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TESTISSÄ

O ksasaksia hankkiessa on pohditta-
va, tulevatko sakset satunnaiseen vai 
jatkuvampaan käyttöön. Mitä enem-

män leikattavaa on, sen suuremmaksi kas-
vaa leikkaustehon lisäksi saksien ergonomi-
an ja helppokäyttöisyyden merkitys. Suomen 
Puunhoidon Yhdistys SPY ry:n jäsenet koe-
käyttivät 17 erilaista oksasaksimallia.

Oksasaksia ammattikäyttöön valittaessa 

Oksasakset vertailussa
teksti ja kuvat: MINNA RAASSINA ja ANU RIIKONEN

Oksasakset ovat puutarha-alan 
töissä päivittäin tarvittavia pientyö-
kaluja, jotka kulkevat aina mukana 
ja näkevät monenlaista käyttöä.

huomio kiinnittyy leikkaustehon ja –tarkkuu-
den lisäksi paljolti mallin käteen istuvuuteen, 
saksien jäykkyyteen omaan puristusvoimaan 
verrattuna ja siihen, että saksien lukitus on 
helppo avata ja sulkea. Kaikki sakset eivät so-
vi vasenkätisille, ja joskus hankalissa paikois-
sa on myös oikeakätisille etua siitä, että sakset 
toimivat vasemmassakin kädessä.

Oksasakset on tarkoitettu melko pienten 
oksien leikkaamiseen. Siksi on harkittava, on-
ko oksasaksilla järkevää leikata isompia oksia, 
kun sitä varten on olemassa eri työvälineet. 
Jos oksasaksilla yrittää leikata liian isoa oksaa, 
leikkausjäljestä tulee usein epäsiisti tai oksa 
saattaa jopa revetä. Ammattikäytössä tyypil-
listä on, että tarvittaessa oksasakset vaihde-
taan järeämpiin työkaluihin, jolloin oksasak-
silla ei tarvitse yrittääkään leikata kovin suu-

ria oksia.
Pidempään työskenneltäessä oksasaksi-

en mukana kuljettamisen helppous tulee tär-
keäksi. Mahtuvatko ne mukavasti ja turvalli-
sesti esim. työhousujen sivutaskuun? Onko 
oksasaksilla säilytyskoteloa?  Säilytyspaikan 
tulee olla turvallinen, niin että saksien terät 
eivät esimerkiksi painu kumarruttaessa vas-
ten vartaloa; tällöin kompastuessa voi käy-
dä köpelösti. Jos sakset joutuu laskemaan kä-
destä vähän väliä maahan, niin multa ja lika 
saattaa jumiuttaa sakset eikä tee hyvää teril-
lekään.

Oksasakset koekäytössä
Suomen Puunhoidon Yhdistys SPY ry:n vä-
ki testasi ja vertaili erilaisia oksasaksia päivit-
täisessä työssään kesän ja syksyn 2011 aika-

Vertailussa mukana olleet oksasakset yhteiskuvassa ennen koekäyttöön lähtöä. Vasemmalta ylhäältä Kanzawa KS-4Tja KS-8T, 
Darlac DP 41 ja DP 744, vihreä Freund 2000, Darlac DP 30, Golden Star R-mini ja Okatsune 103. Alhaalla vasemmalta Chikama-
sa PS-7Y, Fiskars 94 ja 92, oranssikahvaiset Stocker Profi 22 ja 20, sekä ARSin mallit V-7Z, 130 DX, VS-8R ja 140 DX.
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na. Testattavaksi toimitettiin 9 eri valmistajan 
oksasaksia, kaikkiaan 17 erilaista mallia. Mu-
kana oli siis varsin kattava otos markkinoil-
la olevista oksasaksista. Muutamia tunnettuja 
merkkejä jäi kuitenkin valitettavasti maahan-
tuojilta toimittamatta testiin. 

Koekäyttäjinä ja työkalujen arvioijina toi-
mivat Staran ja Lassila & Tikanojan arboris-
tit ja puutarhurit, ja testaajien joukkoon mah-
tui niin iso- kuin pienikätisiä ja vasen- ja oi-
keakätisiä oksasaksen käyttäjiä.  Testikäytössä 
annettiin kouluarvosanoja oksasaksille muun 
muassa käyttömukavuuden, leikkuujäljen ja 
leikkuuvoiman tarpeen osalta sekä kommen-
toitiin esimerkiksi käteen sopivuutta ja terien 
lukituksen toimivuutta.

Vertailutulokset
Kiitettävään kouluarvosanaan venyivät testis-
sä kahdet oksasakset melko reilulla erolla pe-
rässä tulijoihin: ARS:in pyöriväkahvainen VS-
8R ja Stockerin reilu perusmalli Profi  22. Ar-
vioijat olivat varsin yksimielisiä näiden mal-
lien paremmuudesta, ja kumpikin malli sai 
kiitettävän arvion sekä käyttömukavuudesta 
että leikkuujäljestä, jossa ei ollut moittimista. 
Erityisesti Stocker Profi  22:n mukavat, yksin-
kertaiset mutta hyvin muotoillut kädensijat ja 
ARS VS-8R:n keveys saivat kiitosta. 

Hyvään arvosanaan ylsi edellisten lisäksi 
kahdeksan oksasaksimallia, jotka on merkitty 
tähdellä oheiseen taulukkoon. Näistä Darlac 
DP 30 ja ARS 130 DX saivat erityisesti kiitos-
ta leikkaustehosta ja –jäljestä, Okatsune 103, 
ja Fiskars 92 puolestaan käyttömukavuudes-
ta.  Hyvänä pidettiin myös Golden Star R-mi-
nien leikkaavuutta, vaikka ne tuntuivat liian 
pieniltä yleiskäyttöön. Chikamasa PS-7Y, ARS 
V7-Z ja Stocker Profi  20 olivat eri osa-alueilla 
tasaisen luotettavia perussaksia. 

Kouluarvosanoin tyydyttävän seiskan saa-
neet oksasakset, Fiskars 94, ARS 140 DX, Kan-
zawa Samurai 8T ja Darlac DP 41 arvioitiin 
yleensä lähinnä satunnaiseen tai kotipuutar-
hakäyttöön sopiviksi, mutta testin pahnan-
pohjimmaisiksi jääneitä malleja ei liene syytä 
suositella kotipuutarhurillekaan. Freund 2000 
–oksasaksien mukana tullut vyöpidike todet-
tiin pahimmillaan jopa vaaralliseksi, sillä ok-
sasakset kiinnitetään siihen terä ylöspäin, var-
taloa kohti.

Plussan ja miinuksen 
arvoisia lisämausteita
Saksien lukitus ja sen helppokäyttöisyys sai 
paljon huomiota, sillä toimimaton oksasak-
sien lukitus aiheuttaa käyttäjälle päivittäistä 
harmia. Erityisesti Darlacin DP 30 sai kiitos-
ta hyvästä ja toimivasta lukitusmekanismis-
ta. Toisaalta useimmat sellaisista oksasaksista, 
joissa lukitus on kahvojen takaosassa, todet-
tiin tältä osin hankaliksi. Erityisesti ARS 140 
DX:ssä ja Darlac DP 41:ssä lukitus joko auke-

si tai lukittui helposti vahingossa, taikka teri-
en lukitseminen tai aukaiseminen yhdellä kä-
dellä oli hankalaa.

Räikkä- tai hammastusmekanismi ynnä 
muut leikkausvoiman tarvetta vähentävät jär-
jestelmät ja terien tefl onpinnoitteet eivät sa-
nottavasti ammattikäyttäjän mieltä lämmittä-
neet. Siinä missä satunnainen käyttäjä saattaa 
kaivata lisävoimaa isommille oksille, ammat-
tilainen voi vaihtaa sopivampaan työkaluun. 

Mekanismit lisäävät usein lisäksi saksien 
kokoa, jolloin ne eivät enää mahdu helposti 
työhousujen sivutaskuun. Ehkä tällaiset tuot-
teet onkin syytä suunnata kotipuutarhureil-
le, joiden käsissä saksien käyttötunnit jäävät 
vähäisemmiksi. Ainoat leikkuutehoa lisääväl-
lä mekanismilla varustetut vertailussa kohta-
laisesti sijoittuneet oksasakset olivat Fiskarsin 
pienemmät PowerGear™ -sakset (Fiskars 92), 
jossa oli lisämausteena pyörivä kädensija. 

Leikkuuvoimaltaan pienimmät ja erityi-
sen tarkkaan työhön hyvin sopivat sakset jäi-
vät tässä testissä alakynteen tehokkaampiin, 
monikäyttöisempiin yleissaksiin verrattu-
na.  Kentällä liikuttaessa on harvemmin mu-
kana useampia saksia, taskuun kun ei mahdu 
kuin yhdet. Siksi mahdollisimman monikäyt-
töiset sakset ovat tavallisempi valinta. Eritys-
tä kiitosta leikkaustarkkuudesta ja näppäryy-
destä saivat Okatsune 103, Golden Star R-mi-
ni ja ARSin mallit. Plussaksi todettiin lisäksi 
etenkin Chikamasa PS-7Y:n kohdalla, että sil-
määnpistävän väriset sakset eivät katoa yhtä 
helposti maastoon kuin mustat, harmaat tai 
vihreät. 

Vaikka mukana oli varsin erilaisia testi-
käyttäjiä, niin arviot työkalujen käyttömuka-
vuudesta olivat melko yhteneväisiä oksasak-
sien koosta riippumatta. Vain muutamat suu-
rimmat ja pienimmät mallit arvioitiin liian 
suuriksi tai pieniksi käteen. Koekäytössä yk-
sittäisen saksimallin käyttö jäi sen verran ly-
hytaikaiseksi, että terien kestävyydestä, huol-
lettavuudesta ja kunnossa pysymisestä ei juu-
ri päästy perille.  

Oksasaksia vertailuun toimittivat EG-Tra-
ding Oy, Ettala & Co. Oy, Fiskars, Habitec Oy, 
Kipinämies Oy, PihaMaestro ja Puiden hoito 
TS-ympäristöpalvelu Ky. Kiitokset yhteistyös-
tä niin oksasaksien toimittajille kuin ahkerille 
testaajillekin! ■ 

Minna Raassina on Suomen Puunhoidon Yh-
distys SPY ry:n varapuheenjohtaja ja Anu Rii-
konen yhdistyksen rahastonhoitaja.

Merkki Malli
ARS VS-8R**, V-7Z*, 
 140 DX, 130 DX*
Chikamasa PS-7Y*
Darlac DP 30*, 41, 744
Fiskars 92*, 94
Freund 2000
Golden Star R-mini*
Kanzawa Samurai KS-4T, KS-8T
Okatsune 103*
Stocker Profi  20*, 22**

Testivoittajat, 
vasemmalla Stocker 
Profi  22 ja oikealla 
ARS VS-8R.
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Merkki Mallina. Testattavaksi toimitettiin 9 eri valmistajan 

Vertailussa mukana olleiden oksasaksien 
merkit ja mallit. Kahdeksikon keskiarvoon 
yltäneet on merkattu tähdellä ja testivoitta-
jat kahdella tähdellä.


