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T i i v i s t e 1 m ä 

Tutkimus liittyy Metsätehon jäsenten ja metsähallinnon työmail
la loka- marraskuussa 1963 ja helmi- maaliskuussa 1964 kerättyyn an
siotilastoon. Tilaston kohteet poimittiin otantamenetelmän mukai
sesti . Tilastoa kerättiin 18 ••• 64- vuotiaista moottorisahaa ja kä
sisahaa käyttävistä hakkuumiehistä. 

- Tilastoa saati in l oka-marraskuussa 138 työmaalta ja helmi
maaliskuussa 161 työmaalta . Ensiksi mainittuina kuukausina tark
kailun kohteena oli 833 moottorisahaa käyttävää miestä ja heidän 
kanssaan samassa ryhmässä työskentelevää miestä. Jälkimmäisinä 
kuukausina tilastossa oli 752 moottorisahamiestä. Syksyllä tilas
tossa oli 98 ja talvella 46 yksinomaan käsisahaa käyttävää miestä. 
Moottorisahamiesten keski-ikä oli syksyllä ja talvella 33 vuotta . 
Käsisahamiehet olivat keskimäär i n vanhempia , sillä heidän keski
ikänsä oli 42 ja 43 vuotta . Pohjoisamerikkalaiset moottorisahamer
kit olivat enemmistönä. Ni i den osuus kaikista moottorisahoista 
oli likimain 60 %. Lähinnä eniten oli ruotsalaisia sahoja, osuus 
likimain 20 %, ja länsisaksalaisia sahoja, osuus lähes 15 %. 

- Moottorisahamiesten työpäivän pituus oli syksyllä 6. 9 tuntia 
ja talvella 7 tuntia . Maan pohjoispuoliskolla työpäivä oli hieman 
lyhyempi kuin eteläpuoliskolla . Lauantaisin ja sunnuntaisin työs
kenneltiin lyhyemmän aikaa kuin muina päivinä. Lauantain ja mui
den arkipäivien pituuksien välinen ero oli 0 . 7 ••• 1 ~0 - tuntia . 

- Moottorisahamiesten työpäivien osuus kaikista päivistä (työ
+ poissaolopäivät) oli syksyllä 86 % ja talvella 92 %. Poissaolo
päivien osuus oli vastaavasti 14 % ja 7 %. Kotityöt ja kotimatkat 
olivat tavallisin syy työstä poissaoloi hin . 

- Moottorisahamiesten työviikko oli syksyllä 36 tuntia ja tal
vella 39 tuntia . 

- Ruekailuun ja ruokailupaikalla käyntiin kului päivittäin ai
kaa syksyllä 50 min ja talvella 40 min . 

- Majapaikalta hakkuupalstalle ja takaisin kulkemiseen käytet
tiin päivittäin aikaa syksyllä 55 min ja talvella 47 min . Maja
paikan ja palstan välinen matka oli vastaavasti 4 . 7 km ja 3 . 9 km . 
Kotoaan käsin työskennelleet miehet joutuivat kulkemaan keskimää
rin pitemmän matkan ja käyttämään työmatkoihinsa enemmän aikaa 
kuin kämpältä käsin työskennelleet . 

Verrattaessa tilaston tuloksia Metsätehon vv . 1946- 54 kerää
mien tilastojen tuloksiin havaittiin , että esillä olevassa tilas
tossa työpäivät olivat maan pohjoispuoliskolla hieman lyhyempiä 
kuin aikaisemmassa tilastossa . Sen sijaan maan eteläpuoliskolla 
työpäivät olivat näissä tilastoissa käytännöllisesti katsoen sa
manpituiset . Työssä käynnin säännöllisyyttä kuvaava työpäiväsa
dannes oli nyt hieman suurempi kuin aikaisemmin . Työviikko oli 
molemmissa tilastoissa likimain samanpituinen . Majapaikan ja hak
kuupalstan välinen matka on pidentynyt vv:sta 1946- 54 . Sen sijaan 

1 
~!~vittäinAn kulkuaika on tästä huolimatta säilynyt käytännölli- 1 

L______sti katsoen ennallaan, ______j 
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Tutkimus liittyy Metsätehon jäsenten ja metsähallinnon työmailla 

loka-marraskuussa 1963 ja helmi-maaliskuussa 1964 kerättyyn ansio

tilastoon. Tilaston tarkoituksena oli kokeilla tutkimusmenetelmää 

metsätyömiesten ansiotilastojen kehittämiAtä silmällä pitäen ja mää

rittää palkkausalueittain kaikkien näiden työnantajien Q(ämailla työs

kcnnelleiden 18 ••• 64-vuotiaiden hakkuurriesten Iäivä- ja tuntiansiot. 

Ansioiden lisäksi tilastoon sisältyy tietoja työtuloksista, työpäivien 

pituudesta, työpäivien ja työstä poissaolopäivien määrästä sekä ruo

kailu- ja kulkuajoista. Seuraavassa esitetään yhdistelmä ajankäyttöä 

koskevista tuloksista. Ansio- ja työtulosyhdistelmät julkaistaan erik-
se en. 

A i n e i s t o 

Tilaston kohteet otettiin otantamenetelmän mukaisesti. Työmaanäy-

te poimittiin arpomalla palkkausalueittain. Perusjoukon muodostivat 

kaikki Metsätehon jäsenten ja metsähallinnon loka-marraskuussa 1963 ja 

helmi-maaliskuussa 1964 käynnissä olleet hakkuutyömaat, joilla työsken

teli vähintään yksi 18 ••• 64-vuotias, moottorisahaa käyttävä hakkuumies. 

Perusjoukko, joka luetteloitiin pyytämällä työnantajilta luettelot hei

dän kaikista ko. työmaistaan, käsitti syksyllä 2 210 työmaata ja tal

vella 2 200 työmaata. Näytteeseen poimittujen työmaiden osuus perua

joukosta oli syksyllä 8 % ja talvella 10 %. Sadannes vaihteli eri palk

kausalueilla. Maan pohjoispuoliskolla, palkkausalueilla 1 ja 2, se oli 

suurempi kuin ete~äpuoliskon alueilla 3 ja 4. Pienillä työmailla tark

kailun kohteiksi otettiin kaikki niillä työskentelevät 18 ••• 64-vuotiaat 

miehet. Silloin kun kaikkia miehiä ei voitu ottaa tilastoon, työnteki

jänäyte poimittiin arpomalla perusjoukosta, jonka muodostivat kaikki 

työmaalla sillä hetkellä työskentelevät ko. ikäiset hakkuumiehet. Pe

rusjoukon luettelointia ja näytteen poimintaa selostetaan yksityiskoh-
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taisesti ansioita koskevassa julkaisussa. Vaadittuja tietoja ei saatu 

kaikilta näytteeseen joutuneilta työmailta. Vastausten kato aiheutui 

siitä, että työmaa ei ollut käynnissä tilaston keruun aikana. Vastaus 

saatiin syksyllä kaikkiaan 138 työmaalta ja talvella 161 työmaalta. 

Työpäivän pituutta ei selvitetty kaikilla työmailla. Sitä koskevat 

tiedot saatiin syksyllä 78 työmaalta ja talvella 94 työmaalta. Nämä 

työmaat oli poimittu arpomalla kaikista näytetyömaista. Vastauksen an

taneiden työmaiden alueittainen jakautuminen nähdään asetelmasta 1. 

Asetelma 1 
Vastauksen antaneet näytetyömaat 

Alue 

Palkkausalue 1 

II 2 

Pohjoispuolisko 

Palkkausalue 3 
II 4 

Eteläpuolisko 

Koko maa 

Loka-marraskuu Helmi- maaliskuu 

Työmaita, kpl 

Kaik
kiaan 

24 

30 

54 

23 
61 

Niistä 
tuntiti
lastossa 

14 

14 

28 

12 

38 

50 

78 

Kaik
kiaan 

26 

30 

15 

90 

105 

161 

Niistä 
tuntiti
lastossa 

21 

21 

42 

10 

42 

52 

94 

Tilastoon sisältyvien moottorisahamiesten, ts. moottorisahaa käyt

täneiden ja heidän kanssaan samassa ryhmässä työskennelleiden miesten 

määrä ilmenee asetelmasta 2 . Hieman yli puolet, 56 ja 52 %, miehistä 

työskenteli yksinään . Muut työskentelivät työryhmissä, joissa oli ta

vallisesti kaksi jäsentä. Yksinomaan käsisahaa käyttäneitä miehiä ti

lastossa on vähän. Loka-marraskuussa heitä oli kaikkiaan 98 miestä; 

näistä työskenteli 30 miestä maan pohjoispuoliskolla ja 68 eteläpuo

liskolla. Helmi-maaliskuussa käsisahamiehiä oli vain 46, ja he työs

kentelivät kaikki maan eteläpuoliskolla . 



Asetelma 2 

Alue 

Palkkausalue 
II 

" j 

2 
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Näytteen moottorisahamiehet 

Loka-marraskuu Helmi-maaliskuu 

Moottorisahamiehiä 

Kaik- Niistä 
Kaik- Niistä 

kiaan tuntiti- kiaan tuntiti-
lastossa lastossa 

199 107 223 187 
266 84 175 114 

• no • •••••• • •••••••• •• •• ••• •• •• • ••• • ••• • •·• • ••••••••• • •• • •• ••••••• ••••••• •••• ••• • ••• • •••••••·• · ••••••••••••••••••••••••• • • • • •• ••• •• • ••• •• ••• • •••••••••••••• • ••• • •·•••• •• 

Pohjoispuolisko 

Palkkausalue 
II 

3 

4 

182 

186 

1 91 

57 
90 

398 

81 

273 

301 

60 

114 
··········· ·························· ·· ·· ····· ··· ··························· ·· ······ ···················································································· 
Eteläpuolisko 368 147 354 174 

Koko maa 833 338 752 475 

Vaaditut tiedot selvitettiin työntekijöittäin tarkkailukaudeksi 

sattuneen tilivälin ajalta . Tilivälin pituus on syksyllä 18 arkipäi

vää ja talvella 21 arkipäivää. Syksyllä kerättyyn aineistoon sisältyy 

tietoja muutamien päivien ajalta myös joulukuulta ja talvella kerät

tyyn tammi- ja huhtikuulta . 

Aineisto kerättiin samanlaisin menetelmin kuin aikaisemmat vastaa

vat Metsätehon tilastot . Metsäteho toimitti näytetyömaille tarvitta

vat lomakkeet ohjeineen, ja työnantajat huolehtivat itse tietojen ke

räämisestä. Ajankäyttöä koskevat tiedot selvitettiin yhteistoiminnas

sa työntekijöiden kanssa . Työpäivän pituus mitattiin 15 min:n tarkkuu

della ja päivien jakautuminen työ- ja työstä poissaolopäiviin puolen 

päivän tarkkuudella. 

Työpäivän keskipituus eri palkkausalueilla saatiin jakamalla ko . 

alueeseen kuuluvien työntekijöiden tarkkailukauden työtuntien summa 

työpäivien summalla . Päivien jakautuminen määritettiin vastaavasti 

työ- ja työstä poissaolopäivien summista . Työpäivän pituutta ja päi

vien jakautumista laskettaessa joka inen päivä, jolloin työntekijä oli 

ollut työssä, ko.tsottiin kokonai seksi työpäiväksi sen pituudesta riip-
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pumatta. Ruokailu- ja kulkuaikaa sekä kulkumatkaa koskevat palkkaus

alueittaiset keskiarvot laskettiin suoraan työntekijöittäisistä keski-

arvoista. Maan eri puoliskojen ja koko maan keskiarvoja laskettaessa 

palkkausalueittaiset työtuntien, -päivien, ruokailu- ja kulkuaikojen, 

kulkumatkojen ja miesten summat kerrottiin ensin palkkausalueen työn

tekijänäytteen otantaosuuden käänteisarvolla. Tämän jälkeen palkkaus

alueittaiset summat laskettiin yhteen ja eri puoliskoja sekä koko maa

ta koskevat keskiarvot saatiin näistä summista. Työviikon pituus joh

dettiin työpäivän pituutta ja päivien jakautumista työ- sekä työstä 

poissaolopäiviin koskevien keskiarvojen perusteella. Hakkuu-urakan 

suorittamiseen käytettyjen työpäivien osuutta kuvaavan sadanneksen 

avulla määritettiin viikon työpäivien määrä, joka kerrottiin sitten 

työpäivän keskipituudella. Sunnuntaityöpäivät sisältyvät työviikon 

pituuteen, sillä ne otettiin huomioon ko. työpäivien määrässä. 

T y ö n t e k i j ä t 

j a m o o t t o r i s a h a t 

Moottorisahamiesten keski-ikä oli syksyllä ja talvella 33 vuotta. 

Käsisahamiehet olivat keskimäärin vanhempia, sillä heidän keski-ikänsä 

oli vastaavasti 42 vuotta ja 43 vuotta. Palkkausalueella 4 keski-ikä 

oli hieman korkeampi kuin muilla alueilla. Tämän alueen moottorisaha

miehet olivat syksyllä keskimäärin 36-vuotiaita ja talvella 34-vuoti

aita. Muilla alueilla keski-ikä vaihteli rajoissa 31 ••• 33 vuotta. 

Asetelmasta 3 nähdään 1 että huomattavin osa moottorisahamiehistä oli 

20 ••• 29- ja 30 ••• 39-vuotiaita. Suurin osa tilastossa olleista miehis

tä oli tehnyt metsätöitä yli 5 vuotta. Loka-marraskuussa näiden mies

ten osuus oli 81 % ja helmi-maaliskuussa 76 %. Vähemmän kuin kaksi 

vuotta metsätöitä tehneiden määrä oli vähäinen, osuus oli 1 ••• 2 %. 
Asetelmasta 4 ilmenee, että n. 60 % miehistä oli käyttänyt moottorisa

haa 2 ••• 5 v. Niiden miesten osuus, joilla oli yli 5 v:n käyttökokemus, 

oli 25 %:n luokkaa. Pohjoispuoliskon miehillä oli keskimäärin pitempi 

kokemus moottorisahan käytössä kuin eteläpuoliskon miehillä. Ammatti

laisten, palkattuja metsätöitä yli 150 päivää vuodessa tehneiden mies-
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Asetelma 3 
Moottorisahamiesten ikäjakautuminen 

Ikä, Loka- Helmi-
marraskuu maaliskuu 

V 

% 

18 ••• 19 8 7 

20 ••• 29 36 36 

30 ••• 39 30 33 

40 ••• 49 17 15 

50 ••• 59 8 6 

60 ••• 64 1 1 

Tuntem. 2 

Yhteensä 100 100 

Asetelma 4 
Moottorisahamiesten kokemus 

moottorisahan käytössä 

Käyttänyt moottorisahaa, V 

Alue 
Yli 5 Tuntem . Yht . Alle 2 2 ••• 5 

% 
Pohjois-

7 62 24 7 100 
Loka- puolisko 

marras- Etelä- 18 59 14 9 100 kuu puolisko 

Koko maa 12 60 20 8 100 

Pohjois-
5 49 36 10 100 

Helmi- puolisko 

maalis- Etelä- 12 65 12 11 100 kuu puolisko 

Koko maa 8 57 25 10 100 
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Asetelma 5 
Moottorisahamiesten jakautuminen 

palkatuissa metsätöissäoloajan mukaan 

Alue 
Työntekijä palkatuissa metsätöissä, pv/v 

Enint. 100 101 . •• 150 Yli 150 Tuntem. Yht . 

% J Pohjois- 9 21 68 2 100 
1 1 puolisko OKa-
marras- Etelä-

9 11 76 4 100 kuu puolisko 

,Koko maa 9 17 71 3 100 

[Pohjois- 15 17 60 8 100 
Helmi- puolisko 

maalis- l Etelä- 16 21 60 3 100 kuu puolisko 

, Koko maa 15 19 60 6 100 

ten osuus oli, kuten asetelmasta 5 nähdään, syksyllä 71 % ja talvella 

60 %. Sellaisia kausityöntekijöitä, jotka olivat olleet metsätöissä 

enintään 100 päivää/vuosi, oli talvella suhteellisesti enemmän kuin 

syksyllä. Huomattavin osa, 68 % ja 77 %, maan pohjoispuoliskon työn

tekijöistä asui kämpässä. Eteläpuoliskolla sen sijaan kotoaan käsin 

työskennelleet olivat enemmistönä, sillä 2/3 miehistä asui kotonaan ja 

1/3 kämpässä tai muussa työnantajan järjestämässä yhteisasunnossa . Ko

ko aineistossa kämppämiesten osuus oli 52 % ja 56 %, kotimiesten taas 

48 % ja 42 %. 

Tilastossa olleilla miehillä oli käytössään syksyllä 714 moottori

sahaa ja talvella 651 moottorisahaa . Työntekijää kohti sahoja oli 0 . 9 

kpl. Pohjoisamerikkalaiset sahamerkit olivat enemmistönä. Syksyllä 

niiden osuus kaikista moottorisahoista oli 64 % ja talvella 59 %. Lä

hinnä eniten oli ruotsalaisia sahoja, osuus 17 ja 22 %, sekä länsi

saksalaisia sahoja , osuus 13 % ja 15 %. Yleisimmät sahamerkit olivat 

amerikkalaiset McCulloch ja Homelite} joiden osuus yhteensä oli n. 60 

%. Seuraavaksi yleisimmät sahamerkit olivat ruotsalaiset Partner ja 

Raket sekä länsisaksalaiset Solo ja Stihl. Moottorisahojen jakautumi

nen hankintavuoden mukaan nähdään asetelm~sta 6 . 



Asetelma 6 

Moottorisahojen jakautuminen hankintavuoden mukaan 

Hankintavuosi 
Alue 

196.3-1964 1962 1961 1960 Ennen 1960 'funtem. Yht. 

% 

Pohjoispuolisko 34 24 16 16 9 1 100 
Loka- ) \0 

marras- Et eläpuolisko 28 26 24 13 9 0 100 

kuu l Koko maa 31 25 19 15 9 1 100 

jl Pohjoispuolisko 43 21 17 10 8 1 100 
Helmi-

26 ~:~lis-l Eteläpuolisko 50 9 9 5 1 100 

46 Koko maa 23 13 10 7 1 100 
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T y ö p ä i v ä n p i t u u s 

Työpäivän pituus sel vitettiin hakkuu- urakan suorittamiseen käyte-

tyistä päivistä. Se sisältää työskentelyyn ja siihen oleellisesti 

liittyviin työtaukoihin päivittäin käytetyn ajan , mutta ei ruekailuun 

eikä majapaikalta työpaikalle j a taka i s i n kulkemiseen kulunutta aikaa . 

Asetelmassa 7 nähdään tunteina j a rrUden kymme~ina moottorisahamies

ten k eskimääräinen työpäivä er ikseen kaikki na päivinä ja erikseen lau

antai- ja aattopäi vinä, muina arki päivinä sekä sunnuntai- ja pyhäpäi-

vinä. Työpäivä ol i l oka- marraskuussa 6. 9 t ja helmi-maaliskuussa 7 

t . Maan pohjoispuo l iskolla se oli 0. 2 t lyhyempi kuin eteläpuoliskol 

la . Lauantaisin työskenneltiin lyhyemmän aikaa kuin muina arkipäivinä. 

Ero, joka oli eteläpuoliskolla h i eman suurempi kuin pohjoispuoliskolla , 

oli 0. 1 ••• 1. 0 tuntia . Sunnunt ais i n ja pyhäpäivinä työskenneltiin käy-

tännöllisesti katsoen yhtä kauan kuin lauantaisin . Käsisahaa käyttä-

neiden miesten työpäivän keskipituudeksi saatiin loka- marraskuussa 7. 0 

t ja helmi- maaliskuussa 6. 3 t . Aineiston pienuuden vuoksi näiden lu

kujen luotettavuusarvo on vähäinen . Ryhmässä ja yksinään työskennel

leiden mi esten työpäivien välillä ei ollut säännöllistä eikä selvää 

eroa . 

Asetelma 7 
Moottorisahamiesten työpäivän pituus 

Lauan-
Muut 

Sunnun- Kaikki 
Alue tait arki- tait päivät 

päivät 

Työpäivä, t 

~ Pohjois- 6. 2 6. 9 6. 4 6. 8 ± 0. 12 
Loka- puolisko 

marras- < Etelä- 6. 3 7. 2 6. 2 7. 0 ± 0 . 19 
kuu l puolisko 

Koko maa 6. 3 7. 0 6. 4 6. 9 

J Pohjois- 6. 1 7. 0 6. 0 6. 9 ± 0 .09 
H 1 . puolisko e m1-
maali s - Etelä- 6.3 7. 3 5. 8 7. 1 ± 0 . 14 
kuu l puolisko 

Koko maa 6. 2 7. 1 5-9 7. 0 
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Metsätehon vv. 1946-54 keräämässä tilastossa käsisahaa käyttäneiden 

hakkuumiesten työpäivät olivat maan pohjoispuoliskolla hieman pitempiä 

kuin esillä olevan tilaston moottorisahamiesten työpäivät. Maan ete

läpuoliskolla työpäivät olivat sen sijaan käytännöllisesti katsoen sa

manpituiset . Marraskuun keskimääräinen työpäivä oli vv. 1946- 54 poh

joispuoliskolla 1 t, eteläpuoliskolla ja koko maassa 5. 8 t. Moottori

sahamiesten työpäiväksi marraskuussa v. 1963 saatiin vastaavasti 6. 6 t, 
6.9 t ja 6.7 t. Helmikuus~a käsisahamiehet työskentelivät päivittäin 

vv. 1946-54 maan pohjoispuoliskolla 7.3 t, eteläpuoliskolla 7. 1 t ja 

koko maassa 1.2 t . Moottorisahamiesten vastaavat keskiarvot v. 1964 
olivat 6.8 t, 1.0 t ja 6. 9 t. Metsähall~~on hankintateknillisen toi

miston talvikautena 1963/64 Pohjois- Suomessa suorittamassa tutkimuk-

sessa työpäivä oli samanpituinen kuin esillä olevassa. 

työpäivä oli 6. 4 t ja helmikuussa 6. 9 t . 

Päivien k ä y t t ö 

Marraskuussa 

Moottorisahamiesten päivien jakautuminen työpäiviin ja työstä pois

saolopäiviin ilmenee asetelmasta 8. Työstä poissaoloja oli syksyllä 

suhteellisesti enemmän kuin talvella . Urakkatyöhön käytettyjen päi-

vien osuus oli loka-marraskuussa 85 ja helmi-maaliskuussa 92 . Maan 

eri puoliskoilla päivien jakautuminen oli likimain samanlainen . Sun

nuntaityöpäiviä oli vähän . Niiden osuus kaikista arkipäivistä oli syk

syllä ja talvella 2 %. 
Vv. 1946-54 kerätyssä tilastossa hakkuu-urakan suorittamiseen ja 

päivätöihin käytettyjen päivien osuutta kuvaava sadannes oli loka

marraskuussa 76 •.• 79 ja helmi- maaliskuussa 84 •.• 87 . Nämä sadannekset 

eivät ole suoraan rinnastettavissa esillä olevan tilaston tuloksiin . 

Aikaisemman tilaston yhdistelmissä päivien jakautuminen selvitettiin 

puolen päivän tarkkuudella . Uudessa tilastossa käytettiin sen sijaan 

päivän tarkkuutta . Jälkimmäinen menetelmä osoittautui johtavan 1 •• • 2 

sadannesta suurempaan työpäivien osuuteen kuin edellinen . Vaikka esil

lä olevan tilaston työpäiväsadanneksista vähennetään 1 ••• 2, ne ovat 

hieman aikaisemman tilaston sadanneksia suurempia. Hankintateknillisen 



Asetelma 8 

Moottorisahamiesten päivien jakautuminen 

Alue Urakkatyö Päivä- Poissa- Yht. arkipäi- sunnun- työ olo 
visin taisin 

Päiviä, % 

Pohjoispuolisko 81 3 1 15 100 _.. 

Loka- j 1\) 

marras- Eteläpuolisko 85 1 1 13 100 

kuu 
Koko maa 83 2 1 14 100 

Pohjoispuolisko 89 2 1 8 100 
Helmi- j 

Eteläpuolisko 9 1 8 maalis- 1 0 100 

kuu 
Koko maa 90 2 0 8 100 



Asetelma 9 

Moottorisahamiesten työstä poissaolojen syyt 

Alue Huolto Koti- Sää Sairaus Muut Tuntern. Yht. työt 

Päiviä, % r Pohjoispuolisko 11 49 15 5 17 3 100 
Loka- ...... l Eteläpuolisko 7 49 6 8 25 5 100 VJ 
marras- ! 

kuu 
6 Koko maa 9 49 11 20 5 100 

/ 

1 Pohjoispuolisko 17 29 2 12 34 6 100 
Helmi-

18 36 maalia- l Eteläpuolisko 2 9 22 13 100 

kuu 
18 Koko maa 32 2 10 29 9 100 
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toimiston tutkimuksessa työpäivän osuus oli loka-marraskuussa hieman 

yli Bo % ja helmi-maaliskuussa taas vajaat 90 %. 
Kotityöt ja kotimatkat olivat yleisin syy työstä poissaoloihin, 

asetelma 9 (s. 13). Sääst ;L aiheutui sykaJIJJ.ä suhteelli.sesti. enemmän poissa

oloja, mutta työkalujen ja varusteiden huoltamisesta taas vähemmän 

kuin talvella. Aikaisemmassa tilastossa runsaasti puolet työstä pois-

saoloista aiheutui loka-marraskuussa kotitöistä, vajaat 10 % huol-

losta ja lähes 20 %säästä. Helmi-maaliskuussa kotitöiden osuus oli 

hieman alle 40 %, sään vajaat 10 % ja huollon likimain 20 %. 

T y ö v i i k o n p i t u u s 

Moottorisahamiesten työviikko oli, kuten asetelmasta 10 ilmenee, 

loka-marraskuussa 36 t ja helmi-maaliskuussa 39 t. Maan pohjoispuo

liskolla työviikko oli molempina tarkkailuajankohtina tuntia lyhyempi 

kuin eteläpuoliskolla. Aikaisemmassa tilastossa käsisahamiesten työ

viikko oli loka.lcuussa 3 6 t, marraskuussa 34 t ja helmi-maaliskuussa 

39 t. 

Asetelma 10 
Moottorisahamiqsten työviikon pituus 

Loka
marras
kuu 

Helmi
maalis
kuu 

Alue 

r Pohjoispuolisko 

~ Eteläpuolisko 

L Koko maa 

~ Pohjoispuolisko 

< Eteläpuolisko 

l Koko maa 

Työviikko , 

t 

35 

36 

36 

39 
40 

39 



Asetelma 11 

Moottorisahamiesten kulkumatka ja kulkuaika 

Kulkumatka, km/pv Kulkuaika, min/pv 

Alue Koti- Kämppä- Koti- Kämppä-
Tuntem. Yht. Tuntem. Yht. 

miehet miehet miehet miehet r Pohjoispuolisko 7.8 2.6 4.2 82 51 61 ~ 

V1 

Loka-
6.7 marras- l Eteläpuolisko 2.2 5.3 52 39 48 

kuu 
Koko maa 7.2 2.5 4.7 64 48 55 

j[Pohjoispuolisko 8.3 2.5 2.2 3.6 57 42 40 45 
Helmi -
maalis- Eteläpuolisko 5.3 2.4 5. 1 4.4 54 41 57 50 
kuu l Koko maa 6.3 2.5 3. 1 3.9 55 42 45 47 
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R u o k a i l u a i k a 

Ruokailuaikaan on luettu kuuluvaksi ruekailuun ja ruokailupaikalla 

käyntiin päivittäin kulunut aika . Keskimääräinen ruokailuaika oli lo

ka- marraskuussa 50 min/päivä ja helmi- maaliskuussa 40 min/päivä. Ai

kaisemmassa tilastossa ruokailuaika oli hieman lyhyempi kuin esillä 

olevassa . Ero johtunee lähinnä s i itä, että ruokailuaika selvitettiin 

nyt koko tarkkailukauden päivittäisenä keskiarvona ja tällöin ei to

dennäköisesti ollut otettu riittävästi huomioon, ettei ruokailutaukoa 

pidetty kaikkina päivinä. Aikaisemmassa tilastossa ruokailuaika mää

ritettiin päivittäin . 

K u 1 k u a i k a j a - m a t k a 

Majapaikan ja hakkuupalstan välinen matka sekä majapaikalta työpai

kalle ja takaisin kulkemiseen päivittäin kulunut aika ilmenevät ase

telmasta 11 (s . 15) . Kotoaan käsin työssä käyneet miehet joutuivat ta

vallisesti kulkemaan pitemmän matkan ja käyttämään työmatka~ enem

män aikaa kuin kämpältä käsin työskennelleet . Kotimiesten päivittäi

seksi kulkuajaksi saatiin keskimäärin 55 ja 64 min/päivä sekä kämppä

miesten 42 ja 48 min/päivä. Maan pohjoispuoliskolla kulkuajat ja kul

kumatkat muodostuivat keskimäärin hieman pitemmiksi kuin maan etelä

puoliskolla. Kulkumatkat ovat pidentyneet vuosista 1946- 54. Kotimies

ten keskimääräinen kulkumatka oli tällöin yleensä hieman yli 3 km ja 

kämppämiesten n. 2 km . Kulkumatkan pitenemisestä huolimatta päivit

täinen kulkuaika on säilynyt käytännöllisesti katsoen ennallaan . Tämä 

johtuu työmatkojen suorittamisesta erilaisilla moottoriajoneuvoilla . 
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Utilisation of Forest Working Time by Loggers 
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in the Winter Season 1963/64 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111! 

By Aulis E. Hakkarainen 

SUMMARY 

The investigation is connected with earnings statistics collected 

in autumn 1963 and winter 1964. The sampling of the test objects of 

the statistics was performed by the sample survey method . The working

site sample was drawn by lot from a population composed of all the 

logging work sites of the members of Metsäteho and the forest adminis

tration which were in use in October- November 1963 and February- March 

1964 and in which at least one logger aged 18 ••. 64 years using a power 

saw was at work . The population was compiled by asking the employers 

for lists of all their work · sites . The population consisted of 2,210 

work sites in the autumn and of 2 , 200 in the winter . The test object 

at small work sites was all male workers aged 18 .•• 64. At large work 

sites where it was impossible to include all the men in the statistics, 

the actual worker sample was selected by lot . Metsäteho supplied the 

sample work sites with the necessary blank forms and instructions and 

the employers collected the information . The utilisation of time was 

measured in co-operation with the workers . The length of the working 

day was calculated to an accuracy of 15 min . , and the distribution in

to days of work and days of absence from work to an accuracy of one 

day. The time utilisation results are given in the study. The tables 

of earnings will be published separately. 

Statistical data were obtained in October-November from 138 and in 

February- March from 161 work sites . In the first-mentioned months the 

tcst objects were 833 men using a power saw and men working in the 

same group with them. In the winter the statistics included 752 power 

sawyers . The autumn statistics included 98 men who used solely a man

ual saw, while for the winter this number was 46 . The mean age of the 
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motor savvYers in the autumn and winter was 33 years. The manual saw-

Y~s were older on the average, mean age 42 and 43 years. 

The working day of loggers using a power saw, which includes time 

expended on work and interruptions associated essentially with it, but 

not time spent on eating and travelling to and from the work site, was 

6.9 hours in the autumn and 7 hours in the winter. The working day 

was a little shorter in the northern than in the southern half of the 

country. The period worked on Saturdays and Sundays was shorter than 

on the other days. The difference between Saturday and other working 

days (Sundays excl.) was 0.1 ••• 1.0 hours. The proportion of working 

days in all days (working days plus days of absence) was 86 per cent 

in the autumn and 92 per cent in the winter . The proportion of days 

of absence was correspondingly 14 and 7 per cent. Work at home and 

trips home were the commonest reasons for the absences . The working 

week was 36 hours in the autumn and 39 hours in the winter . The time 

spent daily on eating and visiting the eating place was 50 min . in the 

autumn and 40 min . in the winter. The time expended daily on covering 

the distance from living quarters to logging site and back was 55 min . 

in the autumn and 47 min . in the winter . The distance between the 

living quarters and the logging site was, correspondingly, 4. 7 and 3.9 
km. The men who lived in their own homes had a longer average distance 

to cover ~nd expended more time on travelling to work than the men liv

ing in the logging camp. 

Cernparisan of the results with those in the statistics collected by 

Metsäteho in 1946-1954 on men using manual saws showed that the work

ing day was slightly shorter in the northern part of the country now 

than in the earlier statistics. In the southern part, the working day 

was practically unchanged. The working-day percentage illustrating 

regularity of attendance at work was now slightly higher than before. 

The working wcek was roughly unchanged . The distance between living 

quarters and logging site has grown compared with the years 1946-1954. 
In spite of this, the dnily travelling time is almost unchanged. 




