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Puutavaran ja työnjäljen laadun merkitys on kas
vanut puunhankinnassa ja puuntuottamisessa. 
Hyvä ammattitaito ja työmotivaatio ovat perus
edellytyksiä asetettujen laatutavoitteiden saavut
tamiseksi. 

Metsätyön suorittajakohtaisen laadun mittaus
menetelmiä on kehitelty - metsätyön ja palk
kauksen kehittämistutkimuksen osana - hakkuu
seen, m etsänistutukseen sekä taimikon per
lwukseenja harvennukseen. Mittauksella, henkilö
kohtaisella palautteenannolla ja palkkiolla kan
nustelaan ja ohjataan tekemään 
olosuhteisiin nähden parasta 
mahdollista laatua. Tavoitteena 
on ollut taloudellisen, luotettavan 
ja kenttäkelpoisen laadun mit
tausmenetelmän hehittäminen. 

Kehitetyt mittausmenetelmät 
osoittautuivat käytäntöön sovel
tuviksi. Puutavaran ja hakkuu
jäljen laatu parantuivai selvästi. 
Osalle työntek ijöistä maksettiin 
mittaustuloksiin perustuva laatu
palkkio. Kokeiluun osallistuneet 
ovat suhtautuneet myönteisesti 
työnlaadun mittaamiseen ja sen 
jatlwkehittämiseen. Metsurin 
tekemän hakkuutyön laadun mit
tausmenetelmää voitaneen sovel
taa myös koneelliseen hak
kuuseen. 

TUTKIMUSTEN TOTEUTUS 

Työnlaadun mittauksen kehittäminen alkoi 
Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n Suomussalmen piirissä 
vuonna 1991. Laadun parantamisen tarve oli 
ajankohtaista, mutta puutavaran eräkohtaisen 
laadun mittaaminen katsottiin kalliiksi ja sen laatua 
parantava vaikutus pieneksi. Alueella päätettiinkin 
kokeilla suorittajakohtaisen laadun mittaamista 
Metsätehon tekemän metsätyön järjestelyjen ja 
palkkauksen kehittämiseen tähtäävän esi
tutkimuksen yhteydessä. 

Valok. Metsäteho 

~ METSÄTEOLUSUUS 



Metsähallituksen Mikkelin hoitoalueen Varkauden 
piirin mittausmenetelmä perustui Suomussalmella 
kehiteltyihin menetelmiin, mutta sisälsi myös uusia, 
paikallisesti laadittuja laatumittareita. Menetelmiä 
testattiin Metsähallituksen Länsi- ja Itä-Suomen 
hoitoalueissa 1992 - 1993. 

Tehdaspuu Oy:n Karjalan hankinta-alueella 
mitattiin metsänhoitotöiden laatua 1992 - 1993. 
Istutuksen sekä taimikon perkauksen ja 
harvennuksen laadun mittausmenetelmät olivat 
sovelluksia Suomussalmen malleista. 

Metsämiesten Säätiön rahoittama esitutkimus 
työntekijäkohtaisen työnlaadun selvittämiseksi 
käynnistyi kesällä 1992. Tutkimuksen ensimmäinen 
vaihe, jossa määritettiin laadun mittaamisessa 
huomioon otettavat ja mitattavat tekijät sekä 
työntekijöiden työmotivaatioon vaikuttavat asiat, 
toteutettiin noudattaen delfoi-menetelmän 
periaatteita. Delfoi-menetelmä on ryhmätyön muoto, 
jonka tavoitteena on luoda ryhmän vuoro
vaikutusedellytykset sellaisiksi, että se kykenee 
tehokkaasti käsittelemään monimutkaisia ongelmia. 

Delfoi-sovelluksen ensimmäisellä kierroksella puun
korjuunja -jalostuksen asiantuntijoita haastateltiin 
henkilökohtaisesti. Haastattelumuotona käytettiin 
teemahaastattelua. Haastateltavat valittiin Enso
Gutzeit Oy:n metsäosaston Saimaan hankinta
alueelta, Honkalahden Sahaltaja Imatran Sellusta. 
Toisella kierroksella asiantuntijapalaveri käsitteli 
haastattelujen päätulokset ja kiistanalaiset asiat. 
Haastattelunja asiantuntijapalaverin sekä aiempien 
kokeilujen pohjalta rakennettiin Enso-Gutzeit Oy:n 
Saimaan hankinta-alueelle soveltuva malli metsä
työn laadun tunnusluku- ja laatupalkkio
järjestelmäksi. Savonlinnan mittausmenetelmän 
tuloksia on tarkemmin 21.3.1994 ilmestyneessä 
Metsätehon monisteessa. 

TYÖNLAADUN MITTAUS 

Mittaustapahtuman yleinen kuvaus 

Työnlaadun mittausmenetelmää ja laatukriteereitä 
suunniteltaessa on tärkeää selvittää laadun 
senhetkinen taso organisaatiossa. Lähtötilanteen 
perusteella asetetaan laatutavoitteet ja valitaan 
mitattavat laatutekijät sekä laaditaan niitä 
vastaavat työ- ja laatuohjeet tavoitteiden saavut
tamiseksi. 

Mittaus tehdään työkohteella, jossa työntekijä on 
työssä. Mittaus aloitetaan kohdasta, jossa työntekijä 
on viimeksi työskennellyt. Mittauksen voi tehdä 
työnjohtaja yksin, työnjohtaja ja työntekijä yhdessä 
tai työntekijäryhmä keskenään. Kaikissa 
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ja tavoitteiden valinta 

yhteenveto, 

laatupalkkion laskenta 

Kuva 1. Työnlaadun mittausmenetelmän vaiheet 

tapauksissa työnjohtaja päättää ennalta 
ilmoittamatta mittauksen ajankohdan. Mittaustulos 
käsitellään yhdessä, jolloin palaute saadaan 
välittömästi. Yhteisesti hyväksytty tulos taltioidaan 
laatupalkkion laskentaa ja tilastointia varten. 
Työkauden päätyttyä laaditaan ja jaetaan 
laatumittaustulosten yhteenveto ja laatupalkkio
laskelma. 

Työnlaadun pääkriteerinä pidetään sitä, miten hyvin 
on noudatettu työnjohdon antamia työ- ja 
laatuohjeita. Työnlaatua voidaan mitata ainoastaan 
silloin, kun ohjeet sisältävät mittauskelpoisia 
laatukriteerejä ja niitä voidaan noudattaa työmaalla. 
Työntekijän virheiksi todetaan vain ne poikkeamat, 
joihin hän voi itse vaikuttaa. 

Työnlaadun tason määrittämisen apuna käytetään 
laatupisteitä. Laadun maksimipisteet vastaavat 
korkeinta luokiteltua laatutasoa. Mitattavista 
laatutekijöistä on mahdollista saada eri määrä 
laatupisteitä. Ne perustuvat laadun kokonaisarvoon 
ja eri tekijöiden keskinäisiin arvosuhteisiin. 

Työkauden laatupisteet lasketaan kunkin työlajin 
kaikkien mittausten keskiarvoina. Jos laatu
palkkiota sovelletaan, sen laskennan perusteena 
käytetään työntekijän työkauden laatupisteitä ja 
vastaavan ajan palkkakertymää. 



TAULUKKO 1 Kehittämisalueiden laatupisteet ja niiden arvot 

KAhittämis-
Maksimi-

Maksimi-
Pisteen 

Työlaj i 
alue 

palkkio, 
pisteet 

arvo, 
% % 

Suomussalmi 5 12 0.42 

Hakkuu Varkaus 5 15 0.33 

Savonlinna 5 100 0.05 

Suomussalmi 5 3 1.67 

Varkaus 5 4 1.25 
lstutus 

Karjala 4-7 6 n. 1.00 

Savonlinna 5 15 0.33 

Suomussalmi 5 2 2.50 

Taimikon- Varkaus 5 3 1.67 

hoito Karjala 4 2 2.00 

Savonlinna 5 15 0.33 

Kokeilussa yleisimmin käytetty maksimi
laatupalkkio oli 5 % palkkasummasta ilman 
työvälineosuutta. Laatupisteet määritetään eri 
laatutekijöiden ero- ja virheprosenttien sekä 
työmaalla tehtävän silmävaraisen arvion 
perusteella. Mitä enemmän mittaustulos tai arvio 
poikkeaa annetusta ohjeesta, sitä vähemmän 
laatupisteitä kertyy. Huonosta työnlaadusta on 
mahdollista saada myös miinuspisteitä. 
Laatupalkkio lasketaan pluspisteiden perusteella. 
Miinuspist et on kompensoitava palkkion saamiseksi 
pluspisteillä. 

Työntekijän työnlaatua mitataan eri työlajeissa 
kaikkiaan 3 - 8 kertaa vuodessa. Työntekijällä, joka 
tarvitsee tavallista enemmän laatuohjausta, voi 
mittauskertoja olla enemmän. Tasaista laatua 
tekevällä työntekijällä voi mittauksia olla 
vastaavasti vähemmän. 

Hakkuun laadun mittausmenetelmä 

Työntekijän hakkuutyön laatua mitataan 3 - 5 
kertaa työkaudessa. Mittaus kohdistetaan sekä 
puutavaran että hakkuujäljen laatuun. Puutavaran 
laatu kattaa tukkienja kuitupölkkyjen sekä rungon 
apteerauksen laadun. Hakkuujäljen laatujakautuu 
jäävän puuston, kasauksen, ajourien suunnittelun 
ja yleisen työmaanjärjestyksen laatuun. 

Mittaus aloitetaan viimeksi tehdyistä rungoista ja 
kasoista. Tukkien ja runkojen tukkiosien 
apteerauksen laatu mitataan 10 viimeiseksi 
valmistetusta rungosta ja niistä kertyvistä tukeista. 
Kasauksen ja kuitupölkkyjen laatu määritetään 
10:stä viimeiseksi kasatusta kasasta ja niissä olevista 
pölkyistä. Jäävän puuston tiheys ja poistettavien 
puiden valinnan onnistuminen mitataan palstalla 
3 5 koealalta. Ajourista, kaadosta, työ-

turvallisuudesta ja yleisestä työmaajärjestyksestä 
annettujen ohjeiden noudattamista arvioidaan 
työmaalla tehdyn mittauksen yhteydessä. 

Tukkien, kuitupuupölkkyjenja rungon apteerauksen 
laadun määrittämiseksi mitataan työohjeiden 
vastaisesti valmistettujen osuus kaikista mitatuista 
pölkyistä ja rungoista. Harvennushakkuissa jäävän 
puuston laatu määritetään koealoilta toteutuneen 
tiheydenja annetun ohjetiheyden eroprosentin sekä 
oikein valittujen runkojen osuuden avulla. 
Kasauksen laatua varten mitataan moitteettomien 
kasojen osuus mitatusta näytteestä. Ajourien laatu 
arvioidaan niiden sijoittelun, leveyden, kaarteiden 
ja pistoteiden toteutuksen perusteella. 

lstutuksen laadun mittausmenetelmä 

Laadun mittauksia tehdään työkauden pituudesta 
riippuen 1 - 4. Istutuksen laadun mittaus perustuu 
oikein istutettujen taimien ja oikein valittujen 
istutuskohtien osuuteen sekä annetun istutus
tiheyden noudattamiseen. Lisäksi arvioidaan työn
tekijäkohtaisen taimihuollon taso. Laatu
tekijät mitataan työntekijän työlohkolla ympyrä
koealoilta. 

Mittauskerran laatupisteet määräytyvät toteu
tuneen mitatun työnjäljen ja annettujen ohjeiden 
mukaisen työnjäljen eroprosentin perusteella . 
Taimihuollosta annettavat pisteet perustuvat 
arvioon siitä, miten hyvin työohjeita on noudatettu. 

Taimikon perkauksen ja harvennuksen 
laadun mittausmenetelmä 

Mittauksia tehdään työkauden pituudesta riippuen 
1 - 4. Laadun mittauksella todetaan jäävän puus
ton määrän ja laadun suhde työohjeiden arvoihin. 
Käsittelyalalla mitataan jäävien puiden määrä 
koealoilta ja tarkastetaan puissa olevat mahdolliset 
vauriot sekä jäävän puuston valinnan ohjeiden
mukaisuus. Laatupisteet määritetään mitatun jää
vän puuston tiheyden ja ohjetiheyden eroprosentin 
sekä oikein valittujen ja vaurioitumattomien puiden 
osuusprosentin perusteella. 

Mittausmenetelmien erot 

Tutkitut metsätyön laadun mittausmenetelmät 
eroavat toisistaan lähinnä mittausyksiköiden ja 
mitattavien tekijöiden lukumäärän perusteella sekä 
siinä, kuinka tarkasti lopputuotteen laatutekijät 
otetaan huomioon. Suomussalmella ja Varkaudessa 
pyrittiin taloudellisen, kenttäkelpoisen ja 
luotettavan mittausmenetelmän kehittämiseen. 
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TAULUKK0 2 Laatupisteiden laskennalliset tekijät 

Kehittämisalue 
Laatupisteiden laskennalliset tekijät Suomus-

Varkaus 

Tukki 

Kuitupuu-

Puu- pölkky 

tavaran 
laatu 

Apteeraus 

tukki 

tukki 

tukki 

tukki 

kuilupuu 

Kasa 

Hakkuu- Jäävä 
jäljen puusto 
laatu 

Muut 

TAULUKK0 3 

salmi 

Raakki X 

Katkontatarkkuus 

Laho 

Oksa 

Läpimitta 

Muut 

Hylky X 

Laho 

Läpimitta 

Pituus 

Puulaji 

Virhe X 

Mutka ja lenkous 

Laatuluokka 

Keskipituus 

PII-siirtymä 

PII-siirtymä 

Virhe X 

Sijainti 

Koko 

Muut 

Tiheys X 

Valinta X 

Ajoura X 

Kaato 

Työturvallisuus 

Työmaajärjestys 

Laatupisteiden prosenttijakauma 
harvennushakkuissa 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Kehittämisalue 

Savon-
linna 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Laatutekijä Suomus-
Varkaus 

Savon-
salmi linna 

% laatupisteistä 

PUUTAVARAN LAATU 

Tukin laatu 25 20 18 

Tukkirungon apteerauksen laatu 25 13 18 

Kuitupuupölkkyjen laatu 17 20 20 

Kuiluosan apteerauksen laatu - 13 10 

Yhteensä 67 66 66 

HAKKUUJÄLJEN LAATU 

Kasaus 8 7 10 

Jäävä puusto 17 20 10 

Ajoura 8 7 5 

Kaato - - 3 

Työturvallisuus - - 3 

Työmaajärjestys - - 3 

Yhteensä 33 34 34 
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Savonlinnassa otettiin edellisiä tarkemmin 
huomioon tuotantolaitosten asettamat, loppu
tuotteesta riippuvat laatuominaisuudet. Suurin ero 
oli hakkuussa. Istutuksen sekä taimikon perkauksen 
ja harvennuksen menetelmät erosivat toisistaan vain 
vähän. 

Hakkuun laadun mittausmenetelmä perustui 
Suomussalmella ja Varkaudessa työohjeiden 
vastaisesti tehtyjen tukkien, pölkkyjen ja kasojen 
määrään. Savonlinnan mallissa laskettiin lisäksi ne 
työntekijän tekemät, työnlaatuun vaikuttavat oikeat 
ja virheelliset päätökset, jotka voitiin todeta 
mittauskohteesta jälkikäteen. Mittausyksikön 
perusteella tehdyn jaon mukaan nimitetään hak
kuun Suomussalmen ja Varkauden malleja 
"kappalemenetelmiksi" ja Savonlinnan mallia 
"laatupäätösmenetehnäksi". 

Kaikissa menetelmissä puutavaran raakki- ja 
virheprosentti määritettiin mittaamalla työohjeiden 
vastaisesti tehtyjen pölkkyjen ja . apteerattujen A 
runkojen osuudet. Kasauksen virheprosentti W' 
laskettiin työohjeiden vastaisesti tehtyjen kasojen 
osuutena mitatuista. 

Kappalemenetelmissä laatupisteet laskettiin 
kappaleittaisten raakki- ja virheprosenttien 
perusteella. Laatupäätösmenetelmässä pisteet 
määritettiin puutavaran teossa ja kasauksessa tehtä
vien valintapäätösten ja vastaavien virheellisten 
päätösten painotettuina osuuksina. Laatupäätösten 
määrä riippui siitä, kuinka monta laatuun vaikut
tavaa, mittauksessa havaittavaa päätöstä työntekijä 
oli tehnyt esim. tukkia valmistaessaan. Mitattavat 
tekijät on eritelty taulukossa 2. 

Lopputuotteen vaikutus laatuun otettiin huomioon 
eri tavoilla. Kappalemenetelmissä vaikutus 
sisällytettiin laatukriteereihin painottamalla eri 
tavalla raakki- ja apteerauspisteitä puu
tavaralajeittain ja hakkuutavoittain. Laatu
päätösmenetelmässä laatuun vaikuttavat tekijät 
eriteltiin yksityiskohtaisesti. Laatupisteiden 
laskentaa varten kullekin tekijälle annettiin 
lopputuotteen laadusta johdettu painoluku. 
Laatupäätösmenetehnän tavoitteena oli myös työmaan 
työvaikeuden, esim. puuston, vaikutuksen 
eliminoiminen mittauksesta ja laatupisteiden 
laskennasta. 

Kappalemenetelmissä työkauden laatupisteet 
määräytyivät kaikkien mittauskertojen yh teen
laskettujen havaintojen perusteella laskettujen 
eroprosenttien mukaan . Laatupäätösmenetelmän 
työkauden laatupistemäärä oli mittauskerroittaisten 
pisteiden keskiarvo. Varkaudessaja Savonlinnassa 
laatupisteet annettiin hakkuutavoittain, kun 
Suomussalmella ne olivat samat kaikilla 
hakkuutavoilla (taulukko 3). Pisteitä oli mahdol
lisuus saada eniten puutavaran laadusta. 
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Istutuksen laatu määritettiin kaikilla menetelmillä 
istutustiheyden, viljelykohdan valinnan, istutus
tekniikanja taimihuollon perusteella. Savonlinnassa 
viljelykohdan valinta ja istutustekniikka olivat 
erillisiä laatutekijöitä, kun ne muilla alueilla oli 
yhdistetty yhdeksi laatutekijäksi. Savonlinnan 
mallissa oli lisäksi luokka "muut laatutekijät", joka 
mahdollisti esim. ympäristönsuojelun ottamisen 
mukaan mittausmenetelmään. Suomussalmella, 
Varkaudessa ja Karjalassa istutustiheydestä oli 
mahdollisuus saada yhtä paljon laatupisteitä kuin 
viljelykohdan valinnasta ja istutustekniikasta 
yhdessä. Savonlinnan mallissa painotettiin enemmän 
viljelykohdan valinnan ja istutust ekniikan 
merkitystä. Taimihuollon laatua ei Varkaudessa 
määritetty. 

Taimikon perkauksen ja harvennuksen laatu 
perustui kaikissa sovelluksissa jäävän puuston 
tiheyteen ja valintaan. Tiheys oli jokaisessa 
menetelmässä laatutekijänä. J äävän puuston valinta 
oli Savonlinnan mallissa jaettu puulaji-, pituus- ja 
läpimitta - sekä vikaisuustekijöihin, kun ne muissa 
kokeiluissa oli yhdistetty yhdeksi laatutekijäksi. 
Savonlinnan mallissa voitiin ottaa huomioon myös 
ympäristön laatu. Suomussalmella ja Varkaudessa 
painotettiin jäävän puuston tiheyden merkitystä, 
kun taas Savonlinnassa kiinnitettiin enemmän 
huomiota kasvatettavan puuston laatuun. Karjalan 
sovelluksessa pidettiin jäävän puuston tiheyttä ja 
laatua yhtä tärkeinä. 

TULOKSET 

Hakkuu 

Suomussalmi 

Suomussalmella mitattiin hakkuussa kaikkiaan 13 
työntekijän työnlaatua. 11 työntekijän laatua 
mitattiin vähintään kaksi kertaa ja neljän 
työntekijän laatua mitattiin kolme kertaa. Tukkeja 
tarkast ettiin yhteensä 523 ja tukkirunkoja 295 
sekä kuitupuupölkkyjä 2 529 j a kasoja 286. 
Metsänhoitotöissä laatua ei mitattu. 

Laadun mittaukseen kului työnjohtajalta keski
maann 25 minuuttia j a palautteenautoon 
työntekijän kanssa runsaat 11 minuuttia. Mittaus 
nopeutui hieman kokemuksen myötä. Palautteen
annan kesto riippui paljolti siitä, millaista työnjälki 
oli ollut. 

Työntekijöiden työnlaatu kohentui mittauksien ja 
palautteen myötä; rungon tukkiosan 
apteerausvirheet vähentyivät ensimma1sen 
mittauksen lähes 9 %:sta kolmannen mittauksen 

TAULUKKO 4 Suomussalmen laatumittaustulokset 

Mittauskerta, no 

Laatutekijä 1 2 3 Yht. 1 2 3 Yht. 

Mittaustulos, % Laatupisteet, keskiarvo 

Tukkien raakki-% 6.0 5.6 5.2 5.7 -0.5 -0.6 1.0 -0.4 

Apteerausvirhe-% 8.9 3.5 0.0 5.8 0.5 1.9 3.0 1.4 

Kuitupuupölkkyjen 
5.7 2.2 2.8 4.2 -0.3 1.1 2.0 0.6 hylky-% 

Jäävän puuston 
0.0 - - 0.0 1.0 - - 1.0 ppa, ero-% 

Kasausvirhe-% 5.8 2.8 4.8 4.5 0.5 0.9 0.8 0.7 

Ajourapisteet - - - - 0.7 0.6 0.5 0.6 

0 %:iin. Myös tukkien, kuitupuupölkkyjenja kasojen 
laatu parani. Ajourien suunnittelun taso laski 
hieman. (Taulukko 4.) 

Työntekijäkohtaiset laatupisteet nousivat mittaus
kerroittain huomattavasti; laatupisteiden keskiarvo 
nousi 0.8:sta 6.8:aan. Laadun mittauksen j a 
palautteenannan vaikutusta kuvaa laatupisteiden 
selvä nousu työntekijöillä, joiden työnlaatua oli 
mitattu vähintään kaksi kertaa. 

Laatupalkkio maksettiin 9 työntekijälle. Sen osuus 
vaihteli palkkasummasta ilman työvälineosuutta 
0.4 %:sta 4.2 %:iin. Kolmen työntekijän laatutaso ei 
edellyttänyt palkkiota. (Taulukko 5.) 

TAULUKKO 5 Työntekijäkohtaiset laatupisteet Suomussalmella 

Mittauskerta, no 
Laatu- Palkka- Laatu-

Työn- 1 2 3 Yht. palkkio, summa, palkkio, 
tekijä 

Pisteet % mk mk 

1 10 10 - 10.0 4.2 16 769 699 

1 

2 10 10 - 10.0 1 4.2 29056 1 211 

3 2 10 - 7.0 2.9 21 048 614 

4 7 - 1 - 1 7.0 1 2.9 12 467 364 

5 0 

1 

5 

1 

10 3.0 1.2 1 23 555 294 

6 -2 -7 6 -5.0 0.0 11 032 0 

7 -7 3 1 - -5.0 0.0 14 010 0 

8 6 6 - 7.5 3.1 10 908 341 

9 -7 4 10 1.0 0.4 22 260 93 

10 -7 - - -7.0 0.0 29 419 0 

11 -3 5 - 1.5 0.6 22217 139 

12 -1 -4 1 -6.3 0.0 20 600 0 

13 2 3 - 4.5 1.9 12 695 238 

Kaikki 0.8 3.2 6.8 2.9 1.6 246 036 3 993 

2mitt. 0.9 3.2 -
3 mitt. -2.5 -0.5 6.8 
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TAULUKKO 6 Varkauden laatumittausaineisto 

Mittauskerta, no 
Kaikki 

1 2 3 mittauk-

Laatutekijä Työntekijöitä 
set, kpl 

5 5 5 15 

Havainnot, kpl 

Tukki - 119 107 226 

Tukkirunko - 45 50 95 

Kuitupuupölkky 308 199 209 716 

1 Latva 50 50 50 150 

Jäävä puusto 5 - - 5 1 

Kasat 50 50 50 150 

l Ajoural 5 5 5 15 

TAULUKKO ? Varkauden laatumittaustulokset 

Mittauskerta, no 

Laatutekijä 1 2 3 Yht. 1 2 3 Yht. 

Mittaustulos, % Laatupisteet, keskiarvo 

Tukki en 
raakki-% 

Apteeraus-
virhe-% 

Kuitupuu-
pölkkyjen 
hylky-% 

Latvan 
aineispuu, 
cm/latva 

Jäävä puuston 
ppa, ero-% 

Kasausvirhe-% 

Ajourapisteet 

TAULUKKO 8 

- 2.5 2.8 2.7 - 3.2 2.4 

- 2.2 0.0 1.1 - 2.4 3.0 

2.9 0.5 1.4 1.8 2.0 4.4 5.0 

18.8 22.5 11.4 17.6 2.4 0.8 1.0 

3.1 - - 3.1 4.0 - -

0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 

- - - - 3.0 1.0 1.0 

Metsähallituksen Länsi- ja Itä-Suomen 
hoitoalueiden laatumittausten aineisto 
ja tulokset 

2.8 

2.7 

3.8 

1.4 

4.0 

1.0 

1.7 

Aineisto, kpl Raakit ja virheet, % 

Työn- Kuilu-
Aptee-

Kuilu-
tekijät Tuki! Rungot puu- Tukit puu-

pölkyt 
raus 

pölky1 

Metsuri! 2 496 1 444 11 909 4 .0 3.3 4.3 

Kuljettajat 1 734 903 4 534 6.6 1.9 7.3 
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Varkaus 

Varkaudessa mitattiin viiden työntekijän hakkuun 
työnlaatua kolme kertaa. Ensimmäinen mittaus 
tehtiin ensiharvennustyömailla, ja loput olivat 
päätehakkuualoja. Metsänhoitotöiden laatua e1 
Varkauden alueella mitattu. (Taulukko 6.) 

Työnjohtaja ja työntekijä tai työryhmän jäsenet 
mittasivat laadun yhteistyönä, jolloin palaute 
annettiin pääosin jo mittauksen kuluessa. Aikaa 
kului koko tapahtumaan keskimäärin 20 minuuttia. 

Laatu oli alueella jo mittausten aloitustilanteessa 
korkea. Tukkirunkojen apteerausvirheet vähenivät 
mittausten välillä 2.2 %:sta 0 %:iin. Metsään jäi 
mittausten perusteella latva-ainespuuta noin 7 cm/ 
pölkky lähtötilannetta vähemmän. Kasaus oli tehty 
kaikilla tarkastuskohteilla moitteettomasti . 
(Taulukko 7.) 

Työntekijät tekivät hyvää laatva, ja heidän 
laatupisteensä olivat lähellä maksimia, 15 pistettä. 
Laatu parani hieman mittauskertojen välillä. 
Työntekijäkohtaisten laatupisteiden keskiarvo oli 
13.5. Kaksi työntekijää sai maksimipisteet. Jokaiselle 
työntekijälle maksettiin laatupalkkiota vähintään 
4.1 % hakkuuajanjakson palkkakertymästä ilman 
työvälineosuutta. 

Metsähallituksen tarkistusmittaajat tarkastivat 
puutavaran laadun vuosina 1992 - 1993 Itä- ja Länsi
Suomen hoitoalueiden työntekijöiltä ja 
hakkuukoneilta. Kaikkiaan mitattiin 251 metsurin 
ja 25 hakkuukoneenkuljettajan tekemän puutavaran 
laatua. Länsi-Suomen hoitoalueissa mitattiin myös 
hakkuujäljen laatu. Tukkipuurunkoja apteerattiin 
yli 2 000, joista tukkeja kertyi yli 4 000 ja 
kuitupuupölkkyjä yli 15 000. (Taulukko 8.) 

Hakkuukoneilla valmistetun puutavaran laatu oli 
selvityksen mukaan heikompaa kuin metsurien 
tekemän. Tukkien ja kuitupuupölkkyjen keski
määräinen raakkiprosentti oli hakkuukonetyömailla 
yli 6, kun se metsureilla oli noin 4. Runkojen 
tukkiosat oli apteerattu hyvin - apteerausvirheitä 
oli tehty alle 4 prosentissa rungoista. 
Hakkuukoneella valmistettujen kuitupuupölkkyjen 
hylkyprosentti (8) oli kaksinkertainen verrattuna 
metsurin tekemiin. 

Puutavaran laatu oli suurimmalla osalla metsureista 
hyvä - heistä yli puolella tukkien ja kuitupuiden 
raakkiprosentti oli alle 2.5. Hakkuukoneista vajaa 
viidennes ylsi yhtä pieneen tukkien 
raakkiprosenttiluokkaan. Joka kymmenennellä 
hakkuukoneella ja metsurilla raakkiprosentti oli yli 
15. (Kuvat 2 ja 3.) 

• 

• 



0-2.5 2.6-4.5 4.6-6.5 6.6-9.5 9.6-15.0 15.1-20. 20 .1-30.0 30+ 

Tukkien raakkiprosentti 

Kuva 2. Tukkien raakkiprosenttijakauma 

Savonlinna 

Hakkuutyön laadun mit tausmenetelmän 
toimivuutta t estattiin Savonlinnan työnjoh toalueella 
yhteensä kuudella met surilla. Kunkin työntekijän 
työnlaatu a mitattiin kerran . Taimikonhoidon ja 
metsänviljelyn laatua ei mitattu. Hakkuutyömaista 
viisi oli päätehakkuita ja yksi harvennush akkuu. 
Laatupalkkiota ei kokeilussa maksettu. 

0-2.5 2.6·4.5 4.6-6.5 6.6-9.5 9.6-15.0 15.1-20.0 20.1-30.0 30+ 

Kuitupuupölkkyjen hylkyprosentti 

Kuva 3. Kuitupuupölkkyjen hylkyprosenttijakauma 

Kahdelta työnjohtaj alta kului h akkuun työnlaadun 
mittaamiseen keskimäärin 37 min/mittausker ta. 
Työnjohtajilta ja työntekijäitä kului mittaustulosten 
käsit telyyn 5 - 15 minuuttia. 

Tukin laatuohjeiden noudattaminen oli onnistunut 
koht uullisen hyvin. Mittausten perusteella laskettu 
laatuvirheprosentt i oli kappalem enetelmässä 
suurempi kuin laatupäätösmenetelmässä. (Taulukko 
9.) 

TAULUKKO 9 Savonlinnan laatumittaustulokset 

Hakkuu 
Mittaus-

1 menetelmä 

Kappale 5.0 
Tukin laatu 

Laatupäätös 13.8 

Tukkirungon Kappale 0.0 

Puu-
apteerauksen laatu Laatupäätös 0.0 

tavaran Kuitupuupölkkyjen Kappale 0.0 
laatu laatu Laatupäätös 0.0 

Kuitupuurunkojen Kappale -
apteerauksen laatu Laatupäätös -

Kappale 
Yhteensä 

Laatupäätös 

Kappale 0.0 
Kasaus 

Laatupäätös 0.0 

Jäävä puusto -5.0 

Hakkuu- Ajoura 1 
jäljen 
laatu Kaato 1 

Työturvallisuus 1 

Työmaajärjestys 1 

Kappale 
Yhteensä 

Laatupäätös 

Kappale 
Yhteensä 

Laatupäätös 
. . .. 

· ) 1 = LaatuohJeita noudatettu ka1k11ta osm 

2 = Laatuohjeita noudatettu tyydyttävästi 

2 

5.0 

3.5 

0 .0 

0 .0 

0 .0 

0 .0 

-

-

0.0 

0.0 

-

1 

1 

1 

1 

Mittaus 

3 4 5 6 

Laatuvi rheprosentti 

0.0 7.4 7 .1 3.4 

0.0 2.9 2.6 3.9 

40.0 0.0 0 .0 10.0 

19.4 0.0 0.0 1.9 

3 .6 3.8 2 .0 0.0 

3 .5 5.5 3 .8 0 .0 

- - 0.0 -
- - 0.0 -

0 .0 10.0 0 .0 0 .0 

0 .0 8.3 0 .0 0 .0 

- - - -
Laatuarvio •) 

2 - 2 2 

1 1 1 

1 - 1 1 

1 - 1 1 

3 = Laatuohjeiden noudattamisessa vakavia virheitä 

Keski- Mittaus Keski-
arvo 1 2 3 4 5 6 arvo 

Laatupisteet 

4.8 4 10 26 -10 -10 10 5 

4.3 -20 10 26 20 20 10 11 

10.8 18 36 -36 36 36 -20 12 

3.4 18 36 -36 36 36 20 18 

1.5 20 15 5 5 10 15 12 

2.1 20 15 5 0 5 15 10 

0.0 - - - - 5 - 5 

0.0 - - - - 5 - 5 

42 61 -5 31 41 5 29 

18 61 -5 56 66 45 40 

1.7 8 4 4 -8 4 4 3 

1.5 8 4 4 -8 4 4 3 

-5.0 0 - - - - - 0 

- 5 5 0 - 0 0 2 

- 3 3 3 - 3 3 3 

- 3 3 3 - 3 3 3 

3 3 3 - 3 3 3 

22 18 13 -8 13 13 12 

22 18 13 -8 13 13 12 

64 79 8 23 54 18 41 

40 79 8 48 79 58 52 
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Työntekijöille laskettiin laatupisteet molemmilla 
menetelmillä. Työntekijät saivat laatupisteitä 
kappalemenetelmässä keskimäärin 41 ja laatu
päätösmenetelmässä 52. Laatupäätösmenetelmä 
antoi kappalemenetelmää enemmän pisteitä 
puutavaran laadussa. Hakkuujäljestä pisteitä kertyi 
molemmilla yhtä paljon. 

Kaikkien mittausten laatupisteiden keskiarvojen 
avulla voidaan havainnollistaa työntekijän 
lopullisten laatupisteiden laskentaa hakkuu
kaudella. Laatupalkkio olisi tällöin kappale
menetelmällä 41 % ja laatupäätösmenetelmällä 
52 % maksimipalkkiosta. 

lstutus 

Metsähallituksen Länsi-Suomen hoitoalueissa 
mitattiin keväällä 1993 kaikkiaan 78 työntekijän 
istutuksen laatua. Kunkin työntekijän laatua 
mitattiin kerran. Tarkoitus oli selvittää laadun taso 
ja antaa työntekijöille palautetta työstä. Mitattaviksi 
tekijöiksi oli valittu istutustiheys, viljelykohdan 
valinta ja istutustekniikka. Laatupalkkiota ei 
maksettu. 

Istutustyö oli tehty paaosin hyvin. Eniten 
huomautettavaa oli istutusohjetiheyden noudat
tamisessa. Taimia oli istutettu keskimäärin 15.7 % 
annettua ohjetta enemmän. Viljelykohdan valinta 
muokkausjäljessä oli tehty hyvin. Taimista noin 
7 % oli istutettu virheellisesti eli istutussyvyys, 
taimen versonjajuurten asento taijuuria ympäröivä 
maalaji olivat työohjeiden vastaiset. 

Laatupisteitä kertyi 6.7 työntekijää kohti , kun 
maksimipistemäärä oli 11. Pääosa pisteistä tuli 
viljelykohdan valinnasta ja istutustyön 
suorituksesta. (Taulukko 10.) 

Tehdaspuun Kaijalan hankinta-alueella mitattiin 
66 metsurin istutustyön laatua kaksi kertaa vuonna 
1993. Tavoitteena oli saada toteutuvat istutus
tiheydet uusien ohjeiden mukaisiksi. Laatupalkkiota 
ei maksettu. Istutuksen laatu oli hyvä; alle 
viidesosassa mittauksista istutustiheys poikkesi yli 
10 % ohjeesta, ja taimet oli istutettu hyvin. 

TAULUKKO 10 lstutuksen laatumittaustulokset Varkaudessa 

Mitta- lstutustiheys Viljelykohta lstutustyö 
Pisteet 

uksia, Ero- Virhe-
Pisteet 

Virhe- yht. 
kpl Pisteet Pisteet 

% % % 

78 15.7 0.7 3.1 3.6 7.1 2.4 6.7 
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Taimikon perkaus ja harvennus 

Taimikoiden perkauksen ja harvennuksen laatua 
mitattiin vuonna 1993 Metsähallituksen Länsi
Suomen hoitoalueissa kaikkiaan 36 metsurin 
työmailla. Kunkin työntekijän laatua mitattiin 
kerran. Mittauksilla selvitettiin laadun tasoa ja 
annettiin työntekijöille palautetta työstä. Mitattavia 
tekijöitä olivat jäävän puuston tiheys ja valinta. 
Laatupalkkiota ei maksettu. 

Perkaus ja harvennus oli tehty hyvin; jäävän 
puuston tiheys erosi annetusta ohjetiheydestä 
keskimäärin 6.6 %, ja jäävä puusto oli valittu oikein. 
Laatupisteitä kertyi työntekijää kohti keskimäärin 
5.6 maksimin ollessa 8. 

Tehdaspuun Kaijalan hankinta-alueen Joensuun 
Pohjoisessa piirissä mitattiin vuonna 1993 taimikon 
perkauksessaja harvennuksessa viiden työntekijän 
työnlaatua kaksi kertaa. Kolme metsuria saavutti 
maksimilaatupalkkion - 4 % työk21uden palkka- • 
summasta ilman työvälineosuutta - ja kaksi 2 %. 
Laatupalkkiota maksettiin työntekijöille yhteensä 
4180 mk. 

KOKEMUKSET LAATUMITTAUKSISTA 

Metsätyön kokonaislaatua on vaikeaa määrittää 
pelkillä mittauksilla, mutta mitä useammat 
keskeiset laatumuuttujat ovat konkreettisesti 
mitattavissa, sitä selkeämpi laadun käsite on. 
Arviointi on joidenkin laatutekijöiden kohdalla 
perusteltua, koska laadun luotettava mittaus olisi 
hyvin työlästä. Työntekijän läsnäolo mittauksessa 
pienentää mittausvirheiden mahdollisuutta. Laadun 
mittauksen ja arvioinnin tarkkuus riippuu hyvin 
paljon siitä, miten tarkka ja yksiselitteinen 
mittausohje on ja miten hyvin työ- ja laatuohjeet on • 
selvitetty työntekijälle. 

Hakkuussa pölkkyjen laadun mittaus sujui hyvin. 
Runkojen apteerauksen laadunmittauksen 
tarkkuutta heikensi se, että pölkyistä olijälkikäteen 
vaikea todeta osaa rungon vioista, esim. lenkoutta. 
Kasauksen laadun ja jäävän puuston tiheyden 
mittaus oli helppoa. Sen sijaan jäävän puuston 
valinnan mittaaminen oli hankalaa hakkuun 
jälkeen, koska poistettujen runkojen valinnan syitä 
oli jälkikäteen vaikea selvittää. Ajouran, kaadon, 
työturvallisuuden ja työmaajärjestyksen laatu 
pystyttiin arvioimaan työmaalla hyvin. 

Istutuksen taimitiheys voitiin mitata tarkasti 
koealoilta. Sen sijaan viljelykohdan valinnan ja 
istutustekniikan laatu oli enemmän mittaajanarvion 
varassa. Arvioitavien tekijöiden laatukriteerit onkin 
selvitettävä tarkoin. Kokemuksia taimihuollon 
laadun arvioinnista ei kertynyt. 



Taimikon perkauksessa ja harvennuksessa jäävien 
puiden tiheyden mittaus onnistui hyvin. Puiden 
valinnan mittaaminen oli vaikeata, koska 
poistettujen puiden laatua oli jälkikäteen vaikea 
selvittää. 

Raakki- ja virheprosenttien laskenta onnistui 
maastossa taskulaskimen avulla hyvin. Laatuluokat 
ja niistä saatavat pisteet olivat oikean suuntaisia; 
parhainta laatua tekevät työntekijät saivat 
laatupisteitä. Mittaus ja palautteen anto 
työntekijöille sujuivat nopeasti. Tämä johtunee 
osaksi siitä, että työntekijöiden työnlaatu oli usein 
niin hyvä, ettei käsiteltäviä asioita ollut paljoakaan. 

Metsurin tekemän hakkuutyön laadun 
mittausmenetelmää voitaneen soveltaa myös 
koneellisen hakkuun työnlaadun mittaamiseen. 
Tukki- ja kuitupuupölkyn sekä hakkuujäljen laatu 
on mahdollista mitata konetyömailla samoilla 
perusteilla kuin manutyömaillakin. Tukki- ja 
kuitupuurungon apteerauksen laatua on vaikea 
mitata hakkuukoneen jäljiltä, koska puutavara on 
kasoissa ja yksittäisten runkojen erottaminen 
jälkikäteen on vaikeaa. 

PÄÄTELMÄT 

Laadun ohjaukseen sisältyvät mittaukselliset 
tavoitteet . voidaan saavuttaa kokeilluilla mit
tausmenetelmillä. Näihin kuuluvat laatutavoitteiden 
asettaminen, aikaansaadun laadun mittaus, 
vertaaminen vaatimustasoon ja mahdollisten 
poikkeamien edellyttämien toimenpiteiden 
käynnistäminen. Vastedes on tarpeen kehittää 
puutavaran laatukriteerien määrittelyä sen mukaan, 
mikä lopputuote puutavarasta valmistetaan. 

Työntekijäkohtainen työnlaatu ja puutavaran 
eräkohtainen laadunmittaus eroavat toisistaan 
melkoisesti. Työnlaatu kuvaa työntekijän 
keskimääräistä työnjälkeä. Menetelmän suurin 
hyöty saataneen siitä, että työntekijä motivoituu ja 
oppii tekemään hyvää laatua. Eräkohtainen 
laadunmittaus on perustunut tukin tai 
kuitupuupölkyn ulkoisten mittojen ja laadun 
toteamiseen. Se kuvaa hyvin jo valmistetun 
puutavaran laatua, mutta vain osittain sitä, miten 
hyvin rungon jako eri puutavaralajeihin ja 
laatuluokkiin on tehty. 

Työnlaadun mittauksessa otetaan huomioon 
mahdollisuus valmistaa runko siten, että jokainen 
pölkky täyttää puutavaran laatuvaatimukset, mutta 
rungon apteeraus on tehty virheellisesti. Yksittäisen 
pölkyn laadun varmistaminen voi johtaa myös 
tilanteeseen, jossa rungon tukkiosuutta siirtyy 
huomattavan paljon kuitupuuksi, tukin laatuluokkia 
ei oteta huomioon tai kuitupuuosuutta jää metsään 
hukkapuuksi. 

Mitattavien ja arvioitavien tekijöiden määrä sekä 
työmaan ja puuston ominaisuudet vaikuttavat 
mittausaikaan. Se, kuinka paljon aikaa mittaukseen 
kannattaa käyttää, riippuu organisaation 
tarvitseman tiedon määrästä sekä työn suorittajien 
ja ohjaajien palautteen tarpeesta. 

Työmaaolot vaikuttavat siihen, kuinka vaikeaa 
metsurin on noudattaa työohjeita. Työohjeiden 
mukaisen puutavaran ja hakkuujäljen laadun 
saavuttaminen on työläämpää vaikeilla kuin 
helpoilla työmailla. Metsurin urakkapalkan 
laskennassa työvaikeus otetaan huomioon; vaikeilla 
työkohteilla yksikkötaksa on suurempi. Tämän 
vuoksi työvaikeuden sisällyttäminen laatupisteiden 
laskentaan ei liene tarpeellista. 

Metsäteollisuusyritykset ovat rakentamassa 
laatujärjestelmiä, jotka täyttävät kansainvälisten 
laatustandardien, esim. ISO 9000, vaatimukset. 
Laadun hallinta ja dokumentointi alkavat jo 
metsässä ja päättyvät lopputuotteeseen. Yritysten 
metsäosastojen ja niille puuta toimittavien 
organisaatioiden ja yrittäjien on vastedes nou
datettava tuotantolaitosten laatujärjestelmiin 
soveltuvia omia järjestelmiä. Puunhankinnan 
laatujärjestelmissä tarvitaan menetelmiä laadun 
mittaamiseen myös metsässä; työntekijäkohtaista 
työnlaadun mittausmenetelmää voitaneen soveltaa 
myös niihin. 

Metsäkoneenkuljettajien työnlaadun mittaus 
korostuu vastaisuudessakin, koska suurin osa 
puusta korjataan koneellisesti. Metsurityöhön 
rakennettua mittausmenetelmää voidaan soveltaa 
osin myös kuljettajiin. Sekä metsurin että 
koneenkuljettajan työnlaadun mittausmenetelmien 
kehittäminenjatkuu Metsätehossa. 

Asiasanat: metsätyö, laatu 
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MEASURING FOREST WORK QUALITY 

As part of a forest work and remuner a tion 
development study, methods for measuring the 
quality of forest work as performed by individual 
workers were developed for felling work, planting and 

-tending of young stands. Three forest industry wood 
procurement organiza tions and the Finnish Forest 
and Park Service participated in the study. 

The aim was to develop a measurement method that 
is economic, reliable and field-applicable. The purpose 
behind measurement, per sonai feedback and quality 
bonus was to encourage and quide workers to do their 
work as well as possible. 

METSÄTEHO ~ 

The measurement methods th a t w.ere developed A 
turned out to be applicable in the field. The quality '!!!!!!!~' ' 
of the timber prepared and of the felling trace on the 
site clearly improved. Some ofthe workers were paid 
a quality bonus based on the measurement results. 
The persons involved in the trial indicated that they 
were in favour of work quality measurement and its 
further development. The method for measuring the 
quality of felling and associated work of chainsaw 
operators can probably be applied in mech anised 
felling as well. 

Key words: forest work, quality 
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