
·METSXTEHON TIEDOITUKSIA 
METSITEHO REPORT 

·14 0 

HELSINKI 1957 

Jaakko Vö ry: 

Metsäteollisuuden raakapuun hankintatöiden 
rationalisointia palveleva tutkimus-

ta kokeilutoiminta 

Ma-amme metsäteollisuus on jatku
vasti suorittanut teollisuuslaitoksissaan 
tuloksellista rationalisoimistyötä, mitä 
ilman kilpailukyvyn säilyttäminen yhä 
kiristyvillä maailmanmarkkinoilla ei 
olisikaan mahdollista. Myös raakapuun 
hankinnan osalta on määrätietoisesti py
ritty kehittämään menetelmiä ja väli
neitä, vaikka tästä työstä onkin vasta 
viime vuosina ruvettu käyttämään juh
lalliselta kuulostavaa nimitystä ratio
nalisoiminen. euraava.ssa palautetaan 
lyhyesti mieliin tämän työn alkuvaiheet 
ja kehittyminen nykyiselleen, taustaksi 
työn vastaisille suuntaviivoille. 

Metsätöiden rationalisoinnin perus
tana olevaa tieteellistä pioneerityötä 
suorittivat meillä 1930-luvun alussa 
muutamat yksityiset tutkijat, joista tässä 
mainittakoon vain jo päivät önsä päät
täneet professorit Timo La-ssila ja Timari 

Kuva. l. Kainuussa on suurilla työmailla voitu menestyksellä 
L käyttää myös raskaita. tela.ketjutra.k:torijunia.. - Va.lok. M. :Mannelin 

Vuoristo. Edellinen, Helsingin Yliopis-
ton metsäteknologian oppituolin ensimmäinen hal
tija, pohdiskeli lähinnä me ätyöntutkimuksen teoreet
tisia perusteita innoittajanaan amerikkalainen työn
tutkimuksen uranuurtaja F. W. Taylor. Vuoristo 
puolestaan, josta myöhemmin tuli 1etsäntutkimus
laitoksen ensimmäinen metsäteknologian professori, 
so elsi t öntutkimusmenetelmiä käytännön metsätöi
hin keräten näistä laajat aika u kimusaineistot ja ko
keillen uusia h."Uljetu menetelmiä . Tämän lisäksi hän. 
suoritti työutu kimuksia sahoilla ekä uittotöistä. 

oidaan sanoa, että meillä metsätyöntutkimuksissa 
tähän a ti käytetyt aineistojen kerä s- ja käsittely
tavat ovat nouda taneet monessa kohdin niitä muo
toja, jotka Vuoriston johdolla kehitettiin. Tä-ssä yh
teydessä on yytä mainita, että Ruotsin metsäteolli
suuden vastaavat metsä yöntu kimukset saivat -
Ruo in metsätyönantajajärj tön johtajan kertoman 
mukaan- alkusysä ksen juuri Vuoriston me ätyön
tutkimuksista ja johtivat DA:n nimellä tunnetun 
metsätyöutu kimu laitoksen perustamiseen 1930-lu
vun jälkipuoliskolla. 

Uusi vaihe maamme me ätyöntu kimuksessa ta
pahtui varsinaisesti vasta isen maailmansodan jäl
keen. Lähinnä ota-ajan metsä yövoiman niukkuu
den vuoksi tällaisten tu kimusten suorittamisen tar
peellisuus uli meillä kouriin untuvaksi. uomen 

Puunjalostusteollisuuden Työnantajaliiton metsätöi
den yhtenäisiä palkkaperusteita pohtimaan asettama 
toimikunta tuli työssään havaitsemaan, että oikeu
denmukaisten palkkaperusteiden saamiseksi erilaisille 
puutavaran valmistus- ja ajotöille eivät riittäneet 
&sormituntumatiedott, vaan tarvittiin runsaasti riit
tävän laajoja metsätyöutu kimuksia, jos mieli saada 
yleispäteviä tietoja eri tekijäin vaikutuksista työ
tuloksiin. 

Ensi kädessä näitä palkkaperuste utkimuksia var
ten perustettiin uomen Puunjalostusteollisuuden 
Keskusliiton yhteyteen keväällä 1945 metsätyöntutki
musosasto, Metsäteho. Laitoksen toimintaa ohjaa
maan asetettiin erityinen elin, Metsätehotoimikunta, 
johon tulivat jäseniksi maan eri puolilla sijaitsevien 
suurimpien metsäteollisuusyh iöiden metsäpäälliköt 
ynnä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen sekä Val
tionrautateiden Polttoainetoimiston, V APOn edusta
jat. Katsottiin nimittäin tarpeelliseksi, että käytän
nön metsätalous oli ohjaamassa ja suunta-amassa tut
kimustyötä nimenomaan niihin k ymyksiin, joita 
kulloinkin pidettiin tärkeimpinä. Tutkimustyöt py
rittiin alun perin suorittamaan todellisissa käytännön 
olo uhteissa jäsenyhtiöiden työmailla. Tätä sääntöä 
onkin noudatettu niin palkkaperustetutkimuksissa 
kuin menetelmä- ja laitekokeiluissa. 
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Kuva 2. Siirrettävät kuorimakoneet ovat tekemässä läpi
murtoa. - Valok. J. Vöry 

Vaikka eri metsätöiden oikeudenmukaisten palkka
perusteiden selvittäminen olikin kiireisin tehtävä, kat
sottiin heti alun perin, että puutavaran hankintatöi
den rationalisoiminen oli oleva tutkimustyön varsi
nainen tavoite. Metsäteholle laaditussa ohjesäännössä 
sanotaankin laitoksen tehtävänä olevan mm. l>suunni
tella ja suorittaa seuraavia päämääriä käytännössä 
edistäviä tutkimuksia: metsätöiden ja puutavaran 
kuljetuksen tehostaminen, oikeudenmukaisten työ
palkkaperusteiden määrääminen metsätöissä, pohjan 
saaminen metsätyöläisten sosiaalisen aseman paranta
mista tarkoittaville toimenpiteille, metsäliikkeen ylei
sen järjestelyn rationalisoiminem>. Edelleen tulee huo
lehtia siitä, että t utkimustöiden tulokset saatetaan no
peasti asianomaisten tietoon. 

Suoritettaessa työntutkimuksia palkkaperusteiden 
määrittämistä varten saadaan samalla tarpeellista ja 
käyttökelpoista aineistoa myös rationalisointimielessä. 
Onhan selvää, että vain tuntemalla puutavaran tradi
tionaalisten valmistus- ja ajomenetelmien työsaavu
tukset ja eri tekijäin vaikutus niihin voidaan arvos
tella uu ien menetelmien kannattavuutta sekä etuja 
ja haittoja. Toisaalta taas yhdenmukaisten palkka
perusteiden takaamat tasaiset metsätyöansiot, joiden 
suhteisiin eivät vaikuta valmistettava tavaralaji eikä 
metsän laatu, merkitsevät jo sellaisinaan standardi
sointiin verrattavissa olevaa rationalisointia niin työn 
teettäjien kuin tekijäinkin kannalta arvostellen. 

H eti perustamisensa jälkeen Metsäteho kävi käsiksi 
palkkaperustekomitean toteamiin, kiireellisintä tutki
mista kaipaaviin tehtäviin, joista ensimmäisinä tuli
vat ohjelmaan vanerikoivujen rasiinkaatotyöt ja pino
tavaran varastokuorinta.. Sen jälkeen ryhdyttiin ke
räämään verraten laajoja aineistoja sekä tukkien että 
erilaisen pinotavaran valmistuksesta ja ajo ta. Kun 
aikatutkimusten kohteiksi tulleiden, kaikkiaan muu
tamien kymmenien työntekijäin keskimä.äräisten työ
saavutusten ei voitu katsoa edustavan koko maan 
satoihin tuhansiin nousevien metsätyöntekijäin keski
työtuloksia, kerättiin useiden vuosien ajan tilastotie
toja hakkuu- ja ajomiesten työssäolopäivien määristä 
ja pituuksista sekä työ aavutuksista eri tavaralajien 
valmistuksessa ja ajossa. Sota-ajan jälkeisen tarvik
keiden niukkuuden vaikutus metsätyövoiman saan
tiin, työntekijäin kuntoon ja työtuloksiin oli tällöin 
vielä ajankohtainen kysymys ja siksi suoritettiin 
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orientoiva tila totutkimus met ätyöntekijäin senaikai
sista elinkustannuksista. 

Heti kun kiireellisimmät ja laajat palkkaperustetut
kimusten kenttätyöt oli suoritettu, ryhdyttiin teke
mään myös puhtaasti ratianalisointiin tähtääviä ko
keiluja ja tutkimuksia kiinteässä yhteistoiminnassa 
jäsenyhtiöiden kanssa. Ensimmäisiä näistä olivat eri
laiset tienhoitokalu ton kehittämiseen tähtäävät ko
keilut vetovastusmittauksineen. 

Pari kolme vuotta Metsätehon peru tamisen jäl
keen ryhdyttiin jä eniltä vuo ittain järjestelmällisesti 
keräämään ehdotuksia tutkimusohjelmaan. Näitä 
ehdotuksia onkin vuosien mittaan tullut runsaa t i, 
joskus jopa liiankin runsaasti, niin että eräiden ehdo
tettujen selvitysten suorittaminen on pakosta lyk
kä.äntynyt. On ollut merkille pantavaa., että jäsenten 
mielenkiinto eri kysymyksiin vuodesta vuoteen vaih
telee, siten että jotkin keskeisinä olevat kysymykset 
joutuvat välillä taka-alalle a tuakseen parin vuoden 
kuluttua uudestaan esille. 

Palkkaperustetutkimukset traditionaalisista, käsin 
suoritetuista hakkuutöistä ja hevosajoista saatiin suo
ritetuiksi joitakin vuosia sitten. Mutta kehityksen 
kulkiessa eteenpäin on alituiseen noussut esille uusia 
kysymyksiä, kuten uusien tavaralajien valmistus sekä 
uusien menetelmien aiheuttamat muutokset työsaavu
tuksiin ja niiden keskinäisiin suhteisiin. Pääasiassa 
miesvoimin suoritettuja töitä tutkittaessa on ollut 
periaatteena pyrkiä sitomaan uusien tavaralajien ja di
mensioiden valmistus vanhojen, tuttujen tavaralajien 

Kuva 3. Koneellistettuja !llllanmaan juontokokeitakin on 
meillä suoritettu. - alok. J. Vöry 
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valmistukseen, jotta palkkaperusteiden oikeudenmu
kaisuus varsinkin työntekijäpuolen kannalta arvos
tellen saataisiin säilymään. Aivan uusien työmuoto
jen luonne, varsinkin sellaisten , joissa käytetään ko
neita, ja työsaavutuksiin vaikuttavat edellytykset 
ovat siinä määrin erilaisia t radit ionaalisiin t yötapoi
hin verrattuina, että mainittua sitomista ei välittö
mästi käy suorittaminen eikä se ehkä ole tarpeenkaan . 

Tällöin on mahdollista tyytyä entistä nopeampiin 
työntutkimusmenetelmiin, varsinkin kun Metsätehon 
aikaisempien, laajojen peruatutkimusten tuloksina on 
selvitetty puutavaran käsittelytyön yleiset lainmukai
suudet sekä aikatutkimusaineistojen hajonnat ynnä 
sellaisten tekijäin kuin puiden ja käsiteltävien pölk
kyjen koon, puulajin, kuorimisasteen, etäisyyksien 
ym. vaikutus työajan menekkiin. Mitä enemmän ko
neiden osuus puutavaran valmistuksessa, käsittelyssä 
ja kuljetuksessa kasvaa, sitä voimakkaammin koneet 
myös määräävät työn tahdin ja sitä enemmän töiden 
organisaation merkitys astuu etualalle. Työntutki
musmenetelmien on silloin sovelluttava entistä parem
min erilai iin ryhmätyöntutkimuksiin. Näitä menetel
miä onkin Metsätehosaa kehitetty ja sovellettu tutki
mustoimintaan. Uusien tutkimusmenetelmien kehit
tymistä seurataan jatkuvasti ja niitä kokeillaan eri
koisesti koneellistuviin töihin. 

Sekä palkkaperuste- että menetelmätutkimukset 
ovat vuosien kuluessa ulottuneet jokseenkin kaikkiin 
puutavaran valmistusta, juontotyötä, lähi- ja kauko
kuljetusta, uittoa sekä varastointia, merkitsemistä, 
mittausta ja suojausta koskeviin kysymyksiin. Näillä 
aloilla tapahtuva kehitys onkin varsinkin kuluvalla 
vuosikymmenellä ollut meillä varsin ripeää. Kuljetus
töissä ovat kuorma-autot, koneellisille kuormaul{si
neen ja auton lavalla tai kuormattaesaa tapahtuvine 

. niputuksineen , sekä maataloustraktorit astuneet huo
mattavalla sijalle. P alstatien varteen teko ja varresta 
ajo ovat viime vuo ina tulleita uu ia työmuotoja kuten 
yhä ylei tynyt tavaran niputettuna jäälle vara tointi
kin. Nippukuljetusten Ii ään yminen on myös ekä 
rationalisoinnin että ve istöjen rakentamisen muka
naan tuoma merkittävä muutos uittokuljetuksiin. 
Viime aikoina ovat sekä moottorisahat että siirrettä
vät kuorimakoneet olleet tuoma a kumouksellisia 
muutoksia i e hakkuumiehenkin työhön. K aikki 
nämä uudet menetelmät ja välineet ovat aiheuttaneet 
vilka ta kokeilu- ja iihen liittyvää tutkimustoimintaa, 
sillä vaikka uudet, koneelliset menetelmät saattavat
km olla teknillisessä mieles ä ra kaistut, va ta tarkat, 
vertailevat t öntutkimukset ja eritellyt kustannus
laskelmat o oittavat, milloin ja missä laajuudes a ne 
meidän olois amme kanna tavat. Lisäksi t ulevat väli
neiden huolto- ja työntekijäin koulutuskysymykset 
sekä inve tointimahdollisuuksien punnit eminen, 
mitkä kaikki on otettava huomioon eri menetelmien 
mahdollisuuk ia vertailta a. On yleise t i havaittu, 
että koneiden tuominen metsään korvaamaan ennen 
käsin tai hevo voimin suoritet uja t övaiheita ei sel
laisenaan useinkaan ole kannattavaa, mikä johtuu 
mm. työmaiden pienuudesta ja monista muista sei
koista. Koneiden soveltamisessa. metsätöihin onkin 
samalla kiinnitettävä huomiota haQ.kintaprosessiin 
kokonaisuudessaan ja pyrittävä muuttamaan töiden 
organisaatio oveltuvaksi koneellisten laitteiden vaati
muksiin ja samalla käyttämään hyväk i koneiden suo
mia mahdollisuuksia jäljittelemättä. orjallisesti van-

Kuva 4. Uittokuljetuksiin liittyviä tutkimuksia on suoritettu 
runsaasti. - Valok. A. Tuovinen 

hoja työtapoja ja työorganisaatioita . K oneellisten 
laitteiden ja moottoriajoneuvojen käyttö tarjoaa usein 
mahdollisuuksia eliminoida tarpeettomiksi käyneitä 
työvaiheita ja siten tuottaa säästöä hankintaproses
siin kokonaisuutena, jos kohta kokeilujen tuloksia las
kettaessa ei ole unohdettava esim. laitteiden siirto- ja 
kiinteitä kustannuksia yhtä vähän kuin raakapuun 
pilaantumis- ja laatukysymyksiä ja muita sellaisia 
seikkoja, jotka uusia menetelmiä sovellettaessa saat
tavat tuottaa odottamattomia yllätyksiä . On tär
keätä muistaa, että joidenkin uusien menetelmien an
tamat edulliset tulokset aavutetaan usein vain tie
tyissä olosuhteissa eivätkä ne ole sellaisinaan yleistet
t ävissä. Sama koskee tietysti negatiivisia.kin tuloksia. 

H anklue aan tai itse rakentaessaan uu ia välineitä 
ja koneita jäsenyhtiöt kaipaisivat luotettavia tietoja 
ja arvosteluja tarjolla olevista tai uunnitelluista mal
leista. Tässä mielessä on 1etsätehon piirissä jo kauan 
pohdittu erityisen keskitetyn kokeiluaseman perusta
mista, jollaisia vastaavilla tutkimuslaitoksilla meitä 
varakkaammissa naapurimaissamme on. Toistaiseksi 
on kuitenkin mm. kustannu yi tä pyritty seuraamaan 
uusien laitteiden ja koneiden käyttöä ellaisia hankki
neiden jäsenyhtiöiden työmailla ja keräämään niistä 
saadut kokemukset laitteiden ja menetelmien edelleen 
parantamiseksi. Tätä toimintaa on yytä voimistaa ja 
kehittää siinä uusia, entistä tehokkaampia muotoja. 
Tässäkin on pidettävä mielessä , mitä yllä mainittiin 
koneiden ja välineiden kokeilujen järjestämisestä 
kokonaisorganisaatiota ilmällä pitäen. On muistet
tava, että arvostelut ovat päteviä ja luotettavia vain, 
jos laitteita on voitu kokeilla käytännön töissä ja mie
luimmin rinnan muiden vastaavanlaisten laitteiden 
kanssa. Tällaisten kokeilujen järjestäminen ei aina ole 
helppoa eivätkä tulokset useinkaan ole sellaisinaan 
todistusvoimaisia. Laitteiden valmistajat näyttävät 
sitäpait i jo kus välttelevän tällaisia vertailevia ko
keiluja: Koneiden rutiiniluonteiset testauk et taa 
ovat asia inänsä ja vaativat omat erikoislaitoksensa. 

äissä saadut tulokset eivät riitä arvo teltaesaa lait
teiden sopivuutta käytännön olo uhteisiin. 

Metsätehon saamien tutkimus- ja kokeilutulo ten 
tiedottaminen asianomaisiin piireihin tapahtuu en
sinnäkin kirjallisesti, julkaisujen, tiedotusten, kat
sausten ja opaskirjojen muodossa. Palkkaperusteita 
varten suoritettujen tutkimusten tulokset eivät usein
kaan ole yksinkertaisia, ko ka työsaavutukset riip-
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puvat niin lukuisista eri tekijöistä. Samasta syystä ei 
ns. kokeilutyömaiden antamia tuloksia aina voida 
esittää vain suppeina tulosten loppupäätelminä, joista 
helposti saatetaan vetää liian yleistäviä johtopäätök
siä. On muistettava, että Metsätehon tutkittaviksi 
annetaan usein juuri sellaiset kysymykset, joiden tu
lokset eivät ole vähin töin esille saatavissa. Näin ollen 
onkin luonnollista, että Metsäteho on yhä lisäänty
vässä määrin joutunut antamaan jäsenilleen tietoja 
myös välittömästi, kirjeitse ja suullisesti, sekä tutki
musten tuloksista että erilaisista koneista ja välineistä 
ja niiden soveltuvuudesta tiettyihin olosuhteisiin. Ha
vainnolliseksi ja suosituksi tiedotusvälineeksi uusien 
menetelmien esittämisessä ovat muodostuneet filmit, 
joita on valmistettu laitoksen omin voimin. Näitä fil
mejä lainataan jäsenille ja muille piireille, ja ne ovat
kin olleet ahkerasti kiertämässä. Muina tietojen levit
tämisen muotoina mainittakoon konekurssit, luento
ja neuvottelutilaisuudet sekä retkeilyt, joiden kail{
kien runsaat osanottajamäärät ovat osoituksena myös 
näiden toimintamuotojen ilmeisestä tarpeellisuudesta. 

Ohje ääntönsä mukaan Metsätehon tehtävänä on 
myös )>seurata alan tietees ä ja käytännöllisessä toi
minna sa tapahtuvaa edistystä kotimaassa ja ulko
mailla)). Tämä tapahtuu. sekä kirjallisuuden että mat
kojen avulla. !fet ätehos a seurataan säännöllisesti 
koti- ja ulkomaista aikakauslehdistöä, josta mm. kor
titetaan omaa tarretta silmällä pitäen alan artikkelit. 
Vastaavien ulkomai ten laitosten kanssa ollaan sään
nölli e sä julkai ujen vaihdossa ja tehdään matkoja 
lähinnä kandinanaan sekä tilaisuuden siihen tarjou
tuessa myös muihin maihin tutustumaan alan tutki
mus- ja kokeilutoimintaan. uome a vierailevia alan 
ammattimiehiä nähdään laitoksessa usein, jolloin on 
tilaisuus välittömästi vaihtaa ajatillia saaduista ko
kemuksi ta. Nykyaikanahan tutkimu työ, varsinkin 
käytäntöä välittämä ti palveleva, on muuttunut suu
re a määrin tavallaan kollek iivi eksi. Entisten, yksi
tyisten tutkijain tilalle ovat a tuneet tutkimu laitok
set, ja kansainvälinen yhtei työ on vilkastunut. Tämä 
koskee myö metsätyöntutkimuk ia ja tämän alan 
rationalisointia. 
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