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VOIMAVESURI TAIMISTON PERKAUKSESSA 
JA HARVENNUKSESSA 

Martti Tynkkynen 

T:mi Risto PihkaLan kehittäm~ ja vaLmis
tamaa Voimavesuria voidaan käytt~ taimis
ton perkaukseen ja harvennukseen avaamalla 
taimistoon käytäviä, joiden välit käsitel
~ raivaussahalla . 

Voimavesurin ajanmenekkiin vaikuttaa ennen 
kaikkea taimiston koko . Kookkaat puut 
vaikeuttavat selvästi ty~skentelyä. Tai
miston tiheys ei sinänsä vaikuta Voima
vesurin ajanmenekkiin . 

Voimavesurin käyttJlZ/1 saatu ajansäästtJ 
pel~ raivaussahaty~~n verrattuna 
osoittautui tutkimuksessa tiheässä tai
mistosaa selvästi suuremmaksi kuin har
vassa taimistossa . Voimavesurin ~tttJ 
oli tiheässä taimistosaa kustannuksiltaan 
edulli sempaa kuin harvassa taimistossa. 

JOHDANTO 

Taimisten hoidon työmäärät ovat voimak
kaassa nousussa. Näiden töiden koneellis
tamiseen kiinnitetään t äll ä hetkellä eri
tyisen suurta huomiota . Esimerkiksi Ruot
sissa on tutkittu ja kehitteillä erilaisia 
systemaattista taimiston perkausta ja har
vennusta suorittavia koneita. Eräs koneel
listamisratkaisu on T:mi Risto Pihkalan 
kehittämä ja valmistama, traktorin perässä 

tai sivulla vedettävä Voimavesuri. Sitä 
käytetään mm. tien- ja ojanvarsien sekä 
voimalinjojen raivauksessa . Voimavesuria 
voidaan käyttää myös taimiston perkaukseen 
ja harvennukseen avaamalla taimistoon käy
täviä , joiden välit käsitellään ,j älkeen
päin raivaussahalla . Katsauksessa tarkas 
tellaan Voimavesurin soveltuvuutta tähän 
työhön . 

Kuva 1 . Voimavesuri . Valok. T:mi Risto Pihkala 

1 



----1'- I I- T 1-- --

I I 1 1 11 
I I 1 1 II 

--- ~-U_I!_ __ 
---TT ~~---

11 II 
II II 

----11 
II 
II 
II 

II 

:1 
'1 

Kuva 2 . Voimavesurin kaaviokuva altapäin 

TEKNISET TIEDOT 

Voimavesuri oli kiinnitetty nelivetoisen 
49 kW:n (67 hv:n) Fiat 600 DT 3 -maatalo
ustraktorin peraan . Sen pääosan muodosta
vat kehikon sisäpuolella vaakatasossa pyö
rivät kolme ketjua (kuva 2 ). Ketjut saa
vat pyörimisvoimansa kulmavaihteen väli
tyksellä voiman ulosottoakselista . Tr ak
torin kulkiessa taimistossa ketjut lyövät 
vetokoneen alleen taivuttamat rungot ty
vestä poikki . Ketj ujen pyörimisnopeus on 
noin 1 100 kierrosta/min , ja koneen työ
leveys on noin 1 . 5 m. Traktorin kolmipis
tenostolaitteen ansiosta Voimavesurin kor
keutta maasta voidaan säätää . Voimavesu
rin päämitat ovat seuraavat . 

Pituus 159 cm (Metsätehon mitt . mukaan) 
Leveys 160 cm 
Korkeus takaa 25 cm, sivulta 30 cm 
Paino n. 400 kg (valmistajan ilm.mukaan) 

VOIMAVESURIN TUTKIMINEN 

Aineisto kerättiin kahdelta G. A. Ser lachfus 
Oy : n työmaalta 14äntästä . Työmaa A oli 
1.77 ha:n suuruinen kylvämäll ä syntynyt 
lehtipuuvaltainen taimisto . Työmaa B oli 
1. 94 ha:n suuruinen luontaisesti syntynyt 
lehtipuuvaltainen taimisto . Kummankin 
työmaan maasto oli tasaista j a l ähes ki 
vetöntä . Sekä raivaussahamies että veto
koneen kuljettaja olivat ammattitaitoisia . 

Tutkimus suoritettiin kahden eri menetel
män välisenä vertailuna. Toisessa tapauk
sessa taimiston käsittely tapahtui Voima
vesurin ja Husqvarna R 65 -raivaussahan 
avulla ja toisessa tavanomaiseen tapaan 
pelkästään raivaussahalla . Molempien mene
telmien osalta selvitettiin ajanmenekit ja 
kustannukset. Lisäksi tutkittiin erikseen 
Voimavesur in ajonopeutta ja työj älkeä . 

TUTKIMUSTULOKSET 

Ajanmenekki 

Voimavesurilla käsitellyllä alueella koko
naisajanmenekit on saatu laskemalla yhteen 
Voimavesurilla työskentelyyn kulunut aika 
ja raivaussahamiehen ajanmenekki. Taulu
kossa 1 on esitetty molempien menetelmien 
ajanmenekit. Ajanmenekit on laskettu teho
aikoina ilman keskeytyksiä . Voimavesurilla 
käsiteltiin työmaalla A 39 % ja työmaalla 
B 38 % pinta-alasta . 

Päät elmät 

Voimavesurin aj anmenekkiin vaikut taa voi
makkaammin taimiston koko kuin tiheys . 
Kookkaat puut vaikeuttavat selvästi Voima
vesurilla työskentelyä . Traktori ei pysty 
kunnolla taivuttamaan niitä alleen ja t ämä 
hidastaa vauhtia. 

Taimistan tiheys ei s inänsä vaikuta Voima
vesurin ajanmenekkiin . Tut kimus tehtiin 
kuitenkin myöhään syksyllä , jolloin puissa 

TAUWKKO 1 Ajanmenekit 

Poistettujen puiden Menetelmä 1 Henetelmä 2 

Työ- tiheys, keski- valta-x) Voima- Raivaus- Raivaus-
maa pituus, pituus, vesuri saha 

Yhteensä saha 

kp1/ha m m Tehoaika , h/ha 

A 22 000 2 . 2 3.6 1.88 3.84 5. 72 6 . 55 

B 84 000 1.4 2 . 3 1.49 9 . 35 10.84 13.40 

x) 
suurimman kolmanneksen keskipituus 
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ei enää ollut lehtiä ja näkyvyys oli tihe
ässäkin taimistossa kohtalainen . Kesäolo
suhteissa työskenneltäessä näkyvyyden ~ 
keneminen lisää todennäköisesti ajanmenek
kiä tiheissä lehtipuuvaltaisissa taimis
toissa . 

Voimavesurilla työskenneltäessä riviväli 
jää harvassa taimistossa suuremmaksi kuin 
tiheässä taimistossa . Samoin luontaisesti 
syntyneessä taimistossa riviväli jää pui
den epätasaisen sijainnin vuoksi suurem
maksi kuin viljelemällä syntyneessä tai
mistossa , missä puut ovat r ivissä . 

Voimavesurin ansiosta raivaussahamiehen 
liikkuminen helpottuu ja katkaistut rungot 
pääsevät vapaasti kaatumaan Voimavesurin 
tekemille kaistoille . 

Työmenetelmien väliset erot ajanmenekeissä 
lisääntyvät selvästi taimi ston tiheyden 
kasvaessa . Harvemmassa taimistossa Voima
vesurin käytöllä saatu a jansäästö on 0 . 83 
h/ha j a tiheämmässä taimistossa 2 . 56 h/ha . 

Ajonopeus 

Kummallakin työmaalla mitattiin lisäksi 
koneyksikön ajonopeutta koealoilla, jotka 
valittiin satunnaisesti ja jotka olivat 
vaihtelevan pituisia. Työmaalla A ajono
peuskoealoja oli yhteensä 25 kpl ja näiden 
perusteella laskettu keskimäär äinen ajo
nopeus oli 1 814 m/h . Työmaalla B ajo
nopeuskoealoja oli 28 kpl ja vastaava ajo
nopeus 2 077 m/h. 

Työjälki 

Taimisten tiheys ja pituus vaikuttavat 
Voimavesurin työjälkeen samansuuntaisesti 
kuin ajanmenekkiin. Voi mavesurin työjäljen 
laatu riippuu suuresti taimiston koosta . 
Työjälki oli hyvää myös erittäin tiheässä 
taimistossa, kun puut olivat pieniä . 
Sen si jaan suuremmat rungot eivät menneet 
aina poikki , vaan j äivät kallelleen . Li-

säksi poikki menneistä rungoista j ä i usein 
pitkähkö kanto. 

Voimavesurin ketjujen lyödessä rungot poik
ki kannot murskautuivat niin , että niihin 
syntyi runsaasti sä l öjä . Tämä todennäköi 
sesti vähentää lehtipuiden vesottumista. 
Raivaussahamies joutui erityisesti suurem
massa taimistossa paikkailemaan Voimavesu
rin työjälkeä , mikä lisäsi hänen ajan
menekkiään . Raivaussahatyön j ä lkeen käy
t äviä ei juuri ollut havaittavissa . Lop
putulos oli samanlainen kuin tavanomaises
sa raivaussahalla käsitellyssä taimistossa. 
Työjälkeä arvosteltaessa lopulliset johto
päätökset voidaan tehdä vasta ens i kesänä , 
jolloin nähdään , kuinka paljon Voimavesu
rin käsittelemistä puista on vielä elossa . 

Kustannukset 

Kustannuslaskennassa on käytetty seuraavia 
perusteita . Fiat 600 DT 3:n hinta on 
30 950 mk, poistoaika 4 v ja vuotuinen t~ 
aika 1 950 h . Voimavesur in hinta on 4 750 
mk, vuotuinen työaika 1 300 h j a käyttöikä 
3 000 h . Ketjusarjan ( 3 kpl ) hinta on 
85 mk ja kestoikä 36 h . Raivaussahan hinta 
on 1 750 mk , poistoaika 3 v ja vuotuinen 
työaika 600 h . Raivaussahamiehen tunti 
palkka on työehtosopimuksen mukainen L. 
palkkausalueen ohjetuntipalkka korotet tuna 
15 %:lla . Urakkapalkka on 25 % tuntipalk
kaa suurempi. Raivaussahamiehellä keskey
tysten osuus on 20 % j a koneyksiköllä 30 % 
työmaa-ajasta . Alle 15 min: n pituis ten 
keskeytysten osuus on Voimavesurilla 10 % 
käyttöajasta. Sosiaalikulut ovat 31 . 87 %. 
Kustannuslaskelmaan ei sisälly siirt okus
tannuksia . 

Edellä mainituin edellytyks in koneyksikön 
käyttötuntikustannuksiksi on saatu 35,96 mk 
ja työtuntikustannuksiksi 26 ,17 mk . Rai 
vaussahamiehen työmaatuntikustannuksiksi 
on saatu 11,95 mk . Taulukon 1 aj anmenek
keihin perustuvat hehtaarikohtaiset t yö
kustannukset on esitetty menetelmitt äin 
taulukossa 2 . 

TAUWKKO 2 Työkustannukset 

Poistettujen puiden Menetelmä 1 Menet elmä 2 

Työ- t ihey s , keski- valta- x) Voima- Raivaus- Raivaus-
maa pituus , pi t uus , vesuri saha Yhteensä saha 

kp1/ ha m m Työkustannukset , mk/ ha 

A 22 000 2 .2 3. 6 78 ,30 57 , 40 135 ,70 97 , 90 

B 84 000 1.4 2 . 3 62 ,00 139 , 70 201 ,70 200 , 20 

x) = suur1.mm.an kolmanneksen kesk1p1 tuus 
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Työmaalla A pelkkä raivaussahatyö on ollut 
37 ,80 mk ja työmaalla B 1,50 mk halvempaa 
kuin menetelmä , missä on käytetty Voima
vesuria ja raivaussahaa. Voimavesurin 
käyttö tulee suhteellisesti sitä edulli
semmaksi, mitä tiheämmästä taimistosta on 
kysymys . Kustannuksiltaan optimikäyttö
alue lieneekin erittäin tiheä taimisto, 
missä puusto ei ole kovin kookasta. 

LOPPUPÄÄTELMIÄ 

Vai kka aineisto on suppea, voidaan kuiten
kin todeta, että Voimavesuri tarjoaa 
käyttökelpoisen mahdollisuuden taimiston 
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perkaus- ja harvennustyön koneellistami
seen . Lyhyen seurannan perusteella ei 
kestävyydestä voida tehdä lopullisia joh
topäät öksiä . Tutkimuksen aikana korjaus
ajan osuus oli kuitenkin verraten suuri. 
Yleisin rikkoutumisen syy oli kolmioraudan 
murtuminen ja siitä johtunut ketjujen pu
toaminen. Laitteen taloudellisen käy
t ön edellytyksenä onkin sen hyvä kestä
vyys. Kun tähän tavoitteeseen päästään, 
on Voimavesurilla ihmistyökustannusten 
nopean nousun vuoksi mahdollista aikaan
saada tulevaisuudessa tietynlaisissa tai-
mistoissa kustannussäästöjä. Lisäksi 
Voimavesuri pienentää i hmistyöpanosta, 
mikä osaltaan helpottaa taimistenhoito
töissä esiintyvää työvoimapulaa. 

VOH-1AVESURI BRUSH 1-roK FOR TENDING YOUNG STANDS 

The Voinavesuri brush hook, developed and 
manufactured by T:mi Risto Pihkala , can be 
used in tendine young stands for opening 
up stand pathways . The spaces between 
them are then treated by clearing saw . 

The time expenditure of the 
is affected above all by the 
young stand . Large trees slow 
distinctly . The density of 

Voimavesuri 
size of the 
up the work 
the young 

stand as such does not affect the Voima
vesuri's time expenditure. 

In this study , the time saving achieved by 
using the Voimavesuri compared with clear
ing saw wor k alone appeared to be clearly 
greater in a dense young stand than in a 
thin stand . The use of the Voimavesuri 
was more economi c in a dense young stand 
than in a thin stand. 
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