
METSÄ.TEHON TIEDOITUS n;o 9 

Kirj , metsänhoitaj a Arno Tuovineno 

Puutavaran kaadossa ja pölkytyksessJ on meillä Suomessa käy~ 
tetty melkein y:esinomaan p'::i::i.puilla varustettua jännesahaa (kuva 
1)~ Ainoastaan kaikkein j åreimpiä tukkipuita ja vanerikoivuja 
kaadetaan 2 miehen tuk ... l<i sahalla (;; justeerilla 11 ) (kuva 2 ). Ru.ot ~ 

sissa käytetään meikäl äi stä jän~es~haa va staavaa kaarisahaa ai 
noastaan maan keskiosi ssae Suurimman käytön siellä sen sijaan on 
saavuttanut 1 miehen tukkisaha (kuva 3) , joka on kaikkialla Ruot .... 
sissa yleinen 1 miehen tulddsahoja on meillä Suomessa kokei l tu 
varsin vähan, eniten ehkä Pohjois~Suomessa, jonne näitä sahoja on 
kul keutunut Ruotsjn puolelta.o Mi t ään v~rsinaisia tutldmul~sia mei l ,., 
lä ei tiettävästi ole toimitettu 7 olisiko ja mi ssä olosuhteissa 
1 miehen t ukkisaha meikäl äistä jQnnesahaa edullisempi. Ruotsissa~· 

kin lienee varsinai sia tutkimuksia tehty ni ukasti . Mainitta~oon 
kuitenki n , että G a m m e 1 lc r o p p a n metsä :Wululla suori ·
tettiin jo vuos i na 1921-31 pienehköjä aikatutkim csia ruotsalai
sen kaarisahan (bågsåg) j a l miehen tukkisahan käytöstä .. (Kristian 
Lindman , 1938; Om någr~ vid Gammelkroppa skogsskola utförda ar~· 

betsstudier vid huggningo Norrlands Skogsvårdsförbunds tidskrift~) 
Tutkimukset käsittivät eri kokoisten kuusi - ja mä1'1typuiden kaa;,_oa 
molempia eri sahamallej a käyttäen. Seuraavassa on esitet t y kaato-
ailm sektmteina runkoa kohti ; 

Rinnankorkeus- l miehen tulrkisaha Kaarisaha 
l ä:Q.i!Ili t ta._j Cl_Jl __ män t_y ___ __Jg1u s i mänty kuusi 

sekuntia rmlkoa kohti 
10 54 66 37 50 
14 95 120 70 95 
18 152 195 120 165 
22 225 285 185 242 
26 325 390 265 330 
30 460 515 355 417 
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Kuva 1. - Tukin kaatoa jänneeahal
la. Lumi ja pensaat yms.raivattava 
puun molemmdn puolin lähes 1 m etäi
syydeltä. Kanto tahtoo jäädä pit-

käksi. Valok. Tyätehoseura. 

Kuva 2, - Tukkipuun 
kaatoa 2 miehen tukki
Sahalla. Raivaus suori
tettava puun molemmin 
PUolin, kuten jännesa
haa käytettäessä. Valok. 
A, Hakkarainen, Saari-

järvi 1948. 

Kuva 4. - Tukkipuun 
kaato 1 miehen tukkisa
halla ( "Bredby") • Lumi 
raivattu vain puun toi
selta puolelta, Valok. 
A, Hakkarainen, Saari-

järvi 1948. 

Kuva 3.- 1 miehen tukkisaha (•Bushman•). 

Kuva 5. - Lumen 
raivaus käynnissä. 
Raivataan vain toi
nen puoli. Hangessa 
kirves j& 1 miehen 
tukkisaha. Valok, 
A. Hakkarainen, "saa

rijärvi 1948. 
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1 miehen tuYJ{isahan käyttö osoittautui siis tämän ruotsalaisen, 
Vol938 tehdyn tutkimw{sen IDW{aan selvästi e p ä e d u 1 1 i -
s e m m a k s i kuin kaarisahan. Lunta oli maassa tutkimusaikana 
niin vähän 7 ettei se haitannut kaatoa. N i 1 s H u 1 t m a r k 
(1946)(Nils Hultmark 7 1946; Huggarredskap. Typer, vård och verk
ningssätte Norrlands Skogsvårdsförbunds tidskrift.) pitää kaari
sahaa selvästi 1 miehen tukkisahaa edullisempana, kun on lcysymys 
pölkytyksestä. Kaadossa hän sen sijaan asettaa 1 miehen tukkisa
han kaarisahan edelle ja erityisesti talviolosuhteissa. 

Sandvikens Jernverks Ab:n v.l946 lahjoitettua Metsäteholle 
10 kpl Bredby- ja Tiger-merkkisiä 1 miehen t~kisahoja ryhdyt
tiin M e t s ä t e h o n to~~mesta maaliskuussa 1948 suoritta
maan vertailevia kokeita meikäläisen jännesahan sekä 1 ja 2 mie
hen t~isahan käytöstä havutill{kien ja paperipuiden kaadossa ja 
pölkytyksessä . Lisäksi Oy Troili Ab lahjoitti k6keiluja varten 
2 kpl. Suomen Sandvik Sahat Oy :n valmlstamia Sandvik 218-merKki
siä 2 miehen till{kisahoja sekä muutamia Ässä-merkkisiä jännesahan 
teriä. Vertailevia kokeita suoritettiin 2 paikassa, nimittäin 
Pielisjärvellä AQ Ahlström Osakeyhtiön Piippesenkankaan työmaal
la sekä Saarijärvellä Enso-Gutzeit Osakeyhtiön Horon työmaalla. 
Lisäksi lähetettiin muutamia 1 miehen tukkisahoja kok8iltaviksi 
Kaukaan Tehdas Osakeyhtiön Joensuun piirikonttorin alueelle. Sa
hojen käytöstä saadut lausunnot esitett~än liitteenäe Näissä ver
tailevissa kokeissa s~oritettiin jonkin verran aikatutkimuksia ? 
mutta ei kuiterlliaan siinä laajuudessa, että aineistoa olisi kai
kin puolin saatu riittäväksi. 

K o k e i 1 u j e n t u 1 o k s e t. 

K a a t o. 
Pielisjärven kokeilut. 

Pielisj ärvellä suoritettiin pienehkö aikatutkimus eri kokois
ten havutill{kien ja paperipuiden kaadosta yhtä työryhmää seuraten. 
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Vertailtavina olivat seuraavat sabamallit: 

1 miehen t~{kisaha (Tiger), aineisto 39 runkoa, työntekijä I 

Jännesaha (Xssä) II 39 II IJ I 
' II II II 4-0 II II I I 
' 2 miehen tw..k.i saha > 

( Sandvilc 218) ft 77 H ,työntekij ä t 
' I ja II 

Kaadettavat puut oliva-t suurimmaksi osaksi kuusia 1 mutta joi

takin mäntyjä oli myös joukossao Lunta oli tutkimusaikana 4-5-50 

cm puiden juurella .. Hangen pinta oli kovettunut -niin , että se 

kantoi miehen~ M' ehet olivat ennen tutlcimu.l.csen aloittamista saa

neet harjoitella 1 mier~en twtidsahan lcäyttöä toista viildcoa 1 jo

ten saha ei ollut heille täysin outo~ He suhtautuivat myöntei

sesti lcolcei1u..'1. suori ttamiseeno Sahojen lrnnnostamisen miehet suo

rittivat i tsc käytte.en apunaan Vo to prof. P a a v o A r o n 

tätä tutkimusta varten laat j_maa 1 miehen tukkisahan kunnostaMis
ohjetta. 

Kaa tosaJ1.ausai}:coj en suuruus ru.n.koa kohti eri kaa tosahausläpi -· 

mi ttaluo.cissa oli jiinnesahaa ja 1 miehen tukkisahaa käytettäes

s ä jokseenkin yhtäläinen. Sen si j aan 2 mtehen tukkisahalla kaa

to vaati miestyöaL-:aa suunnilleen kaksinkertaisen määr än .. 

;Lumen ra · vau s vaatii talvisaikaan tmmetusti erittäin paljon 

työtä. Lu.mcn raivau.lrs e'(:m 1-culunGen ·aja!l suuruus osoittautui ole 

van jol seenkin riippumaton kaatoläpimitan suuruudesta . Sen si 

jaan käytetty sahame>.lli vc:.ilcutti siihen voimak1caasti. Keskimää

ri!1 lumen rai vaul~seen kului aikaa runkoa kohti seuraavasti: 

1 miehen t~C!cisaha, työ!ltekijä I 
' 

Or28 min. 

.T än.~.!e saha " I 2.09 II 

' 
II II II 2.29 II 

' ' 2 miehen tule isaha 7 työnteki j ät I ja II le91 II 

Lumen rai VA-ukseen kul m <:en ajan suuruus on ri i ppuvainen sii

tä lumir:1äärä. stä, joka on poistettava puun tyveltä, jotta .canto 

tulisi riittävän mata laksi ja sahaus tila sopivan suureksi .. Eri 





sahoja käytettäessä t2mä poist8ttava lumimäärä vaihtelee h)~in

lcin palj on Q 1 mi ehen tukkisahaa lcäytettäessä lunta tarvits0e 

raivata pois ainoastaan siltä puolcJ.ta ~ ~issä työntekij än kädet 

liikkuva~ (kuvat l. ja 5; " Sen sijaan sahan kär1d va stakkaisella 

puolella saa vapaasti kuJkea hangen si s~ssä , jlman että siitä 

olisi hait~aa. 05.h:eastae..n saha kulkee silloin paljon tasaisemmin 

kuin lumen ollessa poi-ssa~ ! ~illoin J.tmwn l~aivaus vaa tii enemmän 

ai~~aa~ on selvää: e·t ::i::-. pi.enten pu.Lden 1<"aato ;nuodo;; ·cuu Jannesa

haa käyte t td.csst::. huor.latte.vast1 . epaedul.J.i~emmaksi k:uin 1 !Iliehen 

tu}·dr:isahalle., 

Myös 2T:t=m r10.vaus o~·::s:L:::t.a~ · r.LsuJ.sta j a pensa i. s t a yms, vaa-

t i i jännesahaa kE'.ytE:tt:ies!::h enemmän al].{aa kuin 1 miehen tu.klcisa .

halla. Eri sahoj u käyttJt -;:.1:I.ess2: tyve~ l ra.ivaul-csecn l{ului a i kaa 

ru.::1koa l:o~ti seu:raa ·asti~ 

J. mi ehen t.ukLJ S D.h2. 1 työnteld j ä .,.. 
.1. ~ 0 ~ 2.7 min~ 

J ännesah3. II I 0,,29 II 

,, •? I I 0 ,,)8 .. 
? 

') mi ehen tulrJdsaha. 4 työnteld. j ä~.~ I ja :LI~ 0..,80 ! ( 
~. 

' 

2 miehen tulcldsaha vaati si is o.il·w.a e;tit o!l ja -: llliehe"'"l tul~,. 

kisaha kaikkein vähiten~ 

-r ' 'k ' ( 1 + - k"' , ' + ' ' . 1-.aa-GO.:l.~JB:, K.:lavO~.:l.11.1US~ se r3. 1.UD1Cll ~IU vYVGn ralVaU~ ym. SlVU~-

työt i l nmn puuL~'"l t'Ji se l.lc s:lirt y-rai stU) l~e s}:::en5.tiu verre.t tae ssa 

havai tt iL_, Rttä kaato ]_ mlol~.or tu~cki~ä.l aJ.la osoitt~utui selväs ... 

ti lilui ta edulli se!"ilDnk:·rL EJ'O ol i er1ty 1 sen suurj , kt..m oli kysy'

my s pieni stå r·ngoi ste .. , ~ro nihe<1tui s ~n1ri~alrsi o snksi lumen 

rai vaul~seen · lrulunee ~t - a.jnsta,. Ni inpä kaato:!..äpim.:.. ta:1 ollessa 

J.5~·.17 Cln; k~atoa.ilU.t ;iänne ~a~l.:O:=J. käytettäessä oli rli 100 % SU.U·

rempi }:ui!;, 1 miehe:n tukki sc.ll.aa käyte ttäessä. 25~30 cm ~.ra.hvuisten 

p .1i t t en kaadossn. e i j ärme ja J. nich:.m tu dd sahan välill ä ha.,. 

vai tt.u ...,anottavaa ero:1, 2 miehen tw.~l j. saha oli c;e2.väst i j linne

sahaakj.n ep~e~ulliscmpi~ 

Sa2.r ijli.rvcllä scurD..~tJi.n yhde:l ensiluo~~Y:o..ise_l Lletsätyömiehen 

suori t t <: maa lcaat0t .. :öt " n:tr..t.ytu,;._..Lci paJ.stall a o Työvf:Uineinä olivat 
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Tiger-mallinen 1 miehen tukkisaha j a tava~linen Raketti -.me::::-kk.i 

sellä terällä varustettu jär~esahao 

Aineistoa kertyi yhteensä seuraavasti: 

1 miehen tukkisaha 17 r n.nkoa j a 

- jännesaha 24- i! 

Aineisto jäi si:!.s varsin pieneks:L Puiden juuri lla oli 60 .. 65 cm 

kan.t avaa lunta ... 

Kaato sah2.us~ .. iat. olive.t:. l rriiehen tukld.sahaa käytettäessä hie

man suuremmat kutn jännesahalla , Lum~~ivaus vaati 1 miehen 

t~isahalla aikaa lo22 rni n ., ja jännesahalla 1 , 36 min, runlma 

kohti. !.Y.Venm _l,Q.~-- -~~~!.?. _os1-:evat luvut taas olivat vastaavasti 

0.13 ja Oel9 n::i. n rt:~ma kohti. Kaatoa_iat ilman siirtymistä puul-· 

ta toiselle olivat aiva:1 yhtä suuret ., 

Yhteenveto . 

Suoritetu.t aL-atut·~imuksct osoitt:t.vata että 1 miehen tukki -, 

sahan käyttö muodostuu ilmeisesti e ulliseksi 1 kun seuraavat 

edellytykset o·at ole~nssa~ 

1) Lunta on rlLJ.saastio Lur.ten raivaus J. 121iehen tukkisahaa 

käytettäessä. muodost:..m ;. .olvä.st i pienemm1=i.ksi kuin muuten . 

2) Juurimetsä on tiheää .. Koslm jän..'1esaha vaatii suu.,.,en tilan 

ryhdyt täessä puuta- l:aatamaan1 on silloi.n juurimetsää rai

vatta, ··a r u..'1se..a::; ti pois~ jottei se haittaisi ~ae.toao 

l miehen tu..ld-i ~; - han käyttö sääst ää siis t aimi stoa .. 

3) Kaadettavat puu ovat pieniä • .lCo slca lumen ja juurimetsä.n 

raivau...l{se,;n ku..lu.nut a ika on suurin piir.1..ein riippumaton 

kaadettavr.n p'.lun järGyues~ä? tulee pienicn puiden kaato

aika kuuttoyl s:Lö:öti kohden s elvä sti pieneii'..mäi si 1 miehen 

tukl isahaa !cä. '~että~ ssä . 

Lisä.ltsi on o~ettava huor.1ioon, että 1 miehen tu..l{kisahaa !täy

tettäessä kanno.:-... · orkeus ilmoisosti y _eGnsä tlllce pienenmä si 

kuin jännesahaa käyt0ttäessä . si.~lä työntekijät ovat taipuvaisi a 

jänJlesahaa käytttiess2.~n kat1 aisemaan pu m liian ylhä3.ltä, kun 

puun juurelle p~äsc ; nor vaat i j_ paJ jon työtä. Talvella 0:1 1 mie

hen tukkisahan j Ettär:ä s:L'1ausj älki i l r110isesti suo 'eiilpi lru:i_n jän-
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nesahan, sillä 1 miehen tukkisahan leveä terä puun ja hangen si
sässä lii~cuessaan ei pääse kiertämään yhtä helposti kuin ohut 
jännesahan terä, jonka laatu myös on ollut viime aikoina heikoh
ko. Jos kaadettavat puut ovat lähelti{äin, ei niitä voida kaataa 
jännesahalla asettamalla saha puiden väliin. 1 miehen tukkisahaa 
käytettäessä tämä on sen sijaan paremmin mahdollista. 

Missä määrin 1 miehen t~isaha soveltuu käytettäväksi myös 
kesäolosuhteissa, sitä on tutkimustulosten puuttuessa vaikea men
nä sanomaan. Koska l umen raivausta ei kesällä esiiQ~y, ei 1 mie
hen tuklcisaha silloin kuitenkaan muodostune yhtä edulliseksi 
kuin talvella. 

K a t k o m i n e n. 

Pielisjärven kokeil~t. 

Suurin osa niistä puista 7 joiden kaatoa oli seurattu, otet
tiin mukaan katkomiseen kuluvaa aikaa selvitettäessä. Myös työn
telcijät olivat samat . Koska puut katkottiin hyvin eri mitoille, 
osa tukeiksi ja osa eri pituisiksi paperipuiksi, katsottiin par
haimmaksi ottaa tuloksia käsiteltäessä huomioon ainoastaan var
sinaiseen katkaisusahaw{seen kuluneet ajat . Ai~eistoa kertyi seu
raavasti: 

1 miehen t~isaha (Tiger), 75 katkaisua, työntekijä I 
Jänncsaha (Ässä) 59 11 , " I 

II II 89 II II II 

KatkaisusahaQ~seen kuluneissa ajoissa ei ollut suuria eroja, 
mutta jännesaha näytti kuiteru{in osoittautuvan hieman edullisem
maksi . 

Saarijärven kokeilut. 

Tukkien ja latvuksista tulevien 3- ja 4-metristen paperipui
den katkomiseen käytettiin samoja työvälineitä kuin kaadossa. 
Myös työntekijä oli samao Aineistoa kertyi seuraavasti : 

1 miehen tuklcisaha (Tiger),tukkeja 31 kpl,paperipuita 
jännesaha (Raketti) , 11 36 11 , 11 

28 kpl 
42 II 
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Kuten Pielisjärvellä niin Saarijärvelläkin katkaisusahaukseen 
1 miehen tukkisahaa käytettäessä kului hieman enemmän aikaa lruin 
jännesahalla6 Tulok· et siis näyttävät, ettei 1 miehen t~~kisahan 
käyttö katkaisusahawcsessa muodostu jännesahaa edullisemmaksio 
Jviutta pölkytykseen kuuluu myös muita työliil{!mi tä kuin katkaisu .. 
sahausc Jos jätämme pois siir tymi.sen runkoa pitkin ja samalla 
tapahtuvan katkaisupaikan merki tsemisen, johon kuluneen ajan 
suuruuden voi olettaa ole" an mo1<:mpia työkaluja i;:äytettäe ssä yh ... 
täläisen, ovat tällaisi a t yöliik.'k:ei tä kn.tkaisupaikan raivaus ja 

: . t .. sellaiseent . t·· k tl . . . d · t rungon s11r am1nenvasen oon 7 e~ a a ca1seffilnen vo1 aan suor1 -
taa. Aineiston epäta saisuus tekee l uotettavan vertai luaineiston 
saamisen kuitenkin mahdottomaksi ~ joten asiasta ei voi esittää 
numerotietoj a. Kai:een todennäköisyyden mukaan katkaisupaikan 
raivaukseen kulunee jänne sahaa käytettäessä hieman enemmän aikaa 
kuin 1 miehen tukki sahall a. Sen s i j aan 1 miehen tukkisaha teräl
tään leveänä ahdistaa helposti : ellei runkoa siirretä vapaaseen 
asentoon. Toisaalta taas l ni ehen twddsahaa käytettäessä voi
daan sahata käytännöllisesti katsoen miten suuria runkoja tahan
sa, ilman että l~atkaisupai~ma tarvitsee loveta 1 lcuten jännesa·
haa lcäytettäe s sä on pak1w tehdä, Kaikki nämä seikat huonioon ot
taen j ännesahan edullisuus j äänee puiden katkomisessa joka ta
paw:ese ssa varsin piencl~si ., 

4- liitettä~ Kaukaan 'I'ehdas Osaleeyhtiön Joensuun Metsäkontto
r in antamat lausUP~ot 1 miehen tlli{kisahan ~äy

töstä o 
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" L a u s u n t o. 

Olen seurannut ruotsalaisen yhden hengen justeerisahan käyt
tökokeilua, metsätyömaallamme Ilomantsin pitäjän Poikapäänjärvel
lä ja samalla myös itsekohtaisosti sanotulla sahalla kaatanut 
muutamia kuusipapcripuurunkoja ja sahannut parin tukkirungon vä
lileikkaukset o Sa2.mani kokemulrsen perusteella ilmoitan lausunto-
nani k cOo saha s~a seuraavaa: · 

. 1) Ruotsalaista yhden hengen justeeria käytettäessä päästään 
paljon vähemmällä pienmetsän kaatamis.ella. kuin suomalaisella jän
nesahalla .. 

2) Paksussa lumessa sahattaessa piästään paljon vähemmällä 
lumenluonnilla ja samalla on lyhyen kannon teko paljon helpompaa 
kuin jännesahalla~ 

3) Sahauspinta saadaan ruotsalaisella sahalla suorempi kuin 
jännesahalla. Lisäksi an yleisesti valitettu, että jänne.sahan 
terä t ny~Jään ovat niin heikkoja, että terä jo vähemmänkin sa
hauksen j älkeen pyrkii kiertämään. Välileikkauksissa vältytään 
paksuissa puissa puunhukkaa aiheuttavasta loveamisesta, johon ei 
tavallisesti pääst ä jänneBahalla muutoin kuin erikoisen korkeita 
pätipuita käytettäessä~ · 

4) Ruotsalaista sahaa käytettäe ssä säästytään jännesahan 
jännesinkin tai ~nuoran hanlc..lci mfsesta, joka hanldriminen viime 
vuosina on ollut vaikeaa. 

5) Ruotsalaisessa justceri.ssa on mielestäni kädensijassa 
muut tamisen varaa ... 

6) Jos ~yömaillc saadaan ruotsalaisia sahoja, on oyös samal
la saatava niiden kunnostamiseen soveltuvat viilat ja muut väli-
neet4 . 

Omasta puolestani·pidän r uotsalaista yhden hengen justeeria 
j ännesahaa ·parempana metsät öissämme j a suosittelen sen käyttöön
o.ttoao 

Joensuussa toukolruun 31 p:nä 1948. 

Walter Swahn 

Metsänhoitaja 11 
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" Olen kokeillut ruotsalaista yhden miehen puunkaatojusteeria 
talvella 1948 twrki - sekä hienonpien puiden kaadossa ja suositte
l en sitä otettavan enemmän käytäntöön. Se sopii erittäin hyvin 
lumen aikana, jolloin säästyy paljosta lumen luonnista ja samal
la säästyy metsää, koska se ei tarvitse niin suurta tilaa kuin 
jännesaha. Twtkien välileihlrausta tehdessä ei tarvitse loveta puu
ta. 

Suosittelen sahaa erittäin yleisesti käytäntöön otettavaksi. 
Sahaa suosittelen hyvänä , kun op sen kunnostamisvälineet . Ilman 
niitä ei sah~lla ole sanottavaa merkitystä. 

Ilomantsi 20/5 1948. 

Alho Tiihonen 
(metsätyömies) 

Ilomantsi Poikopää ." 

11 Olen kokeillut ruotsalaista yhden miehen puunkaatojusteeria 
ja suosittelen sitä ensiluokkaisena metsämiehen puunkaatosahana 
talvitöissä riippu~at ta puun paksuudesta, koska saha s Jästää lu
mityötä ja met sää ja leikkaa puuta kunnostettuna mahdollisimman 
hyvin. 

Juuka 9/5 1948. 

Heikki Hirvonen 
(työnjohtaja) " 

11 Olen käyttänyt ruotsalaista .yhden miehen kaatosahaa talvel
la 1948 ja olen sen käytössä huomio.inut seuraavaa: Talvikaadossa 
saha on hyvä ja käytännöllinen , lumen lapiointi jää vähäiseksi, 
verraten tavalliseen jännesahaan ( 11 pokasahaan11 ). Mainitulla sa
halla kaataessa ei tarvitse kun polkee lumeen uurnan jossa sahaa 
sopii vetämään. Tämähä~ suojaa taimistoa huomattavasti 1 koska ei 
tarvitse raivata sahausalaa niin kuin "pokasahalleH. Rinnalrkai
sia ·puita kaataessa saha sopii erittäin hyvin. Lumettornana aika
na ei saha ole käytännöllinen siinä suhteessa, koska saha on liian 
ohut, toinen pää t äri see ja vetää sahauksen vinoon. Yleensä saha 
on talvikaadossa erittäin käytännöllinen, ja olen tyytyväinen ko
lremastani käytöstä. 

Juuassa 10/5 1948. 

Toivo Ryynänen 
(met sätyömies) 

Juuka . 1 




