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ALK LAUSB 

Maamme metsäteollisuusliikkeet ovat jo kauan tehtaissaan harjoittaneet 
menestyksellistä rationalisoimistoimintaa, vaikka siitä ei ehkä aina ole käy
tetty tätä nimitystä. Näiden liikkeiden raakapuun ja polttopuun hankin
tojen johto tietenkin on aina tehnyt parhaansa saadakseen työt metsissä 
ja puutavaran kuljetuksissa järjestetyiksi mahdollisimman edullisesti, mutta 
suunnitelmallinen, järjestettyyn kokeiluun ja tutkimukseen perustuva ratio
nalisoimistoiminta on meillä metsäalalla käytännössä päässyt alkuun oikeas
taan vasta toisen maailman sodan aikana. Oivaltaessaan, että yhteistoimin 
on halvemmalla saatavissa enemmän kokeilu- ja tutkimustuloksia kuin jos 
jokainen toimisi yksinään ja että valtiolta ei nykyoloissa voida odottaa asian 
tärkeyttä vastaavaa rahallista tukea tälle työlle, Suomen Puunjalostusteolli
suuden Keskusliiton jäsenet keväällä 1945 perustivat metsätöiden rationali
soimistoimintaa niiden piirissä edistämään erityisen toimiston, Metsäteho
toimiston, jonka ueksi ja neuvoa antavaksi elimeksi asetettiin Metsäteho
toimikunta. 

Koska kokeiluja ja utkimuksia varten' ei voida palkata vakinaisesti niin 
suurta henkilökuntaa että sen voimilla saataisiin kerätyksi kaikki selvitte
lyjen perustaksi tarvittavat aineistot , on suunniteltu, että eri liikkeiden met ä
ammattimiehistö antaa siinä apuansa. Sitä varten vaaditaan kuitenkin näiltä 
paikallisilta avustajilta ainakin metsätyöntutkimuksen tärkeil;npien yleis
piirteiden tuntemusta. Siinä tarkoitukse sa Metsätehotoimikunta ja Metsä
tehotoimisto järjestivät keväällä 1945 metsäteollisuusliikkeiden metsän
hoitajille ja eräille muille metsäammattimiehille näitä asioita selvittelevät 
kurssit Helsinkiin. 

Osa näillä kursseilla pidetyistä luennoista on kerätty yhteen ja painatettu. 
Ne muodostavat oheisen julkaisun. Se on tarkoitettu paitsi kurssien osan
ottajille myöhemmin käytettäväksi muistin virkistämiseksi muillekin asian 
harra tajille kiinnos uksen herättämiseksi ja metsätyöntutkimuksen eri
näisten peruskysym ten tunnetuksi tekemi eksi. Niin il-.:ään teoksesta toi
vottavasti on hyöt ä Helsingin yliopiston metsätieteen opiskelijoille, joista 
metsäteollisuuskin . ulee aamaan koulutettua työvoimaa metsätöiden ratio
nalisointiin kun liopisto a nyttemmin on saatu metsätyötieteen opetu 
järje tetyksi. 

Hel ingis ä joulukuu sa 1945. 
Eino Saari 

:lfctsät Ilotoimikunnan puheenjohtaja. 
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T Y Ö N F Y S f 0 L 0 G 1 A A. 

Dosentti E e v a J a l a v i s t o. 

Nykyisenä aikana on vallalla kaksi tavallaan;;· · ilmi, aivan puhtaasti käytännölliset. Se pohjau
ristiriitaista pyrkimystä. Pyrkimys yksilön muka- tuu tietysti teoreettiseen tietoon elämänilmiöistä, 
vuuden ja hyvinvoinnin lisäämiseen tulee yhä voi- eikä voida ajatellakaan työn fysiologian ymmärtä
makkaammin esille ja vaatii huomiota osakseen mistä ilman yleisen fysiologian tuntemusta. En
suorastaan yhteiskunnalli ena kysymyksenä. Toi- nenkuin voin ruveta käsittelemään sen eri ongel
saalta yhteiskunnan täytyy pyrkiä kaikin keinoin mia, on aluksi perehdyttävä yleisen fysiologian 
lisäämään tuotantoaan ja lisäämään sitä tavalla, peruskäsitteihin. 
joka tekee kilpailun mahdolliseksi sellaistenkin Erehdysten välttämiseksi lienee ensin syytä 
maiden kanssa, joiden kansat eivät vielä ole omak- määritellä mitä käsitteellä työ yleensä tarkoite
suneet yhtä suuria vaatimuksia yksilön hyvinvoin- taan. Tämä on välttämätöntä, koska sillä on 
nin suhteen, ja jotka sen johdosta pystyvät tuotta- useita merkityksiä. Yleisessä kielenkäytössä ja 
maan tavaraa pienemmin kustannuksin. Risti- kansantaloudessa työllä ensinnäkin tarkoitetaan 
riita on yleinen eikä ole millään tavalla riippuva lähinnä kaikkea järjestynyttä toimintaa, joka suo
sotatilasta, joskin se kärjistyy sodan seurauksista. ritetaan tuotanto- tai kulttuurielämän hyväksi. 
Ristiriitaa ei ilmeisestikään voida poistaa. Ainoa Fysiikassa (mekaniikassa) on työllä oma merki
keino on sen johdosta löytää uusia ratkaisuja, jotka tyksensä: kun voima panee kappaleen liikkeelle, 
ovat omiaan tätä vastakkaisuutta lieventämään. tarkoitetaan voiman suorittamalla työllä voiman 
Keino tämän ristiriidan sovittamiseen on koetettu ja kappaleen voiman vaikutussuuntaan kulkeman 
löytää luomalla mahdollisimman edulliset työolo- matkan tuloa. Sen mitta on metrikilogramma 
suhteet, -välineet ja työ kentelyn muodot: t. s. (mkg). Fysiologia joutuu käyttämään sanaa 
pyrkimällä mahdollisimman pitkälle suoritettuun näissä molemmissa merkityksissä, mutta lisää 
työprosessin järkeistämiseen. Tällä työn rationa- merkityksiin vielä oman erikoisen työkäsitteensä: 
lisoinnilla on omat itsenäiset tehtävänsä, mutta Jonkin elimen sille ominainen toiminta,jokajohtaa 
suurimmalta osaltaan sen tulee nojautua työn tai voi johtaa väsymykseen, s.o. toiminnan heik
fysiologiaan, joka käsittelee ihmisruumiin toimintoja kenemiseen ilman muuta syytä kuin juuri edellä 
työskentelyn l~omissa olo811.hteissa sekä millä tavoin käynyt toiminta, on fysiologisessa mielessä elimen 
työ kulloinkin olisi jä1·jestettävä, jotta työskentely suorittamaa työtä (esim. rauhasen eritystyö, lihas
tapahtuisi mahdollisimman edullisesti ja rikko- työ jne.). Fysiologisesti on iis työ mitä lavein 
matta elimistön ominaislakeja vastaan. Ottamalla käsite. Kun työn fysiologiassa joudutaan teke
huomioon tällaisen tutkimuksen tulokset pitäisi misiin kaikkien näiden merkitysten kanssa, on 
olla mahdollista kehittää työtä tekevän ihmisen ehkä syytä sopia seuraavista ilmaisutavoista. 
kunto huippuunsa ja es ää sitä ennenaikojaan huo- Kun tarkoitan työtä sen yleises ä , >>kansantalou
nontumasta. - Työn tehokh'Uutta rajoittavana dellisessa>> mielessä, käytän anaa ilman erikois
tekijänä on usein työn aiheuttama väsymys. Kun määrettä, kun on kysymyksessä fysiikan määritel
väsymys usein on aivan toisarvoisten seikkojen män mukainen työ, puhun mekaanisesta työstä, ja 
määräämä eikä suorastaan yön määrästä riip- kun viimein on kysymys jonkin elimen työstä 
puva, on työn fy iologian keskeisenä ja varsin fysiologian kannalta, puhun esim. lihastyöstä, 
kiitollisena tehtävänä löytää keinot väsymyksen ruuansulatustyöstä jne. 
torjumiseen. Henkinen työ, kevyt ja ra kas ruumiillinen työ 

Työn fysiologialla on näiden tehtäviensä mukai- asettavat tiettyjä vaatimuksia työtätekevän eli
aesti siis ensinnäkin kansantaloudellinen merkitys: mistölle. Nämä vaatimukset ovat kussakin ryh
pyrkiessään kehittämään työolosuhteet sellaisiksi, mässä tietysti aivan erilaiset ja ne on otettava 
että ihmisvoima tulee mahdollisimman tehok- huomioon työn fysiologiassakin. Kun metsätöi
kaasti käytetyksi e on omiaan edistämään tuo- den katsotaan kuuluvan kaikkein raskaimman 
tantoelämää. elvittämällä olo uhteet, jotka ta- ruumiillisen työn ryhmään, rajoitun seuraavassa 
kaavat ihmi elle hänen ökun onsa säilymisen pääasiassa käsittelemään raskaan ruumiillisen 
mahdollisimman kauan e säästää t övoimaa ekä työn fysiologiaa. 
suoranaisesti että välilli e ti pienentämällä työn- Elämän jatkumiselle on välttämätöntä että eli
tekijäjälkikasvun tar e ta, niin e tä koulutukseen mistö saa energiaa. Tätä energiaa tarvitaan nim. 
käytettävää työvoimaa äästyy muihin tehtäviin. sekä levossa tapahtuvien elintoimintojen ylläpitä
Toiseksi on työn fy iologialla sosiaalinenkin mer- miseen, ruumiinlämmön äilyttämiseen vakiona 
kitys: vähentämällä yön aiheu tamaa vä y- riippumatta siitä kuinka suuren jäähtymisen alai
mystä se pyrkii lisäämään työntekijän hyvinvoin- sena ruumis kulloinkin on, että mekaanisen työn 
tia ja viihtymystä ö ään. Tä tä taasen on vä- suorittami een. Kahde a ensinmainitus a ta
lillisesti tuotantoelämäliekin h ö yä ko ka työ- pauksessa sanotaan energiaa tarvittavan lepo-, 
voima mieluiten hakeu uu aloille, jo a t ö ken- viimeksimainitu a tapaukse a yöaineenvaih
tely on miellyttävää. dunnan ylläpitoon. K aiken energiansa elimistö 

Työn fysiologia on tyypillinen ovellettu tiede saa kemiallisista tapahtumista, ja tämä energia on 
ja sen päämäärät, kuten edellise tä lienee käynyt ikäänkuin varautune na ravintoaineissamme. Suu-
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rin osa kemiallisia, energiaa vapauttavia tapahtu
mia on jollakin tavoin joko suorastaan tai välilli
sesti liittynyt hapettumiseen. Happi on näin ollen 
tavallaan myös tärkeä ravintoaine. Sekä hapen 
että ravintoaineiden energia-arvo on ilmoitetta
vissa niiden palamisarvon avulla, s. o. sen lämpö
määrän avulla, joka vapautuu hapettumisen ta
pahtuessa. Sen mukaisesti voidaan myös ihmisen 
energian kulutus tai energian tarve ilmoittaa 
lämpömäärän (kal.) avulla, joka syntyy aineen
vaihdunnan tuloksena. Välillisesti tämä voidaan 
määrittää hapenkulutuksen perusteella. Käytän
nössä se tapahtuukin yleisimmin ja mukavimmin 
siten, että kerätään uloshengitetty ilma kaasutii
viiseen (ns. Douglas-)säkkiin ja määritetään sisään 
ja uloshengitysilman happi ja hiilidioksiidipitoi
suus. Kun tietyn ajan kuluessa säkkiin kertyneen 
ilman määrä lisäksi mitataan kaasukellon avulla, 
voidaan laskea elimistön tänä aikana palamiseen 
kuluttama happimäärä sekä suunnilleen mitä ra
vintoaineita: hiilihydraatteja, rasvaa vaiko ·val
kuaisaineita ruumis on käyttänyt hyväkseen tänä 
aikana. Tällaisen täydellisen aineenvaihtomääri
tyksen voi suorittaa miltei millaisessa työssä ta
hansa (edellytettynä, että työ voidaan tehdä suu
kappale taikka kaasunaamarintapainen laite 
suussa). Kuvassa 1 nähdään aineenvaihtotutki
musta suoritettavan tiilikuormaa kuljetettaessa. 

Työn fysiologian ensimmäisenä tehtävänä oli 
aikoinaan selvittää kuinka suuri energian tarve on 
erilaisissa työskentelyn muodoissa, jotta voitaisiin 
saada käsity siitä kuinka raskasta mikin työ on. 
Näitä tutkimuksia on aikaisemmin hyvin runsaasti 
suoritettu Helsingin Yliopiston Fysiologisessa lai
toksessa prof. Tigerstedtin johdolla. Ohimennen 
mainittakoon, että prof. R. Tigerstedt ensimmäi
senä juuri myöskin alkoi tutkia metsätyön fysio
logiaa Ruotsissa, Värmlandin metsätyömailla. 

Aineenvaihtotutkimusten tuloksena on to
dettu, että keskikokoisen ja -painoisen miehen 
energiantarve täydessä levossa on arvioitava 
n. 2,200 kaioriaksi vuorokaudessa, mutta että se 

Kuv& l , ineenvai}j.totutkimus käynnissä. (E[Jgleton: Mus
(]~~! ~;xe~C'ise1 1 fl36), 

erittäin raskaassa ruumiillisessa työssä voi nousta 
jopa yli 5,000 Kalfvrk. On sovittu siitä, että ke
vyenä työnä pidetään sellaista toimintaa, jossa 
vuorokautinen energian tarve jää alle 3,000 Kai. , 
keskiraskaana ellaista, jossa energian tarve on 
tätä suurempi, mutta ei yli 4,000 Kal., raskaana 
sellaista, jossa aineenvaihto pysyy 4,000 ja 5,000 
Kal. välillä ja erittäin ra kaana viimein sellai ta, 
jossa energian tarve ylittää 5 000 Kalfvrk. Kuinka 
vuorokautinen energiantarve määritetään selviää 
paraiten seuraavasta metsätöitä koskevasta las
kelmasta: 

K esto Toiminta 

8 
1 
1 

tuntia unta 

8.5 
l 
4.5 

24 ttmtia 

aterioita kotona .... 
kävelyä. metsään ja 
takaisin ......... . 
työtä ........... . 
ateria metsässä .. . . 
kevyitä kotiaskareita 

Kai/ 
Kalf vuoro-

tunnissa kaudes a 

5 
100 

360 
445 
100 
150 

6 0 
100 

360 
3,7 0 

100 
675 

"Yhteensä 5,695 Kalfvrk. 

Jos halutaan päästä vähänkin tarkkoihin arvoi
hin laskettaes a t önteon aikana kulutettavaa 
energian määrää . on tiet sti otetta a huomioon 
sekä taukojen pi uus työn loma a että erikoi esti 
esim. monenlai ta toimintaa käsittävi ä met ä
töissä minkälaista t ötä ja kuinka kauan kutakin 
työtä tehdään, ko ka näiden o atöiden energian
kulutus aikayk ikköä kohden aattaa olla hyvin
kin erilainen kuten seuraava ta taulukastakin voi 
huomata: 

Levossa kulutetaan . . . . . . . . . . . . . . . . 99.6 Kaljtunnissa 
Poikkisahauksessa _ .. . . ..... _ ....... 462 

• . ... - ..........•.. 4-51.2 
Kuorimisessa kesällä ... ..... _ . . . . . 4- 9 

• talvella ......... _ . . . . 624-
Karsimistyö sä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 .4 
Halkomistyössä . _ . __ ....... _ . .. _ . 502.2 

Kuinka ra ka ta metsätyö todella on, sen oi 
huomata ·verrattae a näitä ar oja va taaviin eri
näisis ä muis a ammatei sa aatuihin energian 
kulutusarvoihin: 

Räätälintyö sä k-ulutetaan 
Kirjansitojantyössä .. . .. _ ..... . 
:Mekasnikon • ........... . 
Metallityöläisentyössä 
Maalarin 
Puusepän • 
Kivenhakkaajan • 
Puunsahaamis 

145 Kalftunni sa 
1 2 
192 
237-24-5 
243-264-
216-264-
3 6-4-19 
4-70-----506 

aman t ' Ön uori taminen vaatii toi inaan suu
remman toisinaan pienemmän energiamäärän. 
Tämä on ymmärrettävis ä, jo ajatellaan mi tä 
o ista voidaan kat oa yöaineenvaihdunnan koo -
tuvan. Ensinnäkin on työaineenvaihdunna a 
eroitettavi a e energiamäärä joka kuluu lepo
aineen aihdon lläpitämiseen, merkittäköön itä 
R:llä. Toinen osa työaineenvaihda ta kuluu pel
kän liikkeen suorittamiseen ekä määrätys ä työ
a enno a olemiseen ja nivelten jäykistämiseen 
niin, että ne anta at riittävän uen liikettä 



(työtä) suorittaville lihaksille. Tätä osaa voitai
siin nimittää vaikkapa >>tyhjäkäyntienergiaksi>>, 
merkittäköön sitä L:llä . Kolmantena osana on 
työaineenvaihdossa itse mekaanisen työn suorit
tamiseen kuluva energia A. Saadaan siis kaava: 
E (kokonaisenergia) = R + L + A. Kaavassa 
esiintyvistä suureista on ainoastaan A suoraan 
ve1·rannollinen suoritetun 1nekaanisen työn määrään 
(Johanssonin sääntö), kun taas molemmat muut 
voivat vaihdella työolosuhteiden mukaan: R 
yleensä vähemmän, esim. lämpötilan vaihteluista 
ja aterioista riippuen, L sitävastoin hyvinkin suu
resti. Jos esim. työtä joudutaan tekemään hyvin 
epämukavassa, esim. kumarassa asennossa on li
hastyö, joka tarvitaan nivelten jäykistämiseen, 
monin verroin suurempi kuin mukavassa asen
nossa työskenneltäessä. Kun työn fysiologia pyr
kii löytämään mahdollisimman edulliset työsken
telytavat, on eräänä keinona juuri energiamittaus
ten avulla päästä perille olosuhteista, joissa tämä 
>>tyhjäkäyntienergia» on mahdollisimman pieni. 
Kokonaisenergiankulutus illoin tietysti vastaa
vasti pienenee ja työ kentelytavan >>taloudelli
suus>> voidaan ilmaista ie t ä mekaanista työtä 
vastaavan energiamäärän uhteen (ns. hyötysuh
teen avulla), aivan kuten mekaani ta työtä suo
rittavan koneenkin taloudellisuus. ain harvoissa 
ammateissa työ kuitenkin on sellaista, että sen 
voi ilmaista metrikg:n avulla mekaanisena työnä. 
Laboratoriokokeissa sen sijaan on helposti järjes
tettävissä niin, että suoritet u mekaaninen työ 
voidaan tarkkaan määri tää ja erilaisten työolo
suhteiden vaikutus hyöty uhteeseen on silloin hel
posti laskettavissa. Tällaisten tutkimusten tu
loksena on voitu todeta, e tä ihmisruumis on erit
täin taloudellinen kone: se saavuttaa, jopa ylit
tääkin useimpien koneiden hyöt uhteen. Esim. 
kannettaes a kuormia rappuja noustes a saattaa 
työmäärä va tata 37 % koko kulutetusta energia
määrä tä. (Vertauk en vuok i mainittakoon, että 
vain Diesel-moottoreiden väitetään pää evän yhtä 
suureen hyötysuhtee een. Tavallisilla bensiini
maattoreilla se on vain n. 25 % höyrykoneilla 
vieläkin pienempi.) 

ama akin ja näennäise i amalla tavalla teh
dyssä t össä hyötysuhde voi vaihdella. Niinpä 
esim. harjaantuminen yöhön leensä pienentää 
turhaa energian kulutusta, niin että hyötysuhde 
kasvaa. E im. seuraava a tauluko a eri päi
vinä suoritetut h öt uhteen määritykset osoit
tavat tämän selvä ti. 

Koesarja on peräisin erit äin »epätaloudelli
sesta>> yö kentely tä: koehenkilön oli no tettava 
kevyttä vain 1.4 kg:n painoa kädellään. Pieni 
h öt uhde osoittaa että uurin o a energiasta on 
kulutettu lepo- ja »tyhjäkäynti•-aineenvaihtoon 
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mutta että harjaantumisen edistyessä tämä osa 
pieneni asteittain. Olisi edullisempaa nostaa suu
rempi paino kerrallaan joskin harvemmassa tah
dissa, koska lihas silloin käyttää energiansa talou
dellisemmin. Kuinka painon suuruus vaikuttaa 
hyötysuhteen suuruuteen käy ilmi kuvasta 2. 
Kuvasta voidaan huomata, että mekaaniseen työ
hön mkg:a kohden käytetty energia on riippuma
ton painon suuruudesta (käyrä a), mutta että 
mkg:a vastaava kokonaisenergian määrä pienenee 
painon suuretessa niin että hyötysuhde kasvaa 
(käyrä c). 

Myös nopeus, jolla työ suoritetaan, vaikuttaa 
hyötysuhteen suuruuteen. Edullisin nopeus~ on 
vuorostaan myös siitä riippuva kuinka suuria 
massoja pannaan liikkeelle tai pidetään liikkeessä 
jne. 

Koska elimistö jatkuvasti käyttää energiaa, on 
tämä energia myös korvattava niin, että kaikki 
kudokset, jotka osallistuvat energian kulutukseen, 
saavat tarvitsemansa osan kokonaisenergiasta. 
Energian korvautumisen edellytyksenä on ensin
näkin, että ravintoa on riittävästi saatavissa, ja 
ett,ä ravintoaineet jakautuvat tarkoituksenmukai
sesti eri elinten osalle. Toiseksi tulee kudoksissa 
olla riittävästi happea aatavissa, koska ravinto
aineiden hyväksikäyttö on hapensaannista riip
puva. Näiden ehtojen täyttyminen ei ole yksin
omaan ruuansulatus- eikä hengityselinten toi
minnan varassa, vaan ennen kaikkea tulee veren
kierron olla riittävä py tyäkseen kuljettamaan 
tarvittavia aip.eita (etenkin happea) kudoksiin. 
Ravinnon puutteellinen energiapitoisuus ei nim. 
tule välittömästi vaikuttamaan, sillä jonkin aikaa 
vm elimistö käyttää joko aikaisemmin varastoi-

Hyötysuhde 

10 '20 30 

~paino kg 
Kuva 2. Hyötysuhde painonnostossa. Hyötysuhde on las. 
kettu seuraavalla tavalla: 

a) mkg/A (kts. tekstissä olevaa kaavaa) 
b) mkg/A + L. 
c) mkgfA + L + R = mkg{E. 

(Suhdeluku& laskettaessa on tietysti otettu huomioon lämmön 
mekaaninen ekvivalentti, jonka avulla luvut saadaan yhteis
mitallisiksi.) ( Ranke: Arbeits- und Wehrphysiologie, 1941.) 

1 :n työpäivän aikana kulut~ttiin l 
2:n 

rnkg kohden 0.1 81 Kai. Hyöty uhde 1.3 
0.227 1.0 

3:n t 0.190 1.2 
4:n t t 0.155 1.5 
5:n t 0.151 1.6 

1 :n 0.117 2.0 
15:n t O.ll3 2.1 
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miaan ravintoaineita taikka omaa ainettaan sa
malla tietysti laihtuen. Ajanmittaan ei tällainen 
ole mahdollista. Jo lyhytaikainenkin hapenpuute 
tulee sitävastoin heti haittaamaan työntekoa. 
Tosin saattaa lihas lyhyen hetken toimia anaeroo
bisesti, siis ilman happea. Tällöin syntyy kuiten
kin runsaasti happamia aineenvaihtotuloksia mm. 
maitohappoa, joka vähentää lihaksen työkykyä. 
Vasta hapen läsnäollessa palaa maitohappo lop
puun hiilidioksiidiksi ja vedeksi taikka palautuu 
alkuperäiseen muotoonsa. Lihaksen elpyminen 
työsuorituksen jälkeen on riippuva tästä resyn
teesi-ilmiöstä, joten hapensaanti on lihaksen elpy
misen ehdoton edellytys. Lihas voi siis tehdä 
työtä saaden tarvitsemansa hapen vasta ikään
kuin >>jälkikäteen», mutta >>happivelka>> on elimis
tön maksettava takaisin verraten pian, jotta lihas
työn jatkuminen kävisi päinsä. Kuvassa 3 asia 

Happ i.velka 

Lihasvoima, joka lyhytaikaisessa ponnistuksessa 
yksinään määrää suorituskyvyn, on vuorostaan 
erilaisista tekijöistä riippuva. Ensinnäkin on 
voima verrannollinen lihaksen poikkipinnan suu
ruuteen. uuren lihaksen voima on tietysti suu
rempi kuin pienen, mutta samankin lihaksen 
poikkipinnan uuruu oi vaihdella harjaantumi
sen mukaan. Hyvin treenatut lihak et ovat tw1-
netusti suuremmat kuin treenaamattomat. Toi
sek i riippuu lihak en voima siitä kuinka pitkänä 
lihas on jännittyes ään. Esim. sormien pmistus
voima on paljon pienempi jos puristettava esine 
on pieni ja ormet joutuvat koukistumaan melkein 
nyrkkiin ennen kuin varsinainen puristus alkaa. 
Tämä johtuu siitä et.tä liha voima on suurimmil
laan lihasten ollessa pitkiksi venyneinä ja sitä 
pienempi kuta 1 h empinä lihakset ovat. Kun 
sormet ovat koukistuneina nyrkkiin , on kouki -

uHapp{velan 
takaistnmaksu u 

Lepo a/n.e en va{h io 

Kuva 3. Kaavak-uva lihastoiminnan aikana syntyvästä happivelasta. lity tekstissä. 

on kaavamaisesti esitetty. Viivoitettu alue osoit
taa hapenkulutusta, suorakaiteen muotoinen alue 
energian ja hapen tarvetta. Työvaiheen lopulla 
on saavutettu tasapaino hapentarpeen ja -kulu
tuksen välillä. Aluksi tehty >>velka>> maksetaan 
takaisin elpymisvaiheen aikana. 

Lyhyen työvaiheen aikana ei lihaksen työsuori
tusta siis rajoita mikään muu kuin itse lihasvoima. 
Esim. sadanmetrin juoksun 10-12 sek. aikana 
lihasten työ on varmastikin verraten riippuma
tonta niiden hapensaannista, mutta pitkänmat
kanjuoksijan suorituskyky on kokonaan hänen 
hengitys- ja verenkiertoelintensä moitteettomasta 
toiminnasta riippuva. 

Hapenkulu-tus 

02-lilr/mf.n 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

1 2 3 4 5 6 ~ 8 9 

~ nopeus yard/sek. 

Kuva 4. Hapenkulutus pika juoksussa. ( Ranke; ooit.s. 
um:! W~brph;rsiolo~e1 1 ~41.) 

tajaliha ten pituu paljon pienempi kuin sormien 
ollessa ojentuneina. Kapean työkalunvarren kä
sittely on sama ta syystä u ein ra ittavampaa 
kuin suhteellisen paksun varren käsitteleminen. 
- Kolmanneksi on liha voima riippuva siitä no
peude ta, jolla jokin lihasliike suoritetaan. No
peuden ka ae a voima pienenee ja samalla 
hyöty uhdekin. Hapenkulu u aattaa tällöin 
kasvaa aivan lettömä ti. Tämä tulee ehkä kail{
kein ilmiinpistävimmin e ille verrate a e im. 
hapenkulu u ta kilpajuoksu a iihen kuinka no
peasti matka on juo u. Kuva a 4 on ab kissana 
nopeu ( ardia/ ek) ordinaattana hapenkulutu 
(happivelka mukaanlue tuna!) (litrfmin.). Aluk i 
hapenkulutus lisääntyy hitaa ti juoksunopeuden 
kasvae sa, mutta uurimmilla aavute tavilla no
peuksilla hapenkulutu yhtäkkiä nou ee aivan 
jyrkä ti. llmeise i on tällöin aavutettu raja, 
jossa liha ten voima on iinä määrin pienentynyt, 
että ko. aavutu vaatii aivan uhteettoman uu
ren liha määrän mukaantuloa , jotta e yleen ä 
kävi i mahdollisek i. On elvää että tällaisen 
t ötavan täytyy olla mahdolli imman epätalou
dellinen. Kuvan 4 o oittama nopean juoksun epä
taloudellisuu johtuu osittain myös iitä, että aina 
1..-un lihas joutuu ty·· kentelemään niin että muo
dostuu happi velkaa. on hyöty uhde pienempi kuin 
jo liha aa tarpeen a mukaan happea. Edellä 
kuvan esi tämä ä tapauk e on happivelan tä -
tynyt olla erittäin uuri , ko ka verenkierron 
hapenkulje usk ky ei voi paljolla li tää 4 litraa 
minuuti a, ja kuitenkin kuva a on äärimmäisillä 
nopeuksilla aatu hapenkulutuksen arvoksi lähe 
30 litrfmin. Tä tä tarka telu ta elviää amalla, 



että lyhytaikaisissa ponnistuksissa usein myös se, 
missä määrin lihakset pystyvät kestämään >>happi
velkaa>>, ratkaisee kuinka suureen suoritukseen ne 
pystyvät. 

Pitkäaikaisia työsuorituksia ei niinkään rajoita 
lihasvoima kuin se, saadaanko happea riittävästi 
kudoksiin. Osoituksena siitä, että elimistöllä on 
keinoja tämän lisähapentarpeen tyydyttämiseen 
on, että sekä sydän että keuhkot lisäävät työn 
tahtia sitä mukaa kuin liha~ten suorittama työ
määrä ja hapentarve kasvavat. Etteivät vaatimuk
set olekaan aivan pieniä, osoittaa seuraava las
kelma. Koko ihmisen verimäärä ·voi sitoa itseensä 
korkeintaan litran happea. Kuljettaakseen kudok
siin 4 litraa happea minuu issa täytyy sydämen 
pumputa verenkiertoon 20 litr. verta minuutissa. 
Kun suuressa verenkierrossa vallitsee melkoinen, 
yleensä n. 1/6 atm. paine, joutuu sydän suoritta
maan n. 40-50 mkg:n työn minuutissa. Tätä 
suurempaan työhön ei sydän juuri pystykään, niin 
että elimistön on tultava toimeen näillä 4:llä 
happilitralla minuutissa. Tosin elimistö mukau
tuu suureen hapentarpeeseen toisellakin tavalla, 
nim. lisäämällä veren punaväriainetta ja siten sen 
hapensitomiskykyä, mutta kovinkaan paljoa ei 
tälläkään tavoin voida lisätä kuljetettavaa happi
määrää. Koska käytettävissä oleva happimäärä 
on näin rajoitettu, on elimistö ikäänkuin >>keksinyt>> 
vielä erään keinon lihasten hapentarpeen tyydyt
tämiseksi. Raskaassa ruumiillisessa työssä lisään
tyy lihaskudoksen verenpunaa muistu tava, sa
malla tavoin happea sitova väriaine mikä mer
kitsee sitä, että lihaksella on käytettävänään 
~happivarasto>>, josta se saa >>ensi hätään1> tarvitse
mansa hapen. Kuinka suuressa määrä sä rajoit
tavana tekijänä verenkierron hapenkuljetuskykyä 
on pidettävä voidaan osoittaa pienen laskelman 
avulla. Ihmisruumiin painosta on n. 40% lihas
kudosta. Kokeissa on voitu osoittaa, että lihaksen 
jännittyessä kohtalaisen oimakkaan (jo kaan ei 
maksimaalisen) sähköärsyt ksen vaikutuksesta 
kuluttaa lihas n. 1 ml:n happea minuutis a jo
kaista lihasgrammaa kohden. Tämä merkit isi 
75 kg:n painoisella miehellä, jos kaikki lihakset oli
sivat yhtäaikaisesti jännittyneinä n. 30 litran ha
penkulutusta minuutissa. Kun otetaan huomioon 
ilman happipitoisuus todetaan että keuhkojenkin 
tulisi hengittää lähes parisataa litraa ilmaa mi
nuuti sa jotta näin valtava hapenkulutus saatai
siin tyydytettyä. Hengi y elinten mahdollisuuk-
ien rajoissa on vain n. 100 litran ilmanvaihto mi

nuutissa. Jo kaan siis keuhkotkaan eivät p styisi 
tyydyttämään ed. m. hapentarvetta, ei hengitys
elinten taholta yleensä ole odotettavissa minkään
laista rajoitu ta, ko ka veren1.'ierto ei missään 
tapaukse sa py tyisi kulje tamaan kudoksiin lä
heskään niin suurta happimäärää . Raskaimman 
työn rajoituksena tulee siis joka tapaukse a ole
maan verenkierron tehoklruu . Työn fy iologian 
kannalta on en johdo ta ensiarvoisen tärkeätä 
tu kia mitkä tekijät työtä tehde ä mahdollise ti 
e tävät tai huonontavat ver nk.iertoa. ekä miten 
tällaiset haitat oli iva poistettavi sa. 

Eräs kaikkein yleisimpiä tällaisia haittoja on 
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jatkuva ns. staattinen lilwslyö, s. o. lihaksen yhtä
jaksoinen jännittyminen. Esim. tietyn asennon 
säilyttäminen, työkalun pitäminen kädessä vaatii 
jatkuvasti jännittyneitä lihaksia. Tällaisen jän
nittyneen lihaksen verenkierto on kuitenkin suu
rimmalta osaltaan estynyt . Lihaksen hyötysuhde 
siitä pienenee ja lihas väsyy pian. Että veren
kierto tosiaankin on estynyt, voidaaan kokeellissti 
osoittaa joko eläimillä suoranaisesti mittaamalla 
taikka välillisesti yksinkertaisen kokeen avulla. 
Jos koehenkilö suorittaa kädellään toistuvia pai
nonnostaja niin kauan kunnes ei enää jaksa, on 
työmäärä, jonka koehenkilö jaksaa tehdä, paljon 
pienempi, jos verentulo käteen estetään purista
malla kokoon käsivarren valtimo. Jos sama koe 
tehdään siten, että koehenkilö jatkuvasti kannattaa 
painoa, ja tarkataan, kuinka kauan hän jaksaa sitä 
tehdä, huomataan, että valtimon puristaminen ei 
lyhennäkään sanottavasti tätä aikaa. Tämä lienee 
selitettävissä vain olettamalla, että verenkierto jo 
ennen valtimon kokoonpuristamista oli miltei ole
maton. 

Edellä olevan perusteella on ilmeistä, että työt 
on yleensä pyrittävä tekemään siten, että staat
tista lihastyötä on mahdollisimman vähän. Tämä 
voidaan saavuttaa esim. suorittamalla työ mah
dollisimman mukavassa asennossa ja työvälineillä, 
jotka pysyvät mukavasti kädessä, siis ilman eri
koista jännittämistä. 

Toisena verenkiertoa estävänä tekijänä voivat 
olla kiristävät ja epämukavat vaatteet. Enimmäk
seen vaisto kuitenkin jo pyrkii vapauttamaan 
meidät tästä haitasta. 

Kolmanneksi mainittakoon, että hyvin kuuma 
työpaikka asettaa verenkierron verraten suuren 
ylimääräisen rasituksen alaiseksi. Jotta ruumiin
lämpö pysyisi kuumuudesta huolimatta tasaisena, 
täytyy verestä päästä mahdollisimman paljon 
lämpöä ulkoilmaan. Tämä on mahdollista vain, 
jos veri tavallista suuremmassa määrin ohjautuu 
ihoon. Seurauksena on kuitenkin, että sydämeen 
palautuva verimäärä pienenee, ja sydän joutuu 
toimimaan erittäin epäedullisi a olosuhteis a · ja 
pienellä hyötysuhteella. Ellei sydämeen nim. 
sykäyslevon aikana kerry riittävä ti verta, sydä
men voima pienenee, ja hyötysuhde laskee. 

Paitsi verenkierron puutteellisuus voi toisinaan 
pari muutakin tekijää rajoittaa työkykyä. Ai
neenvaihdunnan tulok ena yntyy lämpöä. Kun 
on kysymys erittäin raskaan työn tekemisestä, 
saattaa lämpömäärä olla niin uuri, ettei elimistö 
pysty pitämään ruumiinlämpöä normaalina, vaan 
se pyrkii kohoamaan. Varsinkin jc työskentely 
tapahtuu kosteassa ja kuuma sa, aattaa ruumiin
lämpö kohota usealla asteella. Tämä lämmön
nousu voi jatkuessaan vahingoittaa ke kusher
moston toimintaa, jopa iinä määrin, että yntyy 
ohimenevä tajuttomuustila, n . lämpöhalvaus. 
Ulk.otöissä ja meikäläises ä ilma to a lämpöhal
vaustapaukset eivät ole yleisiä. 

Keskushermoston toiminta saattaa häiriytyä 
toise takin . yy tä. Normaalisti on vere sä n. 
1/10 % rypälesokeria . Tämän sokeripitoisuuden 
säilyminen on jollain tavoin välttämätön hermo-



10 

keskusten normaalille toiminnalle. J os sokeri
pitoisuus nim. huomattavammin laskee, ilmaantuu 
erikoisia hermosto-oireita: omituinen heikkouden 
tunne, jäsenten vapinaa, ankara päänsärky jopa, 
jos sokeripitoisuus laskee hyvin matalaksi, ta
juttomuustila kouristuksineen. Kun sokerin 
(samoin kuin yleensä palavan aineen) kulutus 
on raskaassa ruumiillisessa työssä suuri, on lähellä 
ajatus, että verensakerikin saattaisi suurien pon
nistusten yhteydessä laskea alle normaalin arvon. 
Näin onkin voitu todeta usein tapahtuvan mm. 
metsätöitä tekevillä työmiehillä. On selvää, että 
verensokerin vähenemisestä aiheutuvat oireet suu
resti vähentävät työkykyä. Ruotsissa onkin sikä
läisten tutkimusten perusteella tultu siihen, että 
olisi suotavaa lisätä metsätyöntekijäin sokeri
annosta, jotta he voisivat työn kestäessäkin a joit
tain syödä sokeria vähentyneen verensokeripitoi
suuden palauttamiseksi ennalleen. Samaan tar
koitukseen soveltuu kyllä myös leipä, mutta vai
kutus ei ole yhtä nopea. 

Lopuksi on syytä käsitellä kysymystä väsy
myksestä ja sen syistä. Ensinnäkin on syytä pai
nostaa, ettei väsymys ole suinkaan verrannollinen 
energian kulutukseen työssä. Sen syyt voivat olla 
peräisin lihaksista itsestään , mutta vain osittain. 
Esim. saattaa työntekoa aloitettaessa syntyvä 
väsymys ja lihaskipu johtua siitä, että lihaksessa 
on todellisia anatoomisia muutoksia, mm. turva
tusta. Toisaalta johtavat hapenpuute ja verenkier
ron huonous voimakkaaseen väsymyksen tuntee
seen ja työkyvyn heikkenemiseen. Tämän ilmiön 
syynä on pidetty happamien aineenvaihdunta
tuotteiden kasaantumista lihaksiin ja vereen näi
den olosuhteiden vallitessa, mutta käsitys ei ole 
aivan oikea. Toisinaan saattaa nim. happamien 
aineenvaihtotuotteiden määrä olla hyvinkin suuri, 
ilman että vastaavaa väsymystä olisi ilmennyt. 
Edelleen on ajateltavissa, että jos lihaksen pää
a iallisen ravintoaineen, maksatärkkelyksen 
taikka yleensä muidenkin energianlähteiden määrä 
olisi riittämätön, seuraisi siitä lihaksen väsyminen. 
Yleensä näin onkin asianlaita, mutta tällä sei
kalla on käytännöllisesti kovin vähäinen merkitys . 
Lopputulokseksi jääkin, että keskushermoston 
väsyminen on sekä ruumiillisessa että henkisessä 
työssä määräävä tekijä. Keskushermoston väsy
minen ilmenee usealla eri tavalla. Näistä oireista 
on eräs kaikkein selvimpiä: ns . koordinatiohäiriö, 
s. o. eri liikejaksojen huonompi sulautuminen toi
siinsa. Jokin totuttu liike, joka aikaisemmin on 
tapahtunut aivan konemaisen säännöllisesti, käy 
väsyneeltä epäsäännöllisesti, niin että jäsen työtä 
tehdessään kulkee milloin mitäkin rataa. Tämän 
voi havainnollisesti osoittaa valokuvaamaila jä
senen liikerata useiden perättäisesti toistuvien 
liikkeiden aikana. Tämä voidaan tehdä kiinnittä
mällä liikettä suorittavaan jäseneen tai ruumiin
osaan pieni lamppu. Kuvassa 5 nähdään sarja 
tällaisia valokuvauksia a) levänneenä, b) vä y
neenä. Liikeratojen poikkeaminen toisistaan on 
kuvassa b ilmeinen. Tällä ilmiöllä on käytännöl
linen merkityksensä, koska se haittaa tarkkuus
työn suoritusta ja tekee työntekijän myös alt-

a. 

-
b. 

Kuva 5. Liikeratoja valokuvattuna kampea väännettäessä. 
Valopiste kiinnitetty pikb.'USormeen, olkapäähän ja lantioon. 
a) levänneellä, b ) väsyneellä koehenkilöllä. ( Ranke: Arbeits-

und Wehrphysiologie, 1941.) 

tiiksi epätarkoituk enmukaisista liikkeistä aiheu
tuville tapaturmille. Tapaturman vaara lisään
tyy myös sen johdosta, että aistimet väsyessä jos
sakin määrin turtuvat, niin että sellai etkin 
pikkuseikat, jo ka tottunut ja virkeä työ kentelijä 
huomaa aivan automaatti e t i, jäävät vä yneeltä 
joko kokonaan huomaamatta taikka vaativat 
osakseen erikoista tarkka~;tvaisuutta tullakseen 
huomatuik i . J ollakin tavoin pyrkivät yleensäkin 
väsymystila a kaikki koneelli e ti, automaatti
sesti suoritettava toiminnat rappeutumaan: teh
tävä, jonka tottunut öntekijä hyvässä vireessä 
ollen arvelee voivansa uorittaa >>vaikka une sa>>, 
vaatii vä yneeltä erikoista tarkkaavaisuutta on
nistua}· een. Tämä tarkkaavaisuuden jännittä
minen vuoro taan rasittaa erikoi en paljov työn
tekijää ja niin yn yy haitallinen rengas: vä y
mys vaatii työntekijäitä ylimääräistä ta,rkkaavai
suuden jännittämistä ja jännittynyt tarkkaavai
suus lisää väsymy tä jne. Erittäin uuri merkit 
tehokkaana keinona ke ku hermo tollisen vä y
m k en torjumiseksi on ielullisilla kiihoittimilla: 
kilpailuiDiele ä tehty yö vä yttää vähemmän 
kuin ama yömäärä toisen mielialan vallite a 
jne. 

Erikoisen alttiina tällaiselle keskushermo tolli
selle väsymyk elle ovat työskentelijät, joiden tulee 
suorittaa yö ikäänkuin omasta aloittee taan. Jo 
työ itä va toin voidaan järjestää sellai eksi, ettei 
työ"ntekijän it e tarvit e määrätä työn tahtiaan 
kuten asia on järje tetty teollisuude a usein kä -
tety ä ns. liuk-u ' Ö ä. on vä yminen paljon vä
häisempää ja työ uoritu py yy parempana kuin 
vapaavalintaise a työ ä . Näyttää siltä, että it e 
tahtomi pro essi kä kyn antaminen lihaksilla on 
ke ku hermo ton kaikkein ra i tavimpia toimin
toja. Tä tä jouduin tekemään omakohtai ia ko
kemuksia erinäisten ai tinfy iologi ten kokeiden 

hte 'de ä. Koehenkilön oli no tettava painoja 
ja arvioitava mikä kahde ta peräkkäin no tetu ta 
paino ta oli raskaampi. Koe arjoja ei oinut 
tehdä kovinkaan pitkiksi, sillä varsin pian koe-



henkilö väsyi ja antoi aivan epämääräisiä vastauk
sia. Jos koe sitävastoin järjestettiin siten, ettei 
koehenkilön tarvinnut )>itse)> nostaa painoja, vaan 
lihakset pantiin nostamaan ko. painot sähköärsy
tyksen avulla, voitiin sarjoja jatkaapaljon kauem
min, sillä väsyminen oli nyt miltei olematonta 
vaikkakin painojen arvioimistoiminta edelleenkin 
oli aivan sama kuin koehenkilön nostaessa painot 
tahdonalaisesti. Koehenkilön mielestä sähköärsy
tyskokeet olivat selvää lepoa edellisen )>tahdon
alaisem koesarjan jäll-.een. Tällaisten yksinker
taisten kokeiden tulos tekisi mieli yleistää: tässä 
ehkä on fysiologinen perusta sille miksi yhteis
kunnassa kaikki aloitetoiminta ja )>johtaminem on 
(tai on ollut!) paremmin palkattua kuin ns. me-
kaaninen työ. . 

Edellä on pääpiirteittäin hahmoiteltu ne peri
aatteet, joita työn fysiologia soveltaa pyrkiessään 
muodostamaan työprosessin sellaiseksi, että ih
misvoima tulee mahdollisimman edullisesti ja 
miellyttävästi sekä elinvoimaa säästäen käytettyä 
yhteiskunnan hyväksi. Esimerkkejä siitä, minkä
laisiin käytännöllisiin neuvoihin nämä periaatteet 
johtavat, lienee lopuksi syytä lyh esti mainita. 

Työajan tulee olla opivan pituinen, s . o. sellai
nen, että edellisen päivän väsymys ehtii levon ai
kana haihtua. Työtä on tehtävä sopivin väliajoin, 
mutta työn tahdin tulee olla reipas, koska väsy
myksen tunne on tällöin tavallisesti pienempi eikä 
reippaasta työskentelystä yleensä ole mitään 
haittaa. Vain aniharvoin se johtaa liikarasittu
mi een, sillä hengitys- ja verenkiertoelinten liika
kuormitus tulee yleensä sellaisella pakoittavuu
della tietoisuuteen, ettei niiden ke tokykyä juuri 
ylitetä. - Yksipuolista työtä on yytä välttää. 
Työhön onkin edullisinta jä tää myö jonkin ver
ran tarpeettomia liikesuori uksia, illä niillä on 
sama vaikutus kuin verryttel llä. Kaikkein tär
keimpiä sääntöjä on, että kaikki taattinen työ 
karsitaan mahdolli imman arkkaan pois. Te
hokkaimpana keinona on mukavan öa ennon ja 
sopivien työvälineiden löytäminen. Jos e im. jos-
ain työssä joudutaan kannattamaan jotain kap

paletta, on järje te tävä tukilaite kannattamaan, 
niin että ihmisen tehtäväksi jää vain esim. kan
natettavan kappaleen ohjaaminen yms. Työtä 
suorittavan lihasryhmän tulee olla suhteellinen 

ll 

työn raskauteen, niin että raskasta työtä tehdään 
suurilla lihaksilla, kevyttä pienillä, esim. käden 
lihaksilla. Mikäli siis on esim. kannettava raskasta 
taakkaa, on se, mikäli mahdollista, kannettava selän 
eikä käsien lihaksilla. Kuitenkin täytyy samalla 
ottaa huomioon joutuvatko suuret lihakset täl
löin ehkä tarpeettomasti panemaan koko ruumiin 
liikkeelle, jolloin )>tyhjäkäyntiin)> kuluva energia 
suhteettomasti kasvaisi, mikä ei tietenkään ole 
tarkoituksenmukaista. Missä suinkin on mah
dollista, olisi työ järjestettävä pakkosyöttöi
seksi ns. liukutyöksi, koska tällainen työmuoto 
vaatii työntekijäitä vähemmän omaa aloitetta ja 
tuntuu kevyemmältä. Liukutyön nopeus taasen 
olisi sopeutettava ihmisen luonnolliseen työnryt
miin, joka vaihtelee päivän eri aikoina, ollen suurin 
keskellä työaikaa. 

Lopuksi joitakin yleishygieenisesti tärkeitä seik
koja, joiden noudattaminen ra kasta ruumiillista 
työtä tekevälle on erikoisen tärkeätä. Kun ras
lmassa ruumiillisessa työssä energian kulutus on 
äärimmäisen suuri, täytyy ravinnon olla sekä ka
loorisesti riittävää että täyttää eräät laadulliset 
vaatimukset. Koska suuren energiatarpeen tyy
dyttäminen vaatii joka tapaukse sa tilavuudel
taan suuria ruokamääriä, täytyy ruuan ravinto
arvon olla mahdollisimman suuri, ts. ravlimon tu
lee olla mahdollisimman konsentroitua. Rasvaa, 
joka on kaikkein energiapitoisin ruoka-aineemme 
täytyy sen johdosta olla suhteellisen runsaasti. 
Mahalaukun täyttäminen vähemmän ravintopitoi
silla ruoka-aineilla rasittaa nim. ruuansulatuseli
mistöä ylen määrin. Toisaalta täytyy ruuan si
sältää myös helposti ruuansulatuskanavasta imey
tyviä hiilihydraatteja, niin että verensokeripitoi
suus säilyy tavallisella tasolla. Tä sä suhteessa on 
myöskin tärkeätä huolehtia siitä, että ateriat ja
kautuvat sopivasti työn lomaan. Kaikkein edul
lisinta olisi syödä pieniä sokerimääriä myös työn 
kestäessä, mutta nykyisen kansanhuoltotilanteen 
aikana tähän tuskin on mahdollisuuksia. Myöskin 
muussa suhtees a olisi ravinnon laatuun kiinni
tettävä huomiota. Ravinnon tulisi isäitää run
saasti C- ja B-vitamiineja, koska näiden vitamii
nien katsotaan tukevan lihasten toimintaa edi tä
vän lisämunuaisten kuorikerroksen isäeritteen 
vaikutusta. 
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METSÄTYÖNTUTKil\fUSTEN TARPEELLISUUDESTA. 
Metsänhoitaja N. A. Le h onkos k i. 

Vielä niin myöhä.än kuin nyt päättyneen suur
sodan aattovuosina olivat metsätyömarkkinat 
maassamme sellaiset, että kun työmaa avattiin 
jollakin seudulla ja vaikkapa kaukana sydänmaa
seudullakin, oli työvoimaa aina riittävästi saata
vissa. Ellei paikallisen työväen avulla saatu töitä 
riittävän nopeasti ja tehokkaassa laajuudessa 
käyntiin, oli aina paikasta toiseen kierteleviä, 
metsätöihin tottuneita ja työtä aikaansaapia mie
hiä runsaasti tarjolla, joten nämä suurta ruumiil
lista ponnistusta vaativat ja useinkin mitä vai
keimmissa olosuhteissa suoritettavat työt sujui
vat ikäänkuin leikiten ja huomaamatta. Näissä 
olosuhteissa ei ollut tarpeellista - valitettavasti 
kylläkin, näin jälkeenpäin ajatellen - tarkistaa 
asioita ja yksityiskohtia ja oikoa pahoja){in koh
tuuttomuuksia. Molemmin puolin, sekä työnteki
jän että työnantajan taholla voitiin olla- sanoi
sinko >>suurpiirteisiä>> -sekä määriteltiin ja sovit
tiin palkat ylimalkaisesti vaiston ja ikäänkuin 
sormituntuman perusteella, kunhan saavutettiin 
vain molempia puolia tyydyttävä, välttäväkin tu
los. Yksikkötaksat esim. hyvää ja huonoa palstaa 
hakattaessa oljvat yleensä samat. Työntekijälle 
pyrittiin järjestämään korvaus huonon palstan 
hakkuusta tai ajosta yleensä siten, että kun ensin 
oli hakattu tahi ajettu tuollainen huono pal ta, 
sitten annettiin tehtäväksi hyvä palsta, ja näin 
saavutettiin koko työsuoritukselle jonkinlainen 
keskiarvo ja enemmän tai vähemmän oikeuden
mukainen ansio työntekijälle. Tämä palkkausjär
jestelmä asetti kuitenkin paikallisen työnjohtajan 
oikeamielisyyden ja puolueettomuuden eri työn
tekijöitä kohtaan erinomaisen kovalle koetukselle 
ja etenkin silloin, kun ehkä koko leimikko oli 
heikko - puita harvassa, puut lyhytvartisia ja 
kovin oksikkaita - eikä muita työmaita ollut 
ehkä läheisyydessä, voi yksikköpalkka tulla mää
rätyksi aivan liian alhaiseksi, koska ylipäänsä 
hakkuut, samoinkuin ajotkin pyrittiin yleensä 
suorittamaan mahdollisimman tasaisin taksoin. 

Jo talvisotamme aikana, mutta etenkin vuosien 
1941-44 välisenä aikana tapahtui sitten asiois a 
jyrkkä muutos. Satojatuhansia miehiä joutui rau
han töistä rintamapalvelukseen ja sotatärkeät 
teollisuuslaitokset kotirintamalla imivät, mel
keinpä viiko ta viikkoon nousevin paikoin, par
haan o an jäljellä olevista miehistä töihinsä; met-
ät tyhjenivät työntekijöistä, samalla kun poltto

puupula kiristyi uhkaavaksi, puuta jalostavien 
tehtaitten raaka-ainevarastot hupenivat mini
maalisen vähäisiksi ja siitä huolimatta, että uudet 
vuotuiset hakkuutavoitteet supistettiin alle 50 % 
normaali e ta, ei edes näitäkään puumääriä enää 
saatu kokoon. Pako met istä muihin ansiotöihin 
oli saanut alkunsa. 

Voidaan sanoa, että miesten puute on ollut tä
hän valitettavaan asiantilaan yksinomaisena 
yynä ja ettei asiaa olisi millään voitu toi ek i 

muuttaa. Kieltämättä tässä onkin paljon perää, 
mutta esitän vastattavaksi seuraavan, vakavan 
kysymyksen: Onko toiveita siitä, kun miehet 
nyt ovat palanneet kotiin- tosin harvennein jou
koin -että metsätyöt ilman m~tuia saadaan sa
massa laajuudessa - oikeammin sanottuna, pal
jon laajemmassa mita a ne pitäisi saada -käyn
tiin kuin ennen v:tta 1939~ Rohkenen epäillä, 
että näin ei käy ja kuitenkin meidän on nyt: 

l) maksettava 50 milj. dollaria sotakorvauksia 
vuosittain 

2) yritettävä tä dentää puuta jalostavan teol
lisuuden t hjentyneet raaka-ainevarastot, 
ylläpitääksemme vientiä, minkä avulla voim
me ostaa elintarvikkeita ja teollisuuden ki
peästi kaipaamia raaka-aineita, 

3) samanaikaisesti kuin meidän on pakko hank
kia metsistämme entiseen verraten monin
kertainen määrä polttopuuta ja vielä siinä 
sivussa 

4) suorittaa vaitai a määrä jälleenrakennus
töitä sekä hoitaa 

5) karjalaisten asuttaminen ja yritettävä met
sien avulla vähitellen kohentaa elintasoamme 
ja päästä n kyi tä siedettävämpiin oloihin. 

Pelastuaksemme n kyisistä uuri ta vaikeuksis
tamme on meidän en i tä laajemmas a mita a 
turvaudutta a met iimme ja jälleen met iimme, 
vieläpä ko akourai e tikin, ko ka etupäässä vain 
sieltä irtau uu meille hädässämme rahaa. Rau
hanvuo iin verraten tarvittaisiin siis entistä run
saammin miehiä metsiin mutta vakaumuk eni on 
että juuri tä ä uhtee a me olemme pahimman 
pulman ede ä ko ka enti et &idylliset>> olosuhteet 
met ätyömarkkinoilla ovat olleet ja menneet. Ai
van samoin kuin maataloudes a siellä vallit evien 
epäkohtien vuoksi on jo vuosikausia ollut kroo
nillinen pula övoima ta . ..,amoin tätä työvoi
man puute ta ilmei e ti tulee nyt olemaan met ä
taloude akin ellei nopea ti aada oloja korjau
tumaan. 

Ja miksi näin~ Tehkäämme eräitä rinna tuksia. 
uurin o a teollisuu yöläi i tä aa ö kennellä 

neljän einän isällä, heillä on uoja äänvaihte
luita va taan yö ei vaadi ehkä uuriakaan ruu
miilli ia ponnis uk ia, vaatteiden kulutu on uh
teelli en pieni öaika tarkoin rajoitettu ja 
palkka tarkoin määrä ty tunnilta. päiväl ä tahi 
kuukaudelta ruokailu- ja a tmto-olot o at ehkä 
hyvinkin yydyttävät ja apaa-aikoina on monen
laista henki tä virkis y tä aatavana. 

Entä met ätyöläi en o a? Hän joutuu t ·· ken
telemään pyry ä, pakka e a ja räntä atee a 
t ö on leen ä äärimmäi en ra ka ta urakkatyötä 
ekä vaatteita ja jalkineita kulutta aa. Elle 

uura ta hiki hatu a, ei palkka juok e kuten mo
ne a muu a t ö ä wra laan lonail malla. 
Ruokailu- ja a unto-olot aattavat olla äärimmäi-



sen alkeelliset ja vaatimattomat ja itsensä kehit~ 
tämis- ja eteenpäinpääsymahdollisuudet ovat 
melko olemattomat. Jos kaiken tämän lisäksi 
palkkaus- y. m . oloissa on aiheellista muistutuksen 
sijaa, ei ole ihmettelemistä, että metsätyömailta
kin suuntautuu virta kaupunkeihin, helpompiin 
oloihin, ja että metsätöitä yhä yleisemmin aletaan 
karttaa tai töitä tehdään vain silmäin lumeeksi ja 
hengen pitimiksi. · 

Uumoilen, että me olemme nyt tulleet sosiaali
sen oikeudenmukaisuuden aikakauteen ja ennen 
kaikkea meidän metsänhoitajien, joiden käsissä 
loppujen lopuksikin on vastuu metsätöiden onnis
tumisesta, on pyrittävä kaikin käytettävissä ole
vin keinoin hoitamaan asiat niin, että työt met
sissä sujuvat ja hakkuumäärät nopeasti nousevat. 
Tämä kuitenkin vaatii, että ennenkaikkea palkka
perusteet ja työtaksat saadaan mahdollisimman 
oikeudenmukaisiksi ja lisäksi sellaisiksi, että työs
kentelipä mies hyvässä tai huono sa leimikossa, 
hakkasipa hän halkoja, paperipuita, kaivospuita 
tahi teki tukkeja, katkoi ja karsi vanerikoivuja, 
päiväansio pysyy erilaisissa olosuhteissa ja eri 
töitä tehtäessä ainakin suunnilleen samana. Tämä 
taas edellyttää, että ollaan perusteellisesti selvillä 
kaikista niistä tekijöistä, jotka ratkaisevasti vai
kuttavat työsaavutuksiin. Itsestään selvää on, 
että samalla on sosiaaliseen huoltoon kiinnitettävä 
erityistä huomiota ja koetettava saada olosuhteet 
metsätyömailla mahdollisimman siedettäviksi. 

Totesimme, että ennen talvisotaa oli työvoi
maa metsätöissä riittävästi ja lisäksi se oli halpaa; 
nyt on työtä enemmän kuin riittävästi ja työvoi
masta suuri puute. Räikeällä tavalla voidaan asia 
esittää niinkin, että vielä 10 vuotta sitten työpals
tan ottaja tuli tunnetusti juopon työnjohtajan luo 
viinapullo mukana-an ja koetti miestä väkeväm
män voimalla varmistaa itselleen työpaikan. Nyt 
pitäisi työnjohtajalla olla Alkon viinavarasto hal
lussaan houkutellakseen sen turvin miehiä metsään. 

Jo talvisodan aikana kuitenkin, jolloin -niin
kuin sanonta kuuluu - miehis ä oli »huutava 
puute1> ja metsätyöt tuntuivat pysähtyvän, tapah
tui ikäänkuin herääminen. Töiden suorituksesta 
vastuunalaiset metsänhoitajat ravistet iin tällöin 
hereille. Huomattiin palkkaperusteiden hataruus 
ja työmittaustapojen erilaisuus eri puolilla maata 
ja oivallettiin samalla, e tä en isiin oloihin oli 
saatava perusteellise ti korjauksia. On lausuttava 
mielihyvä siitä, että alvisodan aikana metsän
hoitajakunnan so iaalinen omatunto heräsi ja 
myötätunto kasvoi niitä miehiä kohtaan, jotka 
niin järkkymättä noina ra kaina päivinä panivat 
alttiiksi kaikkensa yhteisen a ian puolesta ja 
jotka muutenkin jo työnsä vuoksi ovat niin lähellä 
meitä. Tämän heräämi en ilmauksena otettiinkin 
metsätyöläisten palkkausa ia e ille Yksityismet
sänhoitajayhdistyksen kokouksessa 16 p:nä joulu
kuuta 1940, jolloin pääte tiin kään yä uomen 
Puunjalostusteollisuuden Työnantajaliiton puo
leen pyytäen, että Työnantajalii to a e taisi ko
mitean pohtimaan näitä a ioita. Jo 31 p:nä 
tammikuuta 1941 olikin komitean jäsene nimetty 
ja komitea kokoontui ensimmäisen kerran 7 p:nä 
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helmikuuta 1941 eli viikon kuluttua siitä, kun se 
oli valittu. 

Komitean tehtävänä oli ennen kaikkea eri puo
lilla maata hyvin erilaisten sahatukkien hakkuu
ja ajopalkkojen perusteiden yhtenäistyttäminen, 
mutta laajeni tämä työ välttämättömyyden pa
kosta käsittämään myös vanerikoivujen sekä pien
puutavaran hakkuun ja ajon eli oleellisesti tär
keimmän osan kaikista metsissä suoritettavista 
töistä. 

Komitean vilpittömänä pyrkimyksenä oli koet
taa kehittää mahdollisimman oikeudenmukaiset 
taksaperusteet, joiden puitteis aja käytännön sal
limissa rajoissa koetettiin huomioida kaikki ne 
työvaikeustekijät, joiden summasta riippuu päi
vittäinen työsaavutus ja siis samalla työmiehen an
sio sekä saada taksat sellaisiksi, että työskentelipä 
mies hyvässä tahi huonossa metsä sä, suotuisissa 
tahi epäsuotuisissa olosuhteissa, työansio olisi 
kuitenkin aina sama. Tekijät, jotka oleellisimmin 
vaikuttavat työsaavutuksiin, ovat: 

Hakattavien puiden koko. 
Puiden oksaisuus, runkomuoto ja hyötypituus. 
Leimikon tiheys. 
Puiden kuoren laatu (kuorinta). 
Puiden vikanaisuus. 
Maaston laatu ja juurimetsän tiheys. 
Ilman lämpötila (pakka sää). 
Lumipeitteen syvyys. 
Eri puutavaralajien paino ja kuivuu aste. 

Työnsä kestäessä törmäsi komitea kuitenkin tä-
män tästä seikkoihin, jotka olivat joko kokonaan 
tahi aivan liian vaillinaisesti tutkiUuja, joten jou
duttiin tekemään tärkeitäkin johtopäätöksiä ja 
ratkaisuja sormituntuman perusteella tahi komi
tean jäsenten kaikessa kiireessä järjestämien pien
ten kokeiden avulla. Jouduttiin kipeästi huomaa
maan, ettei meillä ole suoritettu perusteellisia ja 
tarkkoja työaika- ja työvaikeustutkimuksia oleel
lisen tärkeistäkään seikoista ja mietintönsä lo
pussa komitea korostaen esittääkin - huomau
tettuaan asiasta aikaisemmin useaan eri kertaan 
- joukon tutkimustehtäviä jotka sen mielestä 
olisi välttämättä suoritettava. Tällaisista seikoista 
mainittakoon: 

1) Yleensä kaikkien työsaavutuslukujen tar
kistus. 

2) Vanerikoivujen kaato, karsiminen ja katko
minen, kasaus ja ajo sekä kaikki näissä 
töissä työvaikeuteen vaikuttavat seikat1 

jotka ovat kokonaan tutkimatta. 
3) Kuorittujen ja kuoripäällisten tukkien ajo

suhde. 
4) Lumihankaluustutkimukset. 
5) Tukkien latvuksista tehtävän pinotavaran 

teko. 
6) Pientavaran ajo koko laajuudessaan, m. m. 

kuormanteko- ja purkamisajan uhde ajo
aikaan, leimikon tiheyden vaikutus ajoon 
j. n. e. 

7) Halkojen hakkuu työsaavutuk ineen ja 
-vaikeuksineen. 
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8) Rasiinkaadettujen puiden tekovaikeus. 
9) Tukkien ja pienpuutavaran kuorinta va

rastopaikoilla. 
10) Sahatukkien oksaisuusluokan ja puun ty

vekkyyden riippuvaisuus toisistaan sekä 
sen vaikutus työhön. 

ll} Aisauksesta johtuva työvaikeus. 
12) Kuorittujen ja kuoripäällisten sekä rasiin

kaadettujen vaneripuiden uittovaikeus toi
siinsa venattuna järvi-, joki- ja puroui
toissa, sekä joukko muita, täysin selvittä
mättömiä kysymyksiä. 

Ottakaamme yksi esim. asian valaisemiseksi. 
Vaneriteollisuus syntyi maassamme tämän 

vuosisadan ensimmäisellä vuosikymmenellä, siis 
tuona kultaisena aikana, jolloin työvoimaa oli run
saasti metsiin saatavana. Niin uusia työtapoja 
kuin koivun käsittely vaatikin, ennenkuin se saa
tiin kulkemaan metsästä tehtaalle pitkienkin 
uittomatkojen takaa, kehittyivät työtavat ja -me
nettelyt vuosien kuluessa; vanerikoivut on saatu 
hakattua, kasattua, ajettua ja uitettua siitä huo
limatta, että maassamme on tuskin ainoatakaan 
henkilöä, joka edes joltisellakin varmuudella pys
tyisi sanomaan, minkälaiset työsaavutukset ovat 
vaneripuiden rasiinkaadossa, katkomisessa ja kar
simisessa, kasauksessa, talvella kasoista ajoissa ja 
mikä on työsaavutus ja oikea palkkasuhde esim. 
koivutukkien ja kuorittujen havutukkien veteen 
vierityksessä, joista edelliset ovat kankeita ja hi
dasliikkeisiä kuin kyrmyniskaiset ahvenet ja jäl
kimmäiset pyörivät veteen melkein höyhenen ke
veydellä. Ja jos koivurikkailla alueilla nuo työt 
saadaan sujumaan määrätyin palkkaperustein, 
niin mitä silloin on samasta työstä maksettava 
koimtköyhillä alueilla - siis Länsi-Lounais-Suo
messa - missä koivuleimikot ovat yleensä niin 
pieniä, ettei edes kannata tehdä kunnon ajotietä 
niitä ajettaessa. Tuntuu suorastaan uskomatto
malta, ettei kaikista näistä eri työvaiheista ole 
suoritettu minkäänlaisia työvaikeus- ja työaika
tutkimuksia - ainakaan minun tiedossani ei niitä 
ole - eikä selvitetty noiden töiden suhdetta esim. 
havutullien kaatoon ja ajoon ja siis, miten pal
jon korkeampi palkka olisi esim. vanerikoivujen 
rasiinkaadosta maksettava j3:lta kuin havutukkien. 
Työskennellessämme tällä alalla vielä tänä päivä
näkin vain joidenkin kuviteltujen lukujen perus
teella onkin jouduttu sellaiseen tilanteeseen, että 
koivutöistä huolehtivien miesten on kuluneina 
vuosina ollut annettava )>viis koolia piimää)) Esko 
Hellen'in ja palkkaneuvoston taksapäätöksille ja 
korotettava omin päin ja summamutikassa taksat 
sellaisiksi, että työt ovat sujuneet. Ja kuitenkin 
meillä on kuluneina sotavuosinakin kaadettu ja 
ajettu n. 20- 25 milj. j3 koivuja vuosittain! 

Erityisesti tähdennän sitä, että ainakin näissä 
koivuasioissa olisi tutkimukset kaiken lisäksi suo
ritettava eri puolilla maata - Keski-Itä-Suomen 
oloissa ja Länsi-Suomen pienillä koivutyömailla, 
koska täytynee olla oleellinen ero, jos on käsitel
tävänä keskimäärin 500-1,000 rungon leimikoita 
tahi 50-300 rungon metsiä. Tärkeätä olisi myös 

selvittää, millainen suhde on kaskikoivikon -
lyhytrunkoinen, paksutyvinen ja aksikas -
jonka kuutio jää vähäiseksi, ja parempimuotoisen 
ja paremman kuutiotuloksen antavan leimikon vä
lillä eri työvaiheiden aikana. 

Komitean työ oli loppumaisillaan, kun sota 
uudelleen yllätti meidät 1941 ja ehkäisi siihen
astisen työn lopullisen tarkistuksen sekä työsaa
vutusten ja laadittujen taksaperusteiden toisiinsa 
vertailun. Tästä huolimatta työn tulokset pää
tettiin kuitenkin julkaista (heinäkuussa 1942), 
koska pidettiin ensiarvoisen tärkeänä, että metsä
työnantajat kautta maan saataisiin mahdollisim
man pian noudattamaan näitä yhtenäisiä ja kiel
tämättä työntekijöille oikeudenmukaisia palkka
perusteita. 

Lähinnä komitean jä enet olivat elävästi tie
toisia siitä, että julkisuuteen laskettu »Puutavaran 
kakkuun ja ajon palklcaperusteet)> - siitä huoli
matta että se ehkä loi pohjan, jolle edelleenkin voi
daan rakentaa - oli monessa suhteessa perin 
puutteellinen teos juuri siksi, että meillä on niin 
harvinaisen vähän tähän mennessä suoritettu 
aika- ja työvaikeustutkimuksia metsätöissä, joten 
työtulokset perustuvat vain arveluihin ja to
dennäköisiin olettamuksiin. Suoranaisia ajatus
virheellisyyksiäkään ei voitu välttää, kun kenttä
miehet tottumattomin käsin tätä asiaa hoitelivat. 
Siitä huolimatta komitean esittämät yleiset 
suuntaviivat pitänevät paikkansa, vaikkakin mo
nia yksityiskohtia varma ti olisi tarkistettava. 

Komitean mietinnön periaatteita käytäntöön 
sovellettaessa jo sota-aikana huomattiinkin ennen 
pitkää monien seikkojen kaipaavan korjausta -
viittaan vain e im. kuorittujen ja kuoripäällisten 
tukkien ajosuhteisiin -, ja kuluvan vuoden 
alussa, siis melkein kohta sodan päättymisen jäl
keen kohdaltamme, komitea saikin tehtäväkseen 
oman työnsä parsimisen. 

Ensimmäinen toteamus oli tällöin, että komi
tean suosittelemia ja välttämättömänä pitämiä 
tutkimustöitä ei sodan jatkue a oltu luonnolli
sestikaan saa u aJulle ja nehän ottavatkin oman 
aikansa rauhanomaisi sakin oloissa. Tällöin teh
tiin se ainoa tehtävis ä oleva ratkaisu, että väli
aikaisena toimenpit-eenä tyydytään korjaamaan 
vain karkeimmat käytännös ä huomatut puutteel
lisuudet, mutta muuten on edelleenkin jäätävä 
hartaa~ti odottamaan toivottujen tieteellisten tu -
kirousmenetelmien tuomaa valaistusta a ioiden 
selvittämiseksi. 

Par imi työ onkin jälleen loppuun uoritettu ja 
ennen pitkää aataneen julki uuteen »Puuta aran 
hakkuun ja ajon palkkaperu teiden& korjattu pai
nos. Mutta ittenkin me olemme ama a pis
teessä kuin . 1942 koska hapuilemme edelleenkin 
olettamuksien varassa. 

Vilpitön ä mielih rvää herättikin kevättai ella 
tieto siitä, e tä Puunjalo tu teolli uuden Kesku -
liitto oli myöntänyt huoma tavan raha umman 
metsätyöntutkimusten uorittamista varten. 1eil: 
lähän on Metsätieteellinen Tutkimu laitos jonka 
tehtäviin kuuluu kosketel ujen a ioiden selvittely 
mutta tietäen valtion talou arvion rasittuneisuu-



den ja suoritettavien tutkimustöiden moninaisuu
den ja laajuuden olisi kulunut vuosikausia, ennen 
kuin valtion määrärahojen turvin olisi saatu nä
kyviä tuloksia aikaan. Sanotaan, että >>kun hätä 
on suurin, on apukin lähellä>>, ja puunjalostusteol
lisuuden myöntämän määrärahan turvin saadaan 
nyt mielestäni, yhdennellätoista hetkellä, nuo 
ensiarvoisen tärkeät tutkimustyöt käyntiin. Toi
von, että maamme metsänhoitajakunta ja samalla 
myös se valtaisa metsätöihin osallistuvien työläis
ten joukko, jonka toimeentulo niin ratkaisevasti 
riippuu maamme metsien tarjoamista työmahdol
lisuuksista, saa ennen pitkää käytettäväkseen luo
tettavat selvitykset kaikista niistä seikoista, joille 
oikeudenmukaiset taksat metsätöis ä on raken-
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nettava. Kansamme koko elämä on niin ratkaise
vasti riippuva metsistämme, että meidän kannat
taa ja meidän on pakko uhrata vaikkapa kym
meniä miljoonia markkoja kaikkien sellaisten seik
kojen selvittämiseksi, joiden avulla voidaan luoda 
horjumaton pohja ja lähtökohta, mitä metsätyö
läisille on oikeudenmukaisesti maksettava eri työ
vaiheiden aikana ja erilaisissa metsätöissä, ja että 
he tämän työnsä avulla tuntisivat tunnustetusti 
olevansa samanarvoisia ja yhtä hyödyllisiä teki
jöitä kuin mikä mqu ammattikunta tahansa tässä 
maassa. Ainoan oikean lähtökohdan me saamme 
nyt vielä suorittamattomista metsätyöntutkimuk
sista ja sen vuoksi niiden alulle pano on meillä 
välttämättömyys. 
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METSÄTYÖNTUTKIMUKSET. NIIDEN TARKOITUS JA MENETELMÄT. 
V. t. professori Paavo .A r o. 

Huolimatta siitä, että sota aina hävittääkin 
paljon kansantaloudellisia arvoja, luo se myöskin 
uusia sekä opettaa antamaan arvoa sellaisillekin 
seikoille, jotka ennen ovat jääneet pienemmän 
huomion kohteeksi . Viimeksi mainittuihin kuu
luvat mm. metsätyöt, joiden kansantaloudellinen 
merkitys varsinkin metsärikkaissa maissa aina on 
varsin suuri. Sota-ajat kuitenkin vasta ovat osoit
taneet kuinka suuressa määrin maan talouselämä 
on riippuvainen metsä töistä. Sodan aikana vallit
seva siviilityöväen puute ja tuhottujen alueiden 
jälleenrakentaminen sodan jälkeen asettavat 
metsätöillekin sellaisia vaatimuksia, että niiden 
tehostamispyrkimykset nousevat etusijalle. Mitä 
pitemmälle sitten työn tehostamiskeinojen etsi
misessä tullaan, sitä suuremmaksi tulee tarve 
ryhtyä työtä järjestelmällisesti tutkimaan. 

Sota-aika vasta meilläkin on avannut laajem
pien piirien silmät huomaamaan ensinnäkin metsä
töiden tavattoman suuren merkityksen ja toiseksi 
metsätöiden tehostamistyön tarpeellisuuden. 
Alati uhkaava puupula seurauksena työvoiman 
ja kuljetusvälineiden niukkuudesta on pakotta
nut etsimään keinoja työtulosten kohottamiseksi 
sekä ajo- että hakkuutöissä. Tunnetuimpia näistä 
keinoista ovat metsätyökalujen kunnon kohotta
minen järjestetyn kunnostamiaopetuksen avulla 
ja oikeudenmukaisten palkkaperusteiden käytän
töön saattaminen. 

Metsätyöntutkimusten tarkoitus . 

Mesätyöntutkimuksen samoin kuin kaiken 
muunkin työntutkimuksen alkuperäinen ja tärkein 
päämäärä on metsätöiden rationalisoiminen, jolla 
tarkoitetaan työn järjentämistä siten, että saavu
tetaan mahdollisimman suuri työn tulos mahdol
lisimman pienellä energian kulutuksella ilman työ
miehen liikarasitusta. Työntutkimuksen avulla on 
siis löydettävä ne työkalut ja työmenetelmät, 
joilla työ tulee mahdollisimman vaivattomasti ja 
tarkoituksenmukaisesti suoritettua samalla kun 
työntekijän energia tulee mahdollisimman järki
peräisesti käytettyä, mutta myöskin työntekijä 
työtään vastaavalla tavalla oikeudenmukaisesti 
palkatuksi. 

On erikoisesti muistettava, että rationalisoimis
tutkimukset eivät suinkaan kohdistu yksinomaan 
työmiehen työhön, vaan yhtä paljon työnantajan 
ja työnjohdon työhön eli työn organisatioon, sil
loin kun on kysymys koko työalan, esim. hak1..-uu
työn tai ajotyön rationalisoimisesta. Mutta ratio
nalisoimistutkimuksia voidaan suorittaa myöskin 
osatöistä. Mikäli ne muodostuvat itsetarkoituk
seksi, voidaan ne lukea myöskin erilliseksi ryh
mäksi työntutkimuksissa. Yhdistämällä tällaisista 
osatyöntutkimuksista saadut tulokset yhtenäiseksi 
sarjaksi saadaan lopulta koko työ rationalisoi
duksi. Rationalisoimistutkimuksista saada-ankin 

nopeimmin tuloksia juuri siten, että tutkitaan osa
työ toisensa jälkeen ja ryhdytään soveltamaan 
tuloksia sitä mukaa kuin niitä valmistuu. Osatöi
den tutkimuksia suunnitellessa on vain pidettävä 
huoli siitä, että kokonaisuus säilyy. 

Erittäin tärkeän sijan työntutkimuksissa ovat 
saaneet oikeudenmukaisten palkkausperusteiden sel
vittelyt. Niinpä Ruotsissa, missä työsopimukset 
vaativat melko tarkkoja määräyksiä työpalkko
jen määr~estä, on ollut pakko työntutki
muksien avulla koettaa luoda pohjaa oikeuden
mukaisilla palkkaperusteille. Onpa koko työsopi
musten suunnittelu metsätyönantajain puolesta 
jätetty Föreningen kogsarbetenille, jonka jär
jestön työnantajat ovat perustaneet metsätyöntut

·kimuksia varten. Oikeudenmukaisten palkkaus
perusteiden luominen ei käy lmitenkaan käden
käänteessä. Tutkimuksilla on näet ensinnäkin 
selvitettä ä, mi kä työtulosyksiköt parhaiten so
veltuvat palkkausyksiköiksi, ja toiseksi on mää
rättävä kaikki ne tekijät, jotka vaikuttavat työ
tulokseen ja sen kautta palkkaan, sekä näiden te
kijäin vaikutuk en suuruus ja laatu . Lisäksi te
kijät on luokiteltava ja luokkarajat määrättävä 
siten, että ne m ö kin käytännössä voidaan hel
posti erottaa. Tekijöistä on ennen muuta huo
mioitava ne, joiden vaikutus on suurin. 

Koska olosuhteet eri osissa maata vaihtelevat 
suure ti, ei yhtenäisiä palkkausperusteita voida 
tehdä koko maalle, vaan on maa jaettava yhtenäi
siin työalueisiin, joille kullekin erikseen perusteet 
määrätään kullakin alueella tehtyjen tutkimusten 
tulosten perusteella. Ko ka tällaisia alueita on 
pakko eroittaa verraten useita, ottaa melko pitkän 
ajan, ennen kuin koko maan palkkaperusteet ovat 
selvite yt. Niinpä Ruotsia a va ta osa a Norrlan
tia ja Taalainmaata yö opimusten palkkaperus
teet nojau uva yön utkimuksien tuloksiin, 
eivätkä sielläkään. vielä kaiki a kohdis a. 

Näk-yvimpiä ja kouraantuntuvimpia tuloksia 
metsätöiden teho tami toiminna a aadaan ai
kaan työkalu,jen 1..-unnon parantamisella käyttä
mällä tarkoituksenmukaisia, oikealla tavalla kun
no tettuja ökaluja. Tämä edellyttää kuitenkin 
verraten intensiivistä u kimu työ ä tarkoi uk
senmukaisten työkalujen ja edulli impain kunno -
tustapojen elvittämi ek i. Kun lisäksi samoja 
töitä arten valmistetaan useita eri mallisia työ
kaluja, on met ätyöntuth'imuksen tehtä änä pyr
kiä rajoittumaan mahdollisimman vähiin mallei
hin elikkä iis tandardi oimaan mallit mahdolli
simman har oihin 7ksilöihin ekä hdenmukai -
tamaan niiden kä rttö niin palJon kuin mahdol
lista. Tarkoituksenmukainen työkalu on ellai
nen e tä illä . aa vutetaan edullinen t ötulo 
mahdollisimman vähällä energian kulutuksella. 
Työkalu utkimus vaatii paitsi vertailevia työntu -
kimuksia myöskin laboratoriokokeiluja ja v rs
taita, joissa yökaluja voidaan kons ruoida . kä 



kunnostaa tarpeen mukaan. Tämän tutkimuksen 
tuloksien käytäntöön soveltamisessa tarvitaan 
henkilökohtaista opastusta järjestämällä työ
maille työkaluneuvojia ja kunnostajia, ellei mennä 
sille linjalle kuin Värmlannissa Ruotsissa, missä 
työnantajan puolesta työläisille annetaan työka
lut, jotka myöskin työnantajan toimesta erikoi
sessa kuruiostusverstaassa kunnostetaan. Työ
miehet eivät siis saa ollenkaan itse koskea työka
luun, muuta kuin vaihtaa tylstyneen kunnostet
tuun ja lähettää tylstynyt t ökalu verstaaseen. 

Työ ei vielä silloin tule parhaalla mahdollisella 
tavalla suoritetuksi, kun taitavat ömies työsken
telee tårkoituksenmukaisilla t ökaluilla. Vasta 
sitten, kun hän käyttää parasta mahdollista työ
tapaa, voi hän saavuttaa idealituloksia. Yksi tär
keimmistä metsätyöntutkimu tehtävi tä onkin en
tistä telwkkaimpien työmenetelmien löytäminen ja 
kehittäminen sekä niiden yhdenmukaistaminen sa
manlaisissa olosuhteissa. Tä sä suhtee sa on syytä 
tarkoin seurata naapurimais a saavutettuja tu
loksia ja kokeilemalla niitä omis a oloissa rat
kaista soveltuvatko ne meillä käytäntöön (esim. 
kuormaus- ja ajotyöt Ruotsis a). Työmenetelmä
tutkimuksista saatujen tulosten käytäntöön sovel
taminen tuottaa kaikista uurimpia vaikeuk ia 
sentähden, että met. ätyömie on sangen vanhoil
linen eikä hevin luovu vanhoista tavoistaan ja 
tottumuksistaan. Tässä amoinkuin muis akin 
uudistustoimenpiteissä onkin mieluimmin lähdet
tävä nuoresta työmie polve ta, joka asta alot
telee metsätöiden tekoa. 

Työn tehokas suorittaminen edell tää ensin
näkin, että työn järjestely, työnjohto samoinkuin 
itse työmiehen työ t ökaluineen ja t ömenetel
mineen on työntutkimuksien perusteella rationali
soitu. Mutta tämä ei -vielä yksin riitä. Lisäksi 
täytyy myö kin huolehtia siitä, e tä t ömiehellä 
on sellaiset ulkonaiset olo uhteet -ttä hän sekä 
ruumiillisesti että henki e ti on vaadittava a työ
vireessä. Tämä merkitsee itä, t ä tu kimuksilla 
on selvitettävä ne f iologi et vaatimukset jotka 
työ tekijälleen asettaa. Tämän li äk i on taas 
toiselta puolen elvitettävä, miten paljon t ötä 
ihmisruumi voi uorittaa ra i tuma ta liiaksi ja 
miten työmiestä on suojeltava tapa urmilta. Tut
kimuksien avulla iis voidaan sijoittaa oikea mies 
oikealle paikalle ja määritellä öpäi än pituu , 
lepoajat, ravinnon laa u ja määrä ekä keino 
henki en virkeyden ja t öhalun äilyttämi eksi. 

äillä n. s. sosialisten l·ysymysten tutkimisella on 
metsätyöntutkimukse sakin var in tärk ä teb
iivä öiden teho tami pyrkim ksi ä . 

Tutkim'US'menetel?nät. 

Työntutkimuk e , jotka vaativa uorittajaltaan 
ennen muuta ennakkoluulottomuutta o at aa
neet angen uuren jalansijan t olli uude a. 

iellä on myö kin kehitet y tutkimu menetelmiä 
ja teore tti e tikin tarka teltu eri menetelmien 
käyttökelpoisuutta.. Näitä menetelmiä ei kuiten
kaan emmoi enaan voida ottaa kä äntöön 
met ätöitä tu ]l iLf. a , ko ka m t ätyöt eroavat 
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niin monessa kohden teollisuustyöstä. Tässä on 
syytä tarkastella näitä pääeroavaisuuksia. 

1. Kun teollisuustyössä kutakin työlajia var
ten tai muutamia harvoja työlajeja varten on oma 
työmies, niin useissa metsätöissä sama mies suo
rittaa kaikki erilaiset työlajit. 

2. Metsätöissä työmiehen täytyy siirtyä työn 
kohteelta toiselle, kun teollisuudessa työn kohde 
siirtyy työmiehen luo ja siitä edelleen toisen 
miehen· luo. 

3. Metsätöissä työmiehen täytyy työkalujen 
vaihdon takia siirtyä paikasta toiseen, kun taas 
teollisuudessa työkalut voidaan vaihtaa samalla 
paikalla tai vaihtoa ei ollenkaan tarvita. 

4. Teollisuustyössä tavallisesti työjärjestys on 
etukäteen määrätty, kun taas metsätyössä työn
johdon taholta ei ole määrätty, missä järjestyk
sessä eri työvaiheet ja -lajit on suoritettava. 

5. Metsätyössä työn kohde eli käsiteltävä ma
teriaali on ominaisuuksiltaan hyvin vaihtelevaista, 
kun se teollisuustyössä useimmiten on jatkuvasti 
samanlaista tai ainakin pitäisi olla.. 

6. Ullwnaiset olosuhteet (ympärillä olevan il
man lämpötila, valaistus, työn kohteen paikka, 
työmaan sijainti, ravinto, asunto, henkinen ilma
piiri ym.) ovat metsätöissä sangen vaihtelevaisia. 
Teollisuudessa päinvastoin nämä vaihtelut ovat 
.melko vähäisiä. 

Jo edellä mainitut seikat aiheuttavat sen, että 
metsätyötutkimuksia varten on kehitettävä aivan 
omia tutkimusmenetelmiä tai muokattava yleisiä 
tutkimusmenetelmiä metsätöiden vaatimusten 
mukaisiksi. 

Kaikki metsätyöntutkimuk et vaativat pohjak
seen kirjallisia selostuksia tutkittavista töistä, olo
suhteista, työmenetelmistä, työkaluista, työmie
histä ja työn järjestelystä. Tarkkasilmäinen ha
vainnoitsija saattaa jo näiden selo tuksien perus
teella havaita puutteellisuuk ia ja py tyä korjaa
maan niitä. Erittäin paljon käytettyjä ja myöskin 
tarpeellisia monien kysymysten selvittämisen poh
jaksi ovat tilastolliset tutkimukset e im. käytän
nössä olevista työkaluista, työajan pituudesta, 
urakkapalkkojen suuruude ta, työtuloksista jne. 
Niinpä Ruotsissa mm. kerätään vuo ittain työ
palkka, työtulos- ja työaikatilastoa hakkuu- ja 
ajotöistä. Tämän tilaston avulla elvitetään, mi
ten työajan käyttö ja en ke kimääräinen pituus 
sekä ansaitun palkan suuruus vaihtelee vuo ittain 
ja alueittain. Näiden tietojen pohjalla käydään 
sitten työehtosopimu neuvotteluja. Tällainen ti
la to on tarpeellinen luonnolli e ti aina kun tah
dotaan palkkaperusteita selvitellä. Myöskin työ
kalujen kehittäminen ja standardisoiminen vaati
vat pohjakseen tilastollisen selvittelyn käytän
nö ä olevista työkaluista. Tällaista tilastoa täy
dentävät suuresti valo- ja filmikuva . 

Iutta tutkimusmenetelmänä filmaus pääsee 
oikeuksiinsa vasta työmenetelmiä tutkittaessa. 
Filmin avulla voidaan eri työliikkeitä verrata kes
kenään ja suorittamalla li äksi aika- ja yöfysio
logisia tutkimuksia, voidaan kehittää entistä 
edullisempia työmenetelmiä. 

Tärkeimmän ja eniten käytetyn tutkimusmene-
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telmän metsätyöntutkimuksissa samoinkuin muis
sakin työntutkimuksissa muodostavat aikatutki
mukset. Nilllä tarkoitetaan työn tarkkaa, jat
kuvaa huomioimista ja siihen ja sen osiin kuluvan 
ajan sekä suoritetun työtuloksen mittaamista. 
Aikatutkimuksia voidaan siten käyttää mitä 
moninaisempien kysymysten selvittelyyn. Niillä 
voidaan todeta kunkin työn s:uoritukseen käytet
tävän keskimääräisen ajan pituus. Koska kui
tenkin työajan pituuteen ja samalla siis työtulok
seen vaikuttavia tekijöitä on lukematon joukko, 
kuten työntekijän taito, kunto ja työtapa, työ
kalujen laatu ja kunto, työpaikan sijaitsevaisuus 
ja maasto, metsän järeys ja laatu, työn järjestely, 
sää ym. olosuhteet jne .. ei tällaisilla keski~ääräi
sillä tuloksilla voida työn tehostamisessa päästä 
eteenpäin, ellei selvitetä näiden eri tekijäin vai
kutusta työaikaan. Tähän tarkoitukseen aika
tutkimukset tarjoavatkin juuri erinomaisen tut
kimusvälineen . Niiden avulla voidaan selvittää 
eri tekijäin vaikutus kuhunkin työhön ja näin ol
len myöskin työtuloksen suuruus erilaisissa olo
suhteissa eri tekijäin muuttuessa. Kun näitä työ
aikaan vaikuttavia tekijöitä on kuitenkin, kuten 
mainittiin, tavattoman monia, on siitä seurauk
sena, että aikatutkimuksia täytyy suorittaa san
gen paljon, ennenkuin kysymykset saadaan sel
väksi. Tällaiset aikatutkimukset tulevat kysy
mykseen paitsi rationalisoimistutkimuksissa, 
myöskin selviteltäessä palkkausperusteita. Sillä 
oikeudenmukaisten palkkaperusteiden laatiminen 
edellyttää juuri tietoa siitä, millä tavalla erilaiset 
tekijät vaikuttavat työtulokseen. Työkalu- ja 
työmenetelmätutkimuksissa aikatutkimuksilla on 
myöskin ensi arvoinen asema. Tässä yhteydessä 
lienee mielenkiintoista kuulla, että jo ennen Tay
loria, jota pidetään oikeastaan aikatutkimuksen 
isänä ja kehittäjänä, metsäsahatutkimuksissa Sak
sassa sahojen tehoa tutkittaessa ja niiden keski
näisessä vertailussa käytettiin aikatutkimusta. 
Jo v . 1860 alottivat nim. Micklitz veljekset ak
sassa sahatutkimukset, joita sitten monen monet 
tutkijat jatkoivat ja täydensivät kestäen tämä 
tutkimusinnostus aina vuosisadan loppuun. 1 ö
liike- ja fysiologisissa tutkimuksissa aikakello on 
myös yksi välttämättömimmistä tutkimusväli
neistä. 

Aikatutkimuksien ajan otossa, siis kellon käy
tössä, muistiinpanoissa, työn osittelussa ym. on 
oma tekniikka:o.sa, jonka selostaminen tässä yhtey
dessä veisi liian pitkälle. Huomauttaa vain sopii, 
että metsätöissä aikatutkimuksien suorittaminen 
on monin verroin vaikeampaa kuin esim. tehda -
työssä, koska työjärjestys on niin vaihtelevainen 
että työlajien vaihtumiskohtia on vaikea määrätä 
ja osa-aikojen erottamisessa on oltava sangen tark
koja. Vielä on syytä mainita yhdestä aikatutki
muksien ja yleensä kaikkienkin työntutkimu ten 
perussääru1östä, nim. että niitä ei koskaan aa 
suorittaa salaa työmieheltä, vaan on ne tehtävä 
avoimesti ja yhteisymmärryksessä työmiesten 
kanssa. 

Aikatutkimukset asettavat suorittajalleen mel
koi ia vaatimuksia. Hänen tulee olla ennakkoluu-

loista vapaa, tutkittavan työn hyvin tunteva, tar
kalla huomiokyvyllä ja teräväliä silmällä varus
tettu, joka ei jätä pienintäkään yksityiskohtaa 
huomioimatta. Koko aikatutkimustekniikan oppi
minen , yk inpä aikakellon käyttökin vaatii melko 
pitkää harjoitusta. Niinpä Ruotsissa mm. aika
tutkijoiden tulee käydä 3 viikon teoreettinen 
kurs i ja sen jälkeen tottuneen aikatutkijan joh
dolla harjoitella 3/ 4 vuotta. 

Koska metsätöissä verraten rajoitetussa mää
rässä t ötä voidaan koneellistaa, tulevat ihmiset 
aina pysymään metsätöiden pääasiallisena työ
voimana. Tämän työvoiman järkiperäinen ja 
mahdollisimman taloudellisen käytön selvittä
minen on yksi metsätyötutkimuksen tehtävistä. 
Tässä voidaan käyttää apuna työfysiologista tutki
mu-sta, jonka päämääränä on l. estää tarpeetonta 
energian käyttöä, 2. välttää tarpeettoman väsy
myksen e iintymistä työ sä ja 3. estää työmiehen 
organismin liian aikainen kulUJllinen. Työfysio
logisi sa tutkimuksis a näyttelevätkin energia
tutkimuk et melkoista osaa. Yleisin tapa tutkia 
energian käyttöä on ns. respiratiomenetelmän 
käyttäminen. Lähtemällä siitä to iasiasta, että 
työssä tarvitta a energia syntyy ruumiissa ra
vintoaineiden palamistuotteena, voidaan työn ai
kana ruumiissa yntynyt energiamäärä määrätä 
uloshengitetyn ilman hiilidioksiidi- ja happipi~oi
suudesta keräämällä ulo hengitetty ilma talteen. 
Tähän tarkoituk een käytetään n . Douglas-Hal
dane kumisäkkiä ja kaa umittau laitteita. Työn 
rasitta\UU ta voidaan utkia ns . päiväkäyrän 
avulla suorittamalla lyhyin väliajoin pitkin päi
vää työtulosmittauk ia ja laatimalla nii tä sitten 
käyrä, jo ta nähdään työn vaihtelu päivän eri ai
koina. Kun amanaikai e ti vielä tutkitaan veren 
painetta ja ruumiin lämmön aihtelua, voidaan 
tehdä johtopäätöksiä työn rasittavaisuudesta ja 
määritellä esim. lepohetke ja niiden pituus. Ra
vintofysiologisilla tutkimuksilla voidaan määrätä 
kussakin työ ä ta1-peelli en ravintomäärän suu
ruu . Tarkoituksenmukai ten t öliikkeiden ja 
työtapojen määräämi e ä työfy:siologiset tutki
mu men telmät antava uurta apua muille t ö
tutkimusmenetelmille. Työvoiman mittaukse a 
käytetään tavalli esti dynamometrimenetelmää. 

Työläi ten viihtyi yyden ja tyytyväisyyden 
ekä työhalun ä.ilyttämi e ä samoinkuin mahdol

li e a t öläisten valinna a ekä osialisten olojen 
kehittämi e ä tulevat työpsykologiset ja psyko
teknilli et utk.imusmenetelmät kysym k een. 
Näiden uoritta.jiksi on kuitenkin aatava ämän 
alan ammattimiehet. moin on laita työfy iolo
gi i a tutkimuksi a, joihin vaaditaan lääketie
teellinen pohjakoulutu . \ alitettava i vain meillä 
tämän alan harra tu on angen laimea. Länti-
e ä naapurimaa a1nn1e en ijaan ollaan jo 

niinkin pitkällä että met ätöiden t öfysiologi ia 
tutkimuksia varten on olema a Ni1 b ä ärm
laiUlis a puutavarayhtiöiden ylläpitämä työf Bio
loginen laito (Arbetsfysiologi ka undersökningar, 
Al!"U), joka tekee intensiivistä yötä alallaan. Yh
tenä päämääränä tällä laitoksella on elvittää 
met ät 7 öläisen yöajan normaalinen pituu , t . 



kuinka pitkän työpäivän työmies voi tehdä rasit
tumatta ja väsymättä. 

Työtulokseen metsätöissä vaikuttaa sangen voi
makkaasti puun laatu samoinkuin työkalujen ma
teriaalikin, erikoisesti teräksen laatu. Näiden 
vaikutuksen selvittämiseksi on määrättävä usei
takin tarkoituksia varten erinäi iä puuaineen ja 
teräksen ominaisuuksia. Näis ä tutkimuksissa tu
levat siis kysymykseen kovuus- ja lujuustutkimus
menetelmät vieläpä kemialli et analyysitkin, siis 
mat.eri aalit utkimukset. 

Työntutkimusaineiston käsittely. 

Koska työntutkimusten lopulliset tulokset no
jautuvat pääasiassa aikatutkimuksiin, on tässä 
yhteydessä vielä syytä tarka tella, mitä menetel
miä käyttäen aikatutkimu ainei. to on käsiteltävä, 

· jotta päästäisiin käytärmöllisiin lopputuloksiin. 
Menetelmiä on useitakin riippuen siitä, mitä peri
aatteita noudattaen päämäärään pyritään. Asia 
selvinnee parhaiten, jos esitän ne kaksi erilaista 
menetelmää, jotka naapurimaa amme Ruotsissa 
on käytännössä . Värmlands Skogsarbetsstudier 
pyrkii lopputuloksena määräämään normaalisen 
työtuloksen suuruuden ei kokeellisesti tutkitun 
ajan perusteella, vaan joh amalla sen mekaniikan 
matemaattisista kaavoista. Eri tekijäin vaikutuk
set työajan vaihteluihin ovat siis määrätyillä edel
lytyksillä teoreettisesti mekaniikan kaavoista joh
dettuja. Työtä pidetään mekanisena tapah
tumana, jossa määrätty voima jollakin nopeudella 
voittaa jonkin vastuksen. Aikatu kimuk issa ote
taan aika kaikille mahdollisille pienille o atöille ja 
suoritetaan tarkkoja mittauksia työn kohteesta, 
esim. puun rungo ta. äin saatuja arvoja sijoi
tetaan sitten matemaattisiin kaavoihin johtaen 
tarpeen mukaan uusia määrätyillä edellytyksillä. 
Näin voidaan jokai elle t ölle saada kokonaisaika 
ja sitä vastaava työtulo . :Kiinpä e im. sahausaika 
saadaan siten, että sahavetojen yhteinen pituus 
eli sahan kulkema matka jaetaan ahan nopeudella 
ja ähän aikaan lisätään ahan uunnan muutok
. een kulunut aika kerro una ahavetojen luku
määrällä. fenetelmä on il· i monimutkainen ja 

aati i selit k ekseen e imerkkejä, että en kat o 
olevan syytä itä t ä ä syvemmälti tarka tella. 
(Selo tu V. . jullrai ema a kirja . a 1> tudier i 
kog brukets arbet lära».) Huomauttaa ain o

pii, että ko ka kaavoja johdetta . a ja vakioita 
määrättäe ä joudutaan mona ti tek mään oletta
mulrsia, jotka eivät aina a taa todelli uutta, ei 
nähdäkseni menetelmää ellais na voi pitää äy in 
onni tuneena. fenetelmän käyttö ja kehittämi
nen ärmlands kog arbet tudierin töi · ä on 
luonnollinen eurau siitä , että johtajana toimii 
insinööri. Teollisuude a tämä m netelmä on lei-
e ti kä tännö ä, mutta iellä työ onkin äännöl

lisempää, kut n ol n jo maininnut, ja. li äk i yö-
oimana ovat uurekbi o aksi koneet, joi a monet 

mekaaniset tekijät oidaan pitää amanlai ina 
työtä uoritettae a. l\Iet ä.töi ä a ian.laita on 
toisin. 

För ningen kogsarbet nin käyttämä. mene-
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telmä on aivan toisenlainen. Siinä ei pyritäkään 
määräämään normaalista työtulosta ja normaa
lista työaikaa, vaan pyrkimyksenä on selvittää, 
mikä vaikutus erilaisilla tekijöillä, kuten oksaisuu
della, kuoren paksuudella, puun koolla, lumen 
vahvuudella, tien laadulla, työkalun laadulla ja 
muodolla, rekimalleilla jne. on työtulokseen. Ky
symyksiin tahdotaan vastata käytännöstä hanki
tulla aineistolla tekemällä siis aikatutkimuksia eri 
olosuhteista ja eri puolilta maata. Koska kuiten
kin työtulokseen vaikuttavia tekijöitä on tavat
toman runsaasti ja riittävän aineiston kerääminen 
vaatisi tavattoman paljon aikaa, koetetaan tulla 
toimeen pienemmillä aineistoilla ja puuttuvat 
kohdat selvitetään todennäköisyyslaskun avulla. 
Kaikki aineistot käsitellään matemaattistilastol
listen laskumenetelmien avulla. Aineistosta saa
dut keskiarvot on tasoitettu käyrillä ja niille las
kettu yhtälöt, joiden vakiot on määrätty pienem
män neliön metodia käyttäen. Lopputulokset 
ovat siis suoraan käyrästöistä luettavissa. Tässä 
menetelmässä joudutaan suorittamaan tavatto
man paljon laskutyötä. Laskujen mekaanisessa 
suorittamisessa työn jouduttamiseksi onkin käy
tetty Hollerit konetta. 

Molemmistanäitä menetelmistä täytyy sanoa, 
että ne eivät sellaisinaan ovellu e im. meillä käy
tettäviksi, sillä ne vaativat mm. sangen paljon 
laskutyötä, mikä tulee kovin kalliiksi. Meidän on 
siis omia tutkimuksiamme varten luotava omat 
menetelmät. Jos työntutkimuksia suoritetaan si
ten, että tutkimuk et rajoitetaan alueellisesti ku
ten Saksassa, voidaan pää tä ehkä vähemmällä 
laskutyöllä. Matemaattis-tilastollisi ta laskuista 
ei missään menetelmässä kuitenkaan tyystin 
pääse eroon. Niitä on tämän tapaisi a tutkimuk
sissa aina käytettävä. 

1.lf etsätyöntutkimusaiheet. 

Tutkimuskohteiksi voidaan luonnolli e ti ottaa 
kaikki metsätyöt, hakkuu-, ajo-, uitto-, ojitus-, 
kylvö- ja istutu - sekä tietyöt jne. Näi ä töis ä 
on kyllä tutkimisaiheita vaikka millä mitalla. 
Hakkuu- ja ajotöitä on meillä mm. palkkauspe
ru tekomitea mietintönsä lopu sa e ittänyt useita 
aiheita, joista suurin osa on sen laatuisia, että ne 
vaativat pitkän ajan, ennenkuin tulokset aadaan 
sel ille. Asia on mm. nim. niin, että jo jonkin 
tutkimuksen tuloksia aiotaan käyttää palkka
perusteiden Ia kemisessa, on noita tuloksia ensin 
käytännö ä kokeiltava. Mainittakoon vain, että 

aikka Föreningen kog arbeten on jo vuodesta 
193 lähtien suorittanut työntutkimuksia, niin ei 
vielä läheskään kaikkiin työsopimulrsi sa kysy
myk een tuleviin palkkaperu teky ymyksiin ole 
käytettävissä tutkimuksien tuloksia . 

.J{o ka meillä vielä toistaiselu,i miltei kaikki 
metsätyöntutkimusaiheet ovat kä ittelemättä, en 
ryhdykään tä sä tekemään luetteloa niistä. .Mie
lenkiintoisempaa lienee kuulijoille tietää, minkä
laisia aiheita naapurimaa amme met ätyöntutki
muksissa on käsitelty. Jotta tuo luettelo ei venyisi 
kovin pitkäk i e itän vain tutkimusky ymykset 
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joita Föreningen Skogsarbeten on yhden vuoden 
aikana 1943-1944 käsitellyt . 

H akku'lttutkimukset: kuusen oksaisuustutki
mukset, tuoreen ja pystykuivan mäntypuun hak
kuu, metsän tiheyden vaikutus hakkuutulokseen, 
lumimäärän vaikutus työtehoon ja männyn sekä 
kuusen hakkuuaikaan, järeän puutavaran hak
kuuvaikeus, apteeraustapojen vaikutus hakkuu
tehoon, apteeraajan työ erilaisissa olosuhteissa, 
hakkuutyömiehen kulkemiseen käyttämä aika 
hakkuu paikalla. 

Puutavaran kuljetus: ajotutkimuksia, kuor
maustekniikka suuria kuormia ajettaessa, nipu-

tetun ja niputtamattoman hiiltopuun ajo, kasa
tun paperipuun ajo, kasatun ja kasaamattoman 
rankapuun ajo, hevosen hoito. Tämän lisäksi on 
suoritettu tutkimuk ia varsiteiden rakentamisesta, 
reen liukumiskokeita, lauttaus- ja puutavaran 
mittaustutkimuksia, hiiltopuun niputustutkimuk
sia ja työfysiologisia tutkimuksia. Työkaluista 
koko valtakunna sa on tehty tilasto samoin kuin 
ajokalui takin. Lisäksi on kerätty työaika-, työ
tulos- ja työpalkkatilastoa. 

Luettelo osoittaa, että kysymykset ovat kaikki 
sellaisia, jotka kiinnostavat varmasti jokaista 
käytännön miestäkin. 
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SKOGSARBETSSTUDIER I SVERIGE. 
Av Jägrnii8tare L. M a t t 8 8 on M å r n, Föreningen Skog8arbeten, Stockholm. 

l. Hi8lorik. 

Som bekant är hela den svenska arbetsmarkna
den numera reglerad genom kollektiva arbets
och löneavtal. Det enda fack om ända tili hösten 
1942 ej varit avtalsbundet, har varit det non
ländska kogsbruket. Även här har emellertid 
den tidigare tiliämpade principen för prisöverens
kommelse med fri förhandling från fall tili fall nu 
avlösts och ersatts av bortsättningar, som regle
rats genom kollektiva arbets- och löneavtal. Det 
är en betydelsefull förändring, som därmed genom
förts, och som, får man hoppa , skall bli tili båda 
parternas båtnad. 

Det har på många håll ansetts som rätt märk
ligt, att det dröjt så länge, innan det norrländska 
skogsbruket tagit detta sista teg i en tili synes 
oundviklig utvecklingskedja. Det har emellertid 
mött vissa svårigheter att få förhållandena ord
nade. De kollektiva avtalen förutsätta på ömse 
sidor stabila organisationer. som kunna ge de träf
fade överenskommelserna itt fulla och tillräck
liga stöd. peciellt på arbetar idan har detta för. t 
på senare tid varit fallet. 

Ett annat skäl har under enare åren varit det 
läge, i vilket arbetsstudierna inom kogsbruket be
funnit sig. En ordnad arbet tudieverksamhet bar 
visat sig vara en ofrånkomlig nödvändighet, å 
fort man försöker att upplägga löneli tor i mera 
preciserad form. Det har också visat sig, att avtal 
och arbetsstudier i hela den s enska kogliga ut
vecklingen varit mycket nära knutna tili var
andra. Så visade sig fallet vara i mellersta verige 
(Bergslagen), där avtal bindningen började så ti
digt som 1920. De sförinnan bade där, liksom i 
fortsättningen nonöver, den fria bortsättningen 
förhärskat. Omedelbart i an lu ning tili de a av
talsbindningar började de för ta för öken med 
skogliga arbetsstudier. 

De namn och årtal om i detta av eende böra 
nämnas äro Lundberg 1912, Lundgren 1916 och 
1918, Ronge 191 , Lindman 1922. Jägmä tare 
Nils Lundgren i Uddeholm publicerade år 1916 
några under ölmingar, u förda på ddeholms 
AB: ma.rker och beröra11de tid åtgången vid hugg
ningsarbete. Med ledni11g av de a undersökningar 
utformades ett trädpri y tem för betalning av 
huggninaar. År 191 återkom Lundgren med 
några under ökningar r "rand huggning av kol
kast- ooh pinnved med undenubrik: •Tidtagnin
gar och pris ättning.» I och m d de a arbeten 
hade tidstudierna fåt ig plats tilimä ta inom den 
kogliga verksamheten. 

Nä ta steg tog då Ronge 191 geno~di kute
rade sitt >>allmängiltiga tvåpri t m». v 11 här 
pelade tids udi rna en vis roll. De ta framträ

de; dliga t i hans »tvåtids tem» från år 
1923. Därmed kom han a t på t ynner
ligen välgörande sätt driva anal 11 a arbet -
uppgifterna längre, än vad tidigare förfa tar 

gjort. Ha11 kom därmed på samma linje som 
Lundberg, då denne 1912 försökte att på rent teo
retisk väg bygga upp ett betalningssystem. Sl~t
ligen var det forstmästare Lindman på Gammel
kroppa, som började bedriva tidsstudier vid hugg
ningsarbeten år 1922. Tack vare sin ställning som 
föreståndare för en skogvaktareskola, där årligen 
en samling vid huggningsarbete vana ynglingar 
stått tili förfogande, kunde han i rätt stor skala 
genomföra sina studier. Det material, som insam
lats och av honom bearbetats, har spelat en ej 
obetydlig roll för bortsättningarna inom de mel
lansvenska skogstrakterna. Tyvärr publicerades 
materialet i mera lättiligänglig form ej förrän år 
1938, då en uppsats trycktes i Norrlands Skogs
vårdsförbunds tidskrift. 

De här nämnda skogsmä1men måste betecknas 
som pionjärer för de moderna arbetsstudie- och 
rationaliseri11gssträvandena inom det svenska 
skogliga verksamhetsfältet. 

Värmlandsavtalets prislistor uppbyggdes i de11 
formen, att ett grundpris fixerades för varje ar
betsuppgift, exempelvis för huggning av ett res 
kolved. Detta pris betalades för arbete, utfört 
under gynnsamma arbetsförhållanden. Om i ett 
visst fall svårare arbetsförhållanden förelågo, öka
des detta grundpris med ett procenttiliägg, va11-
ligen maximerat tili 25 a 30 %· Tili en början 
bestämdes dessa svårighetsersättningar rent sub
jektivt utan närmare anvi ningar. å småningom 
frampressades emellertid under förhandlingarna. 
gång rätt ingående regler för, hur vårighetspro
centerna kulle fastställa . De sa regler grundade 
sig på mera lösa bedömningar. amtidigt genom
fördes emellertid vissa för ök med arbet studier. 

lutligen bildades år 1936 >>Värmlands Skog -
arbetsstudien> (V. S. A.) , d. v . . . en ammanslut
ning av större skogsföretag i ärmland och 
vä tra Bergslagen med direkt uppgift att på 
vetenskapliga grunder genomfor ka den kogliga 
arbetsläran. 

Inom det norrländska skog bruke utvecklade 
ig förhållandena något annorlunda. Inom de 

stora vidderna med ofta dåligt producerande mar
ker och med gles befolkning kunde arbetet ej be
drivas på samma ätt om inom Berg lagen. 
Framför allt kunde ej förmanskåren utbygga i 
amma utsträckning som öderöver. }fan fick 
öka ig fram på andra vägar. Detta framträdde 

framför allt i den bortsättning metodik, om där 
kom tili användning. 

öderöver har vid avverkningarna~ bort ättning 
sedan gammalt huggning och körning varit skilda 
åt. Prissättningen av huggningen har kopplat 
,belt fri från pris ättningen av körningsarbetet. 
Det har varit arbetsgivaren uppgift, att så diri
gera huggning och körning, att det nödvändiga 
amspelet uppnås. 
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Denna bortsättningsmetod kräver en god för
mansstab. Denna stab måste söderöver hållas 
även av andra anledningar. Inom norra Sverige 
däremot. fanns den ej och kunde på många håll ej 
uppbyggas. Samtidigt måste drivningarna upp
läggas i väsentligt större format. Det blev stora 
entreprenader, som bortsattes tili vissa körare. 
Dessa fingo skaffa de huggare, som erfordrades, 
och eftersom de buro det ekonomiska ansvaret 
för arbetet, voro de givetvis även förmän över 
huggarna. I den mån det norrländska skogsbruket 
övergick från rent exploaterande drift till mera 
kontinuerligt skogsbruk, förändrades emellertid 
förhållandena. Kraven på avtalsbindning skärp
tes. Det första steget togs år 1923, då en del 
avtal slötos inom södra delarna av Norrland och 
kustlandet. Därefter dröjde det emellertid ända 
tili 1936, innan någon allvarligare förändring in
trädde. En överenskommelse om, )>hur vid bort
sättningsarbetet skulle förfaras)> tillkom då. am
ma år upptogs typiskt nog arbetet vid Föreningen 
Skogsarbetens och Kungl. Domänstyrelsens Ar
betsstudieavdelning (S. D. A.) i dess första sta
diulli. 

Nu hade för övrigt tiden fortskridit så långt, att 
krav på avtalsbindning framfördes även från ar
betsgivarsidan. Det ökade behovet av rationali
sering inom skogsarbetet ansågs ej kunna genom
föras, Olli ej mera ordnade arbetsförhållanden 
kunde ernås. Efter en grundlig kommitteutred
ning från arbetsgivarhåll träffades slutligen år 
1942 överenskollillielse om ett allmänt )>ramavlal)> 
för de delar a v N orrland, som så småningom 
skulle avtalsbindas. Samtidigt slötos de första 
lokala arbets- och löneavtalen, som hösten 1943 
följdes. av liknande avtal i övriga ådalar utom 
Norrbottens län, där avtal slöts hösten 1944. 
N u ligger endast Härjedalen och vissa delar a v 
Dalarna och H älsingland utanför avtalsbundna
Ollirådet. 

Även inolli det norrHindska skogsbruket blev 
det ~lltså avtalsbindningen, som förde fram kravet 
på arbetsstudier. Under de sista disku sionerna 
för och emot avtal var det bristen på sådana tu
dier, som ända tili slutet framhölls som käJ emo 
avtalsbindningen. Arbetsstudieavdelningen, tili 
viiken redan från början Kungl. Domänstyrelsen 
bidrog med anslag, hade visserligen vid avtals
bindningen år 1942 redan en del arbeten bakom 
sig. Kun kaperna om de svårighetsbeställilliande 
faktorerna voro emellertid ännu rätt ofullständiga. 
Det ansågs därför från vissa håll vara synnerli
gen olyckligt att just då binda sig för avtal. 
Det borde vara förnuftigare att avvakta och 
först sedan llian bättre behärskade arbetsfältet 
tiliällipa erfarenheterna i ett avtal. Givetvis ta
lade mycket för denna synpunkt. Den kunde 
emellertid ej få bli avgörande i frågan om avtal 
eller icke avtal. 

I utvecklingen av den norrländska kogliga ar
betsstudieverksalliheten ha vissa speciella företag 
pelat en framträdande roll. ärskilt har Bergvik 

och Ala Nya AB genom sin i rätt tor skala be
drivna förvaltningsforskning betytt mycket. 

2. Provisorisl.: prissättningsmetod fö1· N on·land. 

om vi ovan framhållit, har inom det svenska 
kog bruket avtalsbindning och arbetsstudier 

roycket nära kopplats amman. Detta är natur
ligt. vtalen kräva prislistor, vilkas upplägg
ning kräver kunskap Olli arbetssvårigheternas 
samband med olika förhållanden. Dessa salliband 
äro svåra att f-L'\:era, därför att kogsbruket arbets
tekniskt sett är besvärligare att genomarbeta än 
de flesta övriga företagsgrenar. Det saknar prak
tiskt taget llia kinen om den betydelsefulla rygg
raden i sy temet. Det blir här det manuelia arbe
tet med relativt enkla redskap, som är det vä,sent
liga. Härmed blir fältet för de personliga mollien
tens inverkan lliycket vidare än på lliånga håll 
inom industrien där takten ibland t. 'o. m. helt 
bestämllies av ma,skinens gångha tighet. 

Härtili kommer att även arbet objekten intaga 
en vi särställning. Det är icke några få, enhet
liga operationer, om utföra . Tvärtom är varia
tionen i detta av eende oerhört stor. Varje bit, 
om hugges, är olik de fle ta andra i fråga om 

längd och diameter. Den hämtas ur stammar om 
kilja sig från varandra i en mängd avseenden så

som längd, form barkbe kaffenhet, kvi t ighet 
o . . v. De a tammar här tamma de utom från 
bestånd av de me t arierande typer i fråga om 
ålder och slutenhet amt kunna växa på mark av 
starkt kiftånde art i fråga om lutning, mark
be kaffenhet etc. A vverkningen försiggår lut
ligen under varierande temperatur- och klimat
förhållanden som kunna starkt påverka arbets
svårigheten. 

För peciellt det norrländska skogsbruket tili
kom de sutom . terligare en svårighet, därför att 
krave på utformning av bort ättningstabeller 
framträdde vid en tidpunkt, då vi endast behärs
kade de allra första dragen i fråga om de skogliga 
arbet vårigbeterna. Detta medförde framför allt, 
att man i för ta hand må te öka komma fram t ili 
en sådan preliminär uppläggning, som med stör ta 
möjliga precision kunde utnyttja under tiden, 
tili de fa tare erfarenheter nått . Den måste ut
forma å att fria bedömningar utan hjälp av 
objektiva mätningar i tor ut träckning for fa
rande kulle kunna komllia tili användning. am
tidigt må te de upplagda metoderna iliåta en 
succe siv komplettering med de nya rönen, utan 
att temet om ådan skulle bryta . 

Det var som syne tora krav om ställdes på 
utformandet av bort ättningstaheller. allitidigt 
var det emeller id ej enda t ri ker förenade llied 
det iråkade läge . Det fanns även ett moment, 
som alldele he tämt kan anse som en fördel. 

vecklingen tvingade tili hu hållning med rued
l n vid konstruktionen av bort ättningshestäm
melserna. amtidigt Olliden tvingade tili närma t 
möjliaa konta1.-t med det praktiska arbetet. 

'id u formandet av detta preliminära system ha 
följande re onemang fört . De kogliga. arhetena 
äro. om vi tidigare nämnt, av ytterligt växlande 
na tur. De vårighet he tällimande faktorerna äro 
mycket våråtkomliga för exakt mätning. pp-



nåendet av möjlighet tili full kompensation för 
svårigheterna blir därför en både arbetsdryg och 
kostsam affär. Det föreligger emellertid knappast 
något tvingande skäl varför man åtminstone tili 
en början skulle behöva eftersträva någon sådan 
full kompensation på alla punkter. Skogsarbeta
rens inkomster påverkas nämligen icke endast av 
de egentliga svårighetsfaktorerna hos träd, be
stånd o. dgl., utan även av arbetarnas personliga 
kvalifikationer, såsom träning och kondition, 
verktygens tilistånd samt av de varierande kli
matiska förhållandena. Den variation i inkoms
terna, som bottnar i variationer hos dessa senare 
faktorer, är med säkerhet lika stor, ja kanske 
större, än den, som beror på träd- och bestånds
svårighetens växlingar. Den påverkar även arbe
tarens uppfattning om i vad mån det bedömda 
priset verkligen gett den tänkta inkomsten. Så 
länge verkan av de a övriga grupper av faktorer 
kvarstå okorrigerade, förefaller det föga rationellt 
att på alla punkter fordra full kompensation för 
beståndssvårigheterna. 

Vi ha därför i den nu tiliämpade preliminära 
uppläggningen av pris ä tningsmetoderna för
sökt att i första hand ur kilja ådana faktorer, som 
lätt kunna objektivt fixera. och om man så väl 
känner beträffande deras inverkan att man utan 
svårighet kan fullt rättvist taga hänsyn tili dem 
eller, som vi tidigare formulerat saken. 100-pro
centigt konipensera dem. 

De sa faktorer äro ännu ej många. Den första 
är medelkubiken. Det har ej erbjudit några större 
svårigheter att få grepp om dess inflytande, i 
varje fall då olika korrektion erier upplagts för 
skilda sortiment. 

Föga besvärligare att kompensera kiille bark
ningssättet vara. Några bedömningssvårigheter 
föreligga ej. Antingen är virket obarkat, rand
barkat eller helbarkat. amtidig är barkningens 
andel i arbetet åtminstone i huvud ak lätt att 
fastställa, även om vi a detaljer, speciellt tem
peraturens inverkan, äro svårbemä trade, om man 
önskar en mera detaljerad anpa ning. Barknin
gen borde alltså, förefaller det, utan tvekan kunna 
betalas 100-procentigt. Detta gäller så mycket 
mera, som barkningsvanorna äro lokalt rätt olika. 
Inom visst område förekommer endast helbarkat 
virke, inom andra områden enda t obarkat. Blir 
barkning priset fel avvägt, komma inkomstni
våerna inom de a områden a t avvika från var
andra. 

Trots detta har u vecklingen hittills gått efter 
andra linjer. Barkningen har vis erligen insatt 
bland de arbeten, som å a ts är kilda priser, men 
pris killnaden mellan barkat och obarkat virke 
motsvarar icke skillnaden i tid åtgang. Detta är 
dock närmast beroende av ren avtal politiska 
svårigheter. 

Övriga på huggning svårigheten inverkande 
faktorer, ådana. om pela mindre roll eller om 
ännu äro å pa o äkert kända, att det ligger 
utanför möjligheterna gräns a t lämna en fullt 
rä tvis komp n ation för dem eller om lutligen 
variera så lokalt, att arbetaren vid ofullständig 
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kompensation ena gången kan beräkna få en un
derbetalning, andra gången en överbetalning, ha 
ej intagits i själva prislistan. I stället har man 
valt den vägen, att man med hjälp av en särskild 
svårighetstabell (se bilaga) söker fixera, vilken av 
fem svårighetsklasser (A, AB, B, BC eller C) den 
aktuella huggningen kan anses tillhöra. A anger 
bästa huggning, och B en normal sådan. En A
huggning likvideras med ett pris, motsvarande 
86% av priset för B-huggningen. C betecknar den 
svåraste huggningen och likvideras med 118 % 
av B-priset. 

De svårigheter, som bedömas med hjälp a-v 
denna tabell, behöva ej vid prisets avvägande kom
penseras fullt. En sådan partiell kompensation är 
ej något nytt inom den skogliga bortsättning~
tekniken. Tvärtom ha.r den tiliämpats i alla tider. 
Den har varit helt naturlig, så länge kunskapen om 
svårigheternas rätta betydelse varit svag. Det 
har varit · säkrast, att hålla sig inom en trängre 
ersättningsram, för att det ej skall uppstå ojämn
heter i betalningen, som sedermera, då bättre 
kunskap vunnits, skall bli svåra att avlägsna. 
Det är så avtalssystemet inom det värmländska 
avtalsområdet utformats. Svårighetsproceiiterna 
ha där maximalt uppgått tili 25 a 30 %. ehuru de 
faktiska svårigheterna utan tvekan variera mera. 

Med övergången tili svårighetstabellen ha vi 
lämnat det plan, där åtminstone för· närvarande 
de på objektiv mätning byggda be. krivningarna 
upphöra och den fria bedömningen börjar. Denna 
fria bedömning är delvis nödvändiggjord av vår 
bristande detaljkännedom om svårighetssamman
hangen. I den mån våra kunskaper öka, blir be
hovet av denna bedömning mindre. Därvid kan 
antingen tabellen utrustas med på objektiva mät
ningar byggande beskrivningar, eller också kunna 
vissa svårighetsfaktorer ryckas ut ur tabellen och 
överföras tili direkta priser i avtalet på samma sätt, 
som redan nu har skett för virket medelkubik. 

Så länge den subjektiva, fria bedömn.ingen kvar
står, hänger givetvis mycket på, att densamma 
kan utföras med bästa möjliga omdöme och säker
het. Vid utformningen. av Norrlands-avtalen har 
man ansett, att detta kulle bä t frä111ja av, att 
det för viss trakt normala lägges som ryggrad för 
ystemet. Som >>nor111ah> har därvid i hittills 

förda diskussioner karakteri erats den huggning, 
som för de bestånd, vilka lämna viss medelkubik, 
ligger rnitt i svårighetsserien. Normalbeståndet 
har med andra ord sagts ha lika mycket huggning 
på den lättare sidan so111 på den vårare. Denna 
definition av mormalbeståndet>> har förefallit att 
vara den mest gripbara för de i tatistiska re one
mang relativt otränade personer som skola ut· 
nyttja 111etoderna praktiskt.- Ett oeftergivliot 
krav på en bortsättni.ngs111etod, 0111 skall kunna 
betecknas so111 godtagbar, 111åste nä111ligen vara, 
att den tili sin uppläggning och praktiska till
lä111pning skall kunna överblicka och för tå av 
alla de intresserade parterna, frä111 t då av arbe
tarna. 

Med den normala huggningen som utgångs
punkt för bedömningen av arbet vårigheten har 



P oängtabell för vinterhuggning. Bilaga till »Skogsarbetsstudier i Sverige~ 

1 

Svårig h etsgrad 
Svårighetsfaktor 

sl 1 82 1 s. 1 s, 1 s. 
Mycket lång krona med 

F, Mycket kort och finkvistig Kort, finkvistig krona Normal krona med normal Lång krona med hård eller hård, grov och tätt sit-
krona kvistgrovlek grov kvist tande kvist 

Kvistighet -4 - 2 ± 0 + 2 + 47'2 

F ! Mycket lå ng och formdryg Lång och formdryg skog Normal längd och form Kort skog med dålig form Mycket kort skog med 
skog mycket då lig form 

Längd och form -2 - 1 ± 0 + 1 + 2 

Fa Plan eller obetydligt kupe- Något kuperad oller ston- Normalt kuperad och sten- Bmnt eller block- och Mycket brant eller starkt 
rad, stenfri mark bunden mark bunden mark starkt stenbunden mP.rk blockbunden mark 

Torräng- och markboskaf-
fenhot - 1 -% · ±0 +% + 1 % 

--
F. Ej hindrando undorväxt Något hindr·tmdo undor- Normtl t hindra ndo under- Bosvärande undorväxt Myckot bosvämnde under-

växt växt växt 
Undorvilxt - 1 -% ±0 + % + 1% 

- - - ----
F • Myokl'.'t tät ALil.mpl ing ' r o.t Rlilmpling Normal ALämplingst.iithot GloA Atämpling Myckot glos stil.mpling 

St llmpl ingAtiltlw~ fm31ltf\ A 80 60 40 2ö 10 
r·ot 
(Rkogslcubilc p. b.) - J - % ± 0 + L + 2 
-- - - - - -- --- - -- - --- - -

Fa Myckot tunn bark, Rlät Tunn bark, Rlä1. Rtf\m Nof'lnal barkboskaffonhot Tjock oller hthd ooh Akrov. Myckot t jock, hård och 
Rtam och RtamytAo lig bark, något knölig stam skr·ovl ig bark, knölig stam 

BarkningRRvåriglwt - 1 -% ±0 + 1 + 2 
-- --- -

F, Frisk skog Obotydlig1. skadad skog Nt\got f!kadad skog Skadad skog Starkt skadad skog 

Skadofrokvons - 1 - % ± 0 +7'2 +1 

Tabell föt· omföring av poäng ti ll svårighetsklass. 

Svårighotsklass 1 A 1 AB 1 B 1 BC 1 c 

Poäng 1 - -5% 1 -5 - 2 % 1 -2 +2 1 +2% +5% 1 + 6 + 9% 
-- --- - 1 

!>:) 
~ 



man fått ett skarpare avgränsat jämförelseobjekt, 
än vad de tidigare metoderna erbjudit, viika gått 
ut p.å att avgränsa en grundserie någonstans bland 
de bättre huggningsgrupperna. 

Man har alltså fått ett rättesnöre, som kan sub
jektivt fixeras och diskuteras och som så små
ningom med hjälp av riksskogstaxeringsvärden 
och annan statistik kan skarpare objektivt beskri
vas. Det kan givetvis råda olika meningar om hur 
det normala ser ut, men med någon träning kan 
båda de parter, som äro engagerade i diskussio
nen, arbetsgivare och arbetare, enligt hittills vun
nen erfarenhet, få en så åskådlig bild av normal
begreppet, att det kan användas som utgångs
punkt för de relativa svårighetsbedömningar, som 
i fortsättningen erfordras. 

Kring detta normalläge skall edan de olika 
huggningsbestånden gruppera. efter deras arbets
svårighet. Viha därvid valt den metoden att vid 
svårighetsbedömningen framtvinga ärskild be
dömning av varje svårighetsfaktor, ili viiken hän
syn skall tagas. I den tabell (se bilaga) som för 
närvarande användes vid vinterhuggning i Norr
land och Dalarna ha sju sådana svårighetsfakto
rer införts nämligen: kvistighet, längd och form, 
terräng och markbeskaffenhet, underväxt, tämp
lingstäthet, barknings vårighet och kadefrekvens. 
Det huggningsbestånd som är underka tat be
dömning, granskas beträffande de a ju vårig
hetsfaktorer och för var och en av des a bedömes, 
huruvida huggningen kan betraktas om normal, 
som bättre eller som sämre än normal. Är hugg
ningen normal beträffande vårighet faktorn 
ifråga, åsättes den svårighet graden 3 . Anses 
den vara bättre eller sämre än normal, gäller det i 
vardera fallet att avgöra om det är en ytterlig
hetshuggning, en Sv d. v .. bä ta huggning eller 

5 , sämsta, eller om den må. te beteckna om en 
mellantyp 2 , re p. 4 . För arje sådan typ och 
svårighetsfaktor å ättes huggningen en vi poäng. 
De sa poängvärden ummeras och ge i en om
föringstabell den slu liga svårighet kla en. 
Poängvärdena äro givetvis avvägda, att de tå 
i så nära proportion om möjligt ili de arbet svå
righeter, som äro förenade med de i arje fall be-
krivna typerna. De äro grundade på all den 

kännedom om svårighet förhållandena, om för 
illfället står oss tili buds. Kvis igheten väger 

tyng t med -4 tili +4 Yz poäng, därefter kom
mer längd och form med - 2 ili + 2, barknings
svårigheten och tämpling tätheten med - 1 ili 
+ 2, underväxt, terräng och markbe kaffenhet n 
med - 1 tili + 1 Yz och lutligen kadefrekvensen 
med - 1 tili + 1 poäng all enligt tabellen i bi
lagan tili denna upp at . . 

Givetvis är denna skala på många punkter 
ganska vag. tyrkan är emellertid den, a be
dömningen sönderdelats i ett flertal moment, 
vilka var för ig icke pela någon a görande roll 
och om kunna vari ra oberoende av arandra. 
Det är framför allt detta, att de olika komponen
terna i arbet vårigheten tvinga tili granskning 
var och en för ig, som är den tör ta styrkan 
i systemet. 
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3. Införandet av objektiva mätningar och beskriv
mngar. 

Den starka växling, som möter vid varje för
sök att mera ingående granska de skogliga arbets
svårigheterna, medför att själva undersöknings
uppläggningen och materialinsamlingen måste 
planeras och utföras med den största omsorg, om 
resultat skola kunna uppnås, utan att alltför stora 
materia! skola behöva samlas. Den hos oss ut
formade arbetsmetoden kan bäst skildras enligt 
följande: 

l. Med hjälp av en enklare metodstatistik be
lysas de tunga punkterna inom den arbetsprocess, 
som skall göras tili föremål för studium. Denna 
statistik är en tidsstudie av enklare art. 

2. Sedan man funnit de tyngsta punkterna, 
insamlas ett mindre primärmaterial över varje 
mera betydelsefull arbetsoperation (fällning, kvist
ning, kapning etc.). 

3. Detta begränsade materia! underkastas en 
statistisk bearbetning för att undersöka, om det 
existerar några samband mellan tidsåtgång och 
t . ex. olika träd- och beståndfaktorer och för be
lysande av materialets spridningar. 

4. Med ledning av denna bearbetning anskaffas 
kontrollmaterial, som belysa ytterligheterna i 
fråga om de funna antydningarna tili samband. 
Detta materia! samarbetas med det primära 
materialet. 

5. Först därefter skrider man tili insamling av 
stormaterial, i den mån sådant erfordras. Med 
ledning av de genomförda bearbetningarna kan 
detta materia! på betryggande ätt dels differen
tieras, dels begränsas. I den mån så är möjligt 
bedrives varje studie i två jämlöpande serier med 
olika huggare eller körare. 

Skogsbruket är i arbetsstudieavseende rätt så 
särpräglat. Tili en början gäller dettai frågan om 
prisernas utformning. För att belysa dessa för
hållanden kan följande anföras. Mellan två par
ter, arbetsgivare och arbetare, föras förhandlingar, 
som utmynna. i ett fixerande av lönenivån. Enk
last fastställes denna i form av en timpenning. 
Därmed är emellertid icke hela problemet löst. 
Det återstår att för skilda arbet uppgifter fast
ställa det ackordpris, som tiliåter arbetaren att 
för varje fall så nära som möjligt uppnå den av
talsmässigt överenskomna lönenivån. Denna upp
gift faller på arbetsstudiernas lott. Det blir vid 
denna form av överenskommelse arbetsstudie
mannens uppgift att fast tälla viiken pre tation, 
om kan anses motsvara normalarbetarens pre ta

tion. 
Är det endast ett mindre antal arbetsuppgifter, 

som skola på detta sätt ackordsätta erbjuder 
detta inga större vårigheter. Normalarbetar
prestationen får fastställa för varje ådan arbets
uppgift helt fristående från de övriga. Öka emel
lertid arbet uppgifterna i antal, börjar arbetsstu
diernas uppgift att bli mera omfattande. Varje 
fastställande av en normalarbetarprestation är 
nämligen ett ganska drygt arbete. Det innebär 
icke blott fastställandet av en arbetares pre ta-
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tion, utan bestämningen skall principiellt ske för 
ett så stort antal, att medeltalet skall kunna an
ses representera det normala. Helt naturligt söker 
man då komma fram på enklare vägar. En sådan 
väg är att genomföra normalarbetarbestämningen 
endast för någon viss arbetsuppgift och att sedan 
fastställa prestationen för övriga arbetsuppgifter 
genom jämförande studier. 

Denna metod ligger väl tili i alla de fall, då ett 
större antal arbetsuppgifter knytas samman tili en 
enhet omkring exempelvis någon maskinell detalj . 
Det är då ofta möjligt att genom klargörandet av 
inflytandet från något fåtal av arbetsstyckets di
mensioner ge kalkylmässigt underlag för hela stora 
ackordlistor. 

Ä ven då den maskinella bakgrunden saknas, 
blir den jämförande metoden naturlig i sådana 
verksamhetsgrenar, där arbetarnas specialisering 
ej är driven alltför långt, utan olika arbeten när 
som helst kunna med bibehållen precision utföras 
av vem som helst. Sådana förhållanden inbjuda 
helt enkelt tili jämförande studier. Särskilt då 
arbetsuppgifternas antal blir stort, blir den jäm
förande metoden nödvändig. Så är förhållandet 
inom skogsbruket. De jämförande studierna bli 
den naturliga formen för skogens arbetsstudier. 

Man kan för övrigt taga ytterligare ett steg i 
förenklande riktning. Man kan ibland helt enkelt 
utesluta bestämningen av normalarbeta.rpresta
tionen och helt inskränka sig tili jämförande stu
dier. Detta blir möjligt, om lönenivån vid avtals
slutningen icke fixeras i timlöneform utan i 
ackordprisform, d. v. s. om ackordpriset för nå
gon central arbetsuppgift eller för någon normal 
svårighetsgrad hos arbetsuppgiften fastlägges som 
normerande, medan alla övriga ackordpriser 
fastställas med hjälp av korrektioner, som erhål
lj.ts genom jämförande studier. Detta är ju fak
tiskt det förfarande, som sedan länge tiliämpats 
inom det svenska skogsbruket. 

Metoden innebär givetvis ej, att normalarbetar
prestationen utmönstras som en faktor av bety
delse. Det innebär endast, att dess fastställande 
uteslutes ur tidsstudiemannens uppgifter. Presta
tionen ifråga överföres bland de moment, som vid 
avtalsförhandlingarna få påverka båda parterna 
bedömanden utan att därvid fixeras i särskilt an
givna exakta siffror. 

Ovanstående resonemang torde klart motivera 
den inriktning, som tidsstudierna vid S. D. A. er
hållit. Studieverksamheten har, åtminstone icke i 
första hand, planlagts med tanke på, att normal
arbetarprestationen skulle fastställas, utan under-
ökningarna ha i stället åsyftat att ge ett begrepp 

om, hur arbetsdrygheten varierar mellan olika di
mensioner och om de faktorer, som i övrigt be
stämma relativa arbetssvårigheten. 

Bearbetningen har å yftat att för varje delope
ration uppställa ett matematiskt uttryck, som ut
visar den för ifrågavarande huggare genom nitt
liga tidsåtgången per träd, per bit eller per löpfot, 
och som beror både av virkets dimensioner och 
av rena svårighetsfaktorer. Detta uttryck skall 
alltså för viss deloperation formelmässigt återge 

de relationer mellan tidsåtgången vid arbete un
der olika yttre betingelser som ovan berörts i 
samband med principerna för ackordssättningen. 

Tidsåtgång för upparbetningen kan sedan med 
hjälp av des a funktioner exempelvis beräknas för 
en bit av vis längd och mittmått, liggande i vis t 
läge i förhållande ill frisk och torr krona och häm
tad ur träd med vis brösthöjdsdiameter, bark
tjocklek barktyp och relativ diameter. Så långt 
ha vi för närvarande kommit bet'täffande hugg
ningen. De tidsvärden, som erhållas med hjälp 
av dylika kalkyler äro naturligtvis i enlighet med 
ovan förda re onemang i för ta hand av intresse 
vid jämförelse med andra tidsvärden, som äro 
framkalk lerade med andra utgångspunkter ifråga 
om de yttre betingelserna, och som erhållits med 
hjälp av amma funktioner. Med den här antydda 
metoden kan en mångfald olika problem i fråga 
om svårighet relationerna analyseras och belysas. 

Här ovan har jag tyngt rätt starkt på just den 
matematiskt-statistiska bearbetningen. Jag vet 
att denna arbet metod, korrelationsmetoden, av 
många betrakta med mycken stor tvekan. Just 
därför har jag velat här beröra den och konsta
tera, att den använd med förstånd måste betrak
ta om en ab olut oumbärlig tiligång vid skogs
arbetsstudierna. Den ger samma goda grepp på 
sambandet emellan olika faktorer, som de vanliga 
grafiska uppläggningarna enda t med den skill
naden at den kan användas ä en för stort antal 
varierande faktorer medan de grafiska metoderna 
enda t kunna använda för två, möjligen tre 
varianter. 

Räknearbete ökar emellertid i omfattning i 
nabbare ta1.-t än antalet av de variabler, som in

föra . Detta medför att man ej får insätta mer än 
det allra nödvändiga te antalet variabler i kal
k len. Det gäller därför att på förhand för öka 
förenkla u tr cken å tarkt om möjligt. am
tidigt gäller om grundläggande princip vid be
arbetningen av ids tudiere ultaten, att varje mo
ment i arbetet må te behandla i sådant samman
hang, att tidsåtgången blir beroende av så få fak
torer om möjligt. Detta kan man uppnå genom 
a tudera tidsåtgången för de olika deloperatio
nerna, att i relation tilllämpliga enheter (trädet 
biten den upparbetade längden e. d.). Det är 
speciellt ådana tudier om de insamlade smärre 
primärmaterialen skola använda tili. 

Iak taga de regler. om här antytt , är den 
matematisk tatistiska korrelationsmetoden en ab
olut oumbärlig tillgång i tudiearbetet. Närmare 

redouörelse över denna metod lämna i . D. A:s 
meddelande nr 1 . 

I den mån materiale pa ovan he krivet ätt er
hålle tiligängligt i funktionsform vinnes en syn
nerligen be delsefull fördel. fan kan lätt för 
vis a a.h.-tuella. fall göra förkalkyler angående den 
erforderliga tidsåtgången för en vi arbet opera
tion ja för ett hel arbete. Man kan därefter utföra 
kontroll. Finner man att törre skillnader fram
träda må t man öka orsaken härtill. Man är 
därmed inne på den kritiska granskningen, över 
ia1cttagna fakta. Detta är första steget på den 



rationaliseringstekniska vägen. Sökandet av de 
tunga punkterna och en kritisk granskning av 
iakttagna fakta äro a och o i rationaliseringstek
niken. 

4. Omsättningen av erfarenheterna. 

Det är givetvis ej tillräckligt för en arbetsstudie
avdelning att stanna vid att de undersökta proble
men äro klarlagda. Det viktigaste teget återstår, 
nämligen att göra de vunna resultaten tiligängliga 
för de på linjen arbetande skogsmännen. Den frå
gan ha vi i Sverige inom Föreningen Skogsarbe
tens och Kungl. Domänstyrelsens Arbetsstudie
avdelning sökt lösa på tvenne vägar, nämligen ge
nom propaganda och genom kursverksamhet. 

Propaganda. Propagandan bedrives på flera 
sätt. Tili en början lämna tili varje företag, där 
vi haft en undersökning snarast möjligt efter be
söket en preliminär redogörel e över vid undersök
ningens resultat. Dessa meddelanden ge endast de 
grövsta prestationssiffrorna som avse att ge ve
derbörande företag en känsla av att vara med i 
vårt arbete. 

I den mån stöiTe under ökningar avslutats skall 
alltid en fullständig redogörelse uppläggas med 
frågans förhistoria, fältarbetets utförande, bear
betningen och dess re ultat amt slutligen erfa
renheterna av arbetet och för lag tili omläggningar 
av arbetsteknik, blanke ter etc. för en kommande 
liknande undersökning. 

Dessa större redogörelser kunna få kilda öden. 
Åro de av principiellt in re e och samtidigt av 
den arten, att de anses kunna publiceras sker 
detta. Vi äro emellertid full på det klara med att 
dessa avhandlingar ej komma att bli lä ta av an
nat än speciellt intre erade fackmän. För för
valtningspersonalen u forma edan ett koncen
trerat meddelande i mera lä tiligänglig form. 

För spridning bland arbetarna slu ligen utfor
mas koncentrat av erfarenheterna i en broschyr 
på ett fåtal idor gärna i färg med m cket bilder 
och föga text. Exempel på de a enare typer av 
propagandalitteratur ger . D. :s artikel om 
>>La tning av timmer i storla » och vår bro chyr 
med samma namn. 

1an kommer emellertid ej å värst långt i strä
van att sprida allmän kännedom och förståelse 
för våra erfarenheter med enbar propaganda-
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litteratur. Den har givetvis gjort å stor verkan, 
att den måste betraktas som absolut nödvändig i 
vårt propagandaarbete. Svårigheten är endast 
att få den spridning för densamma om är önsk
värd. Publikationerna ha nämligen ganska svårt 
att nå fram tili sin bestämmelseort, praktikens 
män. 

Enbart denna väg är därför otillräcklig. Där
utöver måste en direkt personlig påverkan i stor 
utsträckning utnyttjas. Denna påverkan ha vi 
ansett icke kunna åstadkomma vid samlade kur
ser så länge frågan gäJ.ler den rena arbetarkate
gorien. Den kan däremot i viss utsträckning nås 
genom löpande föredrag eller filmförevisningar ute 
i kojor och förläggningar, hållna av avdelningens 
eller vederbörande företags tjänstemän. 

Den bästa metoden att nå denna kategori torde 
emellertid säkerligen vara den att åstadkomma en 
systematisk, indirekt påverkan på de arbetande 
genom förvaltningspersonal bevakare förmän och 
instruktörer. Det gäller att ha arbetarna under 
kontinuerligt tryck från des a kategoriers sida. 
Därvid äro förmän och instruktörer av särskilt 
stor vikt. :r;>e komma nämligen arbetarna närmast 
oc~. mest kontinuerligt in på livet. 

Ar läget sådant, blir tydligen utbildningen av 
dessa kategorier en synnerligen betydelsefull upp
gift. Det gäller att få fram en stab av goda förmän 
och instruktörer, som i sin tur kunna stadigva
rande instruera arbetarna och råda och lägga tili 
rätta deras arbetsmetoder. 

Skall en sådan utbildning ge re ultat, må te den 
givetvis planeras i ett sammanhang, så att varje 
kurs, som anordnas, verkligen fyller sitt avsedda 
ändamål och blir ett led i en enhetlig strävan fram 
emot en bättre utbildning av förmanskåren. 

Det är på denna linje vi nu arbeta. Som ett 
första steg på denna väg komma vi tili hösten att 
anordna en kurs för per onal i förvaltningsställ
ning. Tili denna kurs få företagen ända en eller 
ett par män, som kmma vara lämpliga att i sin 
tur med stöd och hjälp av avdelningens tjänste
män kunna ordna erforderliga kur er med skog
vaktare och förmän ute på förvaltningarna. Vi 
hoppas, att vi på denna väg skola kunna vinna in
tre se och förståelse för våra hittills vunna erfa
renheter på olika om.råden bland de praktiskt ar
betande skogsmännen, från den hög te tili den 
lägste. 
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AIKATUTKIMUKSET METSÄTÖISSÄ. 

V. t. professori P a avo .A r o. 

Tärkeimmän ja eniten käytetyn tutkimusmene
telmän metsätyöntutkimuksissa samoinkuin muis
sakin työntutkimuksissa muodostavat aikatutki
mukset. Niillä ta:rkoitetaan työn tarkkaa, jat
kuvaa huomioimista, ja siihen ja sen osiin kuluvan 
ajan sekä sen aikana suoritetun työn tuloksen 
mittaamista. Aikatutkimuksia voidaan siten 
käyttää mitä moninaisimpien kysymysten selvit
tämiseen. 

Vaikka ei tilastollista työajan käytön selvittelyä 
varsinaisesti luetakaan aikatutkimusmenetelmään 
kuuluvaksi, haluan kuitenkin tässä yhteydessä 
ensin käydä käsiksi tähän ajan mittaukseen, koska 
todennäköistä on, että tämän laatuiseen työhön on 
aivan lähiaikoina meillä ryhdyttävä. 

Oikeudenmukaisten palkkausperusteiden laati
minen edellyttää, että tunnetaan keskimääräinen 
päivätyötulos. Sen suuruus on kuitenkin riippu
vainen ennen muuta siitä, kuinka pitkän ajan päi
västä työmies voi käyttää työhön. Näitä ajan 
käytön rajoituksia on useita. Niinpä vuoden aika, 
t. s. päivän valoisuus asettaa työajalle rajoituk'!ia. 
Norrlannissa Ruotsissa Ångermajoen vesistö
alueella pidetään työsopimuksen mukaan mahdol
lisina työpäivän pituuksina seuraavia: tammi
kuussa 7 työtuntia, helmikuussa 8 työtuntia, maa
lis-syyskuussa 9 työtuntia, lokakuussa 8 työ
tuntia, marraskuussa 7 Y2 työtuntia ja joulu
kuussa 7 työtuntia. Suorittamani aikatutkimuk
set koivuhalkojen teosta Päijänteen vesistö
alueella osoittivat keskimääräisen työpäivän pi
tuuden loka-marraskuussa jäävän vain n. 6 tun
tiin. ·Professori Vuoristo-vainajan tutkimukset 
paperipuiden teosta osoittivat päivän pituuden 
olevan n. 6 Y2 tuntia. Vuoden ajan lisäksi rajoit
tavat työajan käyttöä asunnon etäisyys t öpai
kalta sekä ruuan hankinta- ja valmistami mahdol
lisuudet. Lisäksi riippuu työajan käyttö vielä 
siitä, minkälaista työvoimaa työmaalla on, ovatko 
he muualta tulleita tai ammatik een metsätöitä te
keviä metsätyömiehiä tai ovatko he paikkakunnan 
pienviljelijöitä tai talonpoikia, joiden on käytävä 
töiden välillä useasti omia asioitaan toimitta
massa. Kun metsätyöt ovat urakkatöitä, on ö
ajan käyttö metsätyömiesten vapaa ti järje tet
tävi sä. Työtuloksien määrä ja sen mukana an
sioiden uuruu kuitenkin on juuri t öajan kä -
töstä riippuvainen. Jo tahdotaan sii oikeuden
mukai esti määrätä jostakin työstä maksettavan 
yk ikköpalkan uuruus niin, että en peru teella 
työmies ansaitsee kohtuullisen päiväpalkan, tulee 
tuntea keskinkertaisen työmiehen ajan käyttö 
työ esongin aikana. Tämän takia onkin vält ä.: 
mätöntä ryhtyä meillä järjestämään työajan kä r 

tön tarkkailutilastoa vuosittain. Tällainen tark
kailu on Ruotsissa ollut käynnissä jo muutaman 
vuoden aikana. 

Tässä tarkkailussa kerätään aineistoa hakkuu
ja ajomiesten päivittäisestä ajan käytö ä, ja 

hakkuu- ja ajomiesten päivittäisistä työtuloksista, 
sekä tietoja hakkuu- ja ajomiehistä ja sääsuh
teista. Ajan käytö tä kerätään kahdenlaista ai
neistoa: 1. ellaista, josta uurin piirtein käy sel
ville työpäivien käyttö ja 2. sellaista, josta yksi
tyiskohtia m öten selviää minkälaisiin töihin 
työpäiviä on käytet y. ifolempia aineistoja kerä
tään samoilta ömailta vuoroviikoin. Työmie
histä ja ää uhteista aatujen tietojen perusteella 
selvitellään ulkonaisten olosuhtei ten vaikutusta 
työajan käyttöön. 

Tällaista tarkkailua on uoritettava eri puolilla 
maata kaikkien hakkuu tajien t ömailla. Näin 
saadun tila ton perusteella voidaan paremmin 
kuin ähän a ti ar o tella työmiesten työajan 
käyt ömahdollisuuk ia ekä sen perusteella suun
nitella palkkaperusteet oikeuden mukaisiksi niin, 
että ne a taa at todelli uutta. 

Tässä hte de ä en halua tä tä kysym ksestä 
enempää puhua. Mikäli tällainen tiedustelu pan
naan toimeen, tullaan ii ä antamaan aikanaan 
tarkat ohjee . 

Tämän jälkeen käynkin arsinaiseen luento
aiheeseeni aikatutkimuk.s-iin metsätöissä. 

Koko rationali oimi toiminta on saanut alkunsa 
aikatutkimuksi ta joiden laaja sa mita a kä 7 -

tän öön o taminen t öntutkimuk i a on lue tava 
amerikkalaisen insinööri Taylorin ansiok i, vaikka 
ei olekaan unohdettava että jo paljon ennen Tay
lorin aikoja sekä teolli uude a että myöskin· 
metsätöiden tu kimise a käytettiin ajan mittaa
mi ta ekuntikellolla. Niinpä jo 1 60 ak alaiset 
l\fioklitz-veljekset tutkie" aan erilai ten met ä-
ahojen tehoa kä tti ä aika utkimu ta. Ja tä

män jälkeen i ten viime vuo ·i adan viim i llä 
puoli kolla lukematon määrä ahan tehon utki
joita uoritti aika utkimuksia kehitellen omin
takai e ti menetelmiään. 

Laajemma mita a aikatutkimuk et uli at 
käytän öön 1.-uitenkin met ätyöntutkimuk i a 
maailmansodan jälkeen Amerika sa ja Euroo
pa sa eriko· e ti k a ja enäjällä. Varsin
kin k sa. joka hävit m odan johdo ta eli ta
vattoma a taloudelli e a ahdingo sa, alkoivat 
kat ee käänt 7 ä kaikilla talou elämän aloilla työn 
rationali oimi een jota jo ennen otaa oli ar in
kin teolli uude a harjoit u Taylorin Juomalla 
pohjalla. riinpä met ämiehetk:in ryh yi ä har
kit eroaan keinoja eka. ortoi e a ila. a ol an 
met äta.louden kohottami ek i ja met ä öiden te
ho tami aksi. Käytännön met ämie ten jouko a 
oli eräitä, jotka tunsiva. Taylorin aika utkimus
menetelmät ja niiden antama ulokset, ja he pää -
ti ä et ·ä nii ä apua met ätöiden järje telys ä. 
Ensimmäi en käytännölli en met ätöiden, eri
ko' e ti hald.'Uutöiden aikatutkimusmenetelmän 
kehitti.kin siten aluemet änhoitaja Bergkneoht 

ohlangengruben hoitoa.luee a. Tieteelli ellä poh
jalla tä tä menetelmä ä on si ten prof. Hillin 



johdolla kehittynyt Keski-Euroopassa vallalla: 
oleva aikatutkimusj ärjestelmä. 

Suomessakin suoritettiin jo ennen viimeisiä so
tia eräitä aikatutkimuksia metsätöissä. Ensim
mäinen tämän alan tutkimus on prof. Lassila
vainajan pinopuun tekoa selvittelevä. Prof. Vuo
risto-vainaja käytti aikatutkimuksia tukkien te
koa ja ajoa, paperipuiden tekoa, sekä puutavaran 
uittoa selvitellessään. Allekirjoittanut on aika
tutkimuksia käyttänyt elvitellessään koivuhal
kojen tekoa ja käsittelyä sekä sahojen tehoa. 

Kuten jo edellä mainitsin, aikatutkimuksia voi
daan käyttää moneen tarkoitukseen. Päämäärä1 

johon niillä pyritään, saat aa näet olla varsin mo
nenlainen. Niinpä metsätyöntutkimuksessa voi
daan jo n. s. esitutkimuksella jo a ajan mittauk
sen avulla todetaan vallitseva tilanne, t. s. elvite
tään erilaisiin töihin kuluvan ajan ja en rinnalla 
työtuloksen ja ansion uuruu , pää ä sellaiseen 
lopputulokseen, joka riittää oikeuden mukaisten 
palkkaperusteiden selvittämiseen. 

Pait i käytetyn ajan uuruutta voidaan tätä 
selvittelyä varten aikatu kimuksilla osoittaa ne te
kijät, jotka vaikuttavat työtulokseen ja sen kautta 
palkkaan, sekä näiden tekijäin uuruus ja laatu. 

·iinpä siis esim. puutavaran hakkuussa on aika
tutkimuksilla osoitettava, millä ta alla oksaisuus, 
kuoren pak uus, rungon koko orttimenttien pi
tuus, leimikon tiheys, lumen paksuus, ilman 
lämpötila ja sääsuhteet, ökalujen laatu ja 
kunto, työmiesten kunto jne. aikuttaa t ötulok
seen. Tällaisilla aikatutkimuksilla pyritään luo
maan pohja niiden tekijäin luokittelulle, joiden 
vaikutusta ei ole mahdollisuutta vähentää, ja to
deta ne työtulokset, jotka vastaavat keskimääriä. 

Mutta erittäin tärkeää osaa aikatutkimukset 
näyttelevät metsätöiden rationalisoimi.stutkimuk
sissa, joissa ei tyydytä vain toteamaan erilaisiin 
töihin käytetyn ajan uuruus, vaan kokeilemalla 
rilai ia menetelmiä ja työkaluja et i ään ellai

nen työtapa ja työkalu joka johtaa mahdolli im
man suureen työtulokseen mahdolli imman pie
nellä energian .lmlutuksella ilman liikarasitusta. 

ikatutkimusten avulla et itään ii ne tekijät, 
jo ka edi tävät työ uJo ta, ja koetetaan hävi tää 
ne tekijät, jotka itä vähentävät. Näin joudutaan 
vertailemaan erilaisia. aikoja ja ämän perusteella 
ratkai emaan edulli in menetelmä ja työkalu. 

Ennenkuin aikatu kimuksia oidaan ryhtyä 
uorittamaan, on oltava tarkoin sel ·zlä tutkitta

va ta työstä ja sen kulusta. Tämän takia on tut
kittavaa työtä eura ta a jonkin aikaa ja huo
mioitava, mihin osatöihin tai t övaihei iin se on 
tutkimu ta arten jaettava.. . ämä työn osittelu 
on erittäin tärkeä tehtä ä, ja e on uorite tava 
ain en muka.an, mitä seikkoja. tahdotaan tut
kia. Työtä eurate a. on m ö kin tarkoin huo
mioita a t ömiehen työskentelyjärjestys. 

.Met ät ö on juuri iinä uhtee teollisuu -
ö ä poikkeavaa, että iinä sama. mie uori taa 

kaikki erilai t t ö aiheet kun taa teolli uu -
yö ä kutakin t övaihetta tai muutamia har oja 

övaiheita varten on oma yöntekijänsä. Sa
moin met ä ö ä t ömieb n t äytyy siirtyä yön 
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kohteelta toiselle kun teollisuudessa työn kohde 
tavallisesti siirtyy työmiehen luo. Työkalujen 
vaihdon takia metsätyömiehen täytyy myöskin 
siirtyä paikasta toiseen, kun taas teollisuudessa 
työkalut voidaan vaihtaa samalla paikalla tai 
vaihtoa ei ollenkaan tarvita. Työjärje tys teolli
suustyössä tavallisesti on etukäteen määrätty , 
kun taas metsätyössä työnjohdon taholta ei ole 
määrätty, missä järjestyk essä eri työvaiheet on 
suoritettava. Edellä sanotusta huomaamme ilman 
muuta, että metsätöiden aikatutkimukse., a työn 
teon seuraaminen ja jaottelu työvaiheisiin, joiksi 
nimitetään niitä toimenpiteitä ja tehtäviä, joilla 
työn asettamaan päämäärään päästään, on ehkä 
vielä tarkempi ja vaativampi tehtävä kuin esim. 
teollisuustyön tutkimise sa. · 

Työhön sisältyvät työliikkeet, voidaan laatunsa 
puolesta jakaa erilaisiin ryhmiin. iitä työliik
keitä jotka välittömästi edistävät työn päämää
rään eli tulokseen pääsemistä, voidaan nimittää 
yhteisellä nimellä tehotyöksi, puhtaaksi työksi tai 
teholliseksi työksi. Tehotyöt ekä muut toimin
nat ja tapahtumat ryhmittyvät päätehotyön mu
kaan erilaisiin työvaiheisiin, jotka yhdessä muo
dostavat työlajin. Puutavaran hankinnassa siis 
esim. hakkuutyö on työlaji ja kaataminen, karsi
minen, pölkyttämiuen, kuorimiuen ja pinoaminen 
ovat sen osia, työvaiheita. 

Metsätyömiehen met äaja a ovat tärkeimmät 
ryhmät vapaa-aika ja työrn.aa-aika. Vapaa-ajalla 
tarkoitetaan sitä aikaa, jonka työmies käyttää 
t örnaan ulkopuolella muuhun kuin siihen työ
hön, jonka hän on ottanut suorittaakseen, tai 
ruokailemiseen työpaikalla tai sen ulkopuolella. 
Muu työpaikalla työn touhussa kulutettu aika 
on työrn.aa-aikaa. Tämä työaika voidaan sitten 
jakaa monella eri tavalla ryhmiin. aksaktiset 
jakavat metsätyömiehen työmaa-ajan ensinnäkin 
kolmeen pääryhmään: päätyöaika, valmistavien 
töiden aika ja hukka-aika. Nämä ryhmäajat 
jaetaan sitten vielä pienempiin työvaiheaikoihin 
tarpeen mukaan. Venäläiset jakavat työpaikalla 
kulutetun ajan kahteen pääryhmään: työaikaan 
ja keskeytyksiin, työajan taa edelleen hyödylli
seen, satunnaiseen ja hyödyttämään työaikaan. 
Hyödylliset työt puolestaan jakaantuvat vielä 
valmistaviin, avustaviin, lopettaviin ja perustöi
hin. Näitä jaetaan sitten tarpeen mukaan edel
leen pienempiin ryhmiin. 

Ruotsalaisissa met ätyötutkimuksi sa työpai
kalla työhön käytettyä aikaa nimitetään tuotanto
ajaksi (produktionstid), joka jakautuu tehotyö
aikaan (verktid) ja välttämättömään hukka-ai
kaan (nödvändig spilltid). Tehotyöaika jaetaan 
pää-tehotyöaikaan (huvudtid) ja aputehotyöai
kaan (bitid), missä vielä erotetaan ke keisiä 
( central) ja alistettu ja (sidoordnad) aputehotyö
aikoja. Välttämätön hukka-aika (nödvändig pill
tid) muodostuu henkilökohtaisista (personspilltid) 
ja hukkatyöajoista (arbet pilltid). 

Koska on toivottavaa, että työolo uhteiltaan 
monessa uh tee a amankaltai ten maiden Ruot
sin ja Suomt:n välillä saataisiin aikaan kiinteä yh
tei ö met i:li yötutkimu ten alalla, oli i meillä 
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työajan jaottelussa metsätyötutkimuksissa koe
tettava pysytellä samoissa puitteissa kuin Ruot
sissakin. Tämä ei silti estä käyttämästä omaakin 
työajan jaottelua, kun vain pidetään huoli siitä, 
että vertailtaessa tuloksia ruotsalaisiin tuloksiin, 
voidaan muodostaa samoja aikaryhmiä kuin 
siellä on käytännössä. Ruotsalaisen ajan jaotte
lun suhteen voidaan nim. eräissä kohdissa olla 
hieman eri mieltä. Niinpä asettaisin kyseen alai
seksi, ovatko työvaiheissa tapahtuvat siirtymiset 
luettava aputehotöihin, kuten siellä, vai eikö ole 
viisaampaa erottaa ne erilliseksi ryhmäksi >>siir
tymisaika>>. Myöskin tuntuu oudolta viedä työn 
aikana tapahtunut työkalun kunnostaminen 
hukkatyöaikaan. Yhtä hyvin ja paremminkin sen 
luulisi kuuluvan aputehotyöaikaan, koska se vä
lillisesti edistää työtulokseen pääsemistä ja on 
työtä. Työkalujen kunnostamiseen käytetty aika 
on kuitenkin syytä erottaa erikseen omaksi ryh
mäkseen >>kunnostamisaika>>. Henkilökohtaisesta 
hukka-ajastakin käytän mieluimmin nimitystä 
lepoaika, koska sen merkitys työssä on sangen 
tärkeä ja siksi siihen on erikoista huomiota kiin
nitettävä. Näin ollen olisi meikäläisissä ·aikatut
kimuksissa käytettävä seuraavaa työajan jaot
telua: 

Työmaa-aika. 

1. Tehotyöaika 
ll. Valmistava tehotyöaika 
12. Päätehotyöaika 
13. Aputehotyöaika 

2. Kunnostamisaika 
3. Siirtymisaika 
4. Lepoaika 

41. Pakollinen lepotauko 
42. Vapaaehtoinen lepotauko 

5. Hukka-aika 
51 . Hukkatyöaika 
52. Pakollinen työtauko. 

Tämän pääjaottelun ohella on luonnollisesti jo
kaisessa työssä työaika jaettava työvaiheiden mu
kaan, ja työvaiheaikojen sisässä eroteltava maini
tut ajat. Näin siis esim. paperipuiden teon pölkyt
tämisvaihee sa työajan jaottelu tulee seuraavaksi: 

Pölkyttämisaika. 

1. Pölkyttämi en tehotyöaika 
11. Valmistava tehotyöaika (sahapukin 

haku) 
12. Päätehotyöaika (pölkytyssahau ) 
13. Aputehotyöaika (rungon irroittaminen 

kannasta, rungon siirtely, sahapukin ja 
sahan siirtely, pölkkyjen mittaus) 

2. Kunnostamisaika (sahan viilau ja haritu ) 
3. Siirtymisaika (siirtyminen rungolta toi elle) 
4. Lepoaika 

41. Pakollinen lepotauko (määrätty lepo
hetki) 

42. Vapaaehtoinen lepotauko (kahvi- ja tu
pakkatunti) 

5. Hukka-aika 
51. Hukkatyöaika (tyveäminen) 
52. Pakollinen työtauko (tapaturma). 

Tutkimuk en tarkoituk e ta riippuen voidaan 
tämän lisäksi luonnolli e ti jaotella työaika mo
nella eri tavalla ryhmiin. Pääasia vain on, että 
mainitut päär hmät aina kaiki sa tutkimuksissa 
voidaan muodo taa. Muuten eivät eri tutkimuk-
en tulok et ole ke kenään verrattavis a . 

Tutkimuk is a on u ein ajan mittaukset ulotet
tava myöskin vapaa-aikaan, ku.lkemi aikaan työ
maan ulkopuolella jne. Varsinkin fysiologisia ja 
osiaali ia kysvm k iä sel itettäessä on tarpeel

lista tie ää mm. paljonko aikaa kuluu matkoihin 
asunnosta yöpaikalle ja takaisin, ruuan hankin
taan tai uu ien yökalujen o tomatkoihin ruokai
luun jne. 

Kun aikatutkija siis on t ötä tarpeeksi kauan 
seura uaan pää yt elville iitä mihin t övaihei
siin ö on jae ta a, ja ratkai sut mihin mainit
tuun aikar hmään kuhunkin vaiheeseen kuluva 
aika on vietävä, tulee hänen laatia itselleen lo
make, johon hän tuon työnjaottelun pohjalla muis
tiinpanot tekee. Tä ä lomakkee a tulee luon
nolli e ti olla ilaa m ö kin niille mittauksille 
joi a yöhön vaikuttavi ta tekijöi tä amoinkuin 
t ötulok e takin on tehtävä. Jokaista t ötä var
ten on luonnolli e ti sutmniteltava oma lomak
keensa. 

Lomakkeen ohella aika utk.ijan t övälineisiin 
kuuluu ensinnäkin aikatutkim·u.slauta, johon Jo
make voidaan kiinnittää ja jonka päällä muistiin
panoja oidaan tehdä. Tärkein t öväline on kui
tenkin aikatutkim'uskello, jonka taulu on ja-ettu 
minuutin ada o iin ja jo a Ii äk i on pienempi 
taulu mi tä aadaan kokonai et minuutit. Aika 
ilmoitetaan sii minuutteina ja en sada osina 
eikä minuu eina ja ekunteina. Tämä sen vuoksi. 
et ä la kettae sa o a-aikoja yhteen voidaan la -
kelma uori taa ilman laatujen muuntelemisia. 
Aika u kimu kelloja on u eita eri malleja. k in
kertai in malli on ellainen jo a on vain k i 
o oitin (vii ari) minuutin ada o ia varten ja k i 
käyntiinpanonappula yhdi tettynä vetonappu
laan. 0 oit imen olle a nolla-a enno a lähtee e 
liikkeelle nappulaa painettae a. uudelleen pai
nettae a e py äht 'Y ja uudella paina.mi elia pa
laa jälleen nolla-a entoon. Toinen k io oitti
minen kello ,ryppi on ellainen tä iinä on pait i 
keskinappulaa myö kin sivunappula. Ke kinap
pulaa paine tae a o oitin lähtee liikkeelle nolla
a enno ta ja nappulaa toi tami een paine tae a 
o oitin p äht ry lähtien uudella painami eUa ja -
kamaan matkaansa. ivunappulaa P< ine tae a 
o oi in palaa nolla-a entoon. Jo i unappulaa 
painetaan o oi timen tiikkue a palaa o oi in 
nolla-a entoon jatkaen ieltä välittömä i et n 
päin. 0 oittimen ei oe a jollakin kohdalla tau
lu sa palautuu e nolla-a entoon sivunappulaa pai 
nettae a. Edellisen tyyppinen on m ö kin kello 
jonka o oitin pannaan käyntiin ivunappula ta 
mutta hm painetaan ke kinappulaa palaa o oi
tin nolla-a entoon p 7 ähtymättä iih n aan jat
kaen liikettä alu ta eteenpäin. ivunappula ta 
painamalla o oitin aada.an py äh rmään. Hyvin 

leine.n on aikakello, jo a on kaksi o oitinta ja 
kolme käyuni ämisna.ppu.la.a. ikeanpuolei ta 



nappulaa painamalla päällekkäin olevat osoitti
met lähtevät liikkeelle nolla-asennosta, mutta 
painamalla vasemman puolei ta nappulaa toinen 
osoitin pysähtyy toisen jatkaessa matkaansa. 
Kun samaa vasemman puoleista nappulaa paine
taan uudestaan ponnahtaa eisahtunut osoitin 
liikkuvan osoittimen päälle ja jatkaa sen kanssa 
matkaansa. Osoittimet pysäht vät painettae sa 
oikeanpuoleista nappulaa ja palaavat nolla-asen
toon keskinappulan painamise ta. Eräitä muita
kin kellotyyppejä on olemas a eroten vain käyn
nistämisnappuloiden erilaisen tehtävän mukaan 
toisistaan. 

Ajan lukemisessa aikatutkimuskelloilla käyte
tään pääasiassa kahta menetelmää: jatkuvaisuus
ja nolla-asento- eli palauttwmismenetelmää. Edelli
·es ä menetelmässä työvaiheen tai en osan päät
tyessä luetaan aika liikkuva ta osoittime ta py
säyttämättä sitä. Seuraavan vaiheen loputtua lue
taan taa osoittimen sillä hetkellä näyttämä aika 
sen jatkaessa edelleen kulkuaan. Työn osien ja 
vaiheiden ·ajat saadaan itten vähentämällä edel
linen aikalukema jälkimmäi e tä. Tä sä menetel
mässä kaksiosoittiminen kello on sangen kätevä. 
Siinä iis toinen o oitin voida.an sei auttaa työvai
heen tai en osan päättye ä ja rauha a merkitä 
muistiin aikamäärä. Kun e on tehty palautetaan 
osoitin toisen mukaan. Nolla-asento eli palautta
mismenetelmässä työvaiheen päät ye sä aika lue
taan o oittimesta illä he kellä ja amalla palau
tetaan osoitin nolla-a entoon jo ta se lähtee mit
taamaan seuraavan vaiheen tai lajin aikaa. Tä ä 
menetelmäs ä tulee siis mui tiinpanokaavakkeelle 
merkityk i uoraan todelli e t övaiheajat, kun 
edelli e sä menetelmä sä todelli e ajat a-adaan 
vasta vähenn sla kutoimitusten kautta. 

Jatkuvaisuusmenetelmä on kyllä helpompi ja 
varsinkin alottelevalle aikatu kijalle mielui empi, 
ja itä täytyykin käyttää illoin kun öliikkeet tai 
-vaiheet ovat kovin lyhyitä ja uoro televat siis 
angen nopeas a tempo a. ~Iu tae im. metsätöi

den tutkimuk e a itä ei kannata käyttää, sillä 
siitä aiheutuvat la kutyöt vaativa liian paljon 
jäle tä päin työtä ja aikaa. almiiksi painettuja 
lomakkeita käytettäe ä, nii ä kun kullekin 
yölle ja aiheelle on omat arakkeensa, on kulle

kin kohdalle aatava todellinen aika niin e tä lo
makkeita kä iteltäe ä aja voidaan uoraan la -
kea yhteen. Tämän vuok i onkin totuteltava ?Wlla
asento eli palauttmnisntenetelmän käyttämiseen jo 
alu ta lähtien. vaatii kyllä tot umu ta, kun 
ilmänräpä k e ä on todetta a övaiheen lop

puminen ja amalla luettava o oi imen en het
kinen a ento. lvää on, että aluksi uuTempia ja 
myöhemminkin pieniä lukuvirheitä aja a tapah
tuu, mutta tottumu li ää tarkkuutta ja paljon 
limääräi ä la kutyötä ää t y. \ irheellisyyk
ien tarki tamista arten tulee kä tettävän kel

lon rinnalla olla toinen amanlainen kello tai aina
kin ta allinen ta kukello, jo ta voidaan lukea 
koko työaika. T ön alkami - ja loppumi hetki on
kin aina merkittävä mui tiin ta kukello ta, jonka 
tarkkakäyntisyy iä on tarkkailtava esim. radion 
avulla. ' l· a a allitaan met ätöiden aika utki-
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muksessa 3 %ero aikatutkimuskellon muka-an yh
teenlaskettujen osa-aikojen ja koko työhön käy
tettyä aikaa osoittavan tarkkuuskellon kokonais
ajan välillä. 

Jokainen joka joutuu ensi kertaa kello kädessä 
seuraamaan työtä, tulee piankin huomaamaan. 
että ennenlmin varsinaiseen tutkimustyöhön voi 
lähteä, on kellon käyttöä ahkerasti ja paljon har
joiteltava. Lisäksi on muistettava, että aikatut
kimuskellot ovat usein melko halpaa tekoa ja 
heikkorakenteisia, minkä vuok i ne on silloin täl
löin tarkistutettava kellosepällä ja työn aikana 
niitä on joka päivä iltaisin tarkkailtava vertaa
malla niiden käyntiä toisiinsa ja luotettavaan 
tasku- tai muuhun kelloon. 

Työhön vaikuttavien tekijäin ja työtuloksen mit
taamista varten tulee aikatutkijalla olla tarpeelli
set mittausvälineet, mittanauha, metrimitta, kau
lain, lämpömittari, liitua kuorimittari jne. Li
säksi hänellä tulee olla tarpeellinen määrä kyniä 
ja kumeja sekä aikatutkimuslomakkeiden lisäksi 
tarpeen mukaan muita lomakkeita, joihin tehdään 
muistiinpanoja työmiehistä, työolo uhteista, työ
välineistä, metsästä jne. Kutakin tutkimusta 
suunniteltaessa on tarkoin harkittava, mitä seik
k9ja aikojen lisäksi on tarpeelli ta tuntea. Näitä 
varten on sitten joko aikatutkimu ka-avakkeeseen 
varattava tilaa tai laadittava erillisiä kaavakkeita. 
Koska aikatutkijan täytyy koko ajan kiinnittää 
huomionsa työhön ja ajan ottoon, on useimmissa 
tapauksissa välttämätöntä, että hänellä mittauk
sia ja muita havaintoja varten on yk i tai useam
pia apulaisia. 

Haluan vielä erikoisesti paino taa itä, että 
varsinaisten ajan ja muiden mittausten lisäksi on 
sangen tärkeätä tehdä tutkimuksien aikana tark
koja havaintoja ja muistiinpanoja leaikista työhön 
vaikuttavista seikoista, jotta tulok ia voitai iin ai
neistoa käsitellessä oikein arvo tella. Erittäin 
tärkeä on työpaikan kuvau. , jo ta tulee käydä 
elville paikan sijaitsevai uu , maa ton laatu, 

metsän tiheys ja laatu, puiden koko, puulajisuh
teet, lumen syvyys ja laatu jne. 

Koska työn aikana vallitsevilla ääsuhteilla on 
tärkeä merkitys, ovat muistiinpanot päivittäisistä 
lämpötiloista, sateista ja tuulista välttämättömiä. 
Työmiehen ikä, ruumiin mittasuhteet, asunto
olot, taloudellinen tila, työtottumus y. m. merki
tään myöskin muistiin. Työvälineistä laaditaan 
niinikään tarkka kuvaus elo tamalla käytetyt 
mallit sekä niiden kunto ja kunno tami tavat. 

Aikatutkimuk et a ettavat uorittajalleen mel
koi ia vaatimuksia. Hänen tulee tuntea tutkit
tava työ hyvin sekä olla tarkalla huomiokyvyllä ja 
teräväliä ilmällä varustettu, niin ettei häneltä 
jää pieninkään yksityi kohta huomioimatta. itä-. 
paitsi hänen täytyy ennen muuta olla ennakkoluu
loista vapaa. Hänen tulee puolueettoma ti ottaa 
tutkittavaksi kaikenlai et menetelmät sekä luot
taa tutkimuksiensa tulok iin iinäkin tapauksessa, 
että yleisestä käytännö tä poikkeavat menetelmät 
tai työvälineet osoittautuvat edullisimmiksi. 
Aikatutkimuksien uorittajina käytetäänkin mie
luimmin sellaisia nuoria miehiä, joilla on hyvä 
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ammattikoulutus, mutta jotka eivät vielä ole 
omaksuneet itselleen mitään varmaa, piintynyttä 
kantaa töiden suorittamisessa. Aikatutkijalta vaa
ditaan lisäksi kät·sivällisyyttä, psykologista silmää 
ja taitoa tulla toimeen työmiesten kanssa. Sitä
paitsi hänen tulee olla työmiehiä kohtaan rehelli
nen ja oikeudenmukainen. Samoin on välttämä
töntä, että aikatutkija aina työskentelee työn
johdon kanssa hyvässä yhteisymmärryksessä. 
Etenkin rationalisoimistutkimuksissa tällä sei
kalla on tärkeä merkitys. Aikatutkijan velvolli
suushan on näissä tutkimuksissa ottaa varteen 
kaikki ehdotukset, joiden työmiehet ja työnjohta
jat osoittavat tehostavan työtä. Hänen ei tule 
esiintyä kaikki tietävänä ja viisaana, vaan tarttua 
jokaiseen mahdollisuuteen, joka hänelle esitetään, 
mut~a toiselta puolen hänen täytyy myöskin olla 
sikäli itsenäinen, että hän ennen muuta luottaa 
tutkimuksiinsa eikä ilman tutkimusta tee lopul
lisia johtopäätöksiä. 

Kun jollakin työpaikalla ryhdytään aikatutki
muksia suorittamaan, on ensimmäiseksi työmie
hille selitettävä, mikä on tutkimuksien tarkoitu 
ja millä tavalla niitä aiotaan suorittaa. Ei ole 
millään tavalla soveliasta yrittää aikatutkimuksia 
suorittaa salaa työmiehiltä, vaan on niitä tehtävä 
yhteistyössä työmiesten kanssa. Kun työmies tie
tää, että hänen työtään seurataan kellon kanssa, 
saattaa hän aluksi yrittää työskennellä joko ta
vallista ahkerammin tai laiskemmin riippuen siitä, 
minkä hän laskee olevan hänelle edullisempaa. 
Vaikka työmies ei laskelmoisikaan millään ta
valla, vaan täydellisesti ymmärtäisi tutkimuksen 
tarkoituksen, saattaa sittenkin ilmetä tuollaista 
työn kiihdyttämistä tai hidastamista johtuen se 
hermostumisesta, minkä aikatutkijan läsnäolo ai
heuttaa. Pian kuitenkin ainakin suomalainen työ
mies saavuttaa sielullisen tasapainotilan ja työ 
jatkuu entiseen tapaan. Aikatutkijan ja hänen 
apulaistensa on vain huolehdittava siitä, että he 
eivät millään tavalla häiritse työmiestä hänen 
työssään. Ajanottajan on pysyteltävä riittävän 
mutta kuitenkin sellaisen matkan päässä työmie
hestä, että voi hyvin seurata työn kulkua. U eim
mis a tutkimuksissa työmiesten, joiden työtä seu
rataan, tulee olla työhön tottuneita, keskinkertai
sia työtuloksia saavuttaneita. Toisinaan saattaa 
vertailun vuoksi olla tarpeellista tutkia m öskin 
ennätysmiehiä tai heikkoja työntekijöitä. Luotta
muk ellisetayhteistyöstä työmiesten kanssa aa -
taa koitua töiden rationalisoimiselle monentai ta 
hyötyä. 

Edellä olevasta lienee käynyt selville, että aika
tutkijaksi ei synnytä, vaan on sellaiseksi ryht vän 
kasvatettava ja koulutettava itseään. Jo it e 
aikatutkimustekniikan, yksin aikakelionkin käyttö 
vaatii melko pitkää harjoitusta. Niinpä Ruot i a 
mm. aikatutkijan tulee käydä kolmen viikon teo
reettinen kurssi ja sen jälkeen harjoitella tottu
neen aikatutkijan johdolla n. 3/ 4 vuotta. Kun a
maa tutkimusta pannaan suorittamaan u eampia. 
miehiä, on heitä yhdessä va.lmennettava niin ttä 
he noudattavat työssään yhdenmukaisia menet
telytapoja. 

Ryhdyttäe sä itten aikatutkimusaineiston kä
sittelyyn on ra kai tava, millä menetelmällä loppu
tuloksiin tahdotaan päästä. Palkkaperustetutki
muksissa on elvitettävä erilaisiin töihin käytetyn 
ajan ke kimääräinen suuruus ja sitä vastaava 
keskimääräinen työtulos. Rationalisoimistutki
muksissa on selvitettävä mihin keskimääräisiin 
tuloksiin erilaisilla menetelmillä tai työvälineillä 
päästään ja näiden perusteella sitten ratkaistava 
menetelmän tai työvälineen edullisuus. Keski
määräisiin lukuihin pää emi ek i voidaan käyttää 
erilai ia menetelmiä. Yleisin ja tavallisin on 
at·itmeettisen keskiarvon käyttö keskimääräisen 
ajan ja työ ulok en osoittajana. Lasketaan siis 
aikatutkimuslomakkeista samaan työhön käyte
tyt ajat yhteen ja jaetaan summa tapausten luku
määrällä. Pienessä aineistossa, jo sa esiint .} 
poikkeuk ellisen suuria tai pieniä aikoja saatta
vat nämä haja-ar ot vaikuttaa huomattavasti 
keskiarvoon. Mitä suurempi aineisto on sitä var
mempi ke kimääräinen luku tällä menetelmällä 
saadaan. '[ ö kin käytetään n. s. keskusarvo
menetelmää, jolla tarkoitetaan sitä, että sa-adut 
ajat järjeste ään arjaan pienimmästä suurimpaan 
ja ke kimmäinen aika-arvo . otetaan keskimääräi
seksi luvuk i. Tähänkin lukuun saatavat poik
keuk elli e haja-arvot aikuttaa. Amerikkalai
sissa teollisuuden aikatutkimuksi sa käytetään 
paljon n. s. 30% menetelmää, jo a keskimääräi
seksi luvuksi otetaan se aika, joka sattuu pienim
mästä suurimpaan järjestetys ä aika arja a 30 % 
kohdalle pienimmästä aja ta lukien. Tämä mene
telmä oveltuu käytettäväk i silloin kun tutki
taan suuria arjavalmi tuk ia teolli uudes a. Vielä 
voidaan käyttää n. . neljännes- eli kvartiilimene
telmää jo a ke kimääräinen aika la ketaan pie
nimmä tä uurimpaan järje tety tä aika arja a 
siten ttä arjan ke keitä ja 25 % kohdalta sarjan 
a.la- ja läpäästä aadui ta aikp,-arvoista la ketaan 
aritmeettinen ke kiar o. Ylei e ti käytett ja 
monasti ehkä luotettavin saattaa olla n. . toistu-
n.tusmenetelmä eli useimmiten esiintyvän arvon me

netelmä, jo a ke kimääräi ek i ajaksi otetaan e 
aika, joka havainnoi a määrätylle ölle u im
miten tulee aika-arvoksi. 

Jokai e tapauk e a on erik een ratkai tava, 
mikä menetelmä otetaan käytäntöön. eimmiten 
kait kuitenkin met ätöiden aika utkimu ainei toja 
la kettae a arit·m.eettinen keskiarvo- ja 'lLSeimmilen 
~iintyvän arvon menetelmä tulevat k ym kse n. 
Ruot alai i a utkimuksi a käytetään varsin 
runsa-a ti matemaattis-tila tolli ia Ja kumenetel
miä. Niitä onkin pakko silloin tällöin käyttää 
ko ka t öaika-a.n ja yötulokseen aikuttavia teki
jöitä on tavattoman runsaa ti ja ainei to kaikkien 
niiden aikutuksen elvittämiseen jä~· u ein pi -
nenlai ek i. Puut uvia kohtia on illoin koete -
tava ainei to ta elvitellä todennäköi yy la kun 
avulla. Näiden uuritöi ten la kujen älttämi eksi 
on kuitenkin niin paljon kuin mahdolli ta ko -
tettava kerätä riittävän uuria ainei oja ja 
ri tekijäin vaikutuksien elvittel , ä t d -

tävä kä ·varai ella ta oituk elia· aatuihin ulo -
käyriin. 



Riittävien aikatutkimusaineistojen kerääminen 
vaatii varsin runsaasti työtä ja aikaa. Kun mai
nitsen, että yksi aikatutkija ei tukkihakkuussa 
ennätä päivässä kerätä aineistoa enempää kuin 
10- 15 puun haklmusta tai paperipuuhakkuussa 
n. 3-5 pm3:stä, niin kä ittää jokainen että riittä
vän aineiston kokoon aaminen vaatii paljon ai
kaa yhdeltä mieheltä. amaa aikatutkimusta on 
saman aikaisesti pantava tekemään useita tutki
joita, jos mieli saada riittävä ti samanaikaista ai
neistoa. On ilman muuta selvää, että tästä syystä 
aikatutkimukset tulevat myö kin kalliiksi. Mutta 
siitä huolimatta lopullinen h öty on niin suuri, 
että ne kannattavat. ai luuleeko joku, että esim. 
Ruotsin suuret puutavarayhtiöt kustantaisivat 
sellaista metsätyöntutkimusta, joka maksaa esim. 
Föreningen Skogsarbetenin muodossa yli miljoona 
markkaa vuodessa sekä lisäksi työfysiologiset tut
kimuk et, jotka alkuvuo ina ovat vieneet n. Yz 
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milj. markkaa vuodessa, ellei se katsoisi tutki
muksista olevan vastaavaa hyötyä. 

Ne aikatutkimukset, joita Suomen Puunjalos
tusteollisuuden Keskusliiton Metsätehotoimiston 
(Metsätehon) toimesta lähiaikoina ryhdytään suo
rittamaan, tulevat kohdistumaan palkkaperustei
den selvittämiseen. Niitä on aluksi suoritettava 
pienemmillä voimilla, mutta välttämätöntä on, 
että jonkin ajan kuluttua saadaan käyntiin suu
ren aikatutkijajoukon koulutus, jotka sitten eri 
puolilla maata suorittavat aineistojen keruuta. 
Näiden kurssien ja luentojen tarkoitus ei ole suin
kaan tällainen koulutus, vaan tarkoituksena on 
vain saada täällä olevat käsittämään aikatutki
musten merkitys sekäantaa pääpiirteittäinen kuva 
siitä, miten aikatutkimuksia suoritetaan, jotta 
jokainen sitten myöhemmin voisi tahollaan ym
märtämyksellä suhtautua alueelleen saapuviin tut
kijoihin ja heitä kaikin mahdollisin tavoin avustaa. 
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TYÖAJAN JAOTTELU NIETSÄTÖISSÄ. 

V. t. professori Paavo A r o. 

Kaikissa työntutkimuksissa on aikatutkimus
menetelmällä keskeinen asema. Ennenkuin aika
tutkimuksia kuitenkaan voidaan ryhtyä suoritta
maan, on oltava tarkoin selvillä tutkittavasta 
työstä ja sen kulusta. Tämän takia on tutkitta
vaa työtä seurattava ja huomioitava, mihin osa
töihin ja työvaiheisiin se on tutkimusta varten 
jaettava. Tämä työn osittelu onkin erittäin tär
keä tehtävä, ja se on suoritettava aina sen mu
kaan, mitä seikkoja tutkitaan. 

Työhön sisältyvät työliikkeet voidaan laatunsa 
puolesta jakaa erilaisiin ryhmiin samaten kuin se 
aikakin, jolloin näitä työliikkeitä suoritetaan. 

aksalaisessa työntutkimuksessa metsätyömiehen 
hakkuutyöpaikalla kuluttama aika jaetaan kol
meen pääryhmään: hukka-aika (Verlustzeit), val
mistava työaika (Vorarbeitszeit) ja päätyöaika, 
(Hauptzeit). Hukka-aikaan sisältyvät työhön val
mistautumisaika (Riistzeit) sekä hukka-aika, jota 
voidaan välttää (Vermeidbare Zeit) ja jota ei 
voida välttää (Unvermeidbare Zeit). Lopputulok
sia laskettaessa luetaan hukka-aikaan kuuluvaksi 
vielä tavallisen ja sekuntikellon ero (Zeitdiffe
renz). Valmistavaan työaikaan kuuluvat kulke
misaika (Laufzeit), suunnitteluaika (Einstellzeit), 
johon kuuluvat kaatosuunnan määräämiseen 
(Fallrichtung bestimmen) ja tyven ympäristön 
raivaamiseen (Stamm freimachen) kulunut aika, 
kaatokolon teko (Fallkm·b hauen), kaatosahaus
aika (Sägen und Keilen), rungon kumoon työntä
misaika (Zu Fall bringen) sekä karsimisaika (Ent
ästen). Päätyö jaetaan eri sorttimenttien mu
kaan ryhmiin. Siten esim. kaivospölkkyjen val
mistuksessa erotetaan pölkytys (Einschneiden), 
siirtely (Riicken), kuoriminen (Schälen) ja kark
koaminen (Stapeln) ynnä karkon aluspuiden asetu 
(Unterlagen legen). Työhön valmistautumisaikaa 
ja hukka-aikaa nimitetään yhteisellä nimellä ylei
seksi ajaksi (Allgemeine Zeit) sekä valmistaviin ja 
päätöihin käytettyä aikaa puhtaaksi työajak i 
(Reine Arbeitszeit). Koko työn kulku (Arbeit -
ablauf) jaetaan kolmeen työvaiheeseen (Arbeit -
gang): työ puun luona (Arbeit um Baum), puu
tavaran siirteleminen (Riicken) ja työ karkkoamis
tai latomispaikalla (Arbeit am tapelplatz). Jo
kainen työ jakaantuu osatöihin, jotka erottaa 
toi istaan työn vaihtumishetki ( chnittpunkt). 
lV euvostoliitossa jetaan työpaikalla kulutettu aika 
kahteen pääryhmään: työaika (pa6oTa) ja ke -
keytykset (nepeph!Bbl). Työaika jaetaan hy .. -
dyttömään (6eaaoneaHan), satunnaiseen (en •qan
Hafl) ja hyödylliseen (rroneamiR) työhön käy
tettyihin aikoihin. Hyödyttömät ja atunnaise 
työt saattavat olla joko työläisistä riippuvia tai 
riippumattomia . Hyödylliset työt jakautuvat vaJ
mistaviin (no~roTeBnTeJJbHhle), avustaviin (BcHo
MoraTeni>Hhle), lopettaviin (aaKmoqllTenbHhle) ja 
perustöihin (ocHOBHI>Ie) . Metsätöis ä erotetaan 5 
hyödyllisen työn vaihetta: kaato (samm), ok-

sien kar inta ja ka aaminen (o6py6 n c6op cyq6es 
B K qu), pölkyty (pacKpHmesKa), kuorinta (oKopRa) 
sekä ka aaminen ja latominen (oKyqnBaHHe H 

oKJJa~I>a). almistaviin töihin näi sä kaikissa 
vaihei sa kuuluu työkalujen esille ottaminen. 
Kaadossa luetaan tämän lisäksi valmistaviin töi
hin työkalujen terotus sekä mittakepin ja kangen 
valmistaminen. Avu taYiin töihin sisältyvät kaa
dos a puun valinta ja siirtyminen sen luo sekä 
esteiden raivau pmm juurelta, oksien karsimi
ses a ja ka aamisessa siirtyminen puulta puulle 
taika alta ka alle, pölkytykses ä siirtyminen run
golta rungolle, orttimenttien mittaus ja rungon 
siirtely, kuorimise a siirtyminen pölkyltä pöl
kylle, oksien karsinta, pölkyn nosto kannon tai 
tukin päälle ja kääntely sekä vihdoin kasaamis- ja 
latomistyö ä ön aiheuttamat liikkumiset, pinon 
ja ka an pohjan valmistus ekä pää- ja aluspuiden 
teko ja a ettelu ja työpaikan vaihto. Perustyöt 
ovat kaatami es a kaatokolon teko, kaatosahaus. 
kaato ja kankeaminen ekä tyven tasaus, oksien 
karsinna sa ja kasaarni essa ok ien katkaisu ja 
kerääminen ka oihin, pölkytyksessä pölkkyjen 
sahaus, kuorimises a var inainen kuorimi t ö 
ja kasaamise a ja latomise a halkominen ja 
latominen tai kasaaminen. Lopettaviin töihin 
kuuluvat t ökalujen kerääminen ja talteenotto 
työn päätyttyä ja työn luovutus. Ke ke -
tyk e jaetaan työläisistä riippuviin ja riip
pumattomiin. Työläisistä riippuvia keskeyt ksiä 
aiheuttavat lepo ja henkilökohtaiset tarpeet. 
Lepoajoiksi luetaan varsinaiset lepohetket, tu
pakka unni , lyhyet levähd kset ja luonnollis
ten tarpeiden toimittamiseen kulunut aika. Hen
kilökohtaisia tarpeita joihin kulunut aika riip 
puu työmiehe tä, ovat omavaltainen pois uminen. 
myöhä tyminen ja ennenaikainen poistuminen ekä 
työhön kuulumaton ke keyty . Työmiehe tä riip
pumattomat ke keytyk et johtuvat työn järjeste-
1 , t ä ää uhteista, teknilli istä tai atunnaisista 
yistä. Työn järjestelyistä johtuvista keskeyt k
i tä ellai e kuin yökalujen saannin, työohjeiden. 

työn ja työpuvun odotu ova vältettävi ä, kun 
taa vuorotyöstä johtuvat ovat väittämä töiniä. 
Teknillisistä yi t ä johtuvat ke keytyk et aiheutu
va joko koneen py ähtymi e tä tai t ökalun 
ärkymise tä. 

Huot alai es a met ätyöntutkimukse a sitä ai
kaa jonka met ätyömie on metsätöihin sidot
tuna. kut utaan palvelu ajak i (tjän tetid). Tämä 
aika jaetaan kahteen o aan: kiinteisiin aikoihin 
(fa ta tider) ja vaihteleviin aikoihin (rörliga tider). 
Kiinteillä ajoilla tarkoitetaan niitä kertakaikkisia 
aikoja joiden uuruus ei ole riippuvainen arsi
naisen työn uuruude ta. Vaihtelevat ajat taa 
riippuva tehtävän uuruude~ta. Kiinte" ä 
ajoi sa erotetaan kak · päär 'hmää: matkustu -
aika (re etid), jolla tarkoitetaan aikaa joka kuluu 
matkaami e n Yakinai. e ta a unno ta tilapäi en 



majapaikkaan ja takaisin metsätöiden alkaessa ja 
loppuessa sekä varusteluaika (ställtid), aika, joka 
metsätyömieheltä kuluu koko työmaata koskeviin 
töihin. 

Vaihtelevissa ajoissa erotetaan ensinnäkin kul
kemisaika (färdetid), johon sisältyy kaikkinainen 
työmaan ulkopuolella tapahtuva kulkeminen. 
Tämä aika jakaantuu kahteen osaan: työmaalle 
kulku (gångtid), joka kuluu matkaan vakinai
sesta tai tilapäisestä asunnosta työmaalle ja ta
kaisin ja ruoan hankinta-aika (provianteringstid), 
joka kuluu muonan ym. tarvililleiden hankintaan. 
Oman ryhmänsä muodostaa ns. majapaikka- tai 
rokuliaika (kojtid), jolloin sääsuhteiden takia 
työtä ei voida suorittaa. Vaihtelevien aikojen pää
ryhmän muodostaa tuotantoaika (produktions
tid), joka jakaantuu kahteen pääryhmään: teho
työaika (verktid) ja välttämätön hulilla-aika 
(nödvändig spilltid). Tehotyöail{a, jolloin työ
mies suorittaa varsinaista työtehtäväänsä, ja
kaantuu pääaikaan (huvudtid) ja sivuaikaan (bi
tid). Pääaikaan kuuluvat työt, jotka välittömästi 
saavat aikaan muutoksia työkohteessa, ja sivu
aikaan kuuluvat työt, jotka tarvitaan apuna pää
työn suorittamisessa eli työkohteen muutoksien 
aikaansaamisessa. Sivuaika jaetaan vielä keskei
seen sivuaikaan (centralbitid) ja alistavaan sivu
aikaan (sidoordnad bitid). Välttämättömässä 
hulilla-ajassa erotetaan hukkatyöaika (arbets
spilltid) ja henkilökohtainen hulilla-aika (person
spilltid). 

Koska on toivottavaa, e tä työolosuhteiltaan 
monessa suhtee a . amankaltaisten maiden, Ruot
sin ja Suomen välillä saataisiin aikaan kiinteä 
yhteistyö metsätyöntutkimuksen alalla, olisi 
näissä maissa työaikajaottelussa metsätyöntut
kimuksissa koetettava pysytellä amois a puit
teissa. Tämä ei silti e tä käy tämä ä kummas a
kin maa sa omaakin työaikajaottelua kun vain 
pidetään huoli siitä, et ä vertailtaa a tuloksia 
toisen maan tuloksiin voidaan muodo. taa samoja 
aikaryhmiä kuin iellä on käytännö ä. Ruotsa
laisesta aikajaottelusta voidaan eräis ä kohdin 
esittää vakavia huomautuksia. iinpä a e tai in 
kyseenalai ek i, ovatko yövaihei a tapahtuvat 
. iirtymiset luettava sivutöihin, kuten iellä, vai 
eikö ole vii aampaa erottaa ne erilliseksi r hmäksi 
» iirtymisaika,>. Myö kin tun uu oudolta viedä 
t ön aikana tapahtunut työkalun kunno. taminen 
hukkatyöail(aan. Yhtä hyvin ja paremminkin sen 
luuli i kuuluvan ivuaikaan, lw ka e >älillise ti 
edistää työntulokseen pää emistä ja on t ötä. 
Työkalujen kunnostamiseen kä tet aika on kui
tenkin syytä erottaa erikseen oma1 i ryhmäk een 
»kunno tamisaika1>. Henkilökohtai ta hukka
ajaatakin käytän mieluummin nimit tä lepoaika, 
ko ka sen merkity t ö ä on angen tärkeä ja 
siksi siihen on kiinnite tävä erikoista huomiota. 

Huomioonottaen muis a maissa aa.du koke
muk et työajan jaottelu ta ja meikäläiset rikoi-
et olo uhteet met ätöi ä olen meikäläisiä met ä

työntutkimuk ia varten kehittänyt aikai emmissa 
tutkimuk is ani aamieni kokemusten perusteella 
työajan jaottelun metsätöi ä. Tä ä jao telu sa 
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olen koettanut ottaa myöskin huomioon mikäli 
mahdollista, sen, että tämän jaottelun pohjalla 
suoritettuja tutkimuksia voitaisiin verrata vastaa
viin tutkimuksiin läntisessä naapurimaassamme 
Ruotsissa. Tämän vuoksi olen jokaisen aikaryh
män kohdalla maininnut myö kin vastaavan ruot
salaisen aikaryhmän nimen. 

Siihen aikaan, jolloin jotakin työtä suoritetaan, 
käsitettäköön työ sitten kansantaloudelliseksi, 
fysikaaliseksi tai fysiologiseksi ilmiöksi, sisältyy 
paitsi työtuloksen saavuttamista välittömästi edis
täviä työliikkeitä myöskin toimintoja ja tapahtu
mia, jotka vain välillisesti edistävät työtuloksen 
saavuttamista tai hidastavat sitä. Työaikaan si
sältyy siis paitsi ruumiillista ja henkistä ponniste
lua myöskin lepoa ja muita keskeytyksiä. Osa 
työliikkeistäkin joudutaan työaikana käyttämään 
työhön, joka ei edistä työtulokseen pääsemistä 
vaan hidastaa sitä. Tällaista työtä nimitetään 
h u k k a t y ö k s i. Välittömästi työtuloksen saa
vuttamista edistävillä työliikkeillä suoritettua 
työtä nimitetään taas t e h o t y ö k s i. 

Metsätöitä joko vakitui ena tai sesonkityöläi
senä tekevän työmiehen aika voidaan jakaa kah
teen erilliseen pääryhmään: k o t i a i k a j a 
metsä aika, joihin kumpaiseenkin sisältyy 
sekä työtä että vapaata. euraavassa kiinni
tämme huomion vain jälkimmäiseen ryhmään eli 
metsäaikaan. 

:M e t s ä a i k a. 

Sitoutuessaan suorittamaan jotakin metsätyötä 
työmies käyttää kaiken sen ajan, minkä hän on 
poissa kiinteästä asunnostaan , tätä työtä varten. 
Sitä ailma siis, minkä metsätyömies on poissa 
vakituisesta, kiinteästä asunno taan määrättyä 
metsätyötä suorittamassa, kutsutaan met äajaksi. 
Tämä vastaa ruotsalai ta aika.ryhmää: tjänstetid. 

A. Kiinteät ajat. 

l. M a t k u s t u a i k a (ruotsal. resetid.) 
Metsätyömies voi tehdä määrättyä metsätyötä 

joko vakinaisesta tai tilapäi e tä a unno ta käsin. 
Jälkimmäisessä tapauk es a häneltä kuluu aikaa 
ensinnäkin matkustamiseen vakituise ta a unnosta 
tilapäiseen majoituspaikkaan ja takaisin töiden 
metsässä alkaessa ja loppue~sa. Tämä (matku -
tusaika) kuuluu siis ensimmäi enä alaryhmänä 
metsäaikaan. 

2. V a r u s te 1 u aika (ruot al. täUtid). Toi
sen alaryhmän muodo taa varusteluaika, joka 
met ämieheltä kuluu: l. valmistaviin töihin koko 
työmaata varten, kuten tilapäi ten majapaikkojen 
kämppien ja teiden rakentami een hakkuualueen 
palstoittamiseen jne., 2. työn teettäjän omistamien 
työ- ja ajokalujen kunno tamiseen a untopaikalla, 
3. töiden loputtua työmaalla uoritettaviin järjes
tely- tai raivaustöihin, esim. kämppien purkami-
een, varastoalueen puhdi tamiseen jne. 
arusteluaikana u ein päivä- tai tuntipalkalla 

suoritettavat työt koskevat iis koko työmaata. 
Sitä aikaa, jonka työmies käyttää varustautuak
een omaan urakkatyöhöru ä kunno tamalla työ-
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Metsäaika 
1 

1 1 1 1 
l. Matkustusaika 2. Yarusteluaika 3. Kulkemisaika 4. Työmaa-aika 5. Vapaa-aika 

1 

31. Mono- 'ja paluuaika 32. Huoltoaika 

4. Työmaa-aika 
1 

l 1 
41. Tehotyöaika 44. Lepoaikn 

1 1 
42. Kun.nostamisaika 43. Siirtymisaika 45. Hukka-aika 

41. Te h o työ aika 

1 1 
411. Valmistava teho- 412. Päätehotyöaika 413. Aputehotyöaika 

työnika 

44. Le p o a i k a 
1 

1 
441. Pakollinen 

1 
442. Vapaaehtoinen 

lepotauko IC'potauko 

45. Hukka -a ika 
1 

1 
451. Hukkatyöaika 

1 
452. Pakollinen 

työtauko 

5. Vapa, a- aika 

1 1 
51. Ruoka-nika 52. Kotityöaika 53. Huvittelunikn 

kalujaan ja korjaten varusteitaan, ei lueta varus
teluaikaan. Varusteluaikaan sisältyy sekä teho
työtä, kulkemista, työkalujen kunnostamista, le
poa että muita keskeytyksiä, mitkä luonnollisesti 
silloin on huomioitava, kun varustelutyötä kä i
tellään itsenäisenä metsätyötehtävänä. 

Edellämainittuja matkustus- ja varusteluaikaa 
nimitetään yhteisellä nimellä kiinteiksi ajoiksi 
(ruotsal. fasta tider), joilla tarkoitetaan niitä kerta
kaikkisia aikoja, joiden suuruus ei ole riippuvai
nen työmiehen oman tehtävän suuruudesta. 

B. Vaihtelevat ajat. 

Niitä aikoja taas, joiden pituus on riippuvainen 
tehtävän suuruudesta ja laajuudesta, nimitetään 
liikkuviksi tai vaihteleviksi ajoiksi (ruotsal. rö?"liga 
tider). Tällaisia aikoja ovat kaikki muut seuraa
vas a lueteltavat metsäajan alaryhmät. 

3. K u l k e m i s aika (ruotsal. färdetid). Tä
hän aikaan sisältyy kaikenlainen varsinaisen työ
maan ulkopuolella tapahtuva kulkeminen, minkä 
korvaaminen ei tavallisesti sisälly urakka palkkaan. 
Kulkemisaika jakaantuu kahteen ryhmään: 

31. Meno- ja paluuaika (ruotsal. gångtid), joka 
kuluu päivittäin matkaan vakinaisesta tai tilapäi
sestä asunnosta työmaalle ja takaisin. Tämä aika 
saatetaan joissakin tapauksissa korvata ns. kävely
rahalla. 

32. Huoltoaika (ruotsal. provianteringstid), .joka 
työmieheltä kuluu varsinaisen työmaan ja työ-

1 
:H. Joutoaika 

1 
;:;;:;. Työhön valmis- 56. Nukh-t.unisaika 

tautumisaika 

maa-ajan ulkopuolella muonan työkalujen ym. 
tarvikkeiden hankintaan. 

4. T ö maa- a i k aan (ruotsal. produktion,s
tid) sisältyvät varsinai elia työmaalla suoritetut 
työliikkee ja toiminna , jotka tarkoittavat määrä
tyn tehtävän täyttämi tä ja joihin kuluneen ajan 
pituuden peru teella urakkatyön yksikköpalkka on 
määrä tävä. Työmaa-aika jakaantuu seuraaviin 
aikaryhmiin: 

41. Tehotyöaika (ruot al. verktid) si ältää kaik
kiin välittämä ti työ uloksen aavuttamista edis
täviin öliikkeisiin käytetyn ajan. e jakaantuu 
kolmeen r hmään: 

411. almistava tehotyöaika (ruotsal. sidoordnad 
bitid) kuluu työliikkeisiin, joilla tehotyön alkaessa 
valmistellaan mahdollisuuksia päätehotyön suo
rittami ta varten. 

412. Päätehotyöaika (ruot al. hu'IJ'Udtid) on e o a 
teho yöaja ta joka kuluu niihin t öliikkeisiin, 
jotka saava aikaan muutok ia työkohtee a ja 
j.otka väli tömämmin 1.'"1lin muut edistävät työ-
uloksen aavuttamista ja joiden mukaan t ö tai 

työ aihe aa u ein nimityksensä. 
413. A'Jflltehotyöaika (ruot al. central bitid) ku

luu pääteho yön rinnalla suoritettaviin työliikkei
siin, joita tarvitaan apuna päätehotyön uoritta
mise a eli yökohteen muutok ien aikaansaami-
e sa. 

42. Kunnostami aika (ruot al. o a arbet,sspill
tid'istä) käytetään työkalujen kunno tamiseen 
työmaalla. 



43. Siirtymisaikaan (ruotsal. osa central bi
tid'istä) luetaan tehotyön suorituksessa välttä
mättömiin siirtymisiin kulunut aika. 

44. Lepoaikaan (ruotsal. personsspilltid) luetaan 
kaikki sellaiset työliikkeiden välissä pidetyt tauot, 
joiden pääasiallisena tarkoituksena on lepääminen. 
Lepoaika jaetaan kahteen ryhmään: 

441. Pakollisiin lepotaukoihin, jotka määrätään 
työnjohdon taholta. 

442. Vapaaehtoisiin lepotaukoihin, jotka työmies 
itse ottaa lepoa tarvitessaan tai henkilökohtaisia 
tarpeita tyydyttäessään. 

45. Hukka-ajalla (ruotsal. nödvändig spilUid) 
tarkoitetaan hukkatyöhön tai sellaisiin säännölli
sessä työssä työmaa-aikana sattuneisiin keskey
tyksiin kulunut aika, jotka eivät johdu työmiehen 
omasta tahdosta, vaan joko hänen huolimatto
muudestaan tai taitamattomuudestaan ja työn
johdon tai työn puutteellise ta järjestelystä. 
IIukka-ajassa erotetaan: 

451. Hukkatyöaika (ruotsal. arbetsspilltid), jol
loin työmies tekee työliikkeitä, jotka eivät edistä 
työtulokseen pääsemistä vaan hida tavat sitä. 

452. Pakollinen työtauko (sisältää mm. ruotsal. 
kojtid'in), johon kuuluvat tehotyön edistämistä 
hidastavat keskeytykset, jotka eivät johdu työ
miehen omasta tahdosta, ja kaikki työnjohdo:t;l ja 
työtoverien taholta aiheutuvat tai työn järjeste
lystä johtuvat keskeytykset. 

Ruoka-aika. Vaikka ruoka-aika onkin luettava 
vapaa-aikaan kuuluvaksi , on kuitenkin aika, joka 
kulutetaan työmaalla tai työmaalta käsin tapah
tuvaan ruokailuun eri ryhmänä utkimuksissa aina 
huomioitava. 

5. Vapaa - aika käsittää sen ajan, jonka 
työmies käyttää työmaan ulkopuolella muuhun 
kuin siihen työhön, jonka hän on o tanut suorit
taakseen. Siinä voidaan erottaa euraavat o a-ajat: 

51. Ruoka-aika 
52. Kotityöail{a 
53. Huvitteluaika 
54. J outoaika 
55. Työhön valmi tautumisaika 
56. Nukkumisaika. 
Edellä e itetyn mukai es i aikajaottelu muodo -

tuu seuraavaksi (vertaa edellisellä sivulla olevaa 
jaotustal) 

Metsä aika: 

. Kiinteät ajat: 
1. Ma kustusaika 
2. Varusteluaika 

B. Vaihtelevat ajat: 
3. Kulkemisaika 
4. Työmaa-aika 
5. Vapaa-aika. 

4. T y ö m a a-a i k a: 

41. Tehotyöaika 
411. Valmistava tehotyöaika 
412. Päätehotyöaika 
413. Aputehot öaika 
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42. Kunnostamisaika 
43. Siirtymisaika 
44. Lepoaika 

441. Pakollinen lepotauko 
442. Vapaaehtoinen lepotauko 

45. Hukka-aika 
451. Hukkatyöaika 
452. Pakollinen työtauko. 

R u o k a-a i k a. 

Edellä esitetystä jo on käynyt selville, että teho
työ syntyy työliikkeistä ja että sekä työ koko
naisuudessaan samoinkuin työvaiheetkin sisältä
vät joko pelkästään tehotyötä tai sen ohessa myös
kin muita toimintoja, siirtymisiä, lepoa ja hukka
työtä tai muita keskeytyksiä. Jokainen tutkit
tava työ on jaettava tarpeen mukaan työvai
heisiin ja näissä vaiheissa tehtävä edellä esitetty 
työaikajaottelu. Mikäli työmaalla tehdään samaa 
työtä, esim. hakkuutyötä, on siis työmaa-aika 
sama kuin hakkuuaika. Tämä hakkuuaika jakaan
tuu työliikkeiden ja muiden toimintojen perus
teella seuraavasti: 

Hakkuuaika. 

1. Tehotyöaika 
11. Kaatamisen tehotyöaika 
12. Karsimisen tehotyöaika 
13. Pölkyttämisen tehotyöaika 
14. Kuorimisen tehotyöaika 
15. Pinoami en tai kasaamisen tehotyöaika 

2. Kunnostamisaika 
3. Siirtymisaika 
4. Lepoaika 
5. Hukka-aika. 

Ruoka-aika. 

Ajat jakaantuvat alaryhmiin iten kuin työmaa
ajan jaottelu osoittaa. 

Työvaiheiden mukaan jakaantuu hakkuuaika 
euraavasti: 

Hakkuu aika. 

1. Kaatamisaika 
11. Tehotyöaika 

lll. Valmistava tehotyöaika (Kaato uun
nan määrääminen ja tyven raivaus) 

ll2. Päätehotyöaika (Kaatokolon teko ja 
kaatosahau ) 

ll3. Aputehotyöaika (Puun työntö ku
moon, kaatokiilan , lipan ahaus) 

12. Kunnostami aika (Kirveen ja sahan tero
tus) 

13. Siirtymisaika (Kulku puulta toiselle) 
14. Lepoaika 

141. Pakollinen lepotauko {Määrätty lepo
hetki) 

142. Vapaaehtoinen lepotauko (Kahvi- ja 
tupakkatunti , tarpeilla käynti jne.) 

15. Hukka-aika 
151. Hukkatyöaika (Konkelon kaatami

nen) 



38 

152. Pakollinen työtauko (Rankkasade, 
työnjohtajan keskeytys jne.) 

2. Karsimisaika 
21. Tehotyöaika 

211. Valmistava tehotyöaika (Kirveen 
haku ym.) 

212. Päätehotyöaika (Oksien katkaisu kir
veellä) 

213. Aputehotyöaika (Rungon kääntämi
nen, rungon vierellä kulku jne.) 

22. Kunnostamisaika (Kirveen ja sahan tero
tus) 

23. Siirtymisaika (Kulku rungolta toiselle) 
24. Lepoaika 

241. Pakollinen lepotauko (Määrätty lepo
hetki) 

242. Vapaaehtoinen lepotauko (Kahvi- ja 
tupakka tunti, tarpeilla käynti jne.) 

25. Hukka-aika 
251. Hukkatyöaika (Työtoverin auttami

nen konkelon kaadossa ym.) 
251. Pakollinen työtauko (Tapaturma ym.) 

3. Pölkyttämisaika 
31. Tehotyöaika 

311. Valmistava tehotyöaika (Sahan ja 
sahapukin haku, runkojen siirtely pu
kin luo jne.) 

312. Päätehotyöaika (Pölkytyssahaus) 
313. Aputehotyöaika (Pölkkyjen mittau , 

rungon siirtely pukilla jne.) 
32. Kunnostamisaika (Sahan ja kirveen tero

tus) 
33. Siirtymisaika (Siirtyminen rungolta toi

selle) 
34. Lepoaika 

341. Pakollinen lepotauko (Määrätty lepo
hetki) 

342. Vapaaehtoinen lepotauko (Kahvi- ja 
tupakka tunti, tarpeilla käynti jne.) 

35. Hukka-aika 
351. Hukkatyöaika (Tyveäminen ym.) 
352. Pakollinen työtauko (Tapaturma ym.) 

4. Kuorimisaika 
41. Tehotyöaika 

411. Valmistava tehotyöaika (Kuorimis
aseen haku, kuorimispukin teko tai 
asettelu jne.) 

412. Päätehotyöaika (Kuorimisaseen 
käyttö) 

413. Aputehotyöaika (Rungon tai pölkyn 
kääntel ' ja siirtel jne.) 

42. Kunnostami aika (Kuorimisa een terotus) 
43. iirtymisaika ( iirtyminen kuorimi pai

kalta tai rungolta toiselle) 
44. Lepoaika 

441. Pakollinen lepotauko (Määrätty lepo
hetki) 

442. apaaehtoinen lepotauko (Kahvi- ja 
tupakkatunti tarpeilla käynti jne.) 

-!5. Hukka-aika 
451. Hukka yöaika (Alamittaisten puitten 

kuorinta) 
452. Pakollinen työtauko (Tapaturma ym.) 

5. Pinoami aika 
51. Tehot öaika 

511. "\ almistava tehotyöaika (Pinon poh
jan ja pääpuiden teko ym.) 

512. Päätehot öaika (Puiden latominen pi
noon) 

513. Aputeho yöaika (Pölkkyjen kanta
minen ja viskeleminen latomispai
kalle ym.) 

52. Kunnostaruisaika (Kirveen ja sahan tero
tus) 

53. Siirtymisaika ( iirtyminen pinoamispai
kalta toi elle) 

54. Lepoaika 
541. Pakollinen lepotauko (Määrätty lepo

hetki) 
542. apaaehtoinen lepotauko (Kahvi- ja 

tupakkatunti , tarpeilla käynti jne.) 
55. Hukka-aika 

551. Hukkatyöaika ( orttmeen pinon 
uudelleen pinoaminen ym.) 

55-. Pakollinen työtauko (Tapaturma, 
yönjohtajan keskeyty ym.) 

Ruoka-aika. 

Työn ja t öajan jaottelu on tehtävä kutakin 
tutkimu ta varten erikseen edellä esite tyjen pää
periaatteiden mukaan. 
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NÅGOT OM TIDSSTUDIER OCH DERAS UTFÖRANDE VID FÖRENINGEN 
SKOGSARBETENS ARBETSSTUDIEAVDELNING (S. D. A.). 

Av jägmiistare Gustaf [\ en z e ll, Föreningen Skogsarbeten, Stockholm. 

För att kunna förstå innebörden av arbetsstu
dier, vare sig dessa bedrivas inom industrien eller 
skogsbruket, är det nödvändigt att klargöra be
greppet rationalisering. 

Tidigare framträdde rationali eringen som den 
långsani.ma, naturliga förbättring och utveckling, 
som alltid försiggått i det män kliga arbetet. 
Först under de sista decennierna har denna ut
veckling medvetet på kyndats genom samverkan 
mellan teknisk forskning och arbet tudier. Denna 
utveckling, som har som främsta mål att skapa 
bättre levnadsförhållanden åt männi korna. kalJa 
vi rationalisering. 

Rationaliseringsarbetet bedrive för närvarande 
inom snart sagt alla arbet livet områden. Detta 
arbetes fräinsta hjälpmedel är give vis forslrnin
gen. Den gren av for kninuen. om lar med 
det praktiska arbetet tekniska och organisato
riska utformning benämna vi arbetsvetenskap. 

Arbetsvetenskapen el ätter sig med: 
1. människan såsom den arbetande och 
2. själva arbetet, varvid under ölmingen imik

tas på: 

a. vid arbetet använda redskap oe;h verkt g 
b. rörelserna vid arbetet utförande 
c. arb tets organisation. 

Punkt 1 berör de rent fy iologiska förutsättnin
garna för människans utförande av olika lag av 
arbeten samt fastställande av gränserna för och 
hur man kall undvika överans rängning och 
trö thet. 

Punkt 2 omfattar tudier av redskapens an-
ändbarhet och hög ta pre tationsförmåga amt 

hur de skola bäst vårdas för att alltid vara i hög ta 
trim. Vidare berör denna punkt · udium a v ar
bet rörelserna t. ex. hur en ag eller en bark pade 
riktiga t kall använda vid kapning re p. bark
ning. De su om ingår här undersökningar av den 
lämpliga te organisationen av arbete ad av er 
ordningsföljden mellan olika arbet operationer. 
t . ex. vid huggning av ett träd. Denna punkt om-
pänner således ju t vad man i dagligt tal inom 

både industri och kog bruk kallar arbet tudi r. 
H ä1·med rne:na.s en. noggrann oeh på rete1 kaplig 
grund detaljerad undersökning av sätlet att utföra 
elt a1·bete i syfte att förenkla oeh förbättra detta och 
finna den. snabba te och mest ändamålsenliga me
toden. 

Arbet tudi rna kunna bedriva · enligt följande 
tre olika ätt: 

1. 1etodstudier 
2. Tidsstudier 
3. Rör lse tudjer. 

I denna uppsat. skall redogöra för hur tidsstu
dierna blivit upplagda inom Föreningen kogs
arbetens rbet tudieavdelning ( DA). Därvid 

skall beröras dels den enlclare tidtagning, (tim_.sta
tistik) och dels den detaljerade tidtagning ( de 
egentliga tidsstudierna). om bedrives vid vår ar
betsstudieavdelning vid undersökningar rörande 
huggning, körning, flottläggning m. m. 

Innan jag går in på hur des a två slag av tid -
studier utföras vill jag beröra de viktigaste tids
definitionerna och deras innebörd. Utan att känna 
tili dessa definitioner är det svårt att förstå upp
läggning och målsättning för våra tidsstudier. 

Den svenska Ingeniör vetenskapsakademien 
(IV A) har i sitt meddelande 10 , 193 , gi vit en en
hetlig terminologi för arbet studietekniken. Där 
defirueras begrepp så om arbet studium, arbets
process, arbets- och deloperation, pilltid, ackords
tiden och dess beståndsdelar m. m. 

Inom skogsbrukets arbet tudier kommer det 
in en del nya begrepp och ord, varför en viss om
arbetning av IVA:s termillologi måste utföras. 
Denna omarbetning har utfört. gemensamt av 
SDA och Värmlands kogsarbet studier (VSA). 

Inom den skogliga ekanomien talar man om 
fasta och rörliga kostnader. Sålunda delar :Matts
son Mårn upp ortimentskostnaden i sin avhand
ling 1927 >» kogsekonomiska tudien> i: 

direkta eller rörliga ko tnader och 
indirekta eller fasta >> 

Tili de föna räknas huggning, köruing, Jarn 
vägstransport etc och tili de senare t. ex .. tämp
ling, aptering, tumrung, basvägar etc. 

På samma ätt är det med arbet. tiden. Den 
kan också delas upp i en rörlig och en fast del. 
De rörliga tiderna variera med arbetsuppgiftens 
. toriele De fa.sta lt"derna äro av engång natur. 
De bero ej av den omfattning i tid och rum, som 
ifrågavarande arbetsuppgift har. 

I detta sammanhang bör påpeka , att uppdel
ningen av arbet tiden i fasta och rörliga tider är 
helt beroende av med vilken enhet (trädet, en dag, 
en månad etc.) de olika deltiderna jämföras. 
T. ex. vid huggning av ett träd är ju gång tili trä
det fällning m . m. fasta tider och kapning. bark
ning m. m. rörliga tider. För en enskild arbet dag 
kaa man anse, att gångtid eller tid för provian
tering äro fasta tider. För en månad eller en hel 
avverkning sä ong äro emellertid de a tider att 
anse som rörliga tider. De äro ju i detta fall be
roende av arbetsuppgiftens torlek. 

Följande nomenklatur beträffande arbetstiden 
inom skog. bruket har gemensamt utarbetats av de 
båda skogliga arbet tumeorganisationern\ i ve
rige. SDA och V A. 

Tjänstetid är hela den tid, arbetaren a.v arbets
givaren tages i anspråk å att han är förhindrad 
a t utföra annat arbete. 

Tjänstetiden uppdela i dels rörliga, dels fasta 
tider. De förra variera med den egentliga arbet -
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uppgiftens storlek. De senare äro av engångs
natur, som således tili sin omfattning bero av den 
egentliga arbetsuppgiftens storlek. 

Tjänstetiden fördelar sig på följa~de sätt: 

Tjänstetid 

~~~ 
Resetid Ställtid Produktionstid Färdetid Kojtid 

-----\ 
Gångtid Provianteringstid 

Fasta tider Rörliga tider 

R ö r l i g a t i d e r. 

Gångtid är den tid, arbetaren använder för att 
bege sig från den aktuelia bostaden tili arbets

. platsen. 
Provianteringstid är den tid, som, medan arbets

uppgiften fullföljes, är nödvändig för proviante
ring. 

Färdetid är summan av gångtid och proviante
ringstid. 

Kojtid är den för arbete avsedda tid, under vii
ken arbetaren på grund av otjänlig väderlek ej 
rimligen kan utföra arbete. 

Produktionstid är summan av verktid och nöd
vändig spilitid enligt nedanstående schemå: 

Produktionstid 
------..:.._ 

Verktid Nödv~dig spilitid 

-------- ----Hrivudtid Bitid Arbetsspilitid Personspilitid 

V erktid är den tid, som anslås tili att utföra det 
egentliga arbetet t. ex. huggning, körning etc. 
Verktiden uppdelas i huvudtid och bitid. 

Huvudtid är den del av verktiden, som omedel
bart befordrar arbetsobjektets förändring med hän
syn tili läge elier tilistånd t. ex. då sågen är i ar
bete vid fällning elier kapning, då barkspaden är i 
arbete vid barkning etc. 

Bitid är den del av verktiden, som endast in
direkt bidrager tili arbetsobjektets förändring 
t. ex. hämtning av bågsåg vid kapning, islagning 
av sågkil vid fällning, bortröjning av sly vid kvist
ning etc. 

Med spilltid menas den tid, då ej sådan verk
samhet utföres, som står i direkt samband med en 
viss arbetsoperation. Spilitiden kan indelas i nöd
vändig och onödig spilitid. 

Nödvändig spilltid är sådan spilltid, som ej vål
las av arbetaren och därlör bör betalas av arbets
givaren. Den nödvändiga spilitiden kan uppde
las i: • 

Arbetsspilltid, som är sådan spilitid, som på 
grund av arbetets natur nödvändigt kommer att 
uppträda och upprepas mer elier mindre regel
bundet under och i samband med arbetet, t. ex. 
tid för skötsel av redskap (byte av bågsågblad, 
bryning av yxa), sökande efter redskap etc. 

P ersonspilltid är såda,n spilitid, som upptages 
av pauser, kortare matraster och vilopauser, nöd
vändiga för arbetets ratianelia bedrivande t. ex. 
ordnande av klädsel, naturbehov, kafferaster, rök
pauser etc. Observera, att middagsrasten ej hän
föres hit. 

Onödig spilltid är sådan spili id, som direkt vål
las av arbetaren och därlör ej skali betalas t . ex. 
onödiga samtal, onödiga uppehåli i arbetet, slarv i 
arbetets utförande o. dyl. 

F a s ta t i d e r . 

Resetid är den tid vid viss arbet \J.ppgifts påbör
jande och av lutande, som åtgår för resa från fast 
tili vid arbetet begagnad tillfällig bostad och åter. 

Ställtid är den tid, som anslås tili förberedande 
och avslutande arbeten i samband med viss ar
betsuppgift (exempelvis iordningstäliande av tili
fällig förläggning elier byggnad av basväg). 

Jag kommer nu in på de olika metoder för tid
tagning elier tidsstudier, som utformats vid vår 
arbetsstudieavdelning. om jag tidigare nämnde 
är det två slags tidsstudier, som bedrivas nämligen 
den enklare . tidtagningen tim tatistik och tid8stu
dier, varmed vi avse en mera i detalj driven tid
tagning av ett arbete. 

I. Tim,sta.tistik. 

Hos oss förekomma. två typer av statistik näm-
· ligen, del8 den som avser att taga reda på hur lång 
effektiv a.rbetstid elier produktionstid i timmar 
per dag elier ecka, som skogsarbetaren presterar 
i genomsnitt under en viss tid t. ex. en hel av
verknings ä ong, och dels den statistik, vi skulle 
kunna. kalla den mel.od8tati,stik, som avser att giva 
en första grövre uppfattning om dels den metod, 
som användes inom arbetet i fråga, dels den abso
luta och rela.tiva. fördelningen av olika delopera
tioner inom arbetet för att härigenom erhålia en 
först a. uppfa tning om var man har de tunga punk
terna i detta arbete. 

A. Förstnämnda tati tik utföre varje år sedan 
vintern 1942-43 å ett 60-tal avverkningstrakter 
inom vårt erksamhet område. Tili timstatisti
ken är kopplad en tati tik över de förtjänster, 
som huggare och körare uppnå å nämnda avverk
ningstrakter. idare kan ur insamlat materia! 
för arje trak beräkna den genomsnittliga. ar
bet prestationen under avverkningssä ongen be
räknad om kbf per produktionsdag elier tjänste
dag per · im. 

Hur denna imstati tik prakti kt utföres fram
går av bifogade blankett &Timstatistik för hug
gare& koi. 11-20 (bil . 1). Av blanketten franigår 
a den i kol. 13 bokförda totala tiden mellan 
klockslag, då arbetaren lämnat och klock lag, då 
arbetaren återkommi tili förläggningen upp
delas på: 

Arbetstid ·nom ackordet (produktionstid; kol. 
14-16). ärs.kild tid för redskap rd urskiljes. 

Arbet tid 'l.tt.om ackordet (kol. 17). Här av id 
för arbeten, om ej ingå i huggning ackorde , . ex. 
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DOI-u.NSrTIWlH'S ,uantsriJOIEAVDll..follloiG Timstatistik för huggare Litt., --- ---
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lt 
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77 

ll 
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Bil. 1 

basvägsarbeten, bros lin.g eller la tning åt körare 
etc. 

Längre avbrott i arbetet (kol. 1 ). Här mena av
brott, förorsakade genom larv e. d l., och som 
därlör ej anses böra hänföra ili arbet tiden t. ex. 
hämtning av verktyg, som glömt i kojan. 

Gångtid dubbel (kol. 19). Härmed av e den tid, 
som huggaren med hänsyn ili vägens be kaffenhet 
väderlek och färdsätt behöver för a t morgon och 
kväll i norm.al takt färda träokan förläggning
arbetsplats fram och åter. 

Middagsrast (koi. 20). Här av e den längre mat
rast, som huggaren brukar taga. mitt på. dagen. 
Rasten anses börja, då huggaren slutar arbetet 
och sluta, då han återtager detsamma. 

Tili vänster i kol. ... - 9 i bil. 1 lägga. vi märke tili 
den dagstatistik, om före am idigt med timsta
tistiken. Denna tatistik av er a för varje arbe
tare få fram hur samtliga. tatistikdagar under 
~vverkningssä ongen fördela ig på arbet dagar 
mom ackordet (kol. 3), arbet dagar utom ackor
det (koi. 4) och re e-, provian -, koj- och jukda
gar (koi. 6- 9). 

En liknande blankett är upplagd för im tatis-

tik av körare. Förutom dessa blanketter har stu
diemannen att ifylla en väderleksblankett, där 
dag för dag under statistikperioden registreras 
temperaturförhållanden, snödjup, drev nö och öv
riga på skogsarbetet vintertid inverkande väder
leksförhållanden. Vidare införas i skärskilda blan
ketter noggranna personliga uppgifter om varje 
huggare, körare och häst samt infordras från ve
derbörande skogsförvaltning noggranna uppgifter 
rörande huggen och körd virke kvantitet och upp
nådd förtjänst för varje arbetare under den tid 
statistiken pågått. 

Denna s. k. tim- och förtjänst tatis ik utföres 
av en statistikförare, som utväljes bland förmän 
eller apterare å den förvaltning, där ta istik kall 
utföras. Varje höst samla alla statis ikförare, 
lämpligen ådalsvis, tili en s. k. instruktionsdag, 
då någon av arbetsstudieavdelningens tjänstemän 
går igenom de instruktioner och blanketter, som 
kola gälla för kommande vinters statistik. Efter 

denna undervisning kunna. statistikförama som 
regel på egen hand sätta igång arbetet, om givet
vis inspekteras ett par gånger under vintern av 
någon av våra tjänstemän. 
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Då all tidtagning vid denna statistik sker på 
5 min. nä.r, behöver statistikföraren vara utrustad 
med endast en vanlig klocka. Övrig utrustning 
ä.r gällande instruktioner, blanketter samt en an
teckningsbok, avsedd som kladd för tidförningen 
av huggare och körare. 

Tack vare denna förenklade tidtagning med
hinner statistikföraren normalt en arbetsstyrka av 
3- 5 körare och 8-12 huggare, d. v. s. det antal 
arbetare, som normalt förekommer på en avverk
ningstrakt inom vårt verksamhetsområde. 

De viktigaste kraven på våra statistikförare äro: 
l. Stor noggrannhet och gott, praktiskt om

döme i arbetet. Statistikens värde står och faller 
med den noggrannhet, varmed materialet insam
lats. 

2. Att så utföra tidtagning och övrig kontroll 
av arbetet, att statistikföraren ej stöter sig med 
arbetarna. H ärför fordras ett gott och s~!digt 
uppträdande och god psykologisk blick. Over
huvudtaget skola uppgifterna insamlas på ett så
dant sätt, att arbetarna knappast märka, att en 
man följer deras arbete. 

3. Viktigt är att ej statistiken får sken av hem
lighetsmakeri över sig. Detta är särskilt bety
delsefullt i trakter, där arbetarna visa ovilja eller 
misstänksamhet mot statistikförarens arbete. Ma
terialinsamlingen skall ske fullt öppet, så att arbe
tarna kunna övertyga sig om att uppgifterna äro 
objektivt och riktigt insamlade. Enda t häri
genom kunna arbetarna läras förstå, att tim- och 
förtjänststatistiken är tili lika stor nytta både för 
arbetsgivare och arbetare. 

B. Det andra slaget av timstatistik d. v. s. 
metodstatistik avser, som jag tidigare nä.mnt del 

att i grova drag å kådliggöra förekommande ar
betsmetod och dels att erhålla en första uppfat -
ning om vilka arbetsmoment, som väga tyngst i 
resultatet av e t vi st arbete. 

Bilaga 2 är en blankett, om ger exempel på 
hur denna statistik kan utföra ho os . tatistik 
enligt denna blanket har i vinter utfört i de trak
ter av årt verk amhet område där normalt in
går i huggning arbetet att röja upp tickvägar och 
draga ihop virket tili de a i högar. För att få ett 
begrepp om hur mycket merarbete, som huggaren 
härvid utförde gjordes denna tatistik som i första 
hand avser att visa hur or tidsprocent arbetsope
I a ~ionerr:a stickvägsupptagning och hopdragning 
av virke i högar utgöra av det egentliga huggnings
arbetet. id idan av jälva timstati tiken, som 
införe i kol. 2-5 12 15 och 26-27 har insamlats 
uppgifter varje dag på huggen kvantitet tick
vägen längd medelsläpväg. hopdragen virke. 
kvantitet och snödjup. 

Följande siffror från materialet bearbetning 
torde bel a ändamålet med denna statistik. 
På en trakt, där 7 huggare tatistikförde och vir
ket höggs obarkat och hade en medelkubik av 3.6 
kbf utgjorde stickväg upptagningen 5 % av den 
egen liga huggning tiden. Stickvägarnas bredd 
var 2 m av tåndet mellan tickvägarna var 25 m 
och per dag röjdes 35 m tickväg. Den för röj
ningen av tickvägarna hindrande underväxten 
bedömde om normal. Tiden för hopdragningen 
av virket utgjorde 15 % av huggningstiden. nö
djupe 'ar dm, medelsläpvägen 6.5 m och antal 
bitar per hög 7 t. 

kall denna tati ik kunna omfatta något 
törre materia! må te den kunna utföra på flera 

i'ORmi!IGEll SKOGSARBE'!'E%15 
och 

.l:llNGL. DO.IäNSTYREISENS 
.A.tbe tastudieavdeln.ing 

S. D. J.. 

Tim- och prestationss t.atis t ik a\- huggninr , :rtickvigsuppt.aping och 

bopdra.sning av virke i hOg •id a tickväg . 

Företag: ........................ Förvaltning: .......................... Avverlmingstr.U:t: .................... . 
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huggare samtidigt. Skall detta låta ig göra måste 
huggarna ha sitt arbete så organiserat, att stick
vägsupptagning och hopdragning av virke i hög 
tili stickväg utföres endast ett par gånger om da
gen och då helst vid samma tidpwili:t. Förekomma 
dessa arbeten och själva huggningsarbetet blan
dade utan särskild ordning hinner statistikföraren 
som regel endast följa en huggare i taget. I detta 
fall är det givetvis mera rationellt att utföra en 
detaljerad tidsstudie och ej denna grövre tim
och prestationsstatistik. 

II. Tidsstudier. 

Inom vårt stora verksamhetsområde kan be
träffande både huggning och körning urskilja 
ett flertal olika arbetsmetoder. De a betinga i 
första hand av de sortiment om skola avverkas 
och transporteras. Även killnader i använda 
verktyg och redskap, före kriven arbetsinstruk
tion, klimatiska förhållanden m. m . bestämma i 
hög grad viiken arbetsme od om förekommer. 

För att vinna kännedom .om dels viika arbets
operationer som förekomma och dels i viiken ord
ning dessa operationer uppträda, u för man nog
granna metodstudier. 

Önskar man sedan ha en första uppfattning om 
vilka av de olika arbetsopera ionerna, som betyda 
mest för arbetsresultatet, mä te man utföra en 
tidtagning, lämpligen av enklare lag t. ex. den 
tidigare nämnda metod ta istiken. 

Nästa steg är att analysera dessa tyngst vä
gande arbetsoperationer för att lära känna de
ras byggnad i detalj och hur de amspela med 
olika yttre faktorer. Dettakan enda t ske genom 
detaljerade tidsstudier. 

Innan jag går in på utförande av de a tudier 
vill jag med några exempel bel a ändamålet med 
studierna, såd.ana de a bedrivi s vid vår arbets
studiea vdelning. 

l. Den detaljerade tids udien av er i för ta 
hand att giva en uppfattning om arbetets olika 
faser eller deloperationer, för a t få en ingående 
kännedom om viiken roll var och en av de a spela 
i det totala arbet resultatet. Härigenom vinne 
kunskap om viika detaljer i arbete , om i för ta 
hand böra bli föremål för en ra ionalisering. 

2. Önskar jag grafiskt eller matematisk - ta i ·-
i k fixera sambandet mellan idsåtgång för en 

vis deloperation t. ex. kapning eller kvistning 
vid huggning och de trädfaktorer, som i första 
hand bestämma storleken av denna idsåtgång 
måste jag utföra en möjliga t detaljerad tidtag
ning av dessa deloperationer. 

3. Vili jag jämföra effekten för olika typer av 
sågar t . ex. jämföra vans och bågsåg vid kapning 
eller jämföra olika typer a tandning ho en viss 
såg, måste en detaljerad tidtagning av ågning -
arbetet utföras. 

4. Ä.r det fråga om att jäm.föra prestationsför
mågan ho t. ex. två huggare, och ·u jag få 
reda på i viika detaljer av arbetet olikheterna 
fram räda, må t jaa utföra en detaljerad tid
tagning a varj deloperation i huggarna arbete. 
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Vid våra tidsstudier av huggningsarbetet vinter
tid, som normalt omfattar huggning av timmer 
och massaved , användes blanketten i bilaga 3. 
Vi skall ej tro, att denna blankett använts vid 
dessa tidsstudier ända från början av vår verk
samhet, d. v. s . 1938, då S. D. A. startade. Denna 
blankett är den 8:de i ordningen varför vi förstå , 
att där ha samlats åtskilliga erfarenheter från båd.e 
tidsstudiernas praktiska utförande och materia
lens bearbetning. 

Förutom denna blankett och en mycket detal
jerad instruktion för dess ifyllande upprättas all
tid vid våra undersökningar en allmän arbets
instruktion, där i korta ordalag meddelas under
sökningens ändamål, tid och plats för undersök
ningens utförande, vero som bär ansvaret för 
lmdersökningen, kostnadsberäkning samt detal
jerat tidsschema, viiket tjänstgör som minneslista 
och som säkerhet för att åtgärder, om insättas 
vid en senare tidpunkt, ej glömma . 

Granska vi nämnda blankett i bilaga 3, finna 
vi där uppgifter av tre olika slag. 

1. Uppgifter, som beskriva de bestånd, det träd 
och de sortiment, som undersökas jämte vissa 
uppgifter rörande råd.ande snöförhållanden. Be
träffande dessa beskrivande uppgifter bör prin
cipen vara, att de äro objektivt mätbara. 

2. Uppgifter, som skola ifyllas vid den detalje
rade tidtagningen vid trädets fällning och upp
arbetning. 

3. Uppgifter, som ifyllas vid blankettens bear
betning (alla rader med texten kursiverad). 

Av beståndsbeskrivande uppgifter (upplysande 
uppgifter) märka vi klassificering av svårighets
graden hos den underväxt, stenbundenhet ocb 
lutning, som råder på den plats i beståndet, där 
trädet skall upparbetas. 

De trädbeskrivande uppgifterna äro brö thöjds
diameter p. b. i cm, största kronbredd i fot, klas
sificering av trädets kronutveckling, grenvinkel 
och kvistighet samt skorpbarkhöjd (för tali) och 
topplängd i fot. 

De nöbeskrivande uppgifterna äro snö på trä
det (i 4 klasser), snödjup dels i beståndet och dels 
kring trädet i dm . amt snötyp, d. v. s . snöns kon
sistens med hänsyn tili kornstorlek, fuktighet och 
packningsgrad enligt en särskild beskrivning. 

De sortimentsbeskrivande uppgifterna äro slag av 
ortiment (timmer, massaved, brännved, lump 

etc.), bitens längd i fot, dess topp- och mittmått i 
tum resp. cm, de s barktjocklek å mitt i mm och 
dess barktyp (för gran) i 3 Ida er. 

Tt"dsu'JYP(Jifterna kunna indelas i tre grupper 
nämligen trädtider, sortimentstider och tider, 
som äro oberoende av båd.e träd och ortiment. 

Med trädtider menas tider, om intimt samman
hänga med enheten trädet och äro alldeles obe
roende av viiken uppdelning i ortiment man före
tager, d. v .. de kunna betrakta om fasta tider. 
Tili trädtiderna hänföras: 

tid för gång tili trädet, 
)) )) snöskottning, 
)) )) fällning, 
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Föreningen SkoBsarbetens och Kungl. Domänstyrelsens Arbetsstudleavdelning (S. D. A.) IH 
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tid för kapning av fällkam, 
>> >> anteckning (av huggen kvantitet i an-

teckningsbok ei. dyl.) 
» >> hopsamling av redskap samt 

vissa tider i samband med kvistning, aptering, 
kapning och barkning (rutorna 26- 29 t. v. om 
den grova, lodräta linjen i protokollet). Här re
gistreras sådana tider i samband med nämnda del
operationer, som ej direkt kunna sägas bidraga tili 
upparbetandet av viss stock eller bit. Om t. ex. 
kvistning ei. aptering har avslutats i toppen av 
trädet och huggaren med yxan eller mätstången 
(klaven) i handen går tili trädets rotända för att 
där börja barkningen, föres tiden för denna för
flyttning som trädtid för kvistning resp. aptering. 

Sortimentstiderna äro att anse om rörliga tider, 
d. v. s. de bero tili art och storlek helt på hur trä
det vid upparbetningen uppdelas i ortiment. Tili 
sortimentstiderna rälmas de deloperationer, som 
återfinnas i blankettens högra halva såsom Jcv.ist
ning, aptering, kapning, barlcning, täljning, märk
ning (virket förses med huggyxmärken), skrivning 
(t. ex. bitens längd i fot skrives i stockens topp
ända) och virkets hopdragning (i välta, hög etc.). 

Tili den tredje gruppen av tider, som ej eller i 
vart fall med svårighet kunna hänföras tili vare 
sig träd eller sortiment rälmas nödvändig och 
onödig spilUid, middagsrast samt stickvägsarbeten, 
bestående av upphuggning och röjning av stick
väg. Sistnämnda arbeten förekomma endast i de 
nordligaste delarna av vårt verksamhetsområde 
(Väster- och Norrbotten), där huggarna även 
draga fram det huggna virket i strängar eller hö
gar vid dessa stickvägar och utföra härigenom 
ett transportarbete, som vä entligt underlättar 
virkets utkörning från skiftet. 

Tillledning för ifyllandet av härovan beskrivna 
för tidsstudium av huggningsarbetet inter id har 
upprättats en mycket detaljerad instruk ion. 

Tidsstudiemannens utrustning. 

Förutom för studien erforderliga blanlcetter och 
in.struktioner skall tids tudiemannen hos oss vara 
utrustad med vanlig kloeka samt ett eller flera 
tidtagarur, om hos 088 utgöres av en s. k. snabb
backklocka, graderade i 1/100 min. Det förra uret 
använde8 för att för varje träd kunna anteclma 
klock8laget för studien8 början och slut på en 
minut när. Med det 8enare uret utföres själva 
tid studien. Båda klockorna böra vara lä t ili
gängliga för avläsning och placera läm.pligen i 
boetter, fastskruvade på tidsstudiebrädan. Denna. 
är iliverkad av en plywoodskiva. 40 X 50 cm i 
fyrkant. Brädan fa tspännes med remmar om 
balsen ooh livet, så att båda händerna kunna. 
använda för knäppning p tidtagarmet mätning 
och skrivning. 

I u trustningen id huggning tudier inga. de -
utom klave, graderad i både cm och um, apterar
stång, graderad i fot å ena och m samt dm å 
andra idan, barkmätare, tennometer, varav dels 
en vanlig för utomhusbruk ooh dels en max.- ooh 
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min.-termometer samt skrivmaterial och färgkritor 
för numrering av träd eller bitar, om så erfordras. 

Olika metoder vid tidtagningen. 

Tidtagningen kan utföras på två sätt. Dels kan 
i blanketten införa8 i en kolumn klockslaget för 
den tidpunkt, då varje sär8kilt moment börjar 
eller slutar och ur differen8en mellan klockslagen 
kan berälmas i en särskild kolumn den tidså gång 
momentet ifråga haft. Dels kan direkt i blankett
kolumnen inskrivas tidsåtgång för momentet. 
Den förra me toden har två stora nackdelar. För 
det första går det ej att få kontroll på om tidtag
ningen för ett träd gjorts riktigt. Skillnaden mel
lan första och sista klockslaget å blanketten är ju 
alltid, om ej ren felskrift föreligger, lika med sum
man av alla deltider. För det andra erfordras dub
belt så många kolumner i blanketten, då både 
klockslagen och deras differens måste inskrivas i 
densamma. Den senare metoden ger möjlighet 
tili kontroll av deltiderna, om vid sidan av själva 
tidtagaruret användes ett sär8kilt ur, på vilket av
läses klock8lag för studiens början och slut. Jäm
föres för en hei studie summan av alla deltider 
med tids8killnaden mellan klockslagen, erhålles en 
god kontroll på studiemannens säkerhet om tid
tagare. 

Tid.!studiemannens uppgift. 

Vari består tidsstudiemannens uppgift vid t. ex. 
arbetsstudier vid huggning~ 

Hans huvuduppgift är givetvis att träd för 
träd fylla i den blankett vi nu gått igenom enligt 
gällande instruktion. Som viha 8ett av protokol
let skall tidsstudiemannen ej endast taga en hel 
del tider utan samtidigt utföra vis a mätningar 
och beskrivningar. Det gäller för tudiemannen 
att passa in dessa mätningar, så att tidtagningen 
blir störd så litet som möjligt. För ett grövre träd, 
om helbarkas, kan antalet knäppningar på kloe

kan uppgå tili över 100 st. Då samtidigt måste 
utföras en hel del mätningar, dels på trädet ooh 
dels beträffande gångvägens längd vid längre för
flyttningar och därjämte vissa beskrivningar 
måste utföras, förstå vi, att tids tudiema.nnens 
arbete kan vara synnerligen krävande, ärskilt 
om det är mycket snö och stark kyla råder. 

Det har visa.t sig att tidsstudiebla.nketten i 
bilaga 3 kan vara så krävande att ifylla. vid hugg
ning a.v klenare skog, som ej barkas, att inte ens 
den snabba8te och skickliga te studieman hinner 
med att fylla i blanketten fullständigt. I detta 
fall måste en särskild man, lämpligen en pojke på 
15- 16 år, utföra erforderliga mätningar å. a.tt 
studiemannen helt f r ägna. ig å.t tidtagning, 
kla sificeringar av arootssvårigheten och a.ndra 
mera krävande uppgifter. 

En annan metod är a.tt före tids tudiens igång
sättande utföra erforderliga. mätninga.r på träden 
och be krivningar i beståndet inom den yta., om 
skall undersökas. 

Vad själva tidtagningen beträffa.r är det a.v 
törsta vikt, tt studiemannen kan knäppa ti-
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derna, så att för varje deloperation huvudtider 
skiljas från bitider. Detta gäller särskilt för del
operationerna fällning, kvistning och kapning. I 
d~tta fall måste, som framgår av bilaga 3, stu
diemannen även skilja på olika slag av bitider. 

Förutom ifyllandet av själva tidsstudieproto
k?llet, vilket, som vi förstå mer än väl fyller stu
diemannens arbetsdag, ingår i studiemannens ar
bete att rita skisser över stickvägar, de fällda trä
dens läge och riktning m. m. å den provyta, där 
undersökningen utföres, att ifylla vissa blanketter 
ang. temperatur, snödjup och andra väderleks
förhållanden, att i särskilda formulär beskriva och 
klassificera de använda verktygen och redskapen, 
o?h att å en särskild blankett ifylla personliga upp
gifter rörande den arbetare, som tidsstuderas. 

Vid våra huggningsstudier utför studiemannen 
dessutom ·om regel metodst~~dier å vart 5:te träd, 
för att få en fullständig bild av den arbetsmetod, 
som huggaren använder sig av. Blanketten i bil. 3 
användes för dessa studier på så sätt, att i resp. 
1utor arbetsmomentets ordningsnummer anteck
nas i stället för tiderna för dessa moment. Vid 
våra mera ingående metodstudier användas två 
studiemän, varav en utför metodbeskrivning och 
en tidtagning. Härigenom erhålles möjlighet att 
i . detalj .kritisera arbetsmetoden och att kalkylera 
v1lken vmst, som kan göras, om denna metod för
bättras. 

Tidsstudiemannens anställning och 1·ekrytering. 

ITI?an jag går in på utbildningen av våra tids
studiem~n. och vilkB: kvalifikationer vi ställa på 
dessa, vili Jag med nagra ord beröra hur våra tids
stu~em~n äro anst~llda och varifrån de rekryteras. 

. TJll skilln~d I?-ot mdustrien och den skogsarbets
gJVareorgamsatwn, som bedriver arbetsstudier i 
Värmland (V. S. A.) äro våra tidsstudiemän en
dast tillfälligt anställda. Detta beror tili stor del 
på att vi hittills bedrivit arbetsstudier huvudsak
ligen under vinterhalvåret (jan.-april). I den 
mån. våra _undersökningar komma att pågå mera 
kontmuerligt under hela året måste vi dock räkna 
med att fast anställa några tidsstudiemän vid av
delningen. 

Våra tidsstudiemän rekryteras från i första hand 
yngre mera pålitliga och )>stabila)> förmän och skog
vaktare hos de företag, vilka äro anslutna till 
~öreningen Skogsarbeten. Viktigt är, att de jälva 
Innan de befordrats tili förmän eller tagit skog
vaktarexamen sysslat med skogsarb te vintertid 
~_nder norrl~ndsf~r~å~a~den. Då ha de bet dligt 
lattare att satta s1g m 1 t1dsstudiernas ändamål och 
utförande och ha lättare att anpassa sia och sitt 
arbete efter de olika typer av arbetare o~h arbet -
metoder, som ktmna möta under en flerårig verk-
amhet . 
! detta sammanhang vill jag påpeka, att våra 

blivande tjän temän med jägmä tareexamen un
der in aspiranttid hos o s få börja med att del
taga i en kurs för tidsstudiemän och därefter 
under en vinter tjänstgöra som studiemän, så att 
de komma in i detta arbetes alla detaljer. 

Tid.sstudiemannen ulbildning. 

Tidigt på hösten planlägga de undersökningar, 
som skola utföras kommande vinter. Sedan anta
let för undersökningen erforderliga tidsstudiemän 
b~räknats. inhämta förslag på lämpliga sådana 
fran våra företag. I första hand utväljas studie
män, som tidigare utfört tids tudier åt oss. Ofta 
k~mna de a ej påräknas i erforderlig utsträck
mng varför n a, vid tid studier helt oerfarna 
förmän o. dyl. samla för utbildning tili en kurs 
om 6- daga,r i god tid före tmdersökninaar
nas påbörjande. Vid våra kurser för tidsstudie
män brukar 1- 2 dagar ägnas åt viss teoretisk 
tmdervi ning rörande arbetsstudiernas ändamål 
och utförande, olika lag av studier vid S. D. A. , 
~enomg~ng av för vinterns arbeten upprättade 
mstrukt.I~ner och ?la~ketter samt övningar på 
rummet 1 klockavlå mng och ifyllande av tid -
studieblanketter efter diktamen å att tu
diemännen lära ig hitta bland olika rader 
kolumner och rutor i blanket terna. Resten av 
tiden 5-6 dagar, ägna helt åt praktisk under
visning och övningar i kogen. Genom att h."lll'S

ledaren dagligen följer varje man under dessa 
övningar och genom vi sa enklare prov erhål
les en god uppfa ning om vilka av kursdel
tagarna, om äro användbara för kommande ar
beten. Ett av våra pro är att låta en fullgod stu
dieman jämte alla nybörjare tudera en och 
san:J?la huggare. Genom att noggrant jämföra ny
börJarna protokoll med det riktiga får man ett 
gott begrepp om vederbörande kvalifikationer för 
tidsstudiearbetet. m tidigare påpekat anteck
nn:s kl~?~iden för arbetet början och lut på 1 
~n. nar 1 protokollet. m regel godkännes en 
differens av c:a 2 % mellan nämnda klocktid och 
summan av alla tider i protokollet. En gran kning 
a torleken av denna differens för deltagarna i en 
kur ger en rätt god nppfattning om vederböran
des lämplighet. 

Tids tudiemanne:ns kvalifikationer. 

. 'i~ de kurser vi haft för utbiJdning av tid u
dieman och genom den mångfald av tids tudier 
av me t kiftande lag, om vi utfört tmder ele 7 
år . p. A. haft sin verksamhet i gång ha vi fått 
en ~~. ~ppfathtina om vilka fordringar. villm 
kvalifikatwner, i böra älla på en god tids tudi -
man. De a kmma ammanfatta i följand 
punkter. 

1. Han bör äga egen erfarenhet fran de arbet 
han ålagt tids udera. En förman om idigar 
y lat med huggnina arbete pa ar därför bä t 

för tidsstudium av detta arbete. En koavaktar 
om hallit på med körning i kogen bö/'gi etvi 

utnyttja fö1· tids udier inom detta g bit. 
~- Han bör känna tili de arbet förhållanden och 

arbetsmetoder om allmänt förekomma inom den 
rakt där tid tudier kola utföra . En tudieman 

från vårt uorclliga te Iän Norrbotten, där helt 
andra. metoder och em vid båd könung o h 
hug.,anmu föi komnut än i ödra nland och Da-



larna, bör givetvis ej användas för tids tudier i 
sistnämnda trakter. De stora skillnaderna i kynne, 
vanor och språk m. m. mellan en norrbotting och 
en dalmas tala även för olämpligheten av at an
vända den förre som studieman i den senares trak
ter och tvärtom. 

3. Han bör ha inne för ordning o h organisa
tion samt vara synnerligen noggra1m och absolut 
ärlig i sitt arbete. 

4. Han skall vara en vaken natur och äga nabb 
uppfattuing både i tanke och handling för att 
kunna hinna med att noggrant följa t. ex. en 
huggare i hans arbete, knäppa och samtidigt läsa 
av kloekan i rätta ögonblicket, kriva ned tiden 
på rätt plats i protokollet och kanske amtidigt 
läsa av en klave eller en apterars ång och skriva 
in måttuppgifterna på rä t plat i protokollet. 

Denna förmåga att reagera nabbt och korrekti 
de mest oväntade itua ioner utan at därför jäk
ta och bli nervö , vilket gärna nilttar a ig så 
att arbetaren även irritera och blir ner ö . av
gör ju i för ta band, om en per on är lämplig om 
. tudieman eller icke. Givet är att äldre per oner 
c:a 35 år och däröver genom de a krav on1 regel 
pa a ämre tili tidsstudiemän än yngre per oner. 
Idealåldern torde vara omkring 25 år, und r för 
ut ä tning att vederbörande vari ute i praktiskt 
kog arbete sedan skolans slut. akuar veder

börande praktj k erfarenbet inom de arbete, om 
han ålagts att tidsstudera g nomskåda detta lätt 
av den äldre, yrke vana arbetaren. Härigenom 
förlorar under ökningen i auktorite ho arb taren 
och det blir s årt för att inte äga omöjlig a 
vinna arbetaren förtroende och in r e för under
, ökningen, vars resultat härigenom kan allvarligt 
minska i värde, ja ibland helt poliera . 

:3. Han måste med omdöme och midighe an
pa. a sig efter vanor och metod ho den arbetare, 
om är föremål för undersökning å a denne ej 

pa något sätt störes varken i it arbete ller i t 
humör. För att uppnå ett gott amarbete mellan 
tid tudieman och arbetare fordras at udieman
nen har aulctoritet. Detta erhålle g nom e t kor
r k rakryggat uppträdande och genom att v.i. a 
. ig kunna klara alla oväntade i ua ioner. 

6. tudiemannen bör äga kunskap inte enda t 
inom det egentliga arbetet utan ä en om jäl a 
i.indamåle med den under ökning. om utför . 
Ofta äll tudiemann n inför n fråg~ från ar
b tarua, vad studien bar för yfte. Ar det et 
försök från arbet givaren . ida at pre a ned 
v a lön r ell r kunna de., a tudier bli tili 
n gon n tta för o och vårt arbete~ Här gäll r 
de för udiemannen, att å full tändig om möj
li m n ändå nkelt och lä tfattHgt klargöra un
d r. ökning n. ändamål. Ly ka . . udiematmen 

47 

med detta kan han vinna arbetarens förtroende 
och därrried är grunden lagd för ett framgång rikt 
fullföljande av undersökningen. 

7. Tidsstudiemam1en bör vara en jälvständigt 
tänkande person, som kan göra nya ob ervationer 
och komma med nya ideer och uppslag i det ar
bete, han håller på med. Det är ju tyvärr . å,. ai t 
inne på arbetsrummet är det ofta vårt aU deialj
planera och tänka igenom allt, som kan inträffa i 
den praktiska tillämpningen av för öket. Det gäl
ler därför för studiemannen att i den mån arbetet 
ger uppslag om förbättringar i försöksuppläggning 
e. dyl. fånga dessa och om möjligt omgående om
sätta dem i det pågående arbetet. Detta kan 
spara många dagars onödigt arbete. 

Minst lika viktigt är, att studiematmen under 
studiens utförande genom en kritisk granskning av 
förekommande verktyg, redskap, arbet metod och 
rörelser m. m. kan giva ideer och uppslag tili för
bättringar i arbetet och på . å ät.t bidraga tili dess 
rationalisering. 

Tidsstudierna och arbela rparten . 

Av aUra största vikt är att t id studierna be
driva i samförstånd med arbetarna och utan hem
lighet makeri. Allt må te ske fullt öppet och är
ligt. Arbetarna måste ha fått klargjort för ig hela 
ideen med undersöktilngarna och de mä te för tå , 
att det är tili deras eget bästa de göra . Ett 
missförstånd beträffande tidsstudier, om allt
jämt förekommer, är, att de sa enda t gå ut på 
att genom tidtagning fastställa en tid för ett arbe
tes utförande, viiken är så knappt tilltagen, att 
arbetaren pressas tili att utföra en helt enkelt 
o kälig arbetsprestation. Intet kan vara mer fel
ak iat än detta, ty förhållandet är i . jälva verket 
raka mot at en. Arbetsstudierna och deras ut
övare kola i för ta hand sikta på att förenkla 
och förbättra . ättet för ett arbete. utförande 
genom att eliminera alla onödiga och tunga 
rörelser och arbetstempon, å att arbetet blir 
å lätt och å enkelt som möjligt. Arbetaren 
kall nämligen kunna arbeta med ett optimum 

av verkningsgrad på lång ikt och med bibe
hållande av en god hälsa och därvid samtidigt 
å lång möjligt vara . kyddad mot olycks

fall. När ackordet för den ålunda förbättrade 
arbet metoden slutligt fastställe , kall denna gälla 
för en normal arbetstakt, om på intet ätt kan 
kada arbetar n hälsa. Om arbetet är är kilt 

tröttande må te vilopau er inlägga med lämpliga 
tidsmeUanrum och denna ilotid kall give vis i 
form av ett tillägg vara inberäknad i produktions
tiden. D nna produktion tid Nkall edan ligga tili 
grund för det ackord pris, som åJ ätte arbetet 
ifråaa. 
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VERKTYGSV ÅRDEN INOM SKOGSBRUKET 1 SVERIGE. 
Av jägmästare L. M a t t s s on M å r n, Föreningen Skogsarbeten, "Stockholm. 

Verktygsvården inom det svenska skogsbruket i 
modern form är en relativt ny företeelse. Den 
första undersökningen i frågan härstammar från 
1925 då Näslund och Huss i Norrlands Skogs
vårdsförbunds Tidskrift redogjorde för en under
sökning över fogsvansens skärförmåga å tjälat 
virke. 

Sedan tog det åratal, innan några nya inlägg 
gjordes i frågan. Det blev först omkring år 1936, 
då Föreningen Skogsarbetens och Kungl. Domän
styrelsens Arbetsstudieavdelning (S. D. A.) och 
Värmlands Skogsarbetsstudier (V. S. A.) på all
var togo upp frågan. 

Anledningen tili detta förhållande var kanske 
åtminstone för Norrlands räkning delvis de enkla _ 
förläggningsförhållandena under vintertiden. En
kel koja med jordgolv, eldpall i mitten med en 
köksinredning för var man i kojan samt rökhål i 
taket var givetvis en rätt så poetisk sak. Det var 
emellertid knappast upplagt för att befrämja nå
gon som helst form av verksamhet under den 
mörka delen av dygnet annat än den nödvändi
gaste matlagningen och sömn. 

Så småningom skedde en förändring. Skogs
och Flottledsinspektionen i Sverige tillkom, och 
kraven på bostäderna höjdes successivt. Trägolv 
med trossbottnar infördes. Kojorna tätades, fick 
ordentlig spis och belysning och så småningom ett 
särskilt rum, där blöta arbetskläder kunde torkas 
och ett annat rum, där kockan fick sitt tillhåll. 
Därmed började det gemensamma hushåll~t i 
kocklag tränga in på allvar i det svenska skogs
bruket. 

Denna förändring betraktades nog tili en början 
med mycket stor misstro från många äldre skogs
mäns sida. Man ansåg, att arbetsgivarnas undfal
lenhet för kravl:ln på förbättringar och bekväm
ligheter endast medförde nya sådana. Man tyckte, 
att det gick för långt när skogsarbetaren utrusta
des med tillfälliga bostäder, som i många fall voro 
bättre, än vad han var van vid hemifrån. 

Visst föreföll det många gånger överdrivet. Men 
man såg så småningom, att det var många nya 
fördelar det ordnade kojväsendet hade i släp
tåg. Tili en början bidrog det förbättrade tili
ståndet i fråga om bostäder tili att öka skogens 
konkurrenskraft om arbetsbaften på ett mycket 
lyckligt sätt. Utan denna utveckling hade skogen 
och skogsarbetet varit i en väsentligt svårare i
tuation ifråga om folktiligång, än vad nu varit 
fallet. 

Men även andra följder har denna utveckling 
haft. De gamla förläggningsformerna medgåvo, 
som sagt icke under några förhållanden någon 
verksamhet vid sidan av den egentliga arbetsti
den. Någon läsning av litteratur el. dylikt var 
omöjlig att tänka sig. De nya förläggningarna , 
med bekymmer för matlagning och torkning av 
kläder helt borta och med goda belysningsförhål-

landen, gåvo helt andra möjligheter för ordnande 
av verktygsvården. )!et framgår kanske bäst av 
att vandringsbibliotek på många håll anskaffats 
och blivit ivrigt utnyt jade. 

Visserligen ägnade en vä entlig del av dessa 
nya möjligheter åt för tröelseläsning, kortspel och 
andra mera nöjesbetonade verksamheter, menen 
del av dessa möjligheter kommo dock tili slut 
nyttigt arbete tili del och, vad som var vi1..'iiigare, 
möjbgheten skapades för sådant arbete, som ut
gjorde en förberedelse tili morgondagens arbete 
eller studium a btteratur rörande aktuella arbets
förhållandena. Möjbgheterna för en mera bety
dande instruktionsverksamhet tillkommo. 

Den största förtjänsten med de nya förlägg
ningsförhållandena var denna möjbghet tili in
struktion i kojan för kog arbetets förkovran. 
Först därmed började de första försöken för en 
rationabsering av kog arbetet att skymta, fram
förallt på verkt gs årdens område. 

V erktygsvåt·dens betydelse. 

Är då verktygsvården a så stor betydelse, att 
det spelar någon större roll, att möjligheterna för 
sådan verksamhet verkligen förbättras. Ja, det 
måste man nou äga. Verktygsvården har ho oss 

. i Sverige så allmän erkänt vara av grundläg
gande betydelse, att tili och med en särskild 
punkt ägnats åt densamma i det >>ramavtah>, som 
löts 1942 för Norrland och Dalarna före de egent

liga prisavtalens ingående, och som avsåg upptaga 
vissa bestämmel er a grundläggande och be
stående värde. I de ta ramavtal, 13 heter de : 

"Överenskommelse om anställning a v redskap -
vårdare träffas från fall tili fall mellan arbet giva
ren och arbetslage . 

Härvid skall i princip gälla , at arbet givaren 
anskaffar yrkeskunnig redskap vårdare och a t ar
betarna avlöna denne uenom erläggande av vis 
avgift för va,rje iordninu tällt red kap eller på 
annat lämpligt ätt. 

Protokollsanteckning: 
Parterna äro ense om att geno~ upply ning och 

propaganda erka för del att kun kap om god 
redskapsv d pride bland arbetarna, dels att i 
ådana fall där törre antal arbetare äro l-

sa ta och förh llaudena i övrigt äro lämpliga här
för, redskap vården överlåte å peciellt u bildad 
per on (redskap vårdare) och del at å vi t möj
ligt amtliga arbetare i arbetslagen under ådana 
förhållanden anlita. denna anordning." 

För övrigt peka alla hittill tillgängliga försöks
resultat inom de ta område hän på, att det är 
betydande förlu ter om göra , om verk ygsvår
den vansköte a t det är vä entliga besparingar 
för både arbet givare och arbetare, om kunna 



göras genom en effektiv organisation av verktygs
vården. 

Det är givetvis ej så många försöksresultat från 
det praktiskt utförda arbetet, som äro tillgäng
liga. Man drar sig nämligen i allmänhet för att 
alltför noga forska efter de resultat, som på derma 
väg uppnås. Varje direkt insatt studie får ju 
gärna över sig en liten skymt av ängsligt fikande 
efter de rationaliseringsvinster, som eventuellt 
kunna göras genom åtgärder på området ifråga. 
Atminstone har därför inom S. D. A. sådana stu
dier bedrivits med en viss försiktighet . Vi ha 
emellertid utfört åtminstone två studier för att 
få reda på resultatet av en rationellt ordnad verk
tygsvård, jämförd med vanlig, av arbetaren ut
förd vård av verktygen. 

Dessa två undersökningar ha även den fördelen, 
att de härstamma från ett så pass tidigt datum i 
vår verksamhet, att den nu rätt så allmänt igång
satta propagandan för verktygsvård ännu ej hun
nit göra sig så allmänt gällande. Detta är en för
del, som numera är ganska svårrealiserbar. Pro
pagandan för verktygsvården har nämligen som vi 
längre fram skola redogöra för, fått en rätt så 
vidlyftig spridning under senare år. 

De två undersökningarna härstamrna, den ena 
från nordliga Norrland, från Korpilombolo, den 
andra från södra Norrland, från Herman i Ljus
nans ådal. Undersökningen i trakten av Korpi
lombolo, Norrbotten, utfördes i Kungl. Domän
styrelsens regi medan Herman-undersökningen ut
fördes i Bergvik och Ala Nya AB:s regi. Båda 
undersökningarna tilikammo genom . D. :s för
medling och initiativ. 

Korpilombolo-undersökningen omfattade 513 
tallar ur ett 200- 300-årigt tallbestånd. Två hug
gare, av vilka en betraktade som alldele speciellt 
god, utförde huggning under en ecka med 
egna verktyg, som de själva fingo köta. nder en 
följande vecka fingo de vänja sig vid en upp ätt
ning nya verktyg, vilka under därpå följande 2 
veckor sköttes av en utbildad verktyg vårdare. 
De uppnådda re ultaten under försöksperioden 
undersöktes med hjälp av detaljerade tids udier. 

om resultatet av under ökningen framkom att 
effekten vid fällsågning och kapning teg vid an
vändning av vältrimmade fällning vansar med 
c:a 10% för klenare och c:a 30% för grövre tam
mar. Effektökningen var i medeltal vid en tubb
diameter av 36 cm c:a 27 %- :Mot varande effekt
ökning för bågsågar var c:a 24 %, i tor et lika 
för alla dirnensioner. 

Beträffande kvistning och barkning visade de 
ig icke möjligt att avgöra torleken a effektför

bättringen på grund av svårigheten att objektivt 
fastställa framförallt kvistighetens och nödjupet 
dire1cta in erkan. 

Vid huggning, som av er obarkat virke repre en
tera fällning och kapning c:a 45 % av totala hugg
ning tiden. För hela huggningen he der allt å 
effektökningen 12 a 13 %- Därvid är att ob er
vera, att de studerade huggarna voro ana kog -
arbetare, som vårdade sina erktyg bä tre än vad 
huggarna i allmänhet göra på. ifrågavarande skogs-
4 
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revir. Då kvaliteten på huggarnas sågar var god, 
torde effektökningen närmast bero på en bättre 
verktygsvård. 

Den andra undersökningen utgjordes i Herman 
i Hälsingland, södra Norrland. Dessa studier 
omfattade 30 huggare, som, indelade i tre 
grupper om vardera 10 man, arbetade i 3 vec
kor om 18 arbetsdagar. Grupp 1 arbetade un
der hela undersökningstiden med egna verktyg, 
vilka de helt själva vårdade. Grupp 2 hade under 
första veckan egna verktyg i egen vård, under 
andra veckan egna, av skicklig fackman trimmade 
verktyg och under tredje veckan helt nya, av fack
man trimmade verktyg. Grupp 3 slutligen hade 
nya trimmade verktyg under både andra och 
tredje veckan. 

Varje försöksgrupp åtföljdes av två arbetsstu
ä.iemän, som under hela huggningen studerade var 
sin huggare. Dessutom fördes noggrann statis
tik över samtliga huggares arbet prestationer. 

En avsevärd prestationsökning kunde avläsas. 
Här liksom vid Korpilombolo-undersökningen vi
sade det sig emellertid svårt att utsöndra det in
flytande, som temperatur- och trädens kvistig
hetsförhållanden utövade. En stegring av om
kring 20 % torde emellertid vara odiskutabel. 
Derma stegring föreföll ej vara avslutad utan 
borde kunna nå upp emot 25--30 % - Likaså 
visade det sig, att enstaka huggare, som tidigare 
i fråga om arbetsprestation legat i toppen, 
individuellt sett uppvisade de bästa framstegen. 

I och med dessa båda studier är det i verige 
tillgängliga materialet angående den faktiska ök
ningen i arbetsprestation vid en förbättrad verk
tygsvård redovisad. Resultaten äro ju rätt så ta
lande åtminstone ifråga om storleksgraden på de 
vinster, som kunna göras genom en ratianeli verk
tygsvård. I . båda fallen har påtalat , att vissa 
detaljer ej kunnat helt genomarbetas på grund av 
de svårigheter, som hittills förelegat att exakt 
klargöra det inflytande övriga på arbet presta
tionen inverkande faktorer t. ex. snötillgång, tem
peratur, kvistighet och barkningssvårighe . Dessa 
problem stå emellertid fortfarande under konti
nuerlig bearbetning. I den mån bä tre bearbet
ningsmöjligheter bli tillgängliga, kan det redo
visade materialet bli föremål för nya bearbetnin
gar och lämna nya resultat. 

Problemet om verktygstillståndet och dess in
flytande på arbetsprestationen har emellertid även 
en annan sida nämligen frågan om den hastighet, 
varmed verktygens, i för ta hand sågarna , nedslit
ning sker. Derma fråga är av vital betydelse för 
själva uppläggningen eller organisationen av 
skog brukets verktygsvård och därför värd ett 
grundligt studium. 

Den kan angripas efter tverme vägar, dels en 
rent experimentell, laboratoriemäs igmetoo, dels 
en tili rent praktiskt utförda arbeten ansluten me
tod. Båda dessa vägar äro givetvis användbara 
för belysande av frågan om nedslitningens ha tig
het. Den laboratoriemässiga blir emellertid aldrig 
tillräcklig för att lämna det slutgiltiga svaret på 
frågan. Vid arbete ute i skogen kommer nämligen 
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alltid en del ofrånkomliga påkänningar tili, som 
icke uppträder i laboratoriet. Vid både fällning 
och kapning uppstår exempelvis fastklämning
och bockning av sågbladen, hoptryckning av 
skränkningen, sand och grus kommer in i sågskä
ret o. s. v. Dessa faktorer göra, att den praktiska 
nedslitningen med säkerhet får ett helt annat för
lopp än den laboratoriemässiga, och att endast i 
praktisk huggning inpassade studier kunna ge be
sked om den faktiska nedslitningens snabbhet. 

Troligen kan emellertid en kombination av båda 
dessa metoder bli den lämpligaste utformningen. 
I praktiska prov använda verktyg underkastas 
även laboratorieprov. På denna väg borde man 
kunna få fram en korrektionsprocent mellan de 
båda provens resultat och därefter bygga de stora 
materialen på laboratorieprov. Dessa äro näm
ligen alltid lättare att anordna och genomföra. 

Man får emellertid därvid alltid ha i minnet, att 
laboratorieproven å exempelvis en såg ofta lida 
av den svagheten, att det är mycket svårt att i 
detalj efterbilda de rörelser, som i verkligheten 
utföras. Så t. ex. torde knappast den provnings
maskin för sågblad vara konstruerad, som ger rätt
visa åt en hyveltandad sågs verkliga prestations
förmåga. Laboratorieproven visa obetydlig skill
nad i prestation. Den praktiska erfarenheten sä
ger, att hyveltandningen, speciellt på bågsågs
blad, är väsentligt effektivare. 

Med dessa reflexioner kunna vi övergå tili tili
gängliga erfarenheter på området. De första prak
tiska proven genomfördes av jägmästare Bo Flod
man vid Sandvikens Jernverks A. B:s manufak
turavdelning. De organiserades så, att ett antal 
huggare erhöllo vardera fem uppsättningar av 
sågblad. Dessa fingo de använda i praktiskt ar
bete, varvid ett blad provades endast en dag och 
därefter insändes för laboratioremässigt faststäl
lande av nedslitningsgraden. Nästa blad använ
des 2 dagar, nästa tre dagar o. s. v. Det femte 
bladet användes således under 5 arbetsdagar utan 
att det på något sätt blev omskött. 

På detta sätt erhölls en serie värden på nedslit
ningens storlek och betydelse, som direkt ansluter 
tili antalet dagar, bladen varit i praktisk tjänst. 
På grundval av de erhållna resultaten ansåg sig 
Flodman kunna fixera en nedslitning så stor, att 
omfilning bör ske redan efter tredje, möjligen 
fjärde dagen. 

Försök av här antydd art· ha även under gångna 
vintern utförts i samarbete mellan vår organisation, 

. D. A., och Sandvikens Jernverks AB. Försö
ken ha upplagts i något större skala och kombine
rats med en statistik av enklare slag, som ger en 
bild av den tid, bladen faktiskt varit i användning 
under arbetet, och den av sågarna (både svans och 
bågsåg) genomskurna vedytans storlek och beskaf
fenhet. Resultaten ha ännu ej hunnit i detalj be
arbetas, varför några siffror ej kunna lämnas. 
Så mycket kan emellertid sägas, att sågarnas ned-
litning sker relativt snabbt vid vinterhuggning. 

Till dessa praktiskt orienterade försök kunna 
erfarenheterna från de rena laboratorieproven 
med fördel anslutas. De som först ha redovi at 

sådana försök i tryck är Värmlands Skogsarbets
studier (V. S. A.). Denna organisation angrep re
dan från början av sin verksamhet med särskild 
iver just huggningsverktyg av olika fabrikat, de
ras prestationsförmåga i allmänhet, deras tillstånd 
vid leverans från fabrik och nedslitningshastig
heten. Det hela upplades på rent laboratoriemäs
sigt pian. 

Om man tili en början håller sig tili de värden 
på nedslitning, som framkommit, redovisaa dessa 
bl. a. i en tabell på sid. 210 i V. S. A:s »Studier i 
Skogsbrukets arbetslära». För olika sågar anges 
här en ökning av draglängden, d. v. s . av samman
lagda längden sågdrag, som erfordras för genom
skärning av vissa dimensioner. För olika sågar gå 
värdena rätt starkt i sär. De lägsta värdena ange 
en ökning i draglängd pr timme motsvarande 3 a 
4 %- De högsta värdena peka på 8-9 %- Antar 
man 6 % som medeltal och samtidigt räknar med 
en huggning, där fällning-kapning når upp tili 
25 % av arbetstiden eller c:a 2 timmars effektiv 
sågning, betyder detta ett effektvärde å verk
tyget av i runda tai efter: 

dag 
% 

l 
97 

2 3 
85 70 

4 5 6 
60 50 40 

Det är som synes en betydande nedslitningshastig
het, som här framträder, en sak som måste obser
veras vid varje planering av en verktygsvårds
organisation. 

Vid bedömandet av de a siffror får man givet
vis ha i minnet, vad vi idigare nämnt beträffande 
laboratorieprovets värde i förhållande tili det 
praktiska slitresultatet. Vi framhöllo, att de prak
tiska proven sannolikt skulle lämna större ned
slitningsha ighet än laboratorieprovet. Vid det 
praktiska arbetet tillkommer emellertid en ak 
som kan vä entligt förändra hela ammanhanget. 
Vederböra,nde skog arbetare kan under arbetets 
gång göra märre justeringar i filningen varige
nom nedslitningen minska . 

I vad mån detta är önskvärt är en fråga, om 
måste be vara i samband med erviceorgani atio
nens uppläggning. E t var på frågan hur ådana 
enklare ingrepp a arbetaren jälv verkar på verk
tygens håJlbarhe , måste give vi kunna lämna . 

Som av ovanstående framgår är det en fråga 
av utomordentligt tor vikt vi här beröra. Det 
uppstår betydande produktionsförlu ter om ej 
verktyg vården noga ob ervera . De a förlu ter 
variera relativt tage tarkt i den mån vid virket 
iordning tällande kapning - barkning - och kvist
ning a,rbetet andelar variera . Om de i medeltal 
förekommer 20 % produktionsförlu t på grund 
a verktygen, be yder detta at för samma arbete 
mä te utnyt ja 25 % flera arbetare, än om äl
trimmade verk yg kommit tili användning. De ta 
är en amhället förlus förlorad arbet tid vilke 
i nuvarande id med de hårda krav på repara
tion av lidna skador på alla håll må te betrakta 
om ab olu oförlåtligt. 

id sidan hära tår den rent ekonomiska frå
gan, hur verktyg vården lönar sig för den enskilde 



och för företagaren. Denna fråga kan ej besvaras 
förr än kostnaderna för servicen äro fullt klar
lagda. Den frågan kan ej beröras förr än de olika 
former, i vilka verktygsvården kan tänkas organi
serad, äro behandlade. Vi återkomma tili denna 
fråga. Dessförinnan bör kanske en annan detalj 
beröras, som också framgått ur V. S. A:s under
sökningar. Det har visat sig, att verktygen i 
den form, de gå ut från fabrik, långt ifrån äro i 
förstklassig form. De visa. tvärtom mycket stora 
variationer och mycket stort behov av genom
gående trimning. Som exempel redovisaa ett 
fall, då en direkt ur inkommen leverans hämtad 
såg efter trimning visane en med c:a 75% höjd 
verkningsgrad. Detta är siffror som tala för sig 
själva. De visa på både behovet av granskning 
av levererade verktyg och på behovet av ytter
ligt noggrann kontroll från fabrikernas sida. 

V erktygsvåt·dens organisation. 

Det är givetvis ej nog att konstatera att mycket 
står att vinna genom en noggrann verktygsbe
handling. Det gäller att organisera verktygs
servicen så, att den medför bästa möjliga resultat 
med minsta möjliga kostnad och besvär. Den 
sidan av saken har hemma i verige varit föremål 
för många försök av de mest kilda slag, men den 
slutgiltiga lösningen är ännu ej uppnådd, om den 
nu någonsin kan nå . Det finns nämligen en 
mängd möjligheter för organisa ion av verkt g -
vården inom huggning arbetet. 

Försöker man systematisera upp de olika tänk
bara formerna för verktygsvården erhålles tre 
tänkbara linjer för arbetet. 

l. Arbetaren sköter själv ina verkt g. 
2. Verktygen sköta av kringresande verk g -

vårdare. 
3. Verktygen insända tili en central för be

handling. 

N ärma t och billigast tili bands förefaller den 
för ta uppläggningen vara med varje arbetare som 
sin egen verktygsvårdare som kan ingripa när 
helst verkligt bebov föreligger. 

Helt utan ko tnad kan emeller id ej heller denna 
verk gs ård bedriva . För arbetaren innebär 
den att han får at a dels av in arbet tid eller 
fri id dels en del kostnader för inköp av filar 
kränkverkt g, bryne m. m. 

Enligt uppgifter, lämnade av jägmä tar Flod
man, tar de för en något å när van filar :a 45 
min. att tälla iordning ett båg ågblad ord n ligt 
om i de ta arbete kall ingå fog tr kning änk
ning av tandbottnar kränkning med mall och 
tång skarpfilning och efterkontroll a kränknin
gen. Rälrna vi m d 15 kr pr dag be der de ta 
c:a l : 25 kr pr filning. Här ili kommer jälva 
ko naden för filar m. m. , om tiger ili :a 25 
öre pr gång. En filning ko tnad på c:a 1: 5 för
delad på. fyra dagar, gör e t värd pr dag av c:a 
40 öre eller 3 % av dag inkom t n. 

De a ko tnader m te buggaren allt å alltid 
vidkänna , även om han utför filningen jälv. 
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Emot detta belopp står emellertid de förluster, 
han åsamkas, om sågen ej filas, vilka äro av den 
storleken, att någon tvekan om lämpligheten av 
verktygsvård eller ej icke kan råda. 

Ur arbetsgivarens synpunkt ter sig den egna 
filningen så, att han måste nedlägga mycket ar
bete på att sprida kunskap om verktygsvården 
bland arbetarna. Skall det hela kunna utföras på 
betryggande sätt måste nämligen arbetarna er
bålla noggranna instruktioner. Det gäller att få 
arbetarna att förstå betydelsen av en ratianeli 
verktygsvård, samtidigt som det gäller att ge dem 
bästa möjliga kunskap på området. 

Att därvid direkt ordna med kurser för arbetarna 
är ej att tänka på. Man måste gå en omväg med 
utbildning av instruktöret, som i sin tur bedriva 
den direkta undervisningen. 

Hur en sådan organisation lagts upp vid ett 
större skogsföretag i Norrland, framgår av föl
jande från företaget lämnade meddelande: 

Vid en bolagets årligen återkommande exkursion 
för skogspersonalen upptogs frågan första gången 
till behandling i ett föredrag ute i skogen, förenat 
med demonstration av några fullgoda verktygs
typer. Sedermera anordnade bolaget fem 2-
dagarskurser inom bolagets olika skogsförvalt
ningar. Kurserna avsågo att närmare insätta skog
vaktare och apterare i, hur redskapsvården bör 
bedrivas av skogsarbetarna. Att genast i större 
omfattning anordna kurser för skogsarbetare eller 
att bland dessa driva propaganda har ej ansetts 
lämpligt. Förmännen böra dessförinnan vara väl 
insatta i frågan. 

Programmet för kurserna var i huvudsak följande: 

l. Demonstration och provning av verktyg av 
lämpliga typer. 

2. Föredrag om verktygens konstruktion och 
arbetssätt, vilka verktyg, som äro lämpliga, 
samt hur verktygen skola behandla och 
icke behandlas. 

3. Övning i filning av sågar av olika typer. 
4. Avslutning med förevisning av filmer, visande 

tiliverkningen av sågar, filning amt hugg
ningsarbete. 

Kurserna blevo föremål för stort intre e från 
ortsbefolkningens och skogsarbetarnas sida. Även 
försäljare av skogsredskap, åsom representanter 
för de större järnbandlarna samt övriga handlare 
på landet, fingo påstötningar om kur erna. 
Lika å har det an etts lämpligt att de folkskol
lärare, som ha skolbarnens löjdundervisning om 
hand, få en påpekan om den betydelse, det kan 
hava för skogsbygdens folk, om dera barn redan 
i kalan få lära sig skogsverktygens skötsel och 
handhavande. 

tbildande av filningsinstruktörer amt deras 
verksamhet har upplagts sålunda: 

l. utbildande av lämplig person, om kan hand
hava tillsynen över filning instruktörers 
verksamhet och som dessutom kan tjänst
göra som ledare vid eventuellt anordnade 
idsstudier; 
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2. utbildande av ett antal filningsinstruktörer. 
Bolaget har utgått från den synpunkten, att en 

speciell man bör ha hand om och kontrollera fil
ningsinstruktörernas arbete. Denne bör vara av 
högre utbildningsgrad än instruktörerna, men bör 
samtidigt ha från grunden genomgått filningstek
niken, så att han behärskar dess praktiska ut
förande lika väl som instruktörerna. Tili uppgif
ten ifråga valdes därför en yngre forstmästare med 
fallenhet för sådana arbeten, och som tidigare syss
lat en del med virkesinköp och därvid visat sig ha 
god hand med folk. 

Denne tjänstgjorde tidigare som biträdande le
dare vid kurserna i verktygsvård samt bereddes 
tillfälle tili tre veckors praktisk utbildning' i fil
ning a v sågar. 

I samband med kurserna utvaldes fem personer 
för utbildning tili instruktörer. Dessa personer 
voro skogsarbetare eller apterare, som tidigare ar
betat som huggare och visat sig vara intresserade 
och lämpliga. En av dem har direkt föreslagits av 
arbetarna. Dessa personer erhöllo tre veckors ut
bildning tili filare hos två av våra främsta verk
tygsfabrikanter. 

Sedan vinterns avverkningar kommit igång 
hava instruktörerna, vilka försetts med full upp
sättning av sågar och hjälpverktyg, skickats ut på 
avverkningsplatserna för att börja sitt arbete som 
filare och instruktörer. Vid igångsättningen har 
den utbildade ledaren, i den mån han hunnit, bi
trätt dem. 

Deras instruktion har i korthet varit följande: 

1. Instruktören erhåller genom skogsförvalt
ningen order om vilka avverkningsplatser, 
som skola besökas; 

2. Vid varje större koja stannar instruktören 
så länge, att alla arbetarna hinna få ordentlig 
undervisning i filning. En vecka beräknas 
vara lagom för ett kojlag om 12-15 man. 

3. Vid ankomsten tili en koja är instruktörens 
första uppgift att inventera huggarnas red
skap. Redskapen indelas med ledning av ett 
detaljerat beskrivningsschema i tre grupper, 
god, medelgod och dålig, alltefter det tili
stånd de befinna sig i och gör instruktören 
anteckning därom i särskild liggare. Genom 
denna inventering kan instruktören lätt be
döma vilka huggare, som bäst behöva hjälp. 
Han filar upp sågarna åt dessa och låter dem 
själva känna skillnaden i arbete vid god och 
dålig filning. 

4. Om kvällarna undervisar han huggarna i fil
ning, sågarnas konstruktion och arbetssätt 
samt lämnar råd om lämpliga redskapstyper. 
Som ledning härför användes den av För
eningen Skogsarbeten utgivna broschyren 
&Handbok för huggare». 

5. Om dagarna skall han arbeta med filning. 
De tider av dagen, han ej har sysselsättning 
därmed, skall han i skogen visa huggarna hur 
verktygen skola användas, lära dem anpassa 
verktygen efter virkets beskaffenhet samt i 
övrigt lära dem arbeta metodiskt och på ur 

olycksfallssynpunkt praktiskt och förståndigt 
sätt. Det är främst de yngre och oerfarna, 
som skola hjälpas och instrueras. 

6. Instruktören bör om möjligt vara behjälplig 
med anskaffande av de rätta verktygen. 
Ortens handlare böra besökas med för
frågan om de föra eller vilja anskaffa dessa 
verktyg. 

7. Instruktören skall föra dagbok över sin verk
samhet. Han skall däri anteckna vilka av
verkningsplatser och kojlag, som besökas, ti
derna härlör, antal huggare samt göra den 
tidigare omnämnda inventeringen. För att 
erhålla enhetliga bedömningsgrunder för 
verktygens tillstånd har, som ovan nämnts, 
härför upprättats särskilt schema att tili
lämpas av instruktören. 

8. Instruktören medför ett antal exemplar av 
>>Handbok för huggare•, som tillhandahållas 
intresseråde huggare mot en mindre avgift. 

9. Instruktören skall med flit och intresse ägna 
sig åt sin uppgift, han skall på allt sätt vara 
arbetarna tili hjälp med råd och anvisningar 
samt vinnlägga sig om ett sådant uppträ
dande, att han vinner arbetarnas förtroende. 
Arbetare, som ej vilja mottaga hans råd, 
skola ej envist besväras därmed. 

Instruktörernas verksamhet avslutades ett år 
med meddelande tili huggarna, att de efter driv
ningens slut skulle finnas tiligängliga för instruk
tionsverksamhet ett par dagar på vardera av 
vissa , angivna orter. Resultatet blev att icke 
mindre än 900 man infunno sig tili des a instruk
tionsdagar. Detta visar om något, vilket intresse 
som kan möta en väl upplagd propaganda av 
detta slag. 

Erfarenheterna från den bedrivna instruktörs
verksamheten visade, att oerhört mycket var att 
göra på området, och att intre set bland skog arbe
tarna var stort, men att samtidigt en sådan spora
disk verksamhet icke i längden var tillräcklig för 
att inom rimlig tid uppnå resultat. För att in
tensiliera verktyg vårdsarbetet omlade instruk
törerna verksamhet enligt härnedan redovisade 
linjer. Denna omlä&,aning be tod huvudsakligen i, 
att filning instruktörerna genom regelbundet åter
kommande be ök i et mindre antal kojor blevo i 
tillfälle att lämna varje huggare en grundligare, 
kontinuerlig utbildning i verk g vård. Varje 
instruktör fick taga hand om 5-6 större kojor 
med kocklag, där arbete kunde förmoda pågå 
tämligen jämnt under hela vintern. 

När instruktören första gången be ökte en koja, 
gjorde han först en inventering av huggarnas red
skap, varvid illstånde bedömde . Varje verktyg 
åsattes något av tili t åndsbetygen 3 (gott) 2 
(godtagbart) eller 1 (underhaltigt). Redskapens 
tillstånd antecknade i en ärskild liggare. När 
detta var gjort, ö ergick instruktören tili verk
tygens uppfilning och ju t ering arvid varje hug
gare i tur och ordning fick närvara för at få in
struktioner och undervisning. m regel måste in
struktören själv göra denna första uppfilning, vil-
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ken i fråga om de . dåliga verktygen ofta blev 
mycket tidsödande. 

Detta första besök har i allmänhet tagit en tid 
av nära en vecka per koja. När filningsinstruk
tören efter c:a en månad återvände tili den koja, 
han först besökte i början av vintern, förnyades 
inventeringen och betygsättningen av verktygen. 
Instruktören kunde då lätt se i viiken grad, hugga
ren tiligodogjort sig undervisningen vid det första 
bef'öket. Han påvisade för huggaren vilka fel, 
som gjorts, samt såg tili eller utförde delvis själv 
uppfilningen av sågar samt slipning av yxor och 
barkjärn. 

När instruktören återkom för tredje och fjärde 
gången förfor han på samma sätt, dock med den 
skillnaden, att han ej behövde ta instruktionerna 
så grundligt som vid de första besöken. Arbetet 
koncentrerades i stället på att rätta de fel, som 
fortfarande funnos kvar. 

En sammanställning av filningsinstruktörernas 
inventeringsprotokoll återgives i tab. l, som visar, 
att under vinterns lopp en avsevärd förbättring i 
sågarnas (svansarnas) tillstånd kommit tili stånd. 

Tab. l. Sammanställning av sågarnas tillstånd 
enligt filningsinstruktörernas inventeringar. 

Inventering 
utförd vid 

1:a besöket 
2:a 
3:a 
4:a 
5:a 

Förklaringar: 

Sågar 
antal medel-

betyg 
295 l. 2 
343 2.25 
211 2.34 
106 2.47 

45 2.37 

Tillståndsbetyg 3 beteolrnar gott tills tånd. 
• 2 godtagbart tillstånd. 

1 dAligt till tånd. 

De i tab. l återgivna siffrorna belysa verktygs
tillståndets utveckling i kojor, där ins ruktörer un
der vintern funnits kon inuerligt tiligängliga. 
Frågan är då, hur detta tili tånd ter ig och vilka 
förändringar, det undergår, i de kojor, om ej be
sökas av verktygsvårdare. För att få et begrepp 
härom, ha instruktörerna fått göra Iiknande in
venteringar i ett antal kojor, där verk yg vård i 
övrigt ej bedrivits under vinterns lopp. garnas 
tillstånd i dessa kojor framgår av tab. 2. 

Tab. 2. Sågarnas tillstånd i kojor, som idigare 
ej besökts av verktygsvårdare. 

In en ring 
utförd under 

Agarna 
antal medel-

betyg 
Januari . . . . . . . . . . . . . . . . 19! 1.95 
Februari . . . . . . . . . . . . . . 165 1.66 
Mars . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 2.13 
April . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 1. 3 

Alla de försök att förbättra verktygsvården 
i skogen, som hittills utförts, ha visa , att hela 
denna verksamhet är en absolut ofrånkomlig nöd
vändighet. Man måste för att få verktygsvården 
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upp på ett något så när godtagbart pian försöka 
att få arbetarna att själva åtminstone förstå, att 
ett gott verktygstilistånd med någon ansträngning 
kan åstadkommas, och samtidigt få dem att förstå, 
att ett sådant tilistånd är en nödvändighet. De 
måste samtidigt åtminstone kunna känna igen en 
väl skött såg från en sekunda sådan. 

Frågan är emellertid, om man på. denna väg kan 
tänkas komma tili ett fullgott tillstå.nd, om över
huvudtaget en skogsarbetare kan tänkas under 
alla förhållanden kunna sköta en såg fullgott. 
Så torde icke vara fallet. För det stora flertalet 
arbetare torde även ihållande instruktionsverk
samhet ej ge honom full färdighet i verktygsvård. 
De flesta kunna visserligen få en aning om, hur det 
hela skall gå tili men kunna ej bli fullgoda verk
tygsvårdare. Detta arbete är så pass krävande, 
att speciell läggning måste finnas, om vederbö
rande skall kunna lära sig att på ett fullgott sätt 
sköta sina verktyg. 

Detta är på sätt och vis rätt så nedslående. Det 
förefaller, som om man därmed skulle ha dragit ett 
streck över möjligheterna att nå fram tili ett full
gott resultat inom detta omräde. 

Fullt så dåligt är emellertid ej läget. Man be
höver ej ge upp tanken på god verktygsvård i 
skogen. Det gäller endast att finna väg förbi svå
righeterna. Närmast tili hands Iigger den åtgär
den att låta instruktörerna eller åtminstone en del 
av dem ändra karaktär och övergå tili rena verk
tygsvårdare. Deras utbildning behöver ej något 
väsentligt ändras. Kravet blir fortfarande, att de 
skola helt behärska själva utförandet av verk
tygsvården. Möjligen minskar kraven i någon 
mån på deras instruerande förmåga. Ofta blir 
därför utbildningen naturligen arrangerad så, att 
först få de kandidater, som anse lämpliga som 
verktygsvårdare erforderlig utbildning, vanligen 
under tre veckor, vilket bör räcka för dem, som 
tidigare äro fullt hemmastadda med verktygens 
rätta bruk. Dessa verktygsvårdare placeras så ut 
på tjänstgöring i kojorna under något år. Bland 
dem som visa bästa anlagen och intresset för ar
betet uttagas några för fortsatt utbildning tili 
instruktörer. Dessa få då genomgå en repetitions
kurs i verktygsvård på c:a 14 dagar. Under denna 
kurs böra de även få viss utbildning i arbetsled
ningsfrågor och andra dylika mera allmänna äm
nen. Instruktören kommer därigenom att stå på 
ett något högre pian än verktygsvårdaren. Han blir 
nämligen verktygsvårdare med viss allmän skog
lig bildning, som gör honom lämpad att även un
dervisa och kontrollera verktygsvårdarna i deras 
arbete. 

De rena verktygsvårdarne kunna finansieras 
på olika sätt. Antingen kan företaJjet bekosta. 
dem och alltså arbetarna gå helt fria från kostna
der, eller också försöker man få arbetarna själva 
att betala kostnaderna för verktygsvården. 

Vi ha för vår del försökt få kostnadsfrågan löst 
enligt det senare alternativet. De kurser som an
ordnats inom vårt verksamhetsområde ha näm
Iigen avsett att utbilda så många verktygsvår
dare, att de huggare, som själva önska anställa 
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filare för skötsel av sina verktyg, skulle ha möj
lighet att anställa kompetent sådan. 

Vilkendera vägen, som tiliämpas, blir tili slut 
rätt så likgiltigt. Kostnaderna för verksamheten 
behöva ej bliva så betydande. Om en verktygs
vårdare kan utföra arbete åt 20-25 huggare, be
tyder detta 4--5 % av deras dagsinkomst. Härtili 
kommer givetvis rena kostnaden för filar, skränk
verktyg m. m. 

Våra erfarenheter visa nog att denna lösning 
med verktygsvårdare, som taga hand om huggar
nas verktyg trots allt , är ganska besvärlig att 
komma tili resultat med. Det blir som regel fråga 
om ett rätt stort antal verktygsvårdare, som 
måste anställas, då det blir många platser på ofta 
rätt stort avstånd från varandra, där arbetet måste 
bedrivas. Det hela blir därför ganska dyrbart och 
ändå kan man ej så bedriva arbetet att maskinella 
anordningar kunna användas vid verktygens 
skötsel. 

Detta gör, att den tanken snart dykt upp, om 
icke en centralisering av arbetet borde kunna ut
föras. De första försöket gjordes av V. S. A. vid 
Uddeholms A. B. i Munkfors. H är ordnades en 
särskild verkstad, åtminstone tili en början av
sedd att utrustas med ordentliga maskiner. Tili 
denna verkstad fick traktens skogsarbetare in
sända sina verktyg för vård. Tack vare gott om 
busslinjer och järnvägar i trakten kunde en rätt 
vidsträckt bygd betjänas av verkstaden. Ersätt
ning för utfört arbete uttogs som viss procent av 
huggningspriset. Varje arbetare måste givetvis 
vara utrnstad med minst två uppsättningar verktyg. 

Liknande uppläggning av en centraliserad verk
tygsvård har Sandvikens Jernverks A. B. försökt 
under den gångna vintern. I detta fall har emel
lertid ersättningen utgått med ett visst pris per 
behandlat verktyg. 

Detaljerade redogörelse för de vunna erfaren
heterna ha ännu ej publiserats . Det förefaller 
emellertid, om om vissa svårigheter uppstått på 
grund av de växlande verktygstyper, som använ
das av olika huggare. Detta varierande materia! 
medför svårigheter att tili fullo utnyttja maski
nella anordningar i verkstaden. Hantverksmässig 
sköt el av verktygen har därför i stor utsträck
ning fortfarande kommit tili användning tili men 
för kostnaderna för verktygens skötsel. 

Därför har t. ex. V. S. A. under senaste året vid
tagit den ändringen, att varje skogsarbetare, som 
ansluter sig tili verksamheten, är skyldig använda 
av verkstaden anbefallda verktygstyper, som be
kostas av företaget. Därmed vinnes den erfor
derliga likformigheten i arbetet och större möjlig
he~. tili rationalisering av verksamheten. 

A ven om man på sådana vägar kan komma fram 
tili en bättre organisation av centralverkstaden 
kvarstår nog alltid vissa svårigheter att överallt 
få en sådan form av verktygsvård genomförd. 
Den är lämplig och kanske den bästa upplägg
ningen på sådana platser, där på grund av andra 
,prsaker redan en ordnad verkstadsrörelse kommit 

tili stånd, och där samtidigt avstånden mellan ar
betsplatser och verkstad ej äro för avskräckande 
och förbindelserna möjliggöra något så när snabba 
och billiga transporter av verktygen. 

Det blir emellertid inom vårt verksamhetsom
råde relativt må områden, där ovannämnda vill
kor uppfyllas . För huvudparten av vårt stora 
område blir det nog mycket svårt att få dessa 
st.örre centralverk täder tili stånd. I detta fall skul
le man alltså vara hänvisad tili den tidigare disku
terade organisationen med ambulerande redskaps
vårdare med alla dess brister. Det måste vara av 
ett mycket stort intresse att inom dessa områden 
försöka få fram någon form av enklare, centralise
rad verktygsvård. 

Ett försök i denna riktning har i vinter genom
förts av Mo och Domsjö A. B. ndersökningen 
har utförts i bolaget regi och i samarbete med 
Föreningen kogsarbeten Arbets tudieavdelning 
och Sandvikens Jernverks A. B. 
. Arbetet har lagts upp så att .På en lämplig plats 

inom ett förvaltningsområ.de (A ele i södra Lapp
land) en verkstad har upp atts tillräckligt stor för 
att där skulle kunna arbeta en verkmästare och re 
filare. Verkstaden var förlagd så, att den hade 
god anslutning tili ett flertal bus linjer, varigenom 
transporterna av erkt gen väsentligen underlät
tades. Företaget har hållit verktygen (endast 
svansama skickades in) och åtmin tone i vinter ha 
huggarna fått ig tillsända färdiga ågar ur lagret. 
De ha alltså ej hait ina egna sågar utan fått finna 
sig i att få i utbyte de såga,r om för tillfället funnits 
tiligängliga. Arbetarna ha fått ansluta sig tili 
verkstaden på olika villkor. De, om ha önskat 
ett sågbyte en gång i veckan, ha fått betala 0.3 
öre per kbf. De, som önska vå byten per vecka, 
ha fått sat a 0.4 öre per kbf gagnvirke. På detta 
sätt ha arbetarna själ a kunna a göra, hur ofta 
de önskat få ina ågar om edda. Det förefaller 
som om utvecklingen har varit den att huggarna 
börjat försiktigt med e åabyte i veckan och e
dan övergått tili vå byten. De ta ä.r för övrigt 
rätt naturligt, om man erinrar de vä.rden på så
garna nedslitning om tidigare berört i de ta 
föredrag. 

Denna form av central verk yg ervice i mindre 
skala har av allt att döma åtskilligt om talar för 
sig. Den kommer på nåao ä arbetarna närmare 
in på li et. Den blir ej full å oper onlig om den 
stora verkstaden. Den har emellertid icke den 
enare möjligheter a utnyttja maskiner för verk

tygens köt el. Denna yp a verk tad har i tället 
den fördelen a den lättare kan få ett jämnare, 
likformigare material än den tora verkstaden. 
Den kan de utom lättare hålla kontak med ar
betet ute i kogen, vilke givetvis kan Yara av 
en m cket tor he ydelse för re ultate i längden. 

Materiale från de ta för ök med central verk
tygs ervice är ännu ej helt bearbetat. Vi planera 
att göra en grundlig redogörel e för erfarenheterna 
från detta för ök. De torde äkerligen vara n aot 
att b gga vidare på för framtiden. 
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METSÄSAHOJEN KUNNOSTAMISEN PÄÄPERIAATTEET. 

V. t. professori Paavo A r o. 

Metsätöiden tehostamistoiminnassa antaa nä
kyvimpiä tuloksia tarkoituksenmukaisten työ
kalujen kehittäminen ja niiden kunnon paranta
minen. Onkin näin ollen luonnollista, että meillä
kin sota-ajan vaikeissa työtilanteissa huomio kiin
tyi työkalujen tehokkuuden lisäämiseen. Koska 
meillä kuitenkin metsätyökalujen utkimus a on 
suoritettu varsin vähän ja muissa maissa siinä 
suhteessa ollaan jo paljon pitemmällä, on syytä 
tarkastella, mitä eri maissa näistä asioista tiede
tään. Kun jo lähes kaksi vuotta sitten sain val
miiksi tutkimuksen, johon on koottu keskitettynä 
kaikki se tieto, mitä keski· ja pohjois-Euroopassa 
on tutkimuksilla ja kokemuksella hankittu metsä
töissä käytettävistä käsisahoista, selostan seuraa
vassa käytännöllisen osan tutkimuksestani, nim. 
tähän mennessä suoritettujen sahatutkimusten 
käytäntöön sovelletut tulokset sekä kokemuksen 
kautta hankitut tiedot sahojen kunnostamisen 
pää piirteistä. 

~!%!~ 
-4i 

~ 
~ 

Kuva 1. Polyneesialai ia sahoja, jotka on tehty puuhun 
ompelemalla kiinnitetyi tä hain hampai ta. (0. J. Jw;lund: 

ågar, . 12.) 

Alkukantais-issa oloissa elävät muinaisaikojen 
ihmiset hankkivat t ökalunsa luonno ta (kuva 1). 
Niinpä luonnon kansat käyt ävät vieläkin leik
kaavaan työhön m. m. miekkavalaan hampailla 
varustettua nokkaa. Arkeologisten löytöjen pe
rusteella on sahankin kehitystä mahdollista tar
ka tella vanhoista ajoista n kyaikaan a ti. 

Kivikauden aikana leikat iintai aha iinpuu a 
teräväreunaisilla kivillä. Kun itten nuo terävä 
reunat lohkeilivat hamma reunai iksi, huomat iin, 
että ne leikka ivat hivutettae a niitä puuhun en
tistä paremmin. Kivikauden aikaisien löytöjen 
jouko sa on tavattu useita pii.kivisahoja joilla jo 
on nykyisen sahan muoto (kuva 2). 

Kupari- ja pronss-ikaudella saha kehi yivät 
edelleen ja saavu tivat hä täydellisemmän muo
don (kuva 3). Kreikkalaisen mytologian mukaan 
aba keksittiinkin oikea taan pronssikaudella. 

Kuva 2. Piikivisahoja Skoonesta R,uotsista. (0. J. Näslund: 

Sågar, s. 15.) 

Keksijän nimikin mainitaan, mutta eri tutkijat 
mainitsevat eri nimiä. Egyptiläisissä hautalöy
döissä on tavattu useita kiintoisia seinäpiirroksia 
{kuva 4), jotka esittävät sahan käyttöä ja joista 
voidaan tehdä pitkällekin meneviä joh opäätöksiä 
sahojen teknillisistä yksityiskohdista. 

Kun sitten rautaa ruvettiin käyttämään, alet
tiin valmistaa monen muotoisia sahoja erilaisia 
tarkoituksia varten. Ennen rautakautta sahat · 
olivat miltei yksinomaan yhdenmiehen sahoja. 
Rautasahojen suurempi teho johti kahdenmiehen 
sahojen keksimiseen. Sahaukseen käytettävää 
voiman tarvetta voitiin myöskin huomattavasti 
vähentää, kun rautaiset sahat voitiin tehdä en
tisiä ohuemmiksi. Näillä oli kuitenkin se varjo
puoli, että ne taipuivat helposti sahatessa. Tä
män välttämi eksi keksittiin puinen kehys, johon 
terä kiinnitettiin. Alkuperäisin muoto on n. s. 
luzlkaisusaha (kuva 5), jo sa neliskulmaisen puu
kehyksen keskelle kiinnitettiin sahan terä joten
kin samaan tapaan kuin nykyaikaise sa kehy -
aha a. Tässä kehyksessä terää ei voi u kuiten

kaan jännittää, ja näin ollen syntyi ajatus kiin
nittää terä sillä tavalla kehykseen, että sitä voi
iin jännittää (kuva 6). Puusepät ensinnä keksi

vätkin tuollaisen jänne ahan ja heiltä e sitten 
vähitellen on siirtynyt metsätyömiehen työ-

Kuva 3. Pronssisahojen kivinen valumuotti koonesta 

Ruotsista. (0. J. Näslund: Sågar, s. 16.) 



Kuvs 4. Egyptiläisiä puuseppiä. Reliefi Ti'n haudasta 2 700 e. Kr. (0. J. Näslund: ågar, s. 17.) 

Kuva 5. Kaksi miestä suorittamassa halkisahausta käsi

kehä.sahalla. Kuva etruskilaisesta maljakosta. (0. J. iiB· 

hmd: Sågar:, s. 19.) 

aseeksi. Toinen muoto, joka lienee kehittynyt 
metsässä, on kaarisaha (kuva 7), jossa sahan terä 
jännitetään puisella kaarella. Myöhemmin puun 
sijalle on otettu teräs. 

Rautasahoja valmistivat aluksi kyläsepät, jotka 
kukin kehittivät oman mallinsa. Kun sitten viime 
vuosisadalla tehdasmainen sahojen valmistus pääsi 
vauhtiin, saivat sahat metsätöissä yhä suuremman 
levikin. Ja mitä pitemmälle puun käyttö kehit-

Kuva 6. Puusepän saha Ruotsista 1 00-luvulla. (0. J. 
Nä.slund: Sågar, s. 26.) 

tyi, sitä tärkeämmäksi työkalukai saha metsä
töissä muodostui. 

Saadakseen tuotteensa kaupaksi valmlstivat 
sahatehtaat aikaisemmin kyläseppien·kehittämien 
mallien mukaisia sahoja, joten niitä tuli sangen 
monilukuinen joukko erilaisia. Keski- ja pohjois
Euroopan maissa, joita esitykseni koskee, on kaksi 
päätyyppiä edustet uina, nim. jännitetyt sahat, 
jotka sahatessa ovat kiinnitetyt jonkinlaiseen jän
nityslaitteeseen (kaareen, sahanpuihin jne.) ja 
jännittämättömät sahat, joiden terä pysyy suorana 
teräksen sisäisen jännit ksen avulla. Jännitetyt 

Kuva 7. Norrlantilainen b.alkosa.ha. (0. J. Näsltmd: ågar, 
. 31. ) 

sahanterät ovat ohuempia ja kapeampia kuin jän
nittämä tömien ahojen. Koska jännitettyjen a
hojen jännityslai tee ( ahanpuu ja kaaret) e -
tävät ahaama ta paksuja puita, onkin ahojen 
kesken ellainen t önjako e tä 25-30 m pak
sumpien puiden sahaukseen käytetään jänni tä
mättömiä n. . ju teerisahoja ja itä ohuempien 
sahaukseen jännite tyjä halko- tai kaarisahoja. 

Sen mukaan kuinka paljon ahat tarvit evat 
käyttövoimaa, jaetaan aha yhdenmiehen ja kah
denmiehen ahoihin. Jänni tämä tämä aha o at 
tavalli immin kahdenmiehen sahoja ja jännite yt 
sahat yhdenmiehen ahoja. Poikkeuksen tekevä 
n. s. ketunhännä eli yhdenmiehen ju teerit. Jän
nitetyissä yhdenmiehen ahanteris ä on hamma -
puoli ja eikäpuoli tavallisimmin uora ja hden-



Kuva 8. Harva ja tiheä kolroiohammastus . 

suuntainen toistensa kanssa. Kahdenmiehen sa
~oissa t~vataan sekä suoria teriä et ä myöskin 
Joko vam hammaspuoleltaan kaarevia tai sekä 
hammas- että selkäpuoleltaan kaarevia teriä . 

Kaikissa maissa on kolmiohammastus sahoissa 
kaikkein yleisin. Tämä johtuu ennen kaikkea 
siitä, että sen kunnostaminen on kaikista hel
poin ilman erikoisia hammastusvälineitä, ja työ
miehet suosivat sitä siitä syystä. Kolmiohammas
tuksessa erotetaan kaksi päätyyppiä, tiheä ja 
harva hammastus (kuva 8). H arvasta hammas
tuks~sta on _olemassa ~itten monia erilaisia yhdis 
telmam uotoJa hampaiden ryhmityksen ja ham
masvälien erilaisuuden mukaan (kuva 9). Enem
män tai vähemmän monimutkaisista hammastuk-

Kuva 9. Ryhmittä.inan kolmiohammastus. 

sista voidaan mainita M-hammastus (kuva 10), 
uurrettu M-hammastus (kuva 12), kruunu- tai 
amerikkalainen hammastus (kuva 10) Myläham
mastus (kuva ll , 13) ja keihä.shammastus. Näis ä 
hammastuk i sa on joko vain leikkaushampaita 
tai sekä leikkaus- että lakaisuhampaita. Lakaisu
hampaat voivat olla joko kolmiomaisia tai muun 
muotoisia. Hampaiden etäisyy toisistaan vaih
telee hampaan leve den ja hamma välin mukaan. 

Sahatyön os1tus hakkuutöi sä on angen huo
mattava. e riippuu paljon iitä, mitä or iment
teja kulloinkin valmistetaan. aksalaisen rehl
ken mukaan sahan käyttö hakkuukyp ien havu-

Kuva 10. Kruunu. ja :\f.hammastus, joissa sekä Ieikkaavia 
että lakaisovia h.ampaansivuja. 
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Kuva ll. Höylähammastus. Ylimpänä. amerikkalainen 
tukkisahan hammastus, alimpana ruotsalainen halkosaban 

h.ammastus. 

metsien hakkuussa ottaa n. 30 % hakkuuajasta. 
Puiden iän lisääntyessä sahatyön osuus kasvaa. 
Myöskin kovia lehtipuita kasvavissa metsissä se 
on. suurempi. Niinpä tekee sahatyön osuus van
hoissa pyökkimetsissä 60-80 % hald.'"Uutyöajasta. 
Hillin mukaan sahatyö ottaa työajasta pyökki
metsissä Yz, mäntymetsissä 1/ 3 ja kuusimetsissä 
1/ 4 • Venäläisen Foteefin mukaan sahatyön osuus 
on 21.3% koko päivätyöajasta ja Tonkelin mu
kaan paljaaksihakkuusaa pölkyttämissahaukseen 

Kuva 12. Saksalaisen Gerson sahan uurrettu M-hamm.astus. 

kuluu 32% puhtaasta työajasta. Omien tutki
muksieni mukaan koivuhalkojen hakkuusaa saha
työn osalle tuli 47.7 % yhteisestä kirves- ja saha
työajasta sekä 18.9 % puhtaa ta työajasta. 
Halkohakkuun luonteesta johtuu, että kirvestyö 
ottaa enemmän aikaa kuin sahatyö, ko ka hal
kaisuvaiheeseen kuluu huomattavan paljon kir
ve työtä. Sellaisten sorttimenttien valmistuk-
e a, joita ei halkai ta, sahalla on paljon uu

rempi osuus työ sä, Vuoriston muka.an paperi
puunteossa n. 26.5 % ja mäntytukkien teo sa 
n. 36 %-

ahan suuren merkityksen johdo ta met ätöissä 

Kuva 13. Höylähammastuksen toiminta sahattaessa. (Die 
Pflege der Waldsä.ge, s. 35.) 
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onkin aivan luonnollista, että tutkijat, jotka ovat 
harrastaneet metsätöiden tehostamista, ovat en
simmäiseksi tutkimuskohteekseen ottaneetkin 
juuri sahan. Sen tutkiminen on sitäpaitsi ainakin 
näennäisesti paljon helpompaa kuin kirveen, koska 
sen työtuloksen, sahanleikkauksen mittaaminen on 
helppo tehtävä. Kirveen työtulos on paljon vai
keampi mitata ja määrätä. 

Sahatutkimuksia on erittäinkin Saksassa suori
tettu sangen monia. Varsinkin viime vuosisadan 
toi elia puoliskolla oli tutkimustoiminta vilkasta. 
Koska näiden tutkimuksien selostaminen ei kuulu 
tämän esityksen puitteisiin sivuutan ne. Mainit
takoon vain, että huolimatta siitä suuresta työstä 
ja vaiva ta, joka sahatutkimuksiin ennen ensim
mäistä maailmansotaa uhrattiin, olivat käytän
nölliset tulokset verraten minimaaliset . Tämä 
johtuu ennen kaikkea siitä, että tutkijat eivät 
käyttäneet yhdenmukaisia tutkiniusmenetelmiä, 
minkä vuoksi tulokset eivät olleet keskenään ver
rannollisia. Toi'leksi jäivät tutkimustulokset 
useimmiten tutkijain salaisuuksiksi eivätkä tul
leet yleisemmin tunnetuiksi. Tähän oli syynä se, 
että kun tutkijat eivät kokeissa vaikuttavien mo
nien eri tekijäin sekä erilaisten tutkimusmenetel
mien takia päässeet yhtenäisiin tuloksiin ja vielä 
sangen vähiin kiinnittivät huomiota sahojen kun
nostamiseen. ja kunnostamisen vaikutukse.en sa
haustulokseen, eivät he päässeet päämääräänsä. 
jona oli useasti sahamallien parantaminen ja 
standardisoiminen. Sahojen teho ja laatu on lrui
tenkin tänäkin aikana jatkuvasti parantunut. 
Tätä ei ole luettava niinkään paljon suoritettujen 
sahatutkimuksien ansioksi kuin sahoja valmista
vien tehtaiden, jotka kova kilpailu sekä amerik
kalaisten sahojen tunkeutuminen Eurooppaan pa
kotti parantamaan tnotteittensa laatua. 

Vasta en jälkeen kun Ebersu:alden metsätyötie
teellinen laitos ensimmäisen maailmansodan jäl
keen ryhtyi sahatutkimuksia suorittamaan ja en
nenkaikkea niiden metodiikkaa selvittämään ja 
samalla alkoi kiinnittää suurta huomiota kunnos
tamistapoihin ja julkai i v. 1929 ensimmäisen sa
hojen kunnostamisoppaan, saatiin perusteet käy
täntöä varten. Sitä mukaa kun uusia tuloksia tut
kimuksista saatiin, otettiin oppaasta uusia pai
noksia vv. 1934, 1935, 1937 ja 1939. 

Venäjällä sahatutkimuksia on suoritettu var
inkin viime vuosikymmenellä ja useita kunnos

tamisoppaita on julkaistu. Ruotsissa ja Suo me -
akin on eräitä kokeita tehty, mutta toistaiseksi 

aivan riittämättömässä määrässä. 
Muissa Euroopan maissa on tähän mennessä 

verraten vähässä määrin tehty ahatutkimuksia. 
ahan ja sen kunno tamisen merkitys on kui

tenkin kaikkialla oivallettu, ja tutkimustulos
ten puuttuessa on koetettu koota käytännöstä 
havaintoja ja julkaistu niitä sitten ta. kukirjois a 
tai työkaluoppaissa. Puuttuvissa kohdin on uu
remmassa tai pienemmässä määräs ä turvauduttu 
ak alai iin tietoihin. Huomattavan lisän saha

tietoutta ovat antaneet Ruotsin sahanterätehtaat 
julkaisemalla viime vuosina pitkäaikaisen toi
mintansa aikana saamansa kokemukset sahan 

Kuva 14. Sahan terotus pinon pölkb.-yihin sahatuissa sahaus
raoissa. (Die Pflege der Waldsäge, s. 4.) 

kunnostamise ta. Saksalainen sahatehtailija Da
vid Dominicus on m ö kin monis a kirjoitelmis
saan ja kirja issaan aattanut kokemuksensa 

·julkisuuteen. 
Kun seuraava a lähden tarka telemaan niitä 

periaatteita, joita ahojen kunnostamisessa nou
datetaan, perustan e itykseni näihin eri Euroopan 
maissa julkaistuihin t ökaluoppai iin täydentä
mällä niitä ahatu kijain tutkimuksilla ja mieli
piteillä. 

Sahan lcunnostaminen. 

Sahan kunno tami e a voidaan eroittaa seu
raavat päävaiheet: Sahan kiinnittäminen ja jän
nittäminen lcunnostamista varten, hammasrivin ta
soittaminen, hamma välin syvyyden määrittel mi
nen ja hamma älien syve:ntämin~, hampaiden te
rotu.s, hampaiden haritus ja k1tnno tuk.sen jälkitar
kistu.s. Yleensä on kunno usjärje t kaikis a 
maissa uurin piirtein amanlainen. Mielipiteet 
tärkeimmistä kunno tu aiheista, terotuksen ja 
harituksen yöjärje yksestä ovat kuitenkin vas-

Kuva 15. Ruuvipen.k.kiin kiinnitettävä puinen sahan jän· 

nityslaite. (Die Pfleg der Waldsäge, s. 5.) 



Kuva 16. Puun runkoon kiinnitettävä badenilainen lrunnos
tusteline. (Die Pflege der Waldsäge, s . 7.) 

takkaisia. Keskieuroopan maissa suositellaan te
rotusta ennen haritusta. kandinavian mais a 
ja osalta meilläkin kehoitetaan harittamaan en
nen terotusta. 

Välttämätöntä luonnolli e ti on, e tä kaikkein 
ensiksi ta oitetaan sekä hamma kärjet et ä ham
ma välit. Selvää on myöskin, e tä a ta en jäl
keen kun hampaat ovat viilatut, oikea hari tami
nen on mahdollista. Jos haritetaan ennen tero
tusta niin, että hampaiden kärjet vielä ovat ~ o
tuksen jäljeltä, ei haritettaes a aada hampa1d~~ 
kärkiä ehdottoman tarka i amalle uoralle vu
valle sahan terän molemmin puolin ja viilauk en 
jäiestä on haritusta ehdo toma ti vielä korjattava. 
Kun haritetaan tero uksen jälkeen on aa vaara 
tarjona, että hampaan ter_äviä ..,ivuja: __ va?ffig?ite
taan ja joudutaan uonttamaan J~~-~ r01 us. 
Mutta harituk en tuleekin apahtua en tam varo
vas i. 

Kuva 17. ksalain n Daunin puunrunkoon kiinnit ttävö. 

lrunnostustclin . (Di Pfle d r Waldsäge · ·\ 
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Kuva 18. Käsikärryihin kiinnitettävä saksalainen Reppe
nin kunnostusteline. (Die Pflege der Waldsäge, s. 1.) 

Sahan kiinnittäminen ja jännittäminen. 

Sahan kiinnittämistä ja jännittämistä varten 
kunnostamiseen ryhdyttäessä on kaikissa m_aissa 
konstruoitu enemmän tai vähemmän montmut
kaisia laitteita. Yksinkertaisin tapa kiinnittää 
saha kunnostamista ja erikoisesti viilausta var
ten on sahata pinosta ulosvedettyyn pölkkyyn 
(kuva 14), pinon pääpuuhun tai kan~oon rako, 
johon terä pistetään. Saksassa on keh1te~ty mo
nia sellaisia kiinnityslaitteita, jotka työm1es hel
posti voi itse valmistaa. Kotona terotettaess_a 
voidaan ruuvipenkkiäkin käyttää tähän tarkm
tuk een (kuva 15). Saksalaisista kaupaksi pidet
tävistä kiinnityslaitteista suo itellaan seuraavia: 

Kuva 19. Ruotsalainen vanhanmallinen viilauspukki. 
(Sandvikens skogssågar, • 26.) 
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Kuva 20. Ruotsalainen Sandvikenin viilauspukki. (Sand

vikens skogesågar, s . 27.) 

Revierlörster H engstin Badenilainen puristin 
(Badische Kluppe) (kuva W), Revierförster Sc~ti
lerin Dauner jännityslaite (Dauner Span:"vornc~
tung) (kuva 17) ja Revierförster._ Brr~olzi?
Reppener Schärfkluppe (kuva 18). V~eks1 mai
nitussa voidaan sahan terä asettaa Vllstoon asen
toon ja sitä suositellaankin parhaana laitteena. 

Kuva 2L Ruotsalainen Sandvikenin halkosahojen viilaus

teline. (Sandvikens skogssågar, s. 27.) 

Ruotsissa on myöskin konstruoitu useita laitteita 
(kuvat 19, 20). Erikoisesti voidaa:n m.~inita 
Sandvikin halkosahoja varten konstruorma m~laus
teline (kuva 21 ), joka voidaan ilman ruuveja 
kiinnittää ahausrakoon, kantoon tai pölkkyyn 
(kuva 22). Sveitsissä käytetään Burkin viila~tS
pukkia, johon on mahdollista kiinnittää sahanterä 
ja samalla istua viilattaessa (kuv~ 23). Sa.man
tapaista laitetta käytetään myöskin Slovakia-saa. 

Kuva 22. Sandvikenin halkosahojen viilausteline kiinni

tettynä kannon päähän. (Sandvikens skogssågar, s. 28.) 

Kuva 23. veit iJäinen Burkin viilauspukki. (Emploi de 

Ia scie en foret et on entretien, s. 55.) 

Myöskin Työteho e~~ o~ ko~~ru.oinut viilaus
telineen. Edellä maiDittuJen lisäksi on olemassa 
suuri joukko tehda maise i valmistettuja kiin
nitys- ja puristuslaitteita, jo~a .. vain J?OD:ellakin 
on se vika, että ne ovat metsassa ra-skaita Ja han
kalia käyttää. 

Hammasrivin tasoitus. 

Jotta sahau.o/jälki t'ulisi tasaista, täytyy kaikkien 
sahan hampaitten olla yhtä korkeita.. Hampaiden 
kärjet on siis kunno tamiseen ryhdyttäessä ham
ma-skärkihöylällä ta oitettava niin että niiden 
pienet kolmiopinnat tulevat kaikki samalle suo
ralla viivalle tai sahois a, joilla on kaareva ham
masrivi, alkuperäisen muotoiselle kaarelle. Ha'"!'
maskärkihinjlät ova tavallisesti työ~~sten o~a 
vanha-sta viila ta tekemiä niin, että villa on kiin
nitett puupala een (kuva 24). Ruoti sa valmis
tetaan villan pitimiä myö kin rauda ta (kuva 25). 
Jotta sahoi a , joilla on kaareva hammasrivi, alku
peräinen kaarevuu voidaan äilyttää, on uude ta 
sahasta ote tava peltilevvlle tai pahville hammas
rivin kaa.va, jo a alkuperäinen kaarevuus säilyy 
ja johon aina voidaan hamma-srivin kaa1-e~utta 
verrata. Tällainen ham.ma tuskaava on hyva ole
masamuitakin sahoista, niin että hampaiden ja 
hamma välien alkuperäinen muoto ja koko säi-
lyy muisti sa. . . 

N. s. höylähamma teisten sahoJe~ lakaiSuha~
paat ta oitetaan sitä varten valmistatu a latt-

Kuva 24. Yksinkertainen puru;ta tehty kärkihöylä. (Hand
bok för huggare . 19.) 



Kuva 25. Raudasta tehty kärkihöylä.. (Randbok för hug
gare, s . 19.) 

tee~sa (kuvat 26, 27). Näiden lakaisuhampaiden 
kärkienhän täytyy olla alempana kuin leikkaus
hampaiden. Saksalaisten Gläserin ja tentzelin 
mukaan hampaiden korkeuseron tulee mänty- ja 
kuusipuussa olla 0. mm, pyökissä 0.4 mm ja 
tammessa 0.6 mm leikkaushampaiden tero uskul
man ollessa 35°. Sandvik-tehtaan Ruot issa ja 
Työtehoseuran uomessa suorittamien tutkimuk
sien mukaan halko ahanterän andvik 129 Ja
kaisu- ja leikkaushampaiden op imikorkeuseroksi 
saatiin tuoreessa mäntypuus a 0.5 mm, ja tuo
reessa hiukan jäätynee ä mäntypuu a 0.45 mm. 
Värmlands Skogsarbetsstudier on u kinut höylä
hampaisten halkosahojen tehoa hampaiden kor
keuseron ollessa erisuuruisen, 0.1--0.5 mm, ja tul
lut iihen tulokseen, että pienetkin erot parhaa ta 
mahdollisesta korkeusero ta vaiku ti a tehoon 
niin huomattavasti, että on a ete tava ky ym k-
enalaiseksi, onko n. s. hö lähamma teisten halko
ahojen käyttöä ollenkaan uo iteltava met ä

töissä. Koska puun rungoi a on huomattavia 
eroja puun ominaisuude a, tulisi korkeuseron a
hois a vaihdella rungo ta toiseen. enäläisen 
Hodorowskin mukaan täytyy korkeuseron olla 
pehmeäs ä puus a suuremman kuin kova a ja 
jäätynee ä puu a vaihdellen 0.5--0.1 mm. Ame
rikkalaisten tietojen mukaan korkeuseron tulee 
olla pehmeä ä puussa 0.55 mm ja ko a puus a 
0.35 mm. Venäläisen Tonkelin mukaan aihtelee 

Kuva 26. Höylähampaiden tasoituslaite tukkisahoja var
t n. (Randbok för huggare, s. 21 .) 
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Kuva 27. Höylähampaiden tasoituslaite halkosahoja var
ten. (Handbok för huggare, s. 22.) 

korkeusero halkosahoilla kovas a ja jäätyneessä 
puussa 0.3- 0.6 mm ja pehmeässä puussa 1 mm. 

Kun lakaisuhampaat ovat tasoitetut on niiden 
kärkien välinen uurre myöskin syuennettävä. 

Hammasvälin syvyyden määritteleminen ja ham
masvälien syventäminen. 

Hammasrivin tasoitus aiheuttaa automaatti
sesti hammasvälien syventämisen, ja jotta hampai
den muoto, suuruus ja kärkikulma säilyisi entisen
laisena, täytyy etukäteen hamma rivin alle mer
kitä viiva (kuva 28), johon asti hamma välejä 
saadaan syventää. Tämä syventäminen voidaan 
hyvin hoidetuissa sahoi sa toimittaa viilauksen 
yhteydessä. Huonosti hoidettujen sahojen ham
masvälit on ennen terotusta huolellise ti syven
nettävä ja poistettava niihin syntynyt n. s. ham
masliha viilan kapealla reunalla. Tätä työtä voi
daan jouduttaa n. s. hamma tans illa. illä ei 
ole kuitenkaan aivan täyteen syvyyteen syven
nettävä, vaan on lopputasoitu uoritettava vii
lalla. Hammasvälejä yvennettäe ä on pidettävä 
huoli siitä, että hampaiden alkuperäinen korkeus 
ja leveys sekä kärkikulma ja hamma välin uuruus 
säilyy eikä hamma väliin jää mitään epäta ai
suuksia, joihin sahanpuru voisi takertua ja vai
keuttaa sahan kulkua. 

Hamma välien syventämi en helpottamiseksi 
ovat sahatehtaat valmistaneet ja valmistavat vie
läkin ahoja, joissa hamma rivin taakse on ham
ma välien kohdalle tehty reikärivejä yksi tai 
useampia. Var inkin amerikkalaisis a ahoissa 
tavataan u ea ti tällaisia perforoituja teriä. ak-
alai en Ka tin 1 96 tekemien tutkimuksien 

Kuva 2 . Ha.mmastuksen alle merkitty viiva, johon asti 
hamm välit on syvenn ttä.vä. (Metsätyölmluopas, . 35.) 
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mukaan J. D . Dominicus & Söhnen valmistamat 
perforoidut sahat eivät olleet niin tehokkaita 
kuin reiittämättömät sahat. Mainitun saha
tehtaan hintaluettelossa sanotaan reiitetyistä 
sahoista m. m. seuraavaa: Meidän valmista
miemme reiitettyjen sahojen edut ovat seuraavat: 
Ne säästävät villoja ja viilaustyötä, sahojen kun
nostaminen voidaan suorittaa paremmin, mate
maattisen tarkasti sijoitetut reikärivit opastavat 
terottajaa niin, että hampaiden virheellinen vii
laus välttyy. Näillä sahoilla helpottuu sahajau
hon poisto sahausraosta, mistä on seurauksena 
paljon huomattavampi teho ja helpompi työsken
tely kuin reiittämättömillä sahoilla. Kast hyväk
syi alkupuolen tästä lausunnosta, mutta ei jälki
puolta. Hän oli sitä mieltä, että reikien kautta 
lisääntyvät terävät reunat sahanterän pinnassa 
aiheuttavat suuremman kitkan. Vain muuta
missa tapauksissa pyökkipuuta sahattaessa sai 
Kast reiitetyllä sahalla paremman sahaustuloksen 
kuin reiittämättömällä. Tästä hän teki sen johto
päätöksen, että kovassa puussa, jossa leikkaus
pinta on sileä, reiistä ei ole niin suurta haittaa 
kuin pehmeässä puussa. Gerlinghofin kokeissa 
eivät reiitetyt sahat myöskään kunnostautuneet. 
Niiden teho oli n . 30 % pienempi kuin muiden. 
Hän myöntää kyllä, että ne helpottavat kunnos
tustyötä, mutta epäilee, onko tämä etu niin suuri 
että se poistaa 30 % pienemmästä tehosta aiheu
tuvan haitan ja oikeuttaa säilyttämään reiitetyn 
sahan metsätyökaluna. Fuchsin kokeissa ei 
reiityksellä näyttänyt olevan mitään vaikutusta 
sahaustulokseen. 

Edellä sanotusta nähdään, että sahanterän 
reiityksen edut ovat hyvin kyseenalaisia. Reiitys 
helpottaa tosin hammasvälien syventämistä 
mutta reikiin takertunut sahanpuru aiheuttaa 
ahauspinnalla suuremman kitkan. Yleensä eivät 

nämä sahat ole päässeet suuremmassa määrin 
eurooppalaisten metsätyömiesten suosioon. 

Höylähammasteisia justeerisahojen hammas
välejä ei kunno tettaessa alenneta, sillä hampaat 
ovat niin pitkät, että niitä saadaan viilata kauan 
ennenkuin ne tulevat liian lyhyiksi. Suositellaan 
tehtaassa uuden hammastuksen tekoa. 

Hampaan kärkikulman suuruus vaihtelee sahan
mallin mukaan. Kastin mukaan on kärkikulmalla 
teräksen rinnalla ratkaisevin vaikutus sahan te
hoon. Hän on tutkimuksissaan tullut siihen tu
lokseen, että kärkikulman tulee olla mahdolli
simman terävä. v. Monroyn mukaan myöskin 
leikkau kyky on sitä suurempi, mitä terävämpi 
kärkikulma on. Yleisimmin hampaat sahoissa 
ovat 45°. Hodorowskin mukaan vaihtelee kärki
kulma Venäjällä 35-65°, mutta suositeltavin on 
40°. Stentzelin uusimpien tutkimuksien mukaan 
suositellaan Saksassa kolmiohampaille 38° kärki
kulmaa. Höylähammasteisten sahojen leikkaus
hampaille pitää Stentzel edullisimpana pehmeä.ssä 
ja kovassa puussa 700. Venäläinen Pedder suosit
telee pehmeässä puussa kolmiohampaille 40° ja 
kovassa puussa 50°. 

Hampaiden terotu . 

Erilaiset hammastusmuodot on kukin terotet
tava omalla tavallaan. Koska kolmio- ja höylä
hammastus ovat kaikkein yleisimmät hammastus
muodot metsäsahoissa rajoitun tarkastelemaan 
vain näiden hammastuk ien terotusta. Hampai
den viilaukse a käytetään kaikissa maissa lit
teitä, puukko- ja sulkaviiloja. Harvaa kolmioham
mastusta on edullista viilata litteällä villalla, 
jossa kapea sivu myö kin on hammastettu. Ham
mastuksissa, jossa hammasvälit ovat teräviä so
pii edullisesti käyttää puukko- ja sulkaviiloja. 
Pyöreiden hammasvälien syventämiseen tarvitaan 
pyöreäreunaisia villoja. Viilat ovat tavallisesti 
yksi- tai kaksihakkuisia. l\fet äsahojen viilaami
seen suositellaan yksihakkuisia viiloja, koska 
kaksihakkuiset viilat aiheuttavat pieniä tarpeet
tomia uurteita viilau pintaan. Gläserin ja Stent
zelin mukaan tulee viilat olla valmistettu korkea
laatuisesta valuteräksestä, jossa on vähintäin 
1 1/ 2 % hiiltä ja lisä ksenä kromia. Viilan hakkau.s 
ei saa olla liian hieno, mutta ei myöskään liian 
karkea. Edellämainittujen tutkijain mukaan 1 
pituussenttimetrillä pitää olla 20-24 hakkausta. 
Käytännö sä viilataan vielä angen paljon kolmi
kulmaviilalla. Sitä ei kuitenkaan suos-itella mis
sään maassa, sillä sillä tu kin voi viilata vahin
goittamatta naapurihamma ta. illä on lisäksi 
aika vaikea pitää oikeata viilau suuntaa. en 
käytöstä on tavallise ti eurauk ena e että a
han hampaat pienenemistään pienenevät ko ka 
hammasväliä yvennettäe ä viilataan hampaan 
juurta helpo ti ja hampaan väliin jää itäpaitsi 
helposti kohoumia, n .. hamma lihaa. Näiden 
viilojen suuri levinneisyy met ätöihin johtunee 
var inkin meillä iitä että niitä on verraten hal
paan hintaan kaikkialla aatavi a. seimmis a 
metsätyökaluoppai a kolmi.l1llmaviilan käyttö 
on kielletty. 

Kahdenmiehen ja yhdenmiehen justeerisahat vii
la.taan kiinnitettynä jonkinlai een puri twJ- ja jän
nityslaitteeseen jo· ta aikai emmin jo on ollu 
puhe. Ruot alaiset viilauspihdi tai pukit ova 
siten konstruoidu että saha on iinä 45° kul

. massa viilaaja ta poispäin. Kaari- ja halkosahat 
viilataan tavalli esti kehyksiin ä jännitettyinä niin 
että a emmalla kädellä tuetaan terää viilau -
kohdalta ja oikealla uoritetaan viilaus. Sand
vikin terotuspihti no 12 on kon truoi u halko
sahoja arlen. ahan erää ei tarvit e irroittaa 
ahanpui ta tai kaare ta. Tero u pihdis ä terä 

voida-an a etta-a mihin vinou a entoon tahan a. 
Kolmiomainen hamma voidaan viilata kol

mella eri tavalla: 
(Kuva 29.) l. Hampaan molemmat ivut viila

taan koko pituud ltaan hampaan juure ta kärkeen 
niin että iilau pinnat muodo tavat inokaiteen. 

(Kuva 30.) 2. Molemmat hampaan ivut viila
taan hampaan juure ta kärkeen a Ii btitenkin sillä 
tavalla että i ·zau pinnat tulevat kolmio-nmuotoi "ksi 
jääden hampaan reuna j'zL1Lripuole ta tyl äksi ia 
kärkipuolesta teräväksi. 

(Kuva 31.) 3. Ainoastaan hampaan kärki 



Kuva 29. Kolmiohammas, jonka sivut koko pituudeltaan 
on viilattu teräväksi. 

n. 1/3 hp,mpaan simtSta viilataan teräväksi. Tällä 
tavalla viilatun hampaan kärjen muodostaa kaksi 
kolmion muotoista viilauspintaa ja hampaan sivu
jen alaosat ovat viilaamattomat. 

Mielipiteet viilaustavoista ovat hyvin erilaiset. 
Ensimmäinen viilaustapa, jossa hampaan sivut 
juuresta kärkeen asti viilataan teräväksi, on kaik
kialla hyvin yleinen ja myöskin kaiki ta helpoin 
tapa. Ruotsalaiset sahatehtaat suosittelevat toista 
tapaa, joka aikaisemmin oli aksassakin hyvin 
yleinen. Tämä tapa vastaa sahan kaksinaista 
tehtävää. Sahan hampaan tehtävänähän ei ole 
ainoastaan leikata puusyyt poikki vaan m öskin 
kuljettaa syntyneet sahanpurut pois ahausraosta. 

Kuva 30. Kolmiohammas, jonka sivut on viilattu tyvestä 
kärkeen asti, mutta kärkiosa vain on terävä. 

H ammas voi leikata vain kärjellään muu o a 
hampaan sivusta työntää edellään sahanpurun 
ulos sahausrao ta. Ko ka hamma ei iis voi lei
kata koko sivullaan ei en väl tämä tä tarvit e 
olla koko mitaltaan terävä. Li äk i ön ää kohti
suora hampaan sivu sahanpurun paremmin ulo 
kuin viilattu, ko ka vinoa viilauspintaa m öten 
aina hienompaa purua voi ujua ahanterän i
vulle aiheuttaen kitkaa. Näin ollen on rii tä ä, 
kun hampaan kärki on ä in terävä kuten vii
meise sä tapaukses a. tentzel on u kinu el
laisten kolmiohampaisten ahojen tehoa, joiden 
hampaiden yläo a vain oli terotet u iis kolman
nen tavan mukaan. Kokeet o oi iva , e tä tällä 
terotuk elia saavutettiin 6 % tehon lisä ja pie
nempi voiman tarve. Hän on itä miel ä että 
ama tulos saavutetaan ahoilla, joiden hampaat 

ovat villatut toisen avan mukaan. 

Kuva 31. Kolmiohammas, jonka k:Arki 
teräviiksi. 

vain on villa tu 
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Koska kuitenkin hampaan kärjen viilaus terä
väksi niin, että viilauspinnat pysyisivät yhtä suu
rina ja viilaussuunta säilyisi samanlaisena ja 
kärkikulman suuruus sekä hampa.an muoto muut
tumattomana, vaatii erittäin suurta huolellisuutta 
ja tarkkuutta, pidetäänkin toisessa kohdassa mai
nittua viilaustapaa sopivampana. Tarkoituksen
mukaisen viilaustuloksen lisäksi siinä myöskin 
luonnollinen villan käyttö, työntö hampaan juu
resta kärkeen päin, parhaiten pääsee oikeuk
siinsa. Tämä tapa edellyttää, että sahan viilaaja 
on kokenut ammattimies, ja se tulee metsätöissä 
pääasiassa kysymykseen vain silloin, kun sahojen 
viilauksesta huolehtii erikoinen sahojen kunnos
taja. Milloin kunnostaminen jää tavallisten 
metsätyömiesten tehtäväksi, on ensimmäinen vii
laustapa varmin. Hampaan sivujen viilaaminen 
joka kohdasta yhtä leveäksi on paljon helpompaa 
ja työmies voi siinä tavassa helpommin säilyttää 
hampaiden ja hammasvälien alkuperäisen muodon 
sekä oikean terotuskulman, sillä villaa on silloin 
kuletettava vaakasuorassa suunnas a. Toinen ja 
kolmas tapa, kuten sanottu. vaativat jo paljon 
tarkempaa työtä. 

Venäläinen Hodorowski suosittelee ensimmäistä 
tapaa juuri sen helppouden takia. Myöskin aksa
laisessa työkaluoppaassa suositellaan ensimmäistä 
tapaa. Hodorowski huomauttaa kuitenkin, että 
paras tapa on toinen tapa, jos vain ammattitai
toiset kuunostajat ovat käytettävis ä. Hän pai
nostaa myös erikoisesti sitä, että ensimmäise sä 
tavassa on erikoisesti huolehdittava, että ainakin 
kärki on hyvin teräväksi viilattu. Värmlands 
Skogsar betsstudierin suorittamien tutkimuksien 
mukaan toisen tavan mukaan viilatun viilauspin
nan edullisin leveys (kohtisuora etäisyys t-erä
västä reunasta siihen pistee een, jo a villauspin
nat yhtyvät) halkosahanterillä jäätynee ä ja jää
tymättömässä puussa on 1.15 mm, yhdenmiehen 
justeereissa leikkaussivulla l. 70 mm ja leikkaa
mattomaila sivulla 1.50 mm. 

lfielipiteet terotuskulman suuruude ta vaihte
levat melkoisesti. Yleinen sääntö on, että terotus
kulman tulee olla kovaa puuta sahattae.s a suurem
man kuin pehmeää puuta sahaJJn,essa. Saksan 
metsätyötieteellisen laitoksen ensimmäisten tut
kimuksien mukaan terotuskulman tuli olla ko
va sa puussa 70-80° ja pehmeäs ä puus a 60°. 

tentzelin myöhäisemmät tutkimuk et ovat o oit
taneet, että kovan puun terotuskulmaluvu ovat 
liian suuria. Hän on sitä mieltä, että kovalle 
puulle kelpaa sama terotuskulma kuin pehmeälle
kin. Koska kuitenkaan ei ole elvitetty vielä 
kuinka terotus säilyy, jo kovaa puuta sahataan 
tällä alhaisella terotuskulmalla, suo ittelee hän 
terotuskulman alentamista kova a puussa 
70°:een. Saksan, Ruotsin, Slovakian ja Sveitsin 
työkaluoppaissa suositellaan pehmeälle puulle 60° 
ja kovalle puulle 65-75° terotuskulmaa. Venäjällä 
vaihtelee se käytännös ä 45~65°. Pehmeälie 
puulle suosittelee Hodorow ki 50° ja kovalle 
puulle 55°. Venäläinen Pedder uo ittelee terotu -
kulmaa 55-60°. Omien tutkimuksieni mukaan 
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Kuva 32. Viil!1us suoritetaan hyvässä valaistuksessa mo
lemmin käsin. (Sandvikens skogssågar, s. 25.) 

mänty- ja kuusipuulle soveltuu 54-60° te·rot~t,S
kulma ja koivupuulle 60° tai hieman suurempi. 

Höylähammastuksen leikkaushampaat viilataan 
kolmannen tavan mukaan, siis siten, että 1/3, ehkä 
vähemmänkin, hampaan kärjestä viilataan terä
väksi. Koska leikkaushampaiden tehtävänä on 
vain leikata puusyyt poikki eikä ollenkaan puh
distaa sahausrakoa, voi terotuskulma olla hyvin 
loiva. Sen suuruus on 1·iippuvainen teräksen laa
dusta vaihdellen Saksassa 35--45°. Ensiluokkai
sesta teräksestä valmistetuille sahoille suositel
laan 35°. Kun molemmat hampaan sivut ovat 
viilatut poistetaan vielä se harja, joka muodostuu 
hampaan kärjessä viilauspintojen yhtymäkoh
dassa, jotta leikkaushampaat eivät toimisi lastun 
s. o. sahanpurun poistajina. Gläserin ja Stentze
lin mukaan lisää tämä sahan tehoa 4 %:lla. Lo
puk i terotetaan lakaisuhampaat. Hampaiden 
kärkien sisäsivut viilataan niin että ne ovat 
kohtisuorassa sahan sivupintaa vastaan. 

Viilattae a sahan terää kunnostus- tai viilaus
laitteessa pidetään viilasta molemmilla käsin si
ten (kuva 32), että oikea käsi pitää villan varresta 

Kuva 33. Saha on viilaustelineessä 45° kulmassa. Sahan 
takana viilauskulmaviivoitus. (Sandvike~ skogssågar, s. 25.) 

ja vasen sen kärjestä. Villaa kuljetetaan kevyesti, 
mutta voimakkaasti painamalla hampaan juu
resta kärkeen tai vaakasuora ti niin että· se pureu
tuu hampaan sivuun luiskahtelematta. Kun viila 
on kärestä tyveen a ti työnnetty nostetaan se ylös 
ja palautetaan ilmateitse takaisin uutta työntää 
varten. Jotta viilate a jokainen työntö tapah
tuisi samansuuntaisesti, niin että jokaiseen ham
paaseen tulisi sama terotush."Ulma, suositellaan 
kaikissa maissa etenkin tottumattomille työläisille 
viilauskulmaviivoitusta (kuva 33), johon viilaus
kulmaa osoittavat viivoitukset on piirretfy. Vii
lauskulmaviivoitus asetetaan ahanterän taakse 
ja villaa kuljetetaan aina viivojen suuntaisesti. 
Tehdasmaise ti valmistetuissa viilaus- tai kunnos
tuslaitteis a on tavallisesti tällainen viilauskulma
viivoitus. Erikoisia viilaus ärmiöitä on myö kin 

Ku a 34. Aron viilaW!ärmiö halkosahoja varten. (Met ä

työkaluopa s. 3 .) 

kehitetty varsinkin aksa a. Erä ellainen, 
joka voidaan ripu taa riippumaan ahanterään 
käy nimellä » chärfkantel nach R ei ig~. Hal
ko ahoja varten olen it e konstruoinu viilau -
särmiön joka lienee Met ä ökaluoppaan ku a ta 
tunnet u (kuva 34). e on neliskulmai e ta puusta 
tehty, 30 m mittainen jonka molemmin puolin 
ovat viilauskulmaviivoitukse pehmeälle ja ko
valle puulle ekä molemmin puolin alao a a a
hausrako, johon terä ijoitetaan. Terä luistaa 
rao a ja ärmiö tä voidaan pitää kiinni va em
maila kädellä, ja itä voidaan iirtää vaivattoma i 
eteenpäin i ä mukaa kuin viilau edi tyy. 

Kun joka o· en hampaan molemmat ivut ovat 
viila u , käännetään aha ympäri ja viilataan toi
set hampaa . :veit - ä opetetaan t ökalukur -
seilla työmiehe villaamaan va emmanpuoleiset 
hampaiden sivu oikealla kädellä ja oikeanpuolei
set va emmalla kädellä. Väitetään, että kun yö-



mies tämän oppii, hän voi paljon paremmin pitää 
huolen siitä, että terotuskulma tulee samanlainen, 
ja yleensä hän voi pitää silmällä hampaan kärkeä. 

Halko- ja kaarisahojen viilaus, ellei niitä varten 
ole olemassa erikoista kiinnityslaitetta suoritetaan 
oikealla kädellä tukemalla terää va emmalla kä
dellä viilauskohdalta jok.o paljaaltaan tai viilaussär
miöllä (kuva 35). Viilaus tapahtuu muuten samoin 
kuinjusteerienkin hyvässä valaistuk e a. Terotuk
sen aikana tai jälkeen poistetaan hampaan sivuun 
tarttunut kierre ja villajauho viilankärjellä. puu
kolla tai hioinkivellä. Stentzel suosittelee erikoisesti 
hampaiden hiomattoman sivun sivelemistä hioin
kivellä, koska se vähentää vastusta. Terotuskulman 
tarkistusta varten on koru truoitu erilai ia tero us
kulmami tareita. 

Hampaiden harittaminen. 

Toinen sahan kuuno tamisen tärkeimmistä vai
hei ta on hampaiden haritus, jolloin hampaat tai-

Kuva 35. Ruotsalais n halkooah n viilau..~ ilman , -iilaus

telin ttä. (Sand,·ikl'nS . kogssågar, s. 2.3.) 

vute aan Yuorotellen oikealle ja a:-emmalle. 
Harituk en ta,rkoituksena on tää ahant rän ja 
salw,usraon einämien väli n kitkan yntyminen. 
Ko ka kitka on . itä uurempi mitä pitempi ja 
karkeampisyi tä puuaine on, tä yy harituksen 
pehmeä sä puu . a, jonka leikkau pinta on ro oinen, 
olla uur mpi kuin kova ' a lyhyt yise:- ä puus. a 
jolla on sileä leikkau' pinta. Ki kaa on voitu jo 
uur ti väl ää . illä. että :-ahojen terät valmiste

taan etkäpuoleltaan ohuemmiksi kuin hamma -
puolelta. Hari uksen ·uuruu riippuu puulajista, 
puun läpimi a ta. hamma:-muodo ta, ahanterän 
leve de. tä ja il ·de. tä :-ekä yömiehen aitavuu
de. ta. Aikai emmiJ a kokei'~a kiinnitettiin ver
raten vähän huomiota haritukseen. a. ta ensi.m
mäi en maailmansodan jälkeen on i ä ko kevia 
kokeita uoritettu. Monet tutkijat jättävä u ki
muksiansa selo:'tae. aan mainit ematta m.itään 
hari uksesta. He ' l 77 kyllä jo huomau taa. 
että jäätynee ä puu ' a haritu.' voi olla pienempi 
kuin tuor e a . ulas a puu~ a. Lorey jo amaan 
aikaan t ki kokeitakin harituksen vaikutuks :'ta 
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sahan tehoon ja tuli siihen tulokseen, että n. s. 
susihampaisen sahan teho lisääntyy harituksen 
suuretessa. Kolmiohampaisille sahoille on l.5 mm 
haritusväli sopivin. Hän oli myöskin sitä mieltä, 
että sahan paksuudella on vaikutusta harituksen 
suuruuteen niin, että mitä paksumpi sahanterä on 
sitä suuremman täytyy harituksen olla. Gayerin 
mukaan haritusväli.n tulee olla pyökkipuussa kaksi 
kertaa terän paksuus ja mäntypuussa kolme ker
taa terän paksuus. Kast ja v. Monroy käyttivät 
kokeissaan haritusväliä, joka oli kaksi kertaa te
rän paksuus kovas a puussa ja kolmenkertainen 
pehmeässä puussa. Amerikkalaisissa ahoissa v. 
Monroy mainitsee harituksen olevan pehmeässä 
puussa 1/3 ja kovassa puussa 1/4 terän paksuu
desta. Graf tutki sahausaparaatillaan harituksen 
vaikutusta ja tuli tulokseen, että edullisin haritus 
70 % vesipitoisessa kuusipuussa on 0.75 mm ja 
pyökkipuussa 0.3 mm. Haritu aa olla mieluim
min liian suuri kuin liian pieni. trehlken mielestä 
edullisin haritus mäntypuussa on 0.55 mm. Glä
ser oli sitä mieltä, että harituksen vaikutusta ei ole 
tutkittava sahausaparaateilla, kuten Lorey ja 
Graf tekivät ja jota Strehlkekin suo itteli. Hän 
suorittikin tutkimukset, jotka ovat ensimmäiset, . 
laajemmat tällä alalla, koehenkilöillä. Hän huo
masi, että sahan teho lisääntyy mitä pienempi 
haritus on. Hän tuli siihen tulokseen, että hari
tuksen suuruus on henkilökohtainen ja riippuvainen 
suuresti työmiehen taitavuude ta. }1itä taita
vampi hän on itä pienemmällä harituk elia hän 
tulee toimeen. Ei ole tarkoituk enmukaista vaatia 
määrätynsuuruista haritu ta työmieheltä, vaan 
ainoastaan yhdenmukaista haritusta. Hän väittää. 
myö kin, että mitä leveämpi sahan terä on itä 
uuremman harituksen se vaatii. tentzelin mu

kaan vallitsee harituksen ja terotuskulman välillä 
määrätty riippuvaisuussuhde. Mitä loivemmaksi 
hammas on terotettu, sitä uurempi on itä koh-
aava sivu tapaine, ja mitä suurempi e taa. on 

sitä helpommin haritus häviää. 
Ylimalkaan voidaan anoa, että haritus vaihtelee 

0.2 mm-0.7 mm. e merkitsee siis itä, että ham
paan kärjet ovat mainittujen mittojen verran tai
vutetut ulospäin sahanterän pinnasta. Uusim
pien ruotsalaisten tutkimuk ien (Värmlands 

kogsarbetsstudier) mukaan suo itellaan harituk
en tandardiarvoiksi kaarisahoille jäätynee ~ä 

puu sa 0.15 mm, sulassa puussa 0.20 mm ja yhden 
miehen justeerille vastaavasti 0.20 ja 0.25 mm. 
It e olen havainnut tutkimuksieni perusteella, että 
havupuissa riittää 0.2 mm ja koivu- ekä jääty
nee ä puu sa 0.1-0.15 mm halko ahoille. Ton
kelin mukaan käytetään Venäjällä talvella 0.1-
0.2 mm ja kesällä 0.2- 0.4 mm haritu ta. Jus
teerisahoille suosittaa venäläinen Pedder peh
meä ä puussa 1 mm ja kovassa puussa 0.5-0.6 
mm haritusta. Kaikista tähäna tisista kokeu ta 
kä ilmi, että on mahdotonta tarkasti määritellä 
kuinka suuren harituksen tulisi olla,. On koetettat.'(], 
tulla toimeen mahdoUisimman pienellä lw,rituksella 
ja kokeilemalla, löytää kuhunkin tapaukseen parlULi
ten sopiva lULritussuuruus. Harituksen uuruudella 
s-inänsä on paljon pienempi merkitys kuin illä, 



Kuva 36. Haritusrauta ja erimallisia harituspihtejä. (Sand
vikens skogssågar, s. 31). 

että haritus on kaikissa hampaissa ehdottomasti sa
man suuruinen. 

Haritus tapahtuu tavallisimmin haritusrau
dalla. en ohessa käytetään muitakin välineitä 
kuten haritustankoa ja harituspihteiä (kuva 36). 
Viimeksimainitut, joissa on erikoinen haritus
a teikko. ovat erittäin käytännöllisiä laitteita. 
Niillä on vain se suuri varjopuoli, että niillä ei saa 
haritusta yhdenmukaiseksi, koska ?ampa~den k?
vuus on erilainen, joten ne reagoivat en tavom 
samanlaiseen taivutusvoimaan, joka harituspih
deillä aikaansaadaan. Keskieuroopassa käytetään 
ju teerisahojen. erittäinkin höylähammasteiste_n 
harituk e a vielä aika paljon haritusvasama 7a 
alasinta. 

Yleinen ääntö harituksessa on, että haritet
taessa ei saa taivuttaa koko hammasta sivulle, vaan 
korkeintaan 2/ 3 hampaan pituudesta käriestä lu
l-ierz. Tä tä seikasta ei ole vielä mitään tutki
muksia olema sa. On olemassa mielipiteitä, joiden 
mukaan ei aisi taivuttaa kuin 1/ 3 hampaan pi
tuude ta. Toiselta puolen ollaan sitä mieltä, että 
ellaiset leikkaushampaat, joiden täytyy myö kin 

toimia sahanpurun poistajina, kuten kolmioham
ma tuk e sa, voidaan taivuttaa koko pituudel
taan. Sahatehtaat neuvovat kuitenkin välttämään 
koko hampaan taivuttamista iuu1·esta asti, kosl·a 
aina on vaara tariona, että hampaan iuureen syntyy 
murtumia ia hammas katkeaa. Olen keskustellut 
asiasta saksalaisen sahatehtailija David Domi
nicuksen sekä Ruotsin sahanterätehtaiden insi
nöörien ja johtajien kanssa ja he sanoivat, etteivät 
he sitten enää mene va tunseen sahoistaan, jos ne 
haritetaan niin, että koko hammas taivutetaan 
juuresta asti. Höylähammast_eiste~ sa~oj~n leik
kaushampaista taivutetaan vam ulom karki, koska 
nämä hampaat eivät saa toimia lakaisuhampaina. 

SANDVIK ~ 
N2.121 ~elein~~ · 

Ku,·a 37. Ruotsalainen mh·ikenin haritusmittari. (Sand

vikens , kogssågar. ~ · 32.) 

Ko ka höylähamma tei tenkin sahojen selkäpuoli 
on ohuempi kuin hamma puoli , riittää pehmeässä 
puussa 0.25'--0.35 mm haritu ja kova sa puussa 
0.1-0.2 mm haritu . 

Yhdenmukaisen harituk en aikaansaaminen 
vaatii jokaisen hampaan harituk en tarkistamista 
heti taivutuk en jälkeen. Haritusmittm·eita on 
kon truoitu u eita erilaisia ja niitä almi tetaan 
tehdasmai esti u ea a maa a (kuva 37). uden
aikaisimpia ja tarkimpia ovat n. . vieterimittarit. 
Metsätyömiehet käyttä ät ta>alli e ti yksinker_.. 
taisia itse valmi tamiaan n. . ki oja. 

Kahdenmiehen ja yhdenmiehen ju teerit harite
taan tavallise ti ktmnostu telinee ä. Haritet
taessa sahan terä kulkee va emman kä ivarren 
alitse. Joka toinen hamma taivutetaan oikea sa 
kädessä olevalla haritusraudalla va emmatie ja 
vasemmalla kädellä tuetaan ahan terää haritu -
kohdalta ekä siinä käde ä olevalla haritusmitta
rilla tarki tetaan heti harituk en uuruu (kuva 
38). Kun toinen puoli hampai ta on haritettu 
käännetään aha ja toinen puoli haritetaan. Venä
jällä ja o aksi uome akin haritetaan siten että 
taivutetaan hampaat oikealle. Tä ä tapaukse sa 
täytyy pitää ekä haritusrauta että hari u mittari 
oikea a käde ä. Edellinen tapa on luonnolli-
empi koska illoin molemmat kädet joutuvat työ

hön. Hampaita on tai?:·utettm·a hitaasti ia rauhal
lisesti ia tait7utu ia mittaus toi ~~/lava siksi ku"!'·nes 
harit~t on annet~m zmr11inen. Akkinäi ellä talvu-
uksella saatetaan vahingoittaa hamma ta niin 

et ä e murtuu. Kylmällä ilmalla täytyy hampaita 
lämnn.ttää ennen haritu ta. 

Kuva 3 . Haritett on haritusrauta oikeassa ja haritus
mittari vasemmassa kiid sä. ( d\-ikens ko ~ ågar. . 49.) 



K umwstuksen tarkistus ja sahan lwito. 

Kun sahanterä on viilattu ja haritettu, täytyy 
terotus ja haritus vielä tarkistaa, e tä ne ovat kai
kissa hampaissa yhdenmukai et. Kaikki jälelle 
jääneet virheet on korjattava. Hampaan kärkiin 
ei saa jäädä tasotuksesta aiheutuneita valkeita 
pintoja ja hammaskärkien tulee olla samalla suo
ralla viivalla molemmin puolin terän keskiviivaa. 
Parhaiten voi tottunut työmies tarkistaa sahan 
tekemällä sillä muutamia ahauksia. ahan ku
lusta ja leikkauspinnan laadusta kykenee hän 
päättelemään vastaavatko terotu. kulma ja hari
tus tarkoitustaan. 

Eräs tärkeä kysymys sahan lrunno. tamisessa 
on: Kuinka usein kunnostus on toistettava~ Tä
hän ei voida mitään yleistä ääntöä antaa, sillä 
kunnostamisen toistaminen riippuu sahattavan 
puun laadusta, ilman lämpö"ilasta, sahateräksen 
kovuudesta ja muista ominaisuuk i ta, terotus
lruJman ja harituksen suuruude ta, työpäivän pi
tuudesta, työntekijän taidosta ja työn intensiivi
syydestä. Metsätyömiehen täytyy nämä tekijät 
huomioon ottaen kunnostamiatoimenpiteet tois
taa niin usein kuin sahan täydessä teho sa pitä
minen vaatii. Hyvät metsätyömiehet korjailevat 
sahansa terotusta ja haritusta päivittäin. Tavalli
simmin neuvotaan ainakin kerran viiko sa suorit
tamaan täydellinen kunno taminen. enäläi en 
Tonkelin mukaan uuden ahanterän kunnosta
minen ottaa aikaa 2 tuntia ja käyte yn ahan kun
nostamiseen kuJuu n. 35--!5 minuuttia. 

Erilaisten saha- ja hamma tu mallien kunnos
tamise sa on omia erikoi uuk iaan ja nil{ ejään 
mutta suurin piirtein nouda taa e edellä elostet
tuja suuntaviivoja. ämä pääperiaa teet voidaan 
kiteyttää seuraaviin päätelmiin: ahan hampai
den alkuperäinen koko ja muoto on äilytettävä, 
kärkikulman, terotti,Sk:ulman ja ha1·ituk en tulee olla 
yhdenmukainen kaikissa hampais a. K un1WSl1.tk
sen yhdenmukaisuudella on paljon SU'ltrempi mer
lcitys kuin kulmien ja harituksen 11tääräsuur-uudella. 
Huolellisuus ja tarkkuus lcunnostam,i es a johtaa 
työtelwn kolwamiseen. 

Käytön aikana on sahoja huolellisesti hoidettava. 
hanterä on pidettävä puhtaana pihka ta ja kai

lti ta ro ki ta sekä varjeltava ruo ' umi. elta. Jo 
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ruostetta on päässyt tuJemaan, on se poistettava 
esim. paloöljyllä. Kun sahaa joudutaan säilyttä
mään pitemmän aikaa käyttämättömänä, on se 
huolellisesti rasvattava tai öljyttävä. Sahaa ei saa 
työpaikalla huolettomasti viskellä. Kun jänni
tettävää sahaa ei käytetä, on sen jännitystä löy
sennettävä. Käytettäes ä taas on aika ajoin tar
kattava jännitystä, ja kun terä on kuJunut, on sen 
kiinnitys sahanpuihin uusittava tekemällä uudet 
reiät terän päihin. Kun sahanterä katkeaa heite
tään se tavallisesti pois. Venäläiset Pleschkow, 
Beljakow ja Zanin suosittelevat kuitenkin terien 
hitsaamista jota varten he esittävät erikoisia hit
saustapoja. 

Kunnostamiataidon edistämiseksi ja levittämi
seksi on miltei kaikissa maissa järjestetty metsä
työläisille kursseja, joilla on neuvottu tarkoituk
senmukaisten työkalujen hankkimista ja kunnos
tamista. Viime aikoina erikoisesti on kaikissa 
maissa pyritty löytämään tarkoituksenmukaisim
mat ja tehokkaimmat sahat ja hammastusmuodot 
sekä kehitetty kunnostusvälineitä. Lisäksi on 

· kiinnitetty vakavaa huomiota tapaturmasuoje
luun ja m. m. valmistettu erikoisia lcunnostu.sväli
neistöjä ja työkalusuojuk.sia niiden 1..'"1lljetusta 
varten. 

Loppuhuomautuksena voidaan sanoa, että vii
meistä sanaa ei sen paremmin tehokkaimmasta 
sahasta kuin sahan hammastuksesta ole vielä sa
nottu, eikä myöskään sahan kunnostami essa 
vielä läheskään tunneta kaikkia yksityiskohtia. 
::V[utta ilahduttavana ilmiönä on pidettävä, että 
tutkimus tällä alalla on voimakkaa sa nousussa ja 
yhä enemmän ja enemmän voidaan näi ä asioissa 
turvautua tieteen avulla hankittuihin tosiseikkoi
hin eikä ole tarvis luottaa pelkkiin kokemuksen 
kautta saatuihin tietoihin. 

aksan metsätyötieteellisen laitoksen johtaja, 
profe sori Hilf on ilmaissut ajatuksensa työkalu
jen kunno tamise ta seuraavilla anoilla: Kaikki 
käytännössä suoritetut tutkimukset ovat aina osoit
taneet sen pääperiaatteen oikeaksi, että on paljon 
tärkeämpää kunnostaa jokapäiväises ä käytössä 
oleva työkalu kunnollisesti ennenkuin hankki4 kal
liita suuritehoisia työkaluja, joiden telw lyhyen käy
tön jälkeen heikkenee. 
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TYÖN SUUNNITTELU METSÄTÖISSÄ. 
Metsänhoitaja A. J. Ronkanen. 

Olemme näillä kursseilla kuulleet monenlaista 
rationalisoimisesta ja siihen läheisesti liittyvistä 
asioista, mutta siitä, mihin tämä työ, jota on tar
koitus järjentää, kohdistuu ja missä työskentely 
tapahtuu - nimittäin puusta ja metsästä, on 
ollut vähän puhetta. Minulla ei ole tilaisuutta eikä 
sitäpaitsi kuulukaan esitykseni puitteisiin puhua 
laajemmin kummastakaan - enempää puusta 
kuin metsästä, mutta koska ne osaksi määräävät 
ne suuntaviivat, joiden mukaan työn suunnittelu, 
rationalisoiminen, vieläpä suurelta osalta koko 
kansantaloutemme on ohjattava, on viittaus näi
hin paikallaan. Tämä viittaus voinee tuntua hie
man kaukaiselta lähtökohdalta esitykselleni, 
mutta erään metsikön kuvaus selvittänee syy
yhteyden. Ajelimme viime talvena erään järjen
tämisestä innostuneen metsänhoitajan kanssa 
metsähallinnon leimikon hakkuulta ja tultuamme 
yksityismaan kohdalle kysäisin: minkä merki
tyksen arvelet rationalisoimisella olevan tuon met
sikön ulosotossa 1 Hän ei osannut siihen mitään 
vastata, enkä itsekään, ja kun sitä yhdessä 
pohdimme, päädyimme siihen lopputulokseen, 
että nykyisin työmenetelmin ja -välinein työsken
neltäessä on rationalisoimisella siinä tapauksessa 
hyvin vähän -jos ollenkaan merkitystä. Käsi
tykseni mukaan asianlaita ei juuri parane metsä
työn mahdollisesti joskus tulevaisuudessa koneel
listuessakin nykyistä pitemmälle. Metsikön ni
mittäin muodostivat muutamat harvassa kasva
vat lepät, erittäin oksaiset ja huonomuotoiset 
männyt ja kuuset, joukossa joku vaivainen koi
vunkäkkyräkin. Lunta oli yli metrin ja >>pohja>> 
oli sula, mahdollisesti hieman soistunutkin. Täl
lainen metsikkö ei mitenkään ole harvinainen 
eikä haettu esimerkki, vaan niitä, jopa metsälöi
täkin, on pelottavan paljon. Halusin tuoda 
tämän esille sen seikan alleviivaamiseksi, että 
metsätöiden järjentäminen ja metsänhoito kuuluvat 
aivan olennaisesti yhteen, samoin kuin näihin liit
tyy työn suunnittelukin. Kuvaamastani metsi
köstä puun otto käyttöön vaatii niin paljon sel
laista työtä - miehen ja hevosen kahlaamista 
paksussa hangessa - joka ei ole rationalisoita
vissa ja lisäksi karsimista ennen kaatoa ja kaadon 
jälkeen, puhumattakaan oksien ja runkomuo
don aiheuttamasta muun työn vaatimaata lisä
aja ta, että, vaikka meillä olisi esim. kuinka hyvin 
kunnostetut työvälineet tai tehokkaat työotteet 
tahansa, niiden vaikutus työajan lyhentäjänä on 
tavattoman paljon pienempi kuin esim. normaa
lisessa metsikössä - puhumattakaan siitä, että 
maa on tuottanut vähän ja lisäksi ala-arvoista 
raakaainetta. 

Metsätalouden kataottaneen yleensä onnistuvan 
parhaiten silloin, kun sitä harjoitetaan suuromis
tuksen pohjalla. Tällöin on ajateltu lähinnä puus
ton säästämistä ja metsänhoidon pienomistukseen 
verrattuna korkeampaa astetta. Nyt ja tulevai-

suudessa astuu näiden yiden rinnalle myös metsä
töiden rationalisoimiskysymys, jonka vaatimukset 
työn suunnittelussa samoin kuin itse työn suun
nittelunkin optimaaliset edellytykset täyttyvät 
vasta riittävän suurilla työmailla. Metsien omis
tuskysymys olisi siten myös yksi rationalisoimis
kysymyksistä. Tällä hetkellä ollaan metsien omis
tuksessa menossa kaikkea muuta kuin edulliseen 
suuntaan järjentämisen kannalta katsoen, mutta 
sekä sosialipoliittiset että puhtaasti poliittiset sei
kat sanelevat ratkaisuja, joihin ei voitane vaikut
taa muilla järkisyillä, ja sen vuoksi ei tähän 
kysymykseen ole syytä puuttua sen enempää. 

Kun seuraavassa esitän muutamia näkökohtia 
työn suunnittelusta metsätöissä, rajoitan ne kos
kemaan vain hakkuuta ja ajoa, koska metsähoi
dollisten sekä uitto- ja lastaustöiden suunnittelu 
vaatisi aivan erillisen selvittelynsä. Sitäpaitsi 
tarkastelen työn suunnittelua enemmän . suurpiir
teisesti menemättä detaljeihin kovinkaan monesti . 

Työn suunnitteluna pitäisin työnjohdon toi
mintaa työn taloudellisesti edullisimman suori
tuksen selvittämiseksi. Työn suunnittelulla pyri
tään myös et imään uusia työtapoja ja menetel
miä, jotka paremmin vastaavat taloudellisuuden 
vaatimusta, poistamaan tai ainakin vähentämään 
sekä työhön liittyviä että siitä riippumattomia 
tekijöitä, jotka pienentävät työtulosta ja aiheut
tavat ajan hukkaa ekä yömaalla että sen ulko
puolella. 

Jotta työn uunnittelussa voitaisiin ottaa huo
mioon riittä ä ti met ätyön järjentämiseen liit
tyviä seikkoja, näiden uunnitelmien toteuttaminen 
on alotettava jo uunnitellun työmaan leimauk
sessa. Ja leimikon on oltava riittävän suuren. 
Näistä vaatimuksista ymmärrettäneen, miksi 
edellä olen kosketellut m. m. metsänhoitoa ja 
maanomi tusoloja. - Opiskeluajaltani ei ole jää
nyt mieleeni minkäänlaista mainintaa siitä, että 
leimauksessa olisi otettava huomioon mahdollisesti 
muitakin näkökohtia kuin puhtaa ti metsänhoi
dollisia, ja ainakin minä jätin tämän laitoksen 
sellaisin periaattein, e tei saakaan ottaa huo
mioon muita kuin metsänhoidollisia näkökohtia. 
Nyt olen halukasa ettamaa~D leimikolle koko jou
kon muitakin vaa imuksia, joiden ei kyllä tarvitse 
olla ristiriida sa eivätkä toiselta puolen ainakaan 
pahMti saa olla ristiriida a metsänhoidon peri
aatteiden kans a, mutta jotka ovat käsitykseni 
mukaan siksi painavia, e tä. niiden täyttämiseksi 
aattaa olla pakko hieman poiketa met änhoidon 

»dogmeistat. 
Aikoinaan keskustel iin innokkaa ti harvennus

hakkausten tarkoituksenmukaisuude ta sekä har
vennu a tee ta. Meikäläisillä met änhoitomiehillä 
oli met ä yön ra tionali oimi enkin kannalta kat-
oen e oikea periaate, että harvennettava on. 

Tällä ta oinhan ka vu saada-an tkerä yksi& pinta
alayksiköllä. lukumäärältään pienempään ja laa-



dultaan parempaan runkomäärään jota hakatta
essa työsaavutukset ovat ratkaisevasti parem
mat kuin suurilukuista ja osaksi heikkolaatuista
kin runkomäärää pinta-alayksiköitä hakattaessa. 
Harvennusasteesta ja -tavasta olisin rationalisoi
misen kannalta valmis hyväksymään voimakkaan 
yläharvennuksen (joka ei kuitenkaan saisi olla 
kaavamaisesti pelkästään yläharvennus, vaan jos-
aio määrin myös alaharvennus). 

Tällaisilla metsänhoidon periaatteilla luulisin 
olevan helppoa täyttää leimikolle a etettavat eu
raavat vaatimukset: 

1) riittävä puumäärä pinta-alayksiköllä, 
2) pienin kaupan kohteena oleva runko 2 m X 

10-ll cm, 
3) eri puutavaralajit joko iten leimattava, että 

ne teknillisesti voidaan ottaa samanaikai
sesti, tai sitten leimikko niin tiheäksi, että 
on mahdollista ottaa vaikka jokainen laji 
erikseen, vaikka tämä viimeinen seikka sotii 
kyllä järjentämisen periaatetta vastaan, 
mutta sitä ei aina voida välttää. - Kun näi
hin lisäämme vielä aikaisemmin mainitun 
leimikon riittävän koon 4. kohdaksi, tär
keimmät periaatteet lienevätkin mainitut . 

1) Pinta-alayksiköitä hakattava ta riittävä tä 
puumäärästä ei liene tehty mitään tarkkoja tut
kimuksia tai laskelmia, mutta nykyolois a olisin 
valmis asettamaan alarajaksi vähintään 15 m3fha, 
normaalisissa oloissa etelä- uome a parhailla eu
duilla mahdollisesti hieman allekin. On huomat
tava, että vaikka tiheys (harvuu ) ei kesäteon ai
kana olekaan niin perin ra kaiseva ja uuri han
kaluus, se talvella- ja varsinkin ellaisina paksu
lumisina ja rehuköyhinä talvina kuin kuluneet 
talvet ovat olleet, on ön ää. töön erittäin 
ratkaiseva ti vaikuttava tekijä , joka leimikon 
Ieimaajan olisi aina huomioitava. Näin ei lähe -
kään aina tapahdu. - Nykyisten u kimusten tai 
mainintojen ei voida kat oa ihe den vaiku usta 
vielä lopullise ti elvittäneen vaan perusteelli-
empi . elvitys arsinkin ajo ta on älttämätön. 

Olenkin sitä mieltä että leimikon tihey vaiku taa 
enemmän t öaikaan kuin ällä hetkellä -tutki
musten mukaan - pidetään oikeana - ja ar
sinkin, että lumihankaluus aivan eri tavalla lisää 
työaikaa harvoissa kuin tiheis ä lei.mikois a. 

2) Maini in pienimmäk i kau1XLn kohteena ole
vaksi rungok i 2 m X 10- ll cm. Tällöin on lä
hinnä ajatel u paperipuu a, joka hakataan 7 
cm:iin. Pienimmän rungon määri tely aa taa 
untua hieman oudolta, mutta a ia on iten, e tä 

pyrittäes ä oikeudenmukaisuuteen palkkaukse a 
tätä kokoa pienemmistä rungoista hakattavalle 
tavaralla olisi maksettava korkeampi palkka 
mutta en erottaminen muusta ta ara ta on 
taa en tiliteknillinen mahdottomuus. Kun lisäksi 
otetaan huomioon, että k.-m3:n hakkaaminen e im. 
2 m X 7 cm:n rungoista on n. 4: kertaa kalliimpaa 
kuin e im. suuruusluokassa 6 r.fp.-m3:iin, on luon
nollista e tä ite ä kokoa 2 m X 1 -11 cm 
pi nempiä runkoja i ol yytä leimikkoon ottaa, 
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sillä sehän jos mikä on vastoin järjentämis- ja 
taloudellisia periaatteita. 

3) Eri puutavaralajien samanaikainen hakkaus 
on enemmänkin kaupallinen juttu, mutta leimik
koon olisi samalla kertaa otettava kaikki se puu
tavara, joka joko metsänhoidollisista tai muista 
syistä hakataan. 

4:) Leimikkoa ei myös läheskään aina ole mah
dollisuutta saada riittävän suureksi, joten kokoa
kin on vaikea määritellä. :Mikäli on kysymys lei
mikosta, joka on yksin esim. 4:0-50 km:n uitto
matkalla purolla, kuten metsähallituksen leimikot 
usein ovat, ei 60-70,000 yksikköä (= tukkikap
pale) pienemmän suman uitto ole taloudellisesti 
puolustettavissa. Jos ajattelemme leimikon puu
määrää talvista ajotyötä silmällä pitäen, voidaan 
luonnollisesti tyytyä paljon pienempiinkin puu
määriin, mutta 500 m3:n erät ovat jo niin pieniä, 
että vaatimattomienkin talviteiden teko ja hoito 
saattaa aiheuttaa niin paljon työtä, että leimi
kon hakkuuseen ja ajoon sitoutuu enemmän työtä, 
kuin mitä on laita, jos tiet jätetään kokonaan hoi
dotta, vain auraamalla ne työn alussa ja joskus 
pahimpien pyryjen jälkeen auki. Tällöin ei itse 
ajotyötä voida tehdä sellaisissa olosuhteissa, joita. 
työn järkiperäinen suorittaminen edellyttää, sillä 
)>tie kuorman kuljettaa)>, mutta leimikon ajon vaa
tima kokonaistyöaika saattaa jäädä pienemmäksi 
kuin rakentamalla kunnolliset tiet. 

Tässä yhteydessä lienee muuten syytä mainita, 
että nykyinen hakkuuohjelma saattaa olla työn 
järjentämisen kannalta pahana haittana. Melkein 
joka tilalle annetaan pieni myyntimääräys, joka 
johtaa siihen, että pikku työmaita on melkein joka 
metsässä. Mitä tämä merkitsee työmaiden huol
lon työrauhan ja varsinkin ajotyövoiman järki
peräisen käytön kannalta, lienee anomattakin sel
vää. Saattaa käydä niin, että toinen puoli hevo
sista auraa teitä ja vain toinen puoli ajaa puu
tavaraa. 

Leimauksen jälkeen -joskus sitä ennenkin -
solmitaan kauppa, mikäli metsän omistaja ei 
hanki puutavaraa itse vara topaikalle valmiina 
myytäväksi tai oma sa jalostuslaitok e sa käytet
tä äksi. aattaisi tuntua siltä, että tällä kaupal
lisella toimella ei ole mitään yhtymäkohtaa työn 
suunnittelun kanssa, mutta it e a ia a e on eräs 
- ja sangen paljon asioihin vaikuttava eikka. 
Maan länsiosas a lienee verraten ylei enä tapana 
että puutavaran kaupat päätetään myöhään syk
syllä. Tästä ei ole vallan suurta haittaa, jos 
ky ymyk e ä on järeä havupuu, mutta pinotava
ran ja o aksi vanerikoivunkin hakkuulle ja ajolle 
iitä saattaa olla melkoista haittaa, ja e aattaa 

aiheuttaa pahaakin työvoiman tuhlausta ja vai
keuttaa koko hankinta uunnitelman toteutta
lnista. Jos pinotavaran kaupat voitaisiin päättää 
keväällä ja toimittaa hakkaus kesän aikanf),, mer
kit isi se pyöreän pinotavaran o alta n. 20--JO % 
kustannusten - toisin anoen työn - säästöä 
talvihakkaukseen verrattuna, puhumattakaan 
iitä, että tavara on kuivaa ja huk.kumishäviöt 

pienet ekä rautatierahtikin halvempi. Poltto. 
puun o alta työn äästö ei ole näin huomattava-
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jos asiaa tarkastellaan tilavm:isyksikköä mitta
puuna pitäen, mutta saattanee nousta suurem
maksikin, jos vertauskohdaksi otetaan lämpöarvo 
veturien ja kotitalouden käytössä. 

Talvella hakattua puuta ajettaessa joudutaan 
paitsi puuta, ajamaan rantaan myös vettä ja 
osaksi asiaan kuulumatonta puuainetta puiden 
mukana n. 130 (halot)- 300 kg (pyöreä pinotav.) 
p.-m3:iä kohden ja hakkaamaan suhteellisen pie
niä runkoja työtä vaikenttavassa lumessa, joka 
vaikeus lumimäärän lisäytyessä kasvaa suhteelli
sesti jyrkemmin pinotavaran kuin tukkien hak
kuussa. Kun tähän vielä lisätään uudestaan kä
sittely rannalla, on ymmärrettävissä työn kesä
tekoon nähden huomattavasti suurempi käyttö 
mittayksikköä kohden.- Paras kauppatapa työn 
oikean suunnittelun kannalta olisi sellainen, joka 
tekisi mahdolliseksi pinotavaran teon keväästä 
alkaen, uitettavaksi tarkoitettujen vanerikoivujen 
kaadon kesällä ja tukkien hakkuun järjestämisen 
koska tahansa talven aikana. 

Viime hankintakauden alkupuolella vaadittiin 
yksityismetsänomistajien taholta kiihkeästi vuo
den haklcu~taikaa otettavaksi käytäntöön raaka
puukaupoissa. Tämä olisi merkinnyt sitä, että 
kaupan tultua solmituksi syksyllä, tukit ainakin 
olisi täytynyt hakata heti alkavana talvena, jos 
paperipuut olisikin sallittu hakata seuraavana ke
väänä ja ajaa toisena talvena. Joka tapauksessa 
metsään olisi ollut tehtävä joko kahdet tiet tai 
käyttää pinotavaran ulosottoon suhteettoman 
paljon työtä, puhumattakaan koko hankintatoi
minnan vaikeutumisesta, joka olisi saattanut joh
taa siihen, että puutavaran hankinta monilla 
uittoväylillä olisi pysähtynyt, sillä hyvin usein 
saadaan 2 vuotta valmistaa jonkin väylän han
kintatoiminnan saattamista sille asteelle, että 
voidaan ryhtyä uittamaan: ostaa puutavaraa, 
hakkauttaa pinotavaraa j. n. e., kunnes on saatu 
niin suuri määrä kokoon, että uitto on mahdolli
nen. - Onneksi tämä vuoden hakkuuaikavaati
mus ei johtanut tulokseen. 

Että tällaisesta käytännöllisen työn suunnitte
luun vaikuttavan tekijän huomiotta jättämisestä 
on haittaa metsänomistajalle itselleenkin, voin 
mainita, että esim. metsähallituksella on useita 
vaneripuuleimikoita sellaisilla alueilla, joilta muu 
puutavara on hakattu, vain koivut jälellä, mutta 
näiden hakkuu ja ajo sekä uitto ei ole mahdollista 
leimikkojen harvuuden ja pitkien uittojen vuoksi. 

Ensi silmäyksellä metsätyön suunnittelusta ir
ralliselta vaikuttava puutavaran kauppakin näyt
tää olevan sangen tärkeä tekijä, jos pyritään suun
nitteluilla helpottamaan puutavaran hankinnan 
eri vaiheita ja ratianalisoimaan metsätyötä. -
Tämän on selvästi ymmärtänyt tänä keväänä 
esim. metsähallitus sallimalla hakkuiden alkami
sen puhdistusleimikoillaan, vaikka kauppojakaan 
ei ole vielä päätetty. 

Mainitsin, että esim. pyöreän pinotavaran hak
kuu sa ja ajossa saavutetaan n. 20- 30 %:n säästö 
ke äteossa talvitekoon verrattuna. Tämä on niin 
huomattava, varsinkin jos vielä muistamme uitto
hukan vähenemi en, että ajamalla talvella ran-

kana ja järjestämällä katkonnan esim. koneelli
seksi tuskin saavutetaan sellaista rationalisoimis
astetta, jonka perusteella voi imme ajatella luo
vuttavakai ke äteosta, tuskin sittenkään, vailffia 
kuorintakin olisi järje tetty koneelli eksi. Kesä
teosta on kyllä eräitä haittojakin: tavara usein 
tummuu, saapa ]ahon alkuakin. Väittämällä hak
kuuta pinoon ja kä tämällä ristikointia sekä 
pitämällä ke kikesällä. hakkuussa pienen väliajan 
lahottaja ienien ja bakteerien tuhoja voidaan su
pistaa hyvin huomattava ti, toisi sa tapauksissa 
kokonaan estääkin. 

Kun leimaus on suoritet u ja kauppa solmittu 
- missä sellainen ta.rvitaan ennen hakkuun alka
mista - , on vielä selvitettä ä yötväestön asun
tokysymys. Etelä-Suomessa tämä ei monesti 
ole tähän saakka uottanut paljoakaan huolta, 
mutta itä- ja pohjois-Suomen uurilla valtion ja 
yhtiön mailla asuntokysym s on aina ollut erä-s 
työmaiden tärkeimpiä seikkoja. Niinkuin metsän
hoitaja Koskelon esitykse tä kävi selville, eri
koinen komitea suunnittelee uutta )>kämppälakia)>, 
jonka saamasta muodosta riippuu tietysti paljon 
tuleva )>asuntohuolto)> työmailla, mutta vailika 
laki ei siihen pakottaisikaan niin )>ajan henki)> 
kertakaikkiaan vaatii kiinnittämään niin tähän 
kuin muihinkin yöväen huoltoa koskeviin kysy
myksiin vakavaa huomiota. Muutama vuosikym
men sitten t ör hmä raken i työma-alle mentyään 
rakova-lkean jo a lämmitteli kunnes auna ja talli
pahanen olivat valmiit. Työväe tö ei ä ä enem
pää kuin muu akaan »huoltomiele ä)> tuottanut 
työnantajalle vaivaa ja t. ötä mutta olo uhteet 
olivatkin en mukai et ja t ö aavutukset pienet 
sekä )>ihmismateriaalin» kulutu uuri: mie oli 
pian valmis kannettavak i »jalat edellä». 

ude sa kämppälakie itykses ä on u eita koh
tia, joita on pidettävä tarpeettomina ja yli maa
lin ampuvina jos tiety ti asiallisiakin uudistuksia 
on mutta erää een önantajien puolelta tehtyyn 
e itykseen haluan vieläkin kajota, vaikka siitä oli 
jo puhetta met änhoitaja Koskelon esityksen yh
te de ä. nimittäin valtion met ien työmaa-a un
tojen rakentamiseen. 40 miehen kämppää ei ny
kyi in aa py tyyn kaikkine siihen tarvittavine 
lisärakennuksineen mis ään tapauksessa alle 
200 000 mk:n. Kun leimikon koko, jonka mai
nittu mie määrä py yy hakkaamaan on 200,000 
-korkeintaan 300,000 j3, kustannukset nousevat 
n. 1 mk:aan j3:Ita ja kantohintaan verrattuna aina 
20 %:iin iitä. n ilman muuta elvää, että tä ä 
on kysym niin uurista arvoista, että asia vaa
tii peru teetlista harkintaa, jottei työtä ja taJou
delli ia arvoja tuhlattaisi aivan u.mmamutika sa. 
Valtion met ille oli i laadittava yömaa-asuntojen 
rakentami uunnitelma mahdolli uuksien mukaan 
iten, e tä kämppiä voitaisiin käyttää nykyisen 

1 v:n sija-sta 10-30 . erilaisten töiden aikana, 
jolloin a unnot voitaisiin rakentaa hyvinkin kor
keita viihtyisyy - ja hygieeniavaatimuksia va -
taaviksi, ja jolloin niitä aivan toisin kuin tähän asti 
voitaisiin käyttää yön jä.rjentämi en tukikohtina 
ja tällä alalla saavutetun tiedon ja taidon levittä
mi paikkoina. - Jo tällainen :uunnitelma laa-



dittaisiin, siitä olisi varmaan suurta etua myös 
valtion metsien koko hakkuusuunnitelman tar
kistamiselle uittojen, hakkuiden ja metsänhoidol
listen töiden mahdollisimman edullista suoritusta 
silmällä pitäen. 

Ennen kaupan solmiamista on luonnollisesti jo 
tarkastettu uitto- tai muita kaukokuljetusmahdol
lisuuksia, mutta varsinkin jos suuret valtion leimi
koiden kaupat voitaisiin solmia keväällä. voitaisiin 
monilla puroilla suhteellisen vähällä öllä saada 
aikaan huomattavia parannuksia, jotka u einkin 
jäävät tekemättä, kun niihin talven ja uittokevään 
aikana ei ole mahdollisuutta. - Kaukokuljetus
kysymyksiin en tässä paljoakaan puutu, mutta 
aivan kokonaan niitä ei voi sivuuttaakaan, sillä 
nehän luonnollisesti vaikuttavat koko työmaan 
lmllmun. - Viime vuosina ja samoin vielä ainakin 
vuoden, parin verran eteenpäin tulee uitto ole
maan ylivoimaisesti tärkein teollisuuspuun kau
kokuljetusmuoto, mutta minus a nä ttää siltä, että 
autotilanteen helpottue a ja rautateiden voitet
tua pahimman kalu to- ja polttoainepuu teen a 
niistä tulee uiton >>vaarallisia>> kilpailijoita. itto
ku tannukset ovat nimittäin kohonneet niin suun
nattomasti ja metsä- ja uittotyöväen palkkatason 
todennäköisesti pysyes. ä korkeana tulevatkin ole
maan niin kalliita, että siellä, mi ä autokuljetu. -
mahdollisuuksia on, hankalimmat purouitqt jäävät. 
pois, ja tavara kuljetetaan autoilla. amoin vai
keasti uitettava tavara, kuten vanerikoivu. , iir
tyy enemmän auto- ja rautatiekuljetul· een. 'uu
rilla työmailla, joista tavara ajetaan joko rauta
tie- tai autokuljetukseen, on vara toalueideu pie
nuuden ja lastaustyön helpottamisen vuok i jär
jestettävä kaukokuljetus samanaikaise i a jon 
kanssa jolloin työmittaus on suoritetta a ajomie
helle kuormista mikä vaatii huomatta a i enem
män mittamiehistöä amoin kuin vara tomiehi -
töäkin kuin uittaen kuljetettavan tavaran ajo. 
Nykyisin jo rautatievaunujen päivittäin ta. ai-
ena jatkuvan saannin mahdottomuus on e teenä 
uurille rautatiekaukokuljetukseen tarkoitetuille 

tukkityömaille. 
Edellä olen kosketellut muutamia seikkoja, 

joilla pyritään helpottamaan it e t ön uoritusta. 
Työn suorittajaan kohdistuvat oimenpitee t ön 
helpottamisek i lienevät meillä rajoi tuneet vain 
muonituksen järje tämiseen, joka ekään toiminta 
ei ole vielä pää yt lähe kä..m iihen laajuuteen, 
mihin olisi pyrittävä ja mihin todennäköi e ti 
myö päästään. T ömie ten vapaa-aikojen iet
toa ja viihdyty toimintaa ei juuri liene ano ta
va ti järje tett työn edi. tämistä ilmällä pitäen. 
i\Iuonituksen järje täminen on var inkin n kyi
senä. ruokapulan ailcana ehdoton vält ämättö
myy , mutta m. m. työmaaruokala ulevat va -
taisuude sakin olemaan välttämättömiä. Yhtei-
ellä työmaaruokalalla kä.mppäolo' a äästetään 

työaikaa ja ruokatarvikkeita aadaan ruoka vaili
tel vak i maukkaaksi terveelliseksi ja hal ero
mak i ekä miesten olo kämpällä viihtyisäksi. 
Yle nsä on kat ottu työmaaruokalan kannatta
van 50 tai suuremman mie joukon muoni ukse , 
mut a normaalisi . akin olo' sa voitane n kanna -
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tavasti muonittaa 25:kin miestä, nykyisin pie
nempikin miesmäärä. 

Kun kaukokuljetus-, asunto-, muonitus- ym. 
huoltokysymykset on ratkaistu, voidaan alottaa 
lwkkuu. Pinotavaran hakkuusta on jo ollut
kin puhe, joten sen voimme sivuuttaa. Vaneri
koivujen hakkuuseen vaikuttaa oleellisesti kauko
kuljetusmuoto, sillä uittoa varten >>lehteenkaato>> 
l. >>rasiksi>> kaato on välttämätön, kun taasen 
auto- ja rautatiekuljetukseen rasiksi kaato vain 
poikkeustapauksissa voi tulla kysymykseen. Ra
siin kaato vaatii nimittäin niin paljon enemmän 
työtä, että vaikka puun paino saattaakin aleta 
kosteuden haihtuessa jopa n. l /5:lla ja rahdit tä
män vuoksi pienetä huomattavasti, tämä ei kui
tenkaan riitä peittämään työkustannuksien kal
liimmuutta, johon lisäksi tulee suurempi väri
vian vaara. Vain erikoisen harvat leimikot tai 
niiden osat, mikäli on kysymyksessä puhdas va
neripuuleimikko ja rautatie- tai autokuljetus, kan
nattaa kaataa rasiin. - Tässä yhteydessä sallitta
neen minun tehdä pieni syrjähyppäys rasiinkaato
palkkoilun. Aikaisemmassa esitelmäs ään met
sänhoitaja Lehonkoski mainit i Iänsi-Suomessa 
ollun tyytymättömiä ylitarkastaja Helienin koi
vunl{aatotaksoihin, samoin oltiin itä-Suomessa, 
vaikkakin tyytymättömyyden syyt olivat päin
vastaiset. Itä-Suomessa taksoja pidettiin liian 
korkeina, Iänsi-Suomessa liian alhai. ina. }Iieles
täni länsisuomalaisten pyrkimy puhtaaseen 
urakkapalkkaan ei johda oikeaan palkkau muo
toon ainakaan joka tapaukse a ikäläisissä olo-
uhteissa. Jos olosuhteet ovat sellaiset, kuin miksi 

ne kuvataan vanerilcoivujen kohdalta, niin urakka
ja aikapalkan yhdistelmä olisi opivampi muoto. 
Jos siirtymis-, oik. kulkemisaika on niin kovin huo
mattava kuin se Iän i-Suomen olois a ilmeisesti on, 
sen korvaaminen urakkapalkalla ei liene oikea 
tapa, sillä se saa aikaan ellei muuta, niin levotto
muutta työmarkkinoilla, jolloin . ellaisiakaan lei
mikoita, jotka voitaisiin kaataa kohtuullisella 
urakkapalkalla, ei . aada hakatuksi. Niinkuin 
prof. Aro mainitsi, tämäkin osoittaa elvästi eri
laisten olosuhteiden vaativan erilai ia taksoja 
maan eri osissa. Itä- uomessa. uskoisin tultavan 
toimeen tavallisella urakkapalkalla. 

Järeiden havupuiden, lähinnä tukkien hakkuu 
tapahtuu pääasiassa talvella, mutta mikään ei 
estä suorittamasta niiden hakkuuta e im. rä
meillä myöhäsyksyllä tapahtuvan pinotavarahak
kuun yhteydessä, jolloin ne on vara toitava pino
tavararistikoihin. Kun hakkuu tapahtuu jo yk
syllä, täytyy olla varmuus iitä, että a.jo aadaan 
tosiaan suoritetuksi seuraavana. talvena. yksyllä 
tapahtuvasta tukin hakkuusta on huomattavaa 
etua: talven lumessa ei tarvit e kahlata harva sa. 
olevia. tukkirunkoja hakkaama a ja ajama sa, 
vaan ajo kohdistuu vain pinotavara- ja tukkiristi
koihin. Varsinkin sulan pohjan ja paksun lumi
peitteen sattuessa tästä voi olla huomattavaakin 
e ua. - yksyn aikana tapahtuva tukkien hakkuu 
on verraten harvinai ta mutta toinen kJi ymys 
tukinhakkuu sa on: kuoripäälli enä vai kuorit 
tuna. Viim aikoina on uositeltu yksinomaan 
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kuoripäällisinä ajoa ainoana autuaaksi tekevänä. 
Tämä on luonnollisesti paikallaan, silloin kun 
uitto tapahtuu kuoripäällisenä, ja puut ovat niin 
sydänpuurikkaita, että ne voidaan uittaa kuori
mattomina, ja kuorinta tapahtuu jalostuspaikalla 
koneellisesti, ja kuoret käytetään hyväksi, mutta 
muuten asia ei ole niinkään selvä. Jos varasto
paikka esim. on jäällä tai sellaisen puron varressa, 
jossa uitto alkaa hyvin varhain, kuoriminen on 
parasta suorittaa metsässä, jos kysymyksessä ovat 
vähänkään suuremmat puuerät, sillä muuten 
puut saattavat mennä uittoon kuoripäällisinä, 
jotapaitsi kuorten poisto jäältä saattaa joskus olla 
hyvinkin hankalaa. Tulvavesi vie myös usein 
kuoret purojen rannoiltakin mukanaan, joka myös 
on eräs haitta, sillä juuri kuorten vesistöihin jou
tumisen estämiseksi kuoripäällisen puutavaran 
uitto on kielletty. Sitäpaitsi ajo- ja tekotyövoi
man tarjonnan suhde vaikuttaa myös siihen, ta
pahtuuko hakkuu kuorittuna vai ei, sillä runsas 
tekomiesmäärä ajomiehiin verrattuna hyvin mo
nissa tapauksissa johtaa automaattisesti kuorin
taan metsässä. En halua ollenkaan kieltää kuori
päällisenä ajon etuja, mutta asialla on tavallisesti 
monta puolta, jotka eivät niinkään itsestään sel
vinä ratkea. 

Työn suunnittelu metsätöissa ei saa jäädä pel
kästään edullisimmiksi katsottujen yleisten 
suuntaviivojen vetämiseen, vaan sen on tartuttava 
myös itse hakkuu- ja ajotyössä esiintyvien prob
leemojen ratkaisemiseen. Sotavuosina on innok
kaasti levitetty työkalujen kunnostaruistaitoa ja 
koulutettu erikoisia kunnostajia, jotka suurilla 
työmailla voivat saada riittävästi työtä pelkästään 
työkalujen kunnostajina, mutta pienehköiDä hak
kuilla ei työkalujen kunnostus anna jatkuvaa 
työtä riittävästi, vaan kuunostajan täytyy lisäksi 
hoitaa jakomiehen, aputyönjohtajan y. m. teh
täviä. 

Ruotsissa kuulutaan paikoin kunnostavan työn
antajan puolesta työkalut niin, että työntekijä ei 
niiden kunnostamiseen saisi itse ollenkaan kajota. 
Tällaisen menetelmän 100 %:nen toteuttaminen 
on mjelestäni käytännöllinen mahdottomuus aina
kin meillä. Lukemattomien pienten työmaiden 
työntekijät asuvat hajallaan, joten heidän työ
kalujaan ei saa edes kunnaatajan ulottuville, eikä 
kunnostajia voida kouluttaa ja palkata niin pal
jon, että ne kiertelisivät asunnoissa työkaluja kun
nostamassa. Sekään menetelmä, että työkalujen 
kunnostaja jossain ke. kuspaikassa kunno taisi 
sinne työmiesten tuomat työkalut, tuskin onnis
tuu. Kun näin on, silloin on parasta yrittää opettaa 
työmiehet itse kunnostamaan välineensä, sillä 
tästä on muitakin etuja kuin pelkkä metsätyön 
teho taminen: kansan kätevyys ja työn ja taidon 
kunnioitus kasvaa, sekä yleinen valistustaso nou
see. - Suomalainen metsätyömies ei useinkaan 
ole helposti opetettavissa, mutta luulisin hänet 
oikealla suhtautumisella saatavan toimintaan mu
kaan. 

Itse hakkuutyön suorituksessa ei meillä tapah
tune työmiesten ohjausta muuta kuin aivan rajoi
tetussa määrin vasta-alkaviin ja tottumattomiin 
nähden. Työmiehelle esitetään vain valmistetta-

van tavaran ja työn vaatimukset, ja hän saa jär
jestää työnsä miten parhaaksi näkee. Nähdäkseni 
meidän olisi kuitenkin ennen pitkää päästäväsii
hen, että työnjohtaja ohjaisi myö itse työn suori
tusta. En tunne met äkoulujen opetusohjelmaa, 
miten päteviä miehiä siellä tehdään. mutta pel
kään, että metsäkouluista tulevat miehet ovat sa
massa asemassa kuin nuoret metsänhoitajat: jo
kainen työmies pystyy meitä opettamaan. Olen
kin aina terottanut metsäkouluun pyrkiville nuo
rille miehille, että heidän on tehtävä suoranaista 
hakkuutyötä harjoitusaikanaan. Ja jos metsän
hoitajat olisivat todella hakanneet puutavaraa 
huomattavammin, niin tuskinpa esim. komitean 
mietintöä )>puutavaran hakkuun ja ajon palkka
perusteet)> olisi heti tarvinnut uusia. - Mestari
hakkaajat ja -ajajat omaavat ei ainoa taan hyvää 
fyysillistä kuntoa ja kätevyyttä. vaan myös sel
laisia työtapoja, jotka auttavat heitä huippusaa
vutuksiin, kuten esim. viimetalvinen valtakun
nanmestari Ahonen jonka työtä mh. Hiekkala 
filmasi. Samoin Härkö ten veljessarja, Sivosen ja 
Huurinaisen työryhmät pystyvät kauan olemaan 
esikuvina, sillä t öntutkimuksilla ei aivan käden
käänteessä saada aikaan parannuksia. Näiden 
mestaritekijöiden t ötapojen kuvaaminen sekä 
filmille että kirjoitettuna ja näiden esittäminen 
sekä metsäkoulujen että metsätieteellisen tiede
kunnan oppilaille ja e im. kunnostuskur eilla 
saattaisi levittää sekä ietoa että harra tusta 
asiaan. 

Kun syksyllä ryhdytään suunnittelemaan hak
kuu- ja ajotyömaan avaamista, on määrättävä 
tiesuunnat ja ne raivattava, matkat mitattava, 
palstoitettava leimikko, mikäli pinotavaran ha,k
kuuta ei ole suoritettu ja en yhte de sä palstoi
tettu, määrättä ä oksaisuus- ja tiheysluokat 
j. n. e. Erikoisesti haluan painostaa teiden hoi
don tärkeyttä, sillä »tie kuorman kuljettaa». 
Tämä on mui tettava juuri näinä vuosina, jolloin 
hevosten ruokintatilanne on erikoisen heikko. -
Puuttuma ta en laajemmin teiden tekoon tai 
talvit örnaan uunni teluun - ne ovat tälle kuu
lijakunnalle siksi tuttuja että jotain uutta voisin 
kertoa korkeintaan vain me tariajurien työta
voista - haluaisin huomau taa eräästä kipeästä 
puutteesta nykyisillä ajot ömailla: kunnollisen 
kevyen auran puute. :Meillä tulee ainakin niin 
kauan kuin otakorvau uorituksia jatkuu ole
maan paljon pieniä työmaita joilla ei teitä kan
nata paljoakaan kunnost,aa. Ne aura- ja höylä
mallit joita uurilla alatyömailla käytetään, ovat 
niin raskaita, e tä pienen työmaan koko hevo -
määrä ei saa niitä liikkeelle. Kevyt ja helpos i 
liikuteltava aura olisi ensi tila a kehitettävä ja 
aatava leise ti käytäntöön illä tiet suuriru

ma a o a sa etelä- uomea ovat pahimmat ajo
jen vaikeutt,ajat. 

Olen tä ä viitannu muutamiin näkökoh iin 
t ötä uunniteltae a. Kaikki e 'ttämäni asiat 
ovat yksinkertaisia, oikea taan it e tään elviä. 
Ainoa joka tä ä on huomionarvoista, on se moni-
äikei yy , millä asiat kietoutuvat toisiin a. Yksi 

re epti au taa vain pienen matkaa. Koko metsä
t ö on niin tavattoman moninai ta, moniliik-



keistä, monivaiheista, monis a erilaisissa olosuh
teissa suoritettavaa, että se perusteellisesti eroaa 
tehdastyöstä ja samoin silloin metsätyön suun
nittelu, jossa yksityiskohdissaan voidaan esittää 
hyvin paljon vaihteluita. 
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Metsätyön suunnittelun yleiset periaatteet ovat 
jo nyt suurin piirtein selvillä, mutta yksityiskoh
dissa, varsinkin itse työn suorituksessa ja sen 
ohjauksessa, on vielä tavattoman paljon tutki
muksilla selvitettävää. 
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METSÄT Ö 1 DEN J 0 H TA M 1 NE N. 

V. t. projess01·i Paa vo A ,. o. 

Niin kauan kun metsätyöt maassamme rajoit
tuivat pääasiassa järeiden tukkien ja hirsien 
hakkuuseen, tultiin metsätöiden johtamisessakin 
toimeen käytännön koulussa kokemuksen saa
neilla työnjohtajilla. Mutta sitä mukaa kuin 
metsien järkiperäinen hoito on kehittynyt, met
sän tuotteiden lukumäärä on lisää.nt_ynyt ja laa
tuvaatimukset kasvaneet, on myöskin työnjohta
jain vaatimukset metsätöissä suurentuneet. Met
sätöiden johtajilta vaaditaan yhä syvempiä am
mattitietoja ja lisäksi monipuolista talouselämän 
ja yhteiskunnallisten olojen tarkkaa tuntemusta. 
Ei riitä, että hän on vain hyvä ammattimies, 
vaan hänellä tulee olla johtaja- ja opettajataitoa. 

Metsätyönjohtajan. arnmatti on siitä erikoinen 
moniin muihin työnjohtajiin verrattuna, että se 
käsittää mahdollisirnrnan rnonia erilaisia työaloja. 
On kyllä totta, että varsinkin viime aikoina jo 
eräänlaista erikoistumista on havaittavissa siten, 
että toiset toimivat metsänhoito- tai suopuo
lella ja tqiset hankinta-, uitto- tai kaupallisella 
puolella. Korkeammassa metsäopetuksessa tämä 
erikoistuminen on jo pantu alulle, mutta alempi 
ammattiopetus tapahtuu vieläkin kaikkia aloja 
silmällä pitäen erikoistumisen tapahtuessa vasta 
opintojen päätyttyä. Erilaisten töiden teknillinen 
johtaminen vaatii luonnollisesti erikoisammatti
opiskelua, mutta kaikille ovat yhteisiä yleiset 
työnjohdon periaatteet. Koska niiden tarkka 
selvittäminen tässä yhteydessä veisi liian pitkälle, 
tyydynkin tarkastelemaan metsätöiden johdossa 
kysymykseen tulevia yleisiä työnjohdon periaat
teita. Tarkastelen aluksi sellaisia yleisiä ominai
suuksia, jotka metsätyönjohtajalle ovat tarpeelli
sia ammatin menestyksellisessä hoitamisessa. 

Metsämiesammatissa yleensä vaaditaan jäse
niltään ja elimistöitään tervettä ruurnista. Metsä
miehellä tulee olla terveen ja harjoitetun lihak-
iston ohella terveet hengityselimet nopeaa ja 

pitkän aikaa yhtä mittaisesti kestävää liikehti
mistä varten samoin kuin suuriakin ravinnon 
vaihteluja kestävät ruuansulatuselimet. Lisäksi 
tulee hänellä olla hyvät aistirnet, ennen muuta näkö 
ja kuulo. Henkisistä ominaisuuksista on erikoisen 
tärkeä hyvä rnuisti. Metsätyönjohtaja joutuu 
sangen usein esimiehensä kanssa liikkuessaan 
ottamaan vastaan määräyksiä ja tehtäviä, jopa 
sangen monia ja erilaatuisiakin, ilman että hänellä 
on tilaisuutta niitä kirjaimellisesti muistiin merki
tä. Työläisten töitä tarkastellessaan tulee metsä
työnjohtajan painaa mieleensä kunkin työläisen 
tekemät virheet voidakseen toisella tarkastuksella 
todeta, onko huomautukset ja opastukset otettu 
varteen. Kun työnjohtaja pystyy muistiasaan 
säilyttämään erilaisten töiden johdossa saamiaan 
kokemuksia, voi hän niitä myöhemmin käyttää 
hyväkseen johtopäätöksiä tehdessään, uusia työ
tapoja kehittäessään ja uusia suunnitellessaan. 
Teoreettisen ammattitaidon hankkimisessa hyvä 

muisti on suuri arvoinen. Käytännöllisessä työssä 
hankittu ammattitaitolrin on useimmiten muistin 
varassa. 

Toinen työnjohtajalle tärkeä ominaisuus on 
hyvä huornio- ja havaintokylcy, mikä edellyttää 
hyviä aistimia. Iet issä liikkuessaan ja työmaita 
tarkastae saan metsätyönjohtajan tulee suorittaa 
tarkkoja ja nopeita havaintoja voidakseen tehdä 
kulloinkin tarvitta at johtopäätökset ja ratkaisut. 
Hyvään havaintokykyyn liittyy nopea käsitys
kyky, jonka avulla vaikeimmi salrin tilanteissa 
voi päästä tilanteen herraksi ja suunnitella toi
mintansa ja päätöksensä sen mukaan. Oikeista 
ja tarkoista havainnoista sekä muistissa olevista 
mielikuvista on helppo Joogillisen ajattelun kautta 
vetää oikeat johtopäätökset. 

Miltei kaikissa met ä yönjohtajan tehtävissä 
tulee arvioimislcyky usein kysymykseen. Tämäkin 
edellyttää paitsi terveitä ja tarkkoja aistimia 
myöskin luontaista taipumusta. Harjoituksen 
aVIillakin itä voidaan kyllä jonkin verran kehittää. 
Metsätyönjohtaja joutuu useasti ilman mittauksia 
arvioimaan metsän puumäärän ja siitä saatvat 
erilaiset puutavaralajit. Hakkuutöitä suunnitel
lessaan hänen täytyy arvioida tarvittavien työ
miesten määrä, työkustannuk et, erinäisten mat
kojen pituudet töiden ke tämisaika jne. Nämä 
arviot hän tekee havaintojen a ja mui ti saan 
samankaJtai i ta a ioista olevien mielikuvien poh
jalla. Hyvä mui ti onkin kaiken arvioimi en tär
keä perusta. 

Varsinaisista luonteen ominaisuuksista ovat 
erikoisen ar okkaita ja tärkeitä täsmällisyys ja 
huolellisu~tS. Työnjohtajan ulee työläisiltään vaa
tia ehdotonta tä mällisyyttä työ ä, mutta ennen 
kuin hän sen aavuttaa ulee hänen it e näyttää 
hyvää esimerkkiä. Täsmällisyys on myöskin 
välttämätöntä, kun jakelee yömiehille määräyksiä 
ja ohjeita. Puutteelliset ja epätä mälliset ohjeet 
ja määrä kset sa ttavat aiheu taa uuria va
hinkoja ja virheelli yyksiä töi ä. Täsmällisyy
teen liittyy läheise ti huolellisuus. Jo haluaa 
saada t öt ujumaa.n moitteettoma ti, tulee ne 
etukäteen yksityi kohtia myöten tarka ti ja huo
lellisesti uunnitella ja valmistella.. Hutiloiminen 
alku uunnitelmissa ja töiden ja. kuvas a tarkkai
lu a johtaa. hyvin pian epäonnistumi een. Jo -
kus voi tä mälli yy ja huolellisuu olla. myöskin 
vika, ja varsinkin e on itä illoin, kun se esiintyy 
n. s. peettimäisyytenii tai pienpiirtei yytenä, jo
kaiseen mahdollisimman pieneenkin sivuseikkaan 
takertuvana. Metsätyönjohtajan työ on ylipäänsä 
uurpiirteistä jo a vain vaikuttavimma.t pikku

seikat on otettava huomioon. 
Ahkem~tS on omina.i uu jonka merkityksestä 

ei ole muuta. kuin yksi mielipide. Sen esiintymis
muodo ovat kuitenkin hyvin erila.i et riippuen 
siitä, minkälaisiin edellä e itettyihin henkisiin 
omina.i uuksiin e lii yy. Heikoilla. henkisillä 



ominaisuuksilla varustetulta saattaa e im. jonkin 
työsuunnitelman teko vaa ia pitkä~ikaista ja 
ankaraa ponnistusta ja ahkeraimi ta, kun taas 
toinen älykkäämpi ja henki iltä ominaisuuksiltaan 
etevämpi suoriutuu siitä nopeasti ja vaivatta. 
Seuratessaan näiden kahden toimintaa saattaa 
asiaa tuntematon antaa ahkeran nimen edelliselle 
lukien jälkimmäisen laiskan kirjoihin. 

Erikoisen tärkeä ominai uu t önjohtajalla on 
ihmistuntemtu. H väksi ihmi&tun ijak ' i työnjoh
taja kehittyy vasta elämän koulu sa, mutta iellä
kin vain siinä tapaukse sa että hän jatkuvasti 
tekee havaintoja erilaiffista ihmisi tä ja ver ailee 
niitä keskenään. Hänen on siis harjoitet a a 
luonnetutkimusta. Joutuessaan t ö sään u ea ·ti 
valitsemaan työmiehiä erilaisiin töihin metsätyö
johtaja kouliintuu vähitellen hyväksi ihmisttmti
jaksi, jos hänellä vain siihen on halua. Työmiesten 
kohtelussa hänellä tästä ominaisuudesta on paljon 
hyötyä. 

Edelliseen ominaisuuteen verrattava, tavallisim
min vasta elämän koulu . . a kehitt m t , metsä
työnjohtajalle erikoisen tärkeä ominaisuus on 
mukautumiskylcy. Metsätyönjohtajahan joutuu 
varsin monenlaisissa olosuhteissa työ kentele
mään ja monenlaisten ihmisten parissa elämään, ja 
kaikista tilanteista hänen tulee elviytyä jousta
vasti . Kasvatulcselle altiiit luon eet oivat hel
posti muokkautua hyvinkin mukautuviksi, kun 
taas toiset, särmikkäät Juonteet aavat amma
tis aan kärsiä paljon heikon mukau umisk kynsä 
tähden. 

Tarkastelkaamme itten met ätyönjohtajaa am
matissaan. Määritelläksemme hänen a eroansa 
palvelema aan yrityksessä voimme kuvata sen 
euraavanlaisella piirroksella. Jokaisen yrityksen 

kaksi tukipilaria ovat työnantaja yritykseen si
joittamine pääomineen ja raaka-aineineen ekä työ
voima. Näiden tukipilarien älisenä hdistä änä 
holvikaarena on työnjohto, jonka päällä koko 
yritys lepää. 

Tämän piirroksen perusteella huomaamme, e tä 
kovimmassa puristuksessa tukipilarien ja yri k
sen välissä on työnjohto. n on iis oiminna -
saan otettava huomioon koln~e eri tekijää, yritys, 
työnantaja eli pääoma ja työntekijä . Tämän li
säksi on vielä työnjohdolla oma a eroansa itse tuo
tantoprosessissa, työ ä. 

Metsätyönjohda a kuten monessa muus akin 
on useampia erilaisia työnjohtoasteita, joilla kuhun
kin edellä mainittuun tekijään nähden on hieman 
erilainen suhde. Esim. puu avarayh i" ä voi
daan eroittaa seuraavat yönjohtoasteet alem
ma ta ylempään: työ-maan työnjohtaja, piirityön
joh-taja, piirimetsänhoitaja ja ylimetsänhoitaja. 
Näillä kullakin saattaa vielä olla apulaisia. 

Kaikki työnjohtoasteet ovat yrit kse ä virkai
lijoita, joista alemmat ovat työntekijäin johtajia 
ja ohjaajia ja lemmät alempain päälliköitä. 
Alemmat ovat toimeenpanevia elim 'ä kun taas 

lempien tehtäviin kuuluu suunnitt luja tarkkailu. 
lvää rajaa ei näiden tehtävien välillä oida ve

tää sillä kaikki ovat yrityk. en ja työnan ajan 
luo tamusmiehiä ja va tuu sa yri yks n onnistu-
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misesta, mutta toisilla vastuu on suurempi kuin 
toisilla ja toisilla vaatimukset suuremmat kuin 
toisilla. 

Ylintä tai kahta ylintä astetta voitaisiin myös 
kuten usein teollisuusyrityksu ä nimittää käyttö
päällystöksi. Mutta luemme heidät mieluimmin 
työnjohdon ylimpiin portaisiin kuuluvik i vaikka 
he eivät suorastaan johdakaan työläisten työtä, 
mutta johtavat kaike sa tapaukse a aina alem
pien työtä ja sen kautta myö kin it e työläisten 
suoritulcsia. Jokainen . a:-te heistä hoitaa johta
jan tehtäviä itsenäisesti ylempää aamiensa oh
jeiden mukaan, ja kaikilta heiltä vaaditaan joh
tanilsen taitoa. Suhteessaan yritykseen ja työn
antajaan kaikki nämä t:yönjohtoasteet ovat ei 
ainoastaan johtajia vaan 1nyöskin yrityksen luot
tamusmiehiä. Tämä asema vaatii heitä kaiki a 
toimi. aan pitämään yritykl en onnistumista ensi
. ijaisena päämääränä omien yk ilöllisten harras
tusten ja etujen sekä mukavuuksien jäädessä 
ta.ka-alaiJe. Tämä asema asettaa suuria vaati
muk ia työnjohtajalle. Häneltä vaaditaan itse
luottamusta, taitoa herättää kunnioitusta sekä 
esimiesten että työläisten taholta, tuntea syvälli
sesti yrityksen yksityis- ja kan antaloudellinen 
merkitys sekä toimia itsenäi esti e imiehiltään saa
miensa ohjeiden mukaisesti antamatta sivullisten 
määrätä toimintaansa. Tämä luottamustehtävä 
edellyttää myös, että työnjohtaja ei kuulu työn
tekijäjärjestöihin, jotta hän ei joudu ristiriitaan 
etujen ri tiaalloko sa. 

uhteessaan työntekijään työnjohtaja ei ole vai~-, 
työn johtaja ja käskyjen ja määräyk ien antaja, 
vaan työläisen ohjaaja ja kasvattaja. Ollak een 
hyvä käskijä ja johtaja tulee työnjohtajan muis
taa eräitä johtami en perussääntöjä. Kaikki mää
räykset on huolellisesti harkittava ja lyhytsanai-
essa muodo sa mutta tä mällisinä annettava, niin 

että kaikki tarpeelliset a. iat tulevat mainituiksi 
kyllin tajuttavas. a ja käytännölli e. ä muodo sa. 
Mitään itsekoro tusta ei saa tapahtua iten, että 
määriiyksis ä tahdottaisiin o aittaa omaa . uurta 
tietoviisautta. Määräykset on anne tava rauhal
li ella äänellä ja selvä ti ellai e a muodo a, että 
ne herättävät vastaanottajan mielenkiintoa. it
ten on myöskin muistettava, että omis a määräyk-
is ä on pysyttävä ja niiden noudattamista val

vo tava ja tarkkailtava. Jo paikkaamista anne-
uista ohjeista ja määräyksistä huomataan, on 

niistä muistutettava, ehkä jo kus ranga· tavakin, 
mutta kaiken arvostelun tulee tapahtua niin hilli
ty ti ja ilman loukkauk ia, että alainen käsittää 
t önjohtajan kaikella moitteellaankin tarkoitta
van hänen parastaan ja edistävän hyviin työtu
loksiin pääsemistä. Moitteenkin oheen voi aina si-
ältää opivasti rohkai evan . anan. Työn laa

dusta on tinkimättä pidettävä kiim1i , mutta työ
tapaa arvo telle sa on oltava angen varovainen. 

a ta i ten kun tutkimuk illa on kyllin varmasti 
o oitettu , että jokin tapa on muita edullisempi, 
voidaan itä vaatia. Muu a tapauksessa ei tuol
lai. e n yk ilölli een a iaan aa puuttua, ellei se 
huomattava ti vaikuta työtulokseen (e. im. ty" -
kent lyjärje ty hakkuutyö ä). 
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Työnjohtajan tulee olla työläisenkin luottamus
mies samoin kuin hän on työnantajankin. Tämä 
merkitsee sitä, että hän toiminnallaan saavuttaa 
työmiesten luottamuksen niin, että he tuntevat 
tulevansa aina käsitellyiksi oikeudenmukaisesti ja 
että he huomaavat arvonantoa niin ylös kuin alas
kin päin. Näin kehittyy molemminpuolinen luot
tamuksellinen yhteistyö, joka johtaa velvollisuuk
sien täsmälliseen täyttämiseen ja itsehillintään, 
sopimuksien kunnioittamiseen ja hyvään työha
luun. Työmiehen sosialisten olojen ja yksilöllis
ten erikoisuuksien huomioiminen sekä hänen 
mielipiteensä kunnioittaminen ovat hyviä kei
noja oikean yhteishengen ja yhteistyön luomi
seen. Esimiesten ja työnjohtajatoverien kun
nioittaminen saa aikaan sen, että itsekin nauttii 
kunnioitusta. Erittäin tärkeätä onkin muistaa 
kaksi työnjohdon perussääntöä. 

l. Määräyksiä, neuvoja ja ohjeita ei saa antaa 
ohi alemman työnjohdon. 

2. Esimiestään ei saa arvostella alaistensa kuul
len eikä alaisiaan moittia toisten alaisten kuullen. 

Työnjohtajan suhteessa työhön tulee sitten 
esille se, mikä nykyisessä työnjohdossa juuri on 
kaikkein olennaisinta ja poikkeuksellisinta aikai
sempaan työnjohtoon verraten. Työnjohtajan tu
lee ottaa toiminnassaan aina tutkijan asenne. Mi
kään uusi asia ei saa olla hänelle vieras. Hän ei 
saa kaavoihinsa kangistua, vaan ennakkoluulotto
masti, kuten työntutkija ainakin, suhtautua jo
kaiseen esiin tulevaan työkysymykseen. Hänen 
täytyy työssä nähdä keino niiden yhteiskunnallis
ten ja kansantaloudellisten tavoitteiden saavutta-

miseen, joihin yrity pyrkii, ja hänen silmäinsä 
edessä tulee aina olla mahdollisimman edullinen 
lopputulos sekä työnantajan että työntekijän kan
nalta. Tämän vuoksi hänen täytyy jatkuvasti 
tarkkailla omaa työtänsä ja suunnitella ne niin 
että koko toiminta luistaa kitkattomasti. Metsä
töiden johdossa ovat erikoisesti kirjallisesti tehdyt 
suunnitelmat tärkeitä. Näi ä tulee koko työpro
sessi yksityiskohtia myöten läpi käydyksi, eikä 
aukkoja ja puutteellisuuksia pääse syntymään. 
Useat työthän vaativat mm. monia valmistavia 
töitä, joiden aikanaan suorittamisesta itse pää
työn onnellinen suorittaminen olennaisesti riip
puu. Asunto- ja muonitusolojen järjestäminen, 
työvälineiden paikalle haJlkkiminen ja jatkuva 
saanti, töiden oikeasta järjestyksestä huolehtimi
nen sekä työolosuhteiden ja työvaikeuden huo
mioiminen palkkauksessa takaavat joustavan 
työskentelyn työmiehelle. Työn tutkimista ja 
puutteellisuuksien etsimistä sekä työolojen paran
tamista on työnjohtajan jatkuvasti harrastettava. 
Miehiä työhön ottae aan ja heitä työssä tarkkail
lessaan on työnjohtajan otettava huomioon työ
miesten psykologiset ja fysiologiset mahdollisuu
det sekä heidän sosiali et olonsa ja pyrkimyk
sensä. Työ ei saa muodo tua itsetarkoitukseksi, 
vaan välineeksi, jonka avulla yrityksen päämäärä 
ja työntekijäin hyvinvointi aavutetaan. 

Työnjohtaja on se joka met ätöis äkin rationa
lisoimisen panee toimeen. Mutta on muistettava 
että oma työ on en-sin rationalisoitava ja vasta sitten 
voidaan ryhtyä työmiehen työn mtionalisoimiseen. 
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METSÄTYÖNTEKIJÄT JA TYÖNTUTKIIVIUKSET. 
Suomen Puutyöväen Liiton sihteeri A. H e i n o n e n. 

Minun on heti aluksi tmmustetta a että kun 
minua pyydettiin näillä kurs eilla otsikossa maini
tusta asiasta esittämään ajatuksia, annoin suostu
mukseni varsin suurin epäilyksin kahdestakin eri 
syystä. Ensiksikin siksi, että minä en ole lähes
kään pätevä asiantuntija metsätyöalalla ja vielä 
vähemmän työntutkimuksen suhteen, ja toiseksi 
envuoksi, että työläisten taholla, joita minä edus

tan, on yleensä suhtauduttu kylmäkiskoisesti ja 
epäluulolla työntutkimustoimintaa kohtaan. Roh
kenin kuitenkin ottaa tehtävän vastaan, koska 
olin tietoinen siitä, että näillä kursseilla niin teo
reettisesti kuin käytännöllisestikin pätevät asian
tuntijat tulevat esityksissään työntutkimusta ja 
siihen liittyviä kysymyksiä selvittämä:än. Tar
koitukseni onkin tässä vaatimattoma a esityk
sessäni kosketella vain niitä syitä, jotka ovat ai
heuttaneet työläisten kylmäkiskoisuuden ja epä
luulon työntutkimustoimintaa kohtaan, mihin jo 
edellä viittasin, sekä samalla esittää viitteitä niistä 
keinois a joilla tämä työläisten k lmäkiskoisuus 
ja epäluulo olisi poistettavissa. 

Tuotannollisen toiminnan kaikilla aloilla vallit-
ee ke kinäisen kilpailun pakkolaki lmten itä 

hyvällä syyllä voi nimittää ja tämä on tuonut 
e ille entistä voimakkaammin tuotannon teho ta
misen, työ- ja tuotan.tomenetelmien parantamisen 
eli tuotannon rationalisoimi en älttämä tömyy
den. ellainen liikeyritys tai tuotantolaitos, joka 
ei pyri uudistamaan teknillisiä laitteitaan ja tuo
tantomenetelmiään, joutuu tästä kärsimään ja 
mahdollise ti on pakoitettu joko ennemmin tai 
myöhemmin lopettamaan kokonaan toimintansa. 

amoin on laita myö eri maiden välise ä kilpai
lussa kansainvälisillä kauppamarkkinoilla. 'laa, 
jonka teollisuus ja tuotannollinen toiminta on ko
vin alkeellista ja takapajuista ei ole kilpailukykyi
nen ja tä tä on luonnollisena eurauksena, e tä 
eliaisan maan kansantaloudellinen a ma p yy 

heikkona ja yleinen elinta o alhaisena. itä a -
toin maa jo a teolli uus ja uotannollinen toi
min a on konetekniikan ja parannettujen uotanto
menetelmien avulla kehitet y mahdollisimman kor
kealle, pystyy kilpailemaan uott~illaan ulkomai
silla kauppamarkkinoilla ekä tarjoamaan kun
nollisen elinta on kan alaisilleen. 

Edellä sanottuun viitaten ei iis t öläistenkään 
kannalta kat ottuna ole uinkaan amant k ää, 
millä asolla maan teolli uu ja uotannollinen toi
minta on. Vanha anonta »mi luummin rikkaan ta
lon renkinä kuin köyhän ja velkaisen alon isän
tänä>> pitänee noin kuvaannolli e ti sanottuna tä -
äkin tapauk e a paikkansa. Jo t olli uus ja 
le nsä uotannollinen toiminta on kehitet kan

na ta aksi, niin t öläi illä on m ö illoin parem
mat mahdollisuudet saada elinta onsa nousemaan, 
kun taa päinvastaise sa tapauks on a ian
laita, kuten sanotaan &tyhjä tä ei mitään nyh
jästät. 

Työläisten taholla on kuitenkin uhtauduttu 
yleensä epäluulolla ja jopa suorastaan vihamieli
sestikin tuotannon rationalisointia ja siihen liit
tyviä aikatutkimuksia kohtaan, johon esitykseni 
alussa jo viittasin. Niinpä m. m. Taylorin järjes
telmä saavutti heti alkuunsa niin meillä kuin 
muuallakin varsin huonon maineen palkkatyöväen 
keskuudessa. Tämä johtui pääasia a siitä syystä, 
ettei Taylor riittävän suuressa määrässä kiinnit
tänyt huomiota työmenetelmien parantamisessa 
esiintyviin työntekijää uhkaaviin suuriin vaaroi
hin. Ja vielä vähemmän tähän ovat kiinnittäneet 
huomiota hänen seuraajansa ja hänen järjestel
mänsä myöhemmät soveltajat, mistä on ollut seu
rauksena, että niissä yrityksissä, joi sa Taylorin 
järjestelmän periaatteita on pantu käytäntöön, 
on siirrytty liian monessakin tapauksessa uuden
aikaiseen hiostusjärjestelmään. 

Työtapojen parantaminen uunnitelmallisen ra
tionalisoinnin avulla vaatii, kuten unnettua, 
työn- ja aikatutkimusten suorittamista. Työn
tutkimusten perusteella voidaan asiallisella poh
jalla suunnitella työn tehostamista, ja jo tämä 
tapahtuu terveiden periaatteiden mukaan, e tah
too sanoa, että jos työn teho. tami e ta ei aiheudu 
ainakaan sanottavasti työntekijälle li ävoiman 
kulutu ta, ja jos tästä saadusta li ähyödy tä myö 
t öläinen saa oikeudenmukaisen o uuden parem
man palkan muodo sa, niin iinä tapauksessa voi
vat työläisetkin olla tässä toiminna a mukana. 
On kuitenkin luonnollista, etteivät työläiset aina 
ymmärrä sellaisia olosuhteita työmaalla, jolloin 
tutkija seuraa selän takana sekunttikello kädes ä 
työn uoritusta, jonka tulok ena kaiken lisäksi hy
vin u ea ti on urakkahintojen lasku ja entistäkin 
tarkempi ajankäyttö työ sä. Monella työalalla 
onkin asia saatettu siten alulle, etteivät työläiset 
edes tiedä, mistä on kysymy , kun heille ei ole 
ennakolta mitään asia ta ilmoitettu eikä tutki
musaikana heidän mielipidettään ky ytty. eu
rauksena tästä on ollut työläisten mielten katke
roituminen, ja hyvällä syyllä ky ytään: !Mitä 
tämä merkitsee~ Onko tarkoitu , että meidän 
. elkänahastamme pyritään aamaan uurin mah
dollinen hyöty liikkeenharjoittajilleh Kokonai-
uutta silmällä pitäen työläiset kyllä ymmär ävät 

työntutkimuksen ja kaikki ne menet~lmät, joita 
rationalisoimise a on tarpeellista käyttää. )Iah
dollisimman vähällä työllä mahdolli imman hyvä 
ulo on e tunnus, jota var inkin nykytilantee a 

oli i pyrittävä toteuttamaan. Mutta selvyyteen 
pyrkivän suomalaisen työläisen luonne hakee var
muutta siitä, minne virtaa tästä kaike ta saatu 
hyöty~ aako työläinen tästä muuta . o akseen 
kuin kiihdytetyn työtahdin työnantajapuolen kor
jate a hyödyn entistä suurempien voittojen muo
do a. Kun iis näitä toimenpiteitä uoritetaan, 
on työläi ille samalla tehtävä täysin elväksi, mi
hin yöntutkimuksilla pyritään, ekä amalla o oi-
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tettava käytännössä, että työntehostamisesta 
aiheutuvasta hyödystä myöskin työläiset pääse
vät osallisiksi paremman palkan muodossa. 

Työn tehostamiseen liittyykin hyvin lähei
sesti juuri palkkakysymys. Rationalisoitu teol
lisuus pyrkii jo luonteensa puolesta siihen, että 
työ suoritetaan yleensä urakkatyönä. Palkkaus
järjestelmiä kehiteltäessä ja palkkoja laskettaessa 
on kuitenkin työväestön keskuudessa herättänyt 
aina varsin suurta epäilystä se, että työntekijät 
eivät pääse yhtä helposti selville tällaisten urakka
palkkajärjestelmien laskemistavoista kuin taval
lisesta aikapalkasta taikka sitten yksinkertaisim
masta kappalepalkasta. 

Kuten tunnettua, suoritetaan metsätyöt yleensä 
urakkapalkkauksen perusteella, koska aikapall<.
kaan liittyvä työajan valvonta on metsätöissä val
litsevista olosuhteista johtuen jokseenkin mahdo
tonta toteuttaa samalla tavoin kuin esim. teolli
suuslaitoksilla. Metsätöiden urakkapalkkaperus
teissa on kuitenkin vallinnut suuri kirjavuus, joka 
on m. m. johtanut metsätyöväestön kiertelemiseen 
työmaalta toiselle parempien ansiomahdollisuuk
sien toivossa, mikä tietenkin on aiheuttanut työ
ajan hukkaa y. m. haittaa. Tämän epäkohdan 
korjaamiseen on viime aikoina kiinnitetty vakavaa 
huomiota. Niinpä m. m . Suomen Puunjalostus
teollisuuden Työnantajaliitto yhteisymmärryk
ses ä Yksityismetsänhoitajayhdistyksen kanssa 
asetti tammikuussa 1941 komitean valmistamaan 
ehdotusta koko maalle yhdenmukaisiksi hakkuu
ja ajopalkkaperusteiksi. Kyseessä oleva komitea 
julkai ikin mietintönsä >>Puutavaran hakkuun ja 
ajon palkkaperusteet>> heinäkuussa 1942. Tämä 
komitean mietintö on huomattavassa määrin aut
tanut tasoittamaan urakkataksoissa vallinnutta 
kirjavuutta ja se on ollut myös perustana viralli-
elle met äpalkkatarkkailulle, johon se on pää

a ias a nojautunut. Ammattimiesten taholta on 
kuitenkin esitetty huomautuksia kyseelli tä ko
mitean mietintöä vastaan siinä esiintyvien epä
tarkkuuksien johdosta. Jotta hakkuu- ja ajotöi
den palkkaperusteissa päästäisiin entistä parem
paan oikeudenmukaisuuteen, on Suomen Puun
jalostu teollisuuden Keskusliitto asettanut n. s. 
met ätöiden järjentämistoimikunnan asiaa edel
leen tutkimaan ja selvittämään. Nyt suoritetta
va sa tutkimustyös ä olisi vain saatava mahdol
lisimman läheinen ja luottamuksellinen suhde 
myös a ianomaisiin työläisiin, jotta tutkimuk en 
tulok et muodostui ivat tasapuolisiksi ja asialli-
iksi ja niihin voit~isiin sekä työnantajien että 

työläisten taholla täydellisesti luottaa. A ian
omai ille työläisille on täysin luottamuksellisesti 
ja avoimesti selvitettävä, mistä työntutkimuksissa 
on oikeastaan ky ymys, sekä pyydettävä myö 
työläisiä lausumaan käsityk ensä esillä olevi ta 
kysymyksistä. Jos näin menetellään, niin minulla 
on se käsity , että työläiset saadaan tässä asia-s a 
»puhaltamaan yhteen hiileen». Metsätyöläisillä ei 
voi olla mitään sitä vastaan, että saadaan aikaan 
mahdollisimman oikeudenmukaiset yksikkötak a
perusteet, jotka käytännön asettamissa puittei sa 
mahdolli imman suuressa määrin ottavat huo-

mioon kaikki ne eri työvaiken tekijät, jotka vai
kuttavat työsaavutuksiin puutavaran hakkuussa 
ja ajossa. Niinpä esim. Ruotsis a on työnantajain 
ja työntekijäin järje töjen keskeisen kiinteän yh
teistoiminnan avulla pää ty oikeudenmukaisi ta 
urakkapalkkataksojen peru teista yhteisymmär
rykseen ja myöntei. iin tuloksiin kuten täällä äs
kettäin vieraillut Ruot :in metsä- ja uittotyöväen
liiton puheenjohtaja tov. . Englund pitämäs ään 
esitelmä sä m. m. mainit i. Eikä työläi illä voine 
olla muistuttamista sitäkään va taan jos työn
tutkim:inen johtaa entistä parempien työkalujen ja 
työmenetelmien käytäntöön ottami een ja tällä
tavoin ehkäpä ilman ano tavia li äponnistuksia 
parempien työtulosten ja ansioiden aavuttami
seen. Työkalujen ja työmenetelmien parantami -
toimintaan olisi myö alan t öläiset saatava vede
t ksi mukaan. Tähän onkin kä ittääkseni pyritt} 
m. m. niillä met ä yökur eilla joita eri puolilla 
maata on jo toimeenpantu, mitä toimintaa tulta
neen edelleenkin jatkamaan. ialle oli i var
maankin edul-. i jo sellaisille aloitek kyisille 
metsätyöJäi ille joiden e it k et johtaisivat en
tistä parempien ökalujen tai enti tä tehokkaam
pien t ömenetelmien käytäntöön ottamiseen voi
taisiin antaa jonkunlai ia rahapalkintoja kehoi
tuksena ämän uuntai een työskentelyyn. Var
maankin t ön- ja aika u kimusten uorittajilla on 
ollut oma mielenkiintonsa niitä hakl11u- ja ajo
kilpailuja kohtaan. joita on järje te ty vaikka 
toiseltapuolen alan työläisten ke kuude sa onkin 
esiintynyt o i tai ta epäluuloa ja jopa uoranaista 
vihamielisyyttäk:in tällai ia kilpailuja kohtaan, 
mikä ilmei e ti on johtunut pelo ta että kilpai
lut johtava urakkataksojen alentamiseen. 

Kun puunjalo tu teollisuuden raaka-aine- a
moin kuin polttopuutilanne on tällä hetkellä ar-
in kireä. oli i tilanteen helpoittami eksi kä -

tettävä kaikki mahdolli e keinot. Alan yönanta
jain ja t öntekijäin olisi oltava mahdollisimman 
luottamukselli e aja kiinteä ä yhteistoiminna a 
metsätöiden teho tamisek ·. Tä ä uhtee a on 
ensiarvoi en tärkeää e tä met ä yönjohtajat ovat 
täy in päteviä ammattimiehiä ovelluttamaan oi
keudenmukai ia urakkataksoja käytännö ä, a
malla k eten uh autumaan asialli e ti ja rauhal
lise i alaisiinsa öläisiin. Ja jo t öntutkimuk
sia jollakin ömaalla ryhdytään uori tamaa.n, 
on siitä t öläisille ennakolta ilmoitet ava, ekä 
elo te tava mistä on k ymy ja aata a myö 

heidän mielipiteen ä kuuluville. Tällä tavoin 
pää tään t ' Öntutkimuk i a parhai iin mahdolli
iin ulok iin. 

Kun maamme ei voi . ksipuolise ti määrätä 
puunjalo tusteollisuuden tuotteiden hintoja ulko
maisilla markkinoilla koska hinnan luonnollise ti 
määrää eri maiden keskinäinen kilpailu niin mei
dän on huolehdittava iitä , että olemme tä sin 
kilpailukykyisiä toi en vientimaiden rinnalla. 
Tämän uok i on alan työnantajain ja yönteki
jäin tehtävä o altaan kaikki voitavan ky 1-
li en päämäärän avuttami ksi. 

Lopuksi on minun tyydytyksellä tod tta a e tä 
näille kurs ille on kut n u my .. muutamia 



met ätyöläisten edustajia, jo a pidän työnanta
jain ja työntekijäin yhteistoiminnan kannalta 
metsätyöntutkimuksen uorittamise sa onni tu
neena toimenpiteenä. Toivottava ti työläi ten 
edustajille näillä kur seilla elviää työntutkimuk-
an tarkoitus ja merkitys koko laajuude aan, jo

t-en he taa puole taan voivat antaa tä tä ky y-
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myksestä oikean kuvan niille metsätyöläisille, 
joiden parissa joutuvat liikkumaan ja työ kentele
mään. Esillä olevan kysymyk en peru teelli en ja 
asiallisen selvityksen kannalta on uotaYaa, että 
työnantajain ja työläisten ke ken nyt aloitettu 
yhtei toiminta jath'lli i hyvä . ä yhteu ymmärryk-
es ä loppuun . aakka. 
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METSÄTYÖVÄEN HUOLTO JA TYÖTEHO. 
M etsänhoitaja T o i v o K o s k e l o. 

Ryhtyessämme käsittelemään metsätyöväestön 
huollon vaikutusta työtehoon, lienee näin aluksi 
paikallaan tarkoin selvitellä, minkälaisia toimin
toja k . o. huolto käsittää, t . s. meidän on suori
tettava metsätyöväestöön kohdistuvan huollon jako. 

Tärkeysjärjestyksen huomioon ottaen on se 
mielestäni seuraava: 

1. Elintarvikehuolto. 
2. Varushuolto. 
3. Metsätyöväline- ja tarvikehuolto siihen liit

tyvine kunno tus- ja tehostustoimintoineen. 
4. Majoitusolojen ja viihtyisyyden järjestely. 
5. Tapaturmantorjunta. 

1. Elintaroikehuolto. 

Ennen sotia kulkeutuivat elintarvikkeet metsä
työmaille joko miesten itsensä mukana tai >>fir
mojen hartsuherrat>> hankkivat niitä työnteki
jöille jaettavaksi. 

Toisen maailmansodan aikaansaama elintarvike
säännöstely aiheutti kuitenkin niin tässä kuin 
monessa muussakin asiassa huomattavia muu
toksia. Korttiannokset eivät tahtoneet riittää, 
eikä korteillakaan hankittavia elintarvikkeita saatu 
aina tarpeeksi joustavasti järjestettyä useinkin 
kaukaisilla metsätyömaille. 

Näiden, samoinkuin muidenkin metsätyöväestön 
elintarvikehuollossa esiintyvien epäkohtien poista
miseksi perustettiin tarkkaan sanoen 1 p:nä mar
raskuuta 1940 Puunjalostu,steollis~tuden T yönan
tajaliiton yhteyteen silloisen kansanhuoltominis
terin, vuorineuvos Kotilaisen myötävaikutuksella 
Metsätyömaiden Muonitustaimisto, joka sai oikeu
den ryhtyä kaikin käytettävissä olevin keinoin 
auttamaan metsätyömaiden muonitushuoltoa, ja 
amalla määrättiin allekirjoittanut hoitamaan 

tätä toimintaa Kansanhuoltoministeriön ylimää
räisenä virkamiehenä. Siitä lähtien on muonitus
toimisto koettanut vuodesta toiseen hoitaa saa
maansa tehtävää, vaikkakin tUloksissa, jotka 
olo uhteista riippuen ovat eri vuosina vaihdelleet 
hyvinkin paljon, voi tietysti olla paljonkin toivo
misen varaa. 

Ennen kuin ryhdyn yksityiskohtaisemmin kä
sittelemään metsätyöntekijäin ravinnontarvetta 
ja sen selvillesaamiseksi suoritettuja varsin perus
tavaa laatua olevia ravintofysiologisia tutkimuksia, 

·lienee syytä lyhyesti mainita ne määräykset, 
jotka ovat nykyisin voima sa metsätyömaiden 
muonitukse ta. 

Kaikkialla maas a saavat metsätyöläiset, mi
käli eivät ole omavaraistalouksiin kuuluvia, erit
täin raskaan työn tekijöille kuuluvan E-leipä
kortin sekä muut sitä vastaavat säännöstelyan
nokset. Li äksi jaetaan koko maassa 250 g:n 
päivittäinen ylimääräinen viljatuoteannos ja n. . 
muonarajan eteläpuolella ravinto- tai ruoka
ra vaa 40 g päivässä. 

Metsätyömaiden Muonitustoimistolia on taa 
oikeus myöntää ä ken mainitun muonarajan 
(joka muuten kulkee Kokkolan tienoilta Kauha
van, Ähtärin ja Keuruun pitäjien pohj . puolelta 
Suolahteen, edelleen Kuopion pohj . puolitse Var
kauden vaiheille, painuen si ten Lappeenrannan 
ja Savonlinnan Iän ipuolit e Vehkalahdelle) poh
jois- ja itäpuolisille alueille rasva-aineita 40 g 
päivässä miestä koh i ekä amoille alueille kuin 
myös sellaisille Etelä- uomen työmaaruokaloille, 
joissa on vähintään 20 mie tä, lisämuona-annok
sia, jotka käsittävät miestä kohden lihaa enin
tään 1 kg viikossa tai lihajalo teita enintään 
3/ 4 kg viikossa, va tike ta 15 g päiväs ä ja saka
riinia 1 g kuukaude a. Kaikin ajoin ei näitä 
annoksia ole kuitenkaan k ett tä sin jakamaan. 
Lisäksi on koko maahan jae tu suolakalaa, herne
jauhetta, herneitä maltaita, marmelaadia y. m . s. 
ruokaloiden käyttöön. 

Mehän kaikki tiedämme, että metsätyö on 
mitä raskainta työtä, jo a t öntekijän energian 
tarve on erittäin uuri. 

Meillä uome a on uoritettu kan anravit e
miskomitean puole ta talvella 1936-37 tutki
muksia eräillä puutavarayhtiöiden työmailla Poh
jois-Suomessa niistä kaloriamääri tä , jotka sisäl
tyvät met ätyöläisen päivittäin kä ttämään ra
vintoon. 

Tämän tutkimuksen tuloksi ta oidaan mainita. 
että kaioriamäärät vaihteliva 4900-6700 välillä. 
Yksityi ten ruoka-aineiden käyttöä kuvastavat 
seuraavat numerot: iljatuotteet 415-857 g, liha, 
josta n. puolet &ianlihaa 306-610 g, 1-asva 150 
-328 g sokeri 125-2 6 g. Perunan kä tö 
oli vähäi empää, mu ta koho i enkin määrä 
parhaimmi a tapauk is a n. 1 kiloon. Li äk i 
tulivat vielä kahvi, kalja, mehut ekahedelmä , 
marjat y. m. 

Ruot i a v. 1941 \ ärmlannin met äteolli
uuden toimeksianna ta {V ärmlan kog arbet -
tudier l. W A) uoritetu met ä yöläisten ravin

non tarvetta koskeva tutki.muk et o oittiva 
päivi täi en kaioriamäärän n. 5900:k i, jota pi
de tiin kuitenkin runsaanlaisena. Tutkimuksen 
tulok iin peru tuen ehdotti Wärmlannin tu ki
muslai o että met ätyölä. ten ravintomäärät 
py ytettäi iin Ruot i a vallit evan elintarvike-
äännö telyn huomioonottaen ellai ina, että kaio

riamäärä uli i olemaan 5,1 -5 300, minkä 
Ruot in elintarvikelautakunta on myö kin o tanu 
huomioon. 

Profes oti Paloh iman l.:ä ityJ.: en mukaan oli i 
meillä n .kyisistä vaikeuksista huolimatta pää -
lävä met ät ölä. ten ravinno ta ky een ollen 
4,500 kalorian minimimää1·ään. \ ertauk en vuoksi 
maini takoon, että Paloheimon mukaan henkisen 
työntekijän normaali kaloriantarve on n. 2,5 
ja kevyttä ruumiillista työtä tekevien n. 3,0 
kaloriaa. 



Jos laskemme sen kaloriamäärän, joka keski
määrin kertyy nykyisen jakelun mukaisista erit
täin raskaan työntekijän korttiannoksista, pää
dytään n. 2,150 kaloriaan. Jos lisäksi huomioidaan 
myös metsätyöläisten nykyiset ylimääräi et vilja-, 
liha- ja rasva-annokset lisättynä vielä 50 g:lla 
suolasilakkaa, nousee kaioriamäärä n. 3,850:een. 

Huomaamme siis, että vajaus on minimitar
pee eenkin nähden vielä varsin runsa . Tietenkin 
nämä luvut hiukan nouse at jo. äännö. tely
vapaita elintarpeita on aatavi a, mutta joka 
tapauksessa edelliset luvut osoittava , et ä ny
kyisten lisäannosten ohella mie ten on ilmeisesti 
täytynyt turvautua säännöstelyn ohi saatuihin 
elintarpeisiin. Jos taas näin ei ole a ia on vaja
vainen ene?'giantarpeen tyydyttäminen aiheuttanut 
huomattavaa työtehon alenemista varsinkin kun 
muistamme, että valtaosan metsätyöläi i tä muo
dostavat ä kettäin armeija ta vapau uneet miehet, 
jotka koko sodan ajan ovat ottuneet aamaan 
armeijassa runsaammat annokset kuin mitä koti
seudulla on voitu jakaa. Kuitenkin on meidän 
muistettava, ettei elintarvikkeiden mää1·ä ja laatu 
yksistään vaikuta ratkaisevasti, vaan myöskin se, 
missä muodossa ruoka-aineet joutuvat työntekijäin 
käyttöön. 

Aikaisemmin kukin mies piti it e huolta ruoka
taloudestaan, ja on ilman muuta mmärre tävää, 
että tämä muodostui puu teelli eksi: ei ollu 
kunnollisia välineitä, ruoka oli yksipuolista, huo
nosti kypsennettyä, ruoka-aikojen väli ta attoman 
pitkä j. n. e. 

Näihin epäkohtiin kiinnittivät ekä työntekijät 
että va?'sinkin työnantajat huomiota ja monet 
viimeksimainituista ryhtyivät eri ta oin tekemään 
parannuksia työmalliaan työläisten ruokailu
oloissa. Näiden järjestämi e tä anne tiin ohjeita 
valvottiin ruoka-aineiden kauppiaiden kä ttämiä 
hintoja ja a etettiin tarjottaville elintarvikkeille 
määrättyjä laatuvaatimuksia. 

Kiinteämpiä muotoja tämä yö ai vuo ista 
1936-37 alkaen jolloin alettiin kokeilla hteis
ruokaloiden järjestämistä. Jälkimmäisenä vuo
tena tekivät Suomen Puunjalostusteollis-uuden 
K eskusliiton toimesta muutamat met ät önantajat 
laajahkon tutkimu matkan va taaviin Ruot in 
oloihin u u tumiseksi. Tämän matkan uloksena 
mainittakoon vain lyhye i, että Ruot is a oli h 
teisvastuun pohjalla toimivia n. . ruokakuntia 
verraten paljon toiminua a, niillä koulutet u 
emännöit ijä, hyvät ruokailuvälinee ja moni
puolinen ekä olo uhteisiin nähden kohtuullisen
hintainen ruoka. 

Oma a maas amme ku tansi Kemi Oy. tal
vella 193~36 tiettävä i nsimmäise tkokki
kur it» ja jälkimmäisenä vuonna järje te tiin 
myö jo os-uw;ruokakunta-muotoi ia ruokaloita a 
man yhtiön oime ta useihin pohjoi iin kun iin. 

Enso-Gutzeit Oy. oli amoihin aikoihin jär-
je tänyt Pohjois-Karjala a parill ömaalleen 
anno ruokaloita. 

Emännöit ijöiden kouluttaminen ruokah'U.ll iin 
sai vuode ta 1937 alkaen entistä kiinteämpiä muo
toja. M. m. Työk ku -Rovala oli tä ä työ ä 
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mukana yhdessä alan eri työnantajien ja Metsä
hallituksen kanssa. Mainittuna vuonna pidettiin 
useita, ohjelmaltaan tarkoin suunniteltuja 3-
viikkoisia >>kämppäemäntäkursseja)). Kursseilla 
annettiin sekä tietopuolista että käytännöllistä 
opetusta, olivatpa muutamat kurs it järjestetyt 
suoraan kämppäoloihin. Kaikkiaan koulutettiin 
mainittuna vuonna 120 emännöit ijää. Tätä 
työtä on myöhempinä vuosina jatkettu. 

Mainittakoon näillä kursseilla valmisteiusta 
ruoasta, että se oli erittäin monipuolista ja myös 
voimakasta. Aamiaisellakin, joka valmi tettiin 
nautittavaksi ennen metsään lähtöä, oli säännölli
sesti kaksi ruokalajia, toinen jonkin mehukastik
keen kera nautittava puuro, päivällisellä samoin 
kaksi ruokalajia ja illallisella taasen mehuka tik
keen kera tarjottavana puurolaji. Vaihtelujakso 
oli kaksiviikkoinen. 

ittenkin pysyi tämä toiminta hajanai ena ja 
yksinomaan Pohjois-Suomeen kohdistuvana. 

Nykyinen elintarvikesäännöstelyn aika on kui
tenkin e. m. toimintaa vilkastuttanut. Vuosi 
vuodelta on yhä useampia annos- ja osuuskunta
ruokalaita perustettu ei ainoastaan Pohjois-, 
vaan myöskin Keski- ja · Etelä-Suomen metsä
työmailla. Työnantajien toimesta on pidetty 
lukuisia >>kokkikursseja>> ja annettu ohjeita metsä
työläisten ruokailuolojen järjestämi eksi. Metsä
työmaiden M uonitw;toimisto on ottanut palveluk
seensa jo kaksi talou tarkastajaa, joiden yksin
omaisena tehtävänä on eri puolilla Suomea toimi
?Jien metsätyömaaruokaloid n tarkastukset ja emän
nöitsijöiden ohjaaminen sekä >>kokkikurssien& pito, 
ja tulee k. o. toiminta lähimmä ä tulevaisuu
dessa huomattavasti laajenemaan. 

Kuten jo edellä olleestakin selviää, on ruoka
kuntajärjestelmästä monia etuja työläisille: ruoka 
on hyvää, kypsää, monipuolista; voimaka. ta, 
iisti i tarjoiltua ja enti een verrattuna halpaa, 

ja vaikkakaan tällä hetkellä ei ole käytettävis-
ämme mitään absoluuttisia lukuja met ätyö

väe tön järjestetyn ruokatalouden vaikutuksesta 
työtehoon, olen kuitenkin varma, että e on 
työtehoa huomattavasti kohottava. 

2 Varushuolto. 

Melkeinpä yhtä tärkeänä, työtehoon uure ti 
vaikuttavana metsätyöväestön huollon o ana on 
nykyisin pidettävä varusteiden järjestämistä työn
tekijöille. 

Puutteellisten varusteiden aiheuttama, työ
tehoa alentava vaikutus on parhaiten menneinä 
vuosina näkynyt keväisin, t. . aikana, jolloin 
kaikkein ankarimmin juuri on ponnisteltu teko
ja ajotavoitteiden aavuttamisek i. illoinhan 
työntekijät joutuvat työ kentelemään märä ä 
lumessa ja jos tällöin ei ole kunnollisia jalkineita 
ja muita varu teita, jäävät työ aavutukse sangen 
alhaisiksi. Onpa sattunut lukui a ti vajavaisten 
ja huonojen varusteiden aiheuttamia työnteki
jöiden aira tumi ia ja työstä pois jäämisiä. 

Lisäksi on ilman muuta elvää, mikä merkity 
kunnollisilla jalkineilla on uittotöiden onnistu
miselle. 
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Viime aikoina on kuitenkin tämänkin huollon 
alalla tehty määrätietoista työtä. Jakoihan, vain 
muutamia lukuja mainitakseni, metsätyömaiden 
varushuollosta huolehtiva Metsätyö- ja Kuljetus
tarviketoimisto metsätyöläisille kuluneen kevät
talven aikana pääasiassa armeijan käytössä olleita, 
mutta täysin korjattuja ja puhdistettuja saappaita 
62,000 paria, 5,000 paria muokattuja saappaan
varsia, nahkakintaita 64,000 paria, kangaskintaita 
14,000 paria, osittain käytössä olleita, mutta pesty
jä ja täysin kuunostettuja paitoja ja alushousuja 
kumpiakin 100,000 paria, sarkaisia suoria päällys
housuja 80,000 paria, työtakeiksi sopivia sarkaisia 
uusia asetakkeja 80,000 kpl., käytössä olleita, 
pestyjä ja kunnostettuja villapaitoja 50,000 
kpl., käytettyjä turkislakkeja samoin 50,000 kpl. 
ja lopuksi jalkarättejä ja sulkia yhteensä 50,000 
paria . 

Kun ottaa huomioon, että parhaimpina aikoina 
on metsätöi sä koko Suomessa nykyisin n. 200,000 
työntekijää. eivät äsken luettelemani varusmäärät 
ole suinkaan olleet riittäviä, mutta oikeiJle pai
koille lähetettyinä ovat ne torjuneet huutavim
man pulanja-mikä tärkeintä- osoittaa k. o. 
toiminta minkä merkityksen työnantajat nykyisin 
antavat hyvin järjestetylle metsätyöväestön varus
huollolle. 

Metsätyömaiden varushuolto ei kuitenkaan saisi 
muodostua yksinomaan tavaran hanki.nnaksi 
vaan olisi toivottavaa, että työnantajat ryhtyisi
vät joko erikseen tai useat yhdessä keskitetysti 
kunnostamaan kuluneita ja korjauksen tarpeessa 
oleTia varusteita. Tällöin säästettäisiin aikaa ja 
maamme muutenkin niin niukkoja varusresur seja. 

3 M etsätyöväline- ja larvikehuolto siihen liitty
vine hmnost~ts- ja tehostamistoimintoineen. 

Oman erikoisen lukunsa tässä esitelmä äni 
ansaitsee met ätyöviiline- ja tarvil~ehuolto siihen 
liittyvine kunnostus- ja teho tamistoimintoineen. 

Nykyään on yksityisen työntekijän angen vai
keata hankkia itselleen metsätyö- ja kunnosta
misvälineitä. Tä tä syystä onkin aikaisemmi11 
mainittu Metsätyö- ja Kuljetustarviketoimi to 
aanut tehtäväkseen hankkia kunnollisia ja tar

koituk enmukaisia työvälineitä työnantajien kaut
ta met ätyömaille. 

Tämän lisäksi on työvälineiden kuntoon ja 
kunnostaruistoimintaan ryhdytty kiinnittämään 
yhä uurempaa huomiota, sillä on tehty . ellainen 
yllättävältä tuntuva havainto, että vain harvat 
(12 %) vakinaiset met ätyöläiset o aavat oikealla 
tavalla kunnostaa työvälineensä. 

Met ätyötehotoimikunnan, jonka jä eniksi on 
kut uttu Kansanhuoltomini teriön, Kullmlaito -
ten ja Yl. töiden ministeriön ekä Puunjalostus
teollisuuden Työnantajaliiton edustajia, aloit
teesta on Työteho eura r. y. kautta Suomen 
järjestänyt työvälineiden kunno tu kurs eja, jotka 
ovat tuottaneet uuren määrän päteviä lrnnno -
tuk en opastajia suurimmille metsätyömaille, ja 
on e. m. toiminta edelleen jatkuvan voimakkaan 
kehityksen alaisena. 

Ruot i a joka tä ä niinkuin monessa muussa
kin suhteee sa on ymmärrettävistä syistä meitä 
edellä, on havaittu työt.ehoa silmällä pitäen olevan 
erittäin edullista jakaa t öläi ille heidän työhön 
tulles aan amalla kertaa u eita huolelli e ti kuu
nostettuja työvälinesarjoja. Kun en immäinen 
työvälinesarja on >>menettänyt teränsä>>, varu taa 
mie en nimi- ja o oitelapullaan ja lähettää ar
jan usean työnantajan yhtei e ti lläpitämään 
kunnostamoon, ja 7 Ö jatkuu toi elia kunno te
tulla arjalla j. n . e. itä mukaa kuin sarjoja 
lähetetään kunno tamoon, palautuu niitä takai in 
työmaille täysin kunno tettuina. 

E. m. menetelmän erikoisena etuna on se että 
kaikki työläise voiva työskennellä taatusti 
kunnollisma ja tarkoi uksenmukaisilla työväli
neillä amalla kun kunno tu aadaan tehok
kaa ti ke kitet ksi (~ miestä kunno taa eri
koiskonein 4,000 miehen met ätyövälineet), hait
toina taa uuri kalu ton käyttö ja e, ettii met. ä
työläisten oma kunno tu taito häviää . 

Varsin laajat mitta uhteet on aavuttanut 
myö yömaittainen työkalukunno tu , eikä tällä 
hetkellä voida varmuudella anoa kumpi mene
telmä on edullisempi. 

Meillä uome a ei liene yytä eikä tällä het
kellä ole työvälineiden puutteen takia mahdolli-
uuk~iakaan eurata yksinomaan edellä elo tettua 

ruotsalaista linjaa mutta hdi te tynä aikaisem
min mainit emaani työmaita kiertelevien opas
tajien toimintaan luulisin en antavan hyviä 
tuloksia. 

Siitä millä tavoin taTkoituk enmukai et ja 
oikealla tavalla kunno tetut yöväline t aikutta
vat työtehoon voidaan mainita, e tä Työteho
seura r. y:n aamien kokemuksien perusteella 
nou ee työteho 30--40 % verrattuna ke kinker
tai essa kunno a olevilla työvälineillä työ ken
telyyn. 

.f: Majoitu.soloj n ja 1.:i.ihtyisyyden järje l ly. 

Kaukana a utuske kuksista ijait evilla metsä
työmailla oliva t) öläisten a unto-olot vielä muu
tamia kymmeniä vuo ·a taaksepäin var ·in puut
teellise . en jälkeen 1.-un laki met ä- ja lauttaus
työväen asmnuksista annettiin 27 p:nä huhti
kuuta 192 ovat olo uhteet huomattava ti paran
tuneet. 

Kuitenkin juuri työtehon kohottamista sil
mällä pitäen on ky eellinen laki o oittautunu jo 
mone a uhtee anhentuneeksi ja puutt elli
ek i. 

Tästä syystä uunnitteleekin met.sätyöhuolloko
rnitea parast'aikaa 'ltutla lal..·ia työntelcijäin yhteis
majoitulc.sesta, jonka pääkohdat ova euraa at: 

T önan aja, joka ottaa työntekijöitä työh ··n 
kaua asu us.keskukse ta vel oitetaan, ellei työn
tekijöillä ole maksutta tai kohtuulli ta maksusta 
käytettävis ään mukavaa ja ajankohdiltaan opi
vaa päivittäistä kyytiä yöpaikalle ja ieltä takai-
in, järje tämään heille vapaa yhtei. majoi u 

joka ei ole kaukana työpaikalta. 
Ke äkuun 1 ja elokuun 31 päivän väli enä 



aikana, ekä kysymyk en olle a vain enintään 
2 viikon pituisesta yhtämittai. esta käytöstä muu
nakin aikana vuodesta , on yhteismajoitusasun
toina oikeu käyttää myöskin telttoja. 

Edelleen on työnantajain ku tannettava yhteis
majoitusasuntoihin tarpeelliset makuupatjat, 
ruoanvalmistus- ja ruokailukalustot, pesutelineet 
ja tarvikkeet tapaturmi sa annettavaa en iapua 
varten, niin myös, milloin asuntoon sijoitettujen 
enemmistö sitä pyytää, radiokuuntelulaite. 

amoin on työnantajan ku tannettava yhteis
majoitusasuntojen ja niihin liittyvien rakennus
ten säännönmukainen put. taanapito. lämmity · ja 
valaistus, niin myös, jos a untoon sijoitettujen 
enemmistö sitä haluaa, ruoanvalmistu . Jos 
a$Unloon on majoitettuna enemmän kuin 15 henkeä, 
on tässä sanotusta huolehtiminen annettava erityi
sesti sitä varten palkatun henkilön tai tarvittaessa 
useammankin henkilön, tehtävälcsi. 

Työnantajan on myö tehokkaalla tavalla jär
jestettävä tapaturmantorjunta ekä käyte tävissä 
olevin keinoin huolehdittava tuhoeläinten ja 
8yöpäläisten hävittämi e tä a wmo ta. 

Hevosia varten on työnantajan o oitettava 
sopivan matkan päähän asunnoista ellaiset sijoi
tuspaikat, ettei niissä ole hevo illa ilmeistä tapa
turman ja sairastwnisen vaaraa. Kylmänä vuo
denaikana tulee olla eri yi et hevossuojat, jotka 
antavat hyvän suojan kylmyyttä ja ko teutta 
va taan. 

Lain säännökset eivät ko ke ötä, joka uori
tetaan pitämällä siinä ainoa. taan omaa talon
väkeä. 

On kuitenkin todennäköis ä, e tä e. m. lakieh
dotukseen tulee vielä huomattava ti muutoksia, 
joten en yk ityi kohtai empi käsi tel lienee 
ennenaikaista. 

Tästä lakiehdotuk ·e ta puuttuu kuitenkin erä 
ärkeä kohta jota pidän met ät öväe tön majoi

tuk en järje tel m avaink ym ksenä. Nin1ittäin 
se että valtion maille rakenn taan kaikki tar
vittavat öläi a unnot me ähallituksen toi
mesta. uurin o a maamme met äkämpistä tar
vitaan juuri altion mailla . Kun tulevan lain 
mukaan majoitu aswmot ovat rakenne tava en-
istä viih yisämmiksi paremmiksi ja tarkoi uk

senmukaisemmiksi,johon kieltämättä on yytäkin, 
jos mielitään aada aloille työvoimaa riittämiin ja 
maaltapako e te yksi. tulee e i tämäni näkö
kohta itäkin tärkeämmäk i. ~fet äballituksen 
met ärun ynni jäävät tavallise ti niin m öhäi
seen ajankohtaan, että talvityöt on met is ä jo 
aloitet u. jotenka kunnollisten a untojen raken
taminen on t önantajalle u eimmiten ä in mah
da onta. Rakennu ainee ja täyttee o a uo
reita, ja kaikki rakennu t öt on lisäksi uoritettava 
tuli lla kiireellä ja hopulla. Tä tä kaike ta on 
vielä eurauk ena e tä rakennuskustannukse 
ulevat korkeammiksi, kuin jo a unno rakeJme

taan aikai emmin jolloin rakennustarpoo aje
taan paikalle oikealla ajalla ja rakennusaika vali
taan opi ak i, johon kaikk n met äballituksella 
on mahdolli uu ja tilai uu . Kämpä o a illoin 
töiden alkae a täy in a. uttava kunno a. 
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kuivia ja kaikin puolin kelvolli ia. Puiden o taja 
rakentaa kämpän siihen paikkaan, minkä e katsoo 
ostamalleen leimikolle sopivaksi, mutta metsä
hallitus voisi suunnitella kämppien aseman pitem
mällä tähtäimellä, myöskin myöhemmin myytä
väksi tulevien leimikoiden ajattami ta ja muita 
metsissä suoritettavia töitä silmällä pitäen. (Myö -
kin voitaisiin tällaisia kämppiä käyttää loman
viettopaikkoina ja matkailumajoina.) Tä sä suh
teessa onkin metsähallitus hankintahakkuillaan, 
ja eräät yhtymät omilla tiloillaan pää eet esi
merkilli en hyviin tuloksiin. 

Kaikki rakennuskustannukset tulevat lähi
vuosina ol( maan kalliit maassamme. Vaikkakaan 
metsäkämppien rakentamisesssa ei käytftä kor
keata. standardia, tarvitaan niihin iitä huolimatta 
mellwiset määrät erinäisiä rakennusaineita ja 
tarvikkeita. On uoranaista ja uurta kan an
taloudellista tuhlausta rakentaa kämpät yhden 
tai ehkä parin kolmen vuoden käyttöä varten, 
kun ne sopivalla sijoituksella ja pienillä rakenne
lisäyksillä ja vahvistuksilla voidaan rakentaa 
20- 30 vuoden käyttöön. Käsitykseni on jo 
vuosia ollut se, että kämppää ei koskaan kannat
taisi rakentaa muutaman vuoden, vaan vuosi
kymmenien käyttöön. Ja illoin ne myö kin 
kannattaa rakentaa sellaisiksi, että työväki nii sä 
viihtyy ja tuntee olonsa vähintään tyydyttäväksi. 
Valtion mailla ei sitä nähdäkseni voida vaatia 
tilapäisiltä hakkuuttajilta, vaan maanomistajalta. 
On myös aivan eri asia, rakennetaanko uurin osa 
maamme metsäkämpistä keskitety ti yhden eli
men suunnittelemana va.iko 50-60 eri yrittäjän 
aikaan aannoksena. Viimemainitus a tapauksessa 
tulee väkisinkin kirjavuutta sekä asioiden erilaista 
tulkintaa. Kun metsähallitus rakentaa mailleen 
kaikki työläisasunnot, on vaikein kohta koko 
metsätyöväestön asuntokysymyk es ä ratkaistu. 

iaamme metsäpinta-ala on rauhan jälkeen 
vähentynyt 10 %:lla. Lähivuosien a utustoiminta 
tulee vielä vähentämään tuntuva ti met äpinta.
alaa rintamailla. Valtion metsien merkity tulee 
näin ollen entistä suuremmaksi, ja niiden entistä 
intensiivisempi hoito lähivuosina ja ja.tkuva. ti 
eteenpäin tulee entistä tarpeelli emmaksi ja ajan
kohtaisemmaksi. Mutta kaikki tämä voi tapahtua 
vain kunnollisten asuntojen turvin. Ilman niitä 
ei pää tä alkuunkaan. :Mikään ei voi olla luon
nolli empaa kuin että metsähallitus rakentaa 
mailleen asumukset pitempiaikai ta käyttöä var
ten, ensiksi hakkuuta ja ajoja varten, joita a u
muksia itten myöhemmin käytetään e. m. muihin 
tarkoi uksiin. 

Tämän asian puole ta voisi puhua vielä paljon
kin, mutta pääkohdat lienevätkin tässä tulleet 
esitetyiksi. Asialli ia. vastaväitteitä on käsityk
eni mukaan mahdoton e ittää. Ainoa varjo

puoli a ialla on e, että se ei miellytä niitä, jotka 
en joutui ivat käytännössä toteuttamaan, mutta 
ellainen syy ei näin suorastaan ratkaisevassa 

kysymyk essä aisi olla minään e teenä. 
Työväestön a unto-olojen parantamisen yhtey

de ä ei ole unohdettava viihtyi yyden järjestelyä: 
Radio ja erilai et anomalehdet tuovat var-
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masti metsätyöläisten muuten niin yksitoikkoi
seen elämään toivottua vaihtelua. 

Kuten edelläoleva-sta kiiy selville, tulee metsätyö
väestön majoituksen ja viihtyisyyden järjestelyyn 
pikapuolin h-uomattav-ia lakisääteisiä parannuksia, 
mutta olisi toivottavaa, että metsätyönantajat htlki
sivat niin tässä kuin monessa m~t~tssakin suhteessa 
lakia edellä . 

fJ Tapat~trmantorjunta. 

Tapaturmantorjuntaa en tämän esityksen puit
teissa käsittele, koska kurssien ohjelmassa on 
siitäkin erikoinen luento. 

Kuitenkaan en voi olla mainitsematta, että 
meillä Suomessa, verrattuna vastaaviin Ruotsin 

oloihin, tapahtuu aivan luvattoman paljon metsä
työtapaturrnia, joiden työ~aavutuksia pienentävä 
ja työtehoa alentava vaikutus on ilmeinen. 

Tänä aikana. jolloin heikot yötulokset metsä
töissä uhkaavat vaarantaa maamme koko talous
elämän on met ätyöväestön huolto-olojen paran
tarni een kiinnitettävä erikoista huomiota. 

Se ei tule varma tikaan olemaan mitään helppoa 
ja yksinkertaista, mutta h.llitenkin voidaan mie
le täni hyvällä tahdolla löytää ellai ia muotoja, 
jotta tuohon kansantaloudelliseltakin kannalta 
katsottuna suureen tavoittee een päästään. 

Onhan meidän aina mui tettava että maamme 
metsärikkaudet ovat yhde ä johtavan ja suorit
tavan metsät ön kans a antaneet kansallemme 
sen pääasiallisimman varalli uuden. 






