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Moottorisahaajan todellisen ansion laskemiseksi
on miehen ns. bruttoansiosta vähennettävä moottorisahan käytöstä johtuvat konekustannukset. Näiden selvittämiseksi Metsäteho on hiljakkoin suorittanut sekä tilastollisia tutkimuksia että näitä täydentäviä yksityiskohtaisempiakin tarkistusmittauksia. Tutkimuksia suoritettiin A. Ahlström Osakeyhtiön, Fennia Faneriosakeyhtiön, W. Rosenlew &
Co., O.Y:n ja Yhtyneet Paperitehtaat Osakeyhtiön
työmailla. Seuraavassa esitetään tutkimustuloksia.

Ti lastotutkimuksen aineisto
Tilastotutkimuksessa, joka suoritettiin syksyllä
1962 moottorisahaajien itsensä täytettäviä lomakkeita käyttäen, saatiin tietoja kaikkiaan 135 mieheltä, joista 58 työskenteli A. Ahlström Osakeyhtiön, 5 W. Rosenlew & Co., O.Y:n ja 72 Yhtyneet
Paperitehtaat Osakeyhtiön työmailla lähinnä Hämeessa, Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa sekä
Etelä- ja Pohjois-Karjalassa. Miesten ikä vaihteli
16 ... 60 v:een keski-iän ollessa 33 v. Miehet, joista 88
ilmoitti olevansa ammatiltaan metsätyöntekijöitä, olivat toimineet moottorisahureina 2 kk
.. . 12 v eli keskimäärin 3.1 v.
Miehet työskentelivät 1-4 miehen ryhminä, joista 1 miehen ryhmiä oli 68
2 miehen ryhmiä 27
3 miehen ryhmiä 4
ja 4 miehen ryhmiä 1
Työpäivän pituus vaihteli rajoissa 6 ... 10 tuntia
ollen keskimäärin 7.3 tuntia.
Moottorisahoista oli pohjoisamerikkalaisia 56
ruotsalaisia 26 7o ja saksalaisia 18 7o· Yleisimmät
sahamerkit olivat amerikkalaiset McCulloch ja Homelite sekä ruotsalainen Partner. Nämä sekä saksalaiset Stihl ja Salo, ruotsalainen Raket ja kanadalainen Pioneer-saha muodostivat yhteensä 88 %
kaikista sahoista. Nykyiset sahat olivat olleet k äytössä 1 ... 48 kk eli keskimäärin 14 kk.
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Moottorisahan vuotuinen käyttöaika vaihteli rajoissa 50 .. . 300 päivää ollen keskimäärin 221 päivää eli 8.7 kk. Moottorisahan päivittäinen käyttöaika oli keskimäärin 1 miehen työryhmällä 1.8 tuntia, 2 miehen työryhmällä 2.3 tuntia ja 3 miehen
työryhmällä 3.1 tuntia eli kaikkiaan keskimäärin
2.0 tuntia. Tällöin siis sahan käyttö jakaantui eri
puutavaralajien valmistuksen osalle käytännön
keskimääräisiä olosuhteita vastaavasti.

Kustannusten laskentaperusteita
Kustannusten laskentaperusteina on pidetty melkein yksinomaan moottorisahaajien itsensä ilmoittamia tietoja, hintatiedot tosin muunnettuina nykymarkoiksi.
Ilmoitusten mukaan moottorisahan hinta oli
495:- . .. 1.075:- eli keskimäärin 847 :- . Lisä2

ja korjausvarusteiden hinta oli 0 ... 150:- eli keskimäärin 52:-. Moottorisahan romuarvoksi oli arvioitu 0 .. . 200:- eli keskimäärin 69:-.
Terälevyn ja -ketjun nykyinen hankintahinta on
keskimäärin n. 160:-.
Moottorisahan käyttöiäksi arvioitiin 500 ... 3000
tuntia eli 1.5 .. . 7 vuotta ollen keskimäärin 1654
tuntia eli 2.8 vuotta.
Terälevyn käyttöiäksi arvioitiin keskimäärin 777
tuntia ja teräketjun 418 tuntia. Ketjua teroitettiin
keskimäärin n . 0.9 kertaa päivässä.
Polttonesteseoksen kulutuksen arvioitiin olevan
keskimäärin 0.98 litraa tunnissa sekä ketjuterän
voiteluaineen kulutuksen keskimäärin 0.29 litraa
tunnissa.
Seuraavassa moottorisahauksen konekustannukset on laskettu sahan käynti- eli konetuntia kohti,
jolla tarkoitetaan sitä aikaa, jonka sahan moottori
on käy nnissä joko kuormitettuna tai tyhjänä. Kustannukset on tässä ryhmitetty varsinaisiin käyttökustannuksiin ja pääomakustannuksiin.
Varsina~e t

käyttökustannukset

Kesk imääräiset varsinaiset käyttökustannukset
esitetään asetelmassa 1. Siinä on varsinaisina käyttökustannuksina otettu huomioon kaikki terälevyn
ja -ketjun uusimis- ja korjauskustannukset. Tämä
johtuu siitä, että niiden käyttöiät ovat huomattavasti sahan muiden kone-elimien käyttöikiä lyhyempiä.
Varsinaiset käyttökustannukset vaihtelivat raJOISsa -:85 ... 2 :75 käyntitunnissa ollen siis
keskimäärin 1 :82 käyntitunnissa. Eri moottorisahamerkkien osalta varsinaiset käyttökustannukset vaihtelivat keskimäärin rajoissa 1:55 . .. 2:28
käynti tunnissa.
A setelma 1
Moottorisahan varsinaiset käyttökustannukset
mk/ käynti tunti
1. Polttonesteseoskustannukset .. ..... ..
2. Teräketjun voiteluainekust. ... ......
3. Varaosakustannukset
a) terälevyt .... .. ........... . -:18
b) teräketju t . . .............. . -:26
c) vars. poHtomoottori ... .. .. . . -:03
d) polttonestejär)estelmä
- :02
e) sähkövarusteet ............ . - :03
f) kytkin .. . ........... . .. . .. . - :01
g ) muut ............ ......... . - :03

- :56

4. Huolto- ja korjaustyön kustannukset
a) oman työn kustannukset .... -:15
b) vieraan työn kustannukset .. - :06

-:21

Varsinaiset käyttökustannukset

- :58
- :47

1:82

Pääomakustannukset
Kuoletuksen pääoma-arvona on pidetty sahan
hankintahintaa ilman terälevyä ja -ketjua lisättynä lisä- ja korjausvarusteiden hankintahinnalla
ja vähennettynä romuarvolla. Laskentaperusteiden mukaan pääoma-arvo on näin ollen 670 :-.
Korko on laskettu 8 o/o:n mukaan puolelle pääomalle, jona on pidetty sahan ja varusteiden hankintahinnan ja romuarvon summaa, mikä on tässä
968:-.
Kuoletus- ja korkokustannusten riippuvuus sahan käyttöiästä on esitetty asetelmassa 2. Tällöin
on korkoa laskettaessa pidetty sahan vuosi-ikänä
2.8 vuotta.
Asetelma 2
Moottorisahan kuoletus- ja korkokustannukset
Käyttöikä, käyntituntia
500 1000 1500 1654 2000 2500
mk/ käynti tunti
Kuoletuskust. 1:34 -:67 -:45 -:41 -:34 -:27
Korkokust.
-:22 -:11 - :08 -:07 - :05 - :04
Pääomakust.

1:56 -:78 -:53 -:48 - :39 - :31

Asetelmasta nähdään, että korkokustannusten
vaikutus on suhteellisen vähäinen, mutta kuoletuskustannusten vaikutus sen sijaan huomattavasti
merkittävämpi. Moottorisahalie arvioitua keskimääräistä käyttöikää, 1654 tuntia, kohti laskettu
kuoletus on - :41 ja korko - :07 käyntitunnissa.

Tuntiset kustannukset
Varsinaiset käyttö- ja pääomakustannukset ja
niiden riippuvuus sahan käyttöiästä on esitetty asetelmassa 3.
A sete lma 3
Moottorisahan konekustannukset
Käyttöikä, käyntituntia
500 1000 1500 1654 2000 2500
mk/ käynti tunti
Varsinaiset
käyttökust.
1:82 1:82 1:82 1:82 1:82 1:82
Pääomakust.
1:56 - :78 -:53 - :48 -:39 -:31
Kokonaiskust.

3:38

2:60

2:35

2:30

2 :21

2:13

Asetelmasta nähdään, että käyttöiän ollessa 1000
· .. 2000 käyntituntia kokonaiskustannukset poikkeavat toisistaan suhteellisen vähän eli korkeintaan
15 o/o. Tämä johtuu siitä, että pääomakustannusten osuus on tällöin suhteellisen vähäinen eli 18 ...
30 o/o kokonaiskustannuksista. Sen sijaan käyttöiän pienentyessä kokonaiskustannukset kasvavat
yhä jyrkemmin.
Sahan keskimääräistä käyttöikää vastaavat kokonaiskustannukset ovat 2:30 käynti tunnissa.

Päivittäiset konekustannukset
Moottorisahan päivittäiset konekustannukset ja
sahan päivittäinen käyntiaika riippuvat ratkaisevimmin puutavaralajista ja sen järeydestä sekä
työryhmän suuruudesta.
Kerätyn tilaston mukaan moottorisahan päivit-

täistä käyntiaikaa vastaavat keskimääräiset päivittäiset konekustannukset olivat 1 miehen työryhmällä 4:14, 2 miehen työryhmällä 5:29 ja
kaikkiaan keskimäärin 4:60. Tilastosta ei kuitenkaan saatu selville päivittäisten kustannusten
riippuvuutta puutavaralajista.
Metsätehon suorittamien aikatutkimusten mukaan moottorisahan päivittäinen käyntiaika on 1
tai 2 miehen voimalla kuorittuja paperipuita valmistettaessa 0.5 ... 1 tuntia, kuorellisia paperipuita valmistettaessa 1 . . . 2 tuntia, kuorellisia havutukkeja valmistettaessa 1.5 . .. 2.5 tuntia sekä vanerikoivuja rasiinkaadettaessa tai katkottaessa 4
.. . 5 tuntia. Näiden käyntiaikojen mukaan päivittäiset konekustannukset olisivat vastaavasti 1:15
... 2:30, 2:30 ... 4:60, 3:45 ... 5:75 ja 9:20 ... 11.50.

Yksikkökustannukset
Puutavarayksikköä kohti lasketut moottorisahan
käytön konekustannukset riippuvat käyntitunnissa
valmistettavasta puutavaramäärästä. Suoritettujen aikatutkimusten mukaan moottorisahan käyntitunnissa sahattuna puutavaramääränä voitaneen
pitää likimäärin paperipuiden osalta n. 6 p-m3 , sahatukkien osalta n. 150 j3 ja vanerikoivujen rasiinkaadon osalta n. 500 j3. Näitä tuotaksia vastaavat
moottorisahan konekustannukset olisivat siten
varsinaisten käyttökustannusten osalta n. -:30/
p-m'l, n. 1:20/ 100 tukki-j3 ja n. - :35/ 100 vanerikoivu-j3 sekä vastaavat kokonaiskonekustannukset
n. -:40/p-m3 , n. 1:50/ 100 tukki-j 3 ja n. -:50/1 00
vanerikoivu-j3.

Loppupäätelmät
Tässä julkaistun moottorisahauksen konekustannuksia koskevan tilastotiedustelun tulokset esittävät sahaajien itsensä ilmoittamia lukuja. Koska ne
eivät ainakaan yleisesti perustu mihinkään kirjanpitoon tms., on niitä pidettävä vain likimääräisinä
arviolukuina. Kuitenkin verrattaessa saatuja keskimääräislukuja muihin, yksityiskohtaisempiin laskelmiin voidaan todeta niiden olevan oikeata suuruusluokkaa. Myöskin tiedustelun sisältämät moottorisahat edustivat meidän yleisimpiä sahamerkkejämme.
Moottorisahaajan todellista ansiota ja moottorisahan käytön kannattavuutta laskettaessa on työntuotoksen ja konekustannusten lisäksi otettava
huomioon myös verotuksen vaikutus ansioon.

MACHINE COSTS IN POWER SAWING

Summary
This report concerns the machine costs incurred in
power sawing. They have been analysed from statistics
collP.cted from 135 power sawyers. Operating costs, i.e.
the fuel, lubricant for the blade chain, repairs, spares
and maintenance, averaged 1:82 Finnmarks per hour of
use. Taking the estirnated useful life of the saw as
1,654 hours, the amortisation and interest expenses
were -:48 marks per operating hour and total expenditure 2:30 rnarks per operating hour.
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