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AIKAHYPPY
Sarjassa palaamme vanhaan ja kerromme, 

mikä on tilanne nyt.

LIINA KJELLBERG

TALVIEN muuttuminen 
lauhemmiksi puhutti 
Metsälehden palstoilla 
jo vuonna 1937. Tammi-
kuussa ilmestyneessä 
numerossa kerrottiin, että 
talven kylmin ajankohta 
oli siirtynyt tammikuusta 
helmikuuhun.

”Muutoksen aiheutta-
jana pidetään Golf-virtaa, 
joka olisi voimistunut ja 

ehkä muuttanut suuntaansakin aiheuttaen sen, että 
n.s. Islannin matalanpaineen keskus on vahvistunut 
ja mahdollisesti siirtynytkin, mistä on ollut seurauk-
sena lämpimien tuulten huomattava lisääntyminen.”

Metsälehdessä arvioitiin, että ilmasto oli muut-
tunut varsinkin kuluneiden 15 vuoden aikana. Vielä 
vuosina 1886–1915 Helsingin keskilämpötila oli leh-
den mukaan ollut joulukuussa –3,6, tammikuussa 
–5,3 ja helmikuussa –6,1 astetta. Vuosina 1921–1936 
vastaavat luvut olivat –1,9, –4 ja –6,5.

Joulukuun keskilämpötila oli lehden mukaan 
noussut Helsingissä kuluneiden 16 vuoden aika-
na viisi kertaa nollan yläpuolelle, kun taas vuosina 
1886–1915 näin tapahtui vain kahdesti.

”Vanhan ja keski-ikäisen polven muistelot entisa-
jan ’hyvistä’ talvista eivät siis ole, niinkuin tämänlaa-
tuisissa tapauksissa tavallisesti, pelkkää muistihar-
haa, vaan pohjautuvat todellisiin oloihin”, lehdessä 
todettiin.

❖❖❖

Suomen vuotuinen keskilämpötila on noussut 1800-
luvun puolivälistä lähtien reilut kaksi astetta, selviää 
Ilmatieteen laitoksen, Suomen ympäristökeskuksen 
ja Aalto-yliopiston ylläpitämältä Ilmasto-opas.
fi-sivustolta. Voimakkainta lämpeneminen on ollut 
alkutalvella, erityisesti joulukuussa.

Keskilämpötilat vaihtelevat kuitenkin huomat-
tavasti vuosittain. Ilmatieteen laitoksen mukaan 
joulukuun keskilämpötila oli Helsingissä vuosina 
2000–2015 suurimmillaan neljä ja pienimmillään 
–7,5 astetta. Tammikuulta vastaavat luvut ovat 0,6 
ja –10,4 ja helmikuulta 1,1 ja –9,9.

Kylmin talvilämpötila Helsingissä vuoden 1937 
jälkeen mitattiin tammikuussa 1987, –16,5 astetta.

Kohti leudompia 
talvia

MIKKO RIIKILÄ, teksti ja kuvat 
RISTO MYKKÄNEN, asiantuntija 
LEO SAASTAMOINEN, asiantuntija

Selvitimme viiden alem-
man hintaluokan mootto-
risahan kokeilussa, millai-

sella moottorisahalla tavallinen 
viikonloppusahuri pärjäisi. Ko-
keilimme sahoja ensiharven-
nuksella, ja leikkuutehoa ver-
tailimme sahaamalla kiekkoja 
kuusipöllistä.

Jos hinta olisi ainoa valinta-
peruste, voiton olisi vienyt heti 
kättelyssä Jonköping. Hintaan 
”kasiysi” sahalle voi – ja täytyy – 
antaa aika paljon anteeksi. Muut 
vertailun sahat sijoittuvat nel-
jän sadan euron hintaluokkaan. 

Erot sahojen painoissa ovat 
vähäiset. Kevein Echo painaa 

tankit täytettynä 5,5 kiloa. Vähi-
ten moottoritehoja lupaa Hus-
qvarna, eniten Dolmar ja Jon-
köping. 

Sahan valinnassa kannattaa 
ottaa huomioon myös huolto-
palvelut. Niissä Husqvarna ja 
Stihl ovat ylivoimaisia. 

Kaikki sahat käynnistyvät 
kevyesti. Jonköpingistä irto-
si käynnistinkahva heti uute-
na. Käynnistintä korjattaessa 
ilmeni, että pari käynnistinko-
pan kiinnitysruuvia oli kier-
teettömiä.

Dolmarissa ja Husqvarnassa 
on primer-pumppu, siis kumi-
kupla, jolla pumpataan bensaa 
kaasuttimeen. Tämä helpottaa 
käynnistämistä tankin tyhjäksi 
sahaamisen jälkeen. Dolmarin 
käynnistinkahva on niin pieni, 

Näpsäkät nelikymppiset 

Alle satasen halpasaha ei 
vedä vertoja laatumerkkien 
moottorisahoille – paitsi 
tietysti hinnassa. 

Parhaaksi arvioitiin 
Husqvarna 440 E-series 

Hopeasijalle Stihl 
MS 231

Jonköping 52 cc jäi 
vertailun hännille 

Husqvarna 440 e Stihl ms 231 Dolmar ps 420 sc Echo CS-390 ESX Jonköping 

mukava tehokas jämäkkä kevyt tärisevä

sylinteritilavuus, cm3 40,9 42,6 42,4 38,4 52

teho, kW 1,8 2 2,2 1,9 2,2

paino* 5,6 5,9 6 5,5 6,2

polttoainesäiliö, litraa 0,37 0,39 0,48 0,55

öljysäiliö, litraa 0,25 0,28 0,26

terälaite** ,325/13/1,3 3/8P /14/1,3 .325/13/1,3 ,325/13/1,3 ,325/13/1,5

maahantuoja Husqvarna Oy Andreas Stihl Oy Makita Oy Teräosa Oy

hinta, sis. alv:n 399*** 399*** 379*** 399*** 89 euroa

*) Paino työkunnossa tankit täynnä  **) ketjun jako/terälaipan pituus, tuumina/ketju-uran leveys  ***hinnat verkkokaupoissa 

SAHATESTIN
TIEDOT

toritehoja.
Todettakoon, että Stihlin är-

häkkä pikkusaha MS 200 päi-
hitti kiekkosahauksesta kaikki 
vertailun sahat.

Husqvarna vei voiton
Vertailun viitossija lankesi Jon-
köpingille epämukavuuden ja 
kehnon teknisen laadun perus-
teella. Saha sopinee mökkisa-
haksi, mutta hakkuulle sitä ei 
ilkeäisi viedä. 

Nelossijalle jäi Echo levot-
tomasti käyttäytyneen mootto-
rin vuoksi. Säädettynä moottori 
kävi hienosti, mutta säädöt kar-
kailivat selittämättömästi. Har-
mi, sillä muuten saha oli näppä-
rän kepeä.

Himmeämmät mitalit menivät 
Saksaan. Dolmar ja Stihl ovat jä-
mäköitä ja leikkuutehotkin ovat 
porukan parhaasta päästä. Ho-
peasijan myönsimme Stihlil-
le kattavan huoltoverkostonsa 
ansiosta.

Kärkisijalle asetimme Hus-
qvarnan. Perusteena oli joukon 
paras käsiteltävyys, ja lisäpis-
teitä tuli toimintavarmuudesta 
lumikelillä. 

Leikkuutehollaan Husqvarna 
ei pärjännyt saksalaisille. Pieni-
tehoinen Husku purisi parem-
min matalaprofiilisella 3/8-ket-
julla. Sitä varten sahaan pitäisi 
vaihtaa myös ketjun vetopyörä 
ja terälaippa.

 

Stihlissä on yhdistetty virrankat-
kaisu- ja ryyppyhanikka. Echo ja 
Jonköping on varustettu erillisil-
lä virta- ja ryyppyvivuilla. 

Käsiteltävyydessä Husqvar-
na on ykkönen ja Jonköping 
kehnoin. Halpasaha tärisi voi-
makkaasti. 

Nelikymppisten nelikolla tan-
killinen riitti kolmen vartin sa-
haukseen. Jonköpingin tankki 
tyhjeni 25 minuutissa – osin eh-
kä siksi, että bensatankin kork-
ki vuoti.

Sahojen leikkuutehoa verrat-
tiin sahaamalla 19 sentin kuusi-
pöllistä kolmen kiekon sarjoja. 
Tehokkain oli Jonköping muita 
isomman moottorinsa ansios-
ta. Kakkosjian jakoivat Stihl ja 
Dolmar. Leikkuunopeus mukaili 
valmistajien ilmoittamia moot-

Husqvarnan bensapumppu on 
hankalasti käynnistinkahvan 
takana. 

Stihlin omintakeinen ilman-
putsari on hankala puhdistaa.  

Dolmarin bensatankin korkki 
aukeaa kätevästi tulpan-
avaimella. 

Echon moottori kävi 
levottomasti.

Jonköpingin tekninen laatu oli 
kehno. Lisäksi saha tärisi 
voimakkaasti. 

että siitä on vaikea saada otetta.
Kokeilusavotan aikaan pak-

kasta oli reilut kymmenen astet-
ta ja kuusialikasvoksesta pöläh-
ti pilvi kuivakkaa pakkaslunta 
– se koetteli sahojen käynti-
varmuutta.

Dolmarissa, Echossa ja Stih-
lissä on talviläppä, joka ohjaa 
ilmanoton sylinterin kautta tu-
levaksi. Husqvarnassa on moot-
torikopassa aihio, jonka voisi na-
kertaa puukolla auki ja tukkia 
taas kesällä ilmastointiteipillä. 

Puukkoa ei käytetty, mutta 
silti Husqvarna kävi häiriöittä. 
Muut sahat, Stihl ehkä pahim-
min, kärsivät talvikelillä tyhjä-
käynnin häiriöistä. 

Jonköping tehokkain
Dolmarissa, Husqvarnassa ja 

Nelossisijalle Echo 
CS-390ESX 

Pronssia: Dolmar PS420 SC 

MITTAUKSET
huippukierrokset  

rmp
kierrokset kuormitettuna 

rpm *
leikkuuteho**

Echo CS-390ESX 14 400 8 600 12,57

Dolmar PS-420 SC 13 000 9 600 11,57

Husqvarna 440-e-series 12 800 9 000 12,66

Jonköping  GCS001 13 300 9 700 10,47

Stihl MS 231 12 900 9 700 11,37

*) täydellä kaasulla 19 cm puuta sahattaessa  **) kolmen 19 cm kiekon sahausaika, sekuntia 
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