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Ketjusaha Teknistä tietoa ketjusahoista
Käyttövoima Teho

sähkö (220-240 V) 1,5…1,8 kW
polttomoottori 1,6…6,2 kW

Sylinteritilavuus 35…70 cm3

Paino 3,5…5 kg 3,5…7 kg
Normaali laipan pituus 30…70 cm 30…70 cm
Sahaussyvyys 0…50 mm 0…50 mm

Käyttöalue
- soveltuu pääasiassa puu- ja sahatavaran katkaisuun ja halkaisuun
- soveltuu myös puiden kaatamiseen ja paksumman puutavaran sahaukseen
- kovametalliterällä varustettua ketjusahaa voi käyttää myös esimerkiksi

kevytsoraharkkojen ja kevytbetonin sahaukseen
- rakennustyössä polttomoottorikäyttöinen saha soveltuu kohteisiin, joissa ei

ole saatavilla sähköä ja joissa tila on riittävästi tuuletettu.

Hankinta ja käyttöönotto
- ketjusahan käyttövoima valitaan käyttötarkoituksen, tehontarpeen ja käyttö-

ympäristön perusteella
- sähkön saanti ja jännite on syytä varmistaa
- hankinnan yhteydessä varmistetaan, että sahan mukana on valmistajan

käyttö-, huolto- ja turvallisuusohjeet, joihin käyttäjän tulee tutustua ennen
sahan käyttöönottoa

- ketjusahan ketju valitaan sahattavan materiaalin perusteella esim. kova
metallipalaterä kevytbetonin tai kevytsoranharkkojen sahaamiseen.

Käyttö
- ketjusahaa kannetaan ainoastaan etu- tai kantokahvasta
- sähkökäyttöistä sahaa ei saa kantaa sähköliitäntäjohdosta
- kannettaessa sahan terän tulee osoittaa alas- ja taaksepäin
- sahattaessa sahasta pidetään tukevasti kiinni molemmilla käsillä, etu- ja

takakahvasta
- ketjusahaa ei tule käyttää käyttäjän hartiatason yläpuolella olevien kohtei-

den sahaamiseen
- polttomoottorikäyttöisissä sahoissa käytön jälkeen ja sahaa kannettaessa

tulee varoa kuumaa pakoputkea
- terän suojus pidetään paikallaan aina, kun sahaa ei käytetä tai kuljetetaan
- saha varastoidaan kosteudelta suojattuna.

Huolto
- saha puhdistetaan sahanpurusta ja muusta pölystä aina sahauksen jälkeen

tai tarvittaessa useammin
- valmistajan käyttö-, huolto- ja turvallisuusohjeissa on esitetty käyttäjän

huolto- ja tarkistustoimet, joita ovat esimerkiksi
- suojalaitteiden kunnon ja toiminnan tarkistaminen
- sytytys- tai käynnistysjärjestelmän sekä polttoaineensyöttöjärjestelmän

puhdistus ja toimivuudesta huolehtiminen
- teräketjuöljyn määrän tarkistaminen ja voiteluöljysäiliön täyttäminen
- teräketjun terävyyden tarkistaminen ja teräketjun teroittaminen tai

vaihtaminen
- teräketjun kireyden tarkistaminen ja säätäminen
- polttoaineen määrän tarkistaminen ja polttoainesäiliön täyttäminen
- sähkökäyttöisen sahan sähköliitäntäjohdon kunnon tarkistaminen ja

vaihtaminen
- toimintahäiriöinen tai muuten viallinen saha huolletaan ja tarvittaessa

korjataan välittömästi, koska työnaikaiset toimintahäiriöt aiheuttavat
huomattavia turvallisuusriskejä

- sahan korjaus teetetään työkoneiden korjaamiseen perehtyneellä korjaajalla.
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Suoja- ja varotoimet

Suojalaitteet
- teräsuojus suojaa terää kuljetuksen aikana
- ketjujarru kytkeytyy päälle käden painalluksella, jos teräketju potkaisee

takaisin
- teräketjun iskusuoja estää terän katketessa sen iskeytymisen käyttäjänkäsille
- polttomoottorikäyttöisen sahan kahva on tärinävaimennettu.

Varmistukset ja varotoimet
Ennen sahausta varmistetaan, että
- sähkökäyttöiselle sahalle on vikavirtasuojattu pistorasia
- teräketju on terävä ja oikein asennettu
- teräketju on oikein kiristetty niin, että teräketju liikkuu vapaasti
- teräketjun jarru toimii
- teräketjun voitelu toimii
- käynnistin ja kaasukahva toimivat
- suojakahva ja muut suojukset ovat paikallaan ja toimivat
- teräketjuöljyä ja polttoainetta on riittävästi ja niiden laatu on oikea (poltto-

moottori).
Sahattaessa
- noudatetaan laitevalmistajan käyttö- ja turvallisuusohjeita
- sahauskohta tarkistetaan ja merkitään etukäteen, jolloin sahattavassa koh-

dassa ei saa olla nauloja, niittejä, betonia yms.
- saha käynnistetään terä alaspäin ja ihmisistä poispäin suunnattuna
- sahauksen aikana käytetään henkilökohtaisia suojaimia ja asianmukaista

työasua
- polttomoottorikäyttöisiä sahoja käytettäessä varmistetaan, että  tila on

riittävästi tuuletettu
- sahauksen aikana kiinnitetään erityistä huomiota työn vaikutuspiirissä ole-

vien henkilöiden sekä muun ympäristön turvallisuuteen.

Toiminta häiriötilanteessa
- sammuta saha ja irrota sähkökäyttöinen saha virtalähteestä
Terän juuttuminen
- irrota juuttunut terä varovasti sahausuraa avartamalla ja sahaamalla
- älä väännä terää väkisin irti.
Polttomoottorin käyntihäiriöt
- tarkista ja puhdista polttoaineen suodatin, kaasutin sekä ilmansuodatin
- tarkista sytytysjärjestelmä ja tarvittaessa vaihda sytytystulpat
- tarkista polttoaineen määrä ja tarvittaessa lisää polttoainetta.
Sähkömoottorin käyntihäiriöt
- tarkista käynnistyskytkimen ja sähköjohdon kunto.
Voitelu ei toimi
- tarkista ja puhdista teräöljyn syöttö.

Henkilökohtaiset suojaimet
- silmäsuojaimet
- kuulosuojaimet, joita on ehdottomasti käytetävä melutason noustessa yli 85 dB
- suojavaatetus, turvajalkineet, kypärä, käsineet, haalarit, sääri- ja rintasuojat.

Rakennussahat ja yleiskoneet Ketjusaha
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Suomen säädöskokoelma 299/1958 (1001/1999),Työturvallisuuslaki.
VNp 629/1994 (427/1999), Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuu-
desta.
VNp 1404/1993, Valtioneuvoston päätös työntekijäin suojelusta työssä esiinty-
vän melun aiheuttamilta vaaroilta ja haitoilta.
VNp 1406/1993 (1209/1996), Valtioneuvoston päätös henkilösuojaimista.-
VNp 1407/1993, Valtioneuvoston päätös henkilönsuojainten valinnasta ja käy-
töstä työssä.
VNp 1314/1994, (1104/1999, 765/2000), Valtioneuvoston päätös koneiden
turvallisuudesta.
VNp 856/1998, Työvälineiden käyttöpäätös. Valtioneuvoston päätös työssä
käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta käy-
töstä ja tarkastamisesta.
KTMp 1694/1993 (650/1996), Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkö-
laitteiden turvallisuudesta.

CE-merkintä
Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tarkastukset

Määräykset ja
vaatimustenmukaisuus

Ohjeet

Käsityökoneiden käytön tarkastukset, säännökset ja ohjeet

SFS-standardit

Käyttötarkoitukseen sopivuus
Vastaanottotarkastus
Käytönaikaiset huolto- ja toimintatarkastukset

SFS-EN 608. Moottorisahat. Turvallisuus.
SFS 4918. Rakennussahat. Rakenteellinen turvallisuus.

Laitevalmistajan käyttö-, huolto- ja turvallisuusohjeet.

Ketjusaha
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Tarkastuslista
  tarkastettu  pvm/tarkastaja  huomautettavaa

Ketjusahaa käyttöönotettaessa tarkistetaan

työskentelykohteen olosuhteet ja turvallisuus

teräketjun terävyys, asennus ja kireys

käynnistyskytkimen toiminta

suojalaitteiden paikallaan olo, kunto ja toiminta

polttoaineen ja teräketjuöljyn määrä, laatu sekä säiliön täyttötarve

teräketjuöljyn syöttö

sähköliitäntäjohdon pituus ja riittävyys

pistorasian vikavirtasuojaus

laitevalmistajan asennus- ja käyttöönottoohjeet.

Ketjusahan käytön aikana tarkistetaan

aina ennen sahausta tarkastetaan sahauskohta,

ei nauloja, niittejä, betonia yms.

sähköliitäntäjohdon sijainti, pois sahauskohdasta

henkilökohtaisten suojainten käyttö

ympäristön turvallisuus.

Ketjusahan käytön jälkeen tarkistetaan

teräketjun kuluminen ja muu kunto

teräketjuöljyn määrä ja säiliön täyttötarve

suojalaitteiden kunto ja toiminta

sähkösahassa sähköliitäntäjohdon kunto

sahan puhtaus ja moottorin tuuletusaukkojen avonaisuus.

Työturvallisuus

ketjusahan turva- ja suojalaitteiden kunto

työskentelyalueen kunto ja järjestys

silmäsuojaimet

kuulosuojaimet

turvallinen työasu

ensiapuvarusteet ja -valmiudet.

Muut asiat
toimintahäiriöisen ja rikkoontuneen ketjusahan korjaus
teetetään työkoneiden korjaamiseen perehtyneellä
korjaajalla tai työkonekorjaamossa

Yritys, työmaa

Osoite

Laatija

Ketjusahan käyttöönotto ja käyttö

Rakennussahat ja yleiskoneet Ketjusaha




