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MOOTTORI SAHAN 

AIHEUTTAMA MELU JA TÄRINÄ 

Puutavaran hakkuussa tapahtunut rationalisointi perustuu suurelta 
osalta sellaisiin valmistusmenetelmiin, joissa moottorisahan käytöllä on 
ratkaiseva merkitys. Eräissä uusimmissa hakkuumenetelmissä voidaan te
hollisen työajan katsoa lähes kokonaisuudessaan olevan moottorisaha
aikaa. 

Moottorisahan käyttöajan lisääntyminen on johtanut sen käytöstä ai
heutuvien terveydellisten haittojen merkityksen kasvuun. N'åmä haittate
kijät johtuvat lähinnä moottorisahan korkeasta melutasosta ja toisaalta 
sahaa käytettäessä ilmenevästä tärinästä. Näiden lisäksi voidaan maini
ta pakokaasuissa esiintyvä häkä (hiilimonoksidi). Tässä rajoitutaan 
tarkastelemaan vain kahta ensin mainittua eri lähteistä kerättyjen tie
tojen perusteella. Tiedot perustuvat pääasiassa ulkomaisiin lähteisiin. 
Suomessa on moottorisahan haittavaikutuksia toistaiseksi selvitelty hy
vin vähän. 

Moottorisahan korkea melutaso ja tärinä aiheutuvat lähinnä seuraavis
ta syistä. 

- Sahan voimanlähteenä on pienikokoinen, yksisylinterinen 
kaksitahtimoottori. 

- Sahan paino on käytön helpottamiseksi rajoitettu niin 
alhaiseksi kuin mahdollista. 

- Moottorista on saatava kokoonsa nähden suuri teho. 

- Moottorin lisäksi teräketju ja tuulettimen siivet ovat 
melulähteitä. 
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MOOTTORISAHAN MELU 

Mikäli äänen voimakkuus ylittää tietyn tason~ alkaa ääni jatkuvasti 
kuultuna vaikuttaa kuuloaistiin vahingollisesti. Kuvan l . ylemmät kuvaa
jat esittävät sitä melutasorajaa, jonka ylittävä ~elu s,aattaa aiheuttaa 
kuulovaurioi ta. Alempi käyrä kuvaa kuulokynnystä, , jonka perusteella 
Ruotsissa a~vioidaan kuulon huononeminen. Kuvasta ilmenee, että kuulo
aistin vaurioi tumisvaaran ra,ja on äänen värähdysten jakso luvusta riip
puen 80 - 100 dB ( dB = äänen voimakkul,lden _m~ttii .. _= .Q~$Jb~_li) ._. ·-· 

Kuvasta 2 ilmenee ruotsalaisen tutkimuksen mukaan eräiden moottori
sahojen melutason jakautuminen normaalissa hakkuutyössä karsinnan ta
pahtuessa moottorisahalla. Samassa tutkimuksessa todetaan, että jatku
van melun koko työpäivänä ylittäessä 80 -90 dB:n rajan on kuulon vauri
oitumisvaara olemassa. Kuvan 2 mukaan on esimerkiksi yli 90 dB:n melua 
esiintynyt keskimäärin hieman alle 40 % koko työmaa-ajasta. 

Vakolan Suomessa suorittamien mittausten mukaan melun kokonaisvoimak
kuus moottorisahoilla oli 1960-luvun alussa keskimäärin 105 dB. Vuonna 
1966 se oli noussut keskimäärin 118 dB:hen. Syynä tähän melutason nou
suun oli lähinnä se, että yhä pienempikokoisesta moottorista jouduttiin 
moottorisahojen jatkuvasti keventyessä ottamaan ainakin lähes sama teho 
ulos. Vuosien 1967 ja 1968 sahamalleissa on melun voimakkuuteen alettu 
valmistajien taholla kiinnittää huomiota. Vakolan kokeiluissa olleissa 
1968-mallisissa sahoissa oli melun kokonaisvoimakkuus alentunut keski
määrin 105 dB:hen eli samalle tasolle, jolla se oli 1960-luvun alussa. 
Kokeiluista laaditussa yhteenvedossa todetaan (Turtiainen), että nykyi
sissä moottorisahoissa esiintyvät korkeat melut aiheuttavat ammattisahu
reille kuulovaurioita, mikäli ei käytetä kuulosuojaimia. 

Moottorisahan melusta aiheutuvien haittojen pienentäminen parantamal-
. la sahojen äänenvaimennustaeiteknillisesti ole vaikeata. Se a iheuttai
si kuitenkin hyvin todennäköisesti sahojen painon ja koon lisääntymistä 
tai heikentäisi niiden tehoa. Lisäksi sahan hinta kohoaisi. Niin kauan 
kunnes nämä vaikeudet onnistutaan ratkaisemaan, jää ainoaksi suojakei
noksi melua vastaan erilaisten kuulosuojaimien käyttö. Näistä tehokkaim
miksi ja käyttökelpoisimmiksi ovat osoittautuneet vaahtokumista tai 
-muovista valmistetut korvatulpat. Varsinkin teollisuustyössä käytettä
vien korvasuojien äänenvaimennuskyky on samaa luokkaa kuin tulppienkin, 
mutta niiden käyttö metsätöissä on hankalampaa . Sen sijaan myös markki
noilla olevien, lasikuidusta valmistettujen korvatulppien aanenvaimen
nuskyky on keskimäärin heikompi kuin joustavasta huokoisesta kumista tai 
muovista valmistettujen tulppien. 

MOOTI'ORISAHAN TÄRINÄ 

Jokseenkin yhtäpitävästi on todettu sekä Ruotsissa että Norjassa, et
tä noin 50 %:lla ammattimaisista metsätyömiehistä esiintyy käsissä ja 
varsinkin sormissa sairaalloisia muutoksia . Oireina näistä ovat mm., 
että käsiä pakottaa ja paleltaa tavallista herkemmin, sormien päät ovat 
valkoiset ja tunnottomat ja kynsien juurissa saattaa esiintyä pienia 
kuolioi ta . Näitä oireita alkaa ilmetä 2-3 vuoden moottori sahan käytön 
jälkeen. Puuttumatta lähemmin tämän sairausil.miön lääketieteelliseen 
puoleen todettakoon, että metsätyömiehillä tämän ilmiön aiheuttajana 
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Kuva 1. Ylemmät käyrät esittävät tasaisen melun sietorajaa, 
alempi käyrä kuvaa Ruotsissa kuulonhuononemismi ttauksissa 

tavallista normiarvoa. (Skogsarbeten, Teknik nr 2 1966) 
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Kuva 2. Melututkimuksen tulokset. 
(Skogsarbeten, Teknik nr 2 1966) 
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on moottorisahan tärinä, joka jatkuvana aiheuttaa käsien verenkierron 
ja lämmönsäätöjärjestelmän häiriintymisen. 

Moottorisahan tärinän eliminoiminen on teknillisesti vaikeata lähin
nä syystä, että moottori on yksisylinterinen. Moottori voidaan tällöin
kin tehdä ainakin lähes tärinättömäksi, mutta tällaisia ratkaisuja ei 
moottorisahoissa ole lähinnä kustannussyistä toistaiseksi suuremmin käy
tetty. Tärinän haittavaikutuksia voidaan pienentää käyttämällä käden
sijoissa erilaisia kumista yms. valmistettuja tärinänvaimentimia. Täl
laisia ratkaisuja esiintyykin nykyisin useiden moottorisahanvalmistajien 
tuotteissa. Koska tärinän aiheuttamat terveydelliset haitat ovat lähei
sessä yhteydessä sormien lämpötalouden kanssa, voidaan tärinästä johtu
via vaaroja vähentää myös käyttämällä lämpimiä käsineitä. Samaa tarkoi
tusta palvelevat lämmitettävät kädensijat sahassa. 

Mikko Kahala 
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NOISE AND VIBRATION OF POWER SAW 

Briefly discusses the injuries caused by t he noise and vibration of 
power saws with reference to various literary sources. 
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