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Muistokirjoitus ERY:n jäsenkirjeeseen ja ERY:n verkkosivulle
Ilkka Kuorinka, yksi suurista kansainvälisistä ergonomiavaikuttajista
Ilkka Kuorinka syntyi Viipurissa 14.1.1937 ja kuoli vaikean sairauden uuvuttamana 9.7.2022
Lahdessa. Perheen evakkomatka suuntautui ensin Liperiin, jossa Ilkka aloitti kansakoulun. Perhe
muutti Helsinkiin, jossa Ilkka kävi Ressun, päästen ylioppilaaksi 1956. Tämän jälkeen hän valmistui
lääketieteen lisensiaatiksi Helsingin yliopiston Lääketieteellisestä tiedekunnasta 1967 ja väitteli
lääketieteen ja kirurgian tohtoriksi 1976 aiheena Väsymys ja EMG toistotyössä.
Ilkka suuntautui jo opiskeluaikanaan ja varsinaisesti heti sen jälkeen voimakkaasti Suomessakin
kehittyvään, esiin nousevaan ergonomian monimuotoiseen toimintaympäristöön, sen aktiiviseksi
toimijaksi.
Toimija ja vaikuttaja Työterveyslaitoksella
Jo 1950-luvulta alkaen suomalaisen, kansainvälisestikin tunnustetun ergonomiatoiminnan
eturintamassa toiminut Työterveyslaitos (TTL) sai 1960-luvun lopulla merkittävän tunnustuksen,
toisaalta sille myös asetettiin ergonomiatoiminnan kehittämisen kannalta suuri haaste, kun Suomen
itsenäisyyden juhlavuoden rahasto SITRA myönsi yhden ensimmäisistä suurista rahoituksista
TTL:lle v. 1968 ”Ergonomian soveltaminen Suomen tuotantoelämään” -hankkeelle kolmeksi
vuodeksi. SITRA:n rahoituspäätöksen tekoa lienee helpottanut se taustatyö, jota TTL:ssä jo
toimineet ergonomiapioneerit Martti J. Karvonen (lääkäri, fysiologi), Sauli Häkkinen (psykologi,
insinööri) ja Aarni Koskela (voimistelunonopettaja, fysiologi) tekivät.
Suomalaisen ergonomiatoiminnan peruspilaria ryhdyttiin rakentamaan, kun TTL:n Ergonomiaryhmä
aloitti toimintansa 1.6.1968. Siinä aloittivat Ilkka Kuorinka lääkärinä ja fysiologina, Pekka
Ahmavaara psykologina ja Jorma Saari insinöörinä. Pari vuotta myöhemmin Pentti Seppälä astui
Pekka Ahmavaaran sijalle. Moniammatillisen yhteistyön käsite yhtenä ergonomiatoiminnan
perustana kehittyi myös tämän ryhmän työn tuloksena ja siinä Ilkalla oli vahva osuus.
Ryhmän ensimmäisiä työkohteita oli Hakan elementtitehdas Vantaanlaaksossa. Työtehtävien
fyysistä kuormittavuutta tutkittiin sykemittauksilla, psyykkistä kuormitusta kyselyillä ja
haastatteluilla. Tuloksena syntyi suuri joukko sittemmin toteutettuja kehittämis- ja
muutosehdotuksia Hakalle. Esimerkiksi työvaatteiden väri muutettiin harmaasta betoninvärisestä
helpommin erottuvaksi kellertäväksi ns. huomioväriksi. Nykyään tämä on havaitsemisen kannalta
itsestään selvä asia.
Muita ryhmän alkuaikojen tutkimus- ja kehittämishankkeita olivat rakennustyömailla
betoniraudoittajien työn, sahateollisuudessa laatulajittelun ja graafisen teollisuuden työolojen
kehittäminen ja työn kuormittavuuden hallinta. Ryhmän jatkotyön tuloksena kehitettiin mm. TTL:n
legendaarinen Ergonomian pitkä kurssi (4 x viikon internaattijaksot + kurssitehtävien laadinta ja
esittely), laadittiin ergonomian opetuspaketit, aloitettiin suunnittelijoiden ergonomiakoulutus,
käynnistettiin Ergonomiatiedotteiden laadinta ja jakelu tiedontarvitsijoille jne.
Ilkka Kuoringan mielenkiinto kohdistui myös toistotyön haittojen ehkäisyyn, EMG:n
(elektromyografia eli lihassähköaktiivisuus) mittaukseen lihasten kuormittumisessa ja työasentojen
kuormittavuuden hallintaan. Ilkka oli yhdessä Osmo Karhun kanssa 1970-luvun alkupuolella
kehittämässä merkittävää suomalaista OWAS (Ovako Working posture Analysing System) työasentojen kuormituksen havainnointi- ja tutkimusmenetelmää. Menetelmää käytetään edelleen
soveltavassa ergonomiatutkimuksessa, se tosin on laajemmin tunnettu ja käytössä kansainvälisesti
kuin kotimaassa.
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Ergonomiaryhmä vakiinnutti vahvalla tuloksellisella ja vaikuttavalla toiminnallaan asemansa TTL:n
organisaatiossa. Ilkka Kuorinka johti TTL:n Fysiologian osastolla kehittyvää ja laajentuvaa
Ergonomian ja työfysiatrian yksikköä 1980-luvun lopulle. Ergonomiayksikössä järjestettiin laajasti
koulutusta, konsultointia, tutkimusta, tiedotusta ja julkaisutoimintaa.
Ergonomiatiedon tarve oli suuri Suomen nopeasti muuttuvassa työelämässä varsinkin 1970- ja 80luvuilla. Ergonomiaryhmän aloittama työ näkyi työpaikoilla erityisesti osallistavana yhteistyönä
työn, työpaikan ja työprosessien kehittämisessä. Työpaikkojen ergonomiatehtäviä hoitivat
asiantuntijat, joiden perus- ja pohjakoulutus saattoi olla hyvin erilaisilta aloilta (tekniikka,
lääketiede, psykologia, kasvatus jne.). Useimmat yritysten ergonomia-asiantuntijat olivat käyneet
TTL:n Ergonomian pitkän kurssin. Ilkka toimi kannustavana tukena ja ideoijana kaikessa
ergonomiatyössä. Alusta alkaen hän perusteli osallistavan yhteistyön ja makroergonomian käyttöä
tutkimustietoon perustuvana toimintana työpaikoilla.
Verkostoituja
Ilkka Kuoringan toiminnan yhtenä merkittävänä ominaispiirteenä oli luoda yhteyksiä, verkostoitua.
Tutkimusaiheita ja -kohteita, samoin tulevien yhteistyöhankkeiden kumppaneita oli vaivatonta
saada, kun Ilkka tunsi laajasti niin yritysjohtajia, työterveyslääkäreitä kuin työnantaja- ja
työntekijäjärjestöjen henkilöitä. Kielitaitoisena, osaavana ja muita arvostavana ihmisenä hänen
verkostonsa ulottuivat laajasti kotimaan lisäksi pohjoismaihin, Eurooppaan ja globaalisti
kauemmaksikin. Toki näiden Ilkan laajojen verkostojen taustalla oli hänen pitkäjänteisen
yhteydenpidon ja osaamisen myötä saavuttamansa vastapuolten luottamus. Ilkasta tuli ergonomiaasioiden laajasti tunnustettu asiantuntija ja auktoriteetti.
Suomen Ergonomiayhdistyksen (ERY) perustaja, pohjoismaisen ergonomiayhteistyön vaikuttaja
Yhtenä ensimmäisistä Ilkka Kuorinka ymmärsi, että ergonomia niin tietoutena, toimintana, jopa
syvällisenä moniammatillisena toiminta- ja ajattelutapana ei voi levitä Suomessa ilman laajempaa
yhteistyöfoorumia. 1980-luvun alkupuolella hän oli aktiivisesti kokoamassa yhteen tällaista
kansallista ergonomiayhteisöä. Ilkan usean vuoden johtaman valmistelutyön tuloksena perustettiin
20.6.1985
Suomen
Ergonomiayhdistys,
joka
myöhemmin
rekisteröitiin.
Yhdistyksen
perustamiskirjan mukaisina perustajajäseninä olivat Ilkan ajattelutavan mukaisesti keskeiset
yhteisöt, Rationalisointiliitto (ei ole enää toiminnassa), Työterveyslaitos ja Työturvallisuuskeskus,
joiden taustalla toimivat merkittävimmät työmarkkinaosapuolet sekä valtionhallinto. Ilkka toimi
ERY:n puheenjohtajana vuosina 1985-1988, jona aikana yhdistyksen toiminta sai vakiintuneet
muodot.
ERY:ä vastaavat muiden pohjoismaiden kansalliset yhdistykset perustivat jo v. 1969 Pohjoismaisen
ergonomiayhdistyksen NES:n. Ilkka ei itse toiminut NES:n hallinnollisissa tehtävissä, mutta hänen
yhteistyöhakuiset verkostoajatuksensa olivat monessa mukana, kun hän kannusti omia alaisiaan
osallistumaan NES:n toimintaan. Yksi Ilkan merkittävimmistä vaikuttamistyön tuloksista oli NES:n
hallituksen v. 1987 tekemä päätös hakea Kansainvälisen Ergonomiajärjestön IEA:n hallinnoiman
Ergonomian maailmankongressin järjestämisoikeuksia, ja toteutusvastuu esitettiin annettavaksi
ERY:lle. Ilkka Kuorinka yhdeksän muun suomalaisen edustajan kanssa sai Sydneyn IEA-1988
kongressin matkatuliaisina tuoda ilouutisen NES:lle ja ERY:lle vuodelle 1997 myönnetystä
maailmankongressin järjestelyoikeudesta.
Toiminta laajenee maailmalle
TTL:n pääjohtajanakin toimineen Martti J. Karvosen aikanaan antamasta neuvosta nuori tutkija
Ilkka Kuorinka opiskeli ranskan kielen, puoli vuotta myös Ranskassa töitä tehden. Tosin kielten
opiskelukaan ei ollut hänelle vaikeaa. Tämäkin taito vei hänet maailmalle. Kanadassa Quebecin
provinssissa oli 1980-luvulla havahduttu työolojen kehittämisen tarpeeseen. Montrealissa toimiva
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IRSST (the Institute de resherche en sante et en securite du travail du Quebec in Montreal, Canada)
selvitti työolojen tutkimusta eri puolilla maailmaa, ja totesi Pohjoismaiden olevan tässä ergonomiaasiassa heitä paljon edellä. Suomalainen, ranskaa puhuva, kansainvälisesti tunnettu asiantuntija
osui heidän silmiinsä. He houkuttelivat Ilkan 1984 Montrealiin IRSST:n ergonomia- ja
turvallisuusosastolle perustamaan ergonomiaryhmää, ja myöhemmin Ilkka toimi yksikön johtajana
1992 asti. Ranskankielinen maa sopi varmasti hyvin Ilkan luonteelle. Sattumoisin McGill yliopistossa
Montrealissa työskenteli vuosina 1989-1991 vierailevana professorina ja turvallisuustutkijana Jorma
Saari, joka oli ollut Ilkan työpari TTL:ssä jo yli 20 vuotta aiemmin. Tutut pitivät tiivistä yhteyttä
keskenään ja tukivat myös toisiaan. Pieni yhteinen lisäpiirre tähän suomalaisten kumppanuuteen
oli, että rahoitus heille molemmille tuli samasta lähteestä eli sikäläisestä Työsuojelurahastosta.
Ilkka Kuorinka hoiti ergonomiatoiminnan yhden merkittävimmän yhteisön, Kansainvälisen
Ergonomiajärjestön, noin 50 maan tai maaryhmittymän muodostaman kansainvälisen
tiedejärjestön, IEA:n korkeinta tehtävää, presidenttiyttä vuosina 1988-1991. Ilkan johtamalla
kaudella IEA rakensi toiminnallisia suhteita mm. ILO:on (International Labour Organization), ja sen
yhtenä tuloksena valmistettiin käytännöllinen opas ergonomian soveltamiseksi kehittyvissä maissa.
Ilkka Kuorinka toimi jatkossakin tiiviissä yhteistyössä kansainvälisten ergonomia-asiantuntijoiden,
samoin IEA -toimijoiden kanssa. Yhtenä tuloksena laajasta verkostoyhteistyöstä Ilkka Kuorinka
toimitti IEA:n ensimmäisen 25 -vuoden toiminta-ajan historiikin kirjoittaen siihen laajan IEA:n
alkuvaiheiden historiakatsauksen.
Myöhemmin, 1992 jälkeen Ilkka Kuorinka toimi kansainvälisenä konsulttina ja luennoitsijana eri
yliopistoissa ja instituuteissa. Ilkka oli mukana julkaisemassa ranskaksi useita teoksia toistotyöstä
ja ergonomiasta. Päämaja hänellä oli Ranskassa, viiniseudulla. Alkuun asuinpaikaksi valikoitui pieni
kylä Grealou ja sittemmin Figeach, josta Ilkka palasi kotimaahan v. 2020 ja kotipaikaksi valikoitui
Lahti, jossa hän nukkui ikiuneen 9.7.2022.
Ilkka Kuorinka sai lukuisia ergonomiapainotteisia huomionosoituksia. Tässä niistä muutamia:
• Pohjoismaisen Ergonomiayhdistyksen, NES:n ns. suuri palkinto vuonna 1994, perusteluna:
”Ilkka Kuoringan uraauurtava työ ergonomian alan tutkimuksen ja opetuksen sekä
käytännön menetelmien kehittämisen parissa”.
• Human Factors Societyn Distinguished Foreign Colleague Award -palkinto
• Kansainvälisen ergonomiajärjestön, IEA:n Fellow -tunnustus, ensimmäisenä suomalaisena.
Ilkka Kuorinka on julkaissut kymmeniä, pääasiassa ergonomiaa käsitteleviä julkaisuja, oppikirjoja
ja satoja tutkimus- ym. raportteja niin suomen, englannin kuin ranskankielisinä. Yksi
huomionarvoinen piirre useimmissa julkaisuissa, olipa se oppikirja tai muu julkaisu, on se, että Ilkan
nimi ei julkaisussa ole juuri koskaan ainoa, vaan julkaisut ovat pääsääntöisesti yhteistyön tuloksia.
Ilkka Kuorinka ihmisenä
Ilkka Kuorinka oli paitsi tutkija, tieteilijä niin myös taiteilija ja toimija. TTL:n Ergonomiaryhmän
henkilöistä saatiin muodostettua puhallinkvartetti. Ilkka soitti huilua, Mauno Ahonen trumpettia,
Aarni Koskela venttiilipasuunaa ja Pentti Seppälä klarinettia. Myös piano soi taitavasti Ilkan sormin.
Ilkka oli myös lentävä lääkäri. 70-luvun alussa ryhmä saattoi lentää Suomessa projekti- ja
koulutuspaikoille, joskus Ruotsiinkin asti. Sen verran osaava lentäjä Ilkka oli, että hän oli joku kesä
hinaamassa purjekoneita ilmaan. Myöhemmin Ilkka suuntasi vesille. Purjehdusmatkat Albin Express
-veneellä nimeltään Quatre Vents (Neljä Tuulta) gastina puoliso Tuulikki ulottuivat Itämeren
rannoille.
Pieni tarina Ilkan syvällisemmästä merenkulkijan kulttuuritieto-taidosta:
”Ilkka ja Tuulikki olivat vesillä jossakin Suomenlahdella/Itämerellä. Tuli miinalaiva Pohjanmaa
vastaan.

3 (4)

Ilkka ehkä hieman ilkikurisena keksi, että tehdäänpä lipputervehdys.
Ilkan veneessä laskettiin Suomen lippu alas ja nostettiin taas ylös.
Pohjanmaalla oli tarkka tähystäjä/kippari/ruorimies.
Ei aikaakaan, kun ison laivan lippu teki saman liikkeen.
Lipputervehdys on protokollan mukaan ilmeisesti "pakollinen" sotalaivoille, mutta ei muille”.
Kuvastanee Ilkan omaksumaa vanhaa merikarhuhenkeä.
Ilkka oli herkästi eri asioista innostuva ja samalla visionääri. Koska hänellä oli hyvät verkostot, niin
uusia tutkimus- ja kehittämisavauksia löytyi yllin kyllin.
Esimiehenä Ilkka oli kannustava ja nuoria tutkijoita tukeva.
Ilkka Kuoringan matka edellä kuvatuilla ergonomiapolun etapeilla ei olisi ollut mahdollista ilman
hänen puolisoaan Tuulikkia ja häneltä saamaansa monenlaista tukea, kannustusta, arviointia ja
joskus ehkä pientä toppuutteluakin. Tuulikki Kuorinka toimi myös TTL:ssä Ilkan johtaman
Ergonomian ja työfysiatrian yksikössä 1970-luvulta alkaen tiedottajana. Hänen työnsä tuloksena
tuhannet ergonomiatoiminnasta kiinnostuneet saivat uutta tietoa lähes legendaaristen
Ergonomiatiedotteiden kautta. Myös Ilkan lukuisat kirjat kävivät läpi Tuulikin toimitustyön.
Kun saimme lukea lehdestä (HS, 21.8.2022) Ilkka Kuoringan kuolinilmoituksen, kiinnittyi
huomiomme yhteen meille uuteen asiaan. Ilkka oli syntynyt hieman ennen sotia Viipurissa.
Ilkalla on siis karjalaiset juuret. Ehkä tähän liittyi se merkittävä piirre Ilkassa, joka ilmeni hänen
kulkiessaan moniulotteisissa ergonomian verkostoissa. Ilkka oli aina myönteisesti ja kannustavasti
innostunut ja utelias uudesta ei vain pitäytynyt vanhassa.
Tällaisia ominaisuuksia on tiettävästi todettu karjalaiset juuret omaavilla.
Ja ne Ilkalla olivat. Ergonominen kehittämisen kehä näyttää tässäkin sulkeutuvan.
Olemme kiitollisia Ilkalle hänen uraa uurtavasta ja mittavasta työstään ergonomian soveltamisessa
työn ja työelämän kehittämiseen tekijöilleen sopiviksi niin Suomessa kuin laajasti kansainvälisellä
foorumilla.

Kirjoittajat ovat Ilkka Kuoringan
työskennelleitä henkilöitä.

työtovereita

ja

Jorma Saari, TkT, professori emer.
Pentti Seppälä, FT, vanhempi tutkija, emer.
Jouni Lehtelä, DI, tutkimusinsinööri, emer.
Hannu Stålhammar, LitM, neuvotteleva virkamies, emer.
Timo Suurnäkki, LitM, asiantuntija, emer
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hänen

johdollaan

Työterveyslaitoksessa

