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TALVELLA 1966 

Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 258 

Metsäteho keräsi helmikuussa 1966, kuten kahtena aikaisempanakintal
vena, tilastoa hakkuumiesten ansioista Metsätehon jäsenten ja metsähal
linnon työmailla. Tilaston tarkoituksena oli tutkimusmenetelmän kokei 
leminen metsäty0miesten ansiotilastojen kehittämistä silmällä pitäen ja 
kaikkien mainittujen työnantajien työmailla työskennelleiden 18 ••• 64-
vuotiaiden hakkuumiesten keskimääräisten päiväansioiden määrittäminen 
palkkausalueittain. Ansioiden lisäksi kerättiin tietoja työtuloksista 
ja - menetelmistä sekä työpäivien ja poissaolopäivien määrästä. 

Tilaston kohteet poimittiin otantamenetelmää käyttäen. Perusjoukko 
käsitti kaikkiaan 2 322 työmaata. Näytteeseen poimittiin 206 työmaata 
eli 9 % perusjoukosta. Vastaus saatiin 166 työmaalta, joilla työsken
nelleistä miehistä oli tilastossa 64 % eli yhteensä 529 rnoottorisaha
miestä ja heidän kanssaan samassa työryhmässä työskennellyttä hakkuu
miestä. Tilastossa tarvitut tiedot selvitettiin tarkkailukaudeksi, hel
mikuuksi, sattuneen tilivälin ajalta. Tilastoon sisältyy myös aineis
toa muutamien päivien ajalta tammi- ja maaliskuulta. 

TULOKSET 

Hakkuumiesten keski-ikä oli 35 vuotta. Suurin osa miehistä, yhteen
sä 62 %, kuului ikäluokkiin 20 ••• 29 ja 30 • • • 39 vuotta. Hakkuumiehet oli-



vat maan pohjoispuoliskolla (palkkausa lueilla 1 ja 2) keskimäärin 2 ••• 3 
vuotta nuorempia kuin eteläpuoliskolla (palkkausalueilla 3 ja 4) . 

Yli 5 vuoden kokemus metsätöissä oli 82 %: lla hakkuumiehistä, ja 
vain 2 % miehistä oli ollut metsätöi ssä vähemmän kuin 2 vuotta. Runsas 
puolet eli 54 % miehistä oli käyttänyt moottorisahaa yli 5 vuotta. Poh
j oi spuoliskon miesten kokemus moottorisahan käyi;össä oli pitempi kuin 
eteläpuoliskon mi esten. 

Hakkuumiehillä oli käytössään 483 moottorisahaa. Niiden lisäksi 18 
miehellä eli 4 %:lla moottorisahaa käyttäneistä miehistä oli varasaha. 
Suosituimmat sahamerkit olivat Hornelite , jonka osuus kaikista sahoista 
oli 28 %, ja McCulloch, jonka osuus oli 23 %. Pohjoisamerikkalaisia 
sahamerkkejä oli yhteensä 55 % kaikista sahoista., ruotsalaisia 29 % ja 
länsisaksalaisia 13 %. Sahoista oli hankittu vuonna 1966 8 %, vuonna 
1965 41 %, vuonna 1964 22 % ja vuonna 1963 tai sitä ennen 29 %. 

Hakkuumiesten työpäivi en osuus koko töis säoloajasta ( työpäivät + ( 
poissaolopäivät) oli 88 % ja poi ssaolopäivien 12 %. Kot i työt, joi den 
osuus kaikista poissaoloi sta oli 31 %, olivat suurin syy poi ssaoloihin. 
Säistä aiheutuneiden poissaolojen osuus, 23 %, oli lähinnä ankaran ja 
poikkeuksellisen pitkän pakkaskauden johdosta huomattavasti suurempi 
kuin aikaisempina vuosina. 

Moottorisahamiesten keskimääräinen päiväansio oli eri palkkausalueil
la seuraava: 
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Ansioissa ovat mukana veroina pidätettävä rahamäärä, moottorisahan 
osuus ja mahdollinen kulkemiskorvaus . Vuosilomakorvaus ei sisälly an
sioon. Moottoris ahan käyttökustannuksia ei ole vähennetty cnsiosta. 
Tilaston keruuaikana vallinneet ankarat pakkaset ja poikkeuksellisen 
runsas lumipeite lienevät erityisesti Etelä- Suomessa vaikuttaneet an
siotasoone Yksinään työskennelleiden hakkuumiesten päiväansiot olivat 
hieman suuremmat kuin ryhmässä työskennelleiden miesten ansiot . 

Kirveskarsinta oli eniten käytetty karsimistapa sekä järeän tavaran 
(pohjoispuoliskolla 33 % ja eteläpuoliskolla 71 % miehestä) että pino
tavaran (56 % ja 90 %) hakkuussa. · Järeän tavaran hakkuussa käytti 36 % 
miehistä maan pohjoispuoliskolla ja 13 % eteläpuofiskolla karsintaan yk
sinomaan moottorisahaa. Pinotavaran hakkuussa yksinomaan moottorisaha
karsintaa käyttäneiden vastaavat osuudet olivat 21 % ja 1 %. Moottori
sahakarsintaa käytettiin enemmän maan pohjoispuoliskolla kuin eteläpuo
liskolla ja enemmän järeän tavaran kuin pinotavaran hakkuussa . Lähes 
yhtä yleistä kuin moottorisahakarsinta oli yhdistetty karsimistapa, jos
sa käytettiin sekä kirvestä että moottorisahaa. 
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