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ALKUSANAT 

Koneellisten puunkaatovälineiden teknillinen rakenne on viime vuosien 
aikana kehittynyt siinä määrin, että niiden käyttö alkaa olla taloudelli
sesti kannattavaa jo Pohjois-Euroopankin olosuhteissa. Kiinnostus niitä 
kohtaan on ollut erittäin suuri varsinkin Ruotsissa- johtuen ehkä lählnriä 
sikäläisestä metsätyövoiman puutteesta - .missä viime vuonna valmistui 
Föreningen Skogsarbetens och Kungl. Domänstyrelsens Arbetsstudie
avdelningin (S.D.A.) toimesta ensimmäinen asiaa koskeva, suomalaisen 
metsänhoitaja Greger Carpelanin johdolla suoritettu tutkimus. 

Koska hakkuuolosuhteet Ruotsissa ja Suomessa ovat käytännöllisesti 
katsoen toisiaan vastaavia, ei ole pidetty tarpeellisena ottaa Metsätehon 
tutkimusohjelmaan aikatutkimusten suorittamista moottorisahoilla tapah
tuvasta puiden kaadosta, vaan on käännytty em. ruotsalaisen metsätöiden 
rationalisoimiselimen puoleen pyynnöllä saada esittää saadut tutkimus
tulokset suomenkielisessä asussa täkäläisille metsäammattimiespiireille. 
Tähän S.D.A. onkin hyväntahtoisesti suostunut. Käsillä oleva julkaisu on 
käännös S.D.A:n julkaisusta n:o 32 »Motorsågar och deras användning i 
svenskt skogsbruk». Siinä esitettyjä puhtaita aikatutkimustuloksia voita
neen sellaisinaan pitää meillä käyttökelpoisina. Esitetyt taloudelliset las
kelmat sen sijaan vaativat soveltamista. Jotta moottorisahoista saatava 
kuva olisi täydellisempi, on julkaisun loppuun otettu liitteeksi metsän
hoitaja K.-G. Zimmermanin kirjoittaman, S .D.A:n julkaisusarjassa n:ona 
33 ilmestyneen, moottorisahojen käytön organisaatiota koskevan selvit
telyn (»Organisationen av motorsågarnas användning») lyhennelmän suo
mennos. 

Käännöstyön on suorittanut metsänhoitaja, maat. ja metsät. kand. Lauri 
Heikinheimo. 

Helsingissä toukokuussa 1949. 
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Metsätalouden koneellistamispyrkimykset 

Eräänä osana metsätalouden rationalisoimis
pyrkimyksissä on ollut me,kaanisten apukeino
jen käyttömahdollisuuksien kokeilu. Tällöin on 
ensi kädessä pyritty löytämään sellaisia koneita, 
joiden käytöstä koituu puhtaasti taloudellista 
hyötyä, mutta samanaikaisesti on oivallettu, 
kuinka suuri psykologinen vaikutus työvoiman 
koneellistamisen toteuttamisella olisi. On 
ilmeistä, että metsätalouden mekanisoiminen 
parantaa metsätyöläisten asemaa. Jokainen ko
neellistamisyritys onkin herättänyt työntekijöi
den parissa suurta mielenkiintoa ja ainakin jos
sain määrin aiheuttanut uudenlaista asennoitu
mista työhön. Työnantaja on voinut tämän joh
dosta todeta työvoiman saannin helpottumista. 

Koska metsätyö kuuluu ruumiillisen työn ras
kaimpiin ja sitä sitäpaitsi usein suoritetaan jok
seenkin vaikeissa olosuhteissa, on metsätyöläi
nen näin ollen erityisesti mekaanisten apukei
nojen tarpeessa. Sen johdosta, että näille työ
välineille on asetettava eräitä erikoisvaatimuk
sia, kehitys ei kuitenkaan ole voinut tapahtua 
nopeasti. Niinpä on, päinvastoin kuin teollisuu
dessa, lähdettävä siitä, että kone on kuljetettava 
työn kohteelta toiselle, ts. puulta puulle. Työs
kentelymahdollisuuksien vaihtelevuus metsäs
sä, niin hyvin sään kuin työpaikan maastosuh
teiden ja yksityisten puiden koon vaihtelu, on 
vielä lisännyt vaikeuksia. 

Metsätyön koneellistamisessa U.S.A. on ollut 
edelläkävijämaa. Koska siellä on kaadettu vain 
järeitä puita ja koska Amerikan metsätalous on 
tähän asti ollut luonteeltaan pääasiassa hävittä
Vää, koneellistaminen ei ole tuottanut niin suu
ria vaikeuksia kuin Ruotsin metsätaloudessa. 
Kuitenkin voidaan nyt todeta, että koneellista
minen on myös viimeksi mainitussa maassa alka
nut päästä käyntiin vuosikymmenien määrätie
toisen työn jälkeen. On aivan luonnollista, että 
ensiksi on käyty käsiksi helpoimpiin tehtäviin. 
Kuljetusten koneellistamisessa onkin jo päästy 
pitkälle, vaikka vielä on paljon tehtävää. Hak
kuun osalta asianlaita on huonommin. Ei ole 
vielä pystytty valmistamaan tehokasta karsi-

miskonetta eikä kuljetettavaa kuorimiskonetta .• 
joita voitaisiin käyttää hakkuupaikoilla. Joita
kin tuloksia hakkuutyön koneellistamisessa on 
kuitenkin saavutettu. Sahaus - erityisesti 
kaato - voidaan nyt määrätyissä oloissa suo
rittaa edullisesti koneella. Seuraavassa selos
tetaan niitä puunkaatokonetyyppejä, joita tähän 
mennessä on esiintynyt, sekä eräiden moottori
sahojen käyttökelpoisuutta Ruotsin metsätalou
dessa koskevien tutkimusten tuloksia. 

Kuva 1. Amerikkalaisen Hamlltonin 1860-luvulla 
suunnittelema puunkaatokone. (Teknillinen Museo, 

Tukholma) 

Historiikkia 

Jo 1860-luvulla U.S.A:ss~ suunniteltiin puun
kaatokoneen rakentamista (kuva 1), mutta vasta 
paljon myöhemmin rakennettiin ensimmäiset 
moottorilla toimivat, metsässä käytettävät sa
hat. Vuoden 1910 paikkeilla kysymys otettiin 
esille Ruotsissa ja ensimmäisen maailmansodan 
aikana rakennettiin .pari ruotsalaista koetyyp
piä, »Sector» ja »Gerber» (kuvat 2 ja 3). Nämä 
sahat eivät kuitenkaan oikeastaan koskaan tul
leet käytäntöön,· koska niiden rakenne oli vä
hemmän onnistunut · ja niiden valmistusaineet 
olivat kaikkea muuta kuin ensiluokkaiset. »Sec
tor»-sahan rakenneperiaate - niitattu, poltto
moottorin käyttämä hammasketju - osoittau
tui kuitenkin käyttökelpoiseksi ja tämän jäl
keen onkin valmistettu suuri joukko erilaisia 
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Kuva 2. Ruotsalainen moottorisaha · Sector• (1916) . 

ketj usahamallej a. » Gerber»-sahassa sitävastoin 
oli leikkaavana teränä taipuisa vannesaha, joka 
oli asennettu kolmion muotoiseen runkoon. Lu
kuisista myöhemmin tehdyistä yrityksistä huo
limatta tätä rakenneperiaatetta ei ole vieläkään 
onnistuttu ratkaisemaan käyttökelpoisella ta
valla. 

Työvoimapula 1920-luvulla aiheutti puun
kaatokoneidenkin suunnittelun alalla entistä 
vilkkaampaa toimeliaisuutta. Niinpä ilmestyi 
saksalaisia, tsekkoslovakialaisia, ranskalaisia ja 
joku amerikkalainenkin moottorisaha (kuva 4). 
Ne oli kaikki rakennettu ketjuperiaatteen mu-

kaisesti ja olivat ainakin teknillisessä suh
teessa käyttökelpoisia. Lukuisissa saksalaisissa 
ja myös venäläisissä tutkimuksissa selviteltiin 
sahojen käyttökelpoisuutta, niiden taloudelli
suutta ja kykyä vähentää työvoiman tarvetta. 
Tutkimukset osoittivat kuitenkin, että nämä 
moottorisahat soveltuivat vain hyvin järeiden 
puiden kaatoon ja katkomiseen, ja tutkimukset 
antoivat muutoinkin epäedullisen kuvan näistä 
laitteista. Kokeilutarkoituksessa moottorisahoja 
käytettiin eri puolilla Ruotsia, ja yleinen käsi
tys oli, että ne - paitsi sitä, että ne soveltuivat 
käytettäviksi vain hyvin järeässä metsässä -

Kuva 3. Ruotsalainen moottorisaha •Gerber• (1919) . 



eivät olleet käyttökelpoisia muualla kuin hy
vänlaatuisessa maastossa ja tiheissä, laajoissa 
leimikoissa. Vuodesta 1936 lähtien alettiin kui
tenkin joitakin sellaisia sahoja käyttää Stora 
Kopparbergs Bergslags AB :n hoitoalueilla Poh
jois-Upplannissa, jossa ne osoittautuivat käyt
tökelpoisiksi yhtiön hyvin tiheissä , suurim
maksi osaksi järeäpuisissa metsissä. Sotilastar
koituksiin moottorisahoja on Ruotsissa käy
tetty vuodesta 1931 lähtien. 

Viimeksi käydyn sodan seurauksena kulki 
kehitys myös moottorisaha-alalla huomattavasti 
eteenpäin. Ensimmäiset ruotsalaiset, sodan pää
tyttyä tehdyt, amerikkalaisia moottorisahoja 
koskevat tutkimukset osoittivat, että näillä sa
hoilla oikein käytettyinä oli Ruotsinkin olosuh
teissa eräissä tapauksissa mahdollisuutensa. Kun 
niitä oli jonkin aikaa kokeiltu käytännössä, ha
vaittiin kehityksessä päästyn niin pitkälle, että 

Kuva 4. · Stihl>-merkkinen saksalainen, ketjulla 
varustettu moottorisaha. 

oli ajateltavissa ainakin kaatotyön voivan tulla 
koneellistetuksi verrattain suuressa mittakaa
vassa. Viime vuosien täydentävät tutkimukset 
ja alalla tapahtunut yleinen kehitys ovat vah
vistaneet näitä käsityksiä. Moottorisahat ovat nyt 
murtaneet Ruotsin metsätaloudessa niiden käyt
töä vastustaneet pahimmat esteet, ja niistä suu
rista vaikeuksista huolimatta, jotka liittyvät 
moottorivoiman käytäntöön ottoon, mielen
kiinto asiaan on erikoisen suuri ja tulokset mo
nella taholla lupaavia. 

Moottorisahauiksen edellytykset 

Voi vaikuttaa siltä, että niin pienten hakkuu
työn osien kuin kaadon ja katkomisen koneel
listaminen ei koskaan, voisi saada todella suurta 
merkitystä ja että- lukuun ottamatta sitä psy
kologista vaikutusta, joka koneellistamisella 
aikaansaadaan - ei olisi syytä kiinnittää eri
tyisen suurta huomiota tähän kysymykseen. 
S. D. A:n tutkimusten mukaan (NenzeU, 1946) 

7 

kaadon ja katkoinisen yhteenlaskettu osuus täy
sin käsin suoritetun hakkuun k·oko ajanmene
kistä on ainoastaan n. 25-30 %, jos tukit teh
dään kuorimatta, ja vain puoLet viimeksi mai
nitusta, jos ne kuoritaan puolipuhtaiksi. 

TAULUKKO 1. 

Eri työvaiheiden ajanmenekkien osuudet D1 . 3 10" (kuoren 
päältä) -kokoisia puita kokonaan käsin hakattaessa 

(Ne n z e 11 1946). 

Työvaiheet % 

Ka~o . . . . ... . ........ . ..... . ... 9 
Karsiminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Katkominen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Kuoriminen (puolipuhtaaksi) . . . . 48 
Muu työ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

Yhteensä 100 

On kuitenkin huomattava, että hakkuumies 
moottorisahan käytäntöön oton ansiosta vapau
tuu eniten voimaa kysyvästä ja subjektiivisesti 
eniten rasittavasta hakkuun työvaiheesta - ni
mittäin kaadosta. Käsin suoritetun kaadon eri 
työvaiheiden energian tarve selviää taulukosta 
2, jonka luvut tarkoittavat tutkimuksessa saa
tuja 8 hakkuumiehen keskiarvoja (Arbetsfysio
logiska Undersökningen 1948) . 

TAULUKKO 2. 

Eri työvaiheiden energian käyttö käsin hakattaessa 
(AFU 1948). 

Työvaihe ·1 Energian käyttö 
kcal/ min. 

----------------------
Kaato yhden miehen tukkisahalla 11.00 
Karsiminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.36 
Kuoriminen (puolipuhtaaksi) . . . . 10.33 
Katkominen kaarisahalla . . . . . . . . 8.96 

Energian tarpeen vaihtelut ovat pieniä, ja se 
voiman säästö, jonka hakkuumies saavuttaa kä
sinkaadon jäädessä pois, on tämän takia mitätön 
- edellä mainitun tutkimuksen tuloksien mu
kaan laskien vain n. 1 % puolipuhtaaksi kuorit
taessa ja 2-3 %, jos tukit tehdään mustina. 
Jos moottorisahaa käytetään myös katkornl.seen 
ja hakkuumiehen ei siis tarvitse tehdä sitäkään 
työtä, voiman tarve Lisääntyy jossain määrin. 
On kuitenkin pidettävä mielessä, että ponnistus 
on vain osittain mitattavissa ja että subjektiivi
nen rasittavuuden tunne käsinkaadossa on eri-
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tyisen suuri. Itse asiassa voinevat ne puhtaasti 
fysiologiset ja psykologiset edut, jotka saavute
taan moottorisahausta käytettäessä, olla varsin 
suurimerkityksisiä. Tämä koskee luonnollisesti 
nimenomaan kaatoa, mutta Etelä-Ruotsissa, 
jossa katkomistyötä suoritetaan huomattavasti 
suuremmassa mitassa kl.lin pohjoisempana, 
moottorisahat voinevat saada merkitystä tässä
kin työssä. 

Erilaiset moottorisahamallit 

Suunnitelluista eri moottorisahamalleista ovat 
räjähdysmoottoreiden käyttämät ketjusaha( tä
hän mennessä osoittautuneet soveliaimmiksi 
Ruotsin metsätaloudessa. Näiden sahojen ra
kenneperiaate on pääpiirteiltään seuraava: ilma
jäähdytteinen, tavallisesti 1-sylinterinen, kaksi
tahtinen moottori käyttää päätöntä, niittaamalla 

torin teho on tavallisesti 5-8 hevosvoiman 
paikkeilla, mutta on olemassa sahoja, joiden 
teho on jopa 11 hv. Yhden miehen sahojen pai
no on nykyisin vähintään n. 12 kg - raskaim
mat painavat 25 kg:aan saakka. Yhden miehen 
sahat ovat huomattavasti heikompia kuin kah
den miehen sahat, moottorin teho on korkein
taan 4-5 hv., heikoimmissa valmisteissa vain 
n . 1 hv. Tehoa vastaava kierrosluku/ min. vaih
telee kahden miehen sahoissa vajaasta 3 000 
kierroksesta yksityistapauksissa aina 4 000 kier
rokseen. Yhden miehen sahoissa kierrosluku on 
tavallisimmin n. 4 000. Eräissä valmisteissa 
moottorin kierrosluku on automaattisesti sään
nöstelty sellaiseksi, ettei se koskaan nouse mää
rätyn optimikierrosluvun yli. Moottorien sylin
tedtilavuus vaihtelee sangen paljon - huomat
tavasti alle 100 cm3:stä heikoimmissa yhden 
miehen sahoissa aina 200-300 cm3:iin vahvim
missa kahden miehen sahoissa. 

Sahan moottorin materiaali on useimmissa 
valmisteissa suureksi osaksi erilaisia kevytme
talli-, magnesium- ja aluminiumseoksia. Eniten 

Kuva 5. Tukilevyllä varustettu kahden miehen moottorisaha •Mall•. 

tehtyä hammasketjua, joka kulkee joko pitul;l
deltaan ja leveydeltään vaihdettavissa olevan 
tukilevyn ympäri (kuvat 5 ja 6) tai erityisessä 
kaarirakenteessa, joka sahattaessa jää puun 
rungon ulkopuolelle (kuva 7) . Tukilevyillä va
rustetuissa sahoissa on kaksi erilaista päätyyp
piä, nimittäin kahden ja yhden miehen sahat. 
Kahden miehen sahojen paino vaihtelee n. 30-
60 kg:n välillä. Sahaa siirreltäessä painosta ja
kaantuu 75- 80 % moottorin käyttäjän (sahu
rin) osalle ja 20- 25 % apusahurin osalle. Moot-

Kuva 6. Kanadalainen yhden miehen moottorisaha 
•Hornet•. 

rasitukseen joutuvat koneenosat, kuten kierto
kanki ja kampiakselit, on tavallisimmin tehty 
erilaisista erikoisteräslaaduista. Useimmissa sa
hoissa voidaan tukilevyä ja voimansiirtolaitetta 
kiertää moottorin akselin ympäri, joten sahaus 
voidaan suorittaa eri suuntiin tarvitsematta 
muuttaa moottorin asentoa. Eräissä valmisteis-

Kuva 7. Kaarityyppinen, kanadalaista valmistetta 
oleva moottorisaha •Precision•. 
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Kuva 9. Sahanketjun teroitus k äsin . 

Kuva 10. Ketjun teroitus puoliautomaattisella, sahan 
moottoriin kytketyllä teroituskoneella. Ranskalainen 
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sa tätä etua ei ole. Jotta sahaus sekä vaaka
että pystysuoraan tulisi tällöin mahdolliseksi, 
on moottori varustettu ilman uimuria olevalla 
kaasuttimella. On olemassa myös sellaisia moot
toreita, joissa on käännettävä uimurikaasutin. 
Ketjun kytkinjärjestelmä vaihtelee eri valmis
teissa; käytetään joko eri tyyppisiä lamellikyt
kimiä tai myös eri tyyppisi~ keskipakoiskytki
mia. Automaattinen, moottorin kierrosluvun 
sä}itämä keskipakoiskytkin on,-· edellyttäen että 
sitä hoidetaan oikealla tavalla, tavallisesti suo
siteltavin kytkiJljärjestelmä. Ketju on kokoon
pantu nivelistä, joilla on osaksi leikkaava, osak
si purua poistava tehtävä (kuva 8). Hammasten 
ryhmitys, hammaskulmat, haritus yms. vaihte-

• 1 ' 1 

levat· eri va~isteissa. ·Haritus on, mallista riip-
puen, n. 6-12 mm. Sahan tukilevy on yleensä 
n. 2 mm ohuempi kuin ke~ju. Ketjun teroitus 
tapahtuu tayallisimmin kasin (kuva 9), mutta 
on olemassa myös erityisiä sähköllä tai sahan 
moottorin ~oimalla käyviä, puoliautomaattisia 
hiomalaitteit~ (kuva 10). K~tjun voitelu tapah
tuu enimmäkseen käsin, eräissä valmisteissa 
koko- tai puoliautomaattisella painejärjestel
mällä. K?ksitahtimoottori s~a voitelun öljyllä 
sekoitetusta polttoaineesta. 

Siitä huolimatta, että ketjusahat ovat osoit
tautuneet suhteellisen käyttökelpoisiksi, ei ole 
kuitenkaan sanottu, että kiertävään .ketjuun pe
rustuva aja"us on paras ja lopullinen moottori
sahaprobleeman ratkaisu. Moottorin teho ja si
ten myös sahan paino ovat riippuvaiset ketjun 
paksuudesta. On ilmennyt suuria vaikeuksia, 
kun on pyritty saamaan aikaan ohuita, kestäviä 
ketjuja ja vielä enemmän vaikeuksia, kun on 
valmistettava tarpeeksi luja tukilevy, jonka 
koko sopii ohueen ketjuun. Lienee jokseenkin 
selvää, ettei voida päästä palj~n nykyistä pitem
mälle pyrittäessä rakentamaan keveitä ja te
hokkaita yhden miehen ketjusahoja. Sitä vas
toin lienee suuriakin mahdollisuuksia päästä toi
sia rakenneperiaatteita käyttäen moottorisahoi
hin, jotka täyttävät meidän niille asettamamme 
vaatimukset. Ruotsissa tehdään monella taholla 
työtä päämääränä moottorisaha, joka toimii 
täysin ketjusahoista poikkeavana periaatteella. 
Suunnittelutyö, jota nykyisin tehdään, on tois
taiseksi sellaisella asteella, ettei keksintöjen yk
sityiskohtia voida julkaista. Mainittakoon kui
tenkin, että on koetettu rakentaa toisaalta sa
hoja, joissa on päätän vannesahan terä, toisaalta 
sellaisia sahoja, joissa sahanterä liikkuu edesta
kaisin. On myös kokeiltu mahdollisuuksia käyt-

, 
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tää erillään olevaa moottoria, josta voimansiirto 
tapahtuu taipuisaHa akselilla. 

U.S.A:ssa ja Kanadassa on erityisesti viime 
sodan aikana ja sen jälkeeen työskennelty 
moottorisahojen kehittämiseksi. Rakenteista, 
jotka voivat soveltua Ruotsin olosuhteisiin, 
mainittakoon ketjusahojen lisäksi yhden mie
hen sirkkelisaha (kuva 11). Terä on keskeltä 

Kuva 11. · Sally•-merkkinen amerikkalainen, 
sirkkeliterällä varustettu moottorisaha. 

avoin, joten sen muodostaa rei'itetty rengas, 
jota pidennettyyn käyttöakseliin liitetyt ham
maspyörät käyttävät. Sahan käyttömahdolli
suus rajoittuu 11" ja sitä pienempien läpimitto
jen sahaukseen eikä se ole osoittautunut nykyi
sessä muodossaan käyttökelpoiseksi. Vähem
män mielenkiintoisia ovat pari moottorisaha
tyyppiä, joita käytetään eräissä U.S.A:n osissa, 
nimittäin kumipyörillä työnnettä~ät sirkkelisahat 

Kuva 12. · Mall•-merkkinen, sirkkelillä ja kumi
pyörillä varustettu moottorisaha. 

(kuva 12) ja ns. »drag-saws» (kuva 13). Ensiksi 
mainitut ovat tapaturmavaaran huomioon ot
taen vähemmän sopivia ja niitä voidaan käyt
tää tuskin muualla kuin erittäin tasaisessa 
maastossa. »Drag-saws» eli vetomoottorisahat, 
joissa on kehykseen asennetun moottorin käyt
tämä, edestakaisin liikkuva tukkisaha, tullevat 
kysymykseen vain katkottaessa jättiläiskokoi
sia tukkeja U.S.A:n länsirannikolla. 

Miltei kaikkia moottorisahatyyppejä ja eri
tyisesti ketjusahoja on rakennettu myös sekä 
sähkö- että paineilmakäyttöisinä. Eräitä ketju-

Kuva 13. · Teles•-merkkinen englantilainen 
•drag-saw•. 

sahavalmisteita onkin vain täten rakennettuina 
(kuva 14) . Vaihtamalla bensiinimoottori s~hköl
lä tai paineilmalla käyvään moottoriin itse työ
kalun painoa voidaan huomattavasti vähentää, 
mutta samalla tulevat esiin ne vaikeudet, jotka 
generaattorien ja paineilmalaitteiden kuljetus 
metsässä sekä johdinletkut aiheuttavat. Tämän
tyyppiset sahat ovat tulleet käytäntöön samall~ 
paikalla suoritettavassa työssä ja edelleen 
U.S.A:ssa kaadettaessa ja katkottaessa erittäin 
järeitä puita. Myös Neuvostoliitossa niitä käyte
tään verraten suuressa mitassa. Siellä generaat
toripulma on ratkaistu siten, että voimakone on 
asennettu traktoriin, jota samalla on käytetty 

Kuva 14. · Atkins•-merkkinen amerikkalainen 
sähkömoottorisaha. 

kuljettamaan metsätyöläisiä työpaikalle. Jokai
nen voimakone käyttää useaa sahaa. Sellainen 
järjestely edellyttää tietenkin alaltaan suuria 
paljaaksihakkuita. Tällä hetkellä sähköllä tai 
paineilmalla käyvillä moottorisahoilla ei näytä 
olevan minkäänlaisia mahdollisuuksia tulla 
käytäntöön Ruotsin metsätaloudessa. Tätä otak
sumaa tukevat Suomessa suoritetut tutkimuk
set suomalaisesta, sähkökäyttöisestä moottori
sahasta. 

Edellä on jo huomautettu, että nykyisin käy
tännössä olevista moottorisahoista ainoastaan 
ketjusahat soveltuvat käytettäviksi Ruotsin 
metsätaloudessa. Näistä vain muutamat valmis
teet tulevat kysymykseen. Koska S.D.A:n ver
tailevat tutkimukset eivät ole vielä niin pitkäl
lä, että olisi saatu mainittavassa määrin tark
koja tuloksia, ei tässä ole mahdollista puuttua 
eri valmisteiden arvoon. 
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Kuva 15. Amerikkalainen kahden miehen moottori
saha · Disston• kaatotyössä. 

Eri moottorisahatyyppien käyttömahdollisuudet 
Ruotsin metsätaloudessa 

Ruotsissa on tällä hetkellä (v. 1948) n. 400 kpl. 
kahden miehen tukilevyllä varustettuja mootto
risahoja. Näiden verrattain painavien ja hanka
lamuotoisten sahojen käyttömahdollisuudet ra
joittuvat suhteellisen järeitten ja siten yhä har
vinaisernpien leimikoitten kaatotyöhön (kuva 
15). Koska niillä on taipumusjuuttua kiinni, ne 
soveltuvat huonosti katkomiseen, mutta mah
dollisesti niitä voidaan käyttää tyveämiseen. 

Vielä tärkeämpi rajoittava tekijä kuin runkojen 
koko on lumen syvyys. S.D.A:n tähänastiset 
kokeet moottorisahakaadosta syvän lumen 
aikana ovat tosin suppeat, mutta ne osoittavat 
selvästi, että lumen syvyyden lisääntyessä 
moottorisahan käyttäjien rasitus on lisääntynyt 
siinä määrin, että nykyisin on moottorisahojen 
käyttö keskitalvella Norlannissa taloudellisesti 
kannattavaa vain poikkeustapauksissa. Epäkoh
tana on lisäksi, että on pakko suorittaa paljon 
lumen lapioimista. Se lumen syvyys, jota ei ole 
syytä ylittää, on suunnilleen puoli metriä. To-

Kuva 16. Kaarityyppisellä moottorisahalla ·Mall• suoritetaan 
katkomista. 
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sin on mahdollista käyttää talvisin pulkkaa, re
keä tms. sahan siirtämiseksi puulta toiselle, jol
loin samalla voidaan helposti kuljettaa myös 
apuvälineitä, kuten kirvestä, lumilapiota ja 
mahdollisesti pienehköä nostovipua, jolla puut 
voidaan työntää kumoon. Moottorisahan käyttä
jien liikkumista puiden välillä voitaneen suu
resti helpottaa käyttämällä lumikenkiä. Yleensä 
lienee kuitenkin välttämätöntä suunnitella sa
hojen käyttöä vain lumetvomana aikana. 

Kaarella varustettuja kahden miehen sahoja 
on Ruotsissa kokeiltu vain vähäisessä määrin. 
Ne lienevät vähemmän soveliaita kaatotyöhön. 
Pienestä leikkausleveydestä johtuen niiden 
käyttömahdollisuus rajoittuu suhteellisen pien
ten runkojen sahaukseen, jollaisten sahaukses
sa kahden miehen sahojen käyttö yleensä on 
kyseenalaista. Talvikaadossa nämä sahat ovat 
hankalia paitsi sikäli, että sahur~n työ tulee 
suhteettoman rasittavaksi ja lumen lapiointi 
suuritöiseksi, myös siinä suhteessa, että lunta 
tulee helposti ketjun mukana kaareen ja jäätyy 
siellä aiheuttaen ketjun pysähtymisen. Katko
mistyössä sahatyyppi kuitenkin vaikuttaa käyt
tökelpoiselta, koskei sillä ole juuri taipumusta 
ahdistaa (kuva 16) . Muuten on kaarella varus
tettua moottorisahaa pidettävä tapatunnien 
kannalta vähimmän vaarallisena. Jos tästä sa
hatyypistä voidaan kehittää parempia .malleja, 
sillä tullee mahdollisesti olemaan merkityksensä 
sekä kaadossa että katkomisessa. On olemassa 
moottorisahoja, jotka voidaan varustaa sekä tu-

kil~vyllä että kaarilaitteella. On syytä ottaa yh
distelmä huomioon, kun valitaan valmistetta 
sellaisiin olosuhteisiin, joissa myös katkominen 
tulee suurehkossa määrässä kysymykseen. 

Ruotsissa on kokeiltu monia eri valmisteisia 
yhden miehen sahoja, mutta ne ovat tähän 
mennessä osoittautuneet joko liian painaviksi 
tai myös liian heikoiksi, jonka lisäksi niiden 
teho on ollut h.uomattavasti pienempi kuin kah
den miehen sahojen. Siten ne eivät ole tulleet 
laajassa mitassa käytäntöön. Viime aikoina on 
kuitenkin esiintynyt joukko rakenteita, jotka 
antavat toiveita tämän moottorisahatyypin yhä 
suuremmista käyttömahdollisuuksista sekä kaa
dossa että katkomisessa (kuvat 17 ja 18) . Vai
kuttaa siltä, kuin näitä sahoja voitaisiin käyt
tää pienempien puiden s·ahaamiseen kuin kah
den miehen moottorisahoja. Talvisin lumi tosin 
aiheuttaa huo·mattavaa haittaa myös yhden 
miehen sahoiHe, mutta vaikeudet lienevät kui
tenkin pienemmät kuin kaadettaessa samoissa 
olosuhteissa kahden miehen sahalla. 

Siitä huolimatta, että yhden miehen sahat 
ehkä edustavat sitä moottorisahojen tyyppiä, 
joka lähinnä sopinee Ruotsin ·metsäoloihin, on 
tuskin luultavaa, että tämä tyyppi voi kokonaan 
tehdä kahden miehen sahat tarpeettomiksi. Nä
mä tulevat kaiken todennäköisyyden mukaan 
tulevaisuudessakin soveltumaan parhaiten to
della järeissä leimikoissa käytettäviksi - tuki
levytyyppiset kaadossa ja kaarityyppiset katko
misessa. 

Kuva 17. Kaatosahaus kanadalaisella yhden miehen 
moottorisahalla •Power•. 
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Kuva 18. Katkominen alhaalta ylöspäin norjalaisella 
moottorisahalla •Jo-Bu•. 

S.D.A:n moottorisahoja koskeva 

tutkimustoiminta 

Talvella 1946 otettiin yhteistoiminnassa Stora 
Kopparbergs Bergslags AB :n kanssa moottori
sahakysymyksen lähempi tutkiminen S.D.A:n 
työohjelmaan. Tarkoituksena oli saada tutki
musten avulla jonkinlainen perusta, jolta voi
taisiin lähteä moottorisahojen tarkoituksenmu
kaisuutta arvosteltaessa. Samalla tahdottiin 
ratkaista työn järjestelykysymykset ja saada 
jonkinlainen käsitys palkkaperusteiden määrit
telemistavoista. Jatkuvilla tutkimuksilla piti 
selvittää eri mallien ja eri valmisteiden sovel
tuvuus Ruotsin olosuhteisiin. 

Ensimmäiseksi toimeenpantu tutkimus oli aika
tutkimus amerikkalaisella kahden miehen » Malh 
ketjusahalla (kuva 5) suoritetusta kaatotyöstä. 
Samanaikaisesti koottiin ylimalkaista tilastoa, 
joka käsitti kaikki moottorlsahat siinä hoito
alueessa, jossa aikatutkimuksia suoritettiin. 
Tämän tutkimuksen tulokset on tähän men
nessä ilmoitettu ainoastaan S.D.A:n jäsenille. 
V :n 1946 aikatutkimuksia on myöhemmin täy
dennetty tutkimuksella työn erilaisista järjes
telytavoista suoritettaessa kaatosahausta kah
den miehen moottorisahalla. Edelleen on suori
tettu tutkimus siitä, onko mahdollista alentaa 
kannon korkeutta moottorisahalla sekä lisäksi 
Pantu alulle käyttöteknillisen ja käyttötaloudel
lisen ~ilaston ker'l.!-tL, _ joka käsittää suurehkon 

määrän eri tehtaiden valmistamia moottori:. 
sahoja. Koska aikaisemmin Ruotsiin tuodut 

· yhden miehen sahat eivät ole osoittautuneet 
sopiviksi, ei sellaisia sahoja ole tutkittu. On kui
tenkin suunniteltu niihinkin kohdistuvia tutki
muksia ja laskettu sellaisia voitavan panna 
alulle lyhyen ajan kuluessa siitä, kun on saatu 
sopiva saha. Moottorisahalla katkomista ei ole 
perusteellisesti selvitetty, mutta tämäkin työ 
tulee tutkittavaksi. On tarkoitus, että se tulee 
käsittämään kaikki eri ketjusahatyyppien pää
ryhmät sekä erilaiset työn järjestelymuodot. 
Teknillisluontoisia kokeita ei ole suoritettu, 
mutta sellaisiakin tullaan panemaan alulle ja 
käyttötilastollisia tutkimuksia tullaan jatku
vasti suori.ttamaan. Työn järjestelykysymykset 
tarkistetaan vielä uudelleen ja muutoinkin tul
laan suorittamaan täydentäviä tutkimuksia tar
peen mukaan.*) 

S.D.A:n suorittamat aikatutkimukset kaados
ta , kahd.~n miehen sahalla sijoitettiin kuudelle 
koealalle,. jotka sijaitsivat osittain Pohjois-Upp
lannissa,. osittain Taalainmaassa. Koealat, joista 
.jokainen käsitti pyörein luvuin 100 puuta, ero
sivat toisistaan ennen kaikkea puiden läpimitan 
puolesta. Aineisto, jossa runkojen keskiläpi
mitta on lähe~ 12" rinnankorkeudelta, kuoren 

*) Tämän kirjoituksen Ruotsissa julkaisemisen jäl
keen on suoritettu tutkimus kaato- ja katkomistyöstä 
yhden miehen sahalla sekä joukko vertailevia teknilli
siä .k.olte~ta. 

, 
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päältä mitattuna, käsittää läpimitat n. 3"-25". 
Leimikon tiheys, aluskasvillisuuden laatu ja 
lumen syvyys vaihtelivat eri koealoilla. Kaik
kien koealojen puulajina oli mänty. Liitteenä 
(s. 29) oleva taulukko esittää aineiston kokoon
panoa. 

Aineiston käsittelyssä perusaineisto on jaettu 
rinnankorkeusläpimitan mukaan 3 cm:n luok
kiin, jonka jälkeen työaikojen keskiarvoissa on 
suoritettu graafinen tasoitus (vrt. piirros 19). 
Siirtymisnopeuden on todettu olevan riippumat
toman siirtymismatkasta, mutta vaihtelevan 
aluskasvillisuuden laadun mukaan, joten erilai
sia leimikon tiheyksiä osoittavat luvut voidaan 
laskea. Koska aikatutkimusaineisto on ollut 
liian pieni valaistakseen moottorin huollon tai 
moottorin pysähtymisen aiheuttamien, työssä 
sattuneiden keskeytysten vaatimaa aikaa, on 
laskelmissa otettu huomioon eri vaihtoehtoja. 
Eräiden hukka-aikojen, etupäässä »moottori
aikojen», arvioimisen perustana on käytetty 
aikatutkimustulosten ohessa samanaikaisesti 
koottua tilastoa kaikista sen hoitoalueen moot
torisahoista, jolla aikatutkimukset suoritettiin .. 
Näiden aikojen suhteellisen osuuden koko 
kaatoajasta on oletettu olevan kaikissa läpi
mitoissa saman. Sama koskee »henkilökohtaisia 
hukka-aikoja», joita arvioitaessa ~m käytetty 
hyväksi myös aikaisemmin koottua aineistoa 
käsin suoritetusta hakkuutyöstä. 

Erillisiä tutkimuksia kaatokolon teosta ja 
kaadon jälkeisestä, käsin suoritetusta työstä ei 
ole tehty tätä tutkimusta varten. Sen sijaan on 
verrattaessa tuloksia käsinkaatoon käytetty 
S.D.A:n toisessa yhteydessä kokoamaa hakkuu
työn aineistoa. Tästä johtuen ei ole voitu va
laista pitemmälle kehitetyn työnjaon vaiku
tusta hakkuumiesten työskentelyyn. Täten on 
tutkimustuloksia arvosteltaessa erityisesti huo
mattava, että moottorisahojen käytön aiheutta
ma kehittyneempi työnjako suo hakkuumie
hille erinäisiä fysiologisia ja psykologisia etuja. 
Kun tunnetaan kaatokolon tekoon sekä siirty
miseen kuluva aika, on voitu tehdä laskelmia, 
joiden mukaan on ollut mahdollista arvostella 
erilaisia työn järjestelytapoja. 

Tutkittuja työmiehiä on pidettävä tottuneina 
ja ulkonaisia olosuhteita suhteellisen edullisina, 
minkä vuoksi laskettuja, työntuloksia osoittavia 
lukuja on pidettävä korkeina. Toisaalta myös 
se tutkimusaineisto, jota on käytetty vertail- . 
taessa tuloksia käsinkaatoon, on saatu tottunei-

den hakkuumiesten suorittaman työn tutkimi
sella, joten molempien työmenetelmien vertai
lua voitaneen pitää valaisevima. 

Aineiston m_äärä vaikuttanee suppeahkolta. 
Se on kuitenkin suunniteltu siten, että saatai
siin tyydyttävä käsitys moottorisahauksessa tär
keimmän tekijän, nimittäin läpimitan vaikutuk
sesta sahan suorituskykyyn. Tämän huomioon 
ottaen ja kun lisäksi tunnetaan muutoinkin hak
kuutyön eri vaiheet, on ollut mahdollista arvos
tella työn erilaisten järjestelytapojen merki
tystä ja arvoa ja tehdä ylimalkaisia laskelmia 
moottorisahauksen taloudellisuudesta. Aineiston 
käsittelyn tulokset on esitetty piirroksin, ja 
graafisia vertailuja käsinsahauksen ja moottoii
sahauksen välillä on siten tehty sekä ajanmene
kin, päivätyösaavutuksen että taloudellisuuden 
suhteen. Kun lähemmin tarkastellaan moottori
sahalla ja käsin suoritetun kaatotyön ajanme
nekkiä graafisesti vertailevia käyriä, käy sel
ville, että aineisto on ollut tähän tarkoitukseen 
tyydyttävää. Käyrien muoto osoittaa, että suu
restikin muuttuneet perusedellytykset vaikut
tavat vain suhteellisen vähäisessä määrässä 
ajanmenekin mukaisen läpimittarajan asemaan 
kummassakin kaatotavassa. Tämän rajan sijait
semisalue on verraten rajoitettu riippuen käy
rien muodosta. Tätä käsitystä tukee se, että 
U.S.A:ssa suoritettujen lehtimetsien moottori
sahakaadon aikatutkimusten tulokset päätyvät 
suunnilleen samaan alimpaan rajaläpimittaan, 
joka saatiin S.D.A:n aikatutkimuksissa. Talou
dellinen rajaläpimitta sitä vastoin vaihtelee 
suuremmassa määrin johtuen työn järjestelyn 
laadusta, palkkasuhteista ym. 

Työn rakenne moottorisahakaadossa 

Suurimman mielenkiinnon kohteena on luon
nollisestikin käsin- ja moottorisahakaadon ajan
menekkien vertailu. Ennen kuin tämä tehdään, 
annettakoon tässä kuitenkin joitakin tietoja, 
jotka selventävät moottorisahalla suoritetun 
kaatotyön luonnetta. 

Piirros 19 osoittaa tehollista sahaustyöaikaa 
eri rinnankorkeusläpimittaluokissa (kuoren 
päältä mitattuna). On merkille pantavaa, että 
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Kuva 19. Tehokkaan sahauksen työajan menekki puuta 
kohti laskettuna kahden miehen moottorisahalla suori
tetussa kaatotyössä. Aineisto on merkitty pisteillä, läpi-

mittaluokkien keskiarvoina. 

käyrä nousee loivasti. Piirros 20 osoittaa tehol
lisen sahauksen ajanmenekkiä sahatun läpileik
kauspinta-aLan yksikköä kohti eri kannonläpi
mittaluokissa (kuoren alta mitattuna). Käyrä 
eroaa vastaavasta käsinkaadon käyrästä siinä, 
että ajanmenekki laskee jatkuvasti läpimitan 
suuretessa. Käyrän muoto osoittaa selvästi, että 
sahaus tämäntyyppisellä moottorisahalla, olkoot 
olosuhteet muutoin kuinka edulliset tahansa, 
tuskin voi muodostua aikaa säästäväksi pienem
män kuin 15-20 cm :n kannonläpimitan ollessa 
kyseessä. 

Taulukossa 3 esitetään lukuja, jotka valaise
vat moottorisahalla suoritetun kaatotyön osa-

Dkonto (k.o) cm 

Kuva 20. Tehokas sahaus kaadettaessa kahden miehen 
moottorisahalla, työaika sahatun läpileikkauspinnan 

dm2 kohti. 

työaikoja. Taulukosta voi havaita, että aputeho
työaikojen ja erityisesti siirtymisajan osuus pie
nempiä läpimittoja kaadettaessa on huomatta
van suuri. Vasta 15" rinnankorkeusläpimitan 
(kuoren päältä) kohdalla tehollinen sahausaika 
nousee puoleen tehotyöajasta. Se vastaa silloin 
vain kolmatta osaa tuotantoajasta. Moottori- ja 
henkilöajat samoin kuin muutkin hukkatyöajat 
on, kuten mainittiin, arvioitu käyttämällä tässä 
esiteltyä aineistoa, toisten tutkimusten aineistoja 
sekä tilastotietoja ja liitetty tehotyöaikaan läpi
mitasta riippumattomina sadannesosina. Ei ole 
mahdotonta, että sahauspinnan alalla olisi mää
rätty vaikutus hukkatyöaikoihinkin. Siten 

TAULUKKO 3. 

Työajan menekki puuta kohti kahden miehen moottorisahalla suoritetun kaadon eri työvaiheissa. 

Työvaihe 
I __ R_i_nn_a_n_k_o_r_k_e_u_sl,

1
ä_p_im_it_ta_ k_u_o_re_n_ p_ä

1
äll_t_ä,_e_n_g_l_. ::-:tu::-:u:-m_. _ 

5" 15" 25" 

1 min. 1 % J % 1 min. j % 1 % 1 min. 1 % 
--------------------T----~--~---

Sahaus, päätehotyöaika 

Sahaus, aputehotyöaika 

Yhteensä .. . ...... .. ..... . 

Siirtyminen puun luo .. . . . . 

Tehotyöaika yhteensä .. .. . 

0.11 2-l 0.60 
009 20 0.39 

0.20 1 44 0.99 

0.25 56 0.25 

1 0.45 lwo 1 69 1 1.24 
------------------~,---T---+--

Moottoriajat 0.07 0.18 
Henkilöajat . . .. ..... . . . .. . 0.10 0.26 
Muut hukka-ajat . . ..... . . . 0.05 0.13 

48 
32 

1 80 

1 20 

lwo 

Hukka-aika yhteensä ..... . 0.22 1 45 1 31 1 0.57 1 45 
------------------~---7 

Tuotantoaika yhteensä . .. . 1 0.6i 1 ltoo 11.81 1 

1 69 

1.41 59 
0.74 31 

2.151 90 
0.25 10 

l 2.4o ltoo 

0.35 
0.50 
024 

1 31 l t.o9 1 45 

ltoo 13.49 1 

j% 

1 69 

1 31 

l10o 

Edellytykset : normaali käyntivarmuus; normaalit maasto- yms. tekijät; leimikon tiheys 
105-150 puuta/ ha; kannonläpimitta kuoren alta/ D1.a kuoren päältä = 1.20. 

,. 
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moottorin aiheuttamat hukkatyöajat on arvioitu 
ehkä jonkin verran liian pitkiksi alimmissa läpi
mittaluokissa ja henkilökohtaiset hukkatyöajat 
taasen liian lyhyiksi. Luultavampaa on, että 
sahauksen aputehotyöajat - raivauksen, sahan 
asettelun, puun nurin työntämisen, kiilan lyö
misen ym. aiheuttamat työajat- todellisuudessa 
ovat hiukan pitempiä kuin mitä taulukko osoit
taa. Tunturikuusikoissa tämä lienee erityisen 
tuntuvaa, seikka, jonka vastapainona kuitenkin 
ainakin osaksi on, että rinnankorkeusläpimit
toja siellä vastaavat suuremmat kannon läpi
mitat eroten siinä suhteessa taulukon vastaa
vista rinnankorkeusläpimitoista. 

Moottorisahalla ja käsin suoritetun kaadon 

työajan menekkien vertailu 

Vertailtaessa toisiinsa moottorisaha- ja käsin
kaadon työajan menekkejä on menetelty siten, 
että koko käsin suoritetusta hakkuutyöstä on 
otettu vain niiden työvaiheiden työajat, joita 
hakkuumiehen ei tarvitse suorittaa moottori
saharyhmän tehdessä kaatotyön. Näiden työ
aikojen summasta on vielä vähennetty sellaiset 
moottorisahauksessa -esiintyvät hakkuumiehen 
työajat, jotka eivät ollenkaan esiinny tavalli
sessa, käsin suoritetussa hakkuussa. Esimerk
kinä sellaisesta ajasta voidaan mainita se ··yli
määräinen siirtymisaika, joka aiheutuu hakkuu
miehelle moottorisahauksen yhteydessä, kun 
hän siirtyy puulta toiselle kaatokoloja tehden 
ja sitten vasta ryhtyy karsimaan ja katkomaan 
aikaisemmin moottorisahalla kaadettuja run
koja. Näin saatua erotusta, joka itse asiassa 
osoittaa, kuinka paljon hakkuumieheltä »Sääs
tyy» aikaa rungon teossa, jos varsinainen kaato 
suoritetaan moottorisahalla, on sitten vertai
lussa käytetty käsinkaadon työaikaa osoitta
vana lukuna. Moottorisahauksessa on taas suo
ranainen ajanmenekki kerrottu sahaa käyttä
vien miesten lukumäärällä, siis kahdella. Tällä 
tavoin on saatu sellaisia vertailukelpoisia ar
voja, jotka osoittavat käsin- ja moottorisahauk
sen suhdetta toisiinsa. Kaadettaessa puita 
moottorisahalla tulevat kysymykseen erilaiset 
työn järj-estelymuodot - siten hakkuumies voi 

itse suorittaa kaikki valmistavat työt ennen 
moottorisahalla suoritettavaa kaatotyötä, tai 
tämän työn voivat suorittaa yksi tai useampi 
aputyömies (»kaatokolon tekijä»). Kyseisten 
järjestelytapojen työajan menekin suhde käsin 
suoritettuun kaatoon on erilainen. Syynä tähän 
on toisaalta, että moottorisahatyöryhmän suu
retessa siirtymäajat lisääntyvät, toisaalta, että 
puiden läpimitasta johtuen joko moottorisaha 
tai aputyömiehet joutuvat toisinaan odotta
maan. Kuten edellisestä jo kävi ilmi, selvitetään 
tutkimusten tuloksia aluksi vain sellaisen työn 
järjestelyn ja työryhmän kokoonpanon osalta, 
jossa hakkuumies itse suorittaa raivauksen, 
lumen lapioimisen ja kaatokolon teon. Toista 
mahdollista työn järjestelytapaa valaisevien 
laskelmien tulokset esitetään järjestelykysy
mystä perusteellisemmin käsittelevän katsauk
sen yhteydessä (ks. s. 25 ja seur.). 

Seuraavassa moottorisaha- ja käsinkaadon 
vertailussa samoin kuin jäljempänä esitettävissä 
vertailuissa ja laskelmissa on sekä moottori
sahalla että käsin suoritettua kaatoa koskevat 

_luvut laskettu yksityisen puun eri rinnankor
keusläpimitoille. Leimikoiden on ts. oletettu 
käsittävän pelkästään samankokoisia puita. Jos 
laskelmat tehdään sellaisia todellisia leimikoita 
·käsittäviksi, joissa on eri suuri keskiläpimitta, 
saadaan käytännöllisesti katsoen samat tulokset. 
Käyrien muodosta johtuen muutokset niiden 
keskinäisissä suhteissa nimittäin muodostuvat 

min/ 
/ puu 

2 

/ 
/ 

,... -moottonsohokooto 

tO " t2" 14" 

Kuva 21. Kahden miehen moottorisahalla ja käsin 
suoritetun kaadon työajan menekkien graafinen ver
tailu. Järjestelmä, jossa tavalliset hakkuumiehet suo
rittavat tarpeellisen raivauksen ja lumen lapioinnin 
sekä tekevät kaatokolot. Edellytykset muutoin kuten 

taulukossa 3. 



erittäin vähäisiksi. Nämä siirtymät ovat moot
torisahakaadolle eduksi ko. vertailussa. 

Piirroksessa 21 vertaillaan moottorisaha- Ja 
käsinkaadon ajanmenekkejä toisiinsa. Edelly
tykset vastaavat lä!linnä »normaaleja» vaikeus
suhteita, ts. leimikon tiheys 105:._150 puuta/ha, 
lumen syvyys 30-40 cm ja kannonkorkeudelta 
kuoren alta sekä rinnan korkeudelta kuoren 
päältä mitattujen läpimittojen suhde 1.20. Työ
aikoihin sisältyy myös vähäisempiä sahan py
sähtymisiä, joiden on F;aikkiaan laskettu muo
dostavan 10 % tuotantoajasta. Kahdeksan tun
nin työpäivänä tämä siis merkitsee 48 minuutin 
moottorin huoltoon ym. käytettyä keskeytystä 
sahauksessa. 

Graafinen vertailu osoittaa, että se raja, jonka 
yläpuolella moottorisahakaato käy nopeammin 
kuin käsinkaato - tässä sitä nimitetään »aika
rajaksi» - yllä olevin edellytyksin on n. 9" rin
nankorkeudelta kuoren päältä mitattuna. Muut
tuneet olosuhteet saavat tietysti aikaan aika
rajan siirtymisen, mutta, kuten toisessa yhtey
dessä on mainittu, ne eivät ole suuria. Jokainen 
moottorisahakaadon työajanmenekissä tapahtu
nut 10 % :n lisäys aiheuttaa rajaläpimitan nou
sun n. Yl":lla. Raja on siten alle 12", vaikkapa 
työajanmenekin laskettaisiin olevan 50 % kor
keampi kuin tutkimuksissa. Eri vaikeustekijöi
den merkityksen valaisemiseksi mainittakoon, 
että erittäin harva leimikko- 20-50 puuta/ ha 
-lisää työajan menekkfä n. 30 %. Muut teki
jät vaikuttavat vähemmän työajan menekkiin. 
Huono runkomuoto, so. voimakas tyvipaisuma, 
alentaa luonnollisesti rinnankorkeudelta mita
tun rajaläpimitan arvoa. 

Edellä selostettu aikaraja merkitsee sitä, että 
työajan säästö on suurin mahdollinen silloin, 
kun käsinkaadosta siirrytään moottorisahakaa
toon tämän rajan kohdalla. Jokainen ylös- tai 
alaspäin suoritettu poikkeama tästä säännöstä 
aiheuttaa työajan hukkaa. 

- Edellä on jotakuinkin yksityiskohtaisesti sel
vitetty eri työvaiheiden suhdetta kaadettaessa 
kahden miehen moottorisahalla samoin kuin eri 
tekijöiden vaikutusta moottorisahauksen ja 
käsinsahauksen suhteeseen pelkkää ajan me
nekkiä silmällä pitäen. Seuraavassa esitys pe
rustuu niihin suureisiin, joita taulukko 3:n 
luvut ja piirros 21:n käyrät esittävät. Jollei 
siis nimenomaan toisin sanota, pätevät laskel
mat samoin perusedellytyksin kuin edellä mai
nittiin. 
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Moottorisahakaadon työtuloksia 

Taulukossa 4 esitetään työnsuorituskykyä, 
joka luonnollisesti on ajanmenekin ja käyttö
ajan suoranainen funktio, osoittavia lukuja 8 
tunnin käyttöaikaa kohti. Taulukko on vain esi
merkkinä siitä, millaiseksi työnsuorituskyky 
muodostuu eräässä suoraan suoritetuista tutki
muksista otetussa tapauksessa ja niissä ulkoisis
sa olosuhteissa, jotka edellä on mainittu. Tau
lukkoon on otettu myös 6 tunnin käyttöaikaa 
vastaavat luvut. Tämä johtuu siitä, että moot
torisahoja useimmiten ei voida pitää käytössä 
koko työpäivän aikaa. Moottorisahan ja sen 
käyttäjien työn järjestely on useimmissa ta
pauksissa ratkaiseva kohta. On siis kysymys 
siitä, voidaanko työmaiden suuruus ja keski
näinen sijainti sekä jokaisen työmaan hakkuu
miesten lukumäärä soveltaa toisiinsa siten, että 
saha tulee todella mahdollisimman tehokkaasti 
käytetyksi. Jokainen poikkeama tästä parhaasta 
mahdollisesta työn järjestelystä vaikuttaa välit
tömästi työn taloudellisuuteen. 

TAULUKKO 4. 

Esimerkkejä kahden miehen moottorisahalla suoritetussa 
kaadossa saavutetuista työtuloksista päivää kohti. 

D1.s kuoren Käyttöaika 

päältä, engl. 8 t. j pv. 
1 

6 t. j pv. 
tuumaa Puiden luku 

10" 421 316 

15" 265 199 

20" 185 139 

25" 137 103 

Edellytykset: ks. taulukkoa 3. 

Norrlannissa on tavallisesti kysymys suhteel
lisen suurista työmaista, joilla yleensä on niin 
monta hakkuumiestä työssä, että yksi moottori
saha voidaan sijoittaa määrätyile hakkuualueel
le pitkähköksi ajaksi. Niissä olosuhteissa moot
torisahaa voitaneen käyttää kolro päivän. Jollei 
sahalla ole riittävästi työtä, on sen käyttömie
histölle voitava heti järjestää muuta työtä. 
Etenkin Keski- ja Etelä-Ruotsissa hakkuutyö
maiden suuruus ja hankintatyön organisointi 
eroavat kuitenkin huomattavasti mainituista 
olosuhteista. Moottorisahoille ei voida laskea 
päivää kohti 6 käyttötuntia useampaa, kun vas
taava miestyöpäivän pituus on 8 tuntia. Kaksi 
jäljellä olevaa tuntia kuluu kuljetuksiin työ-
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paikalle, sieltä pois ja työpaikkojen välillä. 
Täten moottorisahan päivätyötulos alenee 25 
% :lla (ks. taulukkoa 4). On siis tärkeätä, että 
nämä kuljetuksista johtuvat hukka-ajat saa
daan työn tehokkaalla järjestelyllä vähenne
tyiksi tai poistetuiksi. 

Nyt on kysymys siitä, kuinka sanotunlainen 
moottorisahan tehokkaan käyttöajan ja työajan 
epäsuhde vaikuttaa sahauksen taloudellisuuteen 
ja ennen kaikkea aikaisemmin määritettyyn 
aikarajaan. Oikeastaan koko asia on kustannus
kysymys, joka siis olisi otettava käsiteltäväksi 
tuonnempana tässä tutkielmassa. Ilmiö on kui
tenkin niin erikoislaatuinen ja sahan käyttökel
poisuuden kannalta niin merkityksellinen, että 
sitä on käsiteltävä jo teknillisten asioiden yh
teydessä. 

Tehokkaan käyttöajan ja työpäivän pituuden 
epäsuhde johtuu kiinteästi määrätystä, kulje
tukseen kuluvasta ajasta ja ilmenee hukka
aikana, joka on laskettava sahalla kulloinkin 
tehdyn työn osalle. Lähemmin asiaa tarkastele
matta näyttää siltä, että tämä hukka-aika tosin 
vaikuttaa työsaavutusta osoittaviin lukuihin, 
mutta ei rajaläpimittaan. Asian laita ei kuiten
kaan ole niin. Kyseistä hukka-aikaa ei ole jaet
tava sahauksien poikkileikkauspinta-alojen suh
teissa. On oikeampaa lisätä jonkin läpimitan 
sahauksessa kuluvaan työaikaan määräsadan
nes, joka vastaa työpäivän pituuden ja tehok
kaan ajankäytön suhdetta. Siirryttäessä 8 tun
nin käyttöajasta 6 tunnin käyttöaikaan tämä 
aiheuttaa aikarajan lisääntymisen 2" :lla. 

Työvoiman säästö moottorisahakaadossa 

Jos hakkuutyössä otetaan tarkasteltavaksi 
vain kaatovaihe, on ilman muuta selvää, että 
työajan säästön käytettäessä moottorisahaa kaa
toon, täytyy järeissä läpimitoissa olla melko 
suuri. Johtuen kaadon vähäisestä osuudesta 
koko hakkuutyössä (taulukko 1) ei työajan sääs
tö, koko hakkuutyö huomioon ottaen, kuiten
kaan voi olla suuri. Taulukossa 5 esitetään 
eräitä lukuja, jotka valaisevat tätä säästöä. Ne 
perustuvat samoihin perusolettamuksiin, jotka 
mainittiin piirroksesta 21 puheen ollen. Ne ei
vät oikeastaan osoita varsinaista työvoiman 
säästöä ennen kuin hyvin suurien läpimittojen 
kohdalla. On kuitenkin huomattava, että ky
seisten lukujen laskeminen on perustunut yk
sinomaan niihin tietoihin, jotka ovat olleet käy-

1 

tettävissä kaatotyöajan osuudesta koko hakkuu
työstä. Kuten sivulla 7 on huomautettu, moot
torisahojen käytöstä on eräitä fysiologisia ja 
psykologisia etuja, joita ei millään muotoa saa 
jättää huomioon ottamatta. Joskaan työvoiman 
säästö ei ole olennainen tekijä, vaikuttavat 
moottorisahat työvoimatilanteeseen sikäli, että 
hakkuumiesten saanti tulee paljon helpom
maksi. Useissa tapauksissa moottorisahaus on 
ainoa tapa, jolla voidaan houkutella työvoimaa 
etäällä oleville ja vaikeasti hakattaville hakkuu
aloille. 

TAULUKKO 5. 

Kahden miehen moottorisahakaadossa saavutettu työajan 
säästö verrattuna kokonaan käsivoimin suorltettuun puu

tavaran tekoon. 

Kuorirnisaste 

Kuorimaton 1 
Puolipuhtaaksi 

D1.a kuor. 
1 

kuorittu 
päältä, 

Moottorisahan käyttöaika engl. tuum. --
8 t .jpv. 

1 6 t. / pv.l 8 t .jpv. 1 6 t .jpv. 

% 1 % % 1 % 

10" 2 - 1 -
15" 8 5 4 2 

20" 10 8 5 4 

25 " 12 10 6 5 

Edellytykset: ks. taulukkoa 3. 

Myöhemmässä vaiheessa todetaan, että moot
torisahausta käyttäen voidaan yleensä pienen
tää kantojen korkeutta. Runko::-osan suurene
roista voidaan tietysti katsoa hakkuumiesten 
työsaavutusten lisäykseksi. Määrätyissä olosuh
teissakin tämä »ainespuun säästö» sisältyy hak
kuumiesten työsaavutukseen, vaikkei se ole 
aiheuttanut minkäänlaista ylimääräistä työtä. 
Ko~ka yksi moottorisaha kuitenkin antaa työtä 
suurelle joukolle työntekijöitä, jotka suoritta
vat kaadon jälkeisen työn, jää hakkuumiestä 
kohti laskettu työsaavutuksen lisäys vähäpätöi
seksi - puiden rinnankorkeusläpimitan ollessa 
10"-12" vain n . 1.5 % :ksi. 

Moottorisahauksen taloudellisuus 

Edellisessä on ollut puhe aikarajoista, työsaa
vutuksista ja työsaavutusten lisäyksistä. Käy
tännössä merkitykselliset rajaläpimitat voidaan 
kuitenkin selvittää vasta sitten, kun on tehty 



todellisia kustannuslaskelmia. Nykyhetkellä lie
nee moottorisahan käytäntöön ottoa harkittaessa 
kysymys työvoiman saannista usean· mielestä 
ratkaiseva. Jos on tarkoitus käyttää moottori
sahoja täysin rauhanomaisissa olosuhteissa, ei 
kuitenkaan millään muotoa saa jättää taloudel
lisuuden vaatimusta huomioon ottamatta. Sel
laista toimenpidettä, että otetaan käytäntöön 
uusi työmenetelmä, joka on taloudellisesti epä
edullisempi kuin entinen, ei millään muotoa 
voida pitää tarkoituksenmukaisena. 

Moottorisahauksen kustannukset jakaantuvat 
palkkakustannuksiin, käyttö-, korjaus- ja kul
jetuskustannuksiin sekä kuoletus- ja korkokus
tannuksiin. Laskelmissa ei ole otettu lukuun 
vakuutuskustannuksia. Eri kustannuserien suu
ruudet vaihtelevat tietysti suuressa määrin olo
suhteiden mukaan. Seuraavassa lasketaan palk
kakustannukset kahta tapaa noudattaen, alem
man palkkatasonA mukaan ja ylemmän palkka
tason B mukaan, joista A tarkoittaa Keski- ja 
B Pohjois-Ruotsin olosuhteita. A-tapauksessa 
palkkakustannus on päivässä hakkuumiehelle 
15:- kr. ja moottorisahan miehistölle yhteensä 
32:- kr. , josta moottorin käyttäjälle tulee 17:
kr. ja apusahurille 15:- kr. B-tapauksessa 
päiväansioita on korotettu 5:- kr., so. hakkuu
miehelle summa nousee 20 kruunuun ja moot
torisahan miehistölle 42 kruunuun. 

Taulukko 6 esittää käyttö-, korjaus- ja kul
jetuskustannuksia. Käyttökustannukset on kyl
lä:kin laskettu hieman liian alhaisiksi , mikä 
johtuu siitä, että bensiinin hinta kohosi laskel
man teon jälkeen. Korjauskustannusten on las
kettu nousevan kaikkiaan runsaasti 30 % :iin 
sahan ostoarvosta. Säännöllisesti toistuvia sahan 
ja sen miehistön kuljetuskustannuksia esiintyy 
vain sellaisissa tapauksissa, jolloin moottori
saharyhmä päivittäin työskentelee usealla han
kintatyömaalla. Milloin sahat työskentelevät 
pitemmän ajan samalla työmaalla, nämä kus
tannukset jäävät pois, mutta toisaalta on oletet:
tavissa, että polttoaineiden, varaosien ym. kul
jetusmatka muodostuu pitemmäksi. Vaikkakin 
tämäntapaisen kuljetuksen kustannukset liene
vät pienemmät kuin moottorisahan kuljetuksen, 
lienee ero niin pieni, ettei sillä ole merkitystä. 
Kuljetuskustannusten vaihtelua eri olosuhteissa 
ei olekaan laskelmissa otettu huomioon. 

Kuoletuskustannuslaskelmissa sahan ostohin
nan on oletettu olevan 2 700:- kr. , sen käyttö
iän 3 600 käyttötuntia, käyttötehon 600 t. vuotta 
kohti- minkä mukaan kuoletusaika on 6 v.-

TAULUKKO 6. 

Kahden miehen moottorisahan käyttö-, korjaus- ja 
kuljetuskustannukset käyttötuntia kohti. 
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Kustannuserä 1 Kruunua/ käyttö-
tunti 

1-------

Polttoaine, voiteluöljy yms. . . . . . 0.83 

Korjaukset, odottamattomat menot 0.29 

Kuljetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.33 

\ Yhteensä 1 1.45 

sekä korkokannan 4 %. Näin suoritetun laskel
man mukaan kuoletus- ja korkokustannukset 
nousevat yhteensä n. 85 äyriin käyttötunnilta. 
On jonkin verran kyseenalaista, onko käyttöiän 
pituus arvioitu oikein. Tosin asiasta ei ole vielä 
voitu saada käytännössä kokemusta, mutta 
am~rikkalaisten antamien tietojen perusteella 
näyttää mahdolliselta päästä edellä mainittuun 
käyttöikään saakka edellyttäen, että saha alusta 
pitäen ajetaan sisään oikein ja että sitä huolle
taan asianmukaisella tavalla. Vuosittaisesta 
käyttötehosta puheen ollen mainittakoon, että 
Keski-Ruotsissa tuskin voidaan päästä enem
pään kuin 400- 500 tuntiin, kun taas kauempa
na pohjoisessa sahoja varmaankin voidaan käyt
tää huomattavasti useamman tunnin ajan vuo
sittain. On tietenkin oikein sopeuttaa käyttö
teho sopivien työtilaisuuksien mukaån. Pitempi 
kuoletusaika lisää vain mitättömän vähän 
korkokustannuksia. 

Taulukossa 7 esitetään yhteenveto eri kus
tannuksista tuntia kohti laskettuina. Kustan
nuserien suhteellinen jakaantuminen moottori- · 
sahauksessa selviää asetelmasta 8, joka esittää 
eri vaihtoehtojen summittaiset keskiarvot 

Taulukon 8 luvut herättävät eräissä suhteissa 
mielenkiintoa. Moottorisahauksen tarkoituksen
mukaisuus on suureksi osaksi riippuvainen 
palkkatasosta. Kuta korkeampi se on, sitä edul
lisempaa moottorisahaus on käsinkaatoon ver
rattuna. Laskusuhdanteessa palkkakustannus
ten osuus moottorisahakaadon kokonaiskustan
nuksista oletettavasti laskee, ja käyttö- sekä 
erityisesti kuoletus- ja korkokustannusten osuus 
nousee vastaavasti. Vaikkakin kokonaiskustan
nukset voivat jossain määrin laskea, on tämä 
lasku suhteellisesti paljon pienempi kuin käsin
kaadossa, joten moottorisahauksen asema ver
tailussa huononee. Samaten lienee työvoiman 
puute pienempi laskusuhdanteessa kuin tällä 
hetkellä. Tällaisessa tilanteessa moottorisaho-



20 

TAULUKKO 7. 

Kahden miehen moottorisahalla ja käsin suoritetun 
kaatotyön kustannukset. 

Kustannuserä 

1 Palkkataso A 1 Palkkataso B 

Sahan käyttöaika 

6 t.jpv. 1 8 t.{pv. 1 6 t {pv 1 8 t. pv. 

Kruunua tunnissa 
- -

Palkkakustannukset 5.33 4.00 7.00 5.25 

Käyttö- yms. kust. 1.45 1.45 1.45 1.45 

Kuoletus- ja korko-
kustannukset 0.86 0.86 0.86 0.86 . -

Möottorisahan kust. 

1 1 1 
. _yhteensä 7.64 .6.31 9.31 7.56 

Hakkuumiehen 

1 1 1 1 
palkkakustaim. 1.88 2.50 

jen mE:lrkitys työvoiman kannalta siis pienenee. 
Kun liqäksi käsinkaatoon palaamisen vaikeudet 
voivat käydä ajankohtaisiksi, on moottori
sahaukseen siirtymisessä aina määrätyt vaaran
sa, jolleivät metsät ole siihen erikoisen sopivia. 
Tämän alan mekanisoimisen edut eivät toisin 
~anoen ole aina selviä. On joka tapauksessa 
välttämätöntä, että saadaan Ruotsin olosuhtei
siin erikoisesti sovellettuja moottorisahoja en
nen kuin moottorisahaus voi tulla kysymyk:seen 
suuremmassa mittakaavassa. 

' Tarkastellessamme taulukkoa 8 huomaamme, 
että kuoletus- ja korkokustannusten osuus ko
konaiskustannuksista on käyttökustannuksiin 
verrattuna niin pieni, että ostohintaa on pidet
tävä toisarvoisena tekijänä moottorisahaa valit
taessa. Olennaisinta on sahan teho, käyttövar
muus ja pitkäikäisyys sekä - kuten myöhem
min käy ilmi- se seikkå, että sen avulla puut 
voidaan kaataa matalaan kantoon. 

Piirr:oksessa 22, jossa verrataan moottorisaha
ja käsinkaadon taloudellisuutta toisiinsa, käy
rät viittaavat samoihin perusedellytyksiin kuin 

TAULUKKO 8. 
' 

Kustannuserien suhteellinen jakaantuminen kahden 
miehen moottorisahalla kaadettaessa, Jählarvoina. 

Kustannuserä 

Palkkakustannukset . . . ... . ...... . 

Käyttö- yms. kustannukset ...... . 

1 
Kuoletus- ja korkokustan::::::s~. 

% 

70 

20 

10 

100 

piirroksessa 21, mm. hakkuumies siis suorittaa 
kaatokalojen teon yms. Palkkataso on alempi, 
so. hakkuumiehillä 15 kr./pv. Käyrät tarkoitta
vat siten lähinnä Keski-Ruotsin olosuhteita. 
Moottorisahan käyttöajan ollessa 6 t./pv. sen 
taloudellisuuden raja on lähellä D1.3 16" :aa kt]o
ren päältä mitattuna. Sahan käydessä koko työ
päivän ajan vastaava läpimitta on 13". Sikäli 
kuin moottorisahalla päivässä suoritetun tyon 
määrä pienenee, taloudellisuuden rajaläpimitta · 
luonnollisesti kohoaa. Nousu on korkeampi -
lähes 1 Yz" jokaiselta työsuorituksen 10 % :n vä-

, • 0 

hennykseltä - kuin vastaavan aikarajan (ks. s: 
17) nousu edellytysten muuttuessa saman ver
ran. Taloudellisten perusedellytysten parap
tl:lessa rajaläpimitat luonnollisestikin laskevat. 
Kun otetaan korkeampi palkkataso laskelmien 

äyriä/ 
/puu 

25 

20 

15 

käsinkaato 

moottorisohaka ato,., A 

6 t. ............ 
/ 

/ 
/ 
moottorisohokaato 
8t. 

14" 16" 
Kuva 22. Kahden miehen moottorisahalla suoritetun 
ja· käsinkaadon kustannusten graafinen vertailu. Palk
kataso: tekomiehillä 15:- kr/ pv.; ainespuun säästöä ei 
ole huomioitu; muutoin edellytykset kuten kuvassa 21. 

perustaksi- 20:- kr./pv., siis Norrlannin olo
suhteita vastaten - rajaläpimitat ovat 15" ja 
12". Norrlannissa- ainakin tunturimetsissä
laskelmat täytyy kuitenkin perustaa jossain 
määrin erilaisiin olosuhteisiin, jonka tähden ta
loudellisuuden rajaläpimitta on siellä niin kor
kea kuin Di.s 15", jos sahan käyttöaika on 8 
tuntia päivässä. 6 tunnin päivittäistä käyttö
aikaa vastaava luku on 18". 

Käyttöiän vaikutus moottorisahan taloudelli
suuteen lienee kiintoisa (vrt. s. 19). Jos käyttö-
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Kuva 23. Moottorisahalla kaadetaan maan rajasta. 

ikä on vain puolet oletetusta, so. 1 800 käyttö
tuntia, j'a käytön tehokkuus pysyy saman'!-, 
käyttötunnin kuoletus- ja korkokustannuksiksi 
saadaan 1: 62 kr. Tämä aiheuttaa puuta kohti 
laskien niin vähäisen kokonaiskustannusten 
lisäyksen, että taloudellisuuden raja siirtyy vain 

0 1 

Jonkin tuuman. 
Moottorisahalla ja käsm suoritetun kaadon 

vertailu on osoittanut, että taloudellisuuden 
rajaläpimitta, jonka yläpuolella moottorisahalla 
suoritettu kaato on tarkoituksenmukaista, taval
lisimmin sijaitsee D1.3 12"-16" välillä kuoren 
päältä mitaten. Näiden rajaläpimittojen suu
ruuteen vaikuttavat ennen kaikkea sahan 
käyttöaika päivässä verrattuna työpäivän pituu
teen, sen työteho ja käyttövarmuus sekä -
eikä suinkaan vähäisessä määrässä :....._ yleinen 
palkkataso. Jos hakkuumiesten oletetaan an
saitsevan vain 10:--12:- kr./pv., moottori
sahalla kaato on kannattavaa vasta yli 20" läpi
mitoista kyseen ollen. 

Esitetyt laskelmatulokset herättävät kysy
myksen, onko kahden miehen moottorisahoilla 
oikeastaan asiallista merkitystä Ruotsin olosuh
teissa muuta kuin poikkeuksellisen järeässä 
metsässä. Laskelmissa ei kuitenkaan ole otettu 
huomioon fysiologisten ja psykologisten tekijöi
den vaikutusta hakkuumiehen työtehoon. Sel
laiset tekijät voivat epäilemättä oik€uttaa moot
torisahojen käytön myös sellaisissa tapauksissa, 
jolloin edellä esitetyn tapainen, puhtaasti talou
dellinen laskelma ei anna edullista tulosta, 

mutta sittenkin moottorisahauksen kannatta-
' vuus näyttää kyseenalaiselta. Eqellä seloste-

tuissa laskelmissa on kuitenkin jätetty huo
mioon ottamatta vielä eräs seikka, joka on 
moottorisahoille eduksi ja johon ed€llä on vain 
ohimennen viitattu. Tekijä, jota tässä tarkoite
taan, on se kannonkorkeuden aleneminen, jonka 
voi todeta moottorisahoja käytettäessä. 

S.D.A:n tutkimukset kantojen korkeuden 
alentamisesta moottorisahalla 

Suuri joukko nykyisin saatavissa olevista 
moottorisahavalmisteista on rakennettu siten, 
että- sahaus kaadettaessa voidaa.n suorittaa 
aivan maanpinnan tasalta (kuva 23). Käsin kaa
dettaessa on kaatomiehelle helpointa määrät
tyyn rajaan saakka saada suorittaa sahaus niin 
korkealta kuin mahdollista. Työskentelyasento 
helpottuu ja kaatomiehen ei taryitse sahata 
järeätä tyvipaisumaa, jossa syyt osittain mene
vät sahauksen suuntaan. Moottorisahalla kaa
dettaessa olosuhteet ovat - edellyttäen, että 
sahausta ei suoriteta polven korkeudelta, mikä 

· ei ole harvinaista U.S.A:ssa ja Kanadassa -
suorastaan päinvastaiset: työ rasittaa sitä vä
hemmän, mitä matalammalta sah(lus suorite
taan. Se työajan menekin lisäys, joka :samalla 
aiheutuu, on niin pieni, että siihen ei kannata 
kiinnittää huomiota. Matalammat kannot mer
kitsevät huomionarvoista tuotonlisäystä. Jos 
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Kuva 24. Kantoja yhden miehen tukkisahalla (vasemmalla) 
ja moottorisahalla (oikealla) suoritetun kaadon jälkeen. 

Kuva 25. Raivaamalla pois sammal ja muu sellainen kannot 
voidaan tehdä huomattavasti matalammiksi. 

tämä otetaan huomioon, se vaikuttaa moottori- · 
saha- ja käsinkaatoa toisiinsa verrattaessa huo
mattavasti edellisen eduksi. 

Kokemukset ovat osoittaneet, että kannot 
moottorisahalla kaadettaessa säännöllisesti 
muodostuvat .matalammiksi (kuva 24). S.D.A. 
on suorittanut tutkimuksen, joka varmentaa 

nämä toteamukset. Koska tämäntapaiseen tut
kimukseen liittyy suhteellisen suuria vaikeuk
sia, esitetään seuraavassa lyhyesti sen suoritus-
tapa. . 

Tutkimusta varten valittiin kaksi hakkuu
aluetta, jotka kummatkin käsittivät 200 puuta, 
toinen järeää mäntymetsää, jossa tyvipaisumat 



eivät olleet mainittavia, ja maa oli tasainen, toi
nen verraten järeää kuusimetsää tavanomaisin 
voimakkain tyvipaiswnin ja jossa maa oli 
lisäksi epätasaista. Kaksi S.D.A:n aikatutkijaa 
merkitsi alueittain puut siten, että arvioitiin 
ensin se rungon kohta, josta kaatosahaus käsi
sahalla ohjeiden mukaan oli suoritettava, so. 
välittömästi korkeimman juurenniskan yläpuo
lella oleva kohta, jonka jälkeen i.2 metriä tä
män kohdan yläpuolelle runkoon tehtiin merkki. 
~alempien tutkijoiden arvioinnin eroavaisuus 
osoittautui vähäpätöiseksi. Merkitsemisen jäl
keen hakkuualueet jaettiin palstoihin, jotka 
jaettiin käsin ja moottorisahalla kaadettaviin . 
Kaadon yhteydessä mitattiin sitten sahauksen 
ja em. merkin pisin ja lyhyin välimatka. Aineis
toa käsiteltäessä laskettiin merkin ja kaatoleik
kauksen välisessä etäisyydessä käsin- ja moot
torisahakaadon ero. Tämä ero ilmaisi moottori
sahakaadossa saavutetun kannonkorkeuden ale
nemisen. Ainespuun säästön todettiin toisessa 
tapauksessa olevan keskimäärin 5.5 cm, toises
sa 7.2 cm. Myöhemmin suoritettu koealojen · 
kantojen mittaus osoitti, että kannot olisi 
voinut haitatta tehdä 2 ja vastaavasti 1.3 cm 
matalammiksi. Jos kantojen ympärillä oleva 
irtonainen maakerros olisi yksinkertaisesti ja
lalla polkaisemalla poistettu (kuva 25), kan
nat olisi voitu tehdä vieläkin matalammiksi, 
edellisessä tapauksessa 4.3 cm ja jälkimmäi
sessä 1.5 cm. Jos siis olisi noudatettu tar
peeksi suurta huolellisuutta ja tarkkuutta, 
olisi edellisellä alueella voitu alentaa kannon 
korkeutta kaikkiaan 11.8 cm ja jälkimmäi
sellä 10 cm. Kuusimetsässä juuren niska esti 
alentamasta kantoa enempää. On luonnolli
sesti liian optimistista laskea saatavan niin 
suuria kannonalennuksia kuin viimeksi mai
nittiin, mutta voitaneen täydellä syyllä olettaa, 
että kantojen korkeus moottorisahakaadossa 
alenee keskimäärin 3". Sekä sellaisissa metsi
köissä, joissa kapeneminen on vähäistä ja maasto 
tasaista, että sellaisissa, joissa puut ovat tyvek
käitä ja maa epätasaista, voitaneen, jos moot
torisahan käyttäjät ovat huolellisia, saada ai
kaan huomattavan suuri kannonkorkeuden ale
neminen. Mainittakoon, että erinäisten hyvin 
tyvekkäässä tunturimetsässä suoritettujen mit
tausten mukaan on saatu aikaan jopa 5" kan
nonkorkeuden aleneminen. 

Se ainespuun säästö, · joka saadaan kannon
korkeutta vähentämällä, vastaa vähintään 1.5 
% :n kuutiomäärän lisäystä puuta kohti. Jos 
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tämä ainespuun säästö otetaan huomioon moot
torisahauiksen talouslaskelmissa, tullaan yllät
täviin tuloksiin. Piirros 26 selvittänee, kuinka 

D "D - 3" 1.3 D Puu otetaan 6 • latvaan 

leikkauskohta 

käsinkaadossa :====;~~!~~.,.,. 
leikkauskohta / 
moottorisahakaadossa 

poperopuula paperipuuta 

sohopuuta 

Kuva 26. Ainespuun säästön laskeminen. 

ainespuun säästö on laskettu. Se osoittaa myös, 
että laskelmat on tehty sangen varovaisesti. 
Taulukko 9 osoittaa, kuinka suuri ainespuu
määrä puuta kohti 1" kannonkorkeuden alenta
misella eri rungonkokojen ollessa kyseessä saa
daan sekä tämän ainespuun arvon, jos kanto
hinta on 1:- kr./j3. Taulukon luvut voidaan 
muuntaa tosiasiallisia tapauksia vastaaviksi. Jos 
kannon korkeutta on alennettu 3". ja sahapuiden 
kantohinta on 70 äyriä/ j3 ja paperipuun 40 
äyriä/j3, saadaan siis 10" rinnankorkeusläpi
mitan (kuoren päältä) ollessa kyseessä 10 äyrin 
ja 15" läpimitan mukaan 23 äyrin ainespuun
säästö rungolta. Nykyisin voitaneen viimeksi 
mainittuja kantohintoja pitää normaaleina, jon
ka tähden niitä käytetään seuraavassa laskel- . 
massa. 

TAULUKKO 9. 

Ainespuun säästö kuutiojaloissa ja äyreissä kannonkorkeuden 
alentuessa 1" :lla. Kantohinta 1:- krj j3. 

en 
tä 

D1.3 

kuor 
pääl 

5' 

10' 

15' 

20' 

25' 

' . 
' . 
. 

Ainespuun säästö, j3 

Sahap.j Pap.p.j Yht. 

- 0.016 0.016 

0.022 0.043 0.065 

O.C65 0.082 0.147 

0.131 0.130 0.261 

0.220 0.189 0.409 

Säästön arvo, äyriä 

Sahap.j Pap.p.j Yht. 

- 1.64 1.64 

2.23 4.32 6.55 

6.55 8.18 14.73 

13.14 13.05 26.18 

22.00 18.91 40.91 
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Ainespuun säästön vaikutus moottorisaha, 

kaadon taloudellisuutttn 

Edellä mainitut moottorisahojen taloudellisen 
käytön rajaläpimitat pienenevät huomattavasti, 
jos moottorisahalla suoritetun kaadon kustan
nuksista vähennetään ainespuun säästön arvo . 
Piirros 27 osoittaa tämän seikan vaihtoehtoi
sesti 1", 2", 3" ja 5" tuuman kannonkorkeuden 
alentumisen ollessa kyseessä. Käyrät pätevät 
samoissa olosuhteissa kuin piirroksen 22 käyrät. 
Taulukko 10 osoittaa taloudellisen rajaläpi
mitan vaihtelun, kun on kyseessä eri suuruiset 
kannonkorkeuden alentumiset ja 6 tai 8 tunnin 
päivittäinen käyttöaika. 

Olosuhteiden muuttuessa ainespuun säästön 
vaikutus tietysti muuttuu, mutta käyrien muo
dosta johtuu·, että erot kuitenkin muodostuvat 
vähäpätöisiksi. Vain palkkatason suuret vaih
telut voivat mainittavasti muuttaa rajaläpimit
toja. Jos sitävastoin ainoastaan moottorisahauk-

öy~ 
puu 

15 

10 

moottorisoho· 
5 koota 

8t. ' ' .... 

4" 6" 14" 

Kuva 27. Ainespuun säästön vaikutus moottorisahauk
sen taloudellisuuteen. Moottorisahan käyttöaika 8 t./ pv. 
Hakkuumiesten työpäivän pituus 8 t./ pv. Edellytykset 
kuten kuvassa 22; kantohinta tukeilla 0.7 krj j3 ja 

paperipuilla 0.4 kr/ j3. 

sen kustannukset nousevat - esim. käytön 
tehokkuuden pienentyessä - ja käsinkaadon 
kustannukset pysyvät samalla muuttumatta, 
taloudellisuuden rajaläpimitat siirtyvät suu
remmassa määrin. Siitä huolimatta ne muut
tuvat vähemmän kuin vastaavat aikarajat tai 
kuin taloudelliset rajaläpimitat silloin, kun 
ainespuun säästöä ei oteta huomioon, (vrt. ·ss. 

TAULUKKO 10. 

1 
Moottorisaha- ja käsinkaadon taloudelliset rajaläpimitat. 

1 

Kannonkorkeuden aleneminen 

K 

6 tu 

8 tu 

äyttöaika 

1 

ntia päivässä 

ntia päivässä 

Eiyh-
tään 

16" 
13" 

Ede!!ytykset: ks. kuvaa 27. 

1 
1" 

12" 
10" 

1 

2" 
1 

3" 
1 

5" 

10" 9" 7" 

8Y2" 7Y2" 6Y2 " 1 

17 ja 20) . Jos taas kantohinnat muuttuvat siten, 
että ainespuun säästön arvo pienenee, vastaava 
rajaläpimittojen siirtymä on huomattavan suuri. 
Jos oletetaan kantohinnan olevan 50 % laskel
massa käytetystä, vastaa kuvion 2 7 1 "-käyrä 
muuttuneiden olosuhteiden 2" -käyrää. Etäällä 
olevissa tunturileimikoissa kannonkorkeuden 
huomattavan suuri aleneminen vastaa alhaisten 
kantohintojen epäedullista vaikutusta. Tällöin 
on. kuitenkin otettava huomioon myös suuri 
leikkauspinta-ala. Mitä tun.turimetsiköihin 
muuten tulee, mainittakoon, että taulukossa 10 
mainitut rajaläpimitat suurenevat n. 2"-3". 

· Vaikkakin moottorisahalla kaato erinäisissä 
tapauksissa tulee taloudellisesti tarkoituksen.._ 
mukaiseksi ainespuun säästökin huomioon ot
taen vasta järeissä leimikoissa, voitaneen siitä 
huolimatta normaalitapauksissa ja nykyisten 
puutavaran hintojen vallitessa moottorisahaa 
käyttää edullisesti pienimpienkin tukkipuu
kokojen kaatamiseen. Erittäin suotuisten olo
suhteiden vallitessa voinee kaato kahden mie
hen moottorisahalla olla edullista jopa järeäh
kössä paperipuuleimikossakin. Jotta ainespuun 
säästön suuri merkitys tulisi vieläkin selvem
mäksi, voidaan viitata siihen, - mikä ilmenee 
myös piirroksesta 27 - että ainespuun säästön 
arvo järeistä puista kyseen ollen on suurempi 
kuin moottorisahakaadon kustannukset, joten 
moottorisahan käytön voi sanoa ikäänkuin mak
savan kaatokustann~kset kokonaisuudessaan ja 
sitäpaitsi antavan suoranaista taloudellista voit
toa. Niissä kuvion pisteissä, joissa käyrät leik
kaavat ordinaatan, kustannukset ja ainespuun 
säästön arvo ovat yhtä suuret. 

Samalla kun moottorisahoja käytäntöön otet
taessa otetaan laskelmissa huomioon- ainespuun 



säästö, on kuitenkin huomattava, että etenkin 
tunturimetsissä moottorisahalla kaadettaessa 
tyvit.ukkeihin jäävät juuren niskdt voivat vai
keuttaa tukkien kuljetusta. Voi tulla tarpeelli
seksi hakata juuren niskat pois. Ainespuun 
säästö on kuitenkin niin ratkaiseva tekijä, että 
on käytettävä kaikki mahdollisuu'det hankitun 
puumäärän lisäämiseksi. 

Ainespuun säästöstä puheen ollen mainitta
koon lisäksi, että se pienenee jossain määrin, jos 
myös katkominen suoritetaan moottorisahaila ja 
etenkin jos katkomiskohtia on monta. Tämä 
seikka on lisätodistuksena siitä, ettei moottori
sahoja yleensä kannattane käyttää katkomiseen. 

Moottorisahaustyön järjestelyä koskevia o'ngelmia 

Moottorisahauksen taloudellisuus riippuu suu
r«;ksi osaksi sahaustyön järjestelytavasta. Sekä 
itse ha'Kkuutyömaalla tapahtuvan ' työn organi
s~~nti - erikoisesti huomioon ottaen moottori
s1ihurien ja hakkuumiesten yhteistoiminnan -
e~tä moottorisahojen muun käytÖn järjestely 
on mitä tärkeintä. Tässä selostetaan yksityis
kohtaisemmin sahauksen järjestelyprobleemaa 
himkintatyömailla ja samalla esitetään eri jär
jestelymuodoista tehtyjä laskelmia, kun taas 
rnoottorisahojen muun käytön järjestelyä kos
ketellaan vain lyhyesti. Viimeksi mainittua 
kysymystä käsitellään myöhemmin metsänhoi
t~ja K.-G. Zimmermanin kirjoituksessa. 

·Norjassa on ruvettu valtiovallan toimesta 
myymään moottorisahoja - etupäässä ·yhden 
mi~hen sahoja - vähittäismaksulla yksityisille 
hg.kkuumiehille tai näiden muodostamille työ
ryhmille. Hakkuumiehet käyttävät moottori
sahoja käsisahojen asemesta sekä kaatoon että 
katkomiseen ja suorittavat itse muunkin hak
kuutyön. Tällä tavalla on vapauduttu erinäi
sistä työn järjestelypulmista, mutta samalla on 
noussut toisia esille. Työn tämäntapainen jär
j~stely saattaa kyllä olla oikea, mutta sitä ei 
toistaiseksi ole käytännöllisesti katsoen ollen
kaan kokeiltu Ruotsissa. Täällä on sitävastoin 
katsottu aluksi edullisemmaksi, että työnantajat 
o~tavat moottorisahat j~ kouluttavat erikois
rriiehistöä niitä käyttämään. Jokseenkin kaikki 
maan moottorisahat ovat työnantajien omai
suutta ja niitä hoitavat erityiset moottorisahu
rit, jotka suorittavat varsinaisille hakkuumie-
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hille kaadon ja erikoistapauksissa myös katko
misen. Jokainen monttorisaharyhmä avustaa 
siten määrättyä määrää hakkuumiehiä. S,D.A:n 
tekemien tutkimusten mukaan voi moottori
saha, jota käytetään vain kaatoon, täl\ä tavoin 
antaa työtä keskimäärin n. 12 hakkuumiehelle, 
jos tukit tehdään mustana ja lähes 30:lle, jos 
tukit kuoritaan puolipuhtaiksi, kaikki tämä 
edellyttäen, että puiden D1. 3 on n. 10" kuoren 
päältä (taulukko 11). Järeämmissä leimikoissa 
moottorisaha voi antaa työtä vieläkin useam
malle hakkuumiehelle. 

TAULUKKO 11. 

Kahden miehen moottorisahaa vastaava hakkuu
miesten lukumäärä. 

1 ·3· D 
ku 
på 
e 

tuu 

oren 
'ältä, 
ngl. 
maa 

10" 

15" 

20" 

25" 

Kuorima-aste 

Kuorimaton II Puolipuht. kuorittu 

Sahan käyttöaika 

6 t. j pv. 1 8 t .jpv. JJ 6 t .jpv. J 8 t ./ pv. 

Tekomiesten lukumäärä -

11 15 25 33 

15 2.() 34 45 

19 25 42 56 
' 

22 29 49 66 

EdeLLytykset : hakkuumiehet suorittavat raivauksen ja 
lumen lapioinnin sekä kaatokolon teon; hakkuumie-; 
hen työpäivän pituus 8 L; muutoin kuten taulukossa 3. 

Edellä selostetut laskelmat on kaikki tehty 
edellyttäen sellaista työn järjestelytapaa, että 
hakkuumiehet ovat suorittaneet välttämättö
män raivauksen, lumen lapioinnin sekä kaato
kolon teon, ja jäljessä seuraava kahden miehen 
käyttämä moottorisaha on suorittanut varsinai-: 
sen kaatosahauksen, minkä jälkeen hakkuumie
het ovat käsitelleet kaadetut puut tavalliseen 
tapaan. Tätä työn järjestelymuotoa voitaneen 
määrätyissä olosuhteissa pitää ilman muuta 
oikeana. Sellaisilla hallintoalueilla, joissa han
kintatyömaat ovat pieniä ja hajallaan olevia, 
joissa moottorisaha on päivittäin kuljetettava 
työmaalta toiselle ja joissa sahan ei siis voi las
kea olevan käynnissä koko työpäivää, voinee 
tuskin tulla kysymykseen tapa, että m?otto~J7 
sahan miehistöön liitetään yksi tai useampia 
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aputyöläisiä, joiden tehtävänä on suorittaa val
mistavat työt. Siirtymisajat työmaalta toiselle 
koskisivat rtimittäin myös aputyöläisiä, minkä 
johdosta moottorisahauksen taloudelliset edel
lytykset huononesivat huomattavasti. 

Sellaisella työn järjestelytavalla, jossa taval
liset hakkuumiehet avustavat moottorisahamie
histöä, on omat vaikeutensa. Kaatokalojen tu
lee olla valmiina, kun moottorisaha saapuu pai
kalle, mutta koska on pelättävissä, että tuulen 
suunta voi muuttua,. jolloin kaatosuuntakin on 
mahdollisesti muutettava toiseksi, kaatokoloja 
ei voida te}ldä kovin paljon ennen kaatoa. 
Parasta lienee, että saman hakkuualueen hak
kuumiehet muodostavat pienehköjä työryhmiä 
ja suorittavat kaatokalojen teon yhdessä »tal
koilla», so. aloittavat silloin, kun moottorisaha 
saapuu hakkuualueelle, ja työskentelevät yh
dessä vuoron perään kullakin palstalla. Tällä 
tavalla hakkuumiesten ja moottorisahan välillä 
voidaan ylläpitää sopivaa »kaatokoloreserviä», 
joten moottorisahurin ei tarvitse odottaa kaato
kolon tekijöiden ehtimistä »alta pois». Tässä 
järjestelmässä ovat tosin hakkuumiesten mah
dollisuudet avustaa moottorisahureita puiden 
työntämisessä nurin yms. rajoitetut - voitai
siin kuitenkin ajatella, että mootto'risahurien 
avuksi annettaisiin yksi hakkuumies. Yleensä 
ei kuitenkaan liene oletettavissa, että moottori
sahurien työssä esiintyy pahempia vaikeuksia 
edellyttäen, että kaatokolot tehdään kunnolli
sesti, joten sellainen apu ei ole aivan välttämä
tön. Tunturimetsissä olosuhteet ovat toisenlai
set, mutta toisaalta lienevät toisenlaisten järjes
telmien edellytykset paremmat juuri tunturi
leimikoissa, lähinnä sen tähden, että moottori
sahoja on käytettävä niissä tehokkaammin hy
v.äksi kuin etelämpänä. Voidaan ajatella usei
takin apuvälineitä, joilla moottorisahurit voivat 
ilman kolmannen miehen apua voittaa työssään 
sattuvat vaikeudet. Eräillä tahoilla Ruotsia on 
jo otettu käytäntöön erikoisesti suunniteltu pui
den mekaaninen työntölaite, väkivipu, jolla uh
kaavissa tilanteissa on voitu estää tapaturmat 
ja joka suuressa määrin on pienentänyt työajan 
menekkiä. Laite on kuitenkin niin painava, että 
sitä on voitu käyttää vain talvisin, kun sahaa 
on kuljetettu pulkassa. 

Sellaisessa työn järjestelymuodossa, jossa 
käytetään erityisiä / aputyöläisiä raivaukseen, 
lumen lapioimiseen ja kaatokalojen tekoon, 
tuottaa vaikeuksia aputyöläisten lukumäärän 
soveltaminen sellaiseksi, että työ jatkuu häi-
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Kuva 28. Kaatokalojen teon jms. sekä kahden miehen 
moottorisahalla suoritetun kaadon työajan menekkien 

vertailu. Edellytykset kuten kuvassa 21. 

riöittä ja ettei moottorisahurien eikä aputyö
läistenkään tarvitse odottaa. Aputyöläisten työ
ajan ja sahurien työajan menekin suhde on 
nimittäin riippuvainen puiden koosta. Piirrok
sesta 28 selviää, että moottorisaharyhmä saa 
odottaa kaatokalojen tekoa läpimittojen ollessa 
alle 16", jos käytetään vain yhtä apumiestä, kun 
taas apumies saa odottaa, jos kyseessä ovat suu
remmat läpimitat. Jos moottorisaharyhmässä 
on kaksi apumiestä, he eivät voi täysin tehok
kaasti käyttää työaikaansa, olipa sitten kysy
myksessä minkäkokoinen läpimitta tahansa. 
Ihanteellinen apumiesten lukumäärä on jossa
kin yhden ja kahden välillä. On kuitenkin tus
kin mahdollista ainakaari suuressa määrin vaih
della apumiesten lukumäärää puiden koon mu
kaan. 

Piirroksessa 28 esitetty apumiesten ja moot
torisahan työajan menekin vertailu osoittaa, 
että sellainen työn järjestelymuoto, jossa moot
torisaharyhmässä on kaksi tai useampia apu
työmiehiä, ei ainakaan tavanomaisissa olosuh
teissa ole ajateltavissa. Jos rakennetaan moot
torisahoja, joiden teho on suurempi kuin tut
kittujen ja jos niitä voidaan käyttää myös pien
ten puiden kaatoon, voitaneen paremmalla 
syyllä käyttää useampaå apumiestä. Moottori
sahan tehokkuutta voidaan lisätä myös siten. 
että apumies säännöllisesti avustaa puiden nu
rin työnnössä tms. Tämä koskenee erityisesti 
työskentelyä tunturimetsissä. Mitä piirroksen 
käyriin tulee, mainittakoon, että kaatokalojen 
tekoon menevä työaika luultavasti on suurempi 
kuin kuva osoittaa. Moottorisahalla kaadettaes
sa ovat nimittäin tarpeen syvemmät kaatokolot 



kuin käsinkaadossa. Sitäpaitsi ei kaatokalojen 
tekoa eriköisesti moottorisahausta varten ole 
tutkittu, .kuten jo aikaisemmin mainittiin. 

Seilainen työn järjestelytapa, jossa erityinen 
apuni1es · suorittaa kaatokalojen teon hakkuu
miesten asemesta, suurentaa käsin- ja moottori
sahakaadon aikarajaa 9" :sta 10" :aan. Työtulos
ten määrässä ero tulee vielä suuremmaksi, jos 
moottorisaharyhmä ei voi olla tehokkaassa työs
sä yhtä pitkää aikaa kuin hakkuumiehet käsin
kaadossa. Piirros 29 osoittaa, minkälainen eri 
työn järjestelytapojen taloudellinen suhde toi
siinsa on. Käyrät kuvaavat moottorisaha- ja 
käsinkaadon puuta kohti laskettujen kustannus
ten eron äyreissä. Taloudelliset edellytykset 
käyvät selville edellä esitetystä kustannuslas
kelmasta (s 19). Jos saavutettavaa ainespuun 
säästöä ei voida laskea, on selvää, että apumie
hiä ei ole käytettävä sellaisissa olosuhteissa, 
joissa osa työpäivästä kuluu siirtoihin ym. Jos 
moottorisahaa voidaan käyttää tehokkaasti koko 
työpäivän ajan, voidaan kuitenkin mahdollisesti 
käyttää yhtä apumiestä, erityisesti milloin on 
kysymys järeistä puista. Jos laskelmissa otetaan 
huomioon kannonkorkeuden aleneminen 3" :lla, 
molemmat työn järjestelymuodot tulevat -
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Kuva 29. Kahden miehen moottorisahalla suoritetun 
~.~å:don ja käsinkaadon kustannusten ero erilaisia työn 
JarJestelytapoja käytettäessä. Edellytykset kuten ku-

vassa 22. 

Merkkien selitys: 
- Järjestelmä, jossa hakkuumiehet suorittavat 

kaatokalojen teon, käyttöaika 8 t . 
--- Järjestelmä sama, mutta käyttöaika 6 t. 
- · - ·- jossa käytetään apumiehiä, käyt-

töaika 8 t. 
-o-o- kuin edellä, mutta käyttöaika 6 t. 
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erittäin pieniä läpimittoja lukuun ottamatta -
tasavertaisiksi. Erityisesti sellaisissa olosuhteis
sa, joissa or pakko säännöllisesti käyttää apua 
puiden nurin työntämisessä, on harkittava eri
tyisen apumiehen käyttämisen mahdollisuutta 
- voipa useidenkin apumiesten käyttö erikois
tapauksissa tulla kysymykseen. 

Voidaan myös ajatella, että moottorisahan 
miehistön muodostaisivat vain sahan käyttäjät 
ja heidän olisi tehtävä myös kaatokolot. Nekin 
voidaan tietysti tehdä moottorisahalla, mutta 
puiden täytyy olla hyvin järeitä, jotta sellainen 
kävisi kannattavåksi. Voidaan ajatella, että nii
tä yhden miehen moottorisahoja, jotka viimeksi 
ovat tulleet kauppaan, voitaisiin käyttää myös 
kaatokolon tekoon, mutta kun myös raivaus ja 
mahdollinen lumen lapiointi sellaisissa tapauk
sissa jää moottorisahurin tehtäväksi, on tuskin 
suositeltavaa käyttää tällaistakaan moottori
sahaa kaatokolon tekoon. 

Eräillä paikoilla Ruotsissa on moottorisahaus 
järjestetty siten, että työnantaja on vuokrannut 
moottorisahan käyttäjineen hakkuumiehelle tai 
hakkuumiesten muodostamalle ryhmälle. Vuok
ra on maksettu tunnilta. Hakkuumies on ennen 
moottorisahan saapumista paikalle suorittanut 
tarpeellisen raivauksen ja lumen lapioimisen ja 
tehnyt kaatokolot niihin puihin, jotka hän on 
halunnut moottorisahalla kaadettaviksi. Sinä 
aikana, jolloin moottorisaha on vuokralla, hak
kuumies on toiminut apusahurina. Jos hakkuu
miehet ovat tottuneet moottorisahaan ja sillä 
työskentelemiseen, tämä järjestelmä on ollut 
tuloksellista. 

Mahdollinen lumisade tai tuulen suunnan 
muuttuminen vaikeuttaa moottorisahalla suori
tettavan kaatotyön tehokasta organisoimista, 
minkä vuoksi kaatokalojen tekoa ei voida suo
rittaa paljon etukäteen. Moottorisahaa käytet
tettäessä kaatosuunta on erityisen tärkeä, ja 
jos kaatokolo ei ole sijoitettu siten, että puu 
kaatuu luontaiseen suuntaan, se voi helposti 
kaatua väärälle puolelle. On sentähden mitä 
tärkeintä, että kaatokolo tehdään oikein. Moot
torisahausta varten tehdyn kaatokolon täytyy 
sijaita matalalla ja olla hiukan syvempi kuin 
tavallinen käsinkaadossa käytettävä kaatokolo. 
On pidettävä erityisesti huolta siitä, että kaato
kolon ulkoreunat hakataan puhtaiksi. 



28 

Tapaturmavaara. Ammattikasvatus. Moottorin 
hoito ja huolto 

Ruotsin metsä- ja uittotyöntarkastajalle on 
ilmoitettu vain vähäinen määrä - nekin lieviä 
- moottorisahalla suoritetun kaadon yhteydes
sä sattuneita tapaturmia. Myös muilla tahoilla, . 
esim. U.S.A:ssa on ollut_ samankaltaisia koke
muksia. Useimmat Ruotsissa sattuneet tällaiset 
tapaturmat ovat johtune~t siitä, että puu on 
kaatunut väärään suunta~n ja siitä, että putoa
viin oksiin ei ole kiinnifetty tarpeellista huo
miota. -Moottorin pakokaasu on yhdessä tapauk
sessa aiheuttanut häkämyrkytyksen. Suoranai
sia ketjun aiheuttamia loukkaantumisia on, mikä 
on merkittävää, sattunut vain muutaman ker
ran. Riittämättömistä suojalaitteista huolimatta 
alhainen tapaturmien luku moottorisahauksessa 
johtuu varmaankin siitä;_ että työmiehet ovat 
varovåisia työskennellessään tällä uudella työ
·, älineellä. Tapaturman vaaraa ei siitä huolimat
ta pidä aliarvioida. Yhden miehen sahalla kat
kottaessa se on erityisen -suuri. Oikean sahaus
tekniikan oppiminen, samoin moottorin käy
tön ja hoidon täydellinen tuntemus on luon
nollisesti mitä tärkeintä. Norjan ammattikou
luissa pidetään vuosittain metsätyöläisille seit
semän 8-10 päivän kurssia moottorisahan käy
tössä ja hoidossa. Ruotsissa ei toistaiseksi ole 
pantu toimeen varsinaisia kursseja, mikä joh
tuu etupäässä siitä, että maahan ei vielä ole 
saatu suurta määrää yhden miehen sahoja, 
jotka vaativat käsittelijäitään suurempaa am-• . 
mattitaitoa kuin kahden miehen sahat. Työn-
antajat ovat valinneet , hyvien, moottoreista 
kiinnostuneiden metsätyömiestensä joukosta 
moottorisahureita ja jonkin verran opastaneet 
heitä sahojen käytössä. S.D.A. suunnittelee kui
tenkin moottorisahauksen neuvojakurssien jär
jestämistä. 

Täyspainoinen moottorin hoito ei ainoastaan 
ole omiaan vähentämään tapaturman vaaraa, 
vaan se on myös mitä tärkein edellytys hyvään 
työtulokseen pääsemiselle. Moottorisahojen 
käyttöikä on suureksi osaksi riippuvainen siitä, 
kuinka moottori ajetaan sisään, ja edelleen 
moottorisahojen taloudellisuus on luonnollisesti 
riippuvainen etupäässä sahojen käyntivarmuu
desta. Ei ole laiminlyötävä enempää moottori:.. 
sahan päivittäistä tarkastusta kuin määrätyn 
käyttötuntimäärän jälkeen toistuvaa, moottorin 
peru~teellista, verstaassa suoritettua katsastus
takaan. 

Tärkeä organisaatiokysymys on huollon jär-

jestäminen. Aina on oltava saatavissa tarpeel
linen määrä polttoainetta, voiteluöljyä ja vara
osia. Jos jotensakin yhtenäisellä alueella on 
käynnissä useampia moottorisahoja, on tarkoi
tuksenmukaista järjestää huolto keskitety~ti. 

Siltä varalta, että johonkin sahaan tulee paha 
vika, joka pakottaa viemään sen korjaamoon, 
täytyy olla ·käsillä varasaha, joka tällöin voi
daan ottaa käyttöön. Aikaisemmin mainittu 
tosiasia, että moottorisahan taloudessa kuoletus
ja korkoku&tannukset ovat vähämerkityksisi~ ~ 
vahvistaa tällaisen ylimääräisen pääomansijoi
tuksen edullisuutta. Jos moottorisahalla suori
tetussa kaatotyössä tapahtuu pitkäaikainen k~s
keytys, voi työväenkin taholta ilmetä vaikeuk
sia. 

Työn palkkaperusteet moottorisahaa käytettäeSsä 

Kun hankintatyömailla järjestetään moottori
sahalla suoritettavaa kaatotyötä, on aina pyrit
tävä järjestämään palkkaus mahdollisimman 
joustavaksi. Koska tässä kuitenkaan ei {)le 
mahdollisuutta lähemmin kosketella palkka
perustekysymystä, esitetään seuraavassa vain 
muutamia tämän kysymyksen yleisiä ·näkö
kohtia. 

MoottJorisahurien palkkaus voidaan järjestää 
joka aika- tai urakkapalkkana, jolloin palkka
yksikkönä käytetään kaadettua puuta, kuutio
jalkaa tai muuta yksikköä. Voidaan myös aja
tella kaksoistaksaa, so. aika- ja urakkapalkan 
yhdistelmää. Hakkuumiesten urakkapalkkape.: 
rusteisiin ei ainakaan toistaiseksi tarvinne tehdä 
suuria muutoksia . Palkkaus voi tapahtua siten, 
että urakkapalkasta tehdään vähennyksiä. N~
mä vähennykset voidaan laskea joko palkan 
sadanneksina tai yksikköä kohti olevina, mä~rä
suuruisina vähennyksinä. Kuten edellä mainit
tiin, on eräin paikoin käytetty sellaista järjes:.. 
telmää, että hakkuumiehille on vuokrattu saha ,_ .. 
käyttäjineen. Tällaisessa tapauksessa hakk~u-
mies siis korvaa moottorisahan käytön käyttö
tunnilta laskettuna vuokrana. 

Loppusanat 

Edellä esitetyt kokemusten ja tutkimusten 
tulokset lienevät osoittaneet, että kahden mie
hen ketjusahoja määrätyissä olosuhteissa voi
daan käyttää Ruotsin metsätaloudessa. Sahojen 
täysi kannattavuus on riippuvainen palk~a

tasosta ja puutavaran hinnoista. Moottorisahu
rien ammattitaito vaikuttaa ratkaisevasti työ
tulokseen, •ja ennen kaikkea sahojen käytön jär-



jestely on tässä suhteessa merkityksellinen. 
Tässä tutkielmassa on laskettu erinäisiä moot
torisahojen taloudellisen käytön läpiroittarajoja. 
Tällöin on todettu, että tavallisissa oloissa moot
torisahakaato on yleensä taloudellista kaikissa 
tukkipuiLläpimitoissa ja määrätyissä olosuh
teissa myös järeähköissä paperipuuleimikoissa. 
Esitettyjen tulosten ja olettamusten avulla voi
taneen käytännössä ratkaista, mitkä leimikot 
voidaan kaataa moottorisahalla. Kuitenkin on 
päät~ttävä kaadetaanko keskiläpimitaltåan 
moottorisahaukseen edullisessa leimikossa 
kaikki leimatut puut moottorisahalla vaiko vain 
järeät. Viimemainittukin mahdollisuus on syytä 
ottaa huomioon, koska m~ottorisahaukseen so
pivien leimikoiden lukumäärä siten suurenee. 

On selvää, että kahden miehen moottorisaho
jen taloudellisuus on herkästi riippuvainen työn 
järjestelytavasta ja taloudellis.ista edellytyk
sistä. Ei ole vielä mahdo~lista sanoa, mitenkä 
asianlaita on yhden miehen .sahoilla. Alustava 
laskelma on osoittanut, että yhden miehen saho
jen - ollakseen yhtä taloudellisia kuin kahden 
miehen sahat - on kyettävä saavuttamaan vain 
% kahden miehen sahojen tehokkuudes;a. 
Eräät viime aikoina kauppaan ilmestyneet yh
den miehen sahat näyttävät täyttävän tämän 
ehdon, antavatpa vielä toiveita siitäkin, että 
niillä voitaisiin päästä kahden miehen sahojen 
työsaavutuksiin. Siten voi olla mahdollista, e~tä 
moottorisahojen taloudeUinen käyttöalue sitten, 
kun hy'Vä yhden miehen moottorisaha on saatu 
valmistetuksi, tulee ulottumaan kaikkiin Ruot
sissa tavallisissa oloissa esiintyviin ainespuu
kokoihin. 

Vaikkakin ketjusahoja voidaan pitää määrä
tyissä olosuhteissa Ruotsisså sopivina, metsä
miesten ei ole pidettävä näitä sahoja lopullisina 
puunkaatokoneina. Niiden taloudelliset edelly
tykset ovat kovin rajoitetut. Sellaista moottori
sahamallia, joka poikkeuksetta voisi menestyk
sellisesti kilpailla taloudellisuudessa käsisahan 
kanssa, ei ole vielä ilmestynyt markkinoille. 

Tekijä on täysin selvillä siitä, että selostuk
sessa esitettyjen tutkimust~losten käyttömah
dollisuus on rajoitettu. On kuitenkin tuntunut 
välttämättömältä niin pian kuin mahdollista 
antaa selostus tällä sangen ajankohtaisella alalla 
tehdyistä tutkimuksista. Täydellisempi käsitys 
moottorisahoilla työskentelemisestä ja niiden 
käyttömahdollisuuksista Ruotsin olosuhteissa 
on saatava täydentävillä tutkimuksilla ja lisä
tyillä käytännön kokemuksilla. 
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den esityksiä - sekä viime vuosina muissa maissa julkaistut tutkimustulokset tai muut tärkeät julkaisut.) 

AboL, J. P. , 1946: Elektropily Wakopp w rabote (Les
naja Promyschlennost nr 5). (Die Elektromotor
säge in der Arbeit.) 

Adelsköld-Lundberg, 1917: Serieprofning af sägar för 
skogsafverkning (Styrelsen för Maskin- och Red
skapsprovningsanstalterna). 

Arbetsfysiologiska Undersökningen (AF U), 1948: Stu
dier över tungt kroppsarbete. Arbetsfysiologiska 
och arbetstekniska undersökningar vid skogsav
verkning. (Förlags AB Affärsekonomi.) 

Asletzki, B. A., 1947: Rabote schestjuwosemju elektro
pilami of odnoi elektrostanzii (Lesnaja Promysch
lennost nr 3). (Die Arbeit mit 6-8 Elektromotor
sägen von einer Elektrostation.) 

Hecker Jr. , F. C., 1946: Power Chain Saws and Manual 
Crosscut Saws in the Production of Hardwood Logs 
(T.V. A., Southern Lumberman, Jan. 15). 

CampbeLL, Robert A., 1946: Pine pulpwood production. 
A study of hand and power methods (U.S. Depart
ment of Agriculture, technical note nr 66) . 

CarpeLan, Greger, 1948: Något om motorsågar och 
deras möjligheter att tillföra landet valuta (Skogen 
nr. 19). 

Flodman, B., 1947: Nägra synpunkter rörande motor
sägar (Sandvikens Jernverks AB). 

Gese LLschaft filr forstliche A rbeitswissenschaft (.Geffa) 
e. V., 1946: Forstgerechtes Baumfällen. 

1947: Motorsägenarbeit im Hauungsbetrieb 
(Die Forstarbeit nr 2). 

HeLLström, S., 1947: Mekanisering av de ryska skogs
avverkningarna (Skogen nr 24). 

Hultmark, N., 1946: Redskap i huggningsarbetet -
typer och utbredning i Norrland och Dalarna 
(S.D.A:s meddelande nr 23, N.S.T. nr 1). 

- • - 1946: Redskap och maskiner i skogsavverkning 
(SLA nr 12). 

J ,:; rgensen, 0. Marstrand, 1947: Mekanisering i Nord
amerikansk skovbrug (Dansk Skovforenings Tid
skrift). 

Koroleff, A., 1947: Planning for better logging (Jour
nal of Forestry no 12). 

Krajew, E. I . och Pliner, L. A., 1946: Zagotowka ljesa 
elektropilami w dwa zaruba brigadnym metodom 
(Lesnaja Promyschlennost nr 10). (Die Methode 
der Holzaufarbeitung mit der Elektromotorsäge bei 
Bedienung einer aus 6 Gliedern bestehenden und in 
zwei getrennten Gruppen, resp. auf zwei Arbeits-

Makkonen, Arvi, 1947: Tutkimuksia sähkösahan käyttö
mahdollisuuksista puiden kaadossa (Työtehotietoa 
nr. 10). 

NenzeH, G., 1946: Nägra resultat frän tidsstudier av 
gagnvirkeshuggning (S.D.A:s meddelande nr 22 , 
N.S.T. nr 1). 

Rich, J. H ., 1944: Use and Adaption of Power Saws for 
Pulpwood Harvesting (Southern Lumberman, Dee. 
15 ). 

Schartau, M., 1947: Drivningsteknik i Arizona (Skogen 
nr 19). 

.Seppälä, Kalevi, 1947: Kokemuksia sähkösahojen käy
töstä paperipuiden hakkuussa (Metsätaloudellinen 
Aikakauslehti n:o 5-6). 

Simm.ons, Fred. C., 1946: Some Pointers on Power 
Saws for Logging (Northeastern Loggers' Hand
book). 

.Simonen, M., 1948: Efficiency of Technique in Swe
dish Forestry (S.D.A.). 

Sjöstedt, S., 1948: Skogsbrukets mekanisering i U.S.A. 
och ~anada (S.S.T. nr 1). 

Studieselskapet for Norsk Industri (SNI) , 1947: Under
ss;Jkelser vedrf<irende bruken av motorsager ved fel
ling av ts;lmrner. 

~undberg, C. G., 1946: Skogsbrukets rationalisering 
(Stora Kopparbergs Bergslags AB:s Personaltid
ning) . 

U. S. Forest Service, 1945: Production and safety hints 
on power chain saw use from men who are using 
them. 

Wekschegonow, W. I., 1947: Proiswoditelnost truda na 
mechanisirowannoi sagotowke lesa (Lesnaja Pro
myschlennost nr 3) . (Die Arbeitsproduktivität bei 
der mechanisierten Holzbereitung.) 

17ärmlands Skogsarbetsstudier (V.S.A.), 1943: Studier 
i skogsbrukets arbetslära (IUI). 

Käytetyt lyhennykset: 

AFU 
Geffa 

IUI 
N.S.T. 
S .D.A . 

Arbetsfysiologiska Undersökningen. 
Gesellschaft fi.ir forstliche Arbeitswissen-

schaft. 
Industrins Utredningsinstitut. 
Norrlands Skogsvärdsförbunds tidskrift. 
Föreningen Skogsarbetens och Kungl. Do-

mänstyrelsens arbetsstudieavdelning. 
platzen arbeitenden Arbeiterrotte.) SLA Svenska Lantarbetsgivarföreningarnas tid-

Lennerthsson, T. och Flodman, B. , 1938: Huggnings-
redskap (S.D.A:s meddelande nr 1). SNI 

Luthman, G., 1946: Mekanisering och verktyg inom S.S .T. 
skogsbruket. Organisationsförsök pä mellansvenskt T.V.A. 
skogsbruk (S.S.T. nr 2). V.S.A. 

skrift. 
Studieselskapet for Norsk Industri. 
Svenska Skogsvärdsföreningens tidskrift. 
Tennesee Valley Authority. 
Föreningen Värmlands Skogsarbetsstudier. 



Yhteenv·eto 

Tässä esitetty tutkielma selostaa moottori
ketjusahoja sekä niiden käyttömahdollisuuksia 
Ruotsissa koskevia kokemuksia ja tutkimus
tuloksia. 

Aluksi esitetään lyhyt historiallinen katsaus 
(kuvat 1-4) moottorisahojen kehityksestä ja 
niiden käytöstä Ruotsissa, jonka jälkeen käsi
tellään moottorisahojen yleisiä edellytyksiä. 
Tällöin todetaan toisaalta, että kaadon ja katko
misen suhteellinen osuus käsin suoritetun puu
tavaran teon ajanmenekistä on verraten vähäi
nen (taulukko 1), toisaalta, että aikayksikössä 
tapahtuva energiankulutus (taulukko 2) hak
kuutyötä kokonaisuutena katsoen tuskin muut
tuu, jos erikoismiehistö suorittaa kaadon moot
torisahalla. Myös siihen kiinnitetään huomiota, 
että suuri subjektiivinen rasitus, joka on omi
naista käsin suoritetulle kaatotyölle, vähenee 
sekä edelleen siihen, että moottorisahan käy
töllä on määrätty psykologinen vaikutus työ
väestöön. 

Selostetaan nykyisin käytännössä olevia 
moottorisahoja (kuvat 5-14) ja eri tyyppien 
käyttömahdollisuuksia Ruotsin metsätaloudessa 
(kuvat 15-18). Tällä hetkellä voidaan käyttää 
ainoastaan ketjusahoja. Näistä kahden miehen 
sahat, joita Ruotsissa - pääasiallisesti Keski
Ruotsissa - on n. 400 kpl., soveltuvat järeissä 
metsissä työskentelyyn, tukilevyllä varustetut 
sopivat puiden kaatoon ja kaarityyppiset kat
komiseen. Yhden miehen sahat edustavat sitä 
tyyppiä, joka otaksuttavasti parhaiten soveltuu 
Ruotsin olosuhteisiin. Moottorisahojen käyttöä 
suositellaan etupäässä lumettomana aikana. 

Tutkimuksen pääosa käsittää selostuksen 
S.D.A:n suorittamista tutkimuksista ja niiden 
tuloksista. Tutkimukset koskevat ainoastaan 
kaatotyötä, jossa on käytetty kahden miehen 
tukilevyllä varustettua moottorisahaa, koska 
sopivia yhden miehen sahoja on ilmestynyt 
markkinoille vasta viime aikoina. 

Talvella 1946 suoritettiin perustava aikatut
kimus. Sitä on myöhemmin eräin kohdin täy
dennetty. Mm. on ruvettu keräämään pitkä
aikaista käyttöteknillistä ja -taloudellista tilas
toa, jonka tarkoituksena on muodostaa eri 
moottorisahavalmisteiden vertailun sekä talou
dellisten laskelmien perusta. Perusaineisto on, 
sen suhteellisesta suppeudesta huolimatta (liite), 
täyttänyt sille tutkimusta suunniteltaessa asete
tut vaatimukset, ja se on osoittautu~ut tarpeek-
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si laajaksi voidakseen valaista moottorisahalla 
suoritetun kaatotyön yleisiä edellytyksiä Ruot
sissa (piirros 19). Moottorisaha- ja käsinkaadon 
vertailussa on käytetty S.D.A:n aikaisemmin 
puutavaran teosta suorittamia tutkimuksia. 
Siten ei ole voitu selvittää moottorisahauksen 
yhteydessä tapahtuvan erikoistumisen merki
tystä. Selostuksessa esitetyt numerotiedot eivät 
pyri olemaan täsmällisiä, ne osoittavat ainoas
taan suuntaviivoja, joilla voi olla arvoa. · 

Lähtemällä luvuista, jotka osoittavat eri työ
vaiheiden työaikoja (taulukko 3), selitetään 
moottorisahaustyön rakennetta (piirrokset 19, 
20), jonka jälkeen suoritetaan graafinen ver
tailu moottorisaha- ja käsinkaadon välillä (piir
ros 21). Se osoittaa, että ajanmenekin mukainen 
läpimittaraja, aikaraja, on yleensä rinnankor
keusläpimittojen 8" ja 12" (kuoren päältä) vä
lillä. Alikasvos ja muut vastaavat vaikeusteki
jät vaikuttavat ko. rajan sijaintiin vain vähän, 
kun sitävastoin leimikon tiheydellä on suurempi 
merkitys. 

Eri kaatomuotojen päivätyösaavutuksia ver
tailtaessa todetaan, että moottorisaha ei tavalli
sesti voi olla tehokkaassa työssä yhtä pitkää 
aikaa päivästä kuin käsityövälinein työskentele
vä hakkuumies (taulukko 4). Työpäivän puut
teellisen tehokas käyttö ilmenee hukka-aikana, 
joka tulee eri läpimittojen osalle yhtä suurina 
kokonaistyöajan sadanneksina. Jos tehokas 
käyttöaika on 25 % lyhyempi kuin työpäivän 
pituus, aikaraja suurenee 2" :lla. Päivätyösaavu
tuksesta puheen ollen esitetään joukko lukuja 
moottorisahalla suoritetussa kaadossa saadusta 
työajan säästöstä (taulukko 5). 

Lähtemällä kustannuslaskelmasta (taulukot 
6-7) ja kun tunnetaan kustannuserien suhteel
linen suuruus toisiinsa verrattuina (taulukko 8), 
selvitetään moottorisahojen taloudellisia edelly
tyksiä ja tehdään joukko johtopäätöksiä niiden 
käytön mahdollisuuksista. Vertailtaessa moot
torisahalla ja käsin suoritetun kaadon kustan
nuksia todetaan, että taloudellinen rajaläpi
mitta, jonka yläpuolella moottorisahaus on ta
loudellista, on määrätyin edellytyksin - hak
kuumiehen palkan ollessa 15:- kr/ pv. -
13 ''-16" rinnankorkeusläpimitan välillä riip
puen siitä, kuinka tehokkaasti moottorisahurit 
voivat käyttää työpäivän hyväkseen. Korkeam
pi palkkataso pienentää rajaläpimittojen arvoa 
jossain määrin. Suuri osa moottorisahoista on 
rakennettu niin, että niillä voidaan tehdä huo
mattavasti matalampia kantoja kuin käsin kaa-
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tamalla (kuvat 23-25). Tutkielmassa seloste
taan moottorisahalla ja käsin suoritetun kaadon 
kantojen korkeuden selvittämiseksi suoritetun 
tutkimuksen tuloksia, joiden mukaan kantoja 
voidaan alentaa keskimäärin 3", eräissä tapauk
sissa aina 5"_. (piirros 26, taulukko 9). Laskel
massa näin s11adun ainespuun säästön arvo vä
hennetään moottorisahalla suoritetun kaadon 
kustannuksista, jolloin tulokseksi saadaan ta
loudellisten läpimittarajojen _huomattava piene
neminen (piirros 27, taulukko 10). Ainespuun 
säästön merkitys on suur.eksi osaksi riippuvai
nen puutavaran hinnoista. Moottorisahalla suo
ritetun kaadon kustqnnusprobleemaa käsitel
täessä todeta;:n lopuksi yhteenvetona, että kah
den miehen moottorisahatyypit ovat käyttökel
poisia kaikissa tukkipuuläpimitoissa ja eräissä 
tapauksissa rpyös järeissä paperipuuleimikoissa. 
Tämän edellytyksenä on, että käytetään mah
dollisuuksia kannonkorkeuksien alentamiseksi, 
hoidetaan ja, huolletaan moottoria mallikelpoi
sesti sekä järjestetään työ hyvin. 

Työn järjestelykysym~stä~ erityisesti mitä tu
lee moottorisaharyhmän kokoonpanoon ja teh
täviin sekä sen ja muun ha~kuumiehistön yh
teistoimintaan, ·on käsitelty verraten perusteel
lisesti. Ensiksi todetaan, että Ruotsissa työn
antajat ovat_ katsoneet aluksi parhaaksi· ostaa 
moottorisahoja ja kouluttaa sahureita, jotka sit
ten kaatavat moottorisahalla puita tavallisille 
hakkuumiehl}le. Taulukko 11 selvittää, kuinka 
monelle hakkuumiehelle yksi moottorisaha voi 
antaa työtä. Yleensä ja ainakin silloin, kun osa 
työpäivästä kuluu moottorisahan pitkiin kulje
tuksiin, on parasta järjestää työ niin, että taval
liset hakkuumiehet suorittavat välttämättömät 
kaatoa edeltävät työt, so. raivauksen, lumen 
lapioinnin ja kaatokalojen teon. Edellä olevat 
laskelmat ovat perustuneet tähän järjestelmään. 
Voidaan aja~ella myös sellaista järjestelmää, 
jossa käytetään erityisiä apumiehiä kaatokalo
jen tekoon ym., varsinkin silloin, kun on vält
tämätöntä saada sahureille apua puita nurin 
työnnettäessä. Erikoistapauksia lukuun otta
matta voidaan kuitenkin ajatella ainoastaan 
yhden apumiehen käyttöä (piirros 28). Tämä 
järjestelmä on taloudellisesti suunnilleen sa
manarvoinen kuin ensiksi mainittu edellyttäen, 
että moottorisahaa voidaan koko työpäivän ajan 
käyttää tehokkaasti (piirros 29). On käytetty 
myös sellaista tapaa, että moottorisahaa koulu
tettuine sahureineen on vuokrattu tuntivuokraa 
vastaan hakkuumiehelle tai hakkuumiesryh-

mälle. Hakkuumies on etukäteen tehnyt kaato
kolot ja sahan saapuessa toiminut apusahurina. 
Järjestelmä on määrätyissä olosuhteissa toimi
nu~ hyvin. 

Sen jälkeen kun lyhyesti on käsitelty työtek
niikkaa- erityisesti kaatokolon tekoa - tapa
turmanvaaraa ja moottorisahurien koulutusta 
sekä moottorin hoitoa ja huoltoa koskevia kysy
myksiä, mainitaan palkkauskysymykset. Esite
tään eri vaihtoehtoja toisaalta moottorisahurin, 
toi~aalta muun hakkuutyön palkkauksen järjes
tämiseksi. 

L.opuksi tutkielma sisältää lyhyet lopp'l}-sanat. 
Mm. korostetaan ketjusahojen kannattavuuden 
herkkää riippuvaisuutta taloudellisissa edelly
tyksissä tapahtuvistd muutoksista ja todetaan, 
että näiden sahojen ,edustamaa tyyppiä ei sen
tähden voida pitää Ruotsin olosuhteissa lopul
lisena. 

Mootrorisahakaadon organisointi 
f 

Kokemuksia kaadosta kahden miehen moottori
sahalla Keski-Ruotsissa. 

K.-G. Zimmerman 

Lyhennelmän suomennos 

Moottorisaha-kaadon taloudellisuus riippuu 
ko~onaan tehokkaan sahausajan ja konaisajan
menekin suhteesta . . Sen tähden työn organi
sointi on ensiarvoisen tärkeätä tässä yhteydessä. 
Kirjoittaja käsittelee kysymystä käytännölli
seltä kannalta. Hänen 10 vuoden aikana saa
mansa kokemukse-t perustuvat hänen omiin 
huomioihinsa kahden miehen moottorisahoista, 
joita käytettiin kaatoon suotuisissa olosuhteissa 
eräässä Keski-Ruotsin hoitoalueessa. Äskettäin 
~rjoittaja on myös soveltanut S.D.A:n (För
enihgen Skogsarbetens och Kungl. Domänsty
relsens Arbetsstudieavdelning) moottorisahoja 
kosl{evien tutkimusten tuloksia käytäntöön 
(ks. »Motorsågar och deras användning i svenskt 
skogsbruk», kirj. Greger Carpelan, S.D.A:n jul
kaisu n:o 32/1948)'. Lopullisen tavoitteen, 
»että moottorisahan miehistön työajasta suurin 
osa käytetään tehok~aaseen sahaukseen», saa
vut~amiseksi olisi otettava huomioon seuraavaa: 

L Metsäalueet, joilla moottorisahaa tullaan 
käyttämään, oiisi valittava siten, että ne ovat 
riittävän suuria ja että niiden luonto soveltuu 
moottorisaha-kaatoon. 



. 2. Kullakin hakkuu-alalLa leiii.lattujen pui
den tiheyden ja keskikuution tulisi olla -suuri. 
Tiheyden pitäisi olla noin sata puuta hehtaarilla, 
pienin rinnankorkeusläpimitta 10" (kuoren pääl
tä). Nämä kaksi edellytystä saavat määrättyyn 
r~jaan asti korvata toisensa. 

. 3. Hakkuupalstojen tulisi sijaita niin, että 
sahan kuljetukseen palstalta tois.elle käytetty 
a~ka ei tule epänormaalin pitkäksi. 

4. Moottorisahojen käytön tulisi olla mahdol
lisimman keskitettyä, niin että sui.Irin teho voi
d?lm saavuttaa sahan käyttöaikana. Tämä mer
kitsee sitä, että kahden miehen sahaa voidaan 
kayttää vain sellaisten tukkitöidep yhteydessä, 
jotka Keski-Ruotsissa tavallisesti suoritetaan 
talvisaikaan. Seuduilla, joilla lumisuhteet ovat 
vaikeat, moottorisaha-kaato pitäisi suorittaa. 
syksyllä tai aikaisina talvikuukausina. Kirjoitta
j~n alueella lumen paksuus on keskimäärin 
vain 40-50 cm, joten se ei milloinkaan haittaa 
moottorisaha-kaatoa. Yhden miehen moot
torisahan käytäntöönotto saattaa muuttaa koko 
tilanteen siten, että moottorisahaa voitais_iin 
käyttää edullisesti paperipuumetsässäkin. Tällä 
tavoin sahaa voitaisin käyttää ympäri vuoden. 

. 5. Moottorisahan käyttäjät tulisi valita mitä 
suurimmalla huolella. Paitsi sitä, että heidän 
tulee tuntea koneet, heidän pitäisi olla järjes
telykykyisiä, rauhallisia ja vastuuntuntoisia. 

. 6. Parhaaksi työryhmäksi on todettu »kaksi 
miestä, jotka jatkuvasti hoitavat kahden miehen 
sahaa». Tavallisten hakkuumiesten pitäisi etu
käteen lapioida lumi, raivata puiden tyvi ]a 
~ehdä lovet. · 

7. Suurta huomiota pitäisi kiinnittää moot
torisahan käyttäjien kouluttamiseen. Joskin pa
ras harjoitus saadaan itse työssä, olisi suotavaa 
j_ärjestää erikoiskursseja tähän tarkoitukseen. 

8. Huoltoon pitäisi sisältyä ei ainoastaan 
t,äydellinen vuotuinen tarkastus, . vaan myös 
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kaikkien moottorisahan laitteiden päivittäinen 
huolto. 

9. Varaosahuollon tulee myös olla hyvin jär
jestetty (mieluimmin keskusvarasto täydellisine 
varaosavarastoineen hoitoalueen päämajassa ja 
pienempi varasto metsänvartijan asunnolla.) 

10. Moottorisahan ja sen käyttäjien kuljetus
. tapa kämpän ja työpaikan välillä riippuu pai
. kallisista olosuhteista kussakin eri tapauksessa. 
Joissakin tapauksissa moottorisahan käyttäjät 
saattavat ajaa moottoripyörällä. Saha kuljete

. taan erikoisrakenteisessa, moottoripyörään kiin
nitetyssä reessä. 

11. Työohjeiden, sekä kirjallisessa että suul
lisessa muodossa annettujen, tulee olla lyhyet 
ja selvät. Niiden tulee luonnollisesti' sisältää 
käytännöllisiä viitteitä sekä moottorisahan 
käyttäjille että tavallisille hakkuumiehille, 

. jotka suorittavat moottorisaha-kaadon aputyöt. 
12. Palkan määrääminen moottorisaha-kaa

dossa suoritetaan nykyisin suunnilleen seuraa
vasti: moottorisahan käyttäjille maksetaan kak-

• 
. soispalkkajärjestelmän mukaan, johon kuuluu 

aikapalkka (tämä takaa vähimmäistulon ja sääs
tää laitteet liikakäytoltä) ja kappalepalkka (tä
mä tarjoaa kiihokkeen) , samalla kun määrätty 
vähennys puuta kohti tehdään hakk~umiesten 
palkoista. Hinnoittelujärjestelmä, olipa se mikä 
hyvänsä, on selvästi määriteltävä palkkasopi
muksessa . 

Varsinkin organisatoriselta kannalta on tär
keätä arvioida rahalliset »valo- ja varjopuolet» 
ennen moottorisahojen käytäntöönottoa suures
sa mittakaavassa. Joillakin alueilla ja nykyi
sissä taloudellisissa: olosuhteissa voidaan kaatoa 
kahden miehen moottorisahalla säännöllisesti 
pitää terveenä taloudellisena toimenpiteenä, 
edellyttäen, että ulkonaiset olosuhteet ovat sel
laiset, että moottorisahojen mahdollisuutta saa
da aikaan lyhempi kanto voidaan käyttää hy
väksi. 
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