
11/1978 

MITÄ ON PUUNKORJUUN RATIONALISOINTI ? 

Aulis E. Hakkarainen 

RATIONALISOINNIN KÄSITE 

Rationalisointiliitto ry:n vuonna 1976 jul
kaiseman kirjasen "Rationalisoinnin Mitä , 
Miksi , Miten" mukaan rationalisointi on 
järjestelmällistä ja jatkuvaa kehittämistä , 
jonka tarkoituksena on toiminnan tuottavuu
den parantaminen ja työnteon i nhimi ll i sen 
mielekkyyden sekä miellyttävyyden lisäämi
nen. Sitä toteutetaan tieteen ja teknii
kan tarjoamin keinoin . Sitä tapahtuu kaik
kialla , mutta tavoitteet , keinot ja kohteet 
saattavat vaihdella , sen mukaan onko ratio
nal i soijana yksilö , yritys vaiko yhteiskun
ta . Rationalisointi auttaa seuraamaan kehi 
tystä ja mukautumaan ympär i stön muutoksiin 
ja merkitsee kaikkien toimintojen suunnitel
mallista kehittämistä . 

MIKSI RATIONALISOIDAAN? 

Kehittämisen syynä oli aluksi ihmisen perus
tarpeiden saannin turvaaminen . Sittemmin 
tavoitteeksi on tullut elintason nostaminen 
ja kannattavuuden parantaminen . Tämä edel
lyttää tuottavuuden nostamista taloudelli 
suusnäkökohtien asettamissa rajoissa. Ny
kyisen tulkinnan mukaan elintason nostami 
nen pitää sisällään aineellisten etujen 
parantamisen lisäksi työsuhteen ja työolo
suhteiden sekä työn mielekkyyden paranta
misen . Rationalisoinnin tavoitteena on 
nykyään myös raaka- aineiden säästäminen 
ja tuotantovälineiden mahdollisimman teho
kas hyväksi käyttäminen . 

MITEN RATIONALISOIDAAN? 

Rationalisoint i on jatkuvaa uusien ja parem
pien ratkaisujen suunnitelmallista etsimis
tä ja luomista. Periaatteessa se on ana
lyysejä ja synteesejä tekevää tutkimusta . 
Ensin selvitetään mikä on nykyinen tilanne 
ja siihen vaikuttaneet tekijät sekä mitä 
tavoitteita kehittämiselle asetetaan . Näi
den perustietojen pohjalta ideoidaan, kehi 
tetään ja otetaan käyttöön uusia parempia 
ratkai sumalleja käyttäen apuna er ilaisia 
rationalisointitekniikoita. Tällais ia apu
välineitä ovat mm . työn mittaus , työn kuva 
ukset , standardisointi , arvoanalyysi, ergo
nomia j a koulutus . Rationalisointia suo
ritettaessa on pi dettävä mielessä , että 
uudet toimenpiteet vaikuttavat joko suoraan 
tai välillisesti muihinkin kuin kohteena 
olevaan työvaiheeseen , joten toimenpitei
den arvoa on aina käsiteltävä osana koko
naisuutta . 

MITÄ RATIONALISOIDAAN? 

Kohteena voivat olla tuotanto , työn inhi
millinen puoli , hallinto j a toimiala . 
Tuotannon rationalisointi käsittää tuot 
teen valmistamisen , kuljettamisen ja va
rastoinnin . Inhimillisen työn rationali 
soinnin kohteena on työturvallisuuden , 
- terveyden , - viihtyvyyden j a -olosuhtei
den kehittäminen . Hallinnon rationali
sointi tähtää toimintojen suunnittelun , 
johdon ja valvonnan sekä konttoritoimin-
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nan kehittämiseen . Toimialarat i onalisoin
t ia ovat mm . yrityst en väli set yhteistyö
sopimukset ja omistuspohjan muutokset . 

KUKA RATIONALISOI? 

Rat i onali soi ntia voi suorittaa jokainen 
omalta osaltaan ja työyhteisössä sen koko 
henkil ökunta . Use issa yrityksissä on li
säksi sitä varten oma erikoishenkilöstönsä 
tai s iinä käytetään ulkopuolisia as i an
tuntijoita tai rat ionali sointiyrityksiä . 

Rationalisoinnin käytännön to i menpiteistä 
on tärkeätä i lmoittaa ennakolta kaikille 
niille , joihin toimenpiteet kohdistuvat . 
Useat työmarkkinajär jestöt ovat tehneet 
rationalisointisopimuksen , jossa on mm . 
sovittu t iedottami sesta . Jotta rationa
lisoinnista saatai s iin täysi hyöty , se 
edellyttää tavall i sesti tiedottamisen li 
säksi koulutusta , jossa käsit ellään ra
tionali so intitoimenpiteiden a i heuttamia 
muutoksia . 

PUUN KORJUUN RATIONALISOINTI 

Puunkorjuun rationalisointi on moninaista 
toimintaa , jossa noudatetaan samoja peri 
aatteita ja menetel miä kuin muidenkin 
töiden rationalisoimisessa . Se on usein 
samastettu koneellistamiseen . Asia ei 
kuitenkaan ole näi n , vaan koneellistami 
nen on vain yks i osa s iitä . Puunkorjuun 
rationalisointi käs i ttää seuraavat toimen
piteet . 

1 TyömeneteLmien kehittäminen 
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Tämä sisältää mm . työmenetelmien paran
tamisen , niiden yksinkertaistamisen , 
työvaihe i den po i stamisen ja työvaihei 
den siirtämisen metsästä varastolle tai 
tehtaaseen . Tämän luonteista kehittä
mistyötä on harj oitettu jo kauan , ja 
pääosa tuottavuuden noususta puunkor
juussa on saatu aikaan sen avulla . Esi
merkkinä suoritetui sta toimenpiteistä 
voidaan mainita palstateiden käyttöön 
perustuvat korjuumenetelmät , toimen
piteet kasauksen vähentämiseksi , kor
j uun muuttaminen ympärivuotiseksi , met 
säkuljetusmatkoj en lyhentäminen , kuitu
puupölkkyjen pituuden jatkaminen , luo
puminen pölkkyjen tarkasta pituuden 
mittaamisesta, tinkiminen karsinnan 
laadusta ja kuorinnan s iirtäminen va
r astoille tai tehtaille . 

2 Työvälinei den kehittäminen ja 
töiden koneellistaminen 
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Käsityövälineiden järjestelmällinen ke
hittäminen alkoi 1940- luvulla ja en
simmäiset koneet , moottorisahat , kuo
r imakoneet ja maataloustraktorit , sai
vat käytännön merkitystä seuraavalla 
vuosikymmenellä . Pyrkimys töiden ke
ventämiseen , terveydellisten haitto
jen poistamiseen ja työvoiman riittä
vyyden turvaamiseen edellyttää korjuu
kustannusten kurissa pitämisen lisäksi 
tällaisen kehittämistyön jatkamista . 
Erityinen huomio on kiinni tettävä nuor
ten kasvatusmetsien puunkorjuuseen so
veltuvien välineiden ja koneiden kehit 
tämiseen . 

Puunkorjuun koneell istamista on arvos
teltu siitä , että se on aiheuttanut 
työttömyyttä maaseudulla . Perimmäinen 
syy tähän on muualla . Metsäteollisuu
temme kilpailukyvyn oleellisesti huono
nematta metsätalous ei olisi pystynyt 
työllistämään kaikkea maatalouden ra
kennemuutosten vuoksi vapautuvaa työ
volmaa . 

Toimintaolosuhteiden kehittäminen 

Tähän toimenpideryhmään kuuluvat lähinnä 
leimikoiden korjuuteknillisten olosuh
teiden parantaminen ja leimikoiden kes 
kittäminen esimerkiksi metsäyhteistyön 
åvulla. Korjuuolosuhteet ovat meillä 
huonommat kuin monissa kilpailijamais
samme . Vaikka olosuhteiden kehittämi
nen on osoittautunut vaikeaksi , olo
suhdetekijöiden aiheuttamien haittojen 
vähentämiseen on pyrittävä kaikin kei 
noln . 

4 Hallinnon kehittäminen 

Korjuumenetelmien valintaan , korjuun 
ajoittamiseen , henkilöstön ja kaluston 
käytön sekä töiden suunnitteluun on 
viime aikoina kiinnitetty yhä enemmän 
huomiota . Töiden suunnitelmallisuus 
onkin parantunut . Tällöin ovat olleet 
suurena apuna atk : hon perustuvat suunnit 
telu-, ohjaus- ja optimointijärjestelmät . 
Vakinaisen työvoiman ja koneiden määrän 
l isääntyessä suunnittelun merkitys kas
vaa . Töiden järjestely-, valvonta- ja 
työnjohtomenetelmät ovat kehittyneet . 

5 Organisaatioiden kehittyminen 

Puunhankintaorganisaatiot ovat muuttuneet 
huomattavasti . Tästä ovat esimerkkinä 
mm . useiden yritysten yhteiset puunhan-
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kintayhtiöt . Eri yritykset pyrkivät koor 
dinoimaan hankintatoimintaansa päällek
käisorgani saation poistamiseksi . 

Tähän ryhmään kuuluu sen selvittäminen , 
suorittaako puunkorjuun myyjä vaiko os 
taja . Tällöin on otettava huomioon yri 
tystaloudellisten näkökohtien lisäksi myös 
kansantaloudelliset tekijät . Tähänasti 
sessa kehityksessä viimeksi mainitut ovat 
usein saattaneet jäädä vähäiselle huomiol 
le . 

6 Metsätyöntekijöiden olosuhteiden 
ja aseman kehittyminen 

Tämä toimenpideryhmä sisältää metsätyön 
terveydellisten haittojen poistamisen ja 
työntekijöiden työturvallisuuden , -viihty
vyyden , työskentelyolosuhteiden , palk
kauksen, sosiaalisen aseman , asunto - olo
jen ja koulutuksen parantamisen . Näihin 
seikkoihin kiinnitettiin huomiota ensim
mäisen kerran 1920- luvulla tapaturmava
kuutuslain ja kämppälain säätämisen yh
teydessä . Kuitenkin vasta 1960- ja 1970-
luvulla tällä alalla on saatu aikaan mer
kittäviä tuloksia . Jotta metsätalous 
pystyisi maaseutuväestön jatkuvasti vä
hentyessä turvaamaan tulevaisuudessa työ
voiman saannin, metsätyöntekijöiden olo
suhteiden ja aseman kehi täminen on met 
sätöiden rationalisoinnin tärkeimpiä 
tehtäviä . 

7 Puuraaka- aineen tarkan talteenoton 
kehittäminen 

Perinteisissä korjuumenetelmissä metsään 
jää huomattavia raaka-ainemääriä hakkuu
tähteenä ja kantoina . Ensiharvennusmet 
sien pien ikokoisia pui a ja vajaatuot 
toisten metsien sekä taimistojen raivaus 
puuta ei aikaisemmin yleensä korjattu 
lainkaan . Teollisuu en puunkäytön li -

Kuva 2 . Hakkuun rationalisointi on ollut sekä mene
telmien ja työvälineiden että työolosuhteiden monipuo
lista kehittämistä . Kaikki Yalok. Metsäteho 

Kuva 3 . Koneellistaminen on yksi rationalisoinnin 
keino. Pisimmälle koneellistettuja korjuun työvai 
heita ovat kuoriota ja m.etsäkuljetus 

Kuva 4 . Koulutus ja tiedotus liittyvät olennaisesti 
rational isoinnin toteutukseen 
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sääntyessä on ki innitetty huomiota näi
den ns . met s ätähteiden kor j uun kehittä
miseen . Energian hinnan kohotessa niillä 
saattaa olla käyttöä l i säksi ener gian 
lähteenä . 

Kehittämistoimenpi tei den ans iosta ihmistyön 
t arve on vähentynyt j a työn tuottavuus on 
noussut . Tätä kautta on pystytty hillitse
mään korjuukustannusten nousua. Esimerkik
s i hankintavuosien 1965/66 ja 1975/76 väli
senä aikana kor juun tuott avuus kohosi lä
hes kolminkertaiseksi . Metsätyöntekijöi 
den a sema ja työskentel yolosuht eet ovat 
parantuneet . Ans i otaso on nous sut enemmän 
kui n yleensä muilla aloilla . Vakinaisten 
ymJär i vuoden työskente],evien koulutettujen 
työntekijöiden määrä on lisääntynyt . Puun 
t ulo metsästä tehtaalle on nopeutunut , puu
t avaravarastojen määr ä on pienentynyt , töi
den kausiluonteisuus on vähentynyt ja töiden 
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suunnitelmallisuus on parantunut . Kai kkien 
näiden toimenpiteiden avulla on pystytty 
hillitsemään puunkorjuukustannusten nousua . 
Puunkorjuuta koneellistettaessa ihmistyötä 
korvataan koneilla . Tämä edellyttää varo
jen sijoittamista puunkorjuukoneisiin . Tä
hän mennessä nämä koneinvestoinnit ovat ol
leet esimerkiksi maatalouden koneinvestoin
teihin verrattuna vähäiset . Tulevaisuudessa 
ne lisääntyvät koneellistamisnopeuden mu
kaan . 

Vaikka puunkerjuuta on kehitetty paljon , 
läheskääu kaikki a kehittämismahdolli suuk~ 

sia ei vielä ole käytetty hyväksi . Puun
korjuun jatkuva kehittäminen onkin ensiar
voisen tärkeätä , sillä siten voidaan osal
taan turvata teollisuuden kilpailukykyä j a 
teollisuuden mahdollisuuksia maksaa er1 
osapuolille ri i ttävä korvaus niiden metsä
talouteen antamasta panoksesta . 

~IHAT IS RATIONALISATION OF TIMBER HARVESTI NG? 

The review explains the essence of rationalisation and above all the target s , 
measures and results of the rationalisation of timber harvesting . 
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