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NSR- projekti 

RAIVAUSSAHAAN KYTKETTY 
KANTORUISKUTUSLAITE 

Eero E. Heino 

Tutk~s liittyy Pohjoismaiden leuvoston 
aloitteesta llorjassa, Ruotsissa, Suomessa 
ja Tanskassa asianomaisten valtioiden ra
hoittamina suoritettaviin yhteispohjois
ma~s~~n metsäte~~illisiin kehittämistut
kimuksiin. lläiden tutkimusten koordinoi
va elin on Nordiska Skogsarbetsstudiernas 
Råd (NSR) . Esillä oleva tutkimus kuuluu 
harvennuksen ja taimiston käsittelyn ko
nee llistamista koskevaan projektiin, jonka 
johtava maa on Ruotsi. 

Tutkimuksessa pyritään selvittämään raiva
ussahaan kytketyn kantoruiskutuslaitteen 
käytt6kelpoisuutta taimiston käsitte l yssä. 
Kantoruiskutuslaitteella varustetul~a rai
vaussahalla voidaan tuntuvasti vähentää 
mekaanis-kemiallisen taimistankäsittelyn 
vaatimaa työpanosta siitä, mitä erillisinli 
toimenpiteinä tehty raivaussahaty6 ja leh
tipuukantojen ruiakutus vaativat . Uene
telmän käytt6 alentaa myös taimiston kä
sitte l ykustannuksia. Tulokset viittaavat 
edell een siihen, että tutkitussa menetel
mässä uudelleen vesoittuminen jää pienem
mäksi kuin vertailumenetelmässä, jossa 
ruiskutettavien lehtipuukantojen l6ytämi
nen tuottaa vaikeuksia raivaussahaty6n 
jälkeen . 

Prototyyppiasteella ollutta tutkittua kan
toruiskutuslaitetta on kehitettävä edel
l een. Torjunta-ainesäili6 olisi ergonomi
sista syistä sijoitettava ja muotoiltava 
selässä kannettavaksi . Laite olisi kehi
tettävä sellaiseksi, että se olisi hel
posti kytkettäVissä kaikkiin yleisimpiin 
raivaussahoihin. 

Tairoistoja käsiteltiin, ts. perattiin ja 
harvennettiin vuonna 1973 noin 300 000 ha . 
Suunnitelmien mukaan työ~~rät kasvavat. 
Lehtipuiden uudelleen vesomisen takia 
useimmat tairnistot on jouduttu käsittele
mään kahteen, jopa useampaan kertaan . 
Tät ä ongelmaa on pystytty mer kittävästi 

Kuva 1. Taimisten mekaanis- keoiallista kä
sittelyä kantoruiskutuslaitteella varuste

tulla raivaussahalla. Valok. Metsäteho 
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1 ,. MuoYinen paineaäiliö 
2 ,. Painetta kestävä letku 
3 : Liipaiain liuokaen 

annostelua Yarten 
4 = Sahaoterälle johtava 

putki 
5 ""' Suutin 
6 = Koottori 
7 = KantoYaljaa t 

Kuva 2 . Kaaviokuva raivaussahaan 
kytketystä kantoruiskutuslaitteesta 

vähentänään vesuri- tai raivaussahatyön 
jälkeen suoritetulla lehtipuiden kemialli
sella kantosivelyllä tai - ruiskutuksella . 
Vesuria tehokka~an r a ivaussahan käytön 
lisääntyessä nopeasti on katsottu tar peel
liseksi tutkia Hetsätehon i deRkilpailussa 
vuonna 1973 palkittua lehtipuiden kanto
ruiskutukseen tarkoitettua raivaussahan 
lisö.laitetta . 

LAITTEEN KUVAUS 

Laite oli sitä tutki t ·~aessa prototyyppias
teella . Sen oli rakentanut laitteen kek
sij ä oetsäteknikko Alpo Mäkinen Hyrylästä . 
Laitetta esittävistä kuvista 1 ,ja 2 sel
viää osittain sen toimi ntaperiaate . Vesa
kentorjunta-ainetta sisältävä 3 l:n muovi
säiliö riippuu olkapäältä kupeella . Siihen 
on kiinnitetty käsipumppu paineen saami 
seksi säiliöön. Kaadettaessa lehtipuuta 
painetaan raivaussahan vasempaan kädensi
jaan kiinnitettyä li i paisinlaitetta . Se 
annostelee torjunta-aineen oetalliputkea 
myöten suuttimen kautta raivaussahan te
r älle ja siitä edelleen kaadetun puun kan
toon . Tutkiouksessa käytetyn kantoruisku
tuslaitteen paino ilman torjunta-ainetta 
oli noin 2 kB . 

LAITTEEN TUTKIMINEN 

Aineisto kerättiin vuonna 1974 puolustus
ministeriön metsätoimiston työmaalta Ori
mattilasta. Tutkimuskohteena oli kaksi 
erilaista taimistoa, jotka oli perustettu 
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Kuva 3 . Lehtipuukantojen ruiskutusta 50 cm:n 
pituisilla jatkoputkilla ja 2.5 l:n säiliöillä 
varustetuilla Maxi/T2-vesapistooleilla. Valok . 

Metsäteho 

vuonna 1966 männyn kylvöllä, ja ne oli 
perattu kertaalleen vuonna 1970 . Toisessa 
taimistossa oli perkauksen yhteydessä suo
ri tettu myös kylvötaimituppaiden harventa
minen, joten se on rinne.stettavissa istu
tustaimistoon . Harventamattomasta taimis
tosta on käytetty nimitystä kylvötaimisto . 

TutkimQ~sessa verrattiin kahta menetelmää, 
työtä kantoruiskutuslaitteella varustetul
la r aivaussahalla ,ja rai vaussahamenetelmii.ä, 
jossa kannot käsiteltiin vesapistooleilla 
(kuva 3). Vesakentorjunta-aineena käytet
tiin Vesankontuho Specialia 20-prosentti
sena vesiliuoksena, johon oli sekoitettu 
leimausväriä . Koehenkilöllä, joka oli 
molemmissa oenetelmissä sama, oli jonkin 
verran kokemusta raivaussahan käytöstä , 
mutta ei kantokäsittelystä . 

Taimistot käsiteltiin kesäkuun alussa, ja 
elokuun lopulla selvitettiin uudelleenve
soittumisen ja vesakentorjunta-aineista 
vioittuneiden mäntyjen määr ä . 

Aineisto käsitti yhteensä 119 koealaa , 
joiden yhteispinta-ala oli 0 . 27 ha . 

TUTKIMUSTULOKSET 

Ajanmenekki 

Tutkittujen menetelMien ajanmenekit eri 
olosuhteissa selviävät kuvista 4 ja 5 . 
Maastoluokalla I tarkoitetaan maastoa , 
missä pintaesteitä , kiviä ja kantoja, ei 
ole me~kittävästi ja maaston kaltevuus on 
alle 20 %:n . 
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Kuva 4. Taimistankäsittelyn eri menetelmien 
ajanmenekit istutustaimistossa, jossa maas
toluokka oli I, poistettujen puiden pääpuu
laji lehtipuu ja keskiläpimitta kannonkor-

keudelta ~ 2.0 cm 

Pelkkään raivaussahatyöhön verrattuna 
kantoruiskutuslaitteella varustetun rai
vaussahan käyttö istutustaimistossa on 
lisännyt ajanmenekkiä keskimäärin 44 %. 
Vastaava ajanmenekin lisäys kylvötaimis
tossa on ollut 26 %. Raivaussahatyö ja 
sen jälkeen vesapistooleilla suoritettu 
kantoruiskutus sen SIJaan on lisännyt 
ajanmenekki ä pelkästä rai vaussahatyöstä 
istutustaimistossa keskimäärin 87 % ja 
kyl vötaimistossa 106 %. Raivaussahaan 
kytketyn kantoruiskutuslaitteen käyttö on 
siis huomattavasti nopeuttanut taimiston 
mekaanis-kemiallista käsittelyä . 

Uudelleen vesoittuminen ja 
vioittuneet taimet 

Seuraavat tiedot koskevat eri menetelmin 
käsitel tyä kylvötaimistoa. 

Kaadetuista lehtipuista 
vesoittuneiden kantojen 
osuus, % 

Vesoja keskimäärin ve
soittunutta kantaa 
kohti, kpl 

Pystyyn jätetyistä män
nyistä torjunta-aineesta 
vioittuneiden osuus, % 

Kantoruisku- Raivaus
tuslaitteella saha + 
varustettu vesapis-
raivaussaha toolit 

16 48 

3. 5 4.9 

8 3 

Käytettäessä kantoruiskutuslaitteella va
rustettua raivaussahaa uudelleen vesoittu
mista on tapahtunut selvästi vähemmän kuin 
vertailumenetelmää käytettäessä. Tähän 
saattavat olla syynä~. seuraavat t ekijä t . 

- Kantoruiskutuslaitteella on torjunta-
ainetta kulunut noin 60 % enemmän kuin 
vesapistooleilla 
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Kuva 5 . Taimistankäsittelyn eri menetelmien 
ajanmenekit kylvötaimistossa, jossa maasto
luokka oli I, poistettujen puiden pääpuulaji 
lehtipuu ja keskiläpimitta kannonkorkeudelta 

< 2 .0 cm 

60 

- Vesapi stooleita käytettäessä ei toden
näköi sesti ole löydetty kaikkia lehti
pui den kantoja kaadettujen puiden alta 

Torjunta-aineen vioittamia männyntaimia 
oli vähän . Kantoruiskutuslaitteen käyttö 
on aiheuttanut vioittuneita taimia 5 pro
senttiyksikköä enemmän kuin käytettäessä 
vesapistool e i ta. 

Kustannukset 

Eri menetelmien kustannuksia on vertailtu 
vuoden 1974 hinta- ja palkkatason pohjalta . 
Keskeytysten osuutena on käytetty 18 %:a 
työmaa-ajasta eli samaa kuin hakkuussa . 
Vesakentuho Specialin ohjehinta oli 2 400 
mk/100 1 . Raivaussahan kustannuksia~ ole 
otettu vertailussa huonioon, koska tutki
tuissa työmenetelmissä käytettiin samaa 
r aivaussahaa . Samoin ei ole otettu huomi
oon kantoruiskutuslaitteen ja vesapistoo
lien kustannuksia niiden alhaisen hinnan 
ja suhteellisen pitkän poistoajan vuoksi . 

Kustannusvertailu koskee kylvötaimistoa , 
missä maastoluokka on I , poistettavien pui
den pääpuulaji lehtipuu, määrä 35 000 kpl/ 
ha ja keskiläpimitta kannonkorkeudelta 
< 2 . 0 cm. Tällaisessa taimistossa Vesaken
tuho Specialin menekki on tutkitulla rai
vaussahaan kytketyllä kantoruiskutuslait
t eella 7 . 7 1/ha j a ves apis tooleilla 4 .8 1/ha. 
Kustannusver tail un tulokset ovat seuraavat . 

Kantoruiskutuslait
teella varustettu 
raivaussaha 

Raivaussaha + 
vesapistoolit 

Työ Torjunta- Yh-
aine teensä 

Suhteelliset kustannukset/ha 

62 83 145 

52 152 
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Kantoruiskutuslaitteella varustetulla rai
vaussahalla työskentely on ollut kokonai 
suutena ottaen edullisempaa kuin vertailu
menetelmän kii.yttö, jossa uudelleen vesoit
tuminen oli lisäksi suurempaa . 

LAITTEEN KEHITTÄMINEN 

Tutkittu kantoruiskutuslaite vaatii kehit
tämistä ennen sen markkinoille laskemista. 
Kehittrumiskohteita ovat mn . seuraavat. 

- Torjunta- ainesäil i ön sijoittaminen sel
kään ja sen muotoilu tähän sopivaks i 
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- Painepunpun kiinnittäninen esimerkiksi 
raivaussahaan tai vasemnalle kupeelle 

-- Torjunta- aineen p_rmostelun nopeuttami
nen liipaisinlaitetta kehittämällä 

- Annostelulaitteiden säätömahdollisuus 
käytettävän torjunta-aineliuoksen mukai
sesti 

Olisi paikallaan myös selvittää, miten 
torjunta-ainesuihku tulisi ohjata, jotta 
siitä joutuisi mahdollisimman suuri osa 
käsiteltäviin kantoihin. Laite olisi 
saatava sellaiseksi, että se olisi helppo 
kytkeä kaikkiin yleisimpiin raivaussahoi
hin. 

Sllfv!P-SPRAYJt.IG DEVICE FITTED TO TiiE BRUSH SA~I 

The study 1s associated with the joint 
Nordic forest technology developrnent stud
i es to be conducted on the initiative of 
the Nordic Council in Denrnark, Finland, 
Norway and Sweden . The studies ,.,ill be 
financed by the respective governnents . 
The coordinating organ for these studies 
is the Nordiska Skogsarbetsstudiernas 
Råd . This study belongs to the project 
for the mechanisation of thinnings and the 
cleaning of younG stands. Sweden is lead
ing the project . 

The aim was to study the serviceabili ty of a 
stump-spraying device fi tted to a brush saw 
in the cleaning of young stands. A brush 
saw with a stump-spraying device can reduce 
considerably the work input required in 

mechanical-chernical cleaning of a young 
s~and compared with separate cleaning
sawing and spraying of hardwood stumps . 
The method also lowers the cleaning costs _ 
The results obtained indi cate that there 
is less overgrouing with s prouts when this 
method is used compared with the control 
method with which it is difficult to find 
the hardwood stumps to be sprayed after 
the brush- saw work has been done . 

The stump-spraying device is a prototype 
which must be developed _ Er gonomic reasons 
require that the container with the pesti
cide is positioned and shaped for carrying 
on the worker's back . The device should 
be easy to fit to the cornrnonest brush saws _ 
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