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Johdanto
Uittoon pantavan pinotavaran käsittelyyn liittyy
sesonkiluonteisena työnä ennen uiton alkamista
päämerkkaus, joka voi olla joko ns. erottelumerkkausta tai pelkästään omistusmerkkausta. Ensiksi
mainittu suoritetaan nimensä mukaisesti uiton jälkeen tapahtuvaa erottelua silmällä pitäen, ja sen
vuoksi lyödään 10 .. . 15 cm:n paksuisiin pölkynpäihin kaksi merkkiä poikkileikkauspinnan vastakkaisille reunoille ja 15 cm paksumpiin pölkynpäihin
kolme merkkiä kolmiomaisesti lähelle poikkileikkauspinnan reunoja. Omistusmerkkauksen ollessa
kysymyksessä lyödään kuhunkin·pölkynpäähän vain
Yksi merkki. Kuvassa 1 näkyy merkkauksessa käytetty työväline ja merkattua pinon kylkeä
Kysymyksessä olevan työn palkkaperusteet ovat
'~lleet epävarmana pohjalla. Selvän kuvan saamista on vaikeuttanut se, että merkkaustyötä suoriitavien työntekijöiden suoritustaso on sangen vaihteleva. On olemassa työhön erikoistuneita miehiä
jotka joka kevät suorittavat merkkausta, osa taa~
on täysin tilapäisluonteista työvoimaa. Merkkaustyötä suoriitavien joukosta tapaa sekä varsinaisia
metsätyöntekijöitä että työnjohtopartaaseen kuuluvia jne. Tämä asiantila estää tavanomaisen vertailevan aikatutkimuksen käyttämisen palkkaperusteiden selvittämisessä. Ei nimittäin ole takeita oikean kuvan saamisesta siten, että merkkaustyötä
suorittavia miehiä seurattaisiin myös jossakin
muussa työssä, jonka palkkaperusteet ovat vakiintuneet, esim. halkojen tai paperipuiden valmistuksessa.

Tu tkimuksen s uoritus
Johdannossa mainituista syistä meneteltiin seuraavasti. Merkkaustyöhön liittyvien riippuvuusluhteiden selvittämiseksi kohdistettiin aikatutkimus kahteen tähän työhön tottuneeseen metsätyöntekijään, jotka sattumalta olivat työskentelynopeudeltaan hyvin samantasoisia.
Selvyyden saamiseksi siitä, missä määrin näiden
kahden tutkimuksen kohtee.k si joutuneen miehen
työskentelynopeus vastasi keskimääräiseksi katsottavaa työskentelynopeutta tässä työssä, filmattiin
toisen aikatutkitun miehen työskentelyä jonkin aik_aa. Pitkin Kemijokivartta, jossa tutkimus suorttettiin, otettiin lyhyitä filminpätkiä muista merkk~ustyötä suorittavista miehistä, jotka muuten eivat lainkaan joutuneet tutkimuksen kohteiksi. Kun
filmit sitten esitettiin vakionopeudella, voitiin eri
miesten työskentelynopeuksia verrata toisiinsa.
Jos sadan merkin lyömiseen kulunut aika merkit~än aikatutkitun miehen kohdalla lOO :ksi, vaihteli saman merkkimäärän lyömiseen kulunut aika
työhön tottuneilla miehillä rajoissa 86 . .. 117.

K uva 1. Merkkausvasara ja sinä lyötyjä merkkejä.
Fig. 1. Timber marks and a marking tool.

Eräällä hyvin iäkkäällä työntekijällä oli vastaava
arvo 178, kahdella hyvin tukevalla työnjohtajalla
taas toisella 135 ja toisella 215. Vaikkakaan muiden
kuin aikatutkittuj en miesten pitämien lepotaukojen määristä ei hankittu tietoja, katsottiin filmi vertailun kuitenkin osoittavan, että aikatutkimuksen kohteina olleiden miesten työskentelynopeus
vastasi sitä, mitä työhön tottuneelta, täysi-ikäiseltä
ja työkykyiseltä työntekijäitä voidaan odottaa.
Ajatuksen tällaisen filmivertailun suorittamisesta toi mukanaan USA:sta Metsätehon toiminnanjohtaja Jaakko V ö r y. Siellä on teollisuuden piirissä käytetty mm. sellaista menetelmää, että työmarkkinajärjestöjen välisissä palkkaneuvotteluissa
esitetään neuvottelun kohteena olevasta työstä fil mi. Siinä sama työntekijä työskentelee eri no-

Kuva

2.

Yleiskuva toiselta aikatutkimustyömaalta.
Kemijokivarsi, Viirinkylä.

Fig. 2. Site af study, Viirinkylä, on the bank af the
River Kemijoki.
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Ta u 1 ukko -

Table 1

Pinotavaran päärnerkkausta koskevia tutkimustuloksia.
Result of study on marking ends of cordwood logs.

Pölkkyjä,
kpljm 2

Merkkejä pölkyn
päätä kohti, kpl

Merkkejä,
kpl/m 2

Työtulos
6% tunnissa, m 2

Number of logs
per sq.m.

Number of marks
per log end

Number of rnarks
per sq.m.

Work output in
6Y2 hrs., sq.m.

16-25
26-35
36-45
45 +
16-25
26-35
36-45
45 +

Erottelumerkkaus 2.7
2.4

2.0
1.8
Omistusmerkkaus 1
1
1

1

peuksilla, joista kaikista on tehty aikahavainnot
filmauksen yhteydessä. Filmi luonnollisesti esitetään samalla nopeudella kuin se on otettukin. Työmarkkinaosapuolet pyrkivät pääsemään sopimukseen siitä, minkä nähdyistä työskentelynopeuksista
on katsottava vastaavan normaalisuoritusta. Kun
tästä on päästy yksimielisyyteen, on urakkapalkan
laskeminen enää pelkästään mekaaninen toimitus
(kuitenkin sillä edellytyksellä, että elpymislisän
perusteet on ko. työn osalta jo aikaisemmin selvitetty).

Tulokset
Työajan rakenne aikatutkittujen miesten keskiarvona näkyy seuraavasta asetelmasta.
Merkkien lyöminen . . . . . . . . . . . . . . . .
Siirtyminen pinolta toiselle . . . . . . . .
Pinon reunan raivaus (kuorien poisto)
Keskeytykset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72 'Yo
5
3
20 ,

-----100

7'o

Jos työpäivän pituud~ksi katsotaan 6% tuntia,
oli keskimääräinen päivätyötulos kahdella aikatutkitulla miehellä 320 m 2 • Keskimääräinen pölkkyluku m2 kohti oli 36. Merkkejä tuli m 2 kohti keskimäärin 76 ja pölkyn päätä kohti 2.1.
Taulukosta 1 näkyy pöllclcyä kohti lasketun
merkkiluvun sekä neliömetriä kohti lasketun
merkkiluvun ja työtuloksen riippuvuus pölkkyjen
paksuusluokasta, joka ilmoitetaan kappalemääränä
neliömetriä kohti. Tutkimus koski vain erottelumerkkausta, mutta tulosten perusteella voidaan
laskea myös omistusmerkkausta (yhden merkin
lyömistä kuhunkin pölkynpäähän) koskevat arvot.
Nekin on esitetty taulukossa 1.
Vuonna 1963 voimassa olevissa, työehtosopimuksen mukaisissa 2. palkkausalueen metsätyöpalkkataulukoissa (urakkapalkkanormi 17:30 nmk) on
erottelumerkkaustaksa 16 ... 19 penniä ja ornistusmerkkaustaksa 9 ... 12 penniä pinon kyljen neliömetriltä. Taksa on ilmeisesti tarkoitettu vaihtelemaan pinotavaran keskimääräisen paksuuden mukaan siten, että alinta taksaa käytetään, kun pölk2

Marking for sorting

54
72
80
90

451
339
305
271

Stampi ng owner's mark

20
30
40
50

1219
813
609
488

kyjen keskiläpimitta on huomattavan suuri, ja korkeinta taksaa silloin kun pinotavara on huomattavan ohutta.
Jos käytämme näitä vaihtelevia taksoja taulukossa 1 esitetyn neljän pölkynpaksuusluokan puit
teissa siten, että alin taksa vastaa luokkaa 16-25
kpl/m 2 ja ylin taksa luokkaa 45 + kplf m2, saamme
edellä esitettyjen päivätyötuloslukujen perusteella
erottelu- ja omistusmerkkauksessa taulukossa 2
näkyvät päiväansiot.
Taulukon 2 perusteella voidaan tehdä monia
päätelmiä. Ensinnäkin voidaan todeta, että työhön
tottuneet miehet pääsevät nykyisin taksoin erottelumerkkauksessa 3 ... 4-kertaiseen normiansioon ja
omistusmerkkauksessa 3 1/t . .. 6-kertaiseen normiansioon. Muista käsityökaJuin suoritettavista töistä
maksettaviin palkkoihin verrattuina tuntuvat siis
päärnerkkaustaksat sangen korkeilta.
Ta u 1 u k k o - Table 2
Ansiot erottelu- ja omistusmerkkauksessa 2. palkkausalueen vuoden 1963 palkkataulukkojen mukaan.
Earni ngs for stamping sorting marks and owner's
marks, according to 1963 wage scales for N. F inland.

Pölkkyjä,
kpl/ m 7

Merkkauspalk-·
ka penniä/ m 2

Päiväansio,
nmk

1

umb er of togs Pay in 1 mks*) Da.Uy earning.~,
Fmk
per sq.m.
per. sq.m.

Erottelumerkkaus - Ma.Tki ng for sorting
16
72:16
16-25
17
57:63
26-35
IR
54 :90
36-45
19
45 +
51 :49
Omistusmerkkaus 16--25
26-35
36-45
45 +

Stamping owner s mark

9
10

109:71
81:30
66:99
58:56

11

12

* ) Given in " new marks ', which became currency
on 1st January, 1963. 1 new Fmk
100 old Fmks .

=

Kuva 3. 1 tasaisuusluokkaa edustava pinon sivu.
Fig. 3. Evenness of pile face - Class 1.

Toiseksi nähdään selvästi, että erottelu- ja
omistusmerkkauspalkat eivät ole oikeassa suhteessa keskenään. Omistusmerkkauksessa pääsee selvästi korkeampaan ansioon kuin erottelumerkkauksessa.
Kolmanneksi käy taulukosta 2 ilmi, ettei pölkkyjen keskipaksuutta voida nykyisten taksojen
Puitteissa ottaa oikealla tavalla huomioon. Päiväansion suuruus riippuu nykyisellään sangen voimakkaasti pölkkyjen keskimääräisestä läpimitasta.
Pölkkyjen keskipaksuus on epäilemättä pinotavaran päämerkkauksen yhteydessä työtulokseen
voimakkaimmin vaikuttava tekijä mutta toisena
huomion arvoisena tekijänä on mainittava pinon
sivan tasaisuus, ts. ladonnan laatu. Tutkimuksen
Yhteydessä luokiteltiin jokaisen pinon sivun tasaisuus kolmijakoisen luokituksen mukaan. Kuvat 3,
4 ja 5 valaisevat asiaa.
Pinon sivun tasaisuusluokan vaikutus erottelumerkkauksen työajan menekkiin näkyy seuraavasta asetelmasta.
Pinon sivun tasaisuusluokka
I
II
III
Erottelumerkkauksen työajan
menekkiä o oittava suhdeluku
100
106
114
Edell isen asetelman luvut koskevat siis vain erottelumerkkausta. Tutkimustulosten perusteella ei
voida tässä kohden mennä paljoa sanomaan omistusmerkkauksesta mutta mahdollisesti pinon sivun
epätasaisuu vaikuttaisi siihen jonkin verran vähemmän kuin erottelumerkkaukseen. Yhden merkin voi y leensä melko helposti lyödä johonkin kohtaan pinon s1saan painuneeseen pölkynpäähän
mutta erottelumerkkauksessa on merkkien sijainti
tietyllä tavalla rajoitettu, niin kuin johdannossa
lähemmin on selostettu.

Tiivi telmä
Pinotavaran erottelumerkkauksessa lyödään alle
10 cm:n paksuisiin pölkynpäihin yksi merkki 10 ...
15 cm :n paksu isiin kaksi merkkiä ja y li 15 cm:n

Kuva 4. II tasaisuusluokkaa edustava pinon sivu.
Fig. 4. Evenness of pile face - Class 2.

Kuva 5. III tasaisuusluokkaa edustava pinon sivu.
Fig. 5. Evenness of piLe face - Class 3.

paksuisiin kolme merkkiä. Omistusmerkkauksessa lyödään jokaiseen pölkynpäähän vain yksi
merkki.
y kyisin taksoin pääsevät työhön tottuneet miehet näissä töissä keskimäärin 3 . .. 4-kertaiseen
normiansioon.
Erottelu- ja omistusmerkkaustaksat eivät ole oikeassa suhteessa keskenään., vaan omistusmerkkaustaksa on suhteellisesti korkeampi kuin erottelumerkkaustaksa.
Työehtosopimuksen mukaisissa palkkataulukoissa mainitut erottelu- ja omistusmerkkaustaksojen
vaihtelurajat eivät tee mahdolliseksi pölkkyjen
keskipaksuuden huomioon ottamista oikealla tavalla. Esimerkkinä mainittakoon, että omistusmerkkauksessa voi työhön tottunut mies pää-;tä järeää
latvatavaraa merkattaessa alimman taksan r:mkaan jopa 100 nmk :n päiväansioon, mutta ohuen
pinotavaran ollessa k ysymyksessä jää ansio puolta
pienemmäksi, vaikka k äytetään ylintä taksaa.
Pinon sivun epätasaisuudella on varteen otettava
vaikutus pinotavaran päämerkkau.ksen työajan
menekkiin ja sen tul isi niin ollen vaikuttaa taksaan.
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T1ME STUDY ON MARKING ENDS OF
CORDWOOD WGS

By 0 11 i M a k ik on en
SUMMARY
Logs floated in Finland generally reach their owners
by virtue of mark staimped on their ends; this marik is
usually made w!hile the logs are Iying stacked at the
side of the floating channel. If the owner's identity
alone needs to be indicated, a single mm-k on eac'h log
end is sufficient. If floating is to be followed by sorting,
a single ma11k must be placed on logs under 10 cm
thiok, two marks on those between 10 and 15 om thiok,
aiild three maPks on tihose over 15 cm in thiokness. Fig.
1 shows the tool used.
The wage b ases for marking the ends of cordwood
logs have ·l ong been subject to uncertainty. To remedy
this, a time study was carried out on -the banks of uhe
River Kemijoki in North Finland, the subj ects being
two experienced timber markers. To ascertain whether
their wo:rtking tem·po corresponded to the rea1 average
wooking tempo in this operation, a short film was
made of one of these men at work Similar films were
then made of other timber markers working along the
River Kemijoki who were otherwise not covered by
the study. By running these filrns at uniform speed,
it was possible to compare their wo:rtking tempos, and
we found that that of our subjects was roughly normal.

4

The results of the study can be condensed into the
following four points:
a) The basic piece rate for ma:rtking the ends of
cordwood logs (per square metre of pile face) under
the existing collective work agreement is considerably
in excess of the wages "paid for other forest work.
b) The piece rate for stamping only the owner's
mark definitely provides higher earnings than that
paid for marking with a view to sorting.
c) Under the present system of payment, the average
thickness of the logs is not sufficiently taken into
account.
d) The evenness o1 the side of the pile {see Figs. 3,
4 and 5) affects the wo11k performed to such an extent
that it slhould be taken into account in calculating the
piece rate. The ratios are as follows :
Elvenness Class 1. ratio 100
Evenness Class 2. ratio 106
Evenness Class 3. ratio 114
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