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! T i i v i s t e 1 m ä 

Tutkimuksessa selostetaan hakkuumiesten metsätyöajan k~töstä 
helmikuussa 1965 ansiotilaston keruun yhteydessä saadun tilaston 
tuloksia. Aineisto, joka on koottu Metsätehon jäsenten ja metsä
hallinnon työmailta, käsittää 169 työmaata sekä 557 moottorisaha
miestä ja heidän kanssaan samassa ryhmässä työskennellyttä miestä 
ja 33 käsisahaa käyttänyttä miestä. Tilaston kohteet otettiin otan
tamenetelmän mukaisesti. 

Moottorisahamiesten työpäivän pituus ilman ruoka-aikaa sekä wö
maalle ja sieltä takaisin kulkuaikaa oli keskimäärin kaikkina vii
kor.päivinä 7.0 t. Maan etelä- ja pohjoispuoliskon välillä ei työ
päivän pituudessa ollut eroa. Lau~ntaina työpäivä oli 0.8 ••• 1.1 t 
lyhyempi kuin muina arkipäivinä. Sunnuntaisin työskenneltiin jok
seenkin yhtä kauan aikaa kuin lauantaisin. Sunnuntaityöpäiviä oli 
vähän. 

Moottorisahamiesten työpäivien osuus koko töissäoloajasta (työ
päivät + poissaolopäivät) oli 89% ja poissaolopäivien 11 %. Koti
työt olivat yleisimpänä syynä työstä poissaoloihin. Maan pohjois
puoliskolla poissaoloja aiheutui verraten paljon metsäkuljetusten 
piirissä tapahtuneiden keskeytysten vuoksi. 

Moottorisahamiesten keskimääräinen työviikon pituus oli 37 t. 

Ruekailuun ja ruokapaikalla käyntiin kului aikaa päivittäin 40 
min. 

Majapaikan ja hakkuupalstan välinen matka oli 4 . 4 km, ja pals
talle ja takaisin kulkemiseen päivittäin käytetty aika oli 49 min. 

Verrattaessa tuloksia Metsätehon aikaisempiin tilastoihin ha
vaittiin, että esillä olevassa tilastossa työpäivät olivat helmi
kuussa käytännöllisesti katsoen yhtä pitkiä kuin vastaavana aikana 
v. 1964, mutta hieman, 0.1 ••• 0.2 t, lyhyempiä kuin helmikuun työ
päivät vv. 1946-54. Työpäiväsadannes oli nyt helmikuussa vähän 
pienempi ja poissaolosadannes vastaavasti suurempi kuin helmikuus
sa 1964. Työpäiväsadannes oli kuitenkin jokseenkin samansuuruinen 
kuin helmikuussa vv. 1946-54. Työviikko oli tuntia lyhyempi kuin 
v. 1964 ja 2 tuntia lyhyempi kuin vastaavana aikana vv. 1946-54. 
Ruokailuaika oli samanpituinen kuin talvella 1964. Päivittäinen 
kulkuaika majapaikalta työpaikalle ja takaisin on edelliseen tal
veen ja vv:iin 1946-54 verrattuna säilynyt muuttumattomana. 

•••••••·••-•••••• • ••-•••••·-~··• L 



- 3 -

Esillä oleva metsätyömiesten ajankäyttöä koskeva tutkimus l iittyy 

Metsätehon jäsenten ja metsähallinnon työmailla helmikuussa 1965 kerät

tyyn hakkuumiesten ansiotilastoon, johon ansioiden lisäksi sisältyy 

tietoja työtuloksista, työpäivien pituudesta, työ- ja poissaolopäivien 

määrästä sekä ruokailu- ja kulkuajoista. Seuraavassa esitetään yhdis

telmät ajankäyttöä koskevista tiedoista. Talvella 1964 kerätyn vastaa

vanlaisen tilaston tulokset on julkaistu Metsätehon tiedotuksessa 232 . 

Vv . 1946- 54 kerätyn, ajankäyttöä koskevan tilaston yhdistelmät on jul

kaistu Metsätehon tiedotuksessa 124 . 

Aineisto 

Tilaston kohteiden poiminta tapahtui samojen periaatteiden mukaan 

kuin talvella 1964 kerätyssä tilastossa. Perusjoukko käsitti 2 754 

työmaata. Näytteeseen poimittuja työmaita oli 224 kpl eli 8% perus

joukosta. Näytetyömaiden otantaosuus oli palkkausalueilla 1, 2 ja 3 

jonkin verran suurempi kuin palkkausalueella 4 . Kaikilta nälftetyömail

ta ei kuitenkaan saatu tarvittavia tietoja. Tämä johtui tavallisesti 

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

jouduttiin muutamia vastauksia hylkäämään puutteellisten tietojen tai 

tilastoon otettujen, perusjoukkoon kuulumattomien hakkuumiesten vuoksi . 

Perusjoukon muodostivat 18 ••• 64-vuotiaat hakk~umiehet. Käyttökelpoi

nen vastaus saatiin 169 työmaalta, joista 68 kpl kuului tuntitilastoon. 

Viimeksi mainituilla työmailla selvitettiin myös työpäivän pituus. Nälf

tetyömaiden ja näytteen moottorisahamiesten jakautuminen palkkausalu

eittain on esitetty asetelmassa 1. 

Moottorisahamiehiksi on luettu myös moottorisahaa käyttäneiden mies

ten kanssa samassa ryhmässä työskennelleet miehet . Työryhmään kuului 

tavallisesti 2 miestä . Yksinään työskennellei tä miehiä oli koko määräs

tä 54 %. Yksinomaan käsisahaa käyttäneiden miesten osuus oli 6 % ti
lastossa olleiden hakkuumiesten määrästä, mikä on sama kuin talvella 
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Asetelma 1 
Näytetyömaat ja näytteen moottorisahamiehet 

Alue 

Palkkausalue 

" 
1 

2 

Pohjoispuolisko 

Palkkausalue 3 

- "- 4 

Eteläpuolisko 

Koko maa 

Työmai ta, 
kpl 

Kaik
kiaan 

11 

16 

27 

13 

129 

142 

Niistä 
tuntiti
lastossa 

8 

9 

17 

6 

45 

51 

68 

Moottorisaha
miehiä 

Kaik-
kiaan 

67 

92 

159 

66 

332 

398 

557 

Niistä 
tuntiti-
lastossa 

49 

55 

35 

122 

157 

1964. Kaikkiaan käsisahamiehiä oli 33, joista yksi työskenteli maan 

pohjoispuoliskolla, muut eteläpuoliskolla. 

Tilastossa tarvitut tiedot selvitettiin työntekijöittäin tarkkailu

kaudeksi sattuneen tilivälin ajalta. Tilivälin pituus oli 22 arkipäi

vää. Aineistoon sisältyy tietoja myös tammi- ja maaliskuulta muutami

en päivien ajalta. 

Aineiston keruu tapahtui samalla tavoin kuin talven 1964 tilastossa. 

Samoin aineiston käsittely suoritettiin entiseen tapaan niiden menetel

mien mukaan, jotka on selostettu Metsätehon tiedotuksessa 232. 

H a k k u u m i e h e t 

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

Moottorisahamiesten ikäjakautuminen ilmenee asetelmasta 2. Suurin 

osa, yhteensä 65 %, moottorisahamiehistä kuului ikäluokkiin 20, •• 29 ja 

30 ••• 39 vuotta. Keski-ikä oli 32 vuotta, ja se vaihteli eri palkka

usalueilla rajoissa 32 ••• 35 vuotta. Maan pohjoispuoliskolla keski-ikä 
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Asetelma 2 
Moottorisahamiesten ikäjakautuminen 

Ikä, V % 

18 ••• 19 8 

20 ••• 29 31 

30 ••• 39 34 

40 ••• 49 16 

50 ••• 59 8 

60 ••• 64 2 

Tuntem. 1 

Yhteensä 100 

oli 32 vuotta ja eteläpuoliskolla 35 vuotta. Käsisahamiehet olivat 

moottorisahamiehiä huomattavasti vanhempia, sillä heidän keski- ikänsä 

oli 44 vuotta. 

Tilastossa olleista moottorisahamiehistä 78% oli tehnyt metsätöitä 

yli 5 vuotta. Vähemmän kuin 2 vuotta metsätöitä tehneitä oli vain 1 %. 
Kuten asetelmasta 3 ilmenee, puolet miehistä oli käyttänyt moottorisa

haa 2 ••• 5 vuotta. Yli 5 vuotta moottorisahaa käyttäneiden osuus oli 

suurentunut talvesta 1964, jolloin se oli 25 %. Pohjoispuoliskon mies

ten kokemus moottorisahan käytössä oli keskimäärin pitempi kuin etelä

puoliskon miesten. 

Asetelma 3 
Moottorisahamiesten kokemus 

moottorisahan käytössä 

Alue 
Käyttänyt moottorisahaa, V 

Alle 2 2 ••• 5 Yli 5 Tuntem. Yht . 

% 
Pohjois- 6 37 53 4 100 puolisko 

Etelä- 12 54 27 7 100 puolisko 

Koko maa 10 50 34 6 100 
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Moottorisahamiesten jakautuminen palkatuissa metsätöissä oloajan 

mukaan oli jokseenkin samanlainen sekä pohjois- että eteläpuoliskolla. 

Ammattinaan metsätöitä tekevien eli palkatuissa metsätöissä yli 150 

päivää vuodessa työskennelleiden hakkuumiesten osuus oli 60 % miesten 

määrästä, 101 ••• 150 päivää työskennelleiden 21 % ja enintään 100 päi

vää vuodessa työskennelleiden 16 %. Jakautuman luvut ovat melkein sa

mat kuin talven 1964 tilastossa. 

Kotoa käsin työskennelleitä hakkuumiehiä oli 59 % ja kämpältä käsin 

työskennelleitä 41 %. Pohjoispuoliskolla kotimiesten osuus oli vain 

32 %, sillä 68 % miehistä asui kämpässä. Eteläpuoliskolla taas koti

miehiä oli 70 %, ja kämpässä asui ainoastaan 30% miehistä. 

Tilastossa olleiden moottorisahamiesten käytössä oli 494 moottorisa

haa, mikä on miestä kohti laskettuna 0.9 kpl. Suosituimmat sahamerkit 

olivat nytkin amerikkalaiset MoCulloch ja Homelite, joiden osuus oli 

yhteensä 55 % kaikista sahoista. Pohjoisamerikkalaisten sahamerkkien 

osuus oli 59 %, ruotsalaisten 27 % ja länsisaksalaisten 13 %. Yleisim

mät ruotsalaiset sahamerkit olivat Raket ja Partner sekä yleisimmät 

länsisaksalaiset Stihl ja Sola. MOottorisahoista oli 11% hankittu v. 

1965, 36 % v. 1964, 21 % v. 1963 ja 31 % v. 1962 tai sitä ennen. 

T y ö p ä i v ä n p i t u u s 

Työpäivän pituus selvitettiin tuntitilastotyömailla hakkuu-urakan 

suorittamiseen käytetyistä päivistä. Työpäivään on sisällytetty työs

kentelyyn ja tähän oleellisesti liittyviin taukoihin päivittäin käytet

ty aika. Ruekailuun sekä majapaikalta työmaalle ja takaisin kulkemi

seen käytettyä aikaa ei ole laskettu työpäivän pituuteen. Asetelmassa 

4 on esitetty tunteina ja niiden kymmenesosina moottorisahamiesten kes

kimääräinen työpäivä erikseen lauantai- ja aattopäivinä, llllina arki-

päivinä, sunnuntai- ja pyhäpäivinä 

Työpäivän keskipituus oli 7.0 t, 

eteläpuoliskolla ja koko maassa. 

sekä keskimäärin kaikkina päivinä. 

ja se oli sama pohjoispuoliskolla, 

Lauantain työpäivä oli 0 . 8 ••• 1.1 t 

lyhyempi kuin muiden arkipäivien. Sunnuntaisin ja pyhäpäivisin työ

aika oli suunnilleen yhtä pitkä kuin lauantaisin. Käsisahamiesten työ

päivän keskipituus oli 6.5 t . 
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Asetelma 4 
Moottorisahamiesten työpäivän pituus 

Lauan-
Muut Sunnun- Kaikki Alue 

tdt arki- trot päivät 
päivät 

Työpäivä, t 

Pohjois-
6.4 7.2 6.8 7.0 puolisko 

Etelä- 6.1 7.2 5.6 7.0 puolisko 

Koko maa 6.2 7.2 6.3 7.0 

Helmikuussa 1964 moottorisahamiesten työpäivä oli pohjoispuolis

kolla 6.8 t, eteläpuoliskolla 7.1 t ja koko maassa 6.9 t. Esillä ole

van tilaston mukaan helmi~~un työpäivä oli vastaavasti 7.1 t, 7.0 t ja 

7.0 t. Voidaan todeta, etteivät mainitut vuodet eroa työpäivän pituu

den suhteen sanottavasti toisistaan. Metsätehon vv. 1946-54 keräämäs

sä tilastossa taas käsisahaa käyttäneiden hakkuumiesten työpäivän pi

tuus oli helmikuussa pohjoispuoliskolla 7.3 t, eteläpuoliskolla 7.1 t 

ja koko maassa 7.2 t. 

P ä i v i e n k ä y t t ö 

Asetelmasta 5 ilmenee moottorisahamiesten ajankäytön jakautuminen 

työpäiviin ja työstä poissaolopäiviin. Urakkatyöpäivien osuus kaikis

ta päivistä oli 87 %, päivätyöpäivien 2 % ja poissaolopäivien 11 %. 
Pohjoispuoliskolla työpäivien osuus oli hiukan pienempi ja poissaolo-

päivien vastaavasti suurempi kuin eteläpuoliskolla. Tämä johtuu poh-

joispuoliskolla metsäkuljetusten piirissä tapahtuneiden keskeytysten 

vuoksi hakkuumiehille aiheutuneista ylimääräisistä poissaoloista. Näi

den keskeytysten aiheuttamien poissaolojen vaikutus koko maan tulok

siin oli vähäinen, mutta pohjoispuoliskolla se aiheutti työpäiväsadan

neksen alenemisen 90:stä 87:ään. 

Vertailujen suorittamista varten tilastosta laskettiin myös päivi

en käytön jakautuminen helmikuussa. Työpäivien osuus oli 88 % ja pois-
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Asetelma 5 
Moottorisahamiesten päivien jakautuminen 

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

visin taisin 

Päiviä, % 

Pohjois- 85 2 1 12 100 puolisko 

Etelä- 87 1 2 10 100 puolisko 

Koko maa 86 1 2 11 100 

saolopäivien 12 %. Vuonna 1964 vastaavat helmikuun arvot olivat 91 % 

ja 9 %. Työpäivien osuus on siis edelliseen vuoteen verrattuna hiu-

kan pienentynyt ja poissaolopäivien osuus vastaavasti kasvanut. Vv:n 

1946-54 tilastossa hakkuu-urakan suorittamiseen ja päivätöihin käytet

tyjen työpäivien osuutta kuvaava sadannes oli helmikuussa 87 . Silloi

sessa tilastossa päivien jakautuminen on kuitenkin selvitetty puolen 

päivän tarkkuudella, kun taas nykyisissä tilastoissa käytetään päivän 

tarkkuutta. Jälkimmäisen menetelmän on todettu johtavan 1 ••• 2 sadan-

nesta korkeampaan työpäivien osuuteen kuin edellisen. Kun tämä ote-

taan huomioon, voidaan todeta, että työpäiväsadannes esillä olevassa 

tilastossa on jokseenkin sama kuin vv:n 1946-54 tilastossa. 

MOottorisahamiesten työstä poissaolojen syyt on esitetty asetelmas

sa 6. Kotityöt olivat tälläkin kertaa tavallisi~ana syynä poissaoloi

hin. Poissaolojen jakautuminen eri syiden osalle on jokseenkin saman

lainen kuin talven 1964 tilastossa. Vv:n 1946-54 tilastossa kotitöi

den osuus on ollut n. 40 %, huollon n. 20% ja sään hiukan alle 10 %. 

Työviikon p i t u u s 

Moottorisahamiesten työviikon pituus koko tarkkailukautena ja hel

mikuussa oli 37 t. Edellisenä vuonna, jolloin työstä poissaoloja oli 

hieman vähemmän, työviikko oli 38 t. Vv:n 1946-54 tilastossa oli työ

viikon pituus helmikuussa 39 t . 



Asetelma 6 
Moottorisahamiesten työstä poissaolojen syyt 

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

Päiviä, % 
\.() 

Pohjois- 13 27 6 6 43 5 100 
puolisko 

Etelä-
15 36 1 13 29 6 100 puolisko 

Koko maa 14 33 3 11 34 5 100 



Asetelma 7 
Moottorisahamiesten kulkumatka ja kulkuaika 

Alue 
Kulkumatka, km/pv Kulkuaika, min/pv 

Koti- Kämppä- Tuntem. Yht. Koti- Kämppä- Tuntem. Yht. miehet miehet miehet miehet 
...... 
0 

Pohjois- 7.5 3.3 2.5 4.5 puolisko 58 43 30 47 1 

Etelä- 5.2 2.3 4. 1 4.3 53 45 44 50 puolisko 

Koko maa 5.7 2.9 3.4 4.4 54 44 38 49 

- ...a. 



- 11 -

Ruokailuaika 

Ruokailuaika selvitettiin koko tarkkailukauden päivittäisten mies

kohtaisten keskiarvojen perusteella. Siihen on luettu kuuluvaksi ruo

kailuun ja ruokailupaikalla käyntiin kulunut aika. Keskimääräinen ruo

kailuaika oli nyt, kuten edellisenäkin vuonna, 40 min/päivä. 

Kulkumatka j a - a i k a 

Asetelmassa 1 on esitetty majapaikan ja hakkuupalstan välinen matka 

sekä majapaikalta palstalle ja takaisin kulkemiseen päivittäin käytet

ty aika. Kotoa käsin työssä käyneiden kulkumatka ja kulkuaika olivat 

selvästi pitempiä kuin kämpältä käsin työskennelleiden miesten. Keski

määrin katsoen kulkumatkat ovat hieman pidentyneet talveen 1964 verrat

tuina. Työmatkoihin päivittäin käytetyt ajat olivat käytännöllisesti 

katsoen samanpituiset kuin edellisenä talvena ja talvina 1946-54. Kul

kumatkat näyttävät pidentyneen 1940- ja 1950-luvuista lähtien. s~ et

tä kulkuajat ovat tästä huolimatta säilyneet ennallaan, johtuu kulku

yhteyksien paranemisesta ja erilaisten moottoriajoneuvojen käytöstä. 
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Utilisation of Forest Working Time 
"""""""""""""""""""""""""""""""""" 

by Loggers in Winter 1965 
"""""""""""""""""""""""""" 

By Raimo Savolainen 

SUMMARY 

The investigation deals with the results of the statistical analy

sis of the utilisation of forest working time by loggers. It is con

nected with ~arnings statistics collected in February 1965. The mate

rial, collected from the working sites of Metsäteho's members and the 

forest administration, consisted of 169 work sites and 557 power sa~ 

yers and men working in the same teams wi th them, and 33 men using 

a hand saw. The statistics were compiled by sampling. 

The method of collection was the same as for the statistics col

lected in winter 1964, which wc:J.s d~scribed in Metsäteho Re

port 232. The working-site population now comprised 2,754 working 

sites. A total of 224 working sites were taken for the sample. Not 

all the working sites sent in a reply. This failure to respond of a 

working site was due to its not being open during the time the statis

tics were collected in February. The men were 18 ••• 64 years of age. 

The mean age of the men using a power saw was 32 years and of those 

using a hand saw 44 years; the last-named were few in number. Sixty 

per cent were professional forest workers employed in paid forest work 

for over 150 days per annum. 

The length of the power sawyers' working d~ excluding meal break 

and the time spent on going to and returning from the vrorking site was 

1.0 hours on an average on all week days . There was no difference in 

the length of the working d~ between the northern and southern half 

of the countr,r. The Saturd~ working d~ was 0.8 ••• 1.1 hours shorter 

than other work days. The men worked practically as long on Sundays 

as on Saturdayso Sund~ working d~s were few in number. 
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The share of power sawyers' working days in the total working time 

(working days + days of absence) was 89 per cent and that of days of 

absence 11 per cent. 

from work. 

Home jobs were the commonest reason for absence 

The average length of the working week of power sawyers was 37 hours. 

The time spent daily on eating and visiting the eating place was 40 
min. 

The distance between the lodging and the felling si te was 4.4 km. 

and the time spent daily on going to and returning from the site was 

49 min. 

~ Comparison with Metsäteho's earlier statistics showed that the work-

ing days in the present statistics were practically as long in Februaxy 

as in the same month in 1964, but a little, 0.1~ •• 0.2 hours, shorter 

than the February working days in 1946-1954. The per-working day per

centage was now slightly smaller in Februar,y and the absenteeism per

centage correspondingly higher than in February 1964. The per-working 

day percentage was, however, almost ·the same as in February 1946-1954. 
The working week in February 1965 was an hour shorter than in 1964 and 

2 hours shorter than in 1946-1954. The meal break was of the same du

ration as in winter 1964. Thedaily trip to the working site and back 

was the same as in the perceding winter and the years 1946-1954. 




