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Taimistan perkaus- ja harvennusty~n pitää 
olLa tehokasta ja samalLa mahdollisimman 
kevyttä. Hyvä ty~suoritus edellyttää mm. 
kunnollisia varusteita, kunnostettuja 
ty~välineitä ja oikeita ty~meneteUniä. 

Perkaus- ja harvennusty~n ja siinä käytet
tävien varusteiden ja ty~välineiden jär
jestelmällistä arvostelua varten on ruot
saLainen Forskningss tiftelsen Skogsarbeten 
Laatinut muistiliatan. Sen avulLa on mah
dolliset virheet helppo ~ytää ja korjata. 

Muistilista perustuu Skogsarbetenin teke
miin menetelmätutkimuksiin sekä oppaaseen, 
jotka koskevat raivaussahalla suoritetta
vaa taimiston perkausta ja harvennusta . 
Muistilista on ennen kaikkea työnjohdon 
apuväline . Sitä voidaan käyttää myös kou
lutuksessa . Muistilistan ohjeet on laa
dittu kysymysten muotoon , ja siitä voi 
tarvittaessa helposti muokata oman tarkis
tuslistan . 

VARUSTEET 

Suojavarusteet 

1. Onko työntekijällä 

- kypärä? 
- kuulosuojai met7 
- silmäsuoja? 
- ensiapuside 7 

PIIRROKSET: NILS FORSHED 
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2. Käyttääkö työnt ekijä saappait a (ken
kiä), J01ssa on karkea pohj akuviointi 
tai nastat ? 

Muut varusteet 

3. Onko varasaha saatavissa? 

4. Onko työntekijällä mukana 

- normaali huoltovälineistö? 
-varaosia (sytystulppa , käynnistimen 

naru, käynnistimen palautinjousi 
jne . )? 

- vaihdeöljyä? 
- kunnollinen polttoaineastia? 
- viiloja ja kotelo? 
- mittanaru runkomäärän tarkistami-

seksi? 

Sahan kunto 

5. Onko sahassa terän takaosan suoja? 

6. Toimivatko sahan hallintalaitteet 
moitteettomasti ? 

7 . Onko sahassa epätavallista tär inää? 

(Mikäli tärinää vaimentavat osat ovat 
kunnossa , annetaan huoltokorjaamon tut
kia tärinän syy . ) 
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8. Käykö moottori t asaisesti ja häiri
öittä sekä tyhjäkäynnillä että t äy
sillä kierroksilla? 

Sahan asento, kädensijat ja valjaat 

9. Lepääkö saha lantiolla (noin 15 cm 
vyötärön alapuolella) ? 

10 . Onko saha siten t a sapainotettu , että 
ter ä asettuu polttoainetankin ollessa 
täynnä noi n 30 cm maanpinnan yläpuo
l elle? 

11. Onko kädens i jat sovitettu siten, et~ä 
kyynärtai peen kulmaksi tulee 120- 130 ? 

12 . Onko kädensijat sovitettu siten, että 
voidaan työskennellä suorin rantein? 

13 . Onko valjaat sovitettu siten, että 
pai no kohdistuu olkaremmien muodosta
man kulman keskelle? 

Terät ja niiden huolto 

14 . Mikäli terät viilataan keskitetysti 
korjaamossa 

- onko terien jakelu organisoitu 
tyydytt ävällä tavalla? 

15. Onko työpaikall a r i itt ävästi teroitet
tuja vaihtoter iä? 
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VOIDAANKO TAIMISTON PERKAUSTA JA 
HARVENNUSTA TEHOSTAA? 

1974-02-15 

Lyhennelmä Forskningsstiftelsen SKOGSARBETENIN julkaisemasta 
Ekonomi-sarjan n:osta 7 1973 (Bo Pettersson) 

Taimisten perkauksen ja harvennuksen tarve 
lisääntyy voimakkaasti lähivuosina. Per
kaus- ja harvennustyötä pitää keventää ja 
tehostaa parantamalla raivaussahoja ja 
kouluttamalla työntekijöitä ja työnjohtajia. 
Työ pitäisi tehdä niin helpoksi, että nai
setkin voisivat sitä tehdä. Seuraavassa 
on yhteenvetoja siitä , millaisena työ t äl
l ä hetkellä koetaan. 

TYÖVAIHEET 

Noin 50 työntekijältä kysyttiin heidän 
mielipiteitään perkaus- ja harvennustyös
tä. Useimpien mielestä ansiot olivat 
suunnilleen yhtä suuret kuin hakkuussa. 
Kuitenkin usei·mmat asettivat perkaus- ja 
harvennustyön hakkuun edelle. Syinä t ähän 
mainittiin: Työ on tervetullutta vaihtelua 
hakkuuseen, se on mielenkiintoista ja ka
saustyöt ä ei ole. Suurimpina haittainapi
dettiin sitä , ett ä työ rasittaa erityises
ti jalkoja , että työmailla ei ole taukotu
pia ja että työnteko riippuu paljon säästä . 

Työntekijäin mielipiteet työskentelyolosuhteista 

Kysymys 

Arvioi sahan eri ominaisuuks ien haitta-aste 
(1 =ei haittaa lainkaan, 5 = haittaa paljon) 

Paino 

Tär inä 

Melu 

Pakokaasut 

Onnettomuusriski 

Hoottor in l ämpö 

Sahanpurun lentäminen 

Arvioi eri t yövaiheiden hankaluus 

Puiden valinta 

Kulku puulta puulle 

Katkaisu 

Sahan kunnostus ja huolto 

Huu (viilaus j ne.) 

SAHAN PAINO · 

Vastaus 

3 .6 

3 . 0 

3 .0 

2.1 

1.5 

1. 5 

1. 0 

3 . 7 

3.3 
2 .6 

1. 6 

1.4 

Perkaus- ja harvennustyön fyysinen rasit
tavuus saadaan selville mittaamalla puls-

si työn aikana. Viiden työntekij än keski
arvopulssi oli noin 130 kertaa minuutissa . 
Tämä vastaa tavallisen hakkuutyön rasitta
vuutta . Lisäksi työntekijäin kunto tes
tattiin ergometrillä. Maksimaalinen hapen
ottokyky mitattiin ja korjattiin 1an 
mukaan . Sen lisäksi verrattiin koehenkilö
ryhmää, jolla oli tavallista suuremmat an
siot perkaus- ja harvennustyössä , ryhmään 
koehenkilöitä, joilla oli tavallista al
haisempi ansiotaso samassa työssä. 

Ryhmällä , jolla oli korkeampi ansiotaso, 
oli 13 % parempi hapenottokyky (parempi 
kunto) kuin vähemmän ansaitsevalla ryh
mällä . Tämä ero pitää 95 %:n todennäköi 
syydellä paikkansa. 

TÄRINÄ 

Tärinä mitattiin molemmista kädensijoista. 
Mittaukset tehtiin kolmessa suunnassa . 
Tutkittuina sahoina oli kolme vuonna 1972 
eniten käytettyä tyyppi ä: Husqvarna 65 , 
Partner Bl7 ja Raket RS 601 . Mittausmene
telmästä ja aineiston pienuudesta johtuu, 
ettei eri sahatyyppej ä voida vertailla 
keskenään . Tuloksia on pidettävä vain 
suuntaa antavina . 

Vasen kädensija t ärisee huomattavasti 
enemmän kuin oikea. Tämä johtuu sahojen 
rakenteesta . Vasen kädensija on kaikissa 
asetettu pitkän varren päähän, kun taas 
oikea on kiinnitetty huomattavasti lähem
mäksi sahan vetoakselia. Käytetyt sahat 
tärisevät enemmän kuin vastaavilla kier
roksilla toimivat uudet samanmerkkiset 
sahat. Entistä suurempaa huomiota tulisi 
kiinnittää tärinään sekä sahoja suunnitel
taessa että käytännön työssä. 

MELU 

Melu mitattiin 2-4 sahasta 
merkkiä ruotsalaisen normin 
mukaisesti. 

kutakin saha
SEN 590111 

Jos halutaan välttää meluvammoja, jatkuvan 
melun pitää olla alle 85 dB:n. Melu
taso Kaikilla r aivaussahoilla oli huomat
tavasti mainitun riskirajan yläpuolella. 

Jatkuu kääntlJpuoLe lla 



Nykyisillä raivaussahoilla työskenneltäes
sä on siis välttämätöntä käyttää kuulosuo
jaimia. Erittäin tärkeätä onkin r aivaus
sahojen äänenvaimennuksen parantaminen. 

PARANNUKSIA 

Kehittelytyön tavoitteina tulee siis olla 
sahojen painon alentaminen sekä tärinän ja 
melun vähentäminen. Toinen tärkeä tehtävä 
on saada tasaisempi painon jakautuminen 
valjaisiin. Valjaitten ja kädensijojen 
säätämahdollisuus pitää saada paremmaksi, 
jotta erikokoiset henkilöt saisivat sopi
van työskentelyasennon . 

SAHOJEN PARANTAMISTARPEITA 

Seuraaviin seikkoihin tulisi ennen muuta 
kiinnittää huomiota. 

Pitkällä tähtäyksellä: 

Melun va:.mennus 
Tärinän vaimennus 
Paino (täydellä tankilla 10 kg) 

Lyhyellä tähtäyksellä: 

Pakokaasut 
Sahan kiinnitys valjaisiin 
Kulmavaihde 
Teräsuojus 
Kädensijat 
Kaasuvivusto 
Huollon helppous 
Valjaat 

VARUSTUS, TYÖTEKNIIKKA JA 
TYÖN JÄRJESTELY 

Tutkimushenkilöiden varustuksen ja työtek
niikan tarkastelu osoitti, että ennen 
kaikkea seuraavia olennaisia parannuksia 
pitäisi saada aikaan. 

- Sahojen ja valjaiden säätö . Lähes puo
let työntekijöistä kantoi sahaa väärin . 
Tärkeitä varusteita puuttui, esimerkiksi 
terälaukku, viilakotelo jne. 

- Työ- ja huolto-organisaatio. Mittakaa
valla varustettu työmaapiirros puuttui 
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puolelta tutkituista. Useilla ei ollut 
varasahaa 5- 10 min :n kävelymatkan etäi
syydellä . Terän viilaus oli 20 %:lla 
kohtalainen ja vain 20 %:lla erinomainen. 

- Työtekniikka. Huomattavimmat puutteet 
olivat katkaisussa. Noin 50 % kaikista 
työntekijöistä katkaisi puut usein 
tiellensä ja yhtä usein työnnettiin jo 
katkaistut puut tarpeettomasti nurin. 
Kannot tehtiin hyvin usein liian lyhyik
si , josta syystä sattui turhan paljon 
kiveensahauksia. 

KOULUTUS 

Kaikkiin edellä mainittuihin seikkoihin 
voidaan vaikuttaa koulutuksella . Koulu
hallituksen metsäopetusosasto ja Skogs
arbeten ovat yhdessä laatineet kurssi
paketin taimiston perkausta ja harvennus
ta suorittavia työntekijöitä varten. 

Kurssipakettia on testattu haastattelemal
la kahden viikon kurssiin osallistuneita 
työntekijöitä ennen kurssia, kurssin aika
~a ja sen j älkeen . Haastateltavat pitivät 
erityisen arvokkaana tiedon saamista 
palkkaperusteista, työtekniikasta sekä 
sahan ja valjaiden säädöstä. Noin 50 % 
työntekijöistä katsoi voivansa työsken
nellä tehokkaammin kurssin j älkeen. Sen 
S1Jaan parempiin ansioihin ei uskottu. 
Työntekijäin myöhempi tarkkailu osoitti, 
että suuri osa heistä on muuttanut huo
mattavasti työtapaansa. Tämä koskee eri
tyisesti 

- sahan ja valjaiden asennusta, 

- viilausta kiveensahauksen j älkeen, 

- työtekniikkaa . 

YHTEENVETO 

Perkaus- ,ja harvennustyötä voidaan jatku
vasti tehostaa ja yksinkertaistaa. Sekä 
sahojen valmistajilla että käyttäjillä on 
vielä paljon tekemistä sekä sahojen paran
tamisessa että työtekniikan ja töiden jär
jestelyn kehittämisessä. Aika näyttää 
näiden tekijöiden merkityksen. 

EFFECTIVENESS OF TENDING YOUNG STANDS 

A summarized Finnish translation of publication No . 7, 1973, in theEkonomi series of the 
Logging Research Foundation , Sweden. 



16. Viilataanko tai vaihdetaanko terä vä
littömästi kiveen sahaamisen jälkeen? 

17. Onko 

- hampaiden kärjet kunnolla viilattu? 
- kaikkien hampaiden korkeus sama? 
- hampaiden etusivu säteen suuntainen? 
- viilauskulma 20-30°7 

hampaiden haritus oikea? 

18. Onko terän hampaiden mahdolliset lob
keamat tasoitettu sopivasti viilalla? 

HINNOITTELU 

19. Onko sovellettavat palkkaperusteet se
lostettu työntekijälle? 

TYÖN JÄRJESTELY JA SUUNNITTELU 

20. Jos työntekijä työskentelee yksin 

- onko turvallisuusnäkökohdat otettu 
huomioon? 

21. Onko työntekijälle selostettu 

- runkovalinnan biologiset perusteet? 
- paistettavien puiden valintaohjeet 

(esim. runkoluku, puulajisekoitus, 
keskipituus, pikkuvesojen ja -taimi
en raivausvaatimukset, luonnonsuoje
lunäkökohdat)? 

22 . Onko työkohteesta karttapiirros? 

JÄTrnÅvÅ PWLAJI5EI<1liTUS ... NIMI. .......... . 
POISTETTAVA l?UNKOMÅÅRÅ_ .. TYf>KOI!DE ..... . 
~SI(IPfWll5 .... . ••..... · · ··-·· MUUTA •. .......• 
PJNTA-A~A ........ ..... . . ·····- .... . . .. ... .. .. . 
~INTA 

23 . Ymmärtääkö työntekijä piirroksen? 

24 . Tekeekö hän piirroksen perusteella 
karkean toteutussuunnitelman? 

25. Määritetäänkö työkaistan pituus ja le
veys taimiston tiheyden perusteella? 

26 . Määritetäänkö työkaistan suunta tuuli
olosuhteiden mukaisesti? 

27. Suunnataanko työkaistat rinteissä poi
kittain? 
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TYÖTEKNIIKKA 

28. Tapahtuuko runkovalinta 

- epäröimättä? 
- kulkiessa? 
- ottamatta askelia taaksepäin? 

29. Ohjataanko sahaa lantio- ja jalkaliik
keillä terää puulle vietäessä? 

30 . Valitaanko katkaisukohta terältä halu
tun kaatosuunnan perusteell a? 

31 . Tehdäänkö katkaisu täysillä moottorin 
kierroksilla? 

32 . Käytetäänkö järeitä runkoja katkotta
essa pääasiassa terän alueita klo 4 ja 
11? 
(Terä ajateltu jaetuksi alueisiin kel
lotaulun mukaisesti) 

33 . Vältetäänkö käyttämästä terän aluetta 
klo 2? 

34 . Käytetäänkö terän aluetta klo 11 ki
veen sahaamisen tai jätettävän rungon 
vahingoittumisen uhatessa? 

35 . Arvioidaanko järeiden runkojen kaato
suunta oikein, siten ettei terä juutu 
kiinni? 
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36. Kaadetaanko nojallaan oleva puu maahan 
vain silloin, kun se haittaa työn jat
kamista? 

37. Vältetäänkö kiveen sahaaminen 

- j ättämällä tavallista pitempiä 
kantoja? 

- katkaisemalla runko useam
masta kohdasta silloin, 
kun on näköesteitä? 

- suuntaamalla katkaisu
liike esteestä 
poispäin? 

TYÖTULOS 

38. Suorittaako työntekijä runkovalinnan 
annettujen ohjeiden mukaisesti? 

39. Jääkö taimistoon oikea runkoluku,kPVba? 

USE OF CLEAR 1 NG SAW - A M8IORANDLM 

Finnish translation of publication No. 4, 1973 , in the Ekonomi series of the Logging 
Research Foundation , Sweden. 
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