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Johdanto 

Moottorisahan käyttö puiden kaadossa ja katkomisessa on maassamme viime 

vuosina suuresti lisääntynyt . Kun moottorisahat ilmestyivät metsiin, kat

s~n niillä yleensä voitavan saavuttaa työajan säästöä vai~ kaikkein jä

reimmissä leimikoissa . Niiden etuina pidettiin lähinnä vain työn keventy

mistä ja lyhyen kannon aiheuttamaa puumateriaalin säästöä (esim . C a r -

p e l a n 1949: Moottorisahat ja niiden käyttö Ruotsin metsätaloudessa . 

Metsätehon julkaisu n:o 21) . Moottorisahojen teknillinen kehitys on kui

terucin ollut erittäin nopeata . Nykyisin näyttää ilmeiseltä, että niillä 

voidaan saavuttaa työajan säästöä myös pinotavaraleimikoissa . 

Hakkuumiesten työansioiden on todettu moottorisahan hankkimisen jälkeen 

alkaneen nousta , mutta hyvin eriäviä mielipiteitä on esitet~J siitä, missä 

määrin tämä ilmiö johtuu moottorisahan avulla saavutetusta työajan sääs

töstä valmisteyksikköä kohti ja missä määrin siitä, että hakkuumiehet jak

savat ja haluavat tehdä pitempiä työpäiviä kuin aikaisemmin . Pohjan saami

seksi näitä kysymyksiä koskevalle asialliselle keskustelulle on parina ~ 
' 

me vuonna kerätty vertailevia aikatutkimusaineistoja erilaisista hakkuu

töistä moottori- ja käsisahaa käyttäen. 

Koska näyttää siltä, että moottorisahalla saavutettu työajan säästö 

käsisahameseen verrattuna on suhteellisesti sitä suurempi, mitä suurempia 

ovat kandettavat puut, on mahdollista, että leimikon keskllcuutio on vast

ede8 otettava palkkauksessa huomioon jossain määrin toisin kuin nykyisissä 

pal~cataulukoissa . Lisäksi kaato- ja pölkytysaikojen lyheneminen, varsinkin 

kun metsäkuorinta samanaikaisesti yhä suuremmassa määrin näyttää jäävän 

pois, saattaa aiheuttaa hakkuutöiden ty~ajan rakenteeseen niin suuria muu

toksia, että eri työvaikeustekijät on kenties otettava palkkauksessa huo

mioon toisin kuin tähän saakka jne . Tämän tapaisin perusteluin on Metsäte

hon tutl:::imusohjelmaan ehdotettu niitä moottorisahan käyttöä koskevia sel

vittelyjä, joista ensimmäisenä osana jäljempänä selostetaan kuusipaperi

puiden valmistusta koskevia tutkimustuloksia . 
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A ineis t o 

Tutkimusaineistot on.kerätty A. Ahlström Qygn työmaalta Leivonmäeltä 

talvella 1958 ja Yhtyneet Paperitehtaat Osakeyhtiön työmailta Valkeakos

kelta ja Länkipohjasta syksyllä 1958. Talviaineisto sisältää vaihtelevan

pitui s i a , täysille metreille katkottuja kuorimattomia kuusipaperipuita 45 

p-m3 • N. 70% kuutiomäärästä oli 4- metrisiä pölkkyjä. Tavara hakattiin 

levälleen . Syysaineisto sisältää 1- ja 2- metrisiä kuorimattomia kuusipape

ripuita yhteensä 70 p- m3 • Lyhyt tavar~ ladottiin pinoon ja 2- metrinen tava

ra ristikolle . Kaikki tutkimuspalstat edustivat täyden luokan tarkkuudella 

nrvioitui na III oksaisuusluokkaa , vaikkakin tarkasti ottaen tässä kohden 

esiintyi vähäistä vaihtelua . Muiden tekijöiden os~lta palstat edustivat 

helpointa luokkaa lukuunottamatta talviaineistoa, jolloin lumihankaluus 

oli melkoinen , koska lumen paksuus olin . 8 dm . Työajat esitetään jäljem

ptmä siten , että ne vastaavat runkojen kokoa 6 runkoa/p- m3 , siis sitä run

kojen kokoa , jota pinotavaran teon yksikköpalkkojen tähän asti käytetyissä 

metsätyöpalkkataulukoissa katsotaan edellyttävän . Työajat on esitetty run-

1-::oa kohti laskettuina . Niiden suhteet eivät muutu, jos ne lasketaan kuutio

yksikköä tai kappaletta kohti. Esitettyjä aika- arvoja sinänsä ei voida 

yleistää, k oska ne koskevat vain yksityisten miesten työskentelyä. 

Sekä talvi- että syystutkimukseen osallistui kaksi työntekijää. Kaikki 

miehet olivat työnjohdon valitsemia kyseisen paDdcakunnan vakinaisia asuk

kaita , jotka olivat tottuneet moottorisahan käyttöön . He sanoivat ymmärtä

vänsä tällaisen tutkimuksen tarpeellisuuden , eikä tutkimuksen suorittaja

kaan voinut kenenkään kohdalla havaita pyrkimystä tahallisesti vaikuttaa 

tu~~imuatuloksiin . Ilmeistä kuitenkin on , ettei moottorisahurien intres

seihin kuulu tuoda moottorisahan etuja ainakaan liian korostetusti esiin . 

Sitä vaaraa ei liene, että j äl jempänä esitettävät tutkimustulokset antai

sivat moottorisahojen käytöstä työajan menekin kannalta liian edullisen ku-

van . 

Sahamerkkejä ei mitenkään valittu. Sanomattakin lienee selvää, ettei 

tällaisen orientoivan suppean tutkimuksen antamien lukujen perusteella voi

da tehdä minkäälaisia johtopäätöksiä eri sahamerkkien paremmuusjärjestyk

sostd. Kysymyksessä on ainoastaan yleiskuvan saaminen siitä, minkälaisia 

muutoksia moottorisaha paperipuiden valmistuksen työajan menekkiin aiheut-
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taa. Vertailutyövälineenä oli kaikilla tutkimukseen osallistuneilla miehil

lä kohtalaisen hyvin kunnostettu teräskaarisaha, 

T u t k i m u s t u 1 o k s e t 

TGlviaineiston hakkuumiehet - nimitettäköön heitä työntekijöiksi l ja 

2 - käyttivät kumpikin Horneli te merkkistä moottorisahaa. Heitä koskevien 

aikatutkimustulosten yhdistelmä on esitetty taulukossa l , Keskeytyksiksi 

luettavia työaikoja ei ole otettu tulosten esittelyssä lainkaan mukaan . 

1Jäin on tehty lähinnä siitä syystä, että valtaosan keskeytyksistä muodos

taa lepoaika , ja se on aika , johon hakkuumiehet herkimmin pyrkivät tahalli

sesti vaikuttamaan . Tutkimusta se ei haittaa, mutta lepoajan pituuden tar

peellisuudesta ei voida vertailevien aikatutkimusa ineistojen perusteella 

tehdä johtopäätöksiä. Jos hukka- ajoiksi katsottavissa työajoissa olisi to

dettu eroja moottori- ja käsisahaa käytettäessä, olisi nämä ajat pitänyt 

ottaa vertailussa huomioon, mutta mainitunlaisia eroja ei havaittu. Hukka

ajat olivat yleensäkin jokseenkin merkityksettömiä. 

Tarkasteltakoon eri työn osia siinä järjestyksessä, kuin ne on taulukos

sa esitetty. Siirtyminen puulta toiselle näyttää kummallakin miehellä käy

neen moottorisahaa käytettäessä joutuisammin kuin käsisahaa käytettäessä . 

Loimikon tiheys oli kaikissa tapauksissa jotakuinkin sama (leirnikko erit

täin tiheää) . Raskas moottorisaha ilrneise.stikin pakottaa liikkumaan nope

ar,un in kuin kevyttä kaarisahaa kannettaessa . Viimeksi mainitussa tapaukses

sa on hyvien hakkuumiesten todettu lepäämistarkoituksessa liikkuvan melko 

verkalleen . 

Hakkuum iehen l kohdalla on lumen luonti puun tyveltä vaatinut rnoottori

s<thaa käytettäessä keskimäärin enemmän aikaa kuin kcisisahaa käytettäessä, 

mutta hakkuumiehen 2 kohdalla on asia päinvastoin . Hakkuumies 2, jonka työ

ajat muuten olivat lyhyempiä kuin hakkuumiehen l työajat, on kuitenkin 

l:äyttänyt lumen luontiin enemmän aikaa kuin hakkuumies 1, mutta tämä on 

ollut ilmeisesti kannattavaa, koskapa varsinainen kaato on sitten sujunut 

erittäin joutuisasti . 

iiioottorisahakaato on vienyt hakkuumiehen 1 kohdalla vajaan neljänneksen 

ja hakkuumiehen 2 kohdalla vajaan kolmanneksen siitä ajasta, minkä käsisa-



0 



- 5 -

Taulukko - Table l 

Työa i ka runkoa kohti 4 •.. 2- metristen kuorimattomien kuus i paperipui den valmi s
t uksessa leväl l een talvella kaari- ja moo ttorisahaa käyttäen . Työntekijät l ja 
2 . Runkojen keskisuuruus 6 runkoa/p- m3 . Oksaisuusluokka III , lumen paksuus 8 

dm, muut tekijät helpointa luokkaa . 

Working t i me per stem in the winter· p..r..epar.ati..on ( uns-t.acked ) of 
4 ••• 2- metre unbarked spruce pulpwood 9 using a han.d. .saw and a power saw. Workers 
l and 2. Mean stem size 6 stems per pi1ed cu.m . Branchiness class III, snow 

depth 8 dm 9 other factors of the easiest class . 

Työn osa 

Phas e of work 

Siirtyminen 
Moving 

Lumityöt 
Removing of snow 

Kaato 
Fe1ling 

Karsiminen 
Lopping 

Mittaus 
Measuring the 
1 ength of b ol ts 

Katkominen 
Bucking 

Moottorisahan 
käynnistys ja säätä 
Starting and adjust
ing the power saw 

Polttoaineen täy
dennys ja voitelu 
Refue11ing and 
1ubrication 

Yhteensä 
Tota1 

Suhde kaarisaha , 
: moottorisaha 
Rand saw : power 
saw ratio 

Työntekijä 1 
Feller 1 

Kaar isaha 
Rand saw 

Moottorisaha 
Power saw 

(Home1ite) 

Työntekijä 2 
Feller 2 

Kaarisaha 
Hand saw 

Moottorisaha 
Power saw 

(Romelite) 

Työajan menekki runkoa kohti 
Working time per stem 

min 
min. 

0 . 30 

0 , 28 

2.00 

4. 68 

0. 89 

8 . 95 

100 

% 
per 

cent 

4 

3 

22 

52 

9 

10 

100 

min 
min. 

0 . 20 

0 . 39 

0.44 

3 . 28 

0 , 80 

0 . 67 

0. 68 

1 . 34 

7 . 80 

87 

% 
per 
cent 

2 

5 

6 

42 

10 

9 

9 

17 

100 

min 
min. 

0 . 21 

1 . 08 

0 . 91 

3 . 79 

1.02 

7 . 77 

% 
per 
cent 

3 

14 

11 

49 

13 

10 

100 

100 

min 
min. 

0 , 18 

0 . 70 

0 . 29 

3 . 23 

0. 36 

0. 53 

0. 33 

6.38 

82 

% 
per 

cent 

3 

11 

4 

51 

12 

6 

8 

5 

100 



' ' .1 ' 
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hakaato on vaatinut. Kaatoon on tällöin sisällytetty myös kaatokolon teko , 

I:Jiki:ili sellaista ollenkaan on tehty . 

Vaikka moottorisahalla ei ole mitään tekemistä karsimisen kanssa - ei 

ainakaan tässä tapauksessa ollut - on karsiminen kuitenkin käynyt kumman

kin miehen kohdalla moottorisahakaadon yhteydessä nopeammin kuin käsisahaa 

käytettäessä. Näin on siitä nuolimatta , että oksaisuusluokka oli rungoit

taisten arvioiden keskiarvona tarkasti ottaen moottorisahakaadon yhteydes

sä vähän huonompi kuin käsisahakaadon yhteydessä (moottorisahakaadossa 2. 9 
ja käsisahakaadossa 2 . 7), vaikka kaikki palstat luokan tarkkuudella luet

tiinkin samaan oksaisuusluohlcaan kuuluviksi . Tämä näyttää viittaavan sii

hen suuntaan , että moottorisahan työtä keventävä vaikutus koituu koneellis

tamattomienkin työn osien hyväksi . Päinvastoin kuin voisi olettaa, on moot

torisahan käyttö hakkuumiehen 1 kohdalla jopa ~ne~tänyt karsimisen osuut

ta koko työajasta . Toisenkaan miehen kohdalla ei karsimisen osuus ole mer

kittävästi kasvanut . 

Pölkkyjen pituuden mittaamiseen on hakkuumies 1 käyttänyt kummassakin 

tapauksessa yhtä paljon aikaa, mutta hakkuumiehen 2 kohdalla on mittaus käy

nyt moottorisahauksen yhteydessä joutuisammin kuin käsisahauksen yhteydes

sä. Mittaus on kaikissa tapauksissa suoritettu samanlaisella 2 metrin pi

tuisella mittakepillä . 

Runkojen pölkytystä on moottorisaha merkittävästi jouduttanut, muttei 

kuitenkaan suhteellisesti yhtä paljon kuin kaatosahausta . 

1ioottorisahan avulla on hakkuumies l saanut 13 % ja hakkuumies 2 18 % 
suuruisen työajan säästön valmisteyksikköä kohti verrattuna käsisahaukseen . 

~ro heidän välillään johtuu lähinnä siitä, että hakkuumies l on käyttänyt 

moottorisahan huoltoon tuntuvasti runsaammin aikaa kuin hakkuumies 2 . 

Toinen syysaineiston hakkuumiehistä (työntekij ä 3) käytti kolmea eri 

moottorisahaa, kahta teholtaan erilaista, edestakaisin liikkuvalla terällä 

v2.rustettua sahaa (Wright Rebel ja Wright Super) sekä Partner merkkistä 

kctjusahaa . Viimeksi mainittu saha oli melko huonossa kunnossa. Tämän työn

tekijän työskentelyn perusteella on saatu taulukossa 2 näkyvät luvut. Kysy

myksessä oli 1-metristen kuorimattomien kuusipaperipuiden valmistus pinoon . 

Tämänkin hakkuumiehen kohdalla on todettavissa , että siirtyminen puulta 

toiselle on käynyt moottorisahaa käytettäessä nopeammin kuin käsisahalla 

sahattaessa . Tuntuu yllättävältä, että tähän työn osaan on hakkuumieheltä 3 
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Taulukko - Table 2 

Työaika runkoa kohti 1- metri sten kuor i mattomien kuusipaperipuiden valmistuk
sessa pinoon syksyllä kaari- ja moottorisahaa käyttäen . Työntekijä 3. Rurikojen 
keskisuuruus 6 runkoa/p- m3 . Oksaisuusluokka III , muut tekijät he1pcintaluokkaa . 

Working time per stem in the autumn preparation into piles of 1- metre unbarked 
spruce pulpwood logs , using a hand saw and a power saw. Worker 3 . Mean stem 
size 6 stems per piled cu . m. Branchiness class III , other factors of the 

easiest class . 

Kaarisaha Wright Wright Ketjusaha 
Chain saw 

Hand saw Rebel Super 
(Partner) 

Työn osa 

Phase of work Työajan menekki runkoa kohti - Working time per stem 
1 

min 1> min % min % min % 
min. per min. per min. per min. per 

cent cent cent cent 

Siirtyminen 
0 . 38 2 0 . 33 3 0 . 33 3 0 . 33 2 lilioving 

Kaato 
1 . 16 8 0.57 4 0 . 46 

1 
4 0 . 45 3 Felling 

Karsiminen 
4 . 32 28 4.15 31 4 . 15 35 4 . 15 27 Lopping 

Mittaus 
Measuring the 1 . 12 7 0 . 92 7 0 . 92 8 0 . 92 6 
length of bolts 

Katkominen 
3 . 12 20 1 . 69 13 1.21 10 1.69 11 Bucking 

Kokoaminen 
0 . 66 4 0 . 53 4 0 . 53 4 0.53 4 Collecting 

Pinon pohjan ja 
1 kehyspuiden va1m . 

2.02 13 1 . 54 11 1 . 54 13 1Jaking the foundation 

1 

1 . 54 10 

and i:J.e eni stakes of pile 

Pinoaminen 2.83 18 2 . 33 17 2.33 19 2.33 15 
1 Piling 

Moottorisahan 
1-:äynnis tys ja säätä - - 0 . 53 4 0 . 34 3 3 . 14 20 Starting and adjusting 
the power saw 

Polttoaineen täy-
dennys ja voitelu - - 0 . 84 6 0 . 14 1 0 . 36 2 Refuelling and 
lubrication 

1 
Yhteensä - Total 15 . 61 100 13.43 

1 
100 11.95 100 15.44 100 

1 

Suhde kaarisaha 
1 
1 . moottorisaha 1 0 100 87 75 99 Hand saw : ! power i 

saw ratio i 
1 li 





- 8 -

kulunut syysolosuhteissa runkoa kohti enemmän aikaa kuin talviaineiston hak

l;:uumiehil tä 8 dm:n lumessa, mutta selityksenä on, että leimikot olivat syk

syllä selvästi harvempia kuin talvella' wikkakin kummassakin tapauksessa oli 

meikäläisen pinotavaraleimikoiden tiheysluokittelun mukaan kysymyksessä I 

tiheysluokka. 

Kaatosahauksessa ei tässä tapauksessa ole saavutettu suhteellisesti yhtä 

suurta työajan säästöä kuin talviaineiston mukaan . 

Karsimisen osalta huomataan nytkin sama ilmiö kuin taulukon 1 perusteel

la, siis karsinnan nopeutuminen moottorisahan käyttöön siirryttäessä. 

Hyös pölkky jen pituuden mittaus on käynyt moottorisahau..l<sen yhteydessä 

nopeammin kuin käsisahauksen yhteydessä, vaikka k~~assakin tapauksessa 

käytettiin samanl aista 1 m pituista mi ttakeppiä . VJrigh t sahoihinkaan ei s:iis 

ollut asennettu sellaisia pieniä lisälaitteita, joiden avulla voidaan suo

rittaa 1- metristen pölkkyjen mittaus tarvitsematta lainkaan erillistä mit

takeppiä . 

Katkomisessa samoin kuin kaadossakin näyttää Fright Super olleen jonkin 

verran joutuisampi kuin saman sahan vanhempi malli . Tätä ei liene luettava 

kokonaan ensiksi mainitun suuremman tehon tilille, vaan myös terän paremman 

kunnostuksen ansioksi . tright Super oli varta vasten hankittu kyseisen 4Yön

tokijän käyttöön tutkimusta varten, kun taas vanha malli oli hänen omansa . 

- Sen sijaan että kaatosahaus on ketjusahalla sujunut hiukan nopeammin kuin 

edestakaisin liikkuvalla terällä varustetulla sahalla, on viimeksi maini

tulla, nimenomaan super mallilla , päästy runkojen pölkytyksessä parempaan 

tulokseen kuin ketjusahalla. Tämä johtuu ilmeisesti siitä, että Wright

tyyppisellä sahalla voidaan katkominen suorittaa ilman apuneuvoja, vaikka 

runko olisi pahasti kannatuksella tai vaikkapa tiiviisti kiveä tai kalliota 

vasten painautuneena . 

Pölkkyjen kokoaminen , pinon kehyspuiden valmistus ja pinoaminen ovat käy

neet moottorisahauksen yhteydessä joutuisammin kuin käsisahauksen yhteydes

sä. Näiden työn osien kohdalla on siis todettavissa sama ilmiö kuin karsin

nan kohdalla . 

Y!right Super sahalla on saavutettu 25 % ja saman sahan vanhemmai'.a mall;il

la 13 % suuruinen työajan säästö käsisahaukseen verrattuna . Jos molemmat sa

hat olisivat olleet yhtä hyvässä kunnossa, ei ero olisi ollut läheskään näin 

suuri . Hakkuumiehen oma saha oli sekä teroitu..l<seltaan että perushuolloltaan 
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huonommassa kunnossa kuin uusi Wr i ght Super saha . - Ketjusahalla ei tässä 

tapauksessa saavutettu juuri lainkaan työajan säästöä, mutta tämä on koko

naan luettava mainitun sahan "reistailun" tilille , Sahan käynn:istämiseen ja 

käynnin säätämiseen kului aivan kohtuuttoman paljon aikaa . 

Työntekijä 4 valmisti 2- metrisiä kuorimattomia kuusipaperipuita risti

kelle . Hänellä oli Canadien saha . Hänen työskentelynsä perusteella saadut 

luvut näkyvät taulukosta 3 . 

1fyös hakkuumiehen 4 kohdalla voidaan todeta moottorisahan käyttöön siir

ryttäessä samantapaisia muutoksia työnosa- ajoissa kuin edellä tarkastelluis

sa tapauksissakin . Sellaisetkin työn osat , joihin moottorisaha ei suoranai

sesti vaikuta , ovat jonkin verran nopeutuneet . Poikkeuksena on tällä kertaa 

kuitenkin pölkkyjen ristikointi. 

Kyseisen työntekijän moottorisaha oli erittäin hyvässä kunnossa, ja nlin

pä onkin sahan käynnistys ja huolto vaatinut sangen vähän aikaa . Moottori

sahalla saavutettu työajan säästö oli tämän hakkuumiehen kohdalla 25 %. 

Työntekijät 2 ja 4 arvosteltiin moottorisahan käsittelyssä selvästi tai

tavaromiksi kuin työntekijät 1 ja 3 . Ensiksi mainituilla oli ominaista, et

tei heidän moottorisahan ansiosta saavuttamansa työajan säästö kovin paljoa 

riippunut runkojen koosta , vaikkakin yleissuuntana oli mainitun ajansäästön 

lievä nousu suurempiin runkoihin päin . Heillä oli siis moottorisahasta apua 

kaiklcein pienikokoisimpienkin runkojen käsittelyssä. 

Hakkuumiesten l ja 3 kohdalla sen sijaan oli moottorisahan avulla saavu

tettu työajan säästö pienten runkojen ollessa kysymyksessä suhteellisesti 

paljon vähäisempi kuin suurempia runkoja valmistettaessa . Työntekijä 1, jon

ka osalta 4 ... 2-metristen kuorimattomien kuusipaperipuiden valmistus leväl

leen talvella kävi runkojen keskisuuruuden ollessa 6 runkoa/p-m3 moottori

sahaa käyttäen 13 % nopeammin kuin käsisahaa käyttäen, saavutti ainoastaan 

8% työajan säästön rungonsuuruusluokan ollessa 19, •• 15 runkoa/p-m3, kun 

taas säästö oli 15% runkojen koon ollessa 3 runkoa/p-m3 • Työntekijällä 3 

oli moottorisahalla (Wright Super) saavutettu työajan säästö rungonsuuruus-
. 3 3 

luokassa 19 •• • 15 runkoa/p-m 17% ja rungonsuuruusluokassa 3 runkoa/p-m 29 

%, kun se taulukon 2 mukaan oli 25 % keskikokoisessa paperipuuleimikossa. 

Joka tapauksessa näyttää tottuminen moottorisahan käyttöön johtavan 

siihen, ettei sen avulla saavutettu työajan säästö tavallisissa paperipuu

leimikoissa kovin suuresti riipu runkojen koosta , Jos runkojen koko otet-
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Taulukko - Table 3 

T,yöaika rurucoa kohti 2~etristen kuorimattomien kuusipaperipuiden valmistukses
sa ristikelle syksyllä kaari- ja moottorisahaa käyttäen. Työntekijä 4. Runkojen 
keskisuuruus 6 runkoa/p~3. Oksaisuusluokka III, muut tekijät helpoin~ luokkaa. 

Working time per stem in the autumn preparation into crosswise stacks of 2-me
tre unbarked spruce pulpwood, using a hand saw and a power saw. Worker 4. Mean 
stem size 6 stems per piled cu.m. Branchiness class III, other factors of the 

Työn osa 

Phase of work 

Siirt;Yminen 
Moving 

Kaato 
Felling 

Karsiminen 
Lopping 

lli ttaus 
Measuring the length of bolts 

Katkominen 
'Bucking 

Kokoaminen 
Collecting 

Pinon pohjan ja kehyspui
den vn.lmis tus 
Making the founda tion and 
the end stakes of pi1e 

Ris tikoiminen 
Piling cross- wise 

Moottorisahan käynnistys 
ja säätö 
Starting and adjusting 
the power saw 

Polttoaineen täydenr~s 
ja voitelu 
Refllelling and lubrication 

Yhteensä - Tota1 

Suhde kaarisaha : moottormaha 
Rand snw : power saw ratio 

easiest class. 

Kaarisaha 
Rand saw 

Työajan menekki 
Working tiroe 

min % 
min. per cent 

0.40 3 

1.49 11 

5.'14 39 

1.18 9 

2.21 17 

0 .25 2 

o. 8o 6 

1.80 13 

13.27 100 

100 

Moottorisaha 
Power saw (Canadien) 

runkoa kohti 
per stem 

min % 
min . per cent 

0 .38 4 

o. 63 6 

4 . 25 43 

0 . 91 9 

o. 90 9 

0.14 1 

0 . 58 6 

1.88 19 

0 . 20 2 

0 . 05 1 

9 . 92 100 

75 
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taisiin huomioon pinotavaran teosta maksettavissa pinokuutiometripalkoissa 

- niin meillä ei ole yleensä tähän mennessä tehty - se voisi ilmeisestikin 

tapahtua sillä tavalla, kuin pinotavaran tekoa käsisahaa käyttäen koskevat 

tutkimukset ovat osoittaneet1 koska käytännössä mahdollinen pinotavaralei

mikoiden rungonsuuruusluokittelu joka tapauksessa on melko karkea . Sen si

jaan on mahdollista, että moottorisahan käytön yleistyminen pinotavaran 

teossa aiheuttaa muutoksia 7" ja 10 11 paksummil ta pölkyil tä maksettaviin 

juoksumetripalkkoihin . Tähän kysymykseen ei kuiterucaan tässä yhteydessä lä

hemmin puutu ta . 

Vaikkakin moottorisaha aiheuttaa selviä muutoksia kuorimattomien paperi

puiden valmistuksen työajan rakenteeseen , eivät nämä muutokset kuitenkaan 

ole niin mullistavia , että olisi pakottavia syitä ryhtyä muuttamaan työvai

keustekijöiden vaikutuksen voimakkuutta nykyisissä metsätyöpalkkataulukois-:

sa . Eräs moottorisahan nykyisiin pinotavaran teon yksikköpalkkoihin aiheut

tama epäsuhde on kuitenkin otettava huomioon, nimittäin kuoritun ja kuori

mattoman tavaran yksikköpalkkojen suhde . Käsinkuorintaa metsässä tullaan 

ilmeisesti vielä jonkin aikaa suorittamaan . Vai~ca edellä todettiin , että 

moottorisahan käyttö on omiaan joudu ttamaan myös koneellis tama ttomia työ

vaiheita kuorimattomien paperipuiden valmistuksessa, ei kuitenkaan ole to

dennäköistä, että se pystyisi sanottavasti jouduttamaan kuorintaa , joka kä

sityövälinein työskenneltäessä vie melkein puolet työajasta ja joka useim

miten suoritetaan erillisenä, yhtäjaksoisena työvaiheena . Joka tapauksessa 

on ilmeistä, että moottorisahan käyttöön siirryttäessä kuorinnan osuus työ-:

ajasta huomattavasti kasvaa . Niin ollen on odotettavissa, että käsityökalu

jen käyttöön perustuvan kuori tun ja kuorimattoman tavaran yksikköpalkkojen 

suhteen vallitessa ei saada moottorisahureita suorittamaan käsinkuorintaa 

metsässä. Käsinkuorinta näyttää muutenkin olevan koneellisen työn makuun 

päässeille hakkuumiehille vastenmielistä . Jos oletamme , että moottorisahan 

avulla saavutetaan kuorimattoman pinotavaran valmistuksessa 25 % suuruinen 

työajan säästö, tulisi vastaavanlaisen käsin puolipuhtaaksi kuorittavan ta

varan yksikköpalkan hakkuumiehen näkökulmasta olla kuusen kohdalla n. 100 % 
ja männyn kohdalla n. 125 % suurempi kuin kuorimattoman tavaran yksikkö~

l::a . Nämä prosenttiluvut ovat nykyisten metsätyöpalkkataulukkojen mukaan n . 

70 % ja n . 95 %. 

Tässä käsittelemättä jätetyn lepoajan osalta voidaan lyhyesti mainita , 

että kaksi tutkituista neljästä miehestä lepäsi suhterulisesti yhtä paljon 

sekä käsi- että moottorisahaa käyttäessääns kun taas toiset kaksi lepäsivät 
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käsisahalla kaataessaan suhteellisesti jonkin verran enemmän kuin moottori

sahalla kaataessaan. Mahdollisen levontarpeen eron käsi- ja moottorisahaa 

käytettäessä voivat selvittää vain energiankulutusmittaukset. Läntisessä 

naapurimaassamme sellaisia tiettävästi jo on suoritettukin ja tuloksia odo

tellaan . 

Tiivistelmä 

~=oottorisahan käyttöä kuusipaperipuiden valmistlli~sossa koskevan tutki

mlli~sen perusteella voidaan yhteenvetona esittää seuraavaa . 

N;ykyisillä moo ttorisahoilla voidaan pinotavaraleimikoissakin tuntuvasti 

jouduttaa puiden kaatoa ja pölkytystä. Lisäksi työn kevenemisestä näyttää 

aiheutuvan, että myös koneellistamattomat työvaiheet jonkin verran nopeu

tuvat kuorimattoman tavaran valmistuksessa . Moottorisahan avulla kuorimat

tomien kuusipaperipuiden teossa saavutettu työajan säästö valmistayksikköä 

kohti vaihteli tutkituissa tapauksissa 13 •• • 25 %. Tällöin olivat kysymyk

sessä runkojen koon puolesta keskinkertaiset leimikot (6 runkoa pinokuutio

metriä kohti) . Moottorisahan hyvällä kunnolla ja häiriöttömällä käynnillä 

on ratkaiseva vaikutus saavutetun työajan säästön suuruuteen . 

Taitavat moottorisahurit pystyvät valmistamaan paperipuiksi kaikkein 

p~~isimpiakin runkoja moottorisahan avulla nopeammin kuin käsisahaa 

käyttäen, kun taas taitamattomat sahurit eivät saavuta pienten runkojen 

kohdalla juuri lainkaan työajan säästöä käsisahaukseen verrattuna . Tottu

neilla s2hureilla ei saavutetun työajan säästön suhteellinen suuruus taval

lisissa pinotavarleimikoissa kovin paljoa riipu leimikon keskikuutiosta, 

vaikkakin yleissun ta on hieman suurempiin runkoihin päin nouseva. 

::.Ioottorisaha aiheuttaa työajan rakenteeseen muutoks-ia siten, että kaa

don ja pölkytJksen osuus kuorimattomien paperipuiden valmistusajasta sel

västi pienenee , kun taas karsinnan osuus kasvaa . M:uutokset eivät kui ten

kann ole niin suuria , että olisi pakottavaa syytä muuttaa nykyisten metsä

työpalkkataulukkojen mukaista työvaikeustekijöiden vaikutuksen voimakkuutta . 

TWG:icn hakkuun osalta asia kyllä saattaa olla toisin . 

Vaikkakin kuorintavaihe on yhä enemmän siirtymässä pois metsästä ja ko

neellistumassa, tultaneen käsinkuorintaa metsässä vielä jonkin aikaa suo-



.'. 



- 13 -

rittamaan , ja tällöin on huomattava , että nykyisten me tsä työpalkkataulukko

jen mukaisen kuoritun ja kuorimattoman tavaran yksikköpalkkojen suhteen val

li t essa tuskin saadaan moottorisahureita suorittamaan mainittua työtä . Kuo

rinnan osuus nimit t äin kasvaa tuntuvasti moottorisahan käyt ön johdosta. 

J.foott orisahan muut tuessa pääa s ial l iseksi sahaamisvälineeksi pinota varan t e

ossa tulis i siis kuoritun ja kuorimattoman ~inotavaran yksikköpalkkojen 

eron olla s uurempi kuin nykyis in . 

Lopputoteamuksena voidaan sanoa , että jos tiedot pinotavaran tekijöiden 

työansioiden kaksinkertais tumisesta moottorisahan käyttöön s iirtymisen joh

dos t a pitävä t paikkansa , on tämän täytynyt tapahtua vähintä in yhtä s uure s sa 

määrin entis tä p i t empien työpäivien tekemi s es tä kuin moottorisahan avulla 

saavutetusta työa j an säästöstä valmisteyksikköä kohti . 

PREPARATION OF PULPWOOD WITH POWER SAW3 

Compar at ive work study 

by 

011 i Makkonen 

SUMMARY 

The in vesi i gation into the use of t he power saw for preparation of spruce 

pul pwood may be summarised as follows . 

Modern power sav~ speed up consider ab l y the felling and cutti ng- into

lengths of timber also in cordwood stands . The easing of the work also seems 

to cause some speeding up of the unmechanised work phases of preparing un

barked timber . The time economy per uni t prepared achieved vnth the power 

s aw i n preparing unbarked spruce pulpwood varied from 13 to 25 per cent. 

This applied to marked stands of average stem size (6 stems per piled cu. m. ). 

The good condition and smooth operatien of the power saw is of decisive im

portance i n the saving of working time achieved. 

Skil ful power sav1 operators are ab l e to make pulpwood of even the smallest 

sized stems more rapidly wi th a power sav1 than a hand saw, v1hereas inexpe

rienced sawyers gain hardly a,ny working time compared wi th hand- sawing where 
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small stems are concerned. The relative magnitude of the time economy 

achieved by experienced sawyers in ordinary cordwood stands does not de

pend greatly on the mean volume of the marked stand although the general 

trend is a slightly rising one with larger stems . 

The power saw causes changes in the structure of the working time , The 

share of felling and cutting- into- lengths in the pulpwood preparation time 

diminishes perceptibly, that of lopping grows . The changes, however, are 

not so marked as to constitute an imperative reason for changing the weight 

of work difficulty factors in existing forest wage tables . The situation 

might be otherwise for saw log felling. 

Although the barking phase is leaving the forest to an increasing extent 

and becoming mechanised, manual barking in the forest will probably continue 

for some time . With the existing ratio between the unit wages of barked and 

unbarked timber as i t is in forest wage tables, i t will hardly be possible to 

induce power saw operators to undertake this work . The share of barking 

grows considerably when the power saw is used . If the power saw were to be

come the principal savnng implement in cordwood preparation the difference 

between unit wages for barked and unbarked timber should be greater than it 

is today . 

In conclusion, if the information showing that the earnings of cordwood 

makers double with the change- over to the use of power saw is valid , the new 

situation must have resulted at least to an equally great extent from the 

working of longer working days than earlier as from the saving in working 

time per unit of product achieved with the power saw. 




