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METSÄMAANMUOKKAUSMENETELMÄ T JA -LAITTEET 

Eero E. Heino Jussi Seppälä 

Muokkaus parantaa ensisijaisesti metsämaan 
vesi- ja happitaloutta ja helpottaa juur
ten kasvumahdollisuuksia. Lis~si sillä 
voidaan nostaa maan lämptJtilaa~ parantaa 

. maan ravinteisuutta ja vähentäti pintakas
villisuuden kilpailua. ~tetttiV~ muok
kausmeneteUnä ja -laite m~tyy kussakin 
kohteessa ensisijaisesti maalajin mukaan. 

Vaotuksen ja aurauksen tuotokset ovat jä
reämpi~ vetokoneita kdytettäessä suurem
mat ja yksikktJkustannukset edullisemmat 
kuin kevyempiä vetokoneita kdytet~ess~. 
MuokkaustytJn tehostaminen edellyttää ka
luston kehittämistä ja sen kdyttJn parem
paa suunnittelua. 

Katsauksessa tarkastellaan Suomessa ylei
simmin käytettyjä metsämaanmuokkausmene
telmiä ja -laitteita. Tiedot pohjautuvat 
Suomessa ja osittain muualla tehtyihin 
tutkimuksiin ja mittauksiin sekä koneiden 
valmistajien antamiin tietoihin. Suurena 
apuna on ollut metsähallituksen "Ohjekirje 
kangasmaiden uudistusalojen maankäsitte
lystä" . 

METSÄMAANKÄSITTELYN TAVOITTEET 
JA MÄÄRÄT 

Maankäsittelyllä 
tä toimenpiteitä, 
vina parannetaan 
tai helpotetaan 

tarkoitetaan kaikkia nii
joilla maahan kohdistu

metsittymisedellytyksiä 
metsänviljelyn teknistä 

suorittamista. Maankäsittelyn vaikutus 
pyritään ulottamaan metsikön uudistamis
vaihetta pidemmälle . Perinteellisin maan
käsittelytapa on ollut kulotus , jonka lciWt
tö on nykyisin varsin vähäistä . 

Kymmenen viime vuoden yleisin metsämaan
käsittelytapa on ollut muokkaus . Sillä 
tarkoitetaan niitä toimenpiteitä , joilla 
maata koneellisesti käsittelemällä paran
netaan metsittymisedellytyksiä sekä kasvu
olosuhteita . Uudistuskohteen mukaan maan
muokkauksen tavoitteet ovat: 

- maan kuohkeuttaminen 

-maan happitalouden parantaminen 

-maan vesitalouden parantaminen 

- maan lämpötalouden parantaminen 

- maan ravinnetalouden parantaminen 

- pintakasvillisuuden aiheuttaman kilpai-
lun vähentäminen 

Näiden lisäksi metsämaan muokkauksella py
ritään vähentämään istutuksessa ja kylvös
sä vaadittavaa ihmistyöpanosta . Muokkauk
sen tavoite on siis kaksitahoinen : metsit
tymisen turvaaminen ja viljelytyön helpot
taminen . 

Yhtenä muokkausmääriä lisänneenä tekijänä 
on ollut kulotuksen käytön väheneminen 
(kuva 1) . Muokkauspinta-alojen kasvua ai
heuttavat myös lisääntyvät metsänviljely
määrät, ammattitaitoisen työvoiman puute 
sekä uudistustöiden keventämisen tarve. 
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1000 ha 

Kuva 1. Metsämaan muokkaus ja ku1otus Suomessa 
vuosina 196D-1973. (Metsäti1asto11inen vuosi

kirja 1972 ja Metsätehon katsaus 1/1974) 

MUOKKAUSMENETELMÄT JA NIIDEN 
VALINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 

Muokkauksella voidaan säädellä maan vesi
ja happitaloutta . Maan lajitekoostumuksel
la ja rakenteella katsotaan olevan suurin 
vaikutus maan vesi - ja happitalouteen. 
Vaikka huokostilaa maassa olisikin riittä
västi, paksu kuntta saattaa estää metsä
maan kaasupitoisuuksia säätelevän tuule
tuksen . Vesi- ja happitalouden säätelyn 
merkitys korostuu pohjoiseen mentäessä, 
koska ilmaston humidisuus kasvaa. Maan 
ollessa tiivis mekaaniset esteet saattavat 
muodostaa viljelytaimien juurten kasvulle 
yhtä suuren esteen kuin hapen puute, jol
loin maan kuohkeuttaminen on tarpeen . 

Muokkauksen on todettu parantavan maan 
lämpötaloutta . Lämpötilan nousu vaikuttaa 
edullisesti kahdella tavalla: se edistää 
juuristen kasvunopeutta ja mikrobien elin
ehtojen parantuminen lisää humuksen hajoa
mista . 

Maan kunnostustoimenpidettä valittaessa 
on ennen kaikkea kiinnitettävä huomiota 
maaperän vetisyyteen ja laatuun . Er ittäin 
kivisten maiden aurausta on aina vältettä
vä. Eri olosuhteisiin suositeltavat muok
kausmenetelmät ja välineet nähdään taulu
kaista 1 ja 2 . 

Laikutus 

Laikutus oli 1960-luvun puoliväliin saakka 
yleisin koneellisen maankäsittelyn muoto . 

2 

Sen osuus on kuitenkin jatkuvasti vähenty
nyt vaotuksen ja aurauks en lisääntyessä. 

Laikutuksessa tulisi paljastaa kivennäis 
maa riittävän kokoiselta (noin 40 x 40 
cm:n)alueelta pintakasvillisuuden kilpai
lun estämiseksi . Varsinaista muokkawsta 
ei tapahdu, koska laikutuksella ei sanot
tavasti pyritäkään vaikuttamaan maaperäl
lisiin kasvutekijöihin . Konelaikuissa on 
enemmän viljelykohtia valittavana kuin 
kuokkalaikuissa. Laikutus paljastaa ki
vennäismaata niin vähän, ettei vesoittu
mista pääse paljon tapahtumaan . Laikutus 
soveltuu hyvin helposti vettä läpäiseville 
maille. Sen sijaan sellaisissa kohteissa, 
JOlssa maan vedenpidättämiskyky on suuri, 
laikut toimivat vain veden kerääjinä. 

Vaotus lautasauroilla 

Lautasauroja on käytetty varsin yleisesti 
Etelä- ja Keski -Suomen olosuhteissa usean 
vuoden ajan . 

Lautasaurat tekevät matalahkoa vakoa, jon
ka toiselle reunalle nousee ohut palle. 
Vako saadaan aikaan vapaasti pyor1v1en 
lautasten avulla, jotka aiheuttavat myös 
lievää maan sekoittumista . Varsinaista 
kuivatusvaikutusta vaotuksella ei katsota 
olevan. Kylvö- ja istutuskohdalle lautas
auran vaossa löytyy vaihtoehtoja, eikä 
taimi joudu vedellä täyttyvään kuoppaan. 
Vaotus ei ole riittävä toimenpide huonos
ti vettä läpäisevillä mailla. 

Jyrsiminen 

Metsämaan jyrsiminen ei ole yleistynyt 
Suomessa . Se on kuitenkin yksi vaihtoehto 
lajittuneiden, helposti vettä läpäisevien 
uudistusalojen muokkauksessa . 

Jyrsimiä on kahta perustyyppiä, kiekko- ja 
ketjujyrsimiä . Kummallakin jyrsintyypillä 
on tavoitteena pintakasvillisuuden ja kun
tan rikkominen ja sekoittaminen kivennäis
maan kanssa. Samalla maa kuohkeutuu. Jyr
sintää voidaan käyttää myös erityisen vai
keissa kasvuolosuhteissa lisämuokkauskei
nona aurauksen jälkeen. Jyrsimet ovat ar
koja kivisyydelle . 

Auraus palle- ja piennarauroilla 

Metsämaata on muokattu auraamalla jo tois
takymmentä vuotta . Auraukset aloitettiin 
ns . piennarauroilla, joilla saadaan aikaan 
vesi vako, piennar ja palle . 
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TAULIJIO<!) 3 

Henetel.mi 

1 Laikutua 

2 Vaotua 

3 ;r:!-

.Auraua 
~ pieooar-

auroi.lla 

Aurau.~ 

5 pa.Ue-
auroill.a 

6 Mltistys 

TAUWJOO) 1 

Maalaji 

11 . Sora- ja hie.t.kaaaa, 

sora- ja hiekka

moreeni 

12. Xarkea hi.etaz=aa Ja 

karkea hiet.az:~oree

ni 

13. Rieno bietaaa.a, 

hieau• ja aa~, 

hieno hieta::10reeni 

sek.l hiesu- ja aari

moree.ni 

TAUWJOO) 2 

Xaa.l.&ji 

21 . Sora- ja karkea 

hiekka&aa, 

sora- ja karkea 

hi ekk.acoreeni 

22. Hieno hie.Uamaa, 

karkea hiekkamaa 

ja hieno hiekka-

.oreeni 

23. Hieno hiet..a:.aa, 

hieta- , hieau- ja 

aariaoreeni 

Suomen etellpuoliako 

U..Sittelytapa 

a) kåsittelemåttå 

b) t.iTennliao.a.an paljastaminen1 ) 

teimuoltkaus2 ) tai kfiaittelea!tti 

a) k.i Yen.nåisma.an paljastaminen 

tai muokka.us 

b) vaotWI3 ) 

a) muokkaus 

b) vaotus 

c) mi.tistya 

Suomen pohjoispuolisko 

Kåsittelytape. 

a) kisittelemAtti!. 

b) kivennliamu.n paljastaminen 

a) kisitte1emittå 

b) muokkaus tai 

YaotWI 

a) vaotus 

b) vaotua tai 

c) altlatya ja vaotus 

Väline 

laikkuri 

lauta.aaura, jyrsi n 

lailtkuri 

lautaaaura, jyrsin 

piennaraura 

lautaaaura 

pienna.raura tai 

palleaura 

tra.ktorika.iTUri 

VUine 

laik.kuri 

lauta.aaura, jyrsin 

piennaraura 

pi ennaraura 

palleaura 

traktorikai YUTi 

Tb•l k.ataaukae.saa kl;rtetyt termit: 1) • laikutus 
2) • vaotUI lautaaauroilla, jyrsillinen 
3) • auraus 

Tietoja Suceeaaa kJ.7tetyhtlmuokkaualaittei1ta 

Pi- Le- lror- Pa.i- Vudi.ttu·a Valmistettu Bin·ta 
Muok.kaualai te ke.UI, 

1fosto- Veto- vetokoneen Y:e.en 1971& 
19n-os-o1 tuuo , Ye.J"I 1 ""• laite kone ri.hiDDI.i ·- mennea1i, 

" . . k& teho, li:W(lw) l<p1 mk 

e.rillinen &etll- 52 n. 20 000 
Laikkuri a/Slnkkill 2.~5 2 . 35 1.35 1 1)0 t. jUCI1to-

traktori (70) .. 350 ( o.rrio) 
Yintturi 

'rl'S--.et•i-l.e.a 25 2.10 2.6o 1.30 1 100 erillinen mehl- 59 .. 200 23 200 
~.t~ro- traktor i (Bo) 

'l'TS-1:etsl-ies 35 2.28 3.10 1.56 1 7~ -·- JDetsl- 7~ .. 200 30600 traktori (100) 

ko)Ja.en au.taloua- 59 
2~ 500 TTS-.etaiJ,-nin L5Jo 0.99 o.eo 900 piateen traktori (Bo) .. 25 

DOatolaite 
au.t&l.oua- 7~ n. 30 000 

IJM- ketjujyrsi• 1.25 2.25 1.25 ,70 -·- t . aetai- (100) 1 (o.rrio) 
traktori 

3.00•) au. noeto- metal- tai 96 
llM-17()-pieDD&raur& 5.00 1.70 2250 eylinteri t.e.l.atrak:- (130) 15 39 000 

tori 

ICUf-21&0-pie.nnara.ura 5.8o 2.~ 3 . 20•) 2950 -·- tela- 96 75 5' 960 
t ·rattor i 

(130) 

3.20•) oca noato- &etal- tai 96 
llM-170-po.lleaura 6.00 1.70 3 000 aylinteri 

telatrak- (130) 5 ~' ~30 tori 

- - 52 iD• 100 000 
'l'rakt.orikahurl - - - - (70) - (~rualto-

ne.ineen) ., 
I.orteudet tul.jetusuennoea.a 

Vobdsu.ja/ 
"7]'ji 

Suo=e fq/sau. 

Ty6~eura rr ./ 
Ty6Tllioe 0T 

-·-
~oseura rr ./ 
Ty6Tllinefq 

L. Marttiini-IhtyU./ ..... 
L. Martt.iini- Iht7d/ ·- -·-
L. Marttiini-Tht7d} ..... 
Uae.it.a n..l.mi.ata,Jia 
ja "7]'jil 
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TAUWKKO 4 Erilaisten netsämaan muokkausyksiköiden tuot~kset 
ja kustannukset keskimääräisissä olosuhteissa 
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Vetokone Tuntikustannukset, mJt Suhteelli- Tuote~ 2 ) Suhteelli-

Muokkauslaite set tunti- tehoaJ.kas set heh-
Järeys- Hinta- Muokkaus- Veto- kustannuk- kohti, taarikus-
luokka luokka, mk laite kone set yht. ha/h tannukset 

TTS-metsä- äes 25 Keskiraskas 200 000 13,00 62 ,00 76 0 , 54 96 
Raskas 300 000 13,00 83,00 98 0.71 94 

TTS-metsä-äes 35 Raskas 300 000 15,00 83 ,00 §] 0 .68 ~ 
KLM-170-piennaraura Raskas 300 000 21,00 83,00 lo6 0 .62 116 

Erittäin raskas 350 000 21,00 93,00 116 0.85 93 

1) Syksyn 1974 kustannustason mukaan 
2) Tehoaika = auraus + kääntyminen (kun ei aurata samanaikaisesti) + työmaan sisäinen siirto . 

Työjälkeä TTS-metsä-äkeellä 5 000 m/ha ja piennarauralla 2 500 m/ha. 

Kuva 2 . Laikkuri m/Sinkkilä . Vetokoneena 
laabustraktori . Valok. Valmet Oy 

Kuva 3. Tl'S-metsä- äes laahustraktorin 
vetämänä . Valok. Työviiline Oy 

Kuva 4. Tl'S-metsäjyrsin kiinnitettynä 
traktorin kolmipistenostolaitteeseen . 
Valok . Työviiline Oy 

Kuva 5. J<I.l.l-170-piennaraura kuormatrak
torin vetämänä. Valok. Metsäteho 



Piennarauran jäljessä on pientareen kat
sottu olevan ens1S1Jainen uudistuskohde, 
mutta myös palteeseen istutusta on suosi
teltu tiivistyneillä veden vaivaamilla 
mailla, erityisesti Pohjois-Suomessa. 
Koska piennarauran tekemä palle on usein 
epäyhtenäinen, löyhä ja ohut, Pohjois
Suomen olosuhteita varten on kehitetty 
erityinen palleaura. Palleauralla aurat
taessa ei synny laisinkaan piennarta , 
vaan maa kasaantuu palteeksi suoraan 
vaon reunaan. Auran pyörät painavat pal
teen tiiviisti maahan, joten kapillaari
yhteys säilyy. Valinnan mahdollisuuksia 
taimen sijoittelussa on kuitenkin vähemmän 
kuin piennaraurauksessa. 

Auraus on tehokas muokkaustoimenpidef jol
la pyritään ensisijaisesti parantamaan 
kasvuolosuhteita veden vaivaamilla metsä
mailla. Tällaisissa kohteissa onkin vai
kutettu myönteisesti taimiston kehitykseen 
ainakin sen alkuvaiheessa. Sen sijaan 
ohutkunttaisten, helposti vettä läpäise
vien kohteiden aurauksesta ei ole riittä
västi kokemuksia. Tällaisten maiden au
raamisella saatetaan aiheuttaa metsämaan 
liiallista kuivumista , varsinkin jos aura
ussuunnat ovat tehokkaasti vettä pois joh
tavia. Metsäauxausta tulisikin käyttää 
vain kohteissa , joissa maan vesitalous muo
dostaa ongelman, eikä pelkästään uudista
mistöiden teknisenä helpottajana . 

Mätästys 

Mätästys on vähän käytetty metsämaan muoK
kauskeino. Se on käyttökelpoinen samois
sa olosuhteissa, joissa vaadittaisiin au
rausta, mutta kohteet ovat pieniä eikä au
rausyksiköitä ole lähellä saatavissa. 
Mätästys suoritetaan tavallisella trakto
rikaivurilla , joka nostaa kauhallisen ja 
kääntää sen maan pinnalle . Metsänviljely 
tehdään edullisimpaan kohtaan tai kohtiin 
mättään koon mukaan. Heikosti vettä lä
päisevillä mailla istutuskohta olisi saa
tava maanpintaa korkeammalle . ättään koon 
tulisi olla vähintään 0 . 5 m3 . 

TEKNISIÄ TIETOJA MUOKKAUS· 
LAITTEISTA 

Yksityiskohtaiset tekniset tiedot selviä
vät taulukosta 3 (s. 3) . 

Laikkuri m/Sinkkilä 

Laikkuri m/Sinkkilä (kuva 2) on kaksirivi
neo maanpinnan valmistamiseen käytettävä 
laite. Se poistaa hakkuutähteet, pinta-

kasvillisuuden ja kuntan paljastaen kiven
na1smaan. Sen toiminta perustuu hydrauli
seen jarrutukseen. Varaventtiili laukai
see laikkuripyörän sen kohdatessa esteen. 
Laikun pituus ja syvyys ovat säädettävissä. 

TT5-metsä-äes 25 ja 35 

TTS-metsä-äkeet (kuva 3) ovat metsämaan 
vaotusta suorittavia kaksirivisiä lautas
auroja. Vapaasti pyörivät lautaset eli 
repijäpyörät kääntävät pintakasvillisuuden, 
kuntan ja kivennäismaata sivulle ohueksi 
palteeksi. Äkeiden kokonaispainoja voidaan 
olosuhteiden mukaan nostaa lisäpainojen 
avulla 2 500 kg:aan (TTS-25) ja 3 500 
kg:aan (TTS-35). Lautasten aurauskulma on 
säädettävissä. 

TT5-metsäjyrsin 

TTS-metsäjyrsin (kuva 4) on ns . kiekko
jyrsintyyppiä , ja siinä on neljässä ri
vissä jyrsinteriä , jotka sekoittavat pin
takasvillisuuden, kuntan ja kivennäismaan 
keskenään noin 40 cm:n leveydeltä . Voiman
siirto tapahtuu jäykästi traktorin ulos
otosta hihnapyörän akselilla, joka pyörit
tää jyrsinteriä kuudella kiilahihnalla. 
Iskut esteisiin vaimentuvat kumikytkimen 
ja kiilahihnojen avulla. Jyrsintä on 
myyty etupäässä ulkomaille . 

KLM-ketjujyrsin 

KLM-ketjujyrsimen vastakkaisiin suuntiin 
pyörivät ketjut irottavat ja sekoittavat 
kivennäismaan ja humuksen ja siirtävät sen 
30 ... 40 cm korkeaksi yhtenäiseksi penkik
si. Tarvittava pyörintäliike ketjuille 
otetaan nivelakselin välityksellä trakto
rin ulosotosta. Koneen rungon muodostaa 
voimansiirtokotelo, jonka molemmissa päis
sä on napa-akselit, joihin työketjut on 
kiinnitetty . Säädettävät pyörät kannatta
vat konetta työskentelyn aikana. 

Piennaraurat KLM-170 ja KLM-240 
sekä palleaura KLM-170 

Piennaraurat KLM-170 (kuva 5) ja - 240 eroa
vat toisistaan siten, että KL.t.!- 240 en kool
taan suurempi. Siirtojen ja aurauksen hel
pottamiseksi kaikki KU~-aurat on varustet
tu pyöräparilla . Aurassa on hydraulinen 
työsylinteri , jolla auraa voidaan kohottaa 
pyöräpariin nähden ylös maasta . Palleaura 
KLM-170 eroaa piennaraura KLM-170 :stä sii
nä, että sen siivet on muotoiltu alare~
taan suoriksi, jolloin piennarta ei synny . 
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TUOTOKSET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET 

Taulukossa 4 (s. 4) esitetyt tuotokset on saavu
tettu keskimääräisissä olosuhtei5sa, jotka 
on laskettu Metsätehon työvaikeustutkimus
ten perusteella . TTS- metsä-äkeiden ja KU4-
170-piennarauran tuotos perustuu yhteensä 
kymmenen vetokoneen seurantaan. Työjälkeä 
on laskettu TTS-metsä-äkeillä 5 000 m/ha 
ja atiralla 2 500 m/ha . Muokkausyksiköiden 
tuntikustannuksia laskettaessa on käytetty 
samoja laskentaperusteita kuin metsätrak
toreiden ohjemaksuja laskettaessa ja syk
syn 1974 hinta- ja palkkatasoa. 

Järeämmällä vetokoneella on saavutettu niin 
vaotuksessa kuin aurauksessakin suuremmat 
tuotokset kuin kevyempää vetokonetta käy
tettäessä. Yksikkökustannukset muodostuvat 
järeämmillä vetokoneilla edullisemmiksi. 
TTS-metsä-äkeen yksikkökustannukset ovat 
olleet jonkin verran pienemmät kuin vas
taavat piennarauran yksikkökustannukset . 

KEH ITT ÄMISTEHT Ä VIÄ 

Tutkimuksen olisi mahdollisimman nopeasti 
selvitettävä, mitä menetelmiÄ. eri kohteis-
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sa tulisi käyttäÄ.. Asiaa on tarkasteltava 
koko metsänuudistamisen työketjun kannalta 
uudistusalan valmistamisesta aina taimis
ton käsittelyyn . Samalla olisi kehitettävä 
kasvupaikkojen määrittämistä muokkaustavan 
valitsemiseksi, koska maalajin määrittämi
nen maastossa on vaikeaa. 

Koska muokkauskohteet ovat pinta-alaltaan 
pieniä ja maaperäominaisuuksiltaan vaihte
televia, olisi kehitettävä sellainen muok
kauslaite, jolla voidaan muokata sekä hel
posti että vaikeasti vettä läpäisevät maat . 
Laitteet tulisi suunnitella kuormatrakto
reilla vedettäviksi. Kuormatraktoreihin 
olisi myös kehitettävä vetolaitteita, 
joilla muokkauskaluston kytkentä vetoko
neeseen käy helposti. 

Muokkauskaluston käyttöä olisi huomatta
vasti tehostettava entistä paremmalla 
työmaakohtaisella suunnittelulla ja konei
den käytön oh j elmoinnilla . 

Metsämaan muokkausta koskevaa koulutusta 
tulisi tehostaa. Koulutus olisi suunnat
tava erityisesti urakoitsijoihin ja työn
johtoon . 

FOREST SOIL PREPARATION METI-KDS AND EOOIPMENT 

Preparation improves primarily the water 
and oxygen economy of forest soil and pro
motes root growth. It can also raise the 
temperature of the soil, improve the n~
ent content and reduce the competition from 
the ground vegetation . The preparation 
method and equipment used are decided in 
each case principally by the type of soil. 

The outputs of fUrrowing and ploughing are 
greater and the per-unit costs mor e eco
nomic with heavier t ractors than with 
lighte.r uni ts . The equipment must be de
veloped and its use better planned i f soil 
preparation is to be made m.ore effecti ve. 
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