question in the treatment of. forest .work time. . st~dy ma-
terials. - · · 

In this connection a co~pårison was effåcted between · 
the present pine artd spruce materia1s. · 

. Diameter 1 8 10 ., 12 , . 14.. ·.. 16 18 
class, cm _l . , · . 

. •:r. 
•· 

A mutual comparison of the ari thme·tic means of each diame;ter 
class and- of the standard errors computed · fo~ them reveals 
that in diameter c1asses 8 •-• •18 cm the average . cross-sawing 
times for the pine me. teria1, even statistico-ma.·thamatica11y 
ostimated, are definite1y 1ongar than .the·, oor~spond.ing av
erages for the spruce materia1 • 

... 
Bucking of Pine Sawlogs 

.. .... ~ ,• •• .,. ... • • • ~ •• • p r::. .. ' 

:. ·The. job in queation ia.. ident.i.cal wi thi · the~ ·above bu.t for . 
its ap~lioation to larger diamote.r. pine sawlogs,. vi~ •. 6.• • •8. 
ili.clies • . • · . ·· 1 • • • ; 

_ Fig~ 3 (p. 45) shows tq~ t~e d1str~putipn h~stqgrams of 
this material by di~ter cl~ses: The time. intervala . her~ 
a.r,e 50/100 min. This ' produces nis:tograms sinipl~r ,i,n· sliape·,' 
more concentrated tb.an the .former· •. - . . . .. . . . . ' 

• ..... ... • 1• ' ,... 1 '.! , • J. ":.1 .• · t 11 , { 

. The mathema~ical characteris~ics va~y w~:t~i~ the follow
ing 1imits: Ste.nd.a;rd devia:tio~ 7 29.1·,·~.~0".5/~00 m.in., . i.e. 

J:>i'g8or than. -~ the former ma. terials. · Relatiife. dj,spers:lo~ .,. 
27• • •_45 per cent, i . e. it ,de.creasea with the ~diame.ter grow-



ing . and is 'ofLthe same size · class · as irt the former .Tha:rson$s 
~ke\vnes~~"' ~ -.15··•+0.4~·Maskewness percent~ge , -10~9 ee 

·r2·•5• V= ·lo4e• •3·5 ~ M = lo7•••2.8. Fl.g. 3a (p,., 41, 
shows the1 curves for the ·arithmetic means, medians and modca~ 
Here too the' ari thmetic ·· mean · yields the best resul . ~ 

-~.· .. 

Felli~ ~awing of Spruce PulpwooE_ .. 
. ,-. 

·Felling sawing is more s 't:r'enuous work than the . c:roas
sawi~g discussed above. The time distribution histogramsfo~ 
the present materiaL are shown in Fig .. 4 (p. 49) . ., The .. mate
rial shows a wider pattern .of -distribution than· in the. a.bc1.rs 
cases. The frequency his.tograms also seem more symmetrical. 

The mathematioal characteristics vary within the . follou
ing · limits~ · Standard deviation = 40.6 ... 90 5/100 min., i. ~e ,, 

:hi-gher than ·in tliEf f'orme·r ·nw:teria'ls~ lt~ative ·dispers:l.on =·
)Qo .• o 60 l'er _cent; t~r v:alues are high and ~~~r?ase markedly 
wi th-·· the 'di'ama-t'er growing .• • Pearson' s · skewness ·= +0 .• .11• • " 
+0.48; no definite tgend. Skewness peBRentage = -2.8•o•-1D.~ 
no definite trende ~ = 2.0•••4•7• ---. = 2a5"••3 o3e Fig~4a 
.(p. 4.1) sho~s that .ttf~ c~ve o! the arit~tic means in. this 
~;ter.ia~ als9- def_init~_ly .run~ .. the highest yourse., The median 
curve_,,is .a~most as regula:r; but flatter than the formers Low·
G!=Jt . ~; _tl:;i.s cas.e .too is the _ curvf3 for the modes, which fol.:.. 
lÖwe - ~ winding c.ours~. · 

Felling Sawing of Pine Sawlog Stems 
r . 

The logs of thia material are larger ·still in -sizG - than 
tho~e of_ t~~ . for.~going. Fig. 5 (p. 53) shows the frequency 
~~~cgr~ . of the ~aterial. They are more Bymmetrical still 
than in. th.e inaterial above. This is- largely due to the fact 
that the average eawing times are considerably longer ihan 
ln' the previous 'mate-rials·. It -is obvious that in the - fell
irtg sawing ·of' thick stems the worK often oannot be effecte~ 
wi1Jhout · interrU.pt.ionJ it is neceseary to stop time and again 
for breath and to correc~ the ' orking posture. · 

· ·The 'mathematical ebaraoteriatios vary as follows :Standard 
;ie-via-t·ion = 59.4o • •'l"l:8 .8/100 min. Relative dispersion ::a 37 -
r. •11-0 per cent ;- i t does not deerease i th tbe diameter gro\7'
ing; as' was the aase in the previous materials. Pearsolf'"S 



- 105 -

skermess = -:{) ~15 • -.-K) ,46; remains pos:i tive a.nd does not 
vary mucha Skewness perGent~ge · = · -6.9~··-10~9; is .negative 
t~:::-oughout and does not va-:?"J' r._::uch either . -~- = 2.1 .. •3.5. 

ii<A = 2 .1 ·•,2,5 • . ?5.gc 5a (p, 56) shovrs tha't~oth . the arith
metic ~eans an~ - the medians give a ve~y s1ight1y wavy eurve 
but. th~t t he mode cu_~re here too· is uneven, 

~he fel1ing sawing of venecr b irches is a heavier job 
st:.:..l the..ll t~e felling sa\7ing of conifers . The frequeney 
histcgr~ arc seen in Fig~ 6 (Po 55). The histograms are 
fairly regular~ The penk is throughout on the left but not 
as far out as :.n ma.'1y of the previcus · pictures . 

' 
The mathematical characteristics .vary· as follows& Stand

ard deviation ·= 78.1~··103•8/100 min, Relative dispersion 
= 32•••37 per cent; the values decrease ·somewhat with in
creasing diameter . Pearson ' s skewness = +0,24•••+0.61, no 
trend. ~kevrness percent~ = -6.3'·'-15~6; no definite 
trend .~ ~ 2.4••'4~7~ ~~ = 2.~···2.7~ Fig. 6a (p . 56) 
shows tl:'iat all the curves are wavy , the mode eurve the _moat 
tortuous. 

Manual Leading of Sa~logs onto Horse_ S1eigh • f ·'.. • .... - '. 

A -type of lieavy fores--fwork -differerit- from _s.awl.ng .is -rä
viewed next, viz . the manual 1oading of 1ogs onto a horae 
s1eigh . Two timå study mate~ia1s ha~ been se1eetäd, -They 
differ on the one point that in the one the loading was ef
fected by a single man, in the other by a team of two. 

Figft 7 (p. 59) shows $ha frequeney histograms of the ma
teria1 obtained for one-man ~oading ' and Fig . 8 (p. 60) tnoae 
of the materia! for team·ioading; by di'fferent ' 1og size 
o1asses. The graphs are very ~imi1ar in· ahape. 

The statistieo-mathematieal eharaeteristics vary as fol 
lows: Standard deviat:.on, one lilaJ1 ='- 44 · 4 · • •88.8/100 min., 
two men = 49 . 9 e • •85 . 7/100 min. - Iii botli ma teria1s- they in
orease wi ~h the size of the log. R-&lative- disper~ -ion, one 
man == 49 ••• 53 per eent , two men = 47 ••• 63 per eent . In both 
materia1s the values deerease in inverse proportion to 1og 
size. This deerease is mo:::-e marked in the two-man than in ,. . 
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the :·cme-man materia1 . Pearson' s skewness, one man = +0 ,03 
-~·+0 ".41, two men = +0 , 29•• •+0 . 51; ne definite t:t:"end is ob
s-ciwed'; .. Skewness .percentage, one man "i.C4·9$ .. - 12.1, two 

···merr == -4 .0o • •-9.19 no ·defini te~rend. - f-. = one man = 4.3 
,,-._·q8 ·,7., two men ·= 3~0,· ·6.9 . --~ one ma.fi = 2.,1•··2~8, ~xo 
men = 2o3n • •3e6~ The average ~oading ~imcs are many tiffies 
longer than the mean time for the lowest cl~ss . The valucs 
of the highest t ime class are similarly illany times the ave~
age time$ Particularly with. .. one ma~ lo?-ding logs of t he 
largest classg the average working-time is 8.7 times longer 
than the ·shortest -t imes spcnt by him in loading one log. 
This -is duc to thc · irrcgula.r natu~e of loading \York and tho 
vä!'iety -öf factors affecting it. 
~1 ;. 

Figs . 7a .and 8~?- (p. 56) show the correlation betvreen 
1oadine times and the size of the logs t o be loaded . The 
curves -of ·the -arithmetic mean, median, and mode for 1oaC.ing 
by -a äingle man lie considerably closer one - another tha...'l'l · 
the coriesponding two-man team curves. -
-: -~ .. -~ .,.1 .. • - 1 • .. • ... 

, In this conriection . the times spent on ·loading by one rnan 
L . • '· 

and b~ -~ team . of two have been cq~pared q~~tistic~-~themat-
ica11y. ' The means of the working times spent · on 1oading logs 
'of different sizes by one' man and two men reveal the fol1o...-r
ing differences: 

Log volume, ---'~-. 
1 

• 
9 ·-

cu. ft. .. -~~~----~-+--------~~--------~--------+-------~. -1 

r + . 
5 .1-2.1 M - . - M 

1 mnl'l 2 men 
. r 

A~l the di!ferenoes in tbe means (apart from the first) 
a~~ ~v~r t~ree ~imes greater tban their standard errors; 
lie'n"9e one man , . generally speaking, defini tely spends more 
tiriie than tw?·men on the job: · 

o· 
Manual 'Unloadi~g of Pulpwood -
•.• ;: • ,. • ' 1 (' f -

:Bol ts· .frolll Ho;:$e Sleigh 
' 

.. . . .. . . ' 

·Fina1iy , ; ~lie .' present :lnvestigation deals with the manual 
UI}lo~d~rig ~,of pulpwood logs from a horse sleigh . Materials 
arå presente d 6n the unloading in approximately identical 
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con9-~iii-<?ns of 1-metre, 2- metre, ~nd 4-:met~e ,,b9lts , The fre -
_, quency -histograms are shown in Figs , 9-, .. 10,- and 11 (pp . 65 

· : · 6?) • . It i~ to be ~noted that the CQ~respo~din~size 
q1asses of the bo1ts of different 1ength~ represent bo1ts 
of varying diameter but identica1 vo1ume~ - : 

• ·, • • :. • ..!. '· ~ '-

The frequency histograms reveal -that -t}te handling times, 
especia11y in un1oading _ the smal1er bol-ts ,." a~e · strong1y 
~oncentrated in a _ few time i!ltervals_ on1y . 

The statistico-mathematical characteristics ·of the ~te-
'- ria1s Yary wi thin the fo1lowing 1imits: Standar d deviation, 
1- m. bo1ts = 3.20 • ••7 . 67/100 miri ;, 2- m. bo1ts == 7.71~ .. 
22 , 14/100 min , , 4- m, bo1ts == 10.31 • ••17 . 14/100 min . Theva1-
ues grow throughout progressively with log size inoreasingo 
..R.e~ative dispersi.an1 .1- m., _ bol ts --== -30..-3-~ - -~•40 .4 pe.r cent-.,~2-m. 
bo1ts = 37 . 3••• 51 . 6 per cent, 4- m. bolts = 49 . 1 ••• 57 . 7 per 
oe_n~. A s~igh~ inore~se ;ts obse:J;"VI:lib*e wi th tpe bol t grow
ing . Pearson's skewness, 1- m. bo1ts = +0;09•• •+0.61, 2- m, 
bo1ts = +0 . 07 ••• +0 . 77, 4- m. bolts = -0.04• • ••0 , 69 . Skew
ness percentage , 1- m. bolts = - 1 . 7•• •-9.4, 2- m. bo1ts = 
- 2 . 5•••-9.4, 4- m. bolts = -2,2 •••-9.2. Pearson's skewnes~s 
f or the 1- metre and 2- metre materiais grow 'regular1y and 
~or~ progressiv~~Y · In the 4-metre _ mat~ria1 the variation 
rs ~rregu~ar; Mi' 1- m .. bolts = '1.9 ·~4 •. 6,- ~...:m , .bolts = . 
2 , 4• • · 8 . ?, 4-m ,oolts >= 2. 1• • •5.6. M ' , l,-:m . bo1t's := 2 . 1 • • • 
3.3, 2- m. bo1ts = 2 ~ 1 .. •3.8, 4-m . boTts = '2', 4.- .. 4.0 . The 
frequency coefficients, in spite of the relatively concen
trated frequency histograms, in this materia! too are fair
ly high and cannot be used to assess the servioeability of 
the materia!, 

Figs . 9a, lOa, and lla (p . 71) show the correlation be
twean average working time and bolt size , In the 1-metre 
materia! all the different mea.ns (M 1 Me, and Mo). in · the 
three smalleet classes fa11 very olose to one another,Only 
in the laat class do both the median and espeoially the 
mode remain oonsiderably lower than the arithmetio maan, 
Only the picture of the relative working times provided by 
the arithmetio mean for the different size .. c1asses is log-

' ical · and olear . The pic ture provided. by Fig . lOa is more 
striking still . The cu.rve for the mode tak.es an incompre
bensible dip as the bolt size ·grows . In Fig . lla also the 
ourve for the mode meanders vaguely. The .material on the 
unloading vf 4-metre bolte is considerably more limited 
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than the others, and this may account for · th~ irregular 
course. With materia1s like this the mode åeems iio be par
ticularly uncertain as the· average -of the observat·ions·.· · 

. ": . . ,- . "' . 
As the materials on unloading 2-metre and 4-metre b~lts 

are grouped into' identical size classes and as the work is 
known tb hava be·en effecte·d in ve·ry similar ' cirdumstances 
a statistico-mathematical comparison of the average unload
ing times of different!..sized bol t.S, -obtained from the · · two 
ma terials., was.:· carri.ed ou t by . size clas :;;es. The differences 
fn unloadin'g t~nies,. wi t:h" st.andard errors' for the bo1 ts : .of 
di;ff~rent ,eizes ~ are given in the following. ·- ·· .. ---

' ' . 

' : 
'.• • k • ~. ~' ~ • ·-

. cu.m. o.o . o. 7 o.o 

-. · M 
· · . 2 m. 

!· 

.. Judged froin ·the : ~r·i·t~-~~9-, means and theii: .differ.e~p~s a.nd 
'from the stan.Q.ard errors of the differences., th_åre is no 
doubt . th~t 4._meträ bo1 ta were unloaded niore . qu"ickly . .in these 
conditions than 2-~ej;~e bol ts . rn ' thj.s. c~e' .admi ttediy' the 

, , ?-i~fer,enc~s in, .. ~he. m-e;d.i~~ ~( ~?d~s a~~o -~~ic~t~ tll~s . a1-
though th~~~ . aiffe~ences s~ow a rather irregular vari~tion. 

.. "' . • - " • ':. ' - - , i 

·-·.:.· ____ ,.:. ').-. .. 1 .- -!: .- • • .. :·! t .. . t: ..... 
. , -~ . 

G e n e r a 1 S u r v e y 0 f R e ' s · u 1 t s 
,, 7 

. -;: ' ·'· . 
_;· The ti~e . materials presente~ above on soma typical,stren

·.uous· phåses of·. manua1. fore.st work - wi th their frequen~y
histog~ams~ ourves ,illustrating the ·. oourse of the various 
means, and statistico-mathematica1 oharacteristios - aupp1y 

. a fairly cloax · and illustrative picture of the possible con
·formity to law of. the times required for their performance. 
The ·number of.time .observations for ~ eaoh bolt eize c1ass of 
the twork. out1ined· a.bove totalled- il'l most . of the cases a few 

' hundreds, · in . some no less than . two thousand and in few .only 
under a. hundred.. "· 

. . 
' ' 1 ;• 

r • 
•. :2 ' .. .. . 



A general feature observed is that the conformity to law 
oftån does not seem very simple. This is cbvicus from the 
capricious variation in the mathematical characteristics 
even in extensive m~terials. - \ 

Distribution of Time Mater~_als 

A central and i mportant point is the .type and pattern of 
the distribution of the diffe~ent time oaterials . Study cf 
the different materials reve~led that . t~~ir distribution 
followed approximately the so-called frequency curve ofnor
mal distribution . This is obvious frol'l F{gs~ J:2 .. •15 (p.77) 
in which certain ·typical frequcncy cu*ves· ·of the mat~rials 
presented above are ··antered 01: the sama · s cale a.s the norme.l 

( .'. "1 :·. 1- •• • 

frequency ourve . 

As the distributions in the main follow the normai· dis 
tribution pattern, how reliably -the·:me-an obtained represents 
the average timc required xor performing tÄe job in questlin 
in the general sense too_ may .be conoluded _from the standard 
error for themaan of .ee.ch time material . Simi1ar1y, conclu
sicns may ba· drawn from the standard deviations of the rr4te
rials as to how big materials are required t6 determi~e the 
average times required for the jobs ~~-i th a r,giv.<m · degree of 
accuracy . 

In Figs. 16•• •18 (p. 78) are ent~red the ·relative dis 
persians of all-: the materials discus's·e:d -::..n_ ·th'a ··present in
vestigation, by diameter- and· bolt· size classes. · ·· · · · 

Fig . 16 (p. 78) shows the ·curves i1lustrat_in:g. the re1a
tive dispersions af the different diameter -c'lasses· in' vari
ous sawing jobs . The -curve o-f tho: ·bucking of sprtice · pulp
wood runs the highest course (in the 10 cm diameter class 
a~ove th,e. ,60 per cent 1evel, .. from the 14 cm· class onwards 
at approx. the 40 per cent leve1) . The correspanding curve 
for bucking pine pu1pwood assumes a consi~erably lowar lev
el (35•• •40 per -cant, appraximately) . The chrve for felling 
spruce lags also' begins at an exceptional height (60 per 
cBnt in the 14 cm class; remains even· subs'equ'ently at ap
proximate~y. 45 per cent). The· curve for •bucking ·pine logs 
runs leve1 vnth the pine' pulpwood curvee The: curve line re
ferring to the felling af pine logs is a d~ect· contllruation 

of that for the felling of spruc~ logs (.tha pine material 
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was considerab1y 1arger than the corresponding spruce mate
ria1) • . The curve i11ustrating the fe11ing of veneer birch 
logs runs at .. a slight1y 1ower leve1 than the curve for pine 
logs of equai size. This shou1d be noted because birch saw
ing is knovm to be more strenuous work than pine sawingo 
According to some time study men - as pointed out before -
the ~ispersion of the time materia1s in the heavier work · 
shou1d be re1ative1y greater than that ot the materials co1-
le.oted from lighter work . Here the case seems to b.e the op
posi te. · 

Genera1ly seen, it is found that 

(i) . the_ re1ative dispersion of the time materia1s from 
fe1ling sawing and cross-sawing usua11y ranges from 30••o 
45 per cent, but m~y amount to 60 per cent in sawing jobs 
dealing with smal1 diameter spruce, 

(2) the dispersions show a slightly fa11ing trend with 
the sawiljg s:ection: diameter increasing • 

.. . The .dispersions of the materials co1lected from the man
ual loading of logs onto a horse sleigh are shown in Fig. 
17" :(pr• 78). From the course of the curves i t is seen that 

(1) with one man doing the loading the relative disper
siöils . .approximate 50 per cent and reveal a_ slightly fal1ing 
trend with the bolt growing in size, 

(2) with two men 1oading, the re1ative dispersion is 
slightly greater (47•••63 per cent) but decreases more 
markedly with bo1t size increasing, 

The . relative dispersions of the times required for the 
manual unloading of pulpwood bolts from a horse sleigh can 
be_ seen from . the ourves of Fig. 18 (p . 78). It ,is :foUnd 
that · · · 

(1) -the re1ative dispersions · vary between 30•··60 per 
cent, 

' .(2) the re1ative dispersions reveal - in contrast to 
the -previous jobs - a rising trend wi th bol t volume< grow~ 
~Q length increasing; ~he re1ative dispe~sions in unload
ing 1-m'. bolt_s · r .ange from 30• • •40 per cent, 2-m, bolts 37 
• • • 52 per cent., and 4-m, bol ts 49 • • ·.58 per cent. 

In a11 the jobs reviewed here the relative dispersions 
remain a t ·30 • • • 60 per cent. Compared wi th figures quoted 
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.in ., time ·study·• 1i tårature they are remarka:biy high~ -
- ' 

.'., The ~e1åtive_ ·standard error of the in~;i,v:~d~ai . :~-ime ob.-
-~årvation~ . ~s of the same 30 · • • 60 per ce~t raljlge "i . If; ·· say; 

,-100 time observations are made · on a job, the.-ari thmetic 
rnean ' computed from them may differ from the true m~an value 
possib1y ±3•••±6 per cent. Furthermore it can be said 
that the true maan valua probab1y does not differ more than 
±6·· i~±.12 per cent, · and·· oertain1y rio more ·than ±9" • •±.18 per 
cent. · If mean.rvalues 'differing no· more ·than possibly ±l 
per ·cent of' ' the ·true mean valua are desil'.'ed ' the ·- time obser
vå-tiöns shou1d total 900 • • ·3600 7 to åohieve this probabil
'ity-:_wotild -require 3600• • ·I440G observations, and .oertainty 
could '· only ·be reached on the basis of 8100 • • • 32400 obeerva
tions~ The inumber ·of observations _is dependent just on the 
rEilative dispersi<:m'. 

. However, it shou1d 'be borne in mind t·b.~{ in foi-e.st work 
···time ~·tudies entfre serieå ; of time ais'tribution values by 
'dfamE§i'er·· c1asåes etc. a.re- "usually obtaine<i siniu1 taneously. 

·· Thes:e ·cparailel and i·aonsecutive series are helpful· ' in and 
·decisiveiy'facili ta te the -ca1culation of ~resul te -~ as missing 
data may be filled ' in by interpolation ·and graphica1ly,just 
as 'irregularities may be adjusted and conformity to law con-

''firmed from materials markedly smaller than those mentioned. 

'The·frequency coefficients, employed' in · industrial .work 
·study ," ·for the ·mate:tials of the ··:prese~t investigation · are: 

j .. . :i-. !'.•' -. :a 
·Bucking of pu1pwood stems ·•·:; 1, 2_~ • • 9·. 7 
Bucking of p~ne sawlog stems 1.4·~·3.5 
·sawing ·fellin~cui ·~f pulpwood stems 2.0•••7.2 
· sawirig ·fel.lin~cut 'of pine saw1og ·stems . 2.1•••3·5 
Sa'!~~g fe11ing-cut .C?f veneer birch ste~ .:2.4• ••4 • .7 

'Manual loading of savrlögs ,. · 3 .o • ~ •8. 7 
·Ma.ri.ua1 'unloadirtg of '1-m; -pulpwood bol ts. 1. 9• • •4. 6 

-II • • -
II 2-m. 11 11 2.4· • •8.6 

II 
11 4-m. II II 2.1• • •3.8 

·- • # . .··•. 'L." 
• • < 

2.0• ··5.? 
1.7 .. •2.8 
2,5• • •7 o3 
2.1···2.5 
2.0• •o2 e7 

"2,1•••346 
'2.1• • •3c3 
2 el•••5.6 
2.4•••4.0 

~he frequenc~ coeffiaients thus oomputed are by no means 
w:i, thin tl:ie m.ax.imum limi ts (1 •·3) · laid down . in industrial work 
studies. Otherwise too they var.y.without any distinct regu
larity. It may be pointed out that in the present materials, 
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in contrast to the c1aims adv~ced in industria1 work study 
li~rature, the va1ues of the fir~~ freque~ coefficient 
( Mi) often exceeded tho~e of - ~~e seoond (~). From ,~his 
it 1s probab1y fair to conclude that no appreciab1e use can 
be made of frequency coefficients ·in assessing foråst work 
time study materials. . . . 

A featUxe -common to the , freq~ency curves of a11 thase , ·· 
fores.t wo.rk : time mat:erials ia their asymmetry in one and 
the ·same direction .• The peak of the frequency curves is 
often on the left, and .the curve s1opes more gently at the 
right :edge than <?n ~the left. The 1o111ger the du.ration of the. _ 
work phase in q~estion the gentler s~ems the slope of the . 
frequency ourve ·. -As shown a.bove, however, rela:tive disper
sion does not increase with prolonged worl$:ing .timel on the 
contrary, it deoreases in most cases. 

To ·-~easure tb.e · skewness of the .time frequeney o~es both 
P. e .. a :r . s ~-·n's s~e'!Vfless . values and L .. j. z;t ·d .e b a. r g's skew
ness .--peroentages ware computed. The limi ts wi thin whi((-h these 
skewnes.s :figures of the materia1s of the p~esant investiga.
tion vary can be saan gro.m the fol)._owing: 

.· , P.e~son' s 

Bucking of. ·p~lpyrood · stems 

Bucking o._f pine sawlog stem.s 
Sawing fe11ing-cut of pulp-

w.ood s tems . _.; -
Sawing felling-cut of pina 

.sawlog stems 
Såwing Tellfrlg~cut of 

· .:veneer bitch stems 
Månuå:l Ioa.ding of s'aw1og.S 
Mänuä~ ~1oading .of 

~-m. pulpwo~d .~olts · 
2 ' II ' II .-m.. 
4-:m.• 

II < 'II 

-sk.ewness 

-2.07•••+0.46 
-o.15•. •+0.42 

.. . 
+0 .Q9:. •+0. 61 
+0.07• •_•+0.. 77 
-o.o4· · •+0.69 

Skewness 
paroenta.ge 

-8.8··· o.o 
-10.9•••+2.5 

-12 ·4·. ·-2 .8 

-15.6···-6.4 
-12.1•••-4.0 

-9·4···-1.7 
-5.6•••-2.1 
-4.0 •• ·-2 ·4 

The values of the mathema.tioa.l oha.ra.oteristios general1y 
remain within oartain 1imits that seem fair1y uniform. The 
serviceability of the charaoteristios; however, is not par
ticu1a.r1y great' as no simple contormity to law {1ike e.g. 
definite correlation with the size of the pieca) could be 

1 ' 
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esta'blishad 'in the above detailed• -'analy'ses . Her.tce ·i·t -'is im
possible -to conc1ude in adva."lce vii th --adequa;te a.ccuraci the 
shape of the f:::.·equen:oy hist<>grams · of· the-- differe-nt-· j'öos and 
difforent diameter class~s; - ~his - emerges only from suffi
cient'ly extensive- t-ime- · materials-~-- T-hus i at- 1east on the - : 
bas i:s -of tho -ma teria:s p::-csente·d 'here, a :pos_sible short- out. 
me -~iH:)d, which \":ould be of considG::::-able pr.actical· benefit -in -
for.es-t work t.ime studies 1 .must be exc!luded,-· Such· a; . method · .. 
im?lies -the colle'Ct ion ·- of fairly .sma.l-l . ti'me.'·materia1s only , 
from which the mode class is · clea~ly v.fsib1e. As re1ative1y 
full data are available on the· disper.sioris of tb.e· different 
jobs (from the p:r-esent investigat·ion) ' tbe means could be 
computed from Peårscn' s s:cewness values and- standard devia-
ticns . -- · ·- •.. ,. ·. 

't • ..; 

Means - ·~ ' • 1 { .. 

.. 
Of tne different means computed from t.~e. mäte.rials the 

ari thmetic mean, median, and made - .. the_ ari th.me,tic maan 
p::-oved the best . 

The numerical values of the median ·ware ·fairly reguTar1y 
smaller than those of the arthmetio- maan. Hence apceptåhoe 
of the median as the so-oalled se-lected time' in the norma1i
zation o~ time observation materials -wd~lu · have resulted in 
shorter durati:ons of work throughou.t '. Referenoe has already 
been made ·previously ·to e.g. ·S ä 11· f. o ·r ·s's·· opinion, ac
cording to which the median cannot -be·· con'siue--red to possess 
any adVBntage over the arithmetio·-mea.rl:o The· oaloolation of 
tho median from -large ,• ·clasäif:ie-d.r time ma'Wri'als'; in addi
tion, is more laborious than the calculation of the arith
metic meano 

The mode 7 which in industrial work studies oan well be 
accepted for the normalization of time distribution seriee 
and which in some work study text-books is considered the 
best and most logioal mathematical characteristic and gen
erally said to lead to the correot result, proved unreliab~ 
as a characteristic of the present forest work time materi
als. It was unreliable even in large materials and in the 
minor ones the made made very uneven jumps. Owing to the 
fact that the skevmess of the frequency curves almost al.vays 
assumed the sama direction the mode in the present materi
als regularly gave smaller values than the arithmetic maan 
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and medi~n • . In so far as the modes were uti1ized to repre
sent the_, average perfo.rmance times .of the jobs under review, 
the total working times obtained would be shorter through
out. Were the modes obtained corrected by schematioa1ly or 
ar~; i tr~rily dE!term:i,.ned wor~ing tempo coefficients and_ fa- .. 
tigue. · .. a.~lowanoes, the method to be adopted would be consid
e~ab1y more c~plicated and artificia1 th~ is the emp1oy
ment . : ~f- the : _ari tbmetio mean i tself. All this applies exc1u
sive1y _to _the forest jobs under review ;i.n whi~h the objeo.t · 
of time ,studieE! is op1y to define the mutua1, relative wo,rk
:i,ng times of. these. jobs. The time materials obtained in 
forest work studies do not suffice for a universa1ly appli
cab1e dete~minat:i,.on of normal performanoe; this has emerged 
c1ear1y from the dispersion and standard error figures pre
sented. 

The results of these ana1yses warrant the following con
clusion regarding the fundamental time study materials co1-
1ected in forest work studies. In their extent, treatment, 
and adjustability ' they are capaole of providing data on 
these jobs and the times required for their performanoe on 
the basis qf !"fhich _i t . is possib1e to ascertain satisfactori
ly and ,reliably fo~ practical purposes the correlation be-

-t~_Qen the times takan on the v~ious work phases and the 
~ps~ . important factors affecting these times. The employ
ment of smaller materials, simpler mathematical character

.i~t~os. ap~ subjective, poorly ar~ented preliminary elimi-
na:tiop .. of}. the mater~al would undermine the requirements of. 
un~vel;'s·a,l applicabili ty made e.xpressly by forest work 
stud.ie's of the resu1ts of their time studies .. 
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