METSÄTEHON TIEDOTUS

258

METSÄTEHO REPORT

SÄILYTYS: 1

Moottorisahamiesten päivien käyttö
ia päiväansio talvella 1966
UTILISATION OF WORKING TIME BY POWER SAWYERS
AND THEIR DAILY EARNINGS IN THE WINTER 1966

RAIMO SAVOLAINEN

HELSINKI 1966

Metsätehon tiedotus

-

Metsäteho Report

258

METSÄTEHO
Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton metsätyöntutkimusosasto
Forest Work Study Section of the Central Association of Finnish
Woodworking Industries

MOOTTORISAHAMIESTEN
PÄIVIEN

KÄYTTÖ

JA

TALVELLA

PÄIVÄANSIO
1 9 6 6

Utilisation of Working Time by Power Sawyers
and Their Daily Earnings in the Winter 1966

Raimo Savolainen

s

i

s ä 1 1

y

s

Sivu

• • • • • • • • • • •

3

Hakkuumiehet ja moottorisahat •••o•••••

5

Päivien käyttö ··~··•••••••••••••••••••
Keskimääräinen päiväansio •••••••••••••
Karsintamenetelmät

1
9
10

Summa r y

13

Aineisto ••..•..•.......• o .. •

(in English) •••••••••••

- 2 -

T i i v i s t e 1 mä

Tutkimuksessa selostetaan Metsätehon helmikuussa 1966 moottorisahamiesten päiväansioista keräämän tilaston tuloksia. Ansioiden
lisäksi tilastoon sisältyy tietoja päivien käytöstä ja työmenetelmistä. Aineisto, joka on kerätty Metsätehon jäsenten ja metsähallinnon työmailta, käsittää 166 työmaata sekä 529 moottorisahamiestä ja heidän kanssaan samassa ryhmässä työskennellyttä miestä.
Tilasto koskee 18 ••• 64-vuotiaita hakkuumiehiä ja sen kohteet otettiin otantamenetelmän mukaisesti.
Hakkuumiesten keski-ikä oli 35 vuotta. Yli 5 vuoden kokemus
metsätöissä oli 82 %:lla miehistä ja 54 % miehistä oli käyttänyt
moottorisahaa yli 5 vuotta.
Hakkuumiehillä oli käytössään 483 moottorisahaa.
Lisäksi 18
miestä eli 4 % moottorisahaa käyttäneistä miehistä omisti varasahan. Suosituimmat sahamerkit olivat Homelite, jonka osuus kaikista sahoista oli 28 %, ja MoCulloch, jonka osuus oli 23 %
. Pohjoisamerikkalaisia sahamerkkejä oli yhteensä 55 %kaikista sahoista,
ruotsalaisia 29 %ja länsisaksalaisia 13 %. Lähes puolet, 49 %,
sahoista oli hankittu vuonna 1965 tai sen jälkeen.
Työpäivien osuus
päivät) oli 88 %ja
syy poissaoloihin.
tä, lähinnä kovista

koko työssäoloajasta (työpäivät + poissaolopoissaolopäivien 12 %. Kotityöt olivat suurin
Erittäin paljon poissaoloja aiheutuimyös sääspakkasista.

Moottorisahamiesten keskimääräinen päiväansio oli palkkausalueella 1 46,- mk, palkkausalueella 2 42,72 mk, palkkausalueella
3 34,08 mk ja palkkausalueella 4 25,14 mk. -Yksinään työskennelleiden hakkuumiesten päiväansiot olivat hieman suuremmat kuin ryhmässä työskennelleiden miesten ansiot.
Kirveskarsinta oli eniten käytetty karsimistapa sekä järeän tavaran että pinotavaran hakkuussa. Järeän tavaran hakkuusaa käytti
36 %miehistä maan pohjoispuoliskolla ja 13 %eteläpuoliskolla karsintaan yksinomaan moottorisahaa. Pinotavaran hakkuusaa yksinomaan moottorisahaa käyttäneiden vastaavat osuudet olivat 21 % ja
1 %
. Moottorisahakarsintaa käytettiin enemmän maan pohjoispuoliskolla kuin eteläpuoliskolla ja enemmän järeän tavaran kuin pinotavaran valmistuksessa. Lähes yhtä yleistä kuin moottorisahakarsinta oli yhdistetty karsimistapa, jossa käytettiin sekä kirvestä että moottorisahaa.
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Metsäteho keräsi helmikuussa 1966 tilastoa hakkuumiesten
Metsätehon jäsenten ja metsähallinnon työmailla .
edellisenä talvena kerätylle tilastolle .

ansioista

Se on jatkoa

kahtena

Sen tarkoituksena oli tutki-

musmenetelmän kokeileminen metsätyömiesten ansiotilastojen kehittämistä
silmällä pitäen ja kaikkien mainittujen työnantajien työmailla työskennelleiden 18 ••• 64- vuotiaiden hakkuumi esten keskimääräisten päiväansioiden määrittäminen palkkausalueittain .

Ansioiden lisäksi kerättiin tie-

toja myös työtuloksista ja - menetelmistä sekä työpäivien ja poissaolopä ivien määrästä.

Tunti ansioista ei t i lastoa tällä kertaa kerätty , kos-

ka työpäivän pituuden määrittämisestä aiheutuu paljon työtä

ja

sen vaihtelut eri vuosina ovat aikaisemmissa tilastoissa olleet

koska
verra-

ten vähäiset .

A i n e i s t o

Tilaston kohteiden poiminta suoritettiin kuten aikaisemminkin
tamenetelmää käyttäen .

otan-

Työmaanäyte poimittiin arpomalla palkkausalueit-

tain perusjoukosta, jonka muodostivat kaikki Metsätehon jäsenten ja metsähallinnon helmikuussa 1966 käynnissä

olleot

hak~utyömaat ,

työskenteli vähintään yksi 18 ••• 64-vuotias moottorisahaa käyttävä
kuumies .

joilla
hak-

Yksityiskohtainen selvitys perusjoukon luetteloinnista, näyt-

teen poiminnasta, aineiston keruusta ja sen käsittelystä on

julkaistu

Metsätöiden palkkatilastotoimikunnan mietinnössä (Komiteanmietintö 1965:
B 75)

sekä osittain myös Metsätehon tiedotuksessa 232.

Näyt teen suu-

ruutta määritettä essä pyrittiin siihen, että moottorisahamiesten keskimääräinen päiväansio palkkausalueella 4 olisi 95 %:n todennäköisyydellä
varmuusrajoissa

± 5 %.

Palkkausalueilta 1, 2 ja 3 saataville pä.iväansio-

Asetelma 1

Alue

Työmaaperusjoukko, näytetyömaat ja näytteen moottorisahamiehet

Työmaita
perusjoukossa

Työmaita
näytteessä

Vastauksen
antaneet näyte työmaat

Tilastossa
mo ottoris ahamiehiä

Tilastossa olleiden
miesten osuus kai kista näytetyömailla
olleista miehistä,

%
Palkkausalue 1

119

12

11

66

41

Palkkausalue 2

117

11

11

68

65

134

50

~

Pohjoispuolisko

236

23

22

Palkkausalue 3

124

12

10

60

42

Palkkausalue 4

171

134

335

81

Eteläpuolisko

1 962
....... ,
2 086

193

144

395

71

Koko maa

2 322

206

166

529

64

1
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estimaateille ei asetettu samaa varmuusvaatimustao
kaikkiaan 2 322 työmaata.

Perusjoukko käsitti

Sen luettelointiahaittasi tällä kertaa usei-

den työmaailmoitusten viivästyminen metsäkauppojen hitaan sujumisenvuoksi .

Nåytteeseen poimittiin 206 työmaata eli 9% perusjoukosta .

Näyte-

työmaiden otantaosuus oli kaikilla palkkausalueilla jokseenkin sama. Ti lastos~a

jäi kuitenkin pois 40 työmaata l ähinnä sen vuoksi, etteivät ne

olleet käynnissä tilaston keruuaikana helmikuussa.
neistoa saatiin siten 166 työmaalta .

Käyttökelpoista ai-

Perusjoukon, näytetyömaiden janäyt-

teen moottorisahamiesten alueittainen jakautun inen on esitetty

asetel-

massa 1.
Moottorisahamiehiksi on luettu myös moottorisahaa käyttäneiden miesten kanssa samassa työryhmässä työskennelleet miehet.
kenteli 43

%kaikista

Työryhmässä työs-

miehistä ja ryhmään kuului tavallisesti 2 miestä .

Tilastossa oli 18 yksinomaan käsisahaa käyttänyttä hakkuumiestä,
työskentelivät palkkausalueella
10 vuotta vanhempia.

4·

jotka

Nämä olivat muita miehiä keskimäärin

Aineiston pienuuden vuoksi käsisahamiehet on jätet-

ty tilaston tuloksia esitettäessä pois.

Tilastossa tarvitut tiedot sel-

vitettiin tarkkailukaudeksi, helmikuuksi, sattuneen tilivälin
Tarkkailukauden pituus oli keskimäärin 23 arkipäivää.

ajalta.

Tilastoon

sisäl-

tyy hieman aineistoa myös tammi- ja maaliskuulta muutamien päivien ajalta.

H a k k u u mi e h e t

j a

mo o t t o r i s a h a t

Hakkuumies t en ikäjakautuminen ilmenee asetelmasta 2 (s . 6).

Suurin

osa miehistä, yhteensä 62

%, kuului

Keski-ikä oli 35 vuotta .

Alhaisin se oli palkkausalueella 1, 32 vuotta,

ikäluokkiin 20 • •• 29 ja 30 ••• 39 vuotta.

ja korkein palkkausalueella 4, 35 vuotta.

Hakkuumiehet olivat maan poh-

joispuoliskolla keskimäärin 2 ••• 3 vuotta nuorempia kuin maan eteläpuoliskolla .
Hakkuumiehistä 82 %:lla oli yli 5 vuoden kokemus metsätöissä , ja vain
2

%

miehistä oli ollut metsätöissä vähemmän kuin 2 vuotta .

Kuten ase-

telmasta 3 (s , 6) ilmenee, runsas puolet eli 54% miehistä oli käyttänyt
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Asetelma 2

Moottorisahami esten ikäjakautumi nen
Ikä ,

%

V

18 ••• 19

7

20 ••• 29

30

30 ••• 39
40 ••• 49

32
20

50 H · 59
60 ••• 64

9
2

Yhteensä

100

Moottorisahami esten

Asetelma 3

kokemus

moo ttorisahan käytössä
Käyttänyt moottorisahaa, v
Alue

alle 2

2 .... 5

yli 5

tuntem,

yht .

%
Pohjoispuolisko

1

28

69

2

100

Eteläpuolisko

6

43

47

4

100

Koko maa

5

38

54

3

100

moottorisahaa yli 5 vuotta .
luku oli 25

% ja

34

%.

Talvien 1964 ja 1965 tilastoissa vastaava

Pohjoispuoliskon miesten kokemus

moottorisahan

käytössä olipitempi kuin eteläpuoliskon miesten ..

%.

Kaikista miehistä työskenteli kotoaan käsin 52

% ja

kämpältä käsin 48

Pohjoispuoliskolla kämppämiesten osuus oli 80

%ja

kotimiesten 20

Eteläpuoliskolla tilanne oli päinvastainen, sillä kämpältä käsin
kennelleiden osuus oli 37

%ja

kotoa käsin työskennelleiden 63

%.

%.

työs-
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Tilastossa olleilla

moottorisahamiehiksi luetuilla hakkuumiehillä oli

käytössään 483 moottorisahaa,
Lisäksi 18 miestä eli 4
rasahan .
oli

mikä on miestä kohti laskettuna

%moottorisahaa

nen, McCulloch,

laisia sahamerkkejä oli yhteensä 55
hän .

%.

Seuraavina olivat ruotsalaiset El-

joiden osuudet olivat 13

länsisaksalaisia 13

%.

jonka osuus

Lähes yhtä suosittu oli toinen amerikkalai-

jonka osuus oli 23

Raket ja Partner,

%ja

käyttäneistä miehistä omisti va-

Suosituin sahamerkki oli amerikkalainen Homelite,

28% kaikista sahoista.

0 . 9 kpl .

%ja

%kaikista

12

%.

Pohjoisamerikka-

sahoista,

ruotsalaisia 29

Kotimaisia moottorisahoja oli tilastossa vä-

Hankintavuoden mukaan jakautuivat moottorisahat siten, että vuonna

1966 hankittuja sahoja oli 8

%,

vuonna 1965 41

%,

vuonna 1964 22%

ja

vuonna 1963 tai sitä ennen hankittuja 29 %.

P ä

i

v i e n

käyttö

Hakkuumiesten päivien jakautuminen työpäiviin ja työstä poissaolopäiviin on esitetty asetelmassa 4 •
2

%

ja poissaolopäiviä 12

joispuoliskolla suurempi,

Urakkatyöpäiviä oli 86

%päivien

määrästä.

%,

päivätyöpäiviä

Työpäivien osuus oli poh-

mutta poissaolopäivien osuus vastaavasti

nempi kuin eteläpuoliskolla.

Päivien käytön jakautuminen

pie-

on esillä ole-

vassa tilastossa jokseenkin sama kuin talven 1965 tilastossa sekä vuosien

Asetelma 4
Alue

Moottorisahamiesten päivien jakautuminen
Urakkatyö
arkisunnurrpäivisin
taisin

Päivätyö

Päiviä,

Poissaolo

Yht .

%

Pohjoispuolisko

87

2

1

10

100

Eteläpuolisko

83

1

2

14

100

Koko maa

85

1

2

12

100

Moottorisahamiesten työstä poissaolojen syyt

Asetelma 5

Alue

Huolto

Kotityöt

Sää

Sairaus
Päiviä ,

Muut

Tuntematon

Yhteensä

%
1

Pohjoispuolisko

15

20

25

18

20

2

100

Eteläpuolisko

10

34

22

10

17

7

100

Koko maa

11

31

23

12

18

5

100

~

CO
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1946- 1954 tilastossa.
verran

pienentyny~

Talveen 1964 verrattuna työpäivien osuus on jonkin

ja poissaolopäivien osuus kasvanut .

Hakkuumiesten työstä poissaolojen syyt käyvät ilmi asetelmasta
Kotityöt olivat cdolL:en suurin syy poi saoloihin .

5(s. 8) .

Sääst·· aiheutuneiden

poissaolojen osuus oli lähinnä poikkeuksellisen ankaran ja pitkän pakkaskauden johdosta huomattavan suuri.
vallisesti ollut alle 10 .
lähes ennallaan .

Aikaisempina talvina sadannes on ta-

Sairauden osuus poissaolojen syynä on pysynyt

Huollon osuus on hiukan alentunut, mikä saattaa johtua

siitäkin, että hakkuumiehet ovat kunnostelleet työvälineitään

runsaina

säästä aiheutuneina "rokulipäivinä" .

Ke s k i m ä ä r

a

i

n e n

p ä i

v ä a n s i

o

Työntekijän päiväansiolla tarkoitetaan näytetyömaalla tarkkailuaikana
saatua bruttoansiota .

Siinä ovat mukana veroina pidätettävä

moottorisahan osuus ja mahdollinen kulkemiskorvaus.
sisälly ansioon.
siosta .

rahamäärä,

Vuosilomakorvaus ei

Moottorisahan käyttökustannuksia ei ole vähennetty

an-

Päiväansiota selvitettäessä yhdeksi työpäiväksi on katsottu

jo-

kainen hakkuu- urakan suorittamiseen käytetty päivä sen pituudesta riippumatta .
Moottorisahamiesten keskimääräinen päiväansio on esitetty palkkausalueittain asetelmassa 6 ( s. 10).

Siitä nähdään myös palkkausalueelle 4 95

%:n todennäköisyydelle lasketut päiväansion suhteelliset varmuusrajat .
Tilaston keruuaikana vallinneet ankarat pakkaset ja poikkeuksellisen runsas lumipeite lienevät erityisesti Etelä-Suomessa vaikuttaneet
saan .

ansiota-

Metsäalan työmarkkinajärjestöjen tekemän sopimuksen mukaan on 12.2.

1966 jälkeen maksettuihin hakkuumiesten ansioihin tehty

3 %:n korotus .

Suurin osa tilastoon sisältyvistä ansioista on täten korotettuja.

Siinä

on mukana myös muutamia tapauksia, joissa tilinmaksu on suoritettu ennen

12.2.1966 ja joissa ansiot ovat näin ollen korottamattomia.
kutus keskimääräisiin päiväansioihin

on

kuitenkin

varsin

Tämän vaivähäinen.
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Asetelma 6

Moottorisahamiesten keskimääräinen päiväansio

Palkkausalue

Keskimääräinen
päiväansio,

Suhteelliset
varrnuusrajat,

mkjpv

%

1

46,-

2

42,72
34,08
25,14 ± o,87

3
4

Asetelma 7

Ryhmässä työskennelleiden ja yksinään työskennelleiden moottorisahamiesten suhteellinen päiväansio
Ryhmä.ssä
työskennelleet

Palkkaus alue

Yksinään
työskennelleet

Suhteellinen päiväansio
1

100

110

2

100

3

100

4

100

93
104
107

Kuten asetelmasta

7

käy ilmi, yksinään työskennelleiden

hakkuumies -

ten päiväansiot olivat tavallisesti suuremmat kuin ryhmässä työskennelleiden.

Palkkausalueella 2 suhde oli päinvastainen.

Tämän eron voidaan

katsoa olevan satunnainen ja pienestä aineistosta johtuva.

Ka r s i n t a me n e t e 1 mä t
Ascteloasta 8 nähdään karsintatavat eriks een j ä r eää t ava raa
seen pinotavaraa valmistettaessa.
ta oli tärkein karsintatapa.

ja e rik-

Järeän tavaran hakkuussa kirveskarsin-

Moottorisahakarsintaa harrastettiin kuiten-

Moottorisahamiesten käyttämät karsintatavat

Asetelma 8

Pinotavara

Järeä tavara
kirveellä

moottorisahalla

kirv. ja
moottorisahalla

yht.

kirveellä

Pohjoispuolisko

33

36

31

100

56

Eteläpuolisko

71

13

16

100

90

moott•risahalla

21

kirv. ja
moottorisahalla

yht.

23

100

9

100

-"

-"
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kin melko paljon maan pohjoispuoliskolla, mihin vaikuttanee myös se, että sikäläiset puut ovat yleensä eteläpuoliskon puita oksikkaampia ja paksuoksaisempia.

Lähes yhtä paljon kuin moottorisahakarsintaa oli käytet-

ty yhdistettyä karsimistapaa, jossa työ suoritettiin sekä moottorisahalla että kirveellä.

Tällöin hakkuumies tavallisesti karsi paksuimmat ok-

sat moottorisahalla ja muut oksat kirveellä.

Pinotavaran hakkuussa kir-

veskarsinta oli selvästi yleisin karsintatapa.
kin enemmän kuin järeän tavaran hakkuussa.

Sitä oli käytetty vielä-

Moottorisahakarsintaa

sekä

yhdistettyä moottorisaha- ja kirveskarsintaa käytettiin kuitenkin kohtalaisesti maan pohjoispuoliskolla.

Pinotavaran karsinta moottorisahalla

oli kuitenkin selvästi harvinaisempaa kuin järeän tavaran karsinta.
Karsimistapaan vaikutti tietenkin myös se, työskentelikö
yksinään vaiko työryhmässä.

Järeän tavaran karsintaan käytti

työskennelleistä miehistä pohjoispuoliskolla 52

%yksinomaan

moottorisahaa.

luvut olivat 12% ja 11

%.

%ja

%.

vastaavasti 3 ja

yksinään

eteläpuoliskolla 15

Ryhmässä työskennelleiden miesten vastaavat
Pinotavaran karsinnan suoritti moottorisahal-

la yksinään työskennelleistä miehistä pohjoispuoliskolla 32
puoliskolla 2

hakkuumies

%ja

Ryhmässä työskennelleiden miesten sadannekset

o.

eteläolivat

Yhdistettyä moottorisaha- ja kirveskarsintaa käyt-

tivät yksinään työskennelleet hakkuumiehet jokseenkin yhtä paljon
ryhmässä työskennelleet.

kuin
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and Their Daily Earnings

in the Winter 1966
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By

Raimo Savolainen

SUMMARY
The investigation is an analysis of the statistics on the daily earnings of power sawyers collected by Metsäteho in February 1966.
tion to earnings, the statistics include data
working methods.

on

the

In addi-

working time and

The material, collected frorn the working sites of Met-

säteho's rnernbers and the Forest Service, covers 166 working sites and 529
power sawyers and their tearn rnates.
age.

The loggers were 18 ••• 64 years

of

Both the working sites and the loggers were selected by sarnpling .

The same method that was applied in the winters of 1964 and 1965 was
employed for the collection of these statistics.
in Metsäteho Report No . 232.

The methodwas reviewed

The criterion deciding the size

of

the

sample was to obtain the mean daily earnings of the power sawyers inwage
area 4 within the confidence limits ± 5 per cent with 95 per cent probability.

The same confidence limits were not fixed for the daily earn-

ings estimates for

~age

areas 1, 2 and 3.

The population from which the

sampling was performed consisted of 2,322 working sites.

The sample com-

prised 206 working sites, i . e. 9 per cent of the population.
understood from the

It can be

foregoing that a serviceable answer was not obtained

from all working sites covered by the statistics.

The reason for the non-

responsc was usually that the working site was not open during the samplecollection period in February, according to advance information

receive~
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The mean age of the loggers was 35 years.
.,

Eighty two per cent of them

had over 5 years' experience of forest work and 54 per cent of them

had

used a power saw for over 5 years .
The loggers had 483 power saws .

In addition, 18 men, i . e. 4 per cent,

of the men using a power saw had a reserve saw .

The most popular makes

were Hornelite (28 per cent of all saws) and McCulloch (23 per cent) . North
American saw makes accounted for 55 per ccnt of all the saws, Swedish for
29 and West German for 13 per cent .

Almost half (49 per cent)

of

the

power saws had been bought in 1965 or later.
The number of days - at- work was 88 per cent and days absent 12 per cent
of the total (work-days + days absent) working time.
main reason for absences.

Home jobs were the

Very many absences were caused by the woather

conditions , chiefly by extreme cold.
The mean daily earnings of the power sawyers in wage area 1 were
marks, in area 2

42,72 marks, in area 3

34,08 and in area 4

46

25,14marks.

Thedaily earnings of loggers working alone were slightly higher thanthose
of the men working in a team.
Axe- limbing was the commonest limbing method in felling and
both large- sized timber and cordwood.

For large- sized timber,

preparing
36

per

cent of the men in the northern half and 13 per cent in the southern half
of the country used nothing but a power saw.
ages were 21 and 1 per cent for cordwood.

The corresponding percent-

Power-saw limbing was more com-

mon in the northern than in the southern half and in the preparation
large-sized timber than of cordwood.

of

Almost as common as power-saw limb-

ing was a combined limbing method with axe and power saw .

