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1. Johdanto

1.1 Tutkielman lähtökohdat

Sodanjälkeinen metsätyönjohtajuus Suomessa valikoitui aiheekseni sattumalta. 

Alunperin tarkoitukseni oli tehdä niin sanottu tilausgradu hirvenmetsästyksestä 

yhteistyössä Riihimäen Metsästysmuseon kanssa, mutta hanke kaatui rahoituksen 

puutteeseen pari viikkoa ennen graduseminaarieni alkamista. Sain onnekseni kuulla 

mielenkiintoisen arkistoaineiston olemassaolosta opiskelijatoveriltani, joka itse oli ollut 

järjestelemässä jo lopettaneen Kotkan  metsätalousoppilaitoksen arkistoja ja 

lähettämässä niitä Mikkelin maakunta-arkistoon säilytettäviksi. Hän mainitsi myös, että 

maakunta-arkisto oli melko nihkeästi ja vasta suostuttelun kautta ottanut vastaan 

harjoitteluraportteja, joissa opiskelijat kuvaavat kokemuksiaan työharjoitteluajastaan. 

Tekstit olivat kuulemma varsin eläväisiä, omia kokemuksia kuvaavia ja osittain 

hauskojakin, omaten näin kulttuurihistoriallista arvoa, jota ei tutkimusmielessä vielä 

oltu hyödynnetty. Tilasin kaukolainana Mikkelistä kolme laatikollista 1940-luvun lopun 

harjoitteluraportteja tutustuakseni niiden sisältöön. Saatuani aineiston lopulta käsiini, 

havaitsin olevani tekemisissä kiinnostavan, aikakauden savotta-arkea yksittäisen 

ihmisen näkökulmasta kuvaavan tekstisisällön kanssa ja Kansallisarkiston 

tutkijansalissa tutustuin menneeseen aikaan, jonka teoilla on  ollut merkittävä vaikutus 

nykyisenkaltaisen Suomen valtion ja yhteiskuntajärjestelmän kehittymiselle.

Minulla ei ole kokemusta metsätyöstä, ja niitä tehneiden sukulaistenikin kanssa 

keskustelut aiheesta ovat jääneet kovin vähäisiksi ja pintapuolisiksi. Käsitykseni 

savotoista perustuivat pitkälti kaunokirjallisuuden ja tukkilaiselokuvien nostalgisoivaan 

ja romantisoimaan kuvaan ”reippaasta jätkäelämästä”. Metsä itsessään merkitsee 

minulle henkilökohtaisesti puolestaan paljon vapaa-ajan vaellusharrastukseni kautta. 

Talvisista olosuhteista ja niiden aiheuttamista vaikeuksista olen saanut pientä kokemusta 

samaisen harrastuksen lisäksi asepalvelusaikanani sissikomppaniassa. En voi niitä 

karuudessaan ja kovuudessaan tietenkään verrata siihen, mitä 40-luvun talvisavotoilla 

on koettu, mutta ehkä niiden kautta voin aavistaa, millaisissa olosuhteissa sotienjälkeistä 

metsätyötä on harjoitettu.

Aihepiiri ja aikakausi sinällään omaavat tietynlaista nostalgista ja romanttista 

attraktiota, jotka saivat kiinnostukseni heräämään. Merkittävintä aiheenvalinnalleni 

kuitenkin oli tietoisuus aineistosta, jota ei kulttuurihistoriallisesta kiinnostavuudestaan 

huolimatta oltu vielä tieteellisessä mielessä tutkittu. Kansatieteilijänä erityisen 



kiinnostavaa oli, että raporteista välittyi yksilöllinen aikalaiskokemus tietyssä 

yhteiskunnallisessa murrosvaiheessa. 

Oman esiymmärrykseni lisäämiseksi ja raporteista välittyvien 

kokemusten kontekstoimiseksi, on aihepiiriin ja aikakauteen tutustuminen kirjallisuuden 

kautta ollut erityisen tärkeää, koska kyseessä on aikakausi ja ilmiö, josta minulla ei ole 

omakohtaisia kokemuksia. Riittävän esiymmärryksen kautta olen pyrkinyt liittämään 

metsäteknikko-opiskelijoiden kokemukset laajempaan yhteiskunnalliseen tilanteeseen ja 

aikakaudelle ominaiseen menttaliteettiin. Olen tässä pyrkinyt seuraamaan Hilkka 

Helstin ohjetta, jonka mukaan tutkijan on ensimmäiseksi hyvä tutustua siihen, mitä 

muut ovat asiasta ja sen liepeiltä kirjoittaneet. Hänen mukaansa humanistinen tutkimus 

on ennen kaikkea olemukseltaan keskustelua aineistojen, muiden tutkijoiden ja lukevan 

yleisön kanssa.1

Täydellinen objektiivisuus tutkimusta tehtäessä on todettu kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa mahdottomuudeksi, vaikka sitä kohti tietyllä tavalla pyritäänkin. 

Hermeneuttinen tutkimusote tarkoittaa sitä, ettei tuotettu tieto ole ”varmaa” , vaan se on 

aina tekemisissä sen tilanteen kanssa, jossa sitä sovelletaan. Tulkinnan valta ei 

kuitenkaan saa olla mielivaltaa, vaan se muodostuu sekä riskeistä että vastuusta. 

Tutkijalla on vapaus konstruoida tietty historiallinen muoto sen sisäiset lainalaisuudet 

kuitenkin huomioon ottaen.2 Itselläni on noussut suuri arvostus ja kunnioitus 

kohderyhmääni kohtaan, mutta tämä ei johdu niinkään perinteisestä nostalgiasta ja 

romantiikasta vaan siitä kadehtittavan selvästä ja varmasta kokemuksesta, joka heillä on 

omasta roolistaan yhteiskunnassa ja sen kehittämisessä ollut, ja kuinka he ovat sitä 

käytännön työelämässä toteuttaneet. Tavoitteeni on, ettei asenteeni näy 

tutkimustekstissäni objektiivisuuden puutteena, vaan äänen antamisena ihmisille 

arkistotekstien takana.

1.2 Tutkimuskysymys ja rajaus

Tutkimuskysymyksenäni on selvittää, millaisia sodasta johtuvia sosiaalisia 

olosuhteita suomalainen metsätyönjohtaja joutui sodanjälkeisissä talvisavotoissa 

vuosina 1946–1949 kohtaamaan, ja miten ne näkyivät hänen käytännön työssään. 

Lisäksi pyrin selvittämään, millaiseksi sodan kokeneelle sukupolvelle muodostuu kuva 

hyvästä metsätyöjohtajasta käyttämässäni aineistossa. Keskeisenä aineistona ja 

1 Helsti 2005, 148
2 Vähämäki 1995, 265,266
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tietolähteenä käytän  metsäteknikko-opiskelijoiden talvityöharjoitteluraportteja vuosilta 

1946–1949. Metsäteknikko-opiskelijoita edustavat tässä tutkielmassa Kotkan silloisen 

Sahateollisuuskoulun teknikko-osaston metsäpuolen opiskelijat, ja talvisavottojen 

edustus koostuu niistä aikakauden puunhankintatyömaista, joissa kyseiset opiskelijat 

ovat suorittaneet opiskeluihinsa kuuluvia talviharjoitteluja. Opiskelijat itse olivat vasta 

valmistumassa metsätyönjohtajan ammattiin, ja juuri siksi oletan heidän havannoivan 

harjoitteluajastaan seikkoja, jotka ovat kiinnostavia heidän tulevan toimenkuvansa 

kannalta.

Vaikka valitut opiskelijat edustavat vain yhtä oppilaitosta, ovat heidän 

kotipaikkakuntansa ja harjoittelutyömaansa sijoittuneet varsin laajalle alueelle ympäri 

maatamme, joten katson tulosten olevan myös varsin hyvin yleistettäviä tutkittavan 

aikakauden laajempaankin kokemukseen varsinkin, kun analysoitujen raporttien 

kokonaismäärä nousee 137 kappaleeseen.

Tutkimuskohdetta rajaava aikakausi sijoittuu karkeasti ottaen vuosien 1946–

1949 väliseen aikaan. Ajankohdan valinta perustui  pitkälti tieto- ja 

tutkimuskirjallisuudesta sekä aihetta sivuavasta kaunokirjallisuudesta välittyneeseen 

käsitykseeni kyseisen aikakauden omaleimaisuudesta Suomen metsätyömailla, joiden 

sosiaaliset olosuhteet on kuvattu usein aineellista puutetta ja toisista välittämistä 

korostaen.3 Se, että lähteinäni käyttämät harjoitteluraportit edustavat juuri valitsemiani 

vuosia, johtuu  siitä, että vuoden 1946 raportit ovat ensimmäisiä sodan jälkeen 

laadittuja, joten tuntui loogiselta aloittaa tarkastelujaksoni niistä. Tutkimuksen 

lopettaminen vuoden 1949 raportteihin puolestaan perustuu vuosikymmenen 

vaihtumiseen, joka antoi mahdollisuuden rajata tutkimukseni 1940-luvun loppuun. En 

ole lukenut ja verrannut raporttien tekstejä sotaa edeltäviin tai 1950-luvun alettua 

kirjoitettuihin raportteihin. En siis pyri tai pysty vertaamaan niissä tapahtuneita 

jatkumoita tai muutoksia muuten, kuin valitsemieni vuosien ollessa kyseessä. 

Asettamani rajaus tutkimusajankohdaksi on suhteellisen lyhyestä kestostaan huolimatta 

kuitenkin esitietämykseni valossa keskeisiltä piirteiltään selkeästi erottuva sota-ajan ja 

yhteiskunnan taloudellisen nousun välissä.

1.3 Aiempi tutkimus

Metsätyöstä ja sen tekijöistä on kirjoitettu Suomessa paljon, ja heitä on tutkittu 

myös tieteellisesti melko runsaasti. Ennen kuin tilasin primääriaineistoni, metsäteknikko 
3 Esim. Huovinen 2010 ja Maasola 1996, 138-154
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opiskelijoiden harjoitteluraportit Helsingin kansallisarkistoon kaukolainana, aloin 

kartoittaa esiymmärrystäni aihepiiristä. Vaikka metsätyöstä on julkaistu maassamme 

valtavasti tekstiä huomasin, että metsätyönjohtajuus, väliporras akateemisesti 

koulutettujen metsänhoitajien ja varsinaisten ”jätkien” eli metsätyöntekijöiden keskellä, 

oli saanut osakseen yllättävän vähän huomiota. Pääosaa kirjallisuudessa ja 

tutkimuksessa nautti selvästi suoritusporras eli ”jätkät”. Etenkin kaunokirjallisuudessa 

ja muisteluteksteissä heihin liitettiin myös varsin nostalgisoivaa ja romanttista leimaa.4 

Työnjohto puolestaan esiintyi etenkin kaunokirjallisuudessa sivuosassa ”jätkien” 

taustalla, tai varsinaisten ”metsäherrojen” alaisuudessa. Kirjailija Veikko Huovinen on 

todennut, että ”Lähes kaikelle savottaoloista kertovalle proosalle on ominaista tietty 

oikemielisyys siinä mielessä, että runsaimman huomion ja ymmärtämyksen saa 

osakseen työn raskaan raataja, jätkä.”5 Sama ilmiö näkyy myös tutkimus- ja 

tietokirjallisuudessa. Työnjohdolle on saatettu osoittaa esimerkiksi oma lukunsa tai 

heidät on lyhyesti mainittu eri työryhmiä esittelevien tekstiosioiden yhteydessä.6 Mutta 

silloinkin he yleensä jäävät mielestäni vähemmälle huomiolle kuin muut 

metsäammattilaiset. Metsäosaston metsäteknikko-opiskelijat valmistuivat koulussaan 

juuri metsätyönjohtajan ammattiin, joten heidän raporteistaan oletan välittyvän juuri 

tämän väliportaan kokemuksen.

Metsän merkitys maamme taloudelle on sinänsä tiedostettu jo pitkään. Tämä on 

havaittavissa esimerkiksi vuonna 1875 ilmestyneessä ”alimmaisille oppilaitoksille 

Suomessa” suunnatussa Zachris Topeliuksen Maamme kirjan luvussa 46. Metsä. 

”Voitonpyyntö viettelee monia myymään tahi kaatamaan kaiken metsänsä, sen sijaan, 

että hän hakkaisi pois vain täysikasvuiset puut ja saisi pysyvän hyödyn metsästänsä.”7 

Tekstistä on luettavissa erityisesti tuolloin vallinnut huoli metsien tilasta ja puun 

riittävyydestä, kun metsätalous alkoi saada vähitellen taloudellista merkitystä osana 

maatilataloutta.8  Kaunokirjallisuudessa yksi varhaisimpia metsätöitä kuvaavia tekstejä 

on puolestaan Jac. Ahrenbergin romaani Stockjunckarn: en berättelse från Karelen 

vuodelta  1892, joka suomennettiin vuonna 1894 nimellä Tukkijunkkari: kertomus 

Karjalasta.9 Ensimmäisiä kattavasti metsätyön luonnetta ja metsätyöläisten asuin- ja 

elinoloja kartoittanut tutkija lienee arkeologi, kansatieteilijä, valokuvaaja ja filosofian 

4 Esim. Huovinen 2012, 68-72 ja Ranta 2005
5 Pakkanen & Leikola 2010, 412 teoksessa Metsää, puuta ja kovaa työtä  (alkuperäinen lähde ei 

tiedossa)
6 Esim. Snellman 1996, 111
7 Mäkinen 1983, VI ja Topelias 1983 (1875), 86-87
8 Paaskoski 2008, 39
9 Pöysä 1997, 84
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tohtori Sakari Pälsi, jonka Tukkimetsiltä ja uittopuroilta- kirja vuodelta 1923 perustuu 

hänen tutustumismatkoihinsa Raahe-yhtiön metsätyömaille Rovaniemelle ja 

Sodankylään. Kirjassaan hän myös esittää parannusehdotuksia savotta- ja uittotyömaille 

ja sivuaa myös työnjohtoa tekstissään. ”Herrat ja jätkät kuin myöskin pomot saavat 

kukin osansa, ei liikaa, luullakseni, ja joka tapauksessa hyvää tarkoittaen.” toteaa Pälsi 

jo alkulauseidensa yhteydessä.10

Kansatieteessä on ammattiryhmien tutkimuksen pioneerina pidetty professori 

Ilmar Talvea, joka korosti virkaanastujaisesitelmässään vuonna 1963 muun muassa juuri 

uitto- ja metsätyöntekijöiden tutkimuksen tarpeellisuutta, koska ne edustivat hänen 

mukaansa agraarin ja modernin elämäntavan välimaastoa. 11 Metsätyöstä on viimeisinä 

parina vuosikymmenenä tehty kulttuurintutkimuksen piirissä melko runsaasti 

väitöskirjatasoisia laadukkaita tutkimuksia. Esimerkkeinä mainittakoon Hanna 

Snellmanin tukkilaiskulttuurin yleiskuvaus Tukkilaisten tulo ja lähtö12 , jätkäkulttuuriin 

keskittyvä Jyrki Pöysän Jätkän synty13 sekä akateemista metsänhoitajuutta kuvaava 

Leena Paaskosken Herrana metsässä.14 Helsingin yliopiston kansatieteen oppiaineessa 

ei puolestaan ole pro gradu -tutkielmia tehty aiheesta kuin pari, joista viimeisimpänä 

vuonna 1997 hyväksytty Anna-Liisa Knuutilan tutkielma Peräpohjalainen 

metsätyömies ohjatun kulttuurin paineessa.15

1.4 Veikko Huovisen tuotannosta välittyvä kuva

Huovinen palasi jälleen omiin maisemiinsa, hänelle tuttuihin ihmisiin ja aikaan 
40-luvun ankeille savotoille.16 

 Koska metsä- ja uittotöiden taloudellinen merkitys oli Suomessa suuri, näkyi se 

myös siinä, että ”jätkät” otettiin mukaan taiteeseen ja viihdekulttuuriin. Heihin liitettiin 

romantiikkaa sekä seikkalun että jännityksen henkeä.17

Kaunokirjallisuus voidaan Pekka Haatasen mukaan jakaa kolmeen ryhmään, 

joista ensimmäisen muodostavat ne kirjailijat, jotka ovat itse lähtöisin siitä yhteisöstä 

jota he tekstissään kuvaavat. Tälle ryhmälle ominaista on se, että he ovat itse eläneet ja 

kokeneet henkilökohtaisesti kuvaamansa ilmiön tapahtumia. Haatanen katsoo, että 

10 Pälsi 1923, 5-6
11 Snellman 1996, 16
12 Snellman 1996
13 Pöysä 1997
14 Paaskoski 2008
15 Knuutila 1997
16 Seppälä 1992, 186
17 Pakkanen, & Leikola 2010, 410
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tämän ryhmän edustajien tekstien luotettavuus on verrattavissa muistelmiin, joiden 

muistiaines on valikoivaa ja tarkoitushakuista.18 Oman esiymmärrykseni tärkeänä 

lähteenä on toiminut kirjailija Veikko Huovinen, jonka arvostava suhtautuminen työhön 

sekä työmiehiin juontuu sotavuosien kokemuksiin. ”Minulla oli tilaisuus tutustua hyvin 

läheisesti työmiehiin ja heidän ongelmiinsa. Työvelvollisten retket johtivat metsiin ja 

uittoihin.”19 Hänen teksteissään aikakautta leimaa  yhteiskunnallinen vastuu 

jälleenrakennuksesta, joka koettiin isänmaallisena velvollisuutena. Esimerkiksi 

novellissa Pystyyn myynti20 työnjohtajan ”läpitunkema ammattihenki” heijastelee 

aikakaudelle ominaista ammattiylpeyttä ja käsitystä siitä, että oltiin tekemässä 

yhteiskunnallisesti tärkeää työtä. Oltiin valmiina ottamaan vastuuta sodanjälkeisen 

yhteiskunnan hyvinvoinnista. Myös vastuu henkisesti tai fyysisesti vammautuneista 

sotainvalideista on tärkeä teema, kun Huovinen kuvaa metsätyönjohtajia teksteissään. 

Erityisesti tämä alaisista, metsätyömiehistä huolehtiminen korostuu Metsälehdessä 

vuonna 1950 julkaistussa novellissa Rasi-Akselin pirut21ja kirjassa Koirankynnen 

leikkaaja (1980).22 

2. Aineistot

2.1 Primäärilähteet

Metsäalueet ovat huomattavasti supistuneet alueluovutuksen johdosta, eivätkä 
metsävaramme ole ehtymättömät. Meidän on entistä enemmän kiinnitettävä 
huomiota metsiemme käsittelyyn. Päämäränämme tulee aina olla, että jokaisesta 
metsistämme kaadetusta rungosta saadaan korkein mahdollinen hinta.
(Merikapteeni, Sahateollisuuskoulun opettaja ja Viipurin aikaisen johtokunnan 
jäsen Albert Kallio vuonna 1946. Lainaus oppilaitoksen historiikista)23

Ensisijaiset lähteeni ovat 137 harjoitteluraporttia, joita Kotkan 

Sahateollisuuskoulun opiskelijat ovat vuosina 1946–1949 opettajalleen 

talvisavottakokemuksistaan kirjoittaneet. Niiden pituus vaihtelee yhdestä konseptista 

aina yli kahteenkymmeneen sivuun asti. Suurin osa on käsialakirjoituksella ja suomen 

kielellä kirjoitettuja. Joukossa on muutama koneella kirjoitettu teksti ja yksi 

ruotsinkielinen teksti. Ilmaisutapa vaihtelee luettelonomaisesta hyvinkin kuvailevaan ja 

18 Haatanen 1968, 312, 313
19 Huovinen, 1969, 244
20 Huovinen 2011, 99 – 104
21 Huovinen 2012, 21-25
22 Huovinen 2010
23 Varis 2005, 37, 65
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omakohtaiseen. 

 Talviharjoitteluraporttien lukumäärä tutkimiltani vuosilta jakaantuu määrällisesti 

seuraavalla tavalla. Vuonna 1946 neljäkymmentäkolme raporttia, joista yksi 

ruotsinkielinen ja vain yksi kirjoituskoneella kirjoitettu. Vuonna 1947 palautettiin 

neljäkymmentä raporttia, jotka kaikki olivat suomenkielisiä ja neljä niistä 

kirjoituskoneella kirjoitettuja. Vuonna 1948 kaksikymmentäkuusi raporttia, kaikki 

suomenkielisiä joista kaksi koneellakirjoitettuja. Vuonna 1949 raportteja oli 

kaksikymmentäkahdeksan, kaikki suomenkielisiä ja peräti kymmenen 

koneellakirjoitettua. Koneellakirjoitettujen tekstien tulkinta oli huomattavan paljon 

helpompaa kuin käsialalla kirjoitettujen. Lisäksi konekirjoituksen yleistymisen voidaan 

tulkita heijastavan elintason nousua, joka näkyy kirjoituskoneiden ja niiden käyttämisen 

osaamisen lisääntymisenä. Olen numeroinut yksittäiset raportit sellaisessa 

järjestyksessä, miten ne olivat Mikkelin maakunta-arkiston mappeihin pakattuina. 

Viitatessani esimerkiksi vuoden 1946 viidentenä mapissa olleeseen raporttiin käytän 

merkintää 5/1946. Viittaus numeroon on luonteeltaan persoonaton, mikä johtuu pitkälti 

henkilötietojen salassapitämisen funktiosta. Keksittyjen nimien käyttäminen raporttien 

suuresta määrästä johtuen olisi puolestaan ollut epäkäytännöllistä. Tahdon kuitenkin 

tässä yhteydessä korostaa, että jokaisen viittauksen takana on yksilöllinen, inhimillinen 

kokemus ja kokijan itsensä kirjoittama kuvaus siitä.

Raporttien rakenne seuraa selkeästi tietynlaista kaavaa, joka perustuu siihen, 

mihin seikkoihin opettajakunta on käskenyt työmailla erityistä huomiota kiinnittää. Osa 

on rakenteellisesti jaettu selkeisiin otsikkoihin, joista käy ilmi mistä kerrotaan, mutta 

suurin osa jakaa aihealueet kappalejaoin, ilman erikoista otsikointia, joista käsiteltävä 

aihepiiri kävisi ilmi. Tyyppillinen rakennekaava sisältää seuraavat osa-alueet. Työmaan 

sijainti ja koko, lähin esimies, työaika ja luettelo suoritetuista työtehtävistä 

harjoitusaikana, hakkuutavoite ja ajettu sekä suoritettu hakkuumäärä, työntekijöiden ja 

hevosten lukumäärä, hakatut puutavaralajit (esimerkiksi sahatukkien, Englannin 

pylväiden, Hollannin pylväiden ja niin edelleen lukumäärä), työmaalla käytetyt 

rekityypit, ajomatkat ja tiet (tähän liittyen myös sään kuvailua ja sen vaikutusta 

työntekoon harjoitteluaikana), tilitykset (määrät ja suoritustapa), puiden yksikköhinnat 

ja yleistä. Asumis-, ravinto-, ja tarvikeolosuhteiden kuvaus on yleisimmin kuvailtu vielä 

omissa kappaleissaan, mutta joskus myös yleistä osion alla. Lisäksi esiintyy esimiesten 

arviointia ja hyvän työnjohtajan ominaisuuksien kuvailua sekä työmiesten käytöksen ja

 työnteon arvioimista. Yksilöllinen vaihtelu kirjoitustapojen ja omakohtaisen
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kokemuksen kuvaamisen suhteen on suurta. Oma näkökulmani keskittyy etenkin

 asumis-, ravinto ja varustetilanteen kuvailuihin sekä hyvän työnjohtajan 

ominaisuuksien määrittelyihin. Myös omakohtaiset kommentit yleiseen 

yhteiskunnalliseen tilanteeseen liittyen ovat tärkeässä asemassa tutkielmassani. Miesten 

ikä ei raporteista käy ilmi, ja olettamukseni niiden kirjoittajien enemmistön 

kuulumisesta sodan kokeneeseen sukupolveen perustuu oppilaitoksen historiikista 

lukemiini muisteluksiin.24

Kerrontatilanteessa voidaan katsoa läsnäolevan kaksi tapahtumaa, se 

mistä kerrotaan ja itse kerrontatilanne. Ne esiintyvät eri ajassa ja paikassa, mutta silti

 toisiinsa limittyneinä.25 Vaikka kysymyksessä onkin melko formaali itseilmaisun muoto 

sekä opiskeluun ja siinä kunnostautumiseen liittyvä suoritus, on kuitenkin havaittavissa 

selkeitä yksilöllisiä kertomistavan vaihteluita. Kertoessaan harjoitteluajastaan kertoja 

samalla välittää myös muuta tärkeäksi katsomaansa informaatiota, mielipiteitään, 

näkemyksiään ja tunnekokemuksiaan.26

Omista kokemuksista kertomisessa on aina huomioitava kertojan motiivit, 

kirjoitustilanne ja muut ilmaisuun vaikuttavat seikat. Harjoitteluraportit ovat 

rakentuneet opettajakunnan asettamien vaatimusten pohjalle. Huomio on kiinnittynyt 

seikkoihin, joita on käsketty havannoida. Kirjoittajille on lisäksi ollut tärkeää osoittaa 

oppilaitoksen edustajille kompetenssiaan työnjohtajan tehtävien suorittamisessa, mikä 

näkyy usein työtehtävien vaatimusten ja niistä selviämisen korostamisena.

2.2 Metsäteknikko-opiskelu Kotkan Sahateollisuuskoulussa sodan jälkeen

Metsäteknikoita valmistuu myös Sahateollisuuskoulusta (Kotka) sekä 
muutamissa metsäyhtiöiden pitämissä kouluissa yhtiöillä on metsätyönjohtajia 
kouluttavia työnjohtajakouluja.27

( Otavan iso tietosanakirja vuonna 1963 kertoessaan valtion metsäkoulujen 
ulkopuolisesta metsäteknikkokoulutuksesta.)

Lähdeaineistoni koostuu silloisen Kotkan Sahateollisuuskoulun metsäteknikko-

osaston opiskelijoiden työharjoitteluraporteista tai harjoitteluselostuksista, riippuen 

siitä, kummalla tavoin kukin heistä on tekstinsä otsikoinut. Sahateollisuuskoulu oli 

toiminut alunperin Viipurissa, mutta joutui sodan seurauksena vuoden 1944 kesäkuussa 

24 Varis 2005, 60, 91
25 Bauman  1986, 112
26 Siikala 1984, 12
27 Otavan iso tietosanakirja 5 KUUS-MONS 1963, "metsäopetus”, 1587
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evakkoon. Opetusta jatkettiin Kotkassa, jossa se pääsi jatkamaan normaalia 

toimintaansa 1.1.1945. Sodan jälkeen oli Sahakouluun todellinen opiskelijaryntäys. 

Vuonna 1946 Sahakouluun pyrki ennätysmäärä hakijoita 290, joista vain 62 otettiin 

sisään. Jatkossakin 1940-luvulla pyrkijöistä vain 20–30 prosenttia otettiin sisään 

opiskelijoiksi.  Metsätyönjohtajien koulutus ja tutkintonimikkeet olivat varsin kirjavia 

aina vuoteen 1943 asti, jolloin asetuksella säädettiin teknillisen koulun teknikon, 

teknillisen opiston  insinöörin ja metsäkoulun teknikon tutkintonimike. Vuonna 1946 

maatalousministeriö vahvisti metsäkouluille annetussa johtosäännössä 

metsäteknikkonimityksen nimenomaan teknikkoluokilta valmistuneille oppilaille. 

Suhteellisen lyhyestä puolentoista vuoden opetusajasta johtuen, Sahateollisuuskoulu 

vaati oppilailtaan vielä varsinaisen koulun päättymisen jälkeen vähintään kuuden 

kuukauden työelämän jälkiharjoittelun, josta tuli laatia rehtorille kirjallinen 

kypsyysnäyte. Vasta tämän jälkeen oppilas sai päästötodistuksen ja oikeuden teknikko-

nimikkeeseen. Teknikkokurssia alempitasoiselta työjohtajakurssilta valmistuneilta ei 

tätä kypsyysnäytettä enää vaadittu vuoden 1941 jälkeen, ja monelta 

teknikkokurssilaiseltakin jäi tämä viimeinen nimikkeeseen vaadittava lopputyö usein 

palauttamatta. Peräti neljä viidesosaa teknikkoluokan oppilaista ei valmistunut 

virallisesti teknikoiksi, koska he eivät olleet suorittaneet vaadittua kypsyysnäytettä, 

mutta sahateollisuuskoulun suorittaminen sinällään oli niin arvostettu ammattitutkinto, 

että sen käyneitä yleisesti nimitettiin saha- tai metsäteknikoiksi. Lähdeaineistonani 

käyttämäni työharjoitteluselostukset liittyvät kuitenkin jo opiskeluaikana vaadittuun 

talviharjoitteluun, joka kesti vuonna 1946 kolme kuukautta ja tämän jälkeisillä 

kursseilla kaksi kuukautta. Tämän lisäksi opiskeluihin kuului kesällä suoritettava 

leimaus-ja uittoharjoittelu. Talviharjoittelu tapahtui hankintatyömailla alkaen yleensä 

tammikuun alusta, ja siellä suoritettiin erilaisia työnjohtoon kuuluvia tehtäviä. 

Työnantajana toimi yleensä joko metsähallitus tai yksityinen metsäyhtiö.28

Kotkan sahateollisuuskoulu jakaantui 1940-luvun lopulla seuraaviin osastoihin: 

metsä- ja uittotyönjohtaja-, ja sahatyönjohtajaosasto sekä lukukauden näitä pitemmät 

metsäteknikko- ja sahateknikko-osastot. Sahateknikko-osaston suorittaneet vamistuivat 

tyypillisesti sahateollisuuden työnjohtotehtäviin ja metsäteknikot puolestaan 

hankintapuolen työnjohtotehtäviin. Työnjohtaja oli työnantajan luottamusmies, jolla oli 

suuresti päätäntävaltaa esimerkiksi siihen, kuinka yritykset suhtautuivat 

työntekijäkuntaansa. He saivat melko itsenäisesti päättää työntekijöiden palkkauksesta 

28 Varis 2005, 64- 65, 118-120 
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ja työhönotosta. 29

2.3 Sekundaarinen aineisto

Kansatieteen professori Katriina Siivonen on todennut väitöskirjassaan 

sekundaarisista aineistoista, kuinka hän ei ole käyttänyt niitä varsinaisena 

tutkimusmateriaalina, vaan kirjoittaa niiden kuvaavan omaa karttuvaa tutustumisen 

prosessia tutkimuskohteeseensa. Hän katsoo sekundaarisen aineiston tuovan perustaa 

aineiston reflektiiviselle tarkastelulle, mutta ei muodostavan kompaktia 

aineistokokonaisuutta analyysin pohjaksi.30 Siivosen ajatukseen yhtyen, käsitän 

sekundaarisen aineiston tutkielmani yhteydessä esitietämyksen kartoittamisen, 

refleksiivisyyden sekä tutkittavan ilmiön laajempaan kontekstiin sitomisen kannalta 

tärkeäksi materiaaliksi, vaikkei se varsinaista tutkimusmateriaalia edustakaan. 

Sekundaarisen aineiston aukikirjoittaminen antaa lukijalle mahdollisuuden saada 

informaatiota siitä, millaiselle pohjalle tutkielman kirjoittajan tietämys ja tulkinta 

aihepiiristä osittain rakentuu. Tämä avaa lukijalle mahdollisuuksia kritiikille tutkijan 

tulkintoja kohtaan sekä auttaa kirjoittajaa itseään itsereflektiivisen otteen 

saavuttamisessa.

 Yleisemmin aiheesta kertovaa tietokirjallisuutta olen lukenut useista lähteistä, 

mutta mainittakoon tässä yhteydessä esimerkkinä jo edellä mainitun tieteellisen ja 

teoreetisen kirjallisuuden  lisäksi tietokirjat Metsää, puuta ja kovaa työtä31 sekä Metsän 

mahti.32

 ”Jätkäkulttuuriin” heidän omista lähtökohdistaan on antanut hyvän 

tutustumisväylän Jätkät sen kun porskuttaa aineistojulkaisu kansanrunousarkiston 

jätkäperinteen kokoomakilpailusta vuodelta 1970.(Weilin + Göös.) Harjoitteluraporttien 

lisäksi olen saanut lukea muiden tulkitsematta aikalaismateriaalia  myös Jätkän 

Kalenterista vuodelta 1948. Nämä kaksi kirjallisen muodon omaavaa 

tekstikokonaisuutta edustavat luonteeltaan aineistolähteitä. Tässä vain esimerkkimäinen 

osa lähteistäni. Alaa koskettelevan kirjallisuuden määrä on suurta, joten valikointini on 

määrittynyt pitkälti kuvatun ajankohdan perusteella. Olen tutustunut myös muuhun 

aikakauden talouselämää, sotaa sekä yhteiskuntaa yleisemmin  koskettelevaan 

kirjallisuuteen. Kaunokirjallisuus on myös toiminut tärkeänä esiymmärrykseni 

29 Varis 35, 36, 46, 100, 101  
30 Siivonen 2008, 141
31 Pakkanen & Leikola 2010
32 Maasola 1996

10



kehittäjänä, ja siinä korostuu etenkin Veikko Huovisen kirjoissaan ja novelleissaan 

antama kuvaus sodanjälkeisestä metsätyönjohtajuudesta. 

Aloitettuani kirjoitusprosessini, olen törmännyt myös mielenkiintoisiin 

lehtiartikkeleihin, jotka liittyvät aiheeseeni tavalla tai toisella. Toiset niistä ovat 

avanneet ovia uusiin kirjallisiin aineistoihin, ja toiset ovat sinällään toimineet 

viittausteni kohteina. Tutkimusprosessin edetessä tietämykseni aihepiiristä on karttunut. 

Jokainen vanha valokuva, kirjoitus tai harjoitteluraportti kantaa mukanaan 

mielenkiintoista tarinaa, joka ansaitsisi tulla kerrotuksi ja tulkituksi.

3. Teoreettinen viitekehys ja metodit 

3.1 Keskeiset teoriat

Itse asiassa tuo omalaatuinen, nykyajalle niin tuttu vaikka ei suinkaan itsestään 
selvä ammattivelvollisuuden ajatus on juuri luonteenomainen kapitalistisen 
kulttuurin ns sosiaalietiikalle.(Max Weber 1904 -1905, teoksessa Protestanttinen 
etiikka ja kapitalismin henki.)33

Keskeisimpänä teoreettisena lähtökohtana pidän Karl Mannheimin sukupolvi-

teoriaa, jossa voimakas avainkokemus on yhdistänyt ja mobilisoinut yhteiskuntatason 

samanikäisen ikäpolven. Ikäpolven mobilisaation lähteenä on hänen mukaansa 

yhteiskunnallinen nuoruuden aikainen murros ja sen tuottama avainkokemus.Tässä 

tapauksessa  yhteiskuntatason ikäpolvea edustavat metsäteknikko-opiskelijat ja 

yhteiskunnallista murrosta sota. Koko yhteiskuntaa mullistava murros sota, on koko 

yhteiskunnalle yhteinen kokemus, mutta se näyttäytyy kokijoilleen paikallisesti ja 

ajallisesti eri näkökulmasta, eli tulkinnat ja kokemukset siitä vaihtelevat.Tutkielmassani 

pyrin selvittämään, tuovatko nuoret sodan kokeneet, metsätyönjohtajaksi opiskelevat 

henkilöt kokemuksissaan, havainnoissaan ja toiminnassaan metsätyömailla esille 

kuulumisensa kokemukselliseen sukupolveen tietyn ammattiryhmän edustajana.34

Ernest Mannheim on esittänyt esimerkkinä Karl Mannheimin käsitteelle 

structure (sosiaalinen rakenne) ammattiryhmiä ja niihin kuulumista. Sosiaalisena 

rakenteena ammattiryhmä rakentuu yksilön ja ryhmien toiminnoista. Tietyt 

toimintatavat, jäsenten valitseminen, koulutus, ohjeistus, kilpailun rajoittaminen, 

standartien vahvistaminen ja niin edelleen erottavat ilmiön elinvoimaiseksi 

33 Weber 1990, 38
34 Virtanen 2001, 23, 24 ; Mannheim 1952, 299-301, 304
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yhteiskunnan osaksi.35 Tutkielmani lähdeaineisto on tuotettu tietyssä historiallisessa 

vaiheessa, jonka sosiaalisiin olosuhteisiin on vaikuttanut juuri päättynyt toinen 

maailmansota. Semi Purhosen mukaan samainen päättynyt sota on toiminut paitsi 

metsäteknikko-opiskelijoiden henkilökohtaisen elämän käännekohtana samalla myös 

laajempana kansallisena ja jopa kansainvälisenä sukupolvikokemuksena.36

Ajatus tiettyä ikäryhmää yhdistävästä yhteisestä kokemuksesta, jonka perusteella 

ryhmä voi tulla tietoiseksi omasta erityisyydestään on moderni, ja varsinaisen nykyisen 

merkityksensä käsite ”sukupolvi” saikin vasta 1900-luvun vaihteessa. Silloin se alkoi 

ensisijaisesti viitata nuoruuteen ja nuoruuden kokemusten ensisijaisuuteen. Karl 

Mannheimin vuonna 1928 kirjoittamasta sukupolviesseestä ”Das Problem der 

Generationen” on kehittynyt sosiologian tärkein sukupolvia analysoiva kirjoitus, jota on 

kuitenkin kritisoitu myöhemmin muun muassa siitä, että koko käsite ”sukupolvi” on 

perustavalla tavalla elitistinen, koska niissä jokin historiallinen kokemus jo 

lähtökohtaisesti katsotaan tärkeämmäksi kuin mitkään muut sosiaaliset erot. 

Sukupolvikokemuksina pidetyt asiat eivät kuitenkaan koske koko ikäluokkaa, vaan 

niiden on katsottu ylläpitävän tietyn ajatuksen kehittäneiden intellektuellien erityistä 

sosiaalista asemaa ikätovereihinsa nähden.37 Esimerkiksi Matti Alastalo on nähnyt 

sukupolvikokemuksen käsitteen paradoksina etenkin laajojen väestömäärien yhteydessä, 

koska yhteiskunnan pysyessä muuttumattomana ei syntyisi lainkaan uusia 

kokemuksellisia sukupolvia.38

Voidaan siis sanoa, että sukupolvet eivät ole yhteiskunnallisina ilmiöinä koskaan 

luonnollisia, itsestään selviä tai valmiita, vaan ne on täytynyt tehdä. Jopa tieteen 

lähestymistavat ja sukupolviluokittelut osallistuvat siihen määrittelyprosessiin, jossa 

tietyt ikäpolvet näkevät itsensä ja toisensa tietynlaisessa valossa. Sosiologi Semi 

Purhonen toteaa kuitenkin, että tästä huolimatta sukupolvet eivät kuitenkaan ole 

vähämerkityksisiä tai epätodellisia. Hänestä jokainen voi sopivissa olosuhteissa havaita 

sukupolvet todellisiksi kokemukseen tai muistiin perustuviksi yhteisöiksi. 39  Sosiologit 

Tommi Hoikkala, Semi Purhonen ja J.P.Roos ovat todennet, että ”Mannheimin (1952) 

yksinkertainen oletus on, että tietty kokemuksellinen positio tärkeään historialliseen 

tapahtumaan nähden voi synnyttää sukupolven.”40 Sodan katson olleen tälläinen koko 

35 Mannheim, Ernest 1956, 9
36 Purhonen 2008, 17,21
37 Purhonen 2008, 14 – 17
38 Alestalo 2007, 155
39 Purhonen 2008, 29
40 Hoikkala & Purhonen & Roos 2008, 49
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yhteiskunnan läpäisevä historiallinen tapahtuma.41

 J.P.Roos jaotteli vuonna 1987 sillä hetkellä eläneet suomalaiset neljään 

sukupolveen, joista ensimmäistä hän kutsui nimellä sotien ja pulan sukupolvi.Siihen 

kuuluvat karkeasti ottaen vuosina 1900-1925 syntyneet. Keskeisiä tätä sukupolvea 

koskevia tapahtumia ovat hänen mukaansa usein olleet kansalais-, talvi-, ja jatkosodan 

muistaminen, ja elämän aktiivivaiheen toteutuminen näiden sotien välisenä aikana. 

Tärkeää on olosuhteiden yhteisyys, joissa olennaisesti korostuu puutteen ja sen 

hyväksymisen maailma. Yhteiseen ja yhteisesti tiedostettuun kokemusmaailmaan 

liittyvät myös uuden elämän aloittaminen sodan jälkeen ja kokemus suuresta 

muutoksesta, jossa elämä muuttuu epävarmasta turvalliseksi, tapahtuu vaurastumista ja 

omille lapsille on muodostunut aivan uudenlainen tilanne.42 Lähdeaineistona 

käyttämieni työharjoitteluraporttien kirjoittajien täsmällinen ikä ei ole tiedossani, ja 

joukossa saattaa olla joitakin muutaman vuoden nuorempiakin kuin 1925 syntyneet.

Työnjohdon toimintatapoja analysoitaessa tärkeimpänä teoreettisena 

viitekehyksenäni toimii sosiologi Max Weberin toimintatypologia. Kirjoituksessaan 

Economy and Society hän jakaa toimintamme perusteet neljään eri 

kategoriaan.Ensimmäisen näistä muodostaa muodollis-rationaalinen eli välineellis-

rationaalinen toiminta, joka pyrkii saavuttamaan annetut tehtävät mahdollisimman 

tehokkaasti annetuilla keinoilla ja välineillä. Toisena hän mainitseee arvorationaaliseen 

toiminnan, jossa toimitaan perustavina pidettyjen arvopostulaattien pohjalta, ja jossa 

niitä edistävä toiminta koetaan mielekkääksi ja järkeväksi. Kolmantena olevaa 

traditionaalista toimintaa ohjaavat syvään juurtuneet rutiinit, tavat ja tottumukset. 

Viimeinen eli affektiivinen toiminta ohjautuu tunteista tai affekteista käsin. 

Arvorationaalisen toiminnan korvaantumista yhä enemmän välineellisrationaalisella 

toiminnalla hän pitää kapitalistisen ajattelun kasvun tuotteena. Kyseessä on 

kapitalismiin sisään rakennettu piirre ei ihmisen psykologinen piirre.43 

Max Weber oli kiinnostunut länsimaisissa yhteiskunnissa tapahtuneesta 

kehityksestä, jossa useat eri elämänalueet olivat tulleet rationaalisen suunnittelun ja 

hallinnan piiriin. Tämä oli edistänyt kapitalistisen talouden, nykyaikaisen 

lainsäädäntötoimen ja byrokraattisen hallinnon kasvua. Weber ajatteli kuitenkin, että 

nykyajan näkökulmasta olisi vaikea ymmärtää uskonnollisen tietoisuuden  ja siihen 

liittyvien elämänihanteiden merkitystä ihmisten päivittäisessä käyttäytymisessä ja 

41 Purhonen 2008, 17,21
42 Roos 1987, 53,54 ; Purhonen 2008, 17
43 Weber 1978, 24 – 25 kts. myös Weber 1990
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elämänkatsomuksissa. Hänen omassa työssään korostui juuri hengen ja aatteiden 

(idealistinen) näkökulma. Weberin tekstit ovat yhä säilyttäneet ajankohtaisuutensa 

uusien tutkimusmenetelmien ja ajattelutapojen keskelläkin.44   Käytänkin Weberin 

typologiaa arvioidessani sitä, mitkä seikat ohjaavat työnjohdollista toimintaa, ja mistä 

tämä on tutkimanani aikakautena mahdollisesti johtunut.

Taloudellisen laman aiheuttamia sosiaalisia ongelmia tarkastelen käyttäen 

ranskalaissosiologi Pierre Bourdieun käsitteitä pieni kurjuus ja suuri kurjuus, joilla 

tarkoitetaan olosuhteiden verrannollista kurjuutta. Kurjuuden määrä on nähtävä niistä 

lähtökohdasta, mihin kukin niitä vertaa.45 Teoksessaan La Misére du monde (Maailman 

kurjuus) Bourdieau palaa ”etnografiaan”, jossa hän syvähaastattelujen avulla pyrkii 

selvittämään mitä köyhyys todella on. Kirjan perusteesiksi nousee, että kaikki kärsivät 

kurjuudesta, tavalla tai toisella, eli koko yhteiskunta kärsii, ja pientä kärsimystä ei tulisi 

unohtaa suuren kärsimyksen rinnalla. Hän jakaa kurjuuden olosuhteiden kurjuuteen ja 

suhteellisen aseman aiheuttamaan kurjuuteen, eli suureen kurjuuteen (grande misére) ja 

pieneen kurjuuteen (petite misére). Pieni, eli aseman aiheuttama kurjuus, nähdään 

suhteessa kokijansa mikrokosmokseen, ja suuri, eli olosuhteiden kurjuus, suhteessa 

makrokosmosnäkökulmaan. Katson tutkielmassani sota-ajan edustaneen kokijoilleen 

suurta kurjuutta, johon verrattuna rauhan jälkeiset puutteen vuodet ovat suhteellisesti 

edustaneet niitä parempia aikoja, vaikka nekin nykynäkökulmasta ja tämän hetkisen 

hyvinvoinnin lähtökohdista edustavat suurta kurjuutta.46   

Viittaan tekstissäni myös muihin kerrontaa ja yhteiskuntarakenteita koskeviin 

teorioihin, mutta erittelen niitä tarkemmin vasta tutkimuksen analyysiosan yhteydessä, 

koska niiden asema teoriaviitekehyksessäni on lähinnä tekstiäni tukevaa, ei 

sisällöllisesti yhtä keskeistä kuin edellä mainitut teoriat.

3.2 Metodit

 Arkistoituun lähdemateriaaliini olen tutustunut istuessani useita päiviä 

Kansallisarkiston tutkijansalissa lukien ja muistiinpanoja tehden. Käytännössä luin 

tutkimusmateriaalini ensin läpi, yrittäen hahmottaa kokonaiskuvaa tästä varsin laajasta 

aineistosta. Tämän jälkeen kävin raportit läpi vuosittain, kirjoittaen käsin ylös 

havaintojani aineistosta sekä  runsaasti suoria sitaatteja, jotka tukivat näitä havaintojani. 

44 Ollitervio 2005, 139,140,141 kts. myös Weber, Max 1990
45 Fowler 1997, 38 ; ref. Bourdieu 1993
46 Roos 1995, 143, 145, 146 ; ref. Bourdieu 1993
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Saatuani mielestäni harjoitteluraporttien keskeisen sisällön haltuuni, jatkoin tekstien 

analysointia kotonani muistiinpanojeni varassa. Tämä syvemmän analyysin vaihe 

pohjautui valitsemiini teorioihin ja sekundaarisesta lähdeaineistoista saamiini tietoihin 

ja käsityksiin.

Tutkittavan ilmiön kokonaiskuvaa hahmottaessani ja analysoidessani olen 

tukeutunut varsinaisen tieteellisen tutkimuskirjallisuuden ohella esimerkiksi 

kaunokirjallisuuteen, jätkäperinteeseen, aikalaislähteisiin, omakohtaisiin 

sotakokemusten kuvauksiin ja tietokirjallisuuteen. Myös sota- ja savottatermistön 

metaforinen käyttö nousee tutkimustuloksistani voimakkaasti esiin. Näistä seikoista 

johtuen katson tutkimusotteeni edustavan  diskurssianalyyttistä metodologiaa. 

Perusajatuksena diskurssianalyysissä on kielenkäytön tarkasteleminen tekemisenä, joka 

muotoutuu sosiaalisissa prosesseissa ja rakentaa sosiaalista todellisuutta, ja siinä 

oletetaan, että samaakin ilmiötä on mahdollista tehdä ymmärrettäväksi  monin 

perustelluin tavoin. Diskurssianalyysissä ei tosin tarkastella raportoijia niinkään 

tiedonantajina menneistä olosuhteista, kuten minä tutkimuksessani teen, mutta toisaalta 

analysoin myös sitä kulttuurin virtaa, jolla kuvaamanani aikakautena on tutkimaani 

ilmiötä tehty ymmärrettäväksi, mikä puolestaan on keskeistä diskurssianalyysissä. 

Kansatieteellistä tutkielmaani ja diskurssianalyysiä yhdistää kiinnostus toimijoiden

 kulttuuristen tulkintaresurssien käytön ja kulttuuristen itsestäänselvyyksien 

tutkimiseen, jossa analyysi on vahvasti kontekstisidonnaista ja todellisuus nähdään 

tulkinnallisena.47 

4. Savotta työyhteisönä

4.1 Työyhteisöstä ja työntekijöistä.

Eletään 40-luvun sodanjälkeistä elämää. Maailma on vielä mallissaan, hevoset 
vetävät ja puut kaadetaan pokasahalla ja justeerilla, karsitaan kirveellä, teitä 
tehdään lapiolla ja kuokalla. Metsätyöyhteisö on kyllä kova ja karski, muttei niin 
rationaalinen, ettei se soisi tekemistä ja toimittamista vähän heiveröisemmillekin 
miekkosille ja vanhoille ukoillekin. Työvoimasta on huutava pula. 
Polttomoottori ei hurise eikä prätkätä, huurteinen Sumsan perukka on hiljainen 
salo. Kuulaana päivänä kantautuu joskus kaukainen auton hurina Kuhmon-
Sotkamon maantieltä.48 (Veikko Huovisen Sotkamo lehden 25-vuotis 
juhlanumerossa julkaistusta novellista ”Vanhan savotan tunnelmia.”)49 

47 Jokinen 1999, 42 ; Suoninen,  1999, 17-19
48 Huovinen 2012, 69
49 Huovinen 2012, 68-72
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Tutkielmassani kuvataan runsaasti metsätyötä ja siihen liittyviä olosuhteita, 

joiden ymmärtäminen on saattanut yhteiskuntarakenteen ja työtapojen muuttumisen 

vuoksi vähetä. Tällä saattaa olla vaikutusta siihen, että aiemmin yleisesti tunnistetut 

käsitteet ja sanat ovat nykymaailmassa merkityksiltään hämärtyneet. Kuvailen tässä 

yhteydessä sellaisia savottayhteisöön liittyviä seikkoja, joilla on keskeistä merkitystä 

metsätyömaiden työskentelyolosuhteiden ja analyysini perusteiden ymmärtämisen 

kannalta. Sellaisia nykyajalle vieraampia termejä, joita käytetään esimerkiksi 

käyttämieni sitaattien yhteydessä, avaan puolestani tämän gradututkielman liitteenä 

olevan suppean metsätyösanaston avulla.

Tutkimuskohteeni kulttuurisen toiminnan keskeisenä paikkana ja tilana 

on toiminut talvinen puunhankintatyömaa savotta – metsä-  tai uittotyömaa, joista on 

käytetty myös kansanomaisia nimityksiä ruukki ja souvi. Sanana savotta juontaa 

venäjän kielen suurta työmaata kuvaavaan zavod sanaan. Myöhemmin savotalla on 

käsitetty nimenomaan metsätyömaata, jossa on paljon työväkeä, ja joka on suunniteltu 

huolellisesti.50 Tukkisavotan alkaminen oli riippuvainen lumesta ja maapohjan 

jäätymisestä, mistä johtuen niiden kesto oli yleensä kolmisen kuukautta, joulukuun 

alusta helmikuun loppuun. Myöhemmin keväällä, auringon pehmittäessä lumen, ajo 

painavilla tukkikuormilla muodostui mahdottomaksi.51

Sotien jälkeisiä työskentelyolosuhteita leimasivat Työterveyslaitoksen 

tutkijoiden Ari Väänäsen ja Jussi Turtiaisen mukaan aineellinen puute ja niukkuus. He 

kutsuvat vuosia 1945–1949 nimellä ”Ammattitaidon kausi”. Tuolloin työssä olleilla 

ikäluokilla koulutustaso oli yleensä matala, mutta sota ja jälleenrakennus olivat 

lisänneet tarvetta yhteiskunnan ja tuotannon tieteellis-tekniseen suunnitteluun ja 

ohjaamiseen. Tieteelliset opit alkoivat levitä aiempaa enemmän muun muassa 

koulutusorganisaatioiden ohjelmiin. Palkkatyön normiksi asettuivat miesten suorittamat 

työt.52 Työntekijyyttä leimasivat maskuliinisuus ja ruumiillinen työ.53

 Savottojen työväestä lukumäärältään suurinta osaa edustivat metsätyömiehet, 

joiden yleisnimitykseksi on vakiintunut termi jätkä / tukkijätkä.  Nykysuomen sanakirja 

vuodelta 1966 määrittelee sanan tukkijätkä  seuraavasti: ”tukkityöntekijä, tukkimies, 

tukkilainen.”54, kun puolestaan pelkkä jätkä sana viittaa saman teossarjan mukaan 

kuljeskelevaan tilapaistyömieheen tai vielä negatiivisemmin hampuusiin ja 

50 Paasilinna 2003, 32 ; Purhonen 1998, 106
51 Snellman 1996, 60,65
52 Väänänen & Turtiainen  2014 b, 262
53 Väänänen & Turtiainen  2014 a, 35
54 Nykysuomen sanakirja S-Ö 1966, ”tukkijätkä”, 16
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vetelehtijään.55 Folkloristi Jyrki Pöysän mukaan sana jätkä on sosiaalista kategoriaa 

yleisellä tasolla määrittävä termi, joka ei kuitenkaan ensisijaisesti määrittele henkilöä 

osana työmaahierarkiaa.56 Teoksessa Hivakka eli selonteko uitosta ja sen  

terminologiasta Elias J.Purhonen kertoo puolestaan sen olevan ”... uittomiehestä 

varsinkin Pohjois-Suomessa käytetty nimitys, johon ei juuri sisälly negatiivista 

vivahdetta.”57

Termillä jätkä vaikuttaa siis olevan käyttökontekstistaan suuresti riippuvainen, 

joko positiivinen tai negatiivinen sävy. Tutkielmassani käytän sanaa jätkä kuvaamaan 

yleisnimenä suoritusportaan metsätyöntekijää, joka sosiaaliselta kategorialtaan sijoittuu 

savottaympäristössä statukseltaan metsätyönjohtajan alaisuuteen. Tukkisavotoissa 

puiden kaato ja ajo suoritettiin työryhmissä, joihin kuului, palstan vaikeusasteesta ja 

välivarastointiin ajomatkan pituudesta riippuen, hevosta ajava ajomies ja yhdestä 

kolmeen kaatomiestä.58  Kaatomiehen töitä tehneitä nimitettiin myös hakkureiksi tai 

tekomiehiksi. Käytän käsitettä jätkä juuri puun kaatamista, karsimista ja kuorimista 

suorittavista työntekijöistä. Työtehtävät saattoivat kuitenkin vaihdella, ja esimerkiksi 

ajomiehenä ollut saattoi välillä tehdä kaatomiehen töitä ja päinvastoin. Pyrin 

käyttämään jätkä-termiä neutraalina kansanomaisena vastineena suoritusportaan 

metsätyöntekijälle sen ytimekkäämmän muodon ja aikakaudelle ominaisten 

kulttuuristen merkitysten takia. Nykyisin ammattikunnan edustajia kutsutaan yleisesti 

sanalla metsuri, mutta se viittaa  sisällöllisesti enemmänkin koneellisen metsänhoidon 

aikakauteen. Metsuri nimitys onkin tullut yleiseen käyttöön vasta 1960-luvulla, jolloin 

metsätyö on alkanut ammatillistua, ja se vakiintui Metsäradio-ohjelman ylesöklpailun 

ansiosta vuonna 1967.59 

Metsätyömiehet eli jätkät toimivat savotan suoritusportaana metsätyönjohtajan 

alaisuudessa. Metsätyönjohtaja oli tukkisavotan työyhteisön hierarkian yläpäässä oleva, 

työmaata valvova henkilö. Hänestä käytettiin yleisesti myös nimityksiä ukkoherra, 

terävä tai järkevä. Hänen alapuolellaan hierarkiassa olivat kassanhoitaja eli kasööri ja 

kuukausipalkkaa nauttivat kuukausimiehet ja urakkapalkaa nauttivat ajo- ja 

hakkuumiehet. Paikallisesta työnjohdosta vastannut metsätyönjohtaja oli määrätyllä 

toimialueella tavattavissa päivittäin, mutta ei poikkeustapauksia lukuunottamatta 

osallistunut ruumiillisen työn suorittamiseen.60

55 Nykysuomen sanakirja A-K 1966, ”jätkä”, 106
56 Pöysä 1997, 82
57 Purhonen 1998, 33
58 Snellman 1996, 60
59 Oinaala 2015, HS 6.1 ; Snellman 1996, 42
60 Purhonen 1998, 31-32  ; Snellman 1996, 111
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Savotan sosiaalisena keskuksena toimi kämppä / tukkikämppä: ” s. 

metsätyömaalle, leiripaikkaan tms. rakennettu (tilapäinen) maja, asumus, parakki; ark. 

Huone, asunto.”61 Tutkielmassani tulen käyttämään kämppä-termiä metsätyöntekijöiden 

yhteisasunnoista talvisavotoilla. Termi on kulkeutunut Suomeen Kanadasta takaisin 

palanneiden metsätyömiesten mukana ja on suoraan johdettavissa englannin kielen 

sanasta camp, metsätyöleiri.62 1920-luvun lopussa metsätyöntekijöiden asuntojen 

rakennuttaminen tuli lakisääteiseksi, jolloin niiden laatu parani, ja keskusjohtoisuuden 

myötä nimitykset kämppä, ajokämppä tai tukkikämppä vakiintuivat. Kämppä jakaantui 

funktioiltaan erilisiin tiloihin, ja esimerkiksi 1940-luvun lopun tyypillisessä 

mallikämpässä sijaitsivat työntekijöiden (tylsäpää) ja työnjohdon (teräväpää) tilat seinän 

erottamina toisistaan tai jopa eri rakennuksissa. Lisäksi konttorilla ja keittiöllä oli omat 

tilansa. Uuden lain (1947)  mukaisissa kämpissä tuli olla erillinen kuivaushuone ja 

yhteen huoneeseen sai majoittaa korkeintaan 25 miestä. Kämppien taso vaihteli 

kuitenkin suuresti lakiuudistuksien vaatimuksista huolimatta. 63

Tämä uusi uusi kämppälaki, heinäkuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1947 

voimaan astunut Laki metsä- ja lauttaustyöväen yhteisasunnoista, korvasi vuodesta 

1928 voimassa olleen vanhentuneen ja ajankohdan tarpeisiin soveltumattoman 

vastaavan vanhemman lain. Laki velvoitti työnantajan järjestämään yhteisasunnon 

kaukana asutulta paikalta sijaitseville metsä- ja lauttaustyömaille.Säädöksissä 

määriteltiin kämpän paikkaa ja laatua, puhtautta, terveydellisiä oloja ja kämppäkuria 

koskevia seikkoja. Asuinoloja koskevat normit olivat tarkemmin määriteltyjä kuin 

vanhassa laissa, ja tulkinnanvaraisuus väheni huomattavasti. Silloisten taloudellisten 

olojen takia oli Sosiaaliministeriöllä oikeus myöntää poikkeuksia lain nojalla annettujen 

määräyksien noudattamiseen, mikäli ne eivät saattaneet työntekijöiden terveyttä 

ilmeiseen vaaraan.64 Nykymittapuulla katsottuna työmailla tapahtui paljon tapaturmia 

sekä onnettomuuksia, ja aikakauden työterveysvaarat olivat lähinnä fyysisiä uhkia.65

Metsätöiden ensimmäisen työvaiheen muodosti hakkuu eli puiden kaataminen 

käsin poka- tai justeerisahojen avulla. Hakkuuseen sisältyi leimatun puun kaataminen, 

sen karsiminen, määrämittainen katkaisu, joskus kuoriminen tai halkaisu. Seuraavan 

työvaiheen muodosti puiden ajo hakkuualueelta kaukokuljetusväylän, esimerkiksi 

uittojoen varteen. Tutkimanani aikakautena ajo tapahtui yleensä hevosilla, mutta myös 

61 Nykysuomen sanakirja A-K ”kämppä” 1966, 686
62 Knuutila 1997, 58
63 Snellman 1996, 83, 85, 90
64 Knuutila 1997, 87 ; Metsä-Kalle ja toimituskunta 1948, 55,56,57,58
65 Väänänen  & Turtiainen 2014 b, 262
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lisääntyvässä määrin autoilla. Talvisilla metsätyömailla metsäteiden raivaus, pohjan 

kovettaminen ja varsiteiden eli kaatopaikalta metsätielle johtavien kuljetusväylien 

jäädyttäminen vaativat jatkuvaa kunnossapitoa, ja ne muodostivat suuren 

kustannuserän.66 

Metsätyö Suomessa oli valtaosin käsityötä pitkälle 1950-luvulle saakka, mutta jo 

1940-luvun lopussa alkoi näkyä merkkejä puunkorjuun rationalisoinnista motorisoitujen 

kaato- ja kuljetusvälineiden muodossa.67 Vuonna 1949 järjestettiin ensimmäinen 

Työtehoseuran moottorisahakurssi, ja aivan 1940-luvun lopulla alkoivat myös kokeilut 

maataloustraktoreiden käytöstä puutavaran kuljetuksissa. Jo 1930-luvun lopulla oli 

suoritettu ensimmäisiä kuorma-autokuljetuksia metsistä jalostuspaikoille, mutta tämäkin 

toiminta alkoi huomattavasti yleistyä juuri 1940-luvun lopulla.68  Työ ja sen tekeminen 

alkoivat hiljalleen muuttumaan.

4.2 Metsätyönjohtaja

Herrojen ja jätkien välissä ovat pomot, hieman epämääräisessä asemassa, josta ei 
aina olla selvillä. Jätkät epäilevät niitä herroiksi, ja herrat pitävät jätkinä. Joka 
tapauksessa ne muodostavat tukkityömaiden keskiluokan, joka puolestaan 
katselee naapureitaan omalta kannaltaan. (Sakari Pälsi vuonna 1923)69

Metsätyönjohtajalla tarkoitan tässä tutkielmassa tietyn ammattiryhmän 

edustajaa, jonka olemassaolo perustuu työnjaon periaatteelle eli oletukseen siitä, että 

ihmiset tekevät eri asioita, ja hierarkian periaatteelle eli oletukseen siitä, että yhden työn 

tekijät ovat arvostetumpia kuin toiset. Fevren niin sanotun toisen  selitysmallin mukaan 

hierarkiat perustuvat käsityksiin tehtävien ja työsuoritusten välisistä eroista, ja yksilön 

asema yhteiskunnassa määräytyy sen mukaan, miten hänen työnsä oletetaan edistävän 

yhteiskunnan jatkuvuutta. Tehdyn työn arvo määräytyy paljolti sen mukaan, minkälaisia 

taitoja tai kykyjä sen uskotaan vaativan. Rakenteellis-funktionalististen teorioiden 

kriitikot ovat tähdentäneet, ettei tehtävän yhteiskunnallista tärkeyttä voi aina päätellä 

sen arvostuksen ja palkitsemisen perusteella.70 Yhdyn tähän kriittiseen käsitykseen siitä, 

ettei työn tärkeys aina ole pääteltävissä esimerkiksi statuksen tai palkan mukaan. 

Kuitenkin katson samalla, että 1940-luvun lopun Suomessa on ajateltu yleisesti työn 

arvostuksen ja sen yhteiskunnallisen merkittävyyden olevan verrannollisia keskenään, 

66 Junnttila & Pasanen & Teppo 1974, 8,9
67 Juutilainen 1988, 36, 46
68 Haikari 2012, 287 ; Maasola 1996, 262
69 Pälsi 1923, 104
70 Fevre 1992, 59-74 ; Naumanen 2004, 138-140
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mikä puolestaan on vaikuttanut suhtautumiseen esimiesasemassa oleviin henkilöihin. 

Teknikkotason koulutusta arvostettiin jo ennen sotaa takuuna hyvästä työpaikasta ja 

statuksesta, ja sama ajattelutapa jatkui sodan jälkeenkin.71 Lisäksi katson, että 

metsätöiden kyseessä ollessa yhteiskunnallinen merkittävyys on todellisuudessakin ollut 

suurta, ja sen myötä myös metsätyönjohtajan ammatin oletettu arvostus sikäli ansaittua.

Turtiainen ja Väänänen ovat tutkimuksessaan Suomalainen työntekijyys 1945–

2013 esittäneet, että työelämä oli 1940- ja 1950-luvuilla järjestäytynyt pitkälti 

auktoriteettiasemiin perustuviin suhteisiin, joita olisi ruokkinut osin työläisten ja 

työnantajan välinen huono luottamussuhde jyrkkärajaisine sosiaalisine suhteineen.72 

Ilmeisesti kysymyksessä on tällöin enemmän teollisuustyössä vaikuttanut poliittis-

ideologisen vastakkainasettelun kiihdyttämä ilmiö. Lähdeaineistoni antama kuva ei 

ilmennä erityisen suurta vastakkainasettelua metsätyömailla, vaikka siellä selkeään 

auktoriteettiasemaan perustuva työnjako onkin vallinnut.Palaan aiheeseen tarkemmin 

tutkielmani myöhemmässä vaiheessa.

Esimiestason piiriesimiehillä ja aluemetsänhoitajilla, ”ukkoherroilla” oli 

alaisinaan useita työnjohtajia, jotka toimivat heille määrätyillä alueilla, ollen 

päivittäisessä kanssakäymisessä työntekijöiden kanssa osallistumatta kuitenkaan 

ruumiilliseen työhön muuten kuin poikkeustapauksissa. Paikallisen hankintatyömaan 

hierarkian yläpäätä edusti juuri työnjohtaja. Seuraavaksi hierarkiassa olivat 

kassanhoitaja ”kasööri” sekä kuukausipalkalla olevat kuukausimiehet, jotka valvoivat 

muonitusta, kaato- ja ajotöitä sekä puutavaran mittausta ja kuormien purkamista 

lanssissa. (puutavaran välivarasto jäällä tai maalla) Paikallisen työnjohdon apuna toimi 

vielä apulaisa ”kymppejä”, ja näillläkin oli välillä omat apulaisensa ”vitoset” tai 

”kätyrit”. Työnjohdon määrittely ei sikäli ole yksinkertaista, että usein kaikki teko-, ja 

ajomiestä ylemmät työntekijät  edustivat suoritusportaille usein ”metsäherroja”, jotka 

olivat jonkinlaisessa esimiesasemassa heihin nähden. Myös metsätyönjohtajien 

koulutustausta oli varsin kirjavaa, ja vuonna 1936 arvioitiin, että teollisuuden ja uiton 

palveluksessa olevista työnjohtajista vain pieni osa oli koulunkäyneitä. 1930-luvulla 

käytiinkin keskustelua siitä, että metsätyönjohtajien koulutusta tulisi lisätä, mutta 

samalla varoiteltiin luomasta luokkarajoja metsätyönjohtajiston keskuuteen koulutuksen 

avulla. Yleisesti oli kuitenkin mielipiteenä, että koulun käyneitä työnjohtajia tarvittiin. 

Vuonna 1938 arveltiin metsäteollisuuden palveluksessa olleen noin 6000 

metsätyönjohtajaa. Tilanne sotien jälkeen oli vaikea, koska metsäammattilaisten tappiot 

71 Laine & Niikko 2013, 22, 81 ; Varis 2005, 119
72 Väänänen & Turtiainen 2014 b,
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olivat sodissa keskimääräistä suuremmat, ja metsäkoulut olivat olleet sotavuosina vain 

ajoittain toiminnassa.73 Työmaan ja työvaiheiden valvonnan sekä johtamisen lisäksi 

työtehtävät käsittivät 1920-luvulta lähtien myös työmaan huollosta vastaamisen.74

 Työnjohdon liikanimille (esimerkiksi ”terävä”, ”pomo” tai ”kiho”) on 

ominaista, että ne ovat sävyltään pikkemminkin kunnioittavia kuin halventavia. 

Kuukausimiehistä käytettiin puolestaan muun muassa seuraavanlaisia nimityksiä: 

”metsänhiihtäjä”, ”Saksimies”, ”ylösottaja”, ”lukumies”, ”lanssiherra” ja ”hartsuherra”. 

Näillä liikanimillä osoitettiin kuukausimiehen tehtäväkenttää.75 Esimerkiksi 

metsänhiihtäjien työhön kuului työn valvonta, joka tapahtui hakkuupalstoja 

kiertämällä.76

5. Se Suuri savotta

5.1 Sotasavotta

Jos minä vertaisin talvisotaan. Sen alkuvaiheissa ei ollut totuttu kovaan 
taisteluun. Silloin oli aluksi kaikki hyvin herkässä. Tämä oli tottumattomuutta 
uusiin aivan järkyttäviin olosuhteisiin, mutta kun miehet vähitellen tottuivat, he 
mukautuivat niihin erinomaisesti. Ehkä siinä oli myös isänmaan vaara kysessä, 
mutta hyvin suuri osuus mielestäni oli tällä tottumustekijällä.
Minä asettaisin juuri sen hyvin tärkeälle sijalle. (Eversti Nihtilä Päämaja. 
Radiohaastattelu, julkaistu Paavo Rintalan teoksessa Sotilaiden äänet)77

Metsä oli sodissa taistelleille suomalaisille tärkeä sekä taktisesti että 

huollollisesti. Sen katsottiin antavan puolustustaistelussa suomalaisille maastollisen 

edun ja suojaa, etenkin kun tietyille rintamalohkoile pyrittiin keskittämään 

paikallistuntemusta omaavia miehiä. ”Pienviljelijät ja metsätyömiehet – sotisopaan 

sonnustautuneet ”jätkät” - olivat kuin kotonaan metsässä kyeten käyttämään sitä 

tehokkaasti hyväkseen.”78

Sota-aika ja siihen liittyvät kokemukset kuvataan muisteluissa, kirjallisuudessa 

ja muussa puheessa usein metaforalla ”suuri savotta” tai ”sotasovaotta”.  Esimerkkinä 

voidaan mainita Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran, Kustannusosakeyhtiö Otavan ja 

Pohjoismaiden Yhdyspankin  vuonna 1973 järjestämän korsuperinteen keruukilpailusta 

73 Pakkanen & Leikola  2010, 567-568 ; Purhonen 1998, 31-33, 53 ; Snellmann 1996, 111 
74 Junnttila & Pasanen & Teppo 1974, 8,9
75 Purhonen, 1998, 31 ; Snellmann 1996, 111
76 Snellman 1996, 61
77 Rintala, 1966, 342-343
78 Lindroos 2007, 81
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koottu teos, joka nimettiin Sotasavotta – korsuelämää 1939–1944.79 Vertauskuvallinen 

ilmaus pitää sisällään monia merkityksiä, jotka yhdistävät siviilielämän metsätyömaita 

ja sotakokemuksia, mutta myös leikkimielisesti käytettynä ilmaisuna piirtävät selkeän 

rajan näiden kahden eri kokemusmaailman välille. Savotta työympäristönä ja -miljöönä 

oli hyvin monelle sotaan joutuneelle miehelle tuttu rauhanajan ansiotöistä, joihin sota-

aika luonnollisesti vertautui. Rauhan aikana metsätyöt työllistivät talvisin  200000 – 

250000 miestä.80 Sota oli työmaa, jonka toimet tapahtuivat usein metsissä, karuissa 

olosuhteissa kuten siviilin metsätyöammatin harjoittaminenkin. Työskentely tapahtui 

kummassakin suurimmaksi osaksi miehisessä yhteisössä, joissa vallitsivat 

samankaltaiset hierarkiat, aliupseeriston vastatessa työnjohtotasoa ja upseeriston 

metsäyhtiöiden ylempiä virkamiehiä ja toimihenkilöitä. Kenties syvin merkitys 

muodostuu kuitenkin siitä, että sota haluttiin inhimillistää, ja sinänsä mieletön sekä 

käsittämätön ilmiö sota haluttiin saada käsitettävämmäksi. Savotta sinällään on työmaa, 

jolla on alku ja loppu. Se on urakka, joka täytyy tehdä, mutta se ei ole ikuinen, vaan 

sieltä pääsee kotiin. Epävarmuus sodan päättymisestä korvattiin ajatuksella savotasta, 

joka työtä tekemällä saadaan loppumaan. Ilmauksen hirtehinen huumori tulee siitä, että 

rauhan aikana kaadettiin puita, mutta sodassa vihollisia. Neuvostoliiton sotilaita ei 

haluttu inhimillistää, heitä oli helpompi ajatella ”vihollisina” kuin ihmisinä, ja retorisesti 

oli mielekkäämpää vertauttaa heitä urakassa käskystä kaadettaviin puihin kuin 

inhimillisiin, tunteviin olioihin. Savotassahan kaadettavat puut oli merkitty, ja 

metsätyömiehen velvollisuuksiin kuului kaataa ne merkityt puut, jotka hänelle 

määrätyllä palstalla kasvoivat. Metaforien käytöstä on sanottu, että se tekee jonkin 

uuden asian ymmärettäväksi liittämällä siihen merkityksiä jostakin aiemmin tutusta, 

mutta samalla se tekee myös tuttua tuntemattomaksi paljastaessaan jostain entuudestaan 

tutusta uusia piirteitä.81

Edellä mainitussa Sotasavotta kirjan muistitietokatkelmissa sotaan lähtöä 

muisteltiin muun muassa seuraaviin tapoihin. ”Se on pojat pian lähtö edessä 

toisenlaiseen savottaan, tuumasi Amalin Toivo.” ja ”[k]esäkuisena maanantaiaamuna 

armon vuonna 1941 SK:n kyläpäällikkö keskeytti työmatkamme, tarjoten uutta 

työsopimusta Mannerheimin savottaan.” Vastaavasti rauhan tuloa muisteli samassa 

teoksessa Akseli Musikka seuraavasti. ”Kun sota venyi pitkäksi eikä kolmessa viikossa 

päättynyt, kuten herrat alussa lupasivat, sanoivat kaverit:  –  Ei Helsingin herrat osaa 

79 Nyman & Salminen & Vento 1974

80 Laitinen 1995, 90
81 Jokinen 1999b., 148
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laskia, vaan olisi Mannerheimin pitänyt antaa Kemi-yhtiölle urakalla.”82 

Kaunokirjallisuuden puolella Veikko Huovisen Koirankynnen leikkaajan 

työnjohtajastakin todetaan, että ”[o]lihan siinä savotassa ollut työnjohtajakin.”83

Eufemismien avulla vaikea ja raskas ilmiö on puettu posittiivisempiin 

kielikuviin, jotka muistuttavat jälkeen jääneestä, mutta taas edessä odottavasta 

kotirintamasta. Ajatus tulevasta on auttanut jaksamaan sodan vaikeissa olosuhteissa.

5.2 Sota avainkokemuksena

Sotaa ja savottaelämää yhdistävän retoriikan lisäksi metsätyömailla 

työskennelleiden henkilökohtaisesti kokemat sotakokemukset olivat osittain 

kollektiivisesti jaettuja ja koettuja. Mannheimin mukaan ihminen on persoonansa 

muovautumisen kannalta otollisimmassa ”leimautumisiässä” noin 17-vuotiaana. 84 

Katson tutkielmassani, että metsäteknikko-opiskelijoiden oletettu nuori ikä ja 

murroksen voimakkuus ovat vaikuttaneet rintamakokemusta omaavien miesten minä 

kuvaan, identiteettiin ja ajatusmaailmaan perustavanlaatuisella tavalla. Semi Purhonen 

on todennut seuraavasti: ”Esimerkiksi sodan kokeminen on on rintamamiehille varmasti 

paitsi yksi elämän käännekohdista myös sukupolvikokemus.”85   

Mannheimin teorian mukaan yhteiskunnasta on erotettavissa kolme erilaista 

sukupolven  tasoa: samanikäisten sukupolvi, kokemuksellinen sukupolvi ja 

mobilisoitunut sukupolvi. Samanikäisyys pelkästään ei luo sukupolvelle erityisiä siteitä 

toisiinsa, vaan ne luo vasta avainkokemus, joka on herkässä noin 17-vuoden iässä koettu 

yhteiskunnallinen tapahtuma. Sekään ei yksinään riitä  yhdistämään sukupolvea 

kokemukselliseksi, vaan kehitykseen tarvitaan yhteiskunnan luomia jännitteitä, vetoa ja 

työntöä, jotka sittemmin laukaisevat mobilisaation. Tässä  tapauksessa avainkokemus 

oli sota, psyykkisesti ja fyysisesti äärimmäisen rankka ajanjakso rintamakokemusta 

omaavien metsäteknikko-opiskelijoiden elämässä. Avainkokemus toimii myöhemmin 

aktualisoiduttuaan kokemusvarastona, josta ja johon omaa toimintaa peilataan, ja mistä 

etsitään toimintamalleja aikuisiällä. Eri ikäpolvea edustavat ihmiset ovat kasvaneet 

otolliseen ikäänsä eri aikoina ja omaavat erilaisen kokemushistorian. Mannheim itse on 

kirjoittanut: ”Eri ihmisille sama aika on eri aika, koska se koetaan minuuden kehityksen 

eri vaiheissa.” Toisinpäin sanottuna yhteinen avainkokemus synnyttää 

82 Nyman & Salminen & Vento 1974, 9, 14, 369
83 Huovinen 2010, 65
84 Mannheim 1952, 300
85 Esim. Purhonen 2008, 21
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”kokemuksellisessa sukupolvessa” yhteenkuuluvuuden tunteen. Tätä sukupolviteoriaa 

vasten yritän peilata sitä, kuinka samankaltaisten sotakokemuksen jakavien, tulevien 

metsätyönjohtajien valinnat, kokemukset ja arvot metsätyömaaympäristössä linkittyvät 

heidän jakamaansa avainkokemukseen – Suureen savottaan.86 En tutkielmassani oleta 

kaikkien raportoijien jakaneen rintamakokemusta, mutta käsitykseni sen yleisyydestä 

perustuu oppilaitoksen historiikin antamaan kuvaan asiasta.87

Leena Paaskoski on kirjoittanut väitöskirjassaan Herrana metsässä 

metsänhoitajien ammattikulttuurista, että siinä kuten monessa muussakin ammatissa 

ammattikulttuuri tiedostetaan ammattiryhmän parissa yhteishenkenä ja yhteisinä 

arvoina, jotka saavat alkunsa yhteisistä kokemuksista.88 Vaikka Paaskoski tarkoittaakin 

tekstissään lähinnä ammattiin ja siihen kouluttautumiseen itsessään liittyviä 

kollektiivivia kokemuksia, voidaan mielestäni perustellusti sanoa, että sodanjälkeisen 

metsätyönjohtajapolven yhteishenkeen ja arvoihin ovat vaikuttaneet kollektiivisesti 

jaettu kokemus juuri päättyneestä sodasta. Sotakokemuksen lisäksi ovat mukaan 

liittyneet myöhemmin myös yhdistävät työ- ja opiskelukokemukset. Henkilökohtaisella 

tasolla miehillä oli minäkäsityksensä rakennusaineina myös sotaa edeltävän ajan 

kokemuksia lapsuudesta ja nuoruudesta. Ne eivät kenties olleet yhtä suuria kollektiivisia 

avainkokemuksia kuten sota, mutta niilläkin oli tärkeä rooli siinä, millaisiksi arvot ja 

yhteishenki muodostuivat. Paavo Rintala on todennut asiasta seuraavasti.

Suomalainen minäkehitys oli jatkunut vuoteen 1944 saakka lähes 
häiriytymättömänä sodistakin huolimatta. Joka tapauksessa minän kehityymisen 
ympäristö oli aivan toisenlaatuinen, kuin mitä se on ollut sotien jälkeen, jolloin 
teollistuminen ja maatalousväestön kaupunkeihin siirtyminen on vasta todella 
alkanut.89 

Tekstissään hän viittaa suomalaiseen uskonnollisuuteen, johon koetettiin vedota 

jatkosodan ratkaisutaisteluiden aikana niin sanotun ”rukoussodan” avulla. Katson 

kuitenkin uskonnollisuuden lisäksi löytyvän muitakin agraarille yhteiskunnalle 

ominaisia tekijöitä ja arvoja, jotka erottavat lapsuus- ja nuoruuskokemukset sekä 

-muistot sotien jälkeisistä vastaavista ja vahvistavat rintamamiesten kollektiivista 

kokemusta myös sotaa edeltävältä ajalta. Kotkan Sahateollisuuskoulu instituutiona ja 

siihen linkittyvät yksilöt omaavat oman kokemuksensa sota-ajasta ja sen seurauksista. 

Koulun fyysinen sijainti muuttui  alueluovutusten yhteydessä Viipurista Kotkaan, 

suuren osan omaisuudesta jäädessä entiseen kotikaupunkiin. Koulun entisistä tai siellä 

86 Virtanen 2001 22-24  kts. Myös Mannheim 1952, 303-304
87 Varis 2005, 60, 91
88 Paaskoski 2008, 81
89 Rintala 1966, 337-338
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sota-aikana kirjoilla olleista oppilaista kaatui 99 henkilöä.90 Eräs sodan jälkeen kurssia 

jatkaneista oppilaista muistelee koulun historiikissa seuraavasti. ”Viereltämme puuttui 

monta poikaa. He eivät olleet lomamatkalla.”91 Samassa teoksessa Kotkan 

Sahateollisuuskoulusta vuonna 1947 metsäteknikoksi valmistunut Åke Nykänen 

muistelee kurssiaan. ”Kaikki kurssillamme olivat sotaveteraaneja, osa SS-miehiäkin.”92 

Voidaan siis perustellusti olettaa, että Kotkan sahateollisuuskoulu instituutiona ja sen 

metsäteknikko-opiskelijat 1940-luvun loppupuoliskolla kuuluvat siihen 

kokemukselliseen sukupolveen, jonka avainkokemuksena sota on toiminut.93

Harjoitteluraporteissa sota ilmenee useimmiten mainintoina kertomahetken 

ilmiöihin vaikuttaneena taustatekijänä. Raportoidaan esimerkiksi 

Sotakorvausteollisuuden valtuuskunta Sotevan-laivapuista ja muista sotakorvaus- 

tuotteista, kerrotaan puutteista, jotka johtuvat ”tämän hetken olosuhteista” ja armeijan 

varusteista, joita on saatu käyttöön. Sota on teksteissä ajanjakso, josta nykyhetken 

monet ongelmat johtuvat, mutta sen kokemisesta tai siitä ei suoraan puhuta. Ainoastaan 

yhdessä raportissa vuodelta 1946 on maininta sodan vaikutuksesta henkilökohtaisella 

tasolla. ”Harjoitteluaikani muodostui mielestäni erittäin opettavaiseksi, varsinkin näiden 

nykyaikaisten menetelmien suhteen, jotka sodan jälkeen ovat meikäläisille melkein 

uutta.”94 Tekstistä voidaan päätellä kirjoittajalla olleen taukoa metsätöiden tekemisessä, 

ja tämän tauon johtuneen sodasta. Huomion arvoista on kirjoittajan käyttämä 

monikkomuoto ”meikäläisille”, joka antaa ymmärtää samassa tilanteessa olevan 

useampiakin henkilöitä, jotka jakavat tietynlaisen yhteenkuuluvuuden tunteen.

6. Sotasavotasta savottaan

6.1 Paluu siviiliin

Savottojen kämppäelämä antoi jatkuvuutta sotavuosien rintamaelämälle, sekä 
hyvässä että pahassa. Sota-ajan taisteluhenki muuntui metsätöissä 
parhaimmillaan työtarmoksi auttaen kotiutumaan rintamaelämään tottuneet 
nuoret miehet. Pahimmillaan se merkitsi työn pidempiaikaista muotoutumista 
taistelukentäksi, jossa työstä tuli ihmisten mitta. Metsässä voiman työtehon ja 
ahkeruuden rinnalle jäi  vähän tilaa  väsymykselle ja sairastamiselle.95 

90 Varis 2005, 59, 65
91 Varis 2005, 60
92 Varis 2005, 91
93 Varis 2005, 91
94 Työharjoitteluraportti 4/1946
95 Haikari 2012, 283
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Välirauhan sopimisen jälkeen tuli Suomen kotiuttaa armeijansa 530000 miestä 

kahdessa ja puolessa kuukaudessa. Ensimmäisessä kotiuttamiserässä lokakuussa 1944 

siviiliin pääsi 67000 miestä ja toisessa kotiuttamiserässä marraskuussa 380000 miestä. 

Osaa armeijasta tarvittiin vielä taistelutoimintaan Pohjois-Suomessa, josta 

välirauhansopimuksen mukaisesti piti saksalaisjoukot ajaa pois. Kotiutettava 

rintamasotilas sai lähtiessään mukaansa olkapoletittoman sotilastakin, yhdet housut, 

jalkineet ja alusvaatekerran, sekä tuhannen markan kotiuttamisrahan. Kotiinpäästyä 

maksettiin vielä lisää vaatteiden ja työkalujen ostoa varten, ja perheellisen miehen 

vaimo ja lapset saivat nostaa vielä yhden sotakuukausipalkan, vaikka mies olikin jo 

palannut siviiliin. Ne marraskuussa kotiutuneet, joille ei heti ollut töitä tarjolla, 

saattoivat saada lisäksi noin kuukauden ajan erorahaa siksi aikaa, kunnes työpaikka 

löytyi.96

Suuren miesmäärän tulemisen työmarkkinoille pelättiin aiheuttavan 

työttömyyttä, mutta se saatiin hallintaan jo kevättalvella 1945. Koska Suomi oli ennen 

sotia ollut maaseutuvaltainen yhteiskunta, palasi suurin osa kotiutetuista maaseudulle. 

Paitsi maanviljelys, tarjosi myös metsä paljon työtä. Koko sota-aika oli kärsitty pahasta 

metsätyövoimapulasta, ja alkava jälleenrakennus, kasvava energiantarve sekä 

vientitulojen tarve kasvatti metsätuotteiden kysyntää valtavasti vielä entisestään. Puuta 

tarvittiin kaikissa muodoissaan. Metsäteollisuustuotteiden määrä Suomelle määrätyistä 

300 miljoonan markan sotakorvauksista oli 28%,  ja autojen ”häkäpöntötkin” tarvitsivat 

puuta polttoaineekseen vielä muutaman vuoden ajan. Tammikuun puolivälissä 1945 

metsissä työskenteli jo noin 250000 miestä, joista valtaosa lienee ollut rintamamiehiä. 

Silti metsätyövoimasta oli pulaa. Sodan jälkeen suomalaisia kannustettiin työhön ja 

ahkeruuteen, taistelua tuli jatkaa uudella rintamalla. Isänmaallisuus kohdistui nyt 

työntekoon, oli saatava kansakunta kasvu-uralle, ja työstä suoriuduttiin samassa 

hengessä, jossa sodastakin oli selvitty. Vaikka metsätyöläiset saivat työstään palkkaa, oli 

kyse kansallisesta urakasta, jossa yksilö työskenteli kansallisen hyvinvoinnin eteen.97 

Metsänhoitaja ja metsäneuvos J.E. Arnkil on muistellut sotavuosien jälkeisiä 

savottatöitä seuraavasti:”Oli myös havaittavissa eräänlaista kilpailuhenkeä ja 

näyttämisen uhoa – samaa, jolla pystyttiin talvisodassa miltei pelkin jalkaväkiasein 

torjumaan konearmeijan vyöryminen rajan yli” 98         

96 Laitinen 1995, 89,90
97 Laitinen 1995, 90, 92 ; Pakkanen &Leikola 2010, 174, 176 ; Haikari 2012, 279, 283
98 Arnkil 1992, 6
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6.2 Pulaa puusta ja työvoimasta

Jo sota-aikana oli metsillä korostunut asema korvaavana raaka-aine- ja 

polttoaineresurssina, johtuen osittain öljyn varmuusvarastoinnin laiminlyönneistä. Kun 

polttoaineen tuonti Saksasta loppui aseveljeyden katketessa, sotakorvausten 

maksaminen Neuvostoliitolle alkoi, ja jälleenrakennuskin tarvitsi metsätalouden 

tuotteita, oltiin tilanteessa, jossa valtavaan kysyntään ja tarpeeseen tarvittiin puuta ja 

nopeasti. Metsätyömaita leimasikin heti sodan jälkeen suuri pula työvoimasta. Miehiä 

oli kaatunut, invalidisoitunut ja osa oli vielä taistelemassa Lapissa vetäytyviä 

saksalaisjoukkoja vastaan. Mutta paljon oli myös työkykyisiä miehiä, jotka tarvitsivat 

rahaa itsensä ja perheen elättämiseen ja halusivat päästä kiinni siviilielämään työn 

kautta. Suuren osan metsätyövoimasta ennen sotia muodostivat A.Benjamin Helanderin 

mukaan pienviljelijät ja vuokraajat. ”Irtolaismiehet eivät olleet eivätkä ole 

metsätyöväestömme vallitseva kansanaines”, hän toteaa vuonna 1949 julkaistussa 

teoksessaan Suomen metsätalouden historia.99 Nämä maanviljelijät ja ”vuokraajat” 

palasivat sodasta maaseudulle, jossa metsätyö oli jo ennen sotaa toiminut tärkeänä 

sivuelinkeinona. Siviiliin palattua oli luontevaa jatkaa sitä työtä, mihin oli tottunut. 

Helanderin mainitsemille ”irtolaismiehille” ei sodan jälkeen juuri muita 

mahdollisuuksia ansioon ollutkaan tarjolla kuin metsätyöt savottojen ”lentojätkinä”. 

Heikki Lindroosin mielestä juuri sota-aikana metsästä tehtiin sellainen 

”puuntuotantoapparaatti”, joka auttoi maatamme selviämään rauhan jälkeisistä vuosista. 

Tehostaminen oli kohdistunut puuston taloudellisen käytön tehostamiseen, eikä 

kansakunnan eloonjäämiskamppailussa metsän ekologisille arvoille, käsitettyinä ne 

nykynäkökulman mukaisina kestävän kehityksen periaatteina, juurikaan löytynyt tilaa. 

Työntekijöille ja heidän työnjohtajilleen löytyi tilaa sitäkin enemmän. Metsätyötä ja sen 

tekijöitä arvostettiin enemmän kuin koskaan ennen, ja tätä uutta arvonantoa julistettiin 

myös tiedotusvälineissä, jopa mainoksissa.100 

Nyt tarvitaan 1.PUUTA  2.PUUTA  3.PUUTA
Puunjalostusteollisuudellamme on nyt jos koskaan ratkaiseva ja velvoittava 
osuus maamme uuden tulevaisuuden luomisessa. Kolmenkymmenen 
tunnetun puutalotehtaamme muodostama suurjärjestö, PUUTALO OY:kin 
on siinä mukana.  ( Mainos Jätkän kalenteri 1948:ssa)101

99 Helander 1948, 432
100 Laitinen 2012, 148 ; Lindroos 2007, 74, 75
101 Metsä-Kalle ja toimituskunta 1948, 54

27



Työharjoitteluraporteissa työvoimapula näkyy vuonna 1946 yleisinä huomioina 

asiasta ja mainintoina säädetyn normitaksan ylittämisistä palkkakilpailusta johtuen. 

”Työvoimasta oli varsinkin ajoniehistä alkutalvesta suuri puute, johtuen tämä siitä, että 

paikallista työväkeä oli vähän ja osa oli jo ehtinyt sijoittua varemmin alkaneilla 

työmailla.”102  Varsinaisista työnseisuksista ei raporteissa löydy mainintoja, mutta 

kyseisenä vuonna sellainenkin oli Lestijärvellä lähellä. 

Taksoina aluksi käytettiin valtioneuvoston vahvistamia taksataulukoiden 
mukaisia palkkoja, vaan työntekijät eivät tyytyneet kyseessä oleviin palkkoihin. 
Työmaalla yritti puhjeta täydellinen työselkkaus.103 

Toisessa raportissa kerrotaan Jyväskylässä pidetystä kokouksesta, jossa 

valtiovallan edustaja oli antanut lausunnon, jonka mukaan:

Ei ole ollenkaan niin vaarallista, vaikka Keski-Suomessa jää yksi tai kaksi 
miljoonaa m3 puutavaraa metsään ajamatta, kuin että tällä meiningillä 
vaarannetaan kokonykyaikainen palkkapolitiikka koko maassa.104 

Maininnat vakavien työselkkausten uhkasta jäävät näihin kahteen raporttiin. 

Hankintatyömailla vaikuttaisi vallinneen suhteellisen hyvä työrauha yksittäistapauksia 

lukuunottamatta. Tilanne saattoi työvoiman saannin suhteen kuitenkin vaihdella 

paikallisesti, ja esimerkiksi Kuivaniemen hoitoalueella tilanne oli yleisestä tilanteesta 

poiketen seuraavanlainen.”Työvoimaa oli tarjolla enemmän kuin voitiin ottaa töihin 

majoitusvaikeuden ja hevostallin puutteen takia.”105 Huollon järjestämisellä olikin suuri 

merkitys työvoimasta kilpailtaessa, ja vaikka työmiehiä olisikin ollut runsaasti 

saatavissa, oli sitä joskus mahdotonta ottaa vastaan. Tämä korostui etenkin kaukana 

asutustaajamista sijainneilla hakkuualueilla, joissa huolto ei voinut tukeutua miesten 

omiin koteihin tai lähiseudun taloihin.

Tarkastelujaksoni lopussa 1949 opiskelijoiden kokemuksista voi päätellä 

työvoiman tarjonnan parantuneen, mutta myös laatuvaatimusten koventuneen. 

Työpaikoista saatoi olla jo kilpailuakin kuten Ilomantissa Haarajoen hoitoalueella. 

”Pitäjäläisten keskuudessa oli pidetty kokous (hiljaisten työmarkkinoiden takia) missä 

oli päätetty että vieraaan paikkakuntalaisia ei saanut otta töihin.”106  Kyseessä saattaa 

olla paikallisesti vaihteleva ilmiö, mutta ainakin Ilomantsissa tilanne näyttää siltä, että 

työvoimapulasta ei enää kärsitty. Seuraava sitaatti on edellisen tapaan Ilomantsin 

alueelta, mutta eri opiskelijan raportista. 

102 Työharjoitteluraportti 19/1946 
103 Työharjoitteluraportti 16/1946
104 Työharjoitteluraportti 24/1946
105 Työharjoitteluraportti 7/1946
106 Työharjoitteluraportti 19/1949
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Työn laadun suhteen huomasin parannusta tulleen vuosien 1945 – 47  työhön 
nähden. Samoin työnteko oli parempi. Tähän vaikutti se, että metsätöitä oli 
rajoitetusti, tästä johtuen voi myös vaatia ehdottomasti hyvää työtä, vielä 
tekijöitä oli jos joku läksi pois.107 

Enää ei tarvinnut tyytyä työntekijöissä siihen mitä saatiin, vaan voitiin suoritaa 

valikoivaa palkkausta.

6.3 Sota jatkuu, ainakin puheessa

Kun eteläisemmässä Suomessa alettiin jo totuttelemaan rauhaan ja siviilielämään 

syksyllä 1944, muuttuivat puolestaan Pohjois-Suomen Tornionjokilaakson rannat 

kesken uitto- ja erottelutöiden sotanäyttämöksi. Lokakuun ensimmäisenä päivänä 

nousivat suomalaisten etujoukot maihin Röytässä joka sijaitsi vain muutaman 

kilometrin päässä Hellälän lajittelulaitoksesta. Tornion ympäristössä syntyi kiivaita 

taisteluja, kun saksalaisjoukkoja pyrittiin saamaan vetäytymään maanteitä myöden kohti 

pohjoista. Monet Tornionjoen Uittoyhdistyksen palveluksessa olleet henkilöt jatkoivat 

töitään aivan viime hetkille asti.108 Esimerkiksi Hellälän lajittelukeskuksen silloinen 

pääkokki Eila on muistellut omaa ja kokkitovereidensa ”evakkoon” lähtöä seuraavasti.

 Lokakuun 1. päivän aamuna kesken syvien unien kaikui parakissamme huuto 
”Sota on syttynyt! Röyttään on muodostunut rintama, omat poikamme ovat 
nousseet siellä maihin ja taistelevat jo saksalaisten kanssa. Kokit, kootkaa 
kiireesti kamppeenne ja juoskaa rannassa olevaan moottoriveneeseen, joka vie 
teidät turvaan Haaparannan puolelle!”109

 Ruotsin läheisyys toimi sodanajan kriisitilanteessa turvapaikkana, mutta vuonna 

1947 se pahensi Tornionjoen Uittoyhdistyksen työvoimapulaa. Alueen miehiä oli 

nimittäin runsaasti hakeutunut Ruotsin puolelle metsä- ja kaivostöihin jopa siinä määrin, 

että apuvoimaksi oli kutsuttava 150 asevelvollista, jotka kuvailun mukaan lopen 

kyllästyneinä ja olkapäät nilellä väänsivät tukkeja. 110

Jos sota vertautui metsänhoitoon, vertautui myös sodanjälkeinen 

metsänhoito sotaan. Leena Paaskoski on kirjoittanut väitöskirjassaan Herrana metsässä 

seuraavasti kuvatessaan metsänhoitaja-opiskelijoiden Hyytiälän harjoittelukokemuksia.

Kun kurssilla oli sodan tai sotaväen käyneitä miehiä, tuntui luontevalta lainata 
arkitoimiin kaikille tuttuja armeijamaisia rutiineja. Opiskeluajan jälkeen myös 
työelämän organisaatioissa sijoituttiin 1900-luvulla pitkän aikaa 

107 Työharjoitteluraportti 28/1949
108 Sundquist 1967, 110
109 Sundquist 1967, 112
110 Sundquist 1967, 110
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”sotilaspyramidiin”, johon etenkin sodankäyneiden oli helppo sopeutua. Miehiä 
yhdistivät – ja samalla heitä naisista erottivat – armeija- ja erityisesti 
sotakokemukset lainautuivat luontevasti paitsi opiskeluajan ja työelämän arkisiin 
tapoihin, myös sosiaalisiin suhteisiin ja metsänhoitajan työn tavoitteisiin. Metsä 
oli helppo samaistaa isänmaahan, jota tulevia sukupolvia varten yhdessä hoitaa 
ja puolustaa. Ammattillisessa ryhmässä voitiin kokea sodankäyneiden miesten 
veljeyttä, ”veriveljeyttä”, ”asevelihenkeä” ja ”veljespiiritunnelmaa”.111

Vaikka edellä kuvataankin akateemisen metsänhoitaja koulutukseen kuuluneita 

kokemuksia sodanjälkeisessä Suomessa, samankaltaiset sota- ja armeijakokemusten 

lainautumiset työ- ja opiskeluelämään pätivät yleisemminkin metsätyöyhteisöjen eri 

ammattiryhmissä, erityisesti koulutetuissa ammattikunnissa, kuten metsäteknikkojen 

ryhmässä. Sotilaallisen hierarkinen linjaorganisaatio hallitsi koko metsäalaa aina 1980-

luvulle asti.112 Tästä huolimatta metsäalalla vallitsi 1940-luvun lopulla myös 

metsäammattilaisten välinen yhteenkuuluvuuden tunne, jonka Paaskoski katsoo 

väitöskirjassaan perustuvan ”...samoissa teltoissa, korsuissa ja kämpillä, sodassa ja 

metsätyömailla, jaettuun elämään.”113 Metsätyöntekijöiden ryhmän suuresta koosta 

johtuen, voisi ajatella siellä vallinneen yksilöllisen vaihtelun olleen suurempaa. Etenkin 

vasemmistolaista ajattelutapaa kannattaneet tai esimiesten auktoriteettiin varauksella 

suhtautuneet yksilöt eivät varmasti ole kokeneet kaikkia asioita edellä kuvatulla tavalla, 

tai he ovat suhtautuneet negatiivisesti kuvatunlaiseen ajatusmaailmaan.

On mielenkiintoista, että kun eufemismien avulla sota inhimillistettiin savotaksi, 

niin rauhanajan savotta kuvattiin sotatantereeksi. Katsoisin kyseessä olevan tietyllä 

tavoin jopa propagandistisen keinon, jolla kotiutuneet miehet saatiin jatkamaan taistelua 

maansa hyväksi. Sodasta palanneet miehet eivät olleet enää sotalain alaisia, heitä ei 

voinut enää käskeä tekemään raskasta työtä raskaissa olosuhteissa. He olivat kuitenkin 

tottuneet sota-aikaiseen organisaatioon, vaikeisiin olosuhteisiin ja ajatukseen 

toimimisesta isänmaan hyväksi omia vaivojaan säästämättä. Retoriikka, jonka avulla 

sodan olosuhteita oli yritetty helpottaa, toimikin nyt jatkumon ylläpitäjänä. Mielikuvien 

tasolla sodan käyneet miehet oli saatava jatkamaan taistelua taloudellisen nousun 

puolesta. Sota oli ohi mutta taistelu ei.

Vielä vuonna 1961 vertasi Heikki Lounala nuortenromaanissaan Vihreän kullan 

maa metsänhoitoa taisteluun. 

Ehkäpä osun jotakuinkin oikeaan, kun vertaan metsätyömaata työläisineen 
jonnekin korpeen heitettyyn sotilasjoukko-osastoon. Yhtä ankaraa ja karua on 
molemmilla taistelu, tässä meidän tapauksessamme elämäntaistelu, taistelu 

111 Paaskoski 2008, 100, 101
112 Paaskoski 2008, 117-118
113 Paaskoski 2008, 120
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jokapäiväisestä leivästä. Sekin on todellista taistelua, jossa vihollisenamme on 
tuo juurillaan seisova puu, joka tavalla tai toisella on saatava kaadetuksi ja 
jokirantaan ajetuksi, sieltä edelleen kuljetettavaksi maailmalle.114

 Tämä saksalaiskustantajan pyynnöstä tehty romaani kertoo kansanomaisen 

selkeästi Suomen puuvarojen tiestä maailmalle. Teksti romantisoi luontoa ja 

savottakulttuuria matkailumainoksen tyyliin, mutta huomiota herättävät myös sen avoin, 

paatoksellinenkin isänmaallisuus ja viittaukset toiseen maailmansotaan. Lounalan 

tekstin voidaan katsoa kuvastavan osaltaan metsäammattilaisille ominaisena pidettyä 

isänmaallisuutta, jota vielä 1960-luvun alussa voitiin esittää varsin avoimesti, verrattuna 

pian kulttuurielämässä seuranneeseen vasemmistolaisen radikalisoitumisen aikaan, 

jolloin vastaavanlaisten tekstien julkaiseminen olisi ollut huomattavasti vaikeampaa.

Vuonna 1976 järjestetyissä Jätkän kulttuuripäivien kirjoituskilpailussa 

kolmannen palkinnon saaneessa Ilmari Holopaisen tekstissä kuvataan Kuhanhäntä-

Heikki nimistä ukko-herraa, joka yleisesti kirjallisuudessa esitetystä 

metsätyönjohtajatyypistä poiketen kokee jätkät vihollisena ”meijän virmalle”. Hän 

ajttelee työn ja pääoman välisen suhteen ”sotatilaksi”, jonka jätkät ovat voittaneet ja 

sanelleet ”meijän virmalle” rauhanehdot. Puutavaran mittauslain hän tuomitsee 

”sotakorvaukseksi”, joka koituu virman häviöksi ja jätkien voitoksi, sekä puhuu 

myöhemmin eri yhteydessä sotasalaisuutena säilytettävästä ”ovvensiivista.”. Teksti on 

sisällöltään varsin vasemmistolaishenkinen, ja sen tarkoitus on asettaa Kuhanhäntä-

Heikki naurettavaan valoon. Sisältöä oleellisempi tässä yhteydessä onkin sen käyttämä 

retoriikka, jossa metsätyönjohtaja käyttää sotaan vertautuvia ilmaisuja puhuessaan 

metsätyöhön liityvistä ilmiöistä. Vaikka sotametaforien käyttö halutaankin tekstissä 

esittää vanhakantaisena ja naurettavana ilmiönä, sen katsotaan olevan kuitenkin niin 

luonteenomaista työnjohtajakulttuurille, että hahmo on kulttuurisesti ymmärrettävä ja 

hyväksyttävissä oleva.115

6.4 Jälleenrakennus, sotakorvaukset ja ekologia

Sotienjälkeiselle ajalle oli ominaista käyttää paikallisia resursseja voimallisesti 
hyväksi, jotta tuhotut alueet saataisiin uudelleen rakennetuksi. ( Veli-Pekka 
Lehtola)116

Valtiotieteiden tohtori Ilmo Massa on puolustanut artikkelisaan Toinen 

114 Lounaja 1961, 41
115 Holopainen 1977, 83, 84
116 Lehtola, 2007, 268
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maailmansota ja maailmantalouden pohjoistuminen hypoteesiaan siitä, että 

maailmanyhteiskunta reagoi sodan aiheuttamaan kriisiin maantieteellisellä 

laajenemisella ja siihen liittyvällä ekstraktiivisella taloudella. Ekstraktiivisella taloudella 

hän tarkoittaa luonnon ja luonnonvarojen liiallista käyttöä, jossa ei huomioida 

uudistumista tai luonnonvarojen jatkuvaa saatavuutta, ja maantieteellisellä 

laajenemisella taloudellisten intressien levittäytymistä periferisille alueille. Hänen 

mukaansa esimerkiksi Suomen pohjoisimmatkin alueet alettiin nähdä resurssialueina, 

jotka toinen maailmansota nosti arvoonsa.117 Hakkuut olivat painottuneet sotavuosina 

Etelä-Suomen metsiin, mutta 1940-luvun lopulla ne alkoivat kohdistua entistä 

laajemmin erityisesti Pohjois-Suomen valtionmetsiin. Syynä tähän olivat 

valtiontaloudelliset ja työvoimapoliittiset seikat.118 Työharjoitteluraportista vuodelta 

1947 voidaan esimerkiksi lukea, kuinka Kemijoen vesistöön kuuluvalla Tenniönjoen 

sivuhaaralla sijaitseva savotta toimii tukeutuen saksalaisten sota-aikana rakentamaan 

erämaatiehen.119 Etelä-Suomen metsiä oli käytetty jo sodan kuluessa kestämättömästi, ja 

viiden sotavuoden hakkuumäärät olivat vastanneet kymmenen vuoden suunnitelmia.120

Yhä syrjäisemmätkin metsäseudut tulivat siis sodan jälkeen puunhankinnan 

piiriin, ja Pohjois-Suomenkin metsiä alkoivat vuonna 1946 uhata suuret avohakkuut.121 

Kriisiajan puuhuollon vaatimat ratkaisut ohjasivat metsänkäsittelyä sellaiseen suuntaan, 

jossa harvennusten sijaan alettiin suosia keskitettyjä uudistushakkuita122 

Jälleenrakennuksen ja puusta saatavan ulkomaisen valuutan lisäksi puuta 

tarvittiin Neuvostoliitolle maksettaviin sotakorvauksiin.123  Sotakorvausten osuus koko 

viennistä oli vuonna 1945 61%, mutta vuonna 1948 enää 17%. Sotakorvauskysymysten 

käsittelyä varten perustettiin erityinen virasto, sotakorvausteollisuuden valtuuskunta eli 

SOTEVA .124 Luonnollisesti sotakorvaukset haluttiin toimittaa aikataulun mukaisesti, 

koska kyse oli kansallisesta turvallisuudesta, ja tämä loi osaltaan painetta metsien 

tehokkaaseen ja ekstraktiiviseen käyttöön, jossa ekologisilla arvoilla ei ollut suurtakaan 

sijaa. Sotakorvausten tuomasta paineesta on viitteitä Kouvolan hoitoalueelta laaditussa 

raportissa vuodelta 1949. Venäläisten vaatimuksesta tuli saada laivapuut ajoissa 

määräpaikoille kuivumaan, mutta tämä olisi vaatinut  kilometrin pituisen autolla 

kuljettavan tien tekemistä kahdessa päivässä. Viisi miestä räjäytteli kiviä ja rakensi 

117 Massa 2007, 495-496, 500
118 Lindroos 2007, 104
119 Työharjoitteluraportti 33/1947
120 Lahtinen & Vuorisalo 2007, 229
121 Lahtinen & Vuorisalo 2007, 229
122 Lindroos 2007, 100 
123 Paasilinna 2003, 107
124 Lehtola 1998, 147
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siltoja, mutta autokuljetus ei sittenkään onnistunut. Tästäkin luontoa vahingoittavasta 

toimenpiteestä oli kuitenkin jotain positiivistakin seurausta. ”Hyödyksi tuli torpan 

väelle hyvä tie rantaan.”125

Sodasta ja monista sen seurauksista johtuva pula puusta aiheutti sen, että tarve 

kansallisen hyvinvoinnin turvaamiseen ohitti monesti ekologiset arvot. Leena Paaskoski 

on väitöskirjassaan kuvannut sitä, kuinka metsänhoitaja saattoi työkseen laskea 

hakkuiden kannattavuutta, mutta vapaa-aikanaan olleen lähinnä metsien 

virkistyskäyttäjä.126 Katson samankaltaisen kaksijakoisen suhtautumisen metsään olleen 

yleistä myös metsätyönjohtajien keskuudessa. Sodan jälkeisessä Suomessa oli kuitenkin 

kyse selviämisestä, niin yksilö kuin yhteiskunnallisellakin tasolla, jolloin ympäristön 

suojeluun liittyvät arvot jäivät vähemmälle huomiolle. Toisen maailmansodan jälkeinen 

aika Suomessa oli hyvinvointivaltion rakentamisen aikakautta, jolle poliittisten 

voimasuhteiden muutos, sotien aikainen yhtenäisyys, siirtoväen ongelmat ja 

rakennemuutos antoivat vauhtia.127

7. Sosiaaliset olosuhteet

7.1 Karskia miesvaltaisuutta

Suuren ”toimettoman” sotilasjoukon hallitseminen ennen kotiuttamista ei ollut  
helppoa. Rauhanoloissa kaikenlainen kurittomuus sikisi välittömästi 
miesporukoissa. ( Dosentti Silvo Hietanen Aamupostin haastattelussa.)128

Metsätyöyhteisöt olivat sodan jälkeen edelleen hyvin miesvaltaisia, vaikka sota-

aikana olikin naisten osuus lisääntynyt huomattavasti kaikissa metsätöissä niin 

hakkuiden suunnittelussa, työnjohdossa kuin varsinaisissa hakkuu- ja ajotöissäkin sekä 

myös uittotöissä. Sota-ajan työvoimapulaa pyrittiin paikkaamaan naisten lisäksi 

erilaisilla korviketyövoimilla, nuorilla, vanhoilla ja vajaakuntoisilla sekä sotavangeilla. 

Jo syksyllä 1939 oli saatettu voimaan yleinen työvelvollisuuslaki, joka uusittiin keväällä 

1942. Lain nojalla työvoimaa voitiin määrätä moniin puunhankintaa edesauttaviin 

töihin, harvemmin kuitenkaan varsinaisiin hakkuutöihin. Sodan jälkeen, miesten 

palattua rintamalta, naisten osuus kasvoi kuitenkin lähinnä vain uittotöissä, joissa heidän 

osuutensa oli noin kolmannes työvoimasta. Poikkeuksen säännössä muodostivat 

125 Työharjoitteluraportti 27/1949
126 Paaskoski 2008, 225
127 Härkönen, Juho 2004, 164
128 Saarinen 2015 Aamuposti 4.1.2015
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kämppäemännät, jotka tulivat vuoden 1947 niin sanotun ”uuden kämppälain” 

määräyksestä pakollisiksi sellaisille kämpille, joissa oli yli kaksikymmentä työntekijää, 

ja työmaa kesti yli kuusi viikkoa.129

Metsätyönjohtaja savotalla johti 1940-luvun lopulla siis varsin miesvaltaista, 

sodan kokenutta työyhteisöä. Suuresta osaa kauno- ja tietokirjallisuudesta välittyvä kuva 

reippaista ja ”sopivan” rempseistä tukkijätkistä saa varsin toisenlaisia sävyjä, kun 

tutustutaan jätkien itsensä kirjoittamaan muistitietoaineistoon. Esimerkiksi Jätkät sen 

kun porskuttaa kokoomateoksessa oleva muistitietoaineisto heijastelee varsin hyvin 

miehisten yhteisöjen kertomaperinteeseen  liittyvää tendenssiä ”totuuden 

venyttämiseen”. Tämä tendenssi on usein läsnä miesten välisissä sosiaalisissa 

kohtaamisissa yhdysvaltalaisen folkloristi Richard Baumanin mukaan.130 Varsinaisen 

omakohtaiseen kokemukseen perustuvan muistitiedon lisäksi aineistossa on paljon 

häpeilemättömiä ja liioiteltuja, osin suorasukaisen  pornografisiakin kertomuksia, jotka 

lienevät toisintoja funktioiltaan viihdyttämiseen tarkoitetuista kämppätarinoista. Sodan 

kokeneen ikäpolven miesporukoiden tarinoiden aihelmat koskettelevat monesti viinaa ja 

naisia, mikä lienee tyypillistä myös ennen sotaa ja sen jälkeenkin vaikuttaneille 

miesporukoille.131 Jokisuun kämpässä Ähtärissä kämppäemäntänä vuonna 1949 

aloittanut Kaarina Lähteenmäki on muistellut, kuinka ”[a]lkuun minusta tuntui oudolta 

miesten käyttämä ronski kieli.”, mutta jatkaa kuitenkin, että ”[m]utta kun minä opin 

tuntemaan miehet, niin ne olivat reiluja ja rehellisiä. Kyllä minä ymmärrän, että 

ankeissa oloissa piti huumori ja viihde ottaa ronskeilla puheilla.”132 Viihdeteollisuuden 

luomaan romantisoituun ja jälleenrakennushenkiseen metsätyöläisen julkiseen kuvaan 

eivät alkoholi- ja naisseikkailut raadollisimmissa muodoissaan kuitenkaan sopineet.

Seppo Juutilainen on listannut jätkäkulttuurille ominaisia arvoja. Hän on 

nostanut ylimmäksi arvoksi vapauden, joka ilmenee työajan ja työsuhteiden 

omaehtoisena säätelynä ja perheettömyytenä sekä kodittomuutena. Seuraavaksi 

seikoiksi hän on nostanut individualismin ja assosiaalisuuden. Keskeistä hänen 

mukaansa on myös jätkäkulttuuriin kuuluva luonto, joka toimii vatakohtana 

järjestäytyneelle yhteiskunnalle. Myös fatalismi, maskuliinisuus, seksuaalisen kyvyn 

korostaminen sekä ammattiylpeys nousevat vallitsevina teemoina esiin.133  Itse liittäisin 

jätkäkulttuuriin liittyväksi ominaisuudeksi lisäksi vielä huumorin, jonka avulla on 

129 Pakkanen & Leikola 2010, 527, 592 – 595
130 Bauman, Richard  1986 ,21
131 Juutilainen 1988, 103
132 Pakkanen & Leikola 2010, 529
133 Juutilainen 1988, 71-72
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käsitelty hyvinkin vaikeita asioita. Omassa kontekstissaan on ollut kulttuuristen 

odotusten mukaista kuvata esimerkiksi kuolemaa sen karuuteen ja huumoriin liittyvien 

seikkojen kautta. ”Jätkä sairasti. Teki kavereille testamenttia ja luetteli toivomuksia. 

Kun oli omaisuus käyty läpi, tuli puhe hautauksesta. Jätkä sanoi: Ei tartte arkkua eikä 

raatosaarnaa. Lyökää kuokka leukaan ja vetäkää korpeen.”134

Jutuissaan ”karskin” työyhteisön jäsenten auktoriteetin kunnioitus vaikuttaa 

olleen, sodan oletettavasti raaistavista kokemuksista huolimatta, suhteellisen hyvää. 

Eläminen sotilaallisen organisaation alistussuhteiden ja sääntöjen parissa lienee 

kuitenkin iskostanut esimiesvallan kunnioittamista rintamamiehiin. Jyrki Pöysä on 

katsonut myös, että savotan luonne toisilleen vieraiden ihmisten kohtaamispaikkana on 

edellyttänyt yksimielisyyttä perussäännöistä ja selkeän normatiivista kehystä, jonka 

puitteissa työskentely ja asuminen on järjestetty.135  Dosentti Silvo Hietanen onkin 

todennut Aamupostin haastattelussa, että ”[j]ermujen sijoittuminen rauhantöihin sujui 

pelättyä paremmin […] He siirtyivät vihollisen motittamisesta tekemään rauhanajan 

halkomotteja ja puutavaraa jälleenrakentamiseen.”136  Kämppien tilanahtaus saattoi 

osaltaan lisätä välillä ahdistuneisuutta, joka purkautui riitoina esimerkiksi 

alkoholinkäytön yhteydessä. Välillä saattoi työnjohtokin kuulla kunniansa. Etenkin 

kiellot siitä, ettei yhteisasunnoissa saanut juoda alkoholia, pelata korttia rahasta tai tehdä 

tarpeitaan ovensuuhun, aiheuttivat närkästystä työnjohtoa kohtaan.137 Kärjistyneet 

tilanteet vaikuttavat kuitenkin olleen varsin harvinaisia työnjohdon ja alaisten välillä. 

Matti Leikolan ja Esko Pakkasen kirjassa Metsää, puuta ja kovaa työtä mainitaan 

”Työnjohtajaa puukotettiin” kaltaisten otsikkojen olleen harvinaisia. Kuitenkin vuoden 

1946 toukokuussa ”Karjalainen” uutisoi metsätyönjohtaja Eino Kokkosen 

puukotuksesta, joka tapahtui juoppottelemassa olleen 1896 syntyneen metsätyöläisen 

toimesta.138 Erkki Haavisto on kertonut jätkäperinteen keruukilpilun yhteydessä 

tapauksesta, jossa Keski-Suomen metsäkämpillä kierteli sotien jälkeen muuan Kinnunen 

niminen jätkä, joka tunnettiin lisänimellä Tulikuuma. Tulikuuma – Kinnunen huitaisi 

eräänä iltana kirveenvarrenteelmäksellä savotan nuorempaa pomoa päähän. Tässä 

tapauksessa nopea väistöliike ja paksu karvahattu pelastivat tämän ”metsäherran” 

suuremmilta vahingoilta. Kinnunen sai tosin jupakan jälkeen palstaltaan lähteä.139

Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että suurimmaksi osaksi harjoitteluajan työmaista 

134 Holtari, Laaksonen & Vento (toim.) 1970, 334
135 Pöysä1997, 189
136 Saarinen 2015 Aamuposti 4.1.2015 
137 Snellman 1996, 167
138 Pakkanen & Leikola 2010, 575
139 Holtari, Laaksonen & Vento (toim.) 1970, 152
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vaikuttaisi vallinneen hyvä työilmapiiri. Työharjoitteluselostuksissa aiheesta raportointi 

keskittyy paljolti vuoden 1949 teksteihin. Aiempina vuosina materiaaliset olosuhteet 

saavat enemmän huomiota. Vuonna 1946 mainittiin kuitenkin, että ”[k]okemukseni 

mukaan ystävällinen esiintyminen työntekijöitä kohtaan, joka aikaansaa jonkinlaisen 

tuttavuuden – yhteenkuuluvuuden tunteen on myöskin suuri tekijä asiassa.”140 Vuoden 

1949 ilmapiirikuvailuja hallitsevat tekstit harmonisesta, metsämieshenkisestä 

työyhteisöistä. 

Savotan sisäinen kuri oli hyvä, ei mitään riitaisuuksia, eikä erimielisyyksiä 
sattunut koko aikana ja työmiehet noudattivat hakkuueriä myös vaadittuun 
tasoon saakka. Omat vaikeutensa vaatii kaikki elinkeinoelämä, mutta ”Puulla 
parempiin päiviin.”141

Tiiviissä ja eristäytyneessä työyhteisössä ei tietenkään aina voitu elää edellä 

kuvatunlaisessa harmoniassa. Työharjoittelukokemuksista välittyvät työyhteisön 

ongelmat liittyvät yleensä, työvoimapulan käsittelyn yhteydessä mainittujen 

palkkakiistojen lisäksi, tyytymättömyyteen ruokailun ja asumisen järjestelyissä. 

Yhteisruokailussa laskutettiin miehiä usein ruokapäivien, ei annosten mukaan, jolloin 

isompiruokaisten koettiin välillä saavan kohtuutonta etua. ” …, sillä jälkimmäisessä 

saattavat suursyömärit helpostikn ratsastaa vähempiruokaisten kustannuksella ja se 

herätti tälläkin työmaalla melko pitkällekin menevää sananvaihtoa.”142  Asumisen 

heikko taso, joka ei täyttänyt kämppälain asettamia vaatimuksia nosti Iisalmessa vuonna 

1948 työntekijät vastarintaan. 

 ...miesten keskuudessa pyrki olemaan sanomista esiintyneistä 
puutteellisuuksista, mennen niin pitkälle, että lähettivät valituksen ammattien 
tarkastajalle pyytäen häneltä apua epäkohtien, mutta etupäässä tilanpuutteen 
lievittämiseksi. Hän ei kuitenkaan voinut asialle mitään, vaan käski ulos jotka 
eivät sovi kämpässä asumaan. Kukaan ei ollut kuitenkaan halukas lähtemään ja 
niin tuli asia loppuun käsitellyksi näin yksinkertaisella tavalla.143 

Tyytymättömyys kumpusi juuri niistä sosiaalisten olosuhteiden perusasioista, 

joihin ”Uusi kämppälaki” pyrki puuttumaan. Asuminen ja ravinto edustivat sellaista 

tasoa, jotka 2010-luvun näkökulmasta voidaan helposti tulkita Bourdieaun termein 

”suureksi kurjuudeksi”. On kuitenkin huomioitava, että 1940-luvun loppu edusti 

pikemminkin taloudellista nousukautta, aikaa jolloin vaatimukset ja toimenpiteet 

parempiin sosiaalisiin olosuhteisiin nousivat laajempaan keskusteluun. Sodasta johtuvat 

sosiaaliset ongelmat olivat voitettavissa oleva ohimenevä ilmiö, ja rauhan ajan puute 

140 Työharjoitteluraportti 40/1946
141Työharjoitteluraportti 7/1949
142 Työharjoitteluraportti 24/1948
143 Työharjoitteluraportti 26/1948
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edusti kuitenkin parempaa kuin sota-ajan puute muine inhimillisine kärsimyksineen.

 Harjoittelijoita itseään kismittävät välillä työntekoportaan huonot työtulokset. 

Vuonna 1948 osattiin jo vaatia työnteolta enemmän. ”Sen kyllä totesin, että hakkuukuri 

on yleensä heikko, kuitenkin se on siitä aallonpohjasta noussut missä se sodan aikana 

oli.”144 Vaikka samat sosiaaliset olosuhteet puutteineen koskivat koko metsätyöyhteisöä 

savotoilla, oli työnjohtajaksi valmistuvalla harjoittelijalla myös vastuu ja huoli siitä, että 

hakkuutavoiteet saavutettiin. Se oli viime kädessä kuitenkin työnjohdon vastuulla oleva 

asia, ja siinä onnistuminen hänen arvonsa keskeinen mittari.

7.2 Elintarvikepula

Tämän vaiheilla ei nälkä viihdy! Valitettavasti tätä KARJAKUNNAN 
säilykelihaa ei vieläkään riitä rajattomasti, joka miehen reppuun, mutta kunhan 
ajat korjaantuvat , niin sitten herkutellaan taas näilläkin voimaeväillä. 
(Karjakunta r.l:n säilykelihamainos Jätkän Kalenteri 1948:ssa)145

Sota- ja sen jälkeiselle ajalle oli leimaa antavaa pula elin- ja muista tarvikkeista. 

Suomen maataloustuotannon kokonaisomavaraisuus oli 1930-luvun lopulla saavuttanut 

jo 95 prosentin tason, mutta talvi- ja jatkosodassa koetut aluemenetykset pienensivät 

viljelyalaa. Talvisodassa menetetyn Karjalan pellot vastasivat 11 prosenttia koko maan 

pelloista. Lisäksi vuosien 1941 ja 1944 huonot sääolosuhteet ja työvoiman, 

lannoitteiden sekä hevosten puute vaikuttivat tuotannon supistumiseen. Maidontuotanto 

väheni jopa enemmän kuin peltoviljelyn tuotto, mutta lihantuotanto puolestaan hieman 

tätä vähemmän. Koko Suomen maataloustuotanto romahti keskimäärin alle 70 

prosenttiin sotaa edeltävästä tasosta. Maa oli riippuvainen elintarvikkeiden, etenkin 

leipäviljan tuonnista, vaikka kulutusta säännösteltiin hyvinkin ankarasti. Saksa oli sota-

ajan liittolaisena ainut potentiaalinen kauppakumppanimme, ja vuodesta 1941 lähtien 

sieltä tuotiin keskimäärin 200000 tonnia leipäviljaa vuodessa. Viljakaupan avulla Saksa 

houkutteli, mutta myöskin kiristi Suomea, jotta liittolaisasema sodassa pysyisi voimassa 

mahdollisimman pitkään.146

Saksaan myös vietiin paljon puutavaraa vuosina 1941–1944. Sitä vaihdettiin 

paljon viljaan, hiileen ja koksiin, joten metsillä oli kansanhuollollemme ratkaiseva 

merkitys. Vienti koostui sekä raakapuusta että sahatavarasta. Saksaan vietiin erityisesti 

kuusipuuta sanomalehtipaperin valmistukseen. Puhuttiin niin sanotuista 

144 Työharjoitteluraportti 7/1948
145 Metsä-Kalle ja toimituskunta (toim.) 1948, 92
146 Laitinen 2012, 93, 94
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”hitlerintukeista”, kun tarkoitettiin vientipuuta Suur-Saksaan. Aseveljeyden päättyminen 

syksyllä 1944 tarkoitti myös elintarvike- ja polttoainetuonnin äkillistä loppumista 

Saksasta.147 Katson rauhan tulon ja eurooppalaisen jälleenrakennuksen merkinneen 

metsäteollisuudellemme kuitenkin potentiaalisten vientimaiden ja kysynnän 

lisääntymistä, ja tämän kauppasuhteiden laajentumisen vaikuttaneen myös 

elintarviketuonnin monipuolistumiseen. Tämä tulee ilmi myös harjoitteluraporttien 

teksteistä. Kun vuonna 1946 sai Viitasaarella savotassa ylimääräisena annoksena ostaa 

tanskalaista jäädytettyä härkää hintaan 45markkaa kilo148, mainittiin vuonna 1947 

Lieksassa jo, että ”[y]limääräisten annoksien lisäksi oli saatavissa: silliä, muikkuja, 

ruotsalaista veripalttua ja ameriikkalaista hedelmäjauhetta, sekä ruokakuntia varten 

ylimääräistä sianlihaa.”149

Sodan jälkeen oli kuitenkin tarve nostattaa maaataloustuotanto sellaiselle tasolle, 

että ”omavaraisuusraja” elintarviketuotannossa saavutettaisiin. Asia koettiin 

välttämättömyydeksi, niin kansakunnan turvallisuuden kuin yksilötasonkin 

turvallisuuden kannalta. Sota-aikana oli laskettu, että ”omavaraisuusraja” tarkoitti 

käytännössä 3,1 miljoonan peltohehtaarin viljelyä. Tavoitteella oli selvä kytkentä 

sodanjälkeisen tilanteen asutustoimintaan ja maatalouden merkityksen korostamiseen 

siinä.150 Tilanne ei kuitenkaan korjaantunut hetkessä, ja elintarvike ja muu säännöstely 

jatkuivat vielä useita vuosia rauhan tulonkin jälkeen. 

Työ metsien savotoilla oli kovaa ja kuluttavaa. Sen tekijät kuluttivat myös 

ravintoa ja energiaa enemmän kuin monen muun ammatin edustajat, eivätkä pelkät 

säännöstelyn mukaiset korttiannokset olisi tätä kulutusta kyenneet kattamaan. Vuonna 

1932 oli hakkumiehen ravinnon tarpeeksi laskettu Taloudellisen puolustusneuvoston 

toimesta runsaat 5000 kaloria vuorokaudessa, ja esimerkiksi metallityömiehelle riitti 

hieman yli 3000 kaloria. Kun syksyllä vuonna 1939 siirryttiin korttiannoksiin, oli 

”erittäin raskaaksi” arvioituihin töihin tarkoitettu korttiannos vain 2700 kcal, kun 

hakkumiehen ravinnontarpeeksi arvioitiin tuolloin 4500kcal. Säännöstelyä valvova 

Kansanhuoltoministeriö myönsikin syksyllä 1940 lisäannoksia niille Itä- ja Pohjois-

Suomen metsätyömaille, joilla oli yhteisruokailu järjestetty. Lisättyjen annosten 

jakelijaksi määrättiin Metsätyömaiden muonitustoimisto, joka alkoi huolehtia 

myöhemmin myös Etelä-Suomen metsätyömaiden muonituksesta.151

147 Lindroos 2007, 85, 90
148 Työharjoitteluraportti 24/1946
149 Työharjoitteluraportti 19/1947
150 Laitinen 2012, 94
151 Pakkanen & Leikola 2010, 505, 515, 516  
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Rauhan tultua Metsätyömaiden muonitustoimiston työ jatkui. Se paitsi huolehti 

jakelusta myöskin harjoitti elintarvikkeiden hankintaa ulkomailta ministeriön 

välityksellä. Esimerkiksi syksyllä 1945 se sai hankittua Tanskasta 150000 kiloa 

naudanlihaa ja syksyllä ”melkoisen erän” silliä Skotlannista. Toimiston avulla pystyttiin 

hankkimaan merkittävä osa elin- ja muista tarvikkeista metsätyömaiden enimmillään 

noin 300000 metsätyömiehelle ja 130000hevoselle. Metsätyömaiden muonitustoimisto 

lopetti toimintansa vuonna 1948, mutta se ehti sodan jälkeen tulla tunnetuksi erityisesti 

Teho-pakkauksistaan vuosina 1945–1947. Niitä jaettiin palkkioina määrätyn ajan 

kuluessa saavutetuista työtuloksista. Pakkausten suosio ylittyi, ja ne loppuivat kesken 

heti alkuunsa, mutta lisää tehtiin, ja osittain niiden ansiosta talven 1946 ennätyssuuret 

hakkuutavoitteet saavutettiin. Alkuksi pakkaus piti ostaa 400 markalla, ja 

työtavoitteeseen pääsystä sai vain oikeuden ostaa paketin tai useampia. Talvella 1947 

pakkaukset muuttuivat ilmaisiksi palkkioiksi suoritetuista tavoitteista, ja samalla paketin 

koostumustakin hieman muutettiin. Aluksi Teho-pakkaus sisälsi viisi laatikkoa Työmies-

tupakkaa, 200 grammaa palasokeria ja 150 grammaa paahdettua kahvia. 

Lunastusoikeuden sai, kun oli hakannut kahden viikon aikana vähintään 4 kuutiometriä 

halkoja (tai muita vastaavia puutavaralajeja) päivässä. Jos hakkasi 6 kuutiota, sai 

lunastaa kaksi pakkausta.152 ”Huomattavan osan työmaahuollosta muodosti ”Teho”-

pakkauksien jakelu. Ne annettiin urakkamiehille ilmaiseksi pistemäärän mukaan, 

päivämiehet saivat ostaa yhden pakkauksen kuukaudessa.”153

Säännöstelyn aikana sokerin, tupakan ja aidon kahvin houkutus kiinnosti monia, 

mutta kysymys oli kuitenkin nautintoaineista, jostain ylimääräisestä hyvästä. Oli 

huolehdittava myös päivittäisestä ravinnontarpeesta ja energiansaannista. Tarvittiin 

edelleen metsätyömaille myönnettäviä lisäannoksia. Jätkän kalenterissa 1948 

ylimääräisistä muona-annoksista tiedotettiin tähän tapaan:

Metsä-, uitto-, laivaus-,  lastaus-, ja polttoturveteollisuustyöntekijät saavat 
kansanhuoltoministeriön marraskuun  1 päivänä 1947 tekemän päätöksen nojalla 
tavanmukaisten korttiannosten – näissä töissä kuuluvat miehille E- ja naisille D-
leipäkortit – lisäksi ylimääräisiä annoksia.

 Oikeutettuna lisämuoniin olivat myös ”...kämpillä asuvat ja ruokailevat emännät 

ja työnjohtajat.”154 Lisämuoniin oiketettujen listalla kämppäemännät ja työnjohtajat 

mainitaan viimeisenä ja samalla rivillä.  Nämä kaksi kämppäyhteisössä vaikuttavaa 

keskeistä hahmoa tavallaan sijoitetaan kalenterin laatijoiden toimesta kategoriaan ”ei 

152 Pakkanen & Leikola 2010, 517, 518
153 Työharjoitteluraportti 8/1947
154 Metsä-Kalle & toimituskunta 1948, 89
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niin fyysistä työtä tekevät.”

Suomi oli ylimääräisten muona-annosten jakelua varten jaettu niin sanotulla 

muonarajalla kahteen osaan Ylitornion, Rovaniemen, Ranuan, Posion, Taivalkosken ja 

Suomussalmen kuntien etelärajaa pitkin. Annoksiin oli oikeutettu jos oli ollut 

”...säännöllisessä työssä 12 työpäivää kahden viikon jakelukaudessa...”. Muonarajan 

eteläpuolella ylimääräiset jakeluannokset olivat:

250g. Viljatuotteita ja 40 g Margariinia työntekijää ja työpäivää kohden sekä 
muonarajan pohjoispuolella: 150 g viljatotteita ja 40 g margariinia työntekijää ja 
työpäivää kohden. Sakariinia myönnetään 1 g ylimääräisiin annoksiin 
oikeutettua työntekijää ja kuukautta kohden työmaaruokalalle ruoan valmistusta 
varten.155

Lisämuonan tärkeys nousee esiin myös vuoonna 1946 aloitetun Metsäradion 

”Metsä-Kallen kirjelaatikko” ohjelmaan lähetettyjen kysymysten laadusta. Ohjelmaan 

lähetettiin sen neljän ensimmäisen toimintakuukauden aikana lähes 10000 kirjettä, ja 

useimmiten kysymykset käsittelivät ”...lisämuonan jakelua ja annosten suuruutta tai 

pikemminkin pienuutta, palkkausta sen kaikissa muodoissaan, rehun ja tarvikkeiden 

jakelua ja hinnoittelua sekä paljolti Teho-pakkauksia.”156

Metsätyönjohtajan elämänlaatuun ja työmotivaatioon lisäannoksilla on varmasti 

ollut sodanjälkeisessä Suomessa suuri vaikutus. Fyysisestä työstä palkitsevat Teho-

pakkaukset eivät aluksi olleet työnjohtoportaan saavutettavissa, mutta ylimääräiset 

muona-annokset kylläkin. Vaikka työskentely karuissa ja vaativissa metsä- ja kämppä 

olosyhteissa onkin ollut varmasti vaativaa myös työnjohtoportaalle, ei se fyysiseltä 

vaativuudeltaan ole oletettavasti kuitenkaan noussut esimerkiksi hakkuumiesten tasolle. 

Ravinnon tarpeen ja sen saamisen tulkitsen olleen työnjohdon osalta ainakin 

kohtuullisella tasolla. On vaikea sanoa, onko tällä ollut  sinänsä vaikutusta motivaatioon 

hakeutua alan työnjohtotehtäviin, mutta varmasti seikka on vaikuttanut positiivisesti 

työssäjaksamiseen.

Myös työvoiman saamisen ja sen jaksamisen kannalta koettiin hyvin 

järjestetty elintarvikehuolto tärkeäksi. Vuoden 1946 työvoimapulan aikana Kymin 

pitäjässä oli mahdollisuus saada tekomiehiä läheisen Juurikorven tehtaan lakkolaisista. 

Eräs vetävä tekijä oli työharjoitteluaan alueella suorittavan mielestä juuri toimiva 

huolto. Kymin pitäjässä vuonna 1946 harjoittelijana ollut raportoija totesi, että 

”[o]masta mielestäni pidän hyvin ratkaisevana tekijänä, että työmiehiä oli runsaasti 

tarjolla, sitä seikkaa, että varusteiden ja tehopakkausten saaminen kiinnosti suuresti 

155 Metsä-Kalle & toimituskunta 1948, 91, 92
156 Pakkanen & Leikola 2010, 409
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töihin tulijoita”157 Vuonna 1947 tiivisti ajatuksen huollon tärkeydestä Pielaveden 

pitäjässä toiminut työharjoittelija puolestaan seuraavasti. 

Hyvin hoidettu työmaahuolto on nykyään erittäin tärkeä tekijä hyvän hakkuu- ja 
ajotuloksen saavuttamisesksi ja muodostaa se tilityksineen ja kirjanpitoineen 
sangen huomattavan osan työnjohdon tehtävistä.158

7.3 Varustepula

Metsätyömaista kertovassa tietokirjallisuudessa sotienjälkeinen elintarvikepula 

on saanut enemmän huomiota kuin muihin varusteisiin liittyvä puute. Lähdeaineistonani 

käyttämät työharjoitteluraportit antavatkin tästä aiheesta mielenkiintoista,

 aikalaiskuvaukseen perustuvaa informaatiota. Suurimmat puutteet tuntuvat liittyneen 

vaatetukseen, etenkin jalkineisiin ja hevosten varuste- ja rehunsaantiin. 

Vaatetusongelmat korostuivat luonnollisesti juuri talvisilla työmailla. ”Liiallisesta 

pakkasesta johtuvat paleltumisvaarat olivat myös huomattava  tekijä työtuloksiin, 

varsinkin nykyään jolloin varusteet ovat heikkoja.”159 Työharjoittelijat asettuvat 

raporteissaan osallistuvan havannoijan asemaan. He ovat osa työyhteisöä, mutta samalla 

tarkastelevat sitä ”ylhäältä päin”. Usein he tarkastelevat varustepulaa välineellis-

rationaalista toimintaa estävänä ilmiönä, joka vaikuttaa negatiivisesti miesten 

työpanoksiin.

 Tarvikehuolto oli enemmän kuin huonolla kannalla. Työmaalla oli miehiä, jotka 
eivät olleet saaneet muita varusteita kuin rukkaset. Huono varustilanne vaikutti 
sen, että suurin osa miehistä jäi kovilla pakkasilla majoituspaikkoihinsa 
lähtemättä metsään.160

Varustepula korostuu vuosien 1946-1948 raporteissa. Vuoden 1949 raporteissa 

viittaukset aiheeseen ovat vähentyneet huomattavasti edellisiin vuosiin verrattuina. 

Tämän katson osoittavan paitsi varustetilanteen paranemista myös sitä, että 

työvoimapulan helpotuttua on voitu valikoivasti palkata ammattitaitoista työväkeä, jotka 

ovat osanneet ja kyenneet varustautumaan työtehtäviensä vaatimalla tavalla.

Paitsi työntekijöiden olosuhteisiin, vaikutti varustepula työnjohtoon myös 

tarvikejakelusta johtuneen työmäärän lisääntymisenä. ”Käsityksen siitä minkälaisena 

”sekatavarakauppiaana” metsämiehet nykyaikaan joutuu toimimaan antaa k.o. Piirin 

huoltotili, joka kuukausittain teki n.300 000 – 350 000 mk.”161 Työnjohdolla oli vastuu 

157 Työharjoitteluraportti 39/1946
158 Työharjoitteluraportti 8/1947
159 Työharjoitteluraportti 2/1947.
160 Työharjoitteluraportti 1/1947
161 Työharjoitteluraportti  24/1946
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myös siitä, kuinka tarvikkeet jaettiin. Etenkin kunnollisista kengistä oli suuri pula, ja 

tällöin oli tärkeää, että saadut varusteet menivät eniten tarvitseville. ”Varusteita jaettiin 

sen mukaan mitä päävarastolta saatiin. Niiden jaossa ei ollut mitään sääntöä kuinka 

paljon kenellekin antoi, vaan ne sai kun kipeimmin tarvitsi.”162 Reiluus ja 

oikeudenmukaisuus varusteiden jakamisessa nousevat raporteissa vahvasti esiin. Tämä 

osoittaa, että esimiesten toimintaan vaikuttivat arvorationaaliset ja affektiiviset tekijät, 

vaikka varustepulaa kuvailtiinkin miesten työtehoa alentavana ilmiönä, kuten aiemmin 

totesin. Hämeenkyrössä 1946 varusteiden jako perustui paikallistuntemukseen. 

”Paikkakuntalaisena tunsin työläiset ja vieläpä heidän taloudellisen asemansakin oli 

jaon suorittaminen vaivatonta.” Toisista välittämisen henki ohjasi ja motivoi 

jakelutoimintaa. Varustepulaan haettiin helpotusta jakamalla myyntiin myös armeijan 

vanhoja varusteita. 

Marssikenkiä oli kyllä saatavissa, mutta n.s. hiihtohuopakengät olisivat olleet 
hyvin kysyttyjä ja se oli näistä puutetta koko ajan. Saappaita saatiin muutama 
pari ja näiden jakelu oli muodostua todelliseksi pulmaksi, sillä jokaisella tuntui 
olevan kaikkein huonoimmat saappaat.163 

Varustehuollossa oli työmaakohtaisia eroja, ja vuonna 1947 saattoi Haapajoelta 

lukea seuraavanlaisenkin kuvauksen tilanteesta. ”Huolto työmaalla toimii hyvin. 

Varusteita oli sekä uutta ja vanhaa, etupäässä armeijan varastoista lähetettyjä. Myöskin 

oli paljon Yhdysvaltain ylijäämävarastojen tavaraa.” 164 Metaforien ja yhdessä jaettujen 

kokemusten lisäksi ulottui sota siis myös materiaalisesti rauhan ajan talvisavotoille.

Puute tarkoituksenmukaisista varusteista saattoi aiheuttaa ongelmia yllättävällä 

tavalla myös työharjoittelussa oleville metsäteknikko-opiskelijoille. 

Hankaluutena myös voin mainita sen, että jouduin päivittäin käsittelemään 
paljon rahaa, eikä minulla ollut käytettävänäni kassalipasta, vaan oli rahat 
kuletettava aina mukana. Jos olisi pussi vahingossa sattunut putoamaan, olisi se 
ollut kovin ikävä tapaus.165

Paitsi miehiä tarvittiin savotoilla myöskin hevosia ja niille tarvikkeita,rehua ja 

suojia. Niiden puute saattoi haitata vakavasti työmaan toimintaa.

Tärkeimpänä liikkeelepanovoimana oli viime talvena ajoon nähden hevoselle 
valjaita ja rehua. Tositapauksia oli useita, että ajoon olisi lähdetty jos olisi 
hevoselle valjaat.166  Hakkuu- ja ajotöiden onnistuminen riippuu nykyisin 
suuresti huoltotilanteesta, taikka se on oikeastaan ratkaiseva tekijä. Keski-
Suomessa, joka ei ole omavarainen esim. hevosten rehuista, oli näiden 

162 Työharjoitteluraportti 28/1946
163 Työharjoitteluraportti 3/1948
164 Työharjoitteluraportti 27/1947
165 Työharjoitteluraportti 11/1949
166 Työharjoitteluraportti 32/1946
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hankkiminen hevosmiehille ensimmäinen, jos aikoi saada ajomiehiä.167  

Hevosille oli saatavissa myös omia Teho-pakkauksia, mikäli tietyt ajotavoitteet 

saavutettiin. ”Hevoset saivat myös ”Tehopakkauksia” eli kauranostolupia 50kg; kk 

kohden, tämän sai hevosmies ajettuaan hevosellaan yhden kuukauden aikana puutavaraa 

pakkauksen saantiin oikeutetun pistemäärän edestä.”168 Hevosuojien laatu vaihteli 

paljon työmaasta riippuen. Pienemmillä, paikkakuntalaisten työmaana toimivien 

savottojen hevoset majoittuivat usein kotitalojensa talleissa. Uusilla kämpillä oli yleensä 

asianmukaiset hevossuojat rakennettuina, mutta usein asiat olivat huonommin, 

”Hevosten suojat jäivät yleensä heikoiksi, sillä vain parissa tapauksessa saivat ajajat 

pitää hevosensa oikeissa talleissa, muiden ollessa erilaisissa hatarissa katoksissa. 

Sattuikin joskus, että jotkut ajajat lähtivät juuri tästä syystä tiehensä.”169

Kaikilla hevosilla eivät olosuhteet olleet yhtä hyviä kuin Pojulla, jonka iltaa 

kämpän asianmukaisessa tallissa Esa Ihalainen on kuvannut seuraavasti. Teksti edustaa 

tietynlaista ihannekuvaa.

Iltapuhteen töihin ajomiehelle kuuluu vielä hevosen illastaminen. Eemikin pukee 
vähän lisää vaatetusta ja postuu talliin. Hän ottaa jälleen vesisangon, noutaa 
vettä ja antaa Pojun juoda. Sitten Eemi noutaa Pojulle yöheinät ja painelee niitä 
seimeen. Hän sukii joka puolelta nyt jo kuivuneen Pojun. Näyttää ihan siltä, että 
tästä harjaamisesta työkaveri nauttii.170

7.4 Uusi kämppälaki

Mies, joka joutui kämppään asumaan, sai aikaisemmin tyytyä paljon 
yksinkertaisempiin oloihin kuin nyt. Hänellä on oma suhteellisen tilava 
makuupaikkansa, tavaroidensa säilytyspaikka, hän saa useimmissa tapauksissa 
kunnollista, hyvin valmistettua ruokaa. Asunto on lämmin, valaistu, hyvää vettä 
on tarjolla, siisteydestä koetetaan pitää huolta. Miesten viihdytykseksi hankitaan 
sanomalehtiä ja kirjoja, ja onpa radiokin voinut välittää valistusta, musiikkia ja 
tietoja muusta maailmasta. (A. Benj. Helander 1949 kuvaillessaan omia 
näkemyksiään metsätyöväestön kämppäoloista)171

 Eräs metsätyömaiden olosuhteisiin pian sodanjälkeen vaikuttanut asia oli 

vuonna 1947 voimaan tullu ”uusi kämppälaki”. Vanha kämppälaki vuodelta 1928 oli 

määrännyt, että metsä- ja uittotyöntekijöille oli hankittava asunnot ja hevosille suojat. 

167 Työharjoitteluraportti 24/1946 
168 Työharjoitteluraportti 12/1946
169 Työharjoitteluraportti 39/1946
170 Ihalainen 1995, 14
171 Helander 1948, 439
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Pysyvät asunnot oli rakennettava jos työmaa kesti yli puolitoista kuukautta tai niille 

uittotyömaille, joissa olivat pysyvät uittolaitteet. Muuten riitti siirrettäväkin asunto, jos 

se vain tarjosi riittävän suojan kylmää ja kosteutta vastaan. Ruokahuoltoon tämä ”vanha 

laki” ei juurikaan ollut puuttunut. Lämmityslaitteiden yhteydessä oli määrätty hella 

kuuluvaksi asumuksiin, ja asuntojen tuli sijaita paikoilla, joista oli läheltä saatavissa 

juotavaksi kelpaavaa vettä.172

Sodan jälkeen havahduttiin tilanteeseen, jossa ”vanha kämppälaki” ei enää 

vastannut aikakauden sosiaalisia vaatimuksia. Tarvittiin siis uusi. ”Sen voimaantulo 

siirsi syrjään vanhan vastaavan lain, joka olikin ollut voimassa v:sta 1928 lähtien ja oli 

siis monessa suhteessa vanhentunut ja tämän ajankohdan tarpeisiin soveltumaton.”, 

totesi Jätkän kalenterikin vuonna 1948. Sotavuosina oli jo aiemmistakin tavoitteista 

jääty paikoin pahasti jälkeen. Komiteatyö uuden lain aikaan saamiseksi saatettiin 

loppuun jo lokakuussa 1945, ja joistain työnantajapuolen eriävistä mielipiteistä 

huolimatta uusi laki saatettiin voimaan vuoden 1947 alussa. Uutta lakia luonnehdittiin 

jopa ”eurooppalaisittain edistykselliseksi”, ja sen myötä voidaan katsoa 

metsätyömaiden asunto-olojen vakiintuneen kohtuullisen hyvälle tasolle. Uudet kämpät 

tuli rakentaa mallipiirustusten mukaisiksi, ja ohjesääntö määräsi tarkasti myös niiden 

varustuksesta. Ohjeita annettin myös muonituksesta, vaatetus-, jalkine- ja 

työvälinehuollosta, hygieniasta, hevoshuollosta ja henkisestä huollosta. Tämä viimeksi 

mainittu henkinen huolto oli Metsähallituksen huoltotoimiston vastuulla, ja siihen 

kuuluivat muun muassa radiot, sanoma- ja aikakausilehdet, kämppäkirjastot, 

kerhotoiminta, ajanvietepelit, puhuja-, neuvoja-, ja ajanvieteohjelmavierailut sekä puhde 

ja askarteluillat. Vastuu kaikesta muusta oli työmaan vastaavalla työnjohtajalla, jonka 

olisi pitänyt varsinaisen johtamistoiminnan ohella huolehtia kaikesta ohjeistetusta 

työmaahuollosta. Hänen tehtäviinsä kuului esimerkiksi ”...tarkastaa jokainen työmaalle 

tuotu hevonen ja estää sijoittamasta kämpän talleihin sellaisia hevosia, joita täytyy 

epäillä tarttuvaa tautia sairastaviksi.”173 Vaikka työnjohtaja pystyikin varmasti 

delegoimaan tehtäviään alaisilleen, ei hänen aikansa varmastikaan riittänyt kaikkiin 

vaadittujen toimintojen pyörittämiseen. Työnjohdon kannalta laki paransi asumis- ja 

muonitusolosuhteita, mutta lisäsi ainakin periaatteessa työtehtävien määrää. 174 

”Keittiölle tulevat muonavarat oli työmaan työnjohtajan itsensä hankittava, joka työ oli 

omiaan erittäin suuresti lisäämään nykyaikaisen työnjohtajan ilmankin suurta 

172 Pakkanen & Leikola 2010, 485
173 Pakkanen &Leikola  2010, 492
174 Pakkanen & Leikola  2010, 492 ; Metsä-Kalle ja toimituskunta 1948, 55
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työtaakkaa.”175

8. Korsusta kämppään

8.1 Majoitusolosuhteet

Heti sodan jälkeen jouduttiin savotoilla turvautumaan hyvinkin monenlaisiin 

majoitusratkaisuihin. Esimerkiksi Puraksen savotalla Suomussalmella talvella 1945 

kämpät rakennettiin neljän tuuman parruista paikan päällä, tai paikalle tuotiin muualla 

rakennettuja parrukämppiä tai niin sanottuja levykämppiä. Olipa joku tuonut mukanaan 

vanhan riihenkin asumuksekseen. Suurin kämppä Puraksen savotalla oli tarkoitettu 60 

hengelle, ja siinä oli kamina keskellä. Kun olot alkoivat vakiintua, ja metsätyömaiden 

toiminta kasvaa sekä tuotanto- että työntekijämääriltään, alkoivat tarpeet asunto-olojen 

parantamiselle saada huomiota. Kiivain kämppärakentamisen vaihe ajoittuukin juuri 

jälleenrakennuksen ja sotakorvausten vuosiin, jolloin myös puun tarve ja hakkuut olivat 

poikkeuksellisen suuria. ”Uuden kämppälain” mukaan yhdessä kämpässä sai majoitaa 

vain 25 miestä, ja ne tuli rakentaa, mikäli mahdollista, kuivista puista. Aina nämä 

vaatimukset eivät täyttyneet, ja ainakin vielä vuonna 1949 otsikoitiin ”Kansan Tahto” 

lehdessä Kutterselässä olleen 50-60 miestä 27 miehen kämpässä. Lisäksi kämppien 

rakentamiselle tuli usein kiire, koska vasta syksyllä pidettävien Metsähallituksen 

puuhuutokauppojen jälkeen tiedettiin, missä tulevan talven hakkuutyömaat tulisisvat 

sijaitsemaan. Tästä aiheutui, että kämpät jouduttiin useinkin rakentamaan tuoreista 

hirsistä, ja lämmöneristykseen jouduttiin käyttämään tuoreita ja kosteita sammalia. 

Tästä johtuen asumukset olivat alkuvaiheessaan kosteita ja epäterveellisiä. Toisen 

ongelman aiheutti kämppien käytön lyhytaikaisuus, koska hakkuutyömailla riitti 

hakattavaa vain pariksi talveksi. Samalta kämpältä operointi oli usein vaikeaa paria 

vuotta kauempaa, koska välimatkat palstojen ja kämpän välillä kasvoivat pitkiksi. 

Metsähallituksella ja muutamala isommalla metsäyhtiöllä oli tosin omistuksessaan myös 

sellaisia metsäalueita, joita pystyttiin hyödyntämään samalta kämpältä operoiden 

useiden vuosien, jopa vuosikymmenen ajan. Puhuttiin niin sanotuista ”kestokämpistä”. 

Ongelmaa koetettiin sodan jälkeen ratkaista myös varustamalla kämpät pyörillä, mutta 

niiden siirtely koettin hankalaksi, ja ne olivat vailla kämppäemäntää.176

Metsätyömiesten yhteisasunnoille vakiintui keskusjohtoisuuden myötä 

175 Työharjoitteluraportti 26/1948
176 Laitinen 2012, 148  ; Pakkanen & Leikola 2010 , 492 - 494    
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nimityksiksi kämppä, metsäkämppä tai tukkikämppä. Kämppälakien määräykset 

edustivat kuvaa asumisihanteesta, johon ei päästy etenkään pienemmillä työmailla edes 

vuoden 1947 lakiuudistuksen jälkeen. Kuitenkin toisen maailmansodan jälkeen voidaan 

yleisesti katsoa, että asumisolot alkoivat vastata yhä enemmän tuota keskusjohtoista 

ihannetta ja vakiintuneen kohtuullisen hyvälle tasolle. Sodan jälkeen rakennetuille 

tukkikämpille on ominaista tilaratkaisu, jossa läpikulkua sen eri osien kautta pyrittiin 

minimoimaan, mistä johtuen rakennuksessa oli useita ulko-ovia. Rakennukset tehtiin 

useimmiten mallipiirrosten perusteella, ja ne muodostuivat yleisesti miehistön 

asuinhuoneesta, jossa tilaa oli varattu sallituille 25:lle tai vähemmille miehille, 

kuivaushuoneesta, erillisestä keittiöstä, joka oli yhteydessä miehistötiloihin niin sanotun 

30x60 cm:n kokoisen ”elämänluukun”kautta, mahdollisesti kämppäemännän 

majoitustilasta, sekä työnjohdon tiloista sisältäen konttorin ja päälliköiden majoitustilat. 

Muodot ja tilojen määrä vaihtelivat. Niin sanotuissa ”kaksoiskämpissä” oli rakennuksen 

molemmissa päissä asunnot työmiehille, ja joskus oli ruokailuhuone erotettuna 

varsinaisista makuutiloista ja niin edelleen. Yleisesti ottaen voidaan kuitenkin jakaa tilat 

pääpiirteittäin kolmen eri käyttäjäryhmän mukaan miehistön, keittiöhenkilökunnan ja 

työnjohdon tiloiksi. Lisäksi erilliset käymälät, varastot, hevostallit, saunat, liiterit ja 

muut talousrakennukset muodostivat kämpän pihamaalle erilaisia ja erikokoisia 

rakennelmaryhmiä. Metsäkämppä muodosti perheettömille miehille kodin ja sen 

yhteisön, johon he kokivat kuuluvansa, ja perheellisillekin miehille asunnon suureksi 

osaa vuotta. Kämpän mukavuus ja turvallisuus eivät olleet yksilötasolla mitättömiä 

asioita.177 Uuden lain mukaiset kämpät lisäsivät kustannuksia, mutta ne katsottiin sen 

arvoisiksi. Näin kirjoittaa teknikko-opiskelija Koitereen hoitoalueelta erillisestä 

ruokailu- ja oleskeluhuoneesta, johon oli myös radio sijoitettuna. ”Tietenkin tämän 

huoneen järjestäminen oli lisännyt rakennuskustannuksia, mutta se teki melkein 

kämpästä kodin.”178

Hanna Snellmanin mukaan se missä henkilö tukkikämpällä nukkui yönsä, keroo 

paljon hänen työtehtävästään ja asemastaan työyhteisön hierarkiassa. Työnjohtajien 

puoli oli tarkoin eritelty päiväläisten sekä hakkuu- ja ajomiesten tiloista. Myös 

naispuolisten työntekijöiden tilat olivat tarkasti eroteltuina miesten tiloista. Työnjohdon 

puolta kutsuttiin yleisesti nimityksillä ruukinpirtti, puulaakinpirtti ja pääpirtti. Alemman 

työnjohdon asuinhuonetta saatettiin nimittää myös ”karhukopiksi”. Työnjohtajille oli 

varattu omat vuoteensa toisin kuin työmiehille, jotka nukkuivat lavereilla. Lisäksi 

177 Snellman 1996, 85, 87, 91, 153
178 Työharjoitteluraportti 40/1947
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status- ja sukupuolieroja saatettiin korostaa myös arkkitehtuurisesti. Joissakin 

tapauksissa saattoivat työnjohtajan huoneen seinät olla veistetetyistä ja työntekijöiden 

tilan pyöreistä hirsistä tehdyt. Käymälärakennukset saattoivat olla saman katon alla, 

mutta työnjohtajilla, työntekijöillä ja emännillä oli kullakin oma ulkohuoneensa, joihin 

ei sopinut toisen ryhmän edustajan mennä.179 Kämppien tason kohoaminen 1940-luvun 

lopulta lähtien oli suuri parannus kaikkien ryhmien edustajille. Myös työnjohtajat saivat 

nauttia parantuneista tiloista ja varustetasosta uusissa kämpissä. Parhaimmillaan niissä 

oli erilliset majoitus- pesu-, kuivaus-, ja työvälineiden teroitushuoneet, 

pönttökamiinoiden tai tiiliuunien huolehtiessa lämmityksestä. Työnantaja järjesti uuden 

lain mukaisesti kaksi lämmintä ateriaa päivässä, ja saipa vielä kahvia ja teetäkin, ainakin 

isoimmilla työmailla.180  Joskus työnjohdon majoitus tapahtui kokonaan erillisissä 

rakennuksissa niin sanotuissa ”esikuntakämpissä”. Näissä emännät, ainakin joillakin 

työmailla, kantoivat ruoan suoraan pöytiin.181 Esikuntakämppien sijainti kaukana 

työntekijäportaasta saattoi haitata myös esimiehen työtehtävien suorittamista. 

”Työnjohtajan asuminen erillään, kaukana työntekijöistä haittasi mielestäni työn 

järjestelyä sekä tilityksiä.”182 Pitkä fyysinen etäisyys työnjohdon ja alaisten välillä 

aiheutti ongelmia, koska työmaan järjestely ja valvominen sekä palkanmaksu 

edellyttivät henkilökohtaista sosiaalista koktaktia ja kanssakäymistä. 

Työnjohdolla oli kuitenkin muuhun työväkeen verrattuna suurempi mahdollisuus 

yksityisyyteen, johon metsätyömiesten puolen tilanahtaudessa ei juurikaan ollut 

mahdollisuuksia. Vuonna 1954-1955 selvitettiin Itä- ja Pohjois-Suomen sijanneiden 

noin 300 kämpän asumisoloja ja todettiin, että makuupaikkaa kohden lattia-alaa oli alle 

2,3 neliömetriä.183 Yksityisyys tilanjaossa ulottui sekä työntekoon konttorin puolella että 

lepohetkiin omassa tai muun työnjohdon kanssa jaetussa makuutilassa. Yksityisyys oli 

paitsi elämän mukavuutta lisäävä seikka myöskin työnjohtoa työntekijäportaasta 

erottava seikka. Oma tila osoitti statusta, mutta myös ylläpiti etäisyyttä alaisiin. 

Sosiaalinen kanssakäyminen oli viime kädessä työnjohtajan päätöksestä kiinni. Ottiko 

hän jätkän vastaan, tai lähtikö hän itse ulos omista tiloistaan? Työntekijäportaan 

kontrolli omasta sosiaalisesta elämästään ei ollut yhtä suurta, koska eläminen yli 

kahdenkymmenen miehen kanssa samassa kämpässä oli jatkuvaa sosiaalisen kontrollin 

alaisuudessa tapahtuvaa toimintaa. Katson, että työnjohtaja eli paremmissa olosuhteissa, 

179 Haikari 2012, 294 ; Snellman 1996, 163
180 Laitinen 2012, 149
181 Työharjoitteluraportti 1/1948
182 Työharjoitteluraportti 2/1949
183 Haikari 2012, 291
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yksityisemmin ja paremmin poissa sosiaalisen kontrollin piiristä, kuin muu työyhteisö. 

Hänen mahdollisuutensa suorittaa työnsä ja levätä sen rasituksista olivat paremmat. 

Samalla asumismuoto erotti hänet statuksellaan alaisista että ylläpiti esimiehen ja 

alaisen etäisyyttä sosiaalisessa kanssakäymisessä. 

Työharjoitteluraporteista on havaittavissa muutos tarkastelujakson alun 

pienempien hankintatyömaiden vaihtelevista majoitusolosuhteista loppukauden isojen 

savottojen kämppälain hengen mukaisuutta tavoitteleviin asumuksiin. Kämppälain 

voimaantulo vuonna 1947 ei tietenkään itsellään taannut sitä, että kaikille 

metsätyöntekijöille olisi voitu luvata asianmukaiset asumisolosuhteet juuri siitä hetkestä 

alkaen. Tarvikepula, työmaiden eristäytyneisyys ja joidenkin kohdalla niiden 

lyhytikäisyys vaikeuttivat vaatimusten täyttämistä. Monet työmaat toimivatkin 

sosiaaliministeriön antamilla erityisluvilla. Harvinaista ei ollu tilanne, jossa ”[k]ämppä 

ei vastannut nykyisen lain asettamia vaatimuksia, mutta sosiaaliministeriön antamalla 

luvalla saatiin sitä vielä tänä talvena käyttää.”184 Majoitusolot vaihtelivat erittäin 

suuresti työmaasta riippuen, ja raporteista löytyi myös runsaasti poikkeuksia yleisestä 

tendenssistä. Esimerkiksi jo vuonna 1946 saatiin Utissa nauttia sähkövaloista, kun 

työmaan majoitus oli sijoitettu alueella toimivaan J.R 8:n harjoitusleirin parakkeihin, 

joissa kaiken lisäksi lerinhoitaja toimi alueella talonmiehenä avustaen työnjohtoa 

majoitusjärjestelyihin liittyvissä asioissa. ”Miehistökämpissä oli sähköt sähkövalot ja 

olivat ne hyvin lämpimiä. […] Siinä oli erikseen ruokailuhuone sekä muonavarastot ja 

varusvarastot.”185 Nurmeksen hoitoalueella osa miehistä joutui puolestaan asumaan 

vanhassa riihessä vielä vuonna 1949, jolloin kämppälaki oli ollut voimassa jo kaksi 

vuotta.

Riihi, josta aikaisemmin mainitsin oli mielestäni puutteellinen asunnoksi. 
Seinät olivat vuoratut ohuella valkoisella pahvilla ja makuulavitsat olivat 
huonoja. Lämmitys tapahtui pienellä pystykamiinalla.186 

Harjoittelijoiden kokemuksista on kuitenkin pääteltävissä yleinen pyrkimys 

kohti parempia sosiaalisia oloja, ja tämän pyrkimyksen toteutuminen 1950-lukua 

lähestyttäessä. Muonitus, siisteys ja lämpö alkoivat olla yhä useamman työmaan osalta 

vaadittavassa kunnossa. Tämä helpotti puolestaan koko työyhteisön elämää ja toimintaa, 

tuoden elintason nousun konkreettisesti arkipäivään myös niille, joiden ansiota se 

pitkälti olikin. 

184 Työharjoitteluraportti 6/1948
185 Työharjoitteluraportti 43/1946
186 Työharjoitteluraportti 2/1949
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 Työväestön sosiaalisissa oloissa noudatettiin, mitä asunto-oloihin tulee, uuden 
kämppälain antamia säädöksiä. Kämpät tekivät verrattain siistin vaikutuksen, 
sillä paitsi joka viikkoista pesua, lakaistiin ne kahdesti päivässä. Keittoruoka 
annettiin kahdesti päivässä ja ruoka oli ravitsevaa ja hyvää.187

Edeltävää sitaattia vuodelta 1949 tukee hyvin Harri Ericssonin tutkimus 

vuodelta 1950, jossa hän toteaa, että muutamalla Ranuan kunnassa sijaitsevalla 

metsätyömaalla 77:stä haastatellusta ravinto-oloihin oli tyytyväisiä 94%. Yhtiöiden 

palkkaamien kämppäemäntien katsottiin osaavan valmistaa hyvää ruokaa, ja 

työntekijöiden saavan itse päättää ruoan määrästä.188

8.2 Kämppäemännät

Jokaisella kämpällä oli omat emäntänsä ja emännän apulaiset sekä lisäksi 
apupoika, joka teki puut, haki vedet y.m. raskaammat työt.189 
(Harjoitteluraportista vuodelta 1949)

Uusi laki paransi myös metsäkämppien ravitsemustilannetta, määrätessään 

kämppäemännät pakollisiksi kaikille työmaille, joiden kämpillä oli yli 20 työntekijää ja 

työmaa kesti yli kuusi viikkoa. Kämppäemäntien tai kokkien historia ulottuu 1800-

luvun puolelle, ja sitä kesti aina 1980-luvulle saakka, kun viimeinenkin 

metsätyökämppä jäi pois käytöstä. Kemijoen uitoissa oli emäntä mukana aina vuoteen 

1991 asti. Toiminta tuli lakisääteiseksi kuitenkin vasta vuoden 1947 uudistuksen myötä. 

Erilaisia kursseja kämppäemänniksi aikoville oli järjetetty vuodesta 1915 saakka, mutta 

ensimmäiset ”oikeat” kokkikurssit järjestettiin vuonna 1934 Kemi-yhtiön 

toimeenpanemina. Emäntien koulutus merkitsi melkoista muutosta kämppien 

perinteisille ruokalistoille, ja osa metsätyömiehistä alkuun vastustikin näiden 

koulutettujen emäntien eli ”lanttuleenojen” suosittamaa terveellisempää ruokaa. Sodan 

jälkeen kurssitus jatkui, mutta emännillä oli paljon kysyntää, eikä koulutettuja emäntiä 

joka paikkaan riittänytkään. Monet löysivät savotalta itselleen miehen, jolloin ura 

kämpällä jäi lyhyeksi. Kokkikursseja nimitettiinkin myös ”morsiuskursseiksi”. Yleisesti 

ottaen kämppäemännät tuntuvat saaneen osakseen suhteellisen kunnioittavan kohtelun, 

vaikka heidän läsnäolonsa loikin työyhteisöön tiettyjä sukupuolisia jännitteitä.Vaikka 

kämppäemännistä joskus puhuttiinkin sukupuolisesti moraalittomassa sävyssä, on syynä 

ollut useimmiten mustamaalaus tai silkka kateus. Tosiasiallisesti emännän työpäivä oli 

usein hyvin pitkä ja raskas, ja hänen panoksensa yleiseen viihtyvyyteen ja olosuhteisiin 
187 Työharjoitteluraportti 24/1949
188 Ericsson, Harri 1951, 82-83
189 Työharjoitteluraportti 18/1949
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suuri.190 Arto Paasilinna on kuvaillut suhtautumista kämppäemäntiin seuraavasti. 

”Savotan emäntä, kämppäkokki valmisti ruokaa kuin olisi muonittanut sotaväkeä. Hänet

oli suojattu lähentelyiltä, häntä kunnioitettiin, hän oli leivän ja poronkäristyksen äiti.”191

Käytännön tasolla kämppäemäntien tulo tukkikämpille merkitsi huomattavaa 

parannusta miesten ruokailuun ja kämppien siisteyteen. Kokkaamisen lisäksi 

kämppäemäntien työtehtäviin kuului esimerkiksi myös siivousta, vaatehuoltoa ja 

syöpäläisten torjuntaa. Tarjolla oli kaksi lämmintä ateriaa päivässä, aamulla ja illalla. 

Lisäksi oli saatavilla kahvia ja teetä. Voita ja leipää oli ostettavissa erikseen ruokalasta. 

Ruoan määrä ja laatu riippuivat emännän taidoista, aterioiden koostuessa tavallisesti 

liha- ja perunaruuista sekä jälkiruuasta. Silavasta valmistettua käristystä pitivät monet 

hakkuumiehet välttämättömyytenä etenkin talvella, kun energian tarve oli 

suurimmillaan. Sota-, ja säännöstelyaikana oli julkinen salaisuus, että kämpille 

hankittiin lihaa säännöstelyn ulkopuolelta. Uuteen ruokavalioon totuttiin melko 

nopeasti, mutta vihannekset eivät saavuttaneet suosiota. Ruuan hinta perittiin miehiltä 

tilin yhteydessä käytettyjen raaka-aineiden ja ruokailukertojen mukaisesti. Vuonna 1948 

Metsähuolto ry julkaisi ”Kämppäemännän käsikirjan”, jossa oli ohjeita kodinhoitoon ja 

ruuanlaittoon liittyen. Siinä ohjeistettiin emäntää ajattelemaan savotan työntekijöitä 

suurena lapsiparvena, jota tuli hoitaa ja kasvattaa. Konkreettisesti kämppäemännän 

merkitys näkyi siinä, että miesten saapuessa työpäivän jälkeen kämpälle, vastassa oli 

lämmin, siisti tupa ja valmis ruoka. Aiemmin oli lämmitys-, ja ruuanlaittopuuhiin 

mennyt huomattavan paljon aikaa jo valmiiksi työn väsyttäneiltä miehiltä. Isoimmilla 

savotoilla saattoi emännän apuna toimia kämppäisäntäkin, jonka vastuulla olivat lähinnä 

puiden hakkuu ja kämpän sekä saunan lämmitys. Työmiesten saadessa annoksensa 

keittön ja kämpän välisestä aukosta ”elämänluukun” kautta,  nautti työnjohto ateriansa 

seinän toisella puolella keittiön pöydässä. Sama eristäytyminen työntekijäportaasta ja 

sosiaalisen etäisyyden luominen sitä kohtaan toistui kuin työ-, ja oleskelutilojen 

kohdallakin.192 

Kun vuonna 1946 oli vielä suhteellisen yleistä, että ”[t]yömaaruokalaa ei ollut. 

Työmiehille tulevat muona-annokset jaettiin kullekin erikseen.”193, niin vuonna 1949 

tilanne oli useimmiten samankaltainen kuin tällä Lieksan hoitoalueen kolme kämppää 

käsittävällä työmaalla, joissa jokaisessa toimi emäntä apulaisineen, jotka ”...hoitivat 

190 Haikari 2012, 294 ; Leikola & Pakkanen 2010, 522, 524 – 528, 531 ; Snellman 1996, 174
191 Paasilinna 2003, 146
192 Haikari 2012, 296 ; Laitinen 2012, 149, 150 ; Pakkanen & Leikola 2010, 528 ; Snellman 1996, 149, 
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193 Työharjoitteluraportti 4/1946
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”ruokakolhoosia”. Päivän keittoruoka tuli ”kolhoosissa” maksamaan 60-110mk.”194

Usein, työnjohtajien tapaan, ovat vähemmälle huomiolle jääneet emäntien apuna 

toimineet talonmiehet, ”kämppäukot”. Heidän tehtäviinsä kuului yleensä veden hakua, 

polttopuiden tekoa ja asuinrakennusten lämmitys. Heidän työpannoksensa yleisen 

viihtyvyyden parantamiseksi jää usein vähälle huomiolle. Tämä saattaa johtua heidän 

ikäprofiilistaan, koska usein talonmiehenä toimivat vanhemmat miehet tai nuoret 

poikaset, joiden työpanosta ei pidetty täysivoimaisen ”jätkän” veroisena. Usein heidät 

miellettiin kämppäemännän apulaiseksi, mikä luultavasti entisestään vähensi 

työtehtävän statusta. Rautavaaran hoitoalueellakin toimi raportoijan mukaan neljä 

kämppäemäntää, joiden apuna ”... oli talonmiehet eli ”kämppäukot”, jotka tavallisesti 

olivat vanhoja ukkoja tai aivan nuoria poikasia.”195

9. Eristyneisyys ja henkinen työmaahuolto

9.1 Eristyneisyys ja kulttuurin tarve

Metsätyömaista muodostui melko itsenäisiä yhteisöjä korpien keskelle. 196(Seppo 
Juutilainen 1988)

Lain asettama ohjeistus henkisestä työmaahuollosta tulee ymmärtää sitä taustaa 

vasten, että suuri osa metsätyömaista sijaitsi melkoisen kaukana ja eristyksissä 

asutustaajamista. Tarve tiedonsaantiin ja viihteeseen oli suurta olosuhteissa, joita 

määritteli kämppäelämälle ominainen piirre, eristäytyneisyys yhteiskunnasta. Metsätyö 

tapahtui poissa kotoa, mutta myös poissa asutuskeskusten välittömästä vaikutuspiiristä, 

jolloin sosiaalinen kontakti rajoittui päivittäisiin kohtaamisiin muiden kämpällä elävien 

kanssa. Itse hakkuutyökin tapahtui kullekin hakkuuporukalle tai jopa yksittäiselle 

miehelle määrätyillä hakkuupalstoilla, joiden välinen etäisyys saattoi olla suurikin. 

Kohtaamiset muiden ihmisten kanssa jäivät vähäisiksi. Tukkikämppä muodostui 

sosiaaliseksi kohtaamiskeskukseksi, ja tätä keskusta johti työnjohtaja. Oli myös sellaisia 

henkilöitä, jotka eivät kaivanneet savotan ulkopuolista yhteisöä, vaan saattoivat asua 

tukkikämpissä tai metsässä teltassa tai laavulla läpi vuodenkin.197 Mutta yleisesti ottaen 

tarve yhteyteen ulkomaailman ”maalikyliin” oli suuri jo henkisen jaksamisen ja 

194 Työharjoitteluraportti 10/1949
195 Työharjoitteluraportti 23/1949
196 Juutilainen 1988, 64
197 Snellman1996, 172, 173
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työmaalla viihtymisen kannalta. Keskusjohdon intresseissä oli myös sivistää ja innostaa 

metsätyöväkeä painetun tekstin ja radio-ohjelmien välityksellä. 

Sotien jälkeen, metsätöiden merkityksen entisestään lisäännyttyä, huomattiin 

tarve tarjota kulttuuria metsätyömaille. Vuosina 1945-1946 ilmestyi pelkästään 

metsätyöntekijöille tarkoitettu viikkolukemisto ”Pohjolan jätkä”, jonka ilmestyminen 

loppui paperin puutteeseen. Lehden näytenumerossa julkaisutarvetta sodasta palanneille 

jätkille on perusteltu seuraavasti:

Nyt samat miehet ovat jälleen, melkeinpä samanlaisissa oloissa: puuttelinen 
majoitus, niukka yksinkertainen ravinto ja kova työ. Kuitenkaan heille ei 
lähetetä radio-ohjelmia, ei kulje viihdytyskiertueita, ole valistustoimistoja heitä 
varten, ei pastoreita eikä kaitafilmielokuvia.

 Kirjoituksen voi katsoa olleen enteellisen, sillä talvella vuonna 1947 järjesti 

työnantajaliitto kaksi viihdytyskiertuetta kämpille, ja vuoden 1946 tammikuussa olivat 

alkaneet Metsäradion lähetykset, ja elokuvienkin kiertävät esitykset työnmailla saivat 

alkunsa 1940-luvulla.198

Vaatimus henkisestä työmaahuollosta on otettu ilmeisen tosissaan jopa 

asumisolosuhteiltaan muuten vaatimattomilla työmailla. Merkille pantavaa on, että vielä 

vuoden 1946 raporteissa ei henkisestä työmaahuollosta, sanomalehdistä tai radioista, 

kerrota mitään. Se ei välttämättä tarkoita, etteikö jonkinlaista viihdykkettä kämpille olisi 

tuotu, tai ”jätkien” itsensä toimesta hankittu. Asia ei ole tuolloin vielä selvästikään ollut 

keskeisenä tarkastelukohteena raportteja laadittaessa. Uusi kämppälaki ei vielä ollut 

astunut voimaan, ja huomio kohdentui aineelliseen hyvinvointiin tai paremminkin sen 

puutteeseen. Sota oli vielä lähellä. Henkinen ”ylellisyys” sai vielä väistyä joka päiväisen 

selviämisen aineellisten vaatimusten tieltä. Radioita todennäköisesti oli ainakin joillain 

työmailla, ja lehtiä varmasti vieläkin useammilla. Vuoden 1947 raporteissa alkaa 

mainintoja henkisestä työmaahuollosta jo olla, mutta yhä suhteellisen vähän. ”Ns. 

henkinen huolto oli myöskin melko heikosti järjestetty, ainoastaan yhdessä kämpässä oli 

radio ja päivälehtiä saattoi vain ani harvoin saada luettavaksi saati sitten ajanvietelehtiä 

joita ei tullut ollenkaan.”199 Huomio kiinniitty vieläkin enemmän aineellisiin seikkoihin, 

varusteisiin, muonaan ja asumiseen. Seuraavana vuonna mainintoja asiasta on jo 

enemmän. Lehtiä saatiin savotoille, mutta ainakin Pielisjärven pitäjässä sijainneella 

hoitoalueella piti olla nopea, jos mieli saada ne luettuakin. ”Posti tuli 3 kertaa viikossa 

ja työmaalle tulivat kaikki pääkaupungin ja paikkakunnan lehdet. Lehdet olivat kaikkien 

198 Pakkanen & Leikola 2010, 408
199 Työharjoitteluraportti 19/1947
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luettavissa vähän aikaa, sillä pian ne olivat revitty sätkäpapereiksi.”200 Vuonna 1949 

henkisestä työmaahuollosta raportoitiin taas harvakseltaan. Ilmeisesti asia oli 

suurimmaksi osaksi tyydyttävällä tai hyvällä tasolla. Ainakin näin voi päätellä 

raportista, joka on laadittu isolta työmaalta Pielisjärven pitäjässä, josta oli järjestetty 

linja-autoyhteys kahdesti viikossa Lieksaan, ja johon postikin kannettiin kolmesti 

viikossa.

Henkisestä huollosta pitivät lehdet ja radio pääasiassa huolen. Lehtiä oli tilattu 
joka kämppään ja tilaukset oli tehty miesten toiveiden mukaisesti. Radio oli joka 
kämpässä ja ahkerasti sitä kuunneltiin. Työmaalla oli myös oma kirjasto, josta 
miehet saivat lainata kirjoja, vuokraa kannettiin 10:- kappaleelta ja näin saaduilla 
tuloilla tehtiin uusia kirja-ostoja. Joskus kävi eri puolueiden kansanedustajia 
puhumassa.201

 Oraakkelimaisessa ”Pohjolan jätkä”:n kirjoituksessa puhuttiin myös 

pastoreista, joita ei savotoilla näkynyt. Tämäkin puute tuntuu korjaantuneen ainakin 

Ilomantsissa vuonna 1948. ”Kävipä kerran pitäjän pastorikin pitämässä 

hartaustilaisuuden eräänä iltana ruokailuhuoneessa. Sillä matkallaan viipyi yön ajankin 

työmaalla ja nukkui jakomiesten kämpässä.”202

9.2 Metsäradio

Metsä-Kalle se kämpän miehiä naurattaa – mutta kyllä eukkokin niitä juttuja 
mielellään kuulisi, ja riittäisipä radiosta riemua lapsillekin. (Fenno-Pohjola -48 P 
radion mainos Jätkän Kalenteri 1948:ssa)203

Metsäradio perustettiin nimenomaisesti kohottamaan metsäasioita koskevaa 

yleistä tietämystä sodan jälkimainingeissa, mutta se tarjosi valistuksen lisäksi myös 

viihdettä, haastatteluja metsätyömailta, hupailuja ja musiikkia tietoiskujen lisäksi. 

Propagandistinen lähtökohta ei täten muodostunut suosion esteeksi, vaan ohjelman 

kuuntelijaluvut nousivat nopeasti satoihin tuhansiin. Jo Rintamaradiosta suosituksi 

tullut juontaja Pekka Tiilikainen loi karismaattisella otteellaan ohjelmaan lämpimän 

tunnelman. Koska ohjelma sisällöltään oli onnistunut sekoitus viihdettä, 

iskelmämusiikkia ja metsäalan ammatillista ajankohtaistietoa, se saavutti suuren suosion 

myös metsämiespiirien ulkopuolella. Käytännön asiakysymyksiä käsitellyt ”Metsä-

Kallen” kirjelaatikko nousi ohjelman tärkeäksi osaksi, ja ”Metsä-Kalle” eli toimittaja 

200 Työharjoitteluraportti 1/1948
201 Työharjoitteluraportti 18/1949.
202 Työharjoitteluraportti 13/1948
203 Metsä-Kalle ja toimituskunta 1948, 120
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Veikko Lyytikäinen ja radion muut toimittajat julkaisivat Metsäasiain keskusjohdon 

toimeksiannosta vuosina 1946-1949 Jätkän Kalenteria, jonka vuoden 1948 versiota 

olen siteerannut ja käyttänyt lähdeaineistona tässä tutkielmassani varsin runsaasti. 

Julkaisuihin kuuluivat myös 1947 Jätkän laulukirja ja 1948 Jätkän Joulu joululehti. 

Lukuisat kentällä eli metsätyömailla tehdyt haastattelut välittivät tavallisten 

metsämiesten mielipiteitä suoraan suurelle yleisölle, ja toivat varmasti myös tunteen 

siitä, että jätkänkin ääni kuului maalikylille. Tiilikaisen johdolla ohjelmaa tehtiin 1950-

luvun puoliväliin asti, jolloin se lakkautettiin edelleen jatkuneesta suosiosta huolimatta, 

mutta se herätettiin taas henkiin kymmenen vuotta myöhemmin. Sävyltään ohjelma oli 

myötäelävä ja humoristinen, mutta asiapitoisuudessaan saattoi kosketella myös 

poliittisia jännitteitä. Metsätöistä se antoi arkisen ja realistisen kuvan, joka poikkesi 

etenkin 1950-lukujen tukkilaiselokuvien romanttisesta kuvasta. Nostalginen kuva 

maalaiselämästä nousi huippuunsa 1960-luvun kaupungistumisen myötä, ja tähän 

kuvaan kuului erottamattomana osana myös tietynlainen kuva metsätyömaista ja 

metsätöiden tekijöistä.204 Sodanjälkeinen ikäpolvi ei kuitenkaan 1940-luvun lopussa 

tarkastellut ilmiötä vielä niin romanttisessa valossa. Heille kysymys oli arkipäiväisestä 

työstä ja jokapäiväisestä selviämisestä . 

Metsäradion merkitys kämppäviihtyvyydelle on ollut ilmeinen, vaikka ohjelman 

alkuvaiheessa jopa sen tekijätkin kutsuivat Metsäradiota keskenään 

”metsäpropagandaksi.”205 Jälleenrakennusaikana oli tärkeää saada suomalaisten 

isänmaallisuus kohdistettua työn tekoon kaikilla elinkeinoelämän, myös 

metsäteollisuuden, aloilla.206 Kohderyhmänä toimi etenkin työntekijäporras, ei 

varsinaisesti työnjohtajat. Ohjelmaa itseään ei ole mainittu nimeltä 

harjoitteluraporteissa kuin kerran, ja silloinkin kommentoija halusi julkituoda 

erimielisyytensä Metsä-Kallen mielipiteisiin nähden. Kyseessä oli ajotaksojen järjestely 

maasto-olosuhteiden mukaan, josta ei ollut papereisssa mainintaa, ”... vaikka ”Metsä-

Kalle” radiossa jotain sellaista yrittikin puhua. ( Mainittu nimimerkki puhuu paljon 

hölynpölyä!)”207 Tämä varsin tunteellinen purkaus on ainoa laatuaan, ja on mahdoton 

sanoa, edustaako mielipide yleisempääkin suhtautumista ”Metsä-Kalleen”, vai jääkö se 

enemmänkin yksittäiseksi mielipiteeksi metsäteknikko-opiskelijoiden keskuudessa.

Vuonna 1948 perustettiin myös Suomen Metsäurheilu ja alettiin järjestämään 

valtakunnallisia tukkilaiskisoja. Ensimmäiset kisat järjestettiin Kuhmossa 1949, mutta 

204  Haikari 2012, 306, 308 ; Leikola & Pakkanen 2010, 408, 409, 499 
205 Oinaala HS 6.1.2015, B28
206 Haikari 2012, 279
207 Työharjoitteluraportti 39/1946
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niiden kukoistuskausi alkoi hiipua 1960-luvulla. Kisojen aktivoituminen 1940-luvun 

lopulla heijastelee mielestäni kuitenkin ilmapiiriä, jossa työntekijöiden ammattitaidon 

kohottamis- ja virkistystoiminta koettiin mielekkääksi ja merkittäväksi. Ne eivät 

varsinaisesti olleet Kämppälain vaatimia lakisääteisiä kisoja, vaan pohjautuivat 

pikemminkin työntekijäportaan omaan aktiivisuuteen ja toimeliaisuuteen.208

9.3 Työnjohtajan eristyneisyys

Kokki jakelee ruokaa luukustaan. Me ”herrat” syömme keittiön pöydässä. 
(Veikko Huovinen)209

Metsätyönjohtaja eli samassa eristäytyneessä työyhteisössä, samassa 

eristäytyneessä tukkikämpässä kuin muut yhteisön jäsenet, mutta sosiaalisesti 

työntekijäporrasta enemmän eristäytyneempänä yksilönä. Vaikka jatkuvan sosiaalisen 

kontrollin ulkopuolella eläminen soi enemmän yksityisyyttä, se mielestäni myös 

vähensi mahdollisuuksia tukeutua vertaisryhmään tai sosiaaliseen turvaverkkoon 

tukkikämpän muodostamassa yhteisössä. Etenkin tilanteissa, joissa metsätyönjohtaja on 

ainoana edustanut ammattiryhmäänsä yhteisössä, on hän jäänyt varsin yksin 

sosiaalisessa mielessä. Esimiesaseman vaatimukset ja käytännön tilaratkaisut ovat 

ylläpitäneet etäisyyttä alaisiin päin. Eristäytyneisyyden kokemus on tällöin voinut olla 

jätkäyhteisön täysvaltaisen jäsenen kokemusta konkreettisempi. Ammatillisen statuksen 

tuomat etuisuudet ovat tarkoittaneet myös yksinäisyyden kokemusta, ja mahdollisuudet 

tavata vertaisryhmän jäseniä ovat olleet rajoitettuja pitkien etäisyyksien takia. Vaikka 

oman ammattiryhmän edustajia tai statukseltaan sitä lähellä olevien ryhmien edustajia 

olisikin samalla työmaalla ollut, ovat avoimen sosiaalisen kanssakäymisen kohteet 

olleet vähälukuisempia kuin työntekijäportaalla. Kämppälain ohjeistus henkisestä 

työmaahuollosta lisäsi, ainakin näennäisesti, työnjohdon työtehtäviä, mutta samalla se 

soi heille samanlaista, ellei suurempaakin helpotusta eristäytyneisyyden kokemuksiin 

kuin varsinaiselle kohderyhmälle metsätyöläisille.Yhteys ulkomaailmaan ja 

mahdollisuus viihteeseen saattoi merkitä eristäytyneelle, ilman vertaisryhmää toimivalle 

työnjohtajalle suurta helpotusta arkiseen kokemukseen työyhteisössä.

Mahdollisuus radion kuunteluun, lehtien ja kirjojen lukemiseen, jopa elokuvat ja 

viihdekiertueet tarjosivat vaihtoehdon perinteisille vapaa-ajanviettotavoille 

kämppäolosuhteissa. Vaikka kortinpeluu säilyttikin asemansa useimpien kämppien 

208 Purhonen 1998, 100
209 Huovinen 2012, 70
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ykkösviihteenä, sille oli nyt myös vaihtoehtoja.210 On vaikea sanoa kuinka paljon uudet 

mahdollisuudet vähensivät rahasta pelaamista tai alkoholin viihdekäyttöä 

metsätyöyhteisöissä. Alkoholin kämpille tuonti- ja nauttimiskielto oli tosin voimassa 

muutenkin koko ajan kämppämajoituksen loppuun saakka, mutta luonnollisesti sitä 

rikottiin aika ajoin.Mikäli henkinen työmaahuolto pystyi vähentämään näitä 

lieveilmiöitä, sillä lienee ollut suora vaikutus erilaisten konfliktien, riitatilanteiden ja 

väärinkäytösten yleisyyteen sekä työssäjaksamiseen. Tilanahtauden luoma 

ahdistuneisuus on kuitenkin varmasti lieventynyt viihtyvyyden lisääntymisen myötä. 

Näillä seikoilla on ollut puolestaan merkitystä työnjohdon kohtaamiin haasteisiin 

työyhteisössä. Työntekijöiden jaksaminen ja yleinen käytös ovat todennäköisesti ainakin 

jonkin verran parantuneet, ja tästä johtuen tarve konfliktitilanteiden selvittämisiin 

vähentynyt. Kaikki edellä mainitut seikat ovat toteutuessaan paitsi keventäneet 

työnjohdon työtaakkaa myöskin parantaneet yleistä työilmapiiriä kohtuullisen suljetussa 

ja eristäytyneessä työyhteisössä. Työharjoitteluraporttien kuvauksissa ei eristyneisyyden 

kokemus juurikaan näy muuten, kuin konkreettisena välimatkojen kuvailuna seuraavan 

esimerkin tapaan. ”Täältä huolto tapahtui hevoskuljetuksena työmaalle, ollen matkaa 

15km.”211 Katsoisin työharjoittelijoiden aseman työyhteisössä sellaiseksi, että heidän 

sosiaalinen kanssakäymisensä jätkiin, päiväläisiin sekä kuukausimiehiin oli läheisempää 

kuin varsinaisen työnjohtajan. Tämä johtui pitkälti jo heille määrättyjen työtehtävien 

luonteesta, jotka usein edellyttivät jatkuvaa kanssakäymistä muiden työntekijäryhmien 

kanssa. Toisaalta voisi olettaa esimiesaseman ”uutuuden” ja väliaikaisuuden 

vaikuttaneen suhtautumiseen, mutta  kuinka, sitä on mahdoton arvioida tässä 

yhteydessä. Joillakin työmailla saattoi lisäksi toimia useampia työharjoittelijoita 

samasta oppilaitoksesta samaan aikaan, jolloin aikaisempi tuttuus ja viiteryhmän 

luontainen löytyminen helpottivat eristyneisyyden tuntemuksia. Yksilölliset 

ominaisuudet ja majoituspaikan sijainti vaikuttivat tietenkin myös sosiaalisen 

kanssakäymisen laatuun ja määrään. Jos harjoitteluraportissa todetaan, että ”[s]aimme 

majoittua esikuntakämppään kuukausimiesten puolelle.”212, voidaan olettaa 

työharjoittelijan sosiaalisen kanssakäymisen tapahtuneen pitkälti kuukausimiesten 

parissa.

Jotain eristäytyneisyyden kokemuksesta voi kuitenkin päätellä Lieksan alueella 

työharjoittelussa olleen opiskelijan raportista, missä hän valittaa heikosti järjestetystä 

210  Pakkanen & Leikola 2010, 499
211 Työharjoitteluraportti 32/ 1947
212 Työharjoitteluraportti 15/1949
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henkisestä huollosta, ja kokee etenkin ajanvietelehtien puutteen suurena harmina. Arjen 

katkaisevan poikkeuksellisen tapahtuman hän kuvaa piristävänä asiana. ”Positiivisena 

yllätyksenä voi mainita, että Vapon naapurisavotta järjesti laskiaisena hiihtokilpailut 

päättäjäisine ja palkintojenjakoineen.”213 Ero opiskelukaupunki Kotkan ja 

hakkuutyömaiden periferisyyden välillä oli suuri, mutta asiasta ei raporteissa valiteta tai 

ainakaan haluta valittaa. Opiskelijoilla oli tarve osoittaa pärjäämistään valitsemallaaan 

metsäteknikon uralla ja keskeisenä työympäristönä toimivilla eristäytyneillä savotoilla. 

Metsätyömaiden eristäytyneisyys asutuskeskuksista oli itsestäänselvä, valittuun 

ammattiin kuuluva seikka, jota ei raporteissa tarvinnut erikseen mainita.

10. Uuden ajan enteet

10.1 Työharjoitteluraporttien vuosittainen omaleimaisuus

Olen kertonut tässä asioita  ja tapahtumia sellaisena, kuin ne ovat 
kirjoitushetkellä mieleen palaantuneet. (lainaus työharjoitteluraportista vuodelta 
1949) 214 

Tekstissäni käsittelen työhrjoitteluraporttien sisältöä valikoituneiden 

aihealueiden yhteydessä, liittäen ja kontekstoiden ne sekundaarisista lähdeainestoista 

saamieni tietojen kanssa. Eri vuosina on kuitenkin havaittavissa erilaisia painotuksia ja 

omaleimaisia sisällöllisiä ratkaisuja, jotka haluan selkeyden vuoksi esittää tässä omana 

kokonaisuutenaan. Raporttien sisällöistä on jo neljän vuoden ajalla pääteltävissä 

kehityksen kaari, joka osoittaa taloudellisen tilanteen, sosiaalisten olosuhteiden ja 

motorisoidun tekniikan nopeaa kehitystä metsätyömailla.

Vuoden 1946 raporteille on leimallista, että työmaat ovat usein suhteellisen 

pieniä, ja yleisimmin työnantajana toimi yksityinen yritys ja harvemmin metsähallitus. 

Lähimmäksi esimieheksi on yleisimmin mainittu piiriesimies tai piirityönjohtaja, kun jo 

vuodesta 1947 lähtien alkaa metsäteknikko olla yleisin lähimmän esimiehen titteli. 

Työmaiden pienuudesta johtuen ajalle tyypillistä oli, että ajo- ja tekomiehet olivat hyvin 

usein paikkakuntalaisia, jotka asuivat ja muonittuivat omissa kodeissaan. 

Pitempimatkalaistenkaan majoitusolosuhteista ei juurikaan valiteta, vaikka ne saattavat 

olla armeijan pahvitelttoja tai vanhoista riihistä kunnostettuja asumuksia. Puutteet 

muonituksessa ja varusteissa todetaan ymmärtävään sävyyn, ja paljon huomiota saavat 

213 Työharjoitteluraportti 19/1947
214Työharjoitteluraportti 14/1949
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metsätyömaiden lisäannokset ja Teho-pakkaukset.

Ilmeisesti metsähallinnon isot hankintatyömaat eivät vielä sodan jälkeen vuoden 

1946 alussa olleet saavuttaneet sellaista toimintavalmiutta, että niillä olisi ollut 

mahdollisuus tarjota työharjoittelupaikkoja ja isoja savottoja. Yksityisten yritysten 

valmiudet puunhankintaan olivat joustavampia ja näin ollen nopeammin vastaamassa 

kasvavaan puun kysyntään. Työnjohdon koostuminen piiriesimiehien tasoisista 

henkilöistä heijastelee esimiestason koostumista vanhemmista, jo sota-aikana 

asevelvollisuudesta vapautuneista miehistä ja sitä, että teknikkotason koulutus oli hyvin 

vähäistä sotavuosina. Lisäksi kaksivuotisen metsäkoulun kurssin suorittaneet saivat 

vasta vuodesta 1946 metsäteknikkonimityksen aiemman metsätyönjohtaja nimityksen 

sijaan.215 Työmaat käyttivät enimmäkseen paikallista työvoimaa, jolloin tarvetta 

suuremman miesmäärän majoittamiseen ei useinkaan ollut. ”Suurin osa työmiehistä oli 

paikkakuntalaisia, joten he asuivat kotonaan. Pitempimatkalaiset oli majoitettu työmaan 

lähellä oleviin taloihin.”216. Metsätyömaille kuuluvat lisäannokset jaettiin joko suoraan 

työmailla tai ne sai hakea lähiseudun kaupoista. ”Annokset ostettiin yhteisostona ja 

jaettiin kuittausta vastaan asianomaisilla kuitattu lista palautettiin takaisin 

Kansanhuoltoon.”217 Varusteita myytiin yleisimmin työmaan omista kaupoista, se mitä 

niitä oli saatavissa. Vuonna 1946 raporteissa korostuu etenkin puute kengistä, hevosten 

valjaista ja rehusta.”Arvokkaimpien varusteiden, kuten uusien jalkineiden jako oli 

vaikeaa, km. jalkineita sai 1 parin tuhatta raukkaa kohti.”218 Erilaiset puutteet todetaan ja 

joskus mainitaan niiden johtuvan vaikeasta tilanteesta, mutta asiasta ei 

henkilökohtaisella tasolla valiteta. 

Poikkeuksellinen aika pakottaa työnantajia suhtautumaan huollon järjestämiseen 
suurella vakavuudella. Onhan metsistä saatava irti tavoitteet. Metsätyöläisille, 
hakkuu-, ja ajomiehille pyrittiin jakamaan varusteita, muonaa ja rehua jotta 
mielet edes jotenkin pysyisivät virkeinä. Ikävää vain oli, että kysyntä oli monta 
vertaa suurempaa kuin tarjonta.219

  Hyvä huolto merkitsi työnjohdolle siis myös sitä, että hakkuutavotteissa 

pysyttäisiin. Toiminnan taustalla ja motiivina oli isänmaan nostaminen taloudellisesta 

lamasta, ja tämä tiedostettiin. Teho-pakkaukset mainitaan varsin usein, joten niistä on 

joko pyydetty erikseen raporteissa mainittavan, tai sitten niiden positiivinen vaikutus 

työmotivaatioon on itse todettu mainitsemisen arvoiseksi. ”Teho-pakkauksia jaettiin 

215 Otavan iso tietaosanakirja 5 KUUS-MONS ”metsäopetus” 1963, 1587
216 Työharjoittleuraportti 4/1946
217 Työharjoitteluraportti 14/1946
218 Työharjoitteluraportti 27/1946
219 Työharjoitteluraportti 20/1946
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työmaalla kaikkiaan 37 Kpl. Käsitykseni mukaan tämä oli hyvä työn kiihottaja etenkin 

tupakkaa polttavien miesten keskuudessa.”220 Työvoimasta käytävä kilpailu aiheutti 

ongelmia, kun määrättyjä taulukkopalkkoja ylitettiin yleisesti. Esimerkiksi 

Kuorevedellä sijaitsevalta hankintatyömaalta raportoitiin seuraavasti. ”Palkkaperusteena 

oli ensin asetuksen mukaiset taksat, mutta niillä ei työ lähtenyt käyntiin ollenkaan, joten 

oli pakko korottaa niitä tuntuvasti.”221

Vuonna 1947 työharjoitteluraporteissa korostuu tietoisuus uuden kämppälain 

mukaisista vaatimuksista. Asumisolosuhteet ovat yleisesti ottaen parantuneet, mutta 

niiltä osataan myös vaatia jo edellisvuotta enemmän. ”Asunnot viihtyisiä, sillä virman 

puolesta on tilattu lehtiä ja kummallakin kämpällä on radio vapaasti kuunneltavissa 

kaikille.”222 Epäkohdista valitetaan, koska ne ovat uuden lain hengen vastaisia, ja 

sodasta on kulunut jo vuosi enemmän, joten luultavasti vaatimustasokin on hiljalleen 

noussut, korsuelämän ollessa taas hieman kauempana menneisyydessä. ”Asunnot olivat 

yleensä alapuolella kaiken arvostelun. Majoitus oli järjestetty kolmeen kalasaunaan, 

jonka oli uittoyhtiön rakennuttama kesäkäyttöä varten.”223 Kämppämajoitus ja 

yhteisruokailu olivat jo vallitsevana asumismuotona, koska työmaina alkavat yleistyä 

Metsähallituksen suuret hankintatyömaat, joihin työväki saapuu kauempaa. Henkinen 

työmaahuolto radioineen ja lehtineen, kämppäemäntien valmistamat ruoat ja uuden lain 

mukaiset kämpät erillisine kuivaushuoneineen ovat yleistyneet, mutta paljon löytyy 

vielä poikkeuksiakin. Tilanpuute ja erillisen kuivaushuoneen puute olivat suurimpia 

valituksen aiheita. Esimerkiksi Metsähallituksen Jongunjoen hankintatyömaalla oli 

talvella 1947 majoituksena kolme kämppää ja pahvitelttaa.

Edellämainitut kämpät (teltoista puhumattakaan) eivät osoittautuneet 
tarkoitustaan vastaaviksi, sillä nämä olivat aivan liian kylmiä ollakseen 
ihmisasunnoksi sopivia puhumattakaan minkäänlaisista varusteiden ja valjaiden 
kuivaamisesta, vaikka ne joka ilta ripustettiin kämpän ainoan kaminan 
ympärille.224 

Varusteista, etenkin kengistä oli edelleen pulaa ja miehet saivat usein pukea 

päälleen sodasta tuttua ”muotia”. 

Jalkineet ja vaatetavarapuoli oli hyvin heikko, sillä esimerkiksi jalkineita ei koko 
harjoitteluaikana saatu työmaalle kuin 10 paria niistäkin puolet olivat käytettyjä. 
Vaatetavara oli vanhaa armeijan varusteista korjattuja ja uusittuja, kuten 
puseroita, villapaitoja, housuja ja alusvaatteita, ollen nämä pistevapaita.225

220 Työharjoitteluraportti 14/1946
221 Työharjoitteluraportti 36/1946
222 Työharjoitteluraportti 30/1947
223 Työharjoitteluraportti 19/1947
224 Työharjoitteluraportti 10/1947
225 Työharjoitteluraportti 7/1947
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 Teho-pakkauksien jako laajentui ja sen piiriin pääsivät muutkin kuin 

hakkuutavoitteisiin yltäneet tekomiehet. Tämäkin seikka huomioitiin muutamassa 

raportissa, joten katsoisin seikalla olleen positiivista merkitystä ainakin osalle 

työnjohtajia. ”Työnjohtajat, mittamiehet ja päivämiehet saavat kuukaudessa yhden 

pakkauksen osto-oikeuden.”226 Muonitustilanteen paraneminen näkyy muutenkin 

vuoden 1947 raporteista. Esimerkiksi Lieksan hoitoalueella, jossa majoitus oli huonoa, 

oli kuitenkin elintarviketilanne paranemassa. 

Ylimääräisten annoksien lisäksi oli saatavissa: Silliä, muikkuja, ruotsalaista 
veripalttua ja ameriikkalaista hedelmäjauhetta, sekä ruokakuntia varten 
ylimääräistä sianlihaa. Helmikuun alussa loppui ylimääräinen sianliha ja se 
aiheuttikin, että varsinaiset ”jätkät” muuttivat savottaa...227 

Työvoimapulan vallitessa, oli hyvin järjestetty huolto myös tärkeä kilpailuvaltti 

savottojen työvoiman hankinnassa. 

Vuosi 1948 jatkoi kämppälain vaatimusten mukaisten olosuhteiden 

tiedostamisen linjaa, ja puutteista raportoitiin kärkkäästi, jopa verrattuna edellisen 

vuoden raportteihin.”Yleensä eivät majoituspaikat täysin vastanneet nykyisen 

kämppälain vaatimuksia, mutta koetettiin siihen kuitenkin pyrkiä kaikissa suhteissa, 

missä se suinkin oli mahdollista.”228 Puutetta oli edelleenkin kengistä, mutta nyt 

mainittiin usein myös alusvaatteet. ”Varustetilanne oli heikko varsinkin alusvaatteiden 

kohdalta [...] Jalkineita oli myöskin vähän.”229 Uutena asiana kyseisenä vuonna nousivat 

esiin useat maininnat luottamusmiehistä ja ammattiosastoista, joiden roolia kuvailtiin 

kuitenkin melko passiiviseksi. 

Luottamusmiehiä oli työmaalla kaksi ja kohdistui heidän tehtävänsä pääasiassa 
sellaisten varusteiden jakelun järjestämiseen, joita työmaalle saatiin niukasti. 
(esim.saappaat). Yleensä voi heidän toiminnastaan sanoa, että se oli kokolailla 
passiivista.230 

Teksteistä käy ilmi ammattiyhdistysliikkeen aktivoituminen metsätyömailla. 

Vaikka sen toimintaa ei kuvailla kovinkaan tarkasti, eikä sillä raporteissa mainita olleen 

suurtakaan käytännön merkitystä itse työskentelyyn talvisavotoilla, on niiden 

olemassaolo kuitenkin huomioitu ja katsottu raportoinnin arvoiseksi. Työntekijöiden 

järjestäytymisen tai kommunismin nousun pelko ei millään tavalla heijastu raporttien 

teksteistä. Poliittinen tilanne oli ilmeisesti melko suvaitseva päätellen siitä, että usein 

226 Työharjoitteluraportti 17/1947
227 Työharjoitteluraportti 19/1947
228 Työharjoitteluraportti  3/1948
229 Työharjoitteluraportti 18/1948
230 Työharjoitteluraportti 3/1948
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”Metsähallituksen puolesta lähti kämpille lehtiä, joita oli kolmen eri puolueen...”231 

Ilmeisesti metsätyömaiden henki poikkesi tässä suhteessa aikakauden teollisuustyön 

vastaavasta. Tähän katsoisin olevan mahdollisina syinä työvoiman liikkuvuudesta 

johtuva vähäinen järjestäytymisaste, työmaiden eristäytynyt luonne, urakkapohjainen, 

omaan työpanokseen perustuva palkkaus sekä työmaiden olosuhteita parantaneet 

uudistukset kuten uusi kämppälaki, ylimääräiset elintarvikeannokset, Teho-pakkaukset 

ja mahdollisuus varusteiden hankintaan työmailta. Lisäksi vuonna 1948 korostettiin 

usein sitä, että palkat olivat maksettu nimenomaisesti säädettyjen taksojen mukaisesti. 

Säännöstelemätön hintakilpailu oli ilmeisesti saatu kuriin, ja tätä haluttiin raporteissa 

tuoda ilmi. Vuodelle erityisen omintakeista on usein toistuva valitus toimistotilojen 

pienuudesta. ”Toimisto oli aivan liian ahdas ja tämä vaikeutti työskentelyä.”232 Uusi aika 

näyttäytyy jo yhdessä raportissa, jossa kerrotaan siitä, kuinka traktoreita alettiin käyttää 

Lieksan hoitoalueella puutavaran kuljetukseen. ”Traktorit olivat ainoastaan Catebillar-

merkkisiä telakuljetustraktoreita. […] Melkoisen kalliita pelejä...”, mutta ”[h]evosajoa 

helpoitti tämä traktorikuljetus huomattavasti...”233  Jo vuosina 1913– 1916 oli 

Kemiyhtiön Nuortinkairassa suoritettu puutavaran koneellista ajoa metsistä uittoväylän 

varteen. Tämän ”Nuortin konesavotan” järjesti yhtiön metsäpäällikkö Hugo Richard 

Samberg, jonka mukaan savottaa nimitettiin myös ”Samperin savotaksi”. Konevoimana 

toimivat tuolloin Amerikasta hankitut kaksi höyryveturia234 Tämän jälkeen seurasi 

koneellisessa puunajossa maassamme pitkä tauko. Tapio Vilkuna on kirjoittanut, että 

maataloustraktoreiden varustaminen metsänajoon käynnistyi kiivaana 1950-luvun 

alussa, kun sodan seurauksena alkanut traktoreiden säännöstely alkoi helpottaa. Hän 

kirjoittaa kokeilujen puutavaran traktorikuljetuksissa alkaneen 1950-luvun alussa, mutta 

mitä ilmeisemmin tätä oli kuitenkin tapahtunut jossain muodossaan jo siis vuonna 

1948.235

Vuosi 1949 tuo jo selvästi esiin sen, kuinka koneellinen metsänhoito on 

tuloillaan. Se ei ole vielä lyönyt itseään täysi läpi, mutta merkit tulevasta ovat jo 

nähtävissä. ”Tämän yhteydessä tulkoon mainituksi, että työmaalla oli työtehoseuran 

toimesta kokeiltavana kanadalainen yhden miehen moottorisaha ”Hornet” merkkiä.”236 

Myös autokuljetukset olivat yleistyneet ja niistä oli mainintoja usean työmaan 

yhteydessä. ”Uutta tälle hankinta työmaalle oli se, että puutavaran kaukokuljetus oli 

231 Työhrjoitteluraportti 7/1948
232 Työharjoitteluraportti 23/1948
233 Työharjoitteluraportti 1/1948
234 Pelkonen 1976, 5
235 Vilkuna 2010, 17, 18, 104
236 Työharjoitteluraportti 12/1949
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suunniteltu uutta kuljetusmuotoa hyväksi käyttäen autokuljetuksena, suoraan rautatien 

varteen.”237 Lisäksi vuodelle 1949 on ominaista se, että työmaan kuria ja ilmapiiriä 

kuvaillaan aikaisempaa enemmän. Todennäköisesti opettajakunnan puolesta on pyydetty 

kiinnittämään huomiota kyseisiin seikkkoihin, sillä sen verran yleistä niiden 

kommentointi raporteissa on. Lisäksi mukana on omien harjoitteluaikaisten esimiesten 

ominaisuuksien kuvailua, useimmiten positiivisessa hengessä, ja yleisemminkin hyvän 

metsätyönjohtajan ominaisuuksien kuvailua. Kommentointi heijastelee 

”metsämieshenkeä”, johon liittyy velvollisuus isänmaan edun puolesta 

työskenetelemiseksi.

Työmaalla vallitsi reipas yhteishenki esimiesten ja työläisten välillä. Niinpä 
jokainen tunsi velvollisuutensa hänelle uskottuun tehtävään ja hyvä yhteistyö 
jatkui. Tämän oli ennen kaikkea saanut aikaan työmaan päällikön esimerkillinen 
hillitty ja arvokas esiintyminen alaisiaan kohtaan, mikä sai  alaisessa heräämään 
kunnioitusta ja arvonantoa esimiehelle.238 

Raportoinnista saa vaikutelman siitä, että työnjohtajien omanarvontunto olisi 

aiempaa korostuneempaa. Sanan ”työläinen” käyttäminen aiemmin yleisen ”jätkän” 

sijaan osoittaa mahdollisesti kasvanutta luokkatietoisuutta. Sodan peruja oleva 

ryhmähenki alaisten ja esimiesten välillä on muuttumassa, ainakin retorisella tasolla, 

enemmän rauhan ajan ”normaaliksi” työsuhteeksi. Kämppäolot olivat parin edeltävän 

vuoden kaltaisia. Kämppälain mukaisia kämppiä oli jo suurin osa, mutta vieläkin löytyi 

puutteita.”Kämppä ei kyllä vastannut nykyisen kämppälain asettamia vaatimuksia. 

Ruoka valmistettiin samassa huoneessa, missä miehet asuivat  ja erillistä kuivauskoppia 

ei ollut.”239 Muonitus- ja varustetilanne oli ilmeisesti parempi kuin aiemmin, koska 

niistä oli huomattavan vähän erillisiä mainintoja. ”Säännöstelyn aikaiset lyhyttavara 

varastot sekä yleensä työmaan kauppa oli jo suurimmalta osalta luovutettu liikkeille.”240

Raporttien sisällöissä tapahtuvat muutokset luovat selkeän kehityskaaren sodan 

jälkeisestä aineellisesta puutteesta kohti parempia aikoja. Niistä voidaan myös lukea 

koneellisen metsänhoidon ensiaskelista ja rationaalisemman metsänhoidon saapumisesta 

maahamme aiemman käsityön leimaaman ja ”inhimilliseen” sosiaaliseen 

kanssakäymiseen perustuvan työnjohtamisen tilalle. Raporteista on nähtävissä muutos 

sekä aineellisessa että henkisessä metsätyönjohtokulttuurissa.

237 Työharjoitteluraportti 11/1949
238 Työharjoitteluraportti 15/1949
239 Työharjoitteluraportti 22/1949
240 Työharjoitteluselostus 26/1949
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10.2 Työharjoittelutehtävät ja niiden muuttuminen

Metsäteknikko-opiskelijoiden työtehtäviin kuului usein juuri kuukausimiesten 

suorittamia tehtäviä, mutta myös paikalliselle työnjohdolle kuuluvia töitä. Heidän 

roolinsa työharjoittelijana oli käsitykseni mukaan jossain kahden hierarkian välissä. He 

olivat tulevia työnjohtajia, mutta joutuivat myös tekemään hierarkialtaan alempia 

työtehtäviä. Harjoitteluraporteista käy hyvin ilmi, kuinka tarkastelukauden alussa 

vuonna 1946 harjoitteluajan työtehtävät olivat hyvin monipuolisia, mutta ovat 

muuttuneet vuonna 1949 pitkälti jakomiehen eli ”metsänhiihtäjän” töiksi. Vuonna 1946 

Ab J.W.Enquist Oy:lla Lielahdessa ollut opiskelija suoritti esimerkiksi seuraavia 

työtehtäviä. ”1.Tukkien ja pintatavaran ostaja 2.Ostojen arviolaskennat ja 

palkkauslistojen tekoa 3.Tukkien leimausta 4.Ajomittauksia 5.Tukkien ja puutavaran 

vastaanottomittauksia 6.Rantamittauksia 7.Tukkien teon ja ajatuksen työnjohtoa”241 

Vuonna 1949 saattoi puolestaan hiukan tuskastuneen oloinen oppilas raportoida: ”Kuten 

saattoi arvata, jouduimme heti ensimmäisenä päivänä jakomiehiksi ja sitä työtä riittikin 

koko harjoitteluajaksi...”242 ”Metsähiihtäjänä oleminen ei ollut fyysisesti aina niitä 

kevyimpiä esimiestasolle kuuluvia työtehtäviä, mutta kyseisenä vuonna ilmeisesti varsin 

odotettavaa. Samana vuonna kirjoitti toinen opiskelija työstään jakomiehenä Jongunjoen 

hoitoalueela ”...osalleni sattuivat pisimmät hiihtomatkat (työmatkat vaihtelivat 12-

25km) päivässä...” Opiskelija kirjoitti vielä loppukaneetissaan, että ”[y]leisvaikutelmana 

saattoi panna merkille, että rationalisoinnilla on metsätymaillamme vielä pitkä matka 

taivallettavana...”243

On vaikea sanoa mistä edellä mainitun kaltainen kehitys työtehtävien kohdalla 

johtui. Olivatko asenteet työharjoittelijoita kohtaan muuttuneet, vai oliko heidän 

työpanokselleen tarvetta juuri ”metsänhiihtäjinä” kyseisenä aikana? Ehkäpä 

rationaalisemman metsänhoidon tuleminen näkyikin juuri siinä, että fyysisesti 

kovimpiin paikkoihin laitteettiinkin hyväkuntoisiksi oletetut nuoret miehet. Myös sota-

aikana lamassa ollut metsäalan koulutus oli toiminut tehokkaasti jo muutaman vuoden 

ajan, ja erilaisiin kuukausimiehen tehtäviin riitti jo aiempaa enemmän valmiiksi 

koulutettuja tai työssä kouliintuneita miehiä.

241 Työharjoitteluraportti 3/1946
242 Työharjoitteluraportti 15/1949
243 Työharjoitteluraportti 25/1949
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10.3 ”Kempsut” ja ”Hornetit”

Olen kuvannut tutkielmassani sodanjälkeisiä vuosia siirtymäaikana 

vanhakantaisesta metsätaloudesta kohti uutta, rationaalisempaa toimintaa kohti. Tämä 

näkyy tarkastelujaksoni aikana tapahtuvina muutoksina niin aineellisessa kuin 

henkisessäkin tomintaympäristössä. Konkreettisia muutoksia on havaittavissa etenkin 

kuvauksissa motorosoidun työvälineistön käytöstä vuoden 1949 harjoitteluraporteissa. 

Henkisen arvomaailman rationaalistumisesta voidaan lukea samaisen vuoden lukuisista 

kuvauksista työmaiden kurista ja järjestyksestä, sekä ”metsämieshenkisistä” tehokkuutta 

ylistävistä kommenteista. Työvoima- ja aineellisen pulan helpottaminen on siirtänyt 

tarkastelukulman tehokkuuteen aiempaa enemmän. Huonot varusteet, vähäinen ravinto 

ja huutava pula metsätyömiehistä ovat taakse jäämässä olevaa elämää, ja kun puitteet 

ovat kunnossa, voidaan vaatia tehokkuutta. Katsoisin kyseessä olevan siirtymisen 

arvorationaalisesta toimintamallista lähemmäksi välineellis-rationaalista toimintamallia. 

Seppo Juutilainen on todennut, että ”II maailmansodan jälkeen Suomen ay-liike 

vahvistui ja metsätyövoiman hinta kohosi. Metsäteollisuus vastasi tähän aloittamalla 

metsätyön rationalisoinnin ja mekanisoinnin.”244 Hän katsoo, että rationalisoinnin aloitti 

Työtehoseuran metsäosasto jo vuonna 1942, jolloin painopiste oli aluksi 

hakkuutyövälineiden ja ajokaluston kehittämisessä. Varsinaisesti rationalisointi pääsi 

hänen mukaansa vauhtiin kuitenkin vasta sodan jälkeen, kun metsäteollisuus pyrki 

reagoimaan vallitsevaan työvoimapulaan.245 

Puutavaran autokuljetukset ja moottorisahojen koekäytöt ovat saaneet monia 

kuvauksia vuoden 1949 raporteissa. Autot olivat jo melko yleisesti käytössä, ja monet 

raportit todistavat GMC merkkisen auton paremmuutta Fordiin verrattuna. 

Nykyisin laajasti käytössä olevat vakiovaunut kuten amerikkalainen Ford 
osoittautuivatkin liian heikoiksi. Parhaimmat päivätulokset saavutti 10 pyöräiset 
nk. ”Kempsut” ajaen päivässä 3 kertaa.246  ...mielenkiintoisimpana ja parhaiten 
vaihtelevaan maastoon soveltuvana pidän ns. ”Kempsua” (muuta nimeä en tiedä) 
[…] Tänne yritti ensin kaksi uutta Ford S:a ja kävivätkin varaspaikalla 
kääntymässä, mutta palasivat ilman kuormia. Matkalla oli jääty suohon 
useampia kertoja... 247 

Jos autot olivatkin jo yleisesti hyväksyttyjä työvälineitä, olivat moottorisahat 

vielä uusi ja kokeiluasteella oleva ilmiö, johon suhtauduttiin vielä varauksella. 

244 Juutilainen 1988, 104
245 Juutilainen 1988, 36
246 Työharjoitteluraportti 9/1949
247 Työharjoitteluraportti 8/1949
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Ensimmäinen työtehoseuran järjestämä moottorisahakurssi järjestettiin juuri vuonna 

1949.248”Erikoisuutena tällä työmaalla oli kanadalainen ”Hornet” moottorisaha. […] 

Hintaa kuulemma nostaa se, että niistä täytyy maksaa n.s. ylellisyysveroa, joka on hyvin 

ihmeellistä sentään maassa, jolle metsät ja metsätyöt ovat elintärkeät tekijät.”249  Toinen 

raportoija kirjoittaa Koitereen hoitoalueella koekäytössä olleesta moottorisahasta 

melkein kolme sivua. ” … tällä kaadettaessa puita ei saatu aina haluttuun suuntaan 

kaadettua. […] Kone oli kaadettuja puita leikatessa käytännöllisempi kuin niitä 

kaadettaessa. ”250 Ongelmia tuntuivat tuottavan myös laitteen heikko kytkimen 

säädinvipu ja yli 20 kilon paino. ”Koneen vikana oli kuulemma heikko kytkimen 

säätimen vipu, joka oli molemmista kokeilukoneista mennyt rikki.”251

10.3 Kuri ja ilmapiiri välineellis-rationaalisemman toiminnan merkkeinä

Kurin ja ilmapiirin kuvailu, sekä alaisten kutsuminen työläisiksi tai 

työntekijöiksi jätkä nimityksen sijaan, on vuonna 1949 korostuneempaa kuin aiempina 

vuosina. Kuri ja ilmapiiri kuvataan työn sujumisen kannalta tärkeiksi seikoiksi, joiden 

arvo määräytyy niiden työpanosta edistävien ominaisuuksien mukaan. ”Mitään lakkoja 

ja palkkariitoja ei työmaalla sattunut, vaan sujui työ kaikinpuolin rauhallisesti ja 

tyydyttävästi myös työtuloksiin nähden.”252  Ajalle ominainen ”metsämieshenki” ja sen 

tiedostaminen kuvastuu hyvin tässä Nurmeksen hoitoalueella työskennelleen teknikko-

opiskelijan raportin lopputekstissä. 

Moninaiset vaikeudet voitettuuan saa metsämies vihreän kultamme 
kaukaisiltakin salonpohjukoiltamme liikkeelle jalostuspaikkojamme kohti. 
Siispä yhteisvoimin turvaamaan maamme metsien tulevaisuutta, sillä metsien 
turvin on hyvinvointimme tulevaisuudessakin turvattua.253 

Työvoimasta ei ollut enää pulaa, joten sen laadulle saatettiin asettaa aiempaa 

kovempia vaatimuksia.Omaa painettaan työsuoritusten parantamiselle loivat 

sotakorvaukset, joiden oli pysyttävä aikataulussa. ”Venäläiset valvoivat sotevan 

toimituksia ja hankintoja jo niin kaukaa, että tarkastivat oliko laivanrakennuslankut 

määräpäivästä kuivumassa.”254  Neuvostoliiton uhka ei loppunut rauhaan, vaan sen 

asettamat korvausvaatimukset vaikuttivat metsätyönjohtamiseen savotoilla. 

248 Haikari 2012, 287
249 Työharjoitteluraportti 18/1949
250 Työharjoitteluraportti 12/1949
251 Pakkanen & Leikola  2010, 304, 306 ; Työharjoitteluraportti 18/1949
252 Työharjoitteluraportti 22/1949
253 Työharjoitteluraportti 13/1949
254Työharjoitteluraportti 27/1949
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Aikatauluissa pysyminen oli kansallisen turvallisuuden kannalta tärkeää, ja tämä lisäsi 

osaltaan tarvetta työtehon nostamiseen rationalisoinnin kautta.

 Sosiaalisten olojen yleinen kohentuminen ja työvoiman saatavuuden 

paraneminen vähensivät työnjohdon tarvetta huolehtia heikommassa asemassa olevista 

henkilöistä. Sodassa pahasti invalidisoituneet aseveljet löysivät paikkansa yhä 

useammin muualta kuin heille soveltumattomilta raskailta tukkisavotoilta. Heidän 

selviämisestään ei enää ollut niin usein hyväntahtoisen metsätyönjohtajan varassa. 

Myöskään työsuorituksiltaan heikkoja työntekijöitä ei enää ollut tarve tai varaa pitää 

palkkalistoilla. Laadukasta työvoimaa oli yhä paremmin saatavilla. Arvorationaalinen ja 

traditionaalinen metsätyötoiminta alkoi hiljalleen väistyä uudemman välineellis-

rationaalisemman toiminnan tieltä. On kuitenkin muistettava, että välineellis-

rationaalisemman toimintatavan taustalla oli suuri puun kysyntä, mitä pyrittiin 

tyydyttämään. Puu oli jälleenrakennusajan ykkösmateriaali, ja Maatalousministeriön 

Asuntoasianosasto arvioi vuonna 1947, että pelkästään siirtoväen kaikkiin rakennuksiin 

kuluisi yhteensä noin 7,1miljoonaa kuutiota puutavaraa, 3,8miljoonaa kuutiota 

kattopäreitä ja 11,4miljoonaa kuutiota sahanpurua ja kutterinlastuja sekä ikkunoita ja 

ovia. Tämän puuntarpeen tyydyttäminen jätti vähemmälle huomiolle myös 

metsänhoitoon liittyvät asiat. Metsän mahdollisimman hyvää kasvua edistävä toiminta 

tuli suuremman huomion kohteeksi vasta, kun huonoimmista ajoista oli päästy ohitse.255 

12. Hyvä metsätyönjohtaja

12.1 Aikansa kasvatti

Jälleenrakennuksen kauden työntekijäideaaliin kuului suhteellisen selvärajainen 
ammattitaito ja toimiminen yhteiskuntaharmoniaa tukevana ja materiaalista 
hyvinvointia tuottavana kansakunnan rakentajana. (Jussi Turtiainen ja Ari 
Väänänen tutkimuksessaan suomalaisesta työntekijyydestä)256

Veikko Huovisen metsätyönjohtaja 1940-luvun lopulla on sodan kokenut, 

miehistään välittävä, heikoimmistakin huolehtiva, metsämieshenkinen reilu mies.Hänen 

työnjohtajatyyppinsä on koulutuksen saanut ja täten jätkiä ainakin sivistyksellisesti 

”fiksumpi” henkilö, jota alaiset kohtelevat ”metsäherrana” kunnioittavasti. Poikkeavasti 

tästä mallista käyttäytyvä metsätyönjohtaja on erikoisuus, joka ei täytä kulttuurisia 

255 Kietäväinen & Virtanen 2008, 136, 137, 165
256 Väänänen & Turtiainen  2014 b, 265

66



odotuksen struktuureja. Luotu mielikuva on varsin ihanteellinen ja sopii yleisempäänkin 

romanttiseen ja isänmaalliseen käsitykseen tukkityömaista. Kirjailijan käsitys pohjautuu 

pitkälti hänen henkilökohtaisiin kokemuksiinsa aikakauden hankintatyömailta ja näin 

ollen perustuu silminnäkijähavaintoihin, jotka on tosin myöhemmin esitetty 

nostalgisoivaan sävyyn. Tietokirjallisuudesta ja raporteista lukemani tekstit nostavat 

myös esiin aikakaudelle tyypillisen idealistisen metsätyönjohtajan, joka pyrkii 

toimimaan ihanteidensa ja arvojensa mukaan myös käytännön työssään. Vaikka kuva 

onkin siloiteltu, ei se kuitenkaan ole välttämättä niin siloiteltu, kuin tämän tutkielman 

kirjoitushetken perspektiivistä voisi kuvitella. Sodassa ryhmäkuriin, yhteiseen 

tavoitteeseen ja arvomaailmaan sitoutunut nuori mieshenkilö on jatkanut rauhan aikana 

ammatissaan samankaltaista sitoutumista tärkeäksi katsomiinsa arvoihin. Pyyteetön ja 

yhteisön hyväksi tehtävä työ on ollut heille tärkeä arvo. Aineiston kriittinen luenta 

auttaa ymmärtämään, että metsätyöjohtajuus on ollut todellisuudessa kuvattua 

ristiriitaisempi ilmiö, mutta se ei saa kuitenkaan viedä pois sitä todellista sitoutumista ja 

oman roolin tärkeyden ymmärtämistä silloisessa yhteiskunnan 

jälleenrakennusvaiheessa, jossa tutkimani yksilöt toimivat. Max Weber on sanonut, ettei 

nykyajan ihminen kykene parhaalla tahdollakaan kuvittelemaan sitä merkitystä, joka 

uskonnollisella tietoisuudensisällöllä on ollut käyttäytymiselle, kulttuurille ja 

kansanluonteelle.257 Vaikka hän tarkoittaakin historiallisesti kauempana olevia aikoja ja 

puhuu nimenomaisesti uskonnosta, voi samankaltaista lähestymistapaa noudattaa myös 

1940-luvun arvomaailmaan nähden. Katson, että Weberin tarkoittamat uskonnolliset 

arvot ja tutkimalleni aikakaudelle ominaiset isänmaallisuutta ja ”asevelihenkeä” 

korostavat arvot kummatkin, aiheuttavat samankaltaista arvorationaalista ja affektiivista 

toimintaa, joka saattaa olla vierasta nykyajan rationaalisuutta korostavassa ilmapiirissä.

12.2 Reiluutta ja hämäläistä rauhallisuutta

Tämän kyseessä olevan arvomaailman edustajia olivat myös ne metsäteknikko-

opiskelijat, joiden raportteihin tutkielmani suurimmaita osiltaan pohjautuu. Vuonna 

1946 ei omia esimiehiä vielä teksteissä kiitelty ja ylistetty samaan tapaan kuin vuonna 

1949. Esimiesten kuvailu jäi suurimmaksi osaksi heidän työtehtäviensä kuvailuun tai 

eräässä tapauksessa jopa moitteeseen velvollisuuksien laiminlyömisestä 

Yhtenä huomioon otettavana seikkana tulkoon vielä mainituksi, ettei 
työmiehille maksettu työntekijäin vuosilomalain 9§:n 1.momentin mukaista 

257 Weber 1990, 136
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lomakorvausta, vaikka asiasta erikoisesti huomautin tilin maksun yhteydesä 
lähimälle esimiehelleni. Ei kuulemma ole ollut tapana maksaa.258

Kuitenkin työnjohdolle on, työnjohtoraporttien antaman kuvan mukaan, ollut 

tärkeää reiluuden ja tasapuolisuuden kautta saavutettu luottamuksellinen suhde alaisiin.

 Toisessa vuodelta 1946 olevasta kirjoituksessa kuvaillaan hyvän työnjohtajan 

ominaisuuksia vuodelle epätyypillisen suoraan. ” Kokemukseni mukaan ystävällinen 

esiintyminen työntekijää kohtaan, joka aikaansaa jonkinlaisen tuttavuuden – 

yhteenkuuluvuuden tunteen on myöskin suuri tekijä asiassa.”259 

Seuraavanakaan vuonna ei harjoitteluraporteissa kuvailla hyvän työnjohtajan 

ominaisuuksia suoraan, mutta tästä toimintatapaa koskevasta sitaatista on luettavissa 

tasapuolisuuden ja reiluuden olleen ainakin yksi arvostettu ominaisuus. 

”Tasapuolisuutta olen koittanut noudattaa mikäli suinkin on mahdollista ollut, palstan 

antoin nähden.”260 Vielä vuoden 1948 raporteissakaan ei omien esimiesten kehuminen 

ole yleistynyt, mutta pari kuvausta hyvän työnjohtajan ominaisuuksista löytyy.

Samaten onnistumisen edellytyksenä on, että hyvä työmaan henki säilyy, mikä 
saavutetaan reilulla miesmäisellä esiintymisellä, jos on sanottavaa sanoo sen, 
sillä tukkijätkä ymmärtää sen milloin hän on väärässä. Jos työnjohto on 
leväperäinen ja saamaton, niin jätkä sen kyllä heti huomaa ja tekee työnsä myös 
sen mukaisesti. 261 

Joskus paikallinen työväestö ja paikallinen työnjohtaja saattoivat olla 

tuttuja toisilleen jo ennalta.

...melkein kaikki työmaalla olevat miehet olivat työnjohtajan henkilökohtaisia 
tuttuja ja onhan selvää, että kohtelusta yleensä, mihin tämäkin viittaa, riippuu 
paljon työväen saanti työmaalle ja pysyminen siellä etenkin silloin, kun 
hakattava metsä on laadultaan niinkin heikko, kun k.o. Metsä oli. 262 

Edeltävissä sitaateissa tulee esiin hyvän työnjohtajan merkitys jätkien 

työpanokselle ja yleensäkin työvoiman saamiselle ja pysymiselle savotalla. Samalla 

niistä voi myös lukea, että jätkällä on ollut viime kädessä päätäntävalta siitä, kenen 

alaisuudessa hän suostuu työtään tekemään. Jätkäperinteessä korostuva vapaus on sotien 

jälkeisinä työvoimapulan vuosina ollut konkreettinenkin ilmiö, jossa tietyissä rajoissa 

joillekin on ollut mahdollista valita työpaikkansa eri savottojen välillä.

Vasta vuonna 1949 alkaa suorempi omien esimiesten kuvailu yleistyä. 

Kuvaukset ovat positiivisia, usein jopa ylistäviä. On mahdollista, että kehumisen 

258 Työharjoitteluraportti 23/1946
259 Työharjoitteluraportti 40/1946
260 Työharjoitteluraportti 26/1947
261 Työharjoitteluraportti 10/1948
262 Työharjoitteluraportti 26/1948
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taustalla on ollut halu vaikuttaa tulevaisuuden työnsaantiin, mutta varmasti mukana on 

myös aitoa ihailua onnistuneesti toimineita esimiehiä ja näiden ominaisuuksia kohtaan. 

Seuraavankaltaiset tekstit olivat kyseiselle vuodelle hyvin ominaisia. ”Työmaalla vallitsi 

hyvä kuri ja järjestys. Tähän oli epäilemättä suuresti vaikuttanut työmaajohtaja. Hän oli 

kaikin puolin mallikelpoinen esimiestyyppi.”263 Yksi ominaisuus hyvälle työnjohtajalle 

oli myös se, että hänellä on käsitys johtamansa työmaan tilanteesta ja kosketus siihen.

”Oppia ikä kaikki”, sanotaan ja täältä opin erikoisesti se, ett´ei pidä liikaa 
luottaa toisten harkintakykyyn, vaan liikkua ahkerasti työpaikalta toiselle. Näin 
pysyy todellinen tilannekuva työmaasta, eikä vastaava työnjohtaja menetä 
otettaan työmaahan.”264 

Savonlinnan hoitoalueella vaikuttaa toimineen varsin esimerkillinen työnjohtaja, 

metsäteknikko, jota kuvaillaan seuraavasti. 

Hän oli aina tietoinen pienimmistäkin töistä. Vaikka hän oli karjalainen, niin 
silti häntä ihmiset rauhallisuuden ja maltillisuuden puolesta luulivat 
hämäläiseksi. Näistä viimeksi mainituista ominaisuuksista johtuen hänelle ei 
sattunut kertaakaan vielä tileissäkään pienintäkään erehdystä. 265

Ystävällisyys ja reiluus alaisia kohtaan ovat ominaisuuksia, joita tunnutaan 

arvostettavan, sillä niiden katsotaan lisäävän alaisten työmoraalia. Miehekäs ja suora 

esiintyminen, sekä liikkuminen fyysisesti työmaalla lisäävät puolestaan työnjohtajan 

arvostusta. Rauhallisuus ja maltillisuus ovat ominaisuuksia, jotka puolestaan herättävät 

luottamusta ja lisäävät auktoriteettia. Kun nämä ominaisuudet liittyvät vielä tarkkaan, 

virheettömään työskentelyyn, saadaan kuva työnjohtajaideaalista. Edellä mainittujen 

ominaisuuksien lisäksi on kuitenkin myös tärkeää, että hankintatyömaan tavoitteet on 

saavutettu. Työntekijöiden oikeanlainen kohtelu on paitsi arvopohjaista, myöskin 

välineellinen keino saavuttaa vaadittavat työtavoitteet. Itselleni on tutkimustyöni aikana 

muodostunut käsitys siitä, että tämä arvopohjainen ajattelu olisi tarkasteluajanjaksona 

liikkunut yhä enemmän kohti rationaalis-välineellistä ajattelutapaa. Perusta 

työntekijöistä huolehtimiseen on aluksi ollut enemmänkin sodasta peräisin olevaa 

”asevelihenkeä” , mutta muuttunut hiljalleen kohti sen funktionaalista arvoa.

Professori Juha Siltalan mukaan laadullisilla hyvinvointimittareilla mitaten 

talouskasvu lakkasi 1970-luvun alussa tuottamasta automaattisesti hyvinvointia, ja 

työttömyys lisääntyi sekä reaalitulojen kasvu pysähtyi. Kilpailu työpaikoista on 

koventanut asenteita ja korostanut hedonistisia arvoja solidaarisuuden kustannuksella. 

Ongelmana on, että ihmisten rajattomat tarpeet synnyttävät töitä, mutta eivät 

263 Työharjoitteluraportti 24/1949
264 Työharjoitteluraportti 8/1949
265 Työharjoitteluraportti 14/1949
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työpaikkoja, joiden haltijat tulisivat toimeen. Tarpeellistakin työtä jää hänen mukaansa 

tekemättä, koska kaiken pitäisi tuottaa vertailukelpoista voittoa.266 Siltalan näkemykset 

nykyajan työelämän piirteistä luovat hyvää vertailupohjaa 1940-luvun lopun 

savottatyömaiden olosuhteille. Hänen mukaansa esimerkiksi yksittäinen työntekijä on 

nykyisin irtisanomisten muodossa uhrattavissa yksittäisten yritysten selviämisen ja 

menestyksen eteen.267 Ajatusmalli, joka heti sodan jälkeen vallinneessa työvoimapulassa 

ja aseveljistä välittämisen hengessä olisi tuntunut vieraalta, mutta joka työvoimatarpeen 

vähentyessä, ja sodan jäädessä yhä kauemmas, yleistyi jo 1940-luvun lopussa.

13. Johtopäätökset

13.1 Muutoksen tuulet

Ominaista tutkimani ajanjakson savotoille on, että niiden käyttämät 

työskentelytavat ovat pitkälti sotaa edeltäneeltä ajalta, koska sotaa käyvässä maassa 

metsätyömaiden kehitys on ainakin huomattavasti hidastunut, jos ei peräti joiltain 

osiltaan pysähtynytkin. Sota on vaikuttanut rauhan tultuakin metsätyömaihin etenkin 

suurena puun kysyntänä, ja tästä johtuvana työvoimapulana, huomattavana materiaali- 

ja elintarvikepulana, sodasta lainautuvana retoriikkana sekä  työtovereista välittämisen 

ja huolehtemisen henkenä.

 Metsätyönjohtajuutta leimaa selkeästi havaittava käsitys oman työn 

merkityksestä yhteiskunnan kehitykselle, ja tästä tietoisuudesta kumpuava vahva 

motivaatio, jota on kutsuttu myös metsämieshengeksi. Kuitenkin on nähtävissä jo uuden 

aikakauden, rationaalisemman ja koneellisemman metsänhoidon saapuminen. 

Moottorisahojen tulo ja autojen käytön yleistyminen rekien sijaan ajoittuu juuri 1950-

luvun vaihteeseen, joten asettamani rajaus tutkimusajankohdaksi on suhteellisen 

lyhyestä kestostaan huolimatta omaleimainen ja piirteiltään selkeästi erottuva. Sen alun 

ja lopun välillä on havaittavissa muutos uuteen. Sodanjälkeiset vuodet edustavat 

muutostilaa, jota leimaavat monet sodasta aiheutuneet ongelmat. Se mitä tietyssä 

yhteisössä tiettynä aikana pidetään sosiaalisina ongelmina, määräytyy Pekka 

Hakkaraisen mielestä konstruktionistien mukaan yhteiskunnallisten 

määrittelyprosessien kautta.268

266 Siltala, Juha 2007, 694, 700, 710
267 Siltala, Juha 2007, 395-419
268 Hakkarainen, Pekka 2004, 256
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 Pierre Bourdieun käyttämät käsitteet ”suuri kurjuus” ja ”pieni kurjuus”, 

tarkoittavat tiivistäen olosuhteiden kurjuutta suhteessa siihen, mihin kukin niitä 

vertaa.269 Sodanjälkeisen Suomen talvisavottaolosuhteet edustaisivat maamme nykyisiin 

työoloihin nähden ”suurta kurjuutta”, mutta juuri sodasta palanneille talvinen 

metsätyömaa on edustanut parannusta aiempiin olosuhteisiin. Jatkuva kuolemanpelko ja 

epävarmuus oli vaihtunut kovaan, mutta rauhan aikana tehtävään työhön. Ravintoa ja 

varusteita on niukasti, mutta kuitenkin riittävästi välttämättömään joka päiväiseen 

selviämiseen. Jopa verrattuna vuoden 1939 sotaa edeltäneeseen tilanteeseen, sodan 

jälkeisten vuosien olosuhteet ovat edustaneet köyhemmälle maalaisväestölle 

pikemminkin pientä kuin suurta kurjuutta. Mannheimilainen avainkokemus sota ja sitä 

edeltäneet lapsuuden kokemukset agraarin arvomaailman jakamassa yhteisössä olivat 

juurruttaneet metsätyön ammattilaisiin tietynlaisia ihanteita ja toimintatapoja, joita sota-

ajan oloissa entisestään korostettiin ja ylläpidettiin. Taistelumoraalin kannalta tärkeäksi 

koettu uskonnollinen moraali, isänmaallisuus ja aseveljistä huolehtiminen ei loppunut 

rauhan tuloon, vaan arvorationaalinen toiminta jatkui metsätyönjohtajien osalta vielä 

työelämässäkin. Mediassa ja puheessa metsätyö vertautui taisteluun, jossa isänmaan 

tulevaisuus oli taistelijoiden suoritusten varassa. Vertauskuvallisella puheella saattoi olla 

ainakin osaltaan propagandistisia tavoitteita, jotta sodassa osoitettu uhrautuvuus ja 

kovissa oloissa toimiminen saattaisiin valjastettua rauhanajan talouselämän käyttöön. 

Metsätyön arvoa tuotiin esiin jopa kaupallisissa mainoksissa, joiden avulla 

metsätyöväestön omanarvontuntoa ja ammattiylpeyttä saatiin nostettua, vaikka 

metsätyömiehen palkkataso ei aina niin korkeaksi noussutkaan.

Metsätyönjohtajissa arvomaailma näkyi niin sanottuna ”metsämieshenkenä”. 

Heidän arvomaailmassaan kyseinen henki tarkoitti tietynlaista reiluuttaa alaisia kohtaan, 

mutta myös metsän tehokasta hyväksikäyttöä, jossa metsätyömiehen työpanos tuli 

hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. Ensimmäisinä vuosina on havaittavissa, kuinka 

arvorationaalinen toiminta ilmenee etenkin toisista ihmisistä välittämisenä. Esimerkiksi 

vähäisiä varusteita jakaessa on ollut tärkeää antaa niitä eniten tarvitseville. 

Kirjallisuudesta välittyy myös kuva metsätyönjohtajasta, joka palkkaa 

sotainvalideja töihin, vaikka tietää näiden työpanoksen jäävän heikoksi. Tälläinen 

humaani toiminta voidaan tulkita myös affektiviseksi toiminnaksi, joka ohjautuu 

tunteista tai affekteista käsin. Ensimmäisiä vuosia sodan jälkeen leimaa myös selkeän 

traditionaalinen toimintatapa. Vanhat työmenetelmät ja asumisolosuhteet ovat 

samanlaiset kuin ennen sotia. Käyttäessäni käsitteitä affektiivinen, traditionaalinen, 
269 Nieminen 2014. HS 1.11.2014.
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välineellis-rationaalinen ja arvorationaalinen toiminta, viittaan Max Weberin 

toimintatypologiaan, jossa inhimillinen toiminta on joko instrumentaalisesti ratio-

naalista tai traditionaalista ja joko arvorationaalista tai affektuaalista.270

13.2 Pieni ja suuri kurjuus

Vaikeasta pula-ajasta huolimatta ratkaisu selviämiseen oli tiedossa. Maassamme 

oli saatavissa hyödykettä, jolla oli valtavat markkinat jälleenrakennettevassa 

Euroopassa. Puuta vaativat myös Neuvostoliittoon maksettavat sotakorvaukset. 

Metsäteollisuus tarvitsi rationalisointia, jotta hakkuutavoiteet saavutettaisiin ja 

taloudellista nousua saataisiin pidettyä yllä. Erotuksena nykyiseen työelämän 

rationalisointiin irtisanomisia ei katsottu ratkaisuksi, vaan työvoimaa tarvittiin ja paljon. 

Tämä aiheutti jopa valtion talouden kannalta epätervettä palkkakilpailua. Koko 

väestöpohja oli sitoutunutta omalla työllään luomaan hyvinvointia, koska kyseessä oli 

koko yhteisen isänmaan tulevaisuus. Juha Siltala katsoo nykyisenä trendinä 

enemmänkin olevan, että yksittäiset työntekijät ja heidän hyvinvointinsa voidaan uhrata 

yksittäisten yritysten selviämisen ja menestyksen eteen. Uhrautumisella ei enää auteta 

kansaa ja maata, vaan hyödyn koetaan koituvan kaupallisten yritysten omistajille.271 

Tälläinen välineellis-rationaalinen ajattelutapa alkaa orastaa jo 1940-luvun loppupuolen 

metsätyömaillakin, vaikka jaettu kokemus sodasta ja sen jälkeisestä puutteesta vielä 

yhdistivät ihmisiä aiheuttaen nykyistä arvorationaalisempaa toimintaa.

Nopea vaatimus työnteon tehostamiseen juonsi valtavasta puuntarpeesta. Muutos 

työmenetelmissä ja työmiesten työtehon vaatimuksissa kulkee käsi kädessä työmaan 

kehittyvien sosiaalisten olosuhteiden kanssa. Olosuhteiden parantuminen oli 

kilpailuvaltti työvoiman saamisessa, mutta myös työtehoa lisäävä parannus. Katsoisin 

sen myös olleen tärkeä motivointiseikka metsätyömaillamme. Propagandassa 

hyvinvointia rakentaneille metsätyöntekijöille itselleen saatiin osoitettua, että työ 

hyvinvoinnin edistämiseksi tuli myös heidän itsensä hyväksi. Vuonna 1949 on 

havaittavissa jo motorisoinnin yleistyminen hankintatyömailla. Autokuljetukset ovat 

arkipäivää jo monilla savotoilla, ja ensimmäiset moottorisahatkin ovat saapuneet 

koulutus- ja koekäyttöön. Justeeri, pokasaha, kirves ja hevosreki ovat vielä laajalti 

käytössä, mutta muutos on jo ilmassa. Työnjohtajat puhuvat työläisistä ”jätkien” sijasta, 

270 Weber  1978, 24-25
271 Siltala, Juha 2007, 395-419
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ja työpaikan kuri ja ilmapiiri saavat entistä enemmän huomiota osakseen. Sosiaalisten 

olosuhteiden yleinen parantuminen vähentää tarvetta huolehtia yksilötasolla toisista 

ihmisistä. Aiempi auttamisen halu ja välittämisen ilmapiiri vähenee, kun valtiovalta 

pystyy takaamaan kaikille yhä paremmat selviämisen edellytykset. 

 Vielä 1950-luvun työelämässä arvostettiin maskuliinisuutta, ahkeruutta ja sisua. 

Nykyisin korostuvat myös feminiiniset ja pehmeämmät arvot, kuten emotionaalinen 

läsnäolo.272 Onkin erikoista, että nykyisen työelämän vaatimukset silti toimivat 

huomattavan paljon rationaalis-välineellisemmältä pohjalta kuin sodanjälkeiset 

metsätyömaat, jos katsotaan asiaa ihmisten välisten sosiaalisten suhteiden kautta. 

Luontoarvojen kohdalla asiat ovat päinvastoin, sodan jälkeen ei ekologisille arvoille 

ollut juurikaan sijaa, kun puuta yritettiin saada metsistä mahdollisimman tehokkaasti. 

Myös esimiehen ja alaisen suhde on muuttunut tasapuolisemmaksi ja työelämä 

demokraattisemmaksi  kasvaneesta koulutustasosta johtuen, mutta henkilökohtainen 

vastuu yksilön kokonaishyvinvoinnista on vähentynyt. ”Suuren kurjuuden” 

avainkokemuksena jakaneet ihmiset olivat valmiimpia auttamaan toisia, vaikka 

olosuhteet olivat huonot heille itselleenkin. Kasvanut yksilöllisyys ja hyvinvointi on 

vähentänyt halua ja tarvetta muiden auttamiseen, mutta samalla rationaalinen 

talouselämä vatii työntekijöiltä yhä enemmän ja on valmis uhraamaan heidät aiempaa 

helpommin taloudellisen voiton eteen.

 Oman työn merkitys kansakunnan hyvinvoinnille oli 1940-luvun 

metsätyönjohtajalle selkeä asia. Päämääränä oli nostaa Suomi taloudellisesta ja 

sosiaalisesta ahdingosta hyvinvointivaltioksi. Hänen arvomaailmansa oli muotoutunut 

lapsuus- ja nuoruusiän kokemuksista agraarivaltaisessa yhteiskunnassa sekä raskaan 

sotakokemuksen aikana. Arvomaailma pohjautui korkean moraalin, isänmaallisuuden ja 

”asevelihengen” perustalle. Rauhan ajan alun fyysistä työympäristöä leimasivat puute, 

työvoimapula, huonot, mutta aktiivisen toiminnan kautta paranevat asumisolosuhteet 

sekä työtapojen traditionaalisuus. Näiden ongelmien keskellä metsätyönjohtaja suoritti 

työtehtäväänsä pyrkien toteuttamaan hyvän työnjohtajan ominaisuuksia, tasapuolisuutta, 

välittämistä, rauhallisuutta, miehekkyyttä, suoruutta, tarkkuutta ja tehokkuutta. Hänen 

toimintansa perusta oli tasapainoilua välineellis-rationaalisen ja arvorationaalisen 

toiminnan välillä. 

Tutkielmani lopuksi siteeraan harjoitteluraporttia Keiteleen piiristä vuodelta 

1946. Tässä tiivistyy mielestäni hyvin se ajatusmaailma ja huumori, jolla vaikeasta 

tilanteesta selvittiin. Olkoon se myös muistutuksena siitä, minkälaisesta tilanteesta 
272 Turtiainen & Väänänen 2014 a, 40-41 kts. myös  Roivainen 2014. HS 26.10.
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maatamme aikoinaan lähdettiin jälleenrakentamaan, ja millaiset yksilöt sen tekivät.

Lopullisena yhteenvetona sanoisin. Talvi oli erittäin hyvä metsämiehen 
näkökulmasta katsoen. Työvoiman saanti ehkä parempi, kun alussa olisin 
osannut odottaa. Ajo- ja tekomiehet aikalailla tyytyväisiä taksoihin, ainahan 
suuremmassa joukossa poikkeuksiakin on. Huoltotoiminta valtiovallan taholta 
parhaaksi mahdolliseksi järjestetty, ottaen huomioon ajan, jossa kovia kokenut 
kansamme elää. Jalkineista suurin puute, mutta senkin hyvin ymmärrän, sillä 
puutteellisia oli aivan rajaton määrä ja varastot aivan minimaaliset. Tätä eivät 
kaikki kuitenkaan tahtoneet ymmärtää niistä monista ”meriselityksistä” 
huolimatta, joita heille pidin – ehkäpä armonvuosi 1947 tuo jo lientyksiä 
säännöstely tilanteeseesn ja valoisempaa tulevaisuutta kohden kulkeva 
isänmaamme suo pojillensa muiden hyvien antimiensa lisäksi jopa kengätkin. 273

273 Työharjoitteluraportti 18/1946
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LIITE 1.

Lyhyt metsätyösanasto:

Ajo: Kaadettujen tukkien vedätys hakuupaikalta kaukokuljetusväylän varteen. 

Kaukokuljetusväylä tarkoittaa väylää tai reittiä, jonka kautta puut siirrettiin 

puunjalostustehtaisiin tai muuhun käyttöön. Väylinä toimivat usein joet, maantiet tai 

rautatiet.274

Ajomies / ajuri / hevosmies: Kaatomiehiä statukseltaan ylempänä olevia, mutta 

työnjohtoa alempana olevia hevosrekien kuljettajia ja yleensä hevosen omistajia. 

Muodostivat kaatomiesten kanssa (1-4 kaatomiestä) työyksikön, jonka edustajana 

kaadettavista palstoista sovittaessa toimi yleensä juuri hevosmies. Hevosen ja ajurin 

tehtävänä oli huolehtia puiden kuljetuksesta uittoreitin varrella olevalle 

kokoamispaikalle (ristaniin).275 Hevosmiehen auktoriteettiasema työryhmässä oli 

yleisesti tunnustettu vaikka sekä he että kaatomiehet toimivat savotoilla kummatkin 

urakkapalkalla. Hevosmiehiä saatettiin joskus kutsua myös vääpeleiksi, koska heillä 

ulkotöissä oli selkeä käskysuhde hakkureihinsa.276

Elämänluukku: Luukku keittiön ja miesten välisen tilan välillä, jonka kautta ruuan 

jakelu tapahtui.277

Justeeri: Kahden miehen tukkisaha. Yleistyi koko maassa 1900-luvun alussa. Sahan 

toimivuuden kannalta oli tärkeää, että sitä piti välillä ”justeerata”, tästä nimitys justeeri. 

Muita kansanomaisia nimityksiä ovat olleet muun muassa lahna, röyskä ja peura. 

Kaatosahan pituus oli normaalisti noin viisi jalkaa ja sitä käytettiin etenkin järeiden 

tukkipuiden kaatamiseen.278

Lentojätkä / kulkujätkä: Kiertävä jätkä.279 Työmaalta toiselle kuljeskeleva 

metsätyöläinen. Olivat yleensä maattomia miehiä, jotka ansaitsivat elantonsa pääasiassa 

metsätyön ammattilaisina.280

274 Junnttila & Pasanen & Teppo 1974, 22
275 Pöysä 1997, 60
276 Snellman 1996, 111, 113
277 Junnttila & Pasanen & Teppo 1974, 22
278 Maasola 1996, 64, 92, 139
279 Pöysä 1997, 125
280 Juutilainen 1988, 66



Metsä-Kalle: Metsäradion toimittaja metsänhoitaja Veikko Lyytikäinen. 281

Metsäkalenteri: Metsäradion toimittajakunta julkaisi Metsäasiain keskusjohdon 

toimeksiannosta Jätkän kalenteria vuosina 1946-1947. Ohjelman sisältö koostui 

esipuheiden ja virallisten tiedotusten ohella päivyriosuudesta, metsätyöalaan, uusiin 

lakeihin, työtapoihin yms. liittyvistä valistavista kirjoituksista, mainoksista ja 

humoristisista täytepalstoista. Taustalla vaikutti myös valtion tarve tukea 

propagandistisen tiedottamisen avulla jälleenrakennuskauden tavoitteita.282

Metsänhiihtäjä: Jakoi hakkuupalstoja ja valvoi metsässä työskenteleviä hakkureita ja 

ajureita.283

Pokasaha: Yhden miehen kaatosaha, joka saapui Suomeen 1940-luvulla, mutta yleistyi 

vasta 1950-luvulla. Sahassa olevaa jännettä kiristämällä saatiin terä pysymään kireänä. 

Kehittyi alunperin yhden miehen jänne- eli kaarisahojen tilalle. Vanhimmissa malleissa 

oli vain yksi poka, josta kiristetävä jänne meni sahan kaareen, mutta 1930-luvulla saha 

muuttui kaksi pokaiseksi. Pääpuut valmistettiin koivusta ja välipuu kusesta, mutta 1950-

luvulla yleistyi metallikaarinen jännesaha. Nimitys pokasaha juontuu ruotsinkielisestä 

sanasta bågsåg, josta maamme ruotsinkielisillä alueilla alettiin käyttämään nimitystä 

bogasåg. Soveltui etenkin keskijäreän tai sitä pienemmän tukkipuun kaatoon.284

Päiväläinen: Suuremmille työmaille palkattu, lähinnä huoltotehtäviä hoitanut työntekijä, 

joka ei osallistunut hakkuuseen eikä ajoon. He pitivät ennen kaikkea kunnossa ajoteitä, 

huolehtivat polttopuista, korjailivat rakennuksia ja työkaluja jne.285

281 Pöysä 1997, 104
282 Pöysä 1997, 104
283 Junnttila & Pasanen & Teppo 1974, 23
284 Knuutila 1997, 44 ; Maasola 1996, 66, 139
285 Junnttila & Pasanen & Teppo 1974, 9, 23


