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METSÄMAANMUOKKAUKSEN TAVOITTEET JA 
NYKYINEN MUOKKAUSKALUSTO 

Simo Kaila Juhani Päivänen 

PuwttuottamisWiden tarvekartoitukset 
osoittavat, ettl1 ma.anmuokkauksen vuotuista 
suoriterrdttrlUJ. saattaa olla tarpeen nostaa 
nykyisestl1 90 000 ha :sta noin 180 000 ha:iin 
vuoteen 1985 mennesstt. List:lksi tuLisi 
entistl1 enenmitn kiinnittl11i. huomiota tyl'n 
laatuwt eU siihen, mitl1 tyl'jttl-jeltl1 odo
tetaan ja toisaalta minklt'Laiseen tyl'jttlkeen 
eri 'Laiteratkaisui'L'La e.ri olosuhteissa 
voidaan pMstl1. 

Katsauksessa tarkastellaan muokkauksen 
tavoitteita, suoritemlUtrien kehitystl1, me
nete~ valintaan vaikuttavia tekijl'itl1 
seklt nykyistl1 muokkauskalustoa. Lopuksi 
esitetl1ltn erltitl1 seklt tutkimuksen sUwttaa
miseen ettl1 laitekehittel-yyn Uittyvilt 
ntJ.klJkohtia. 

MAANMUOKKAUKSEN TAVOITTEET 

lstutuksessa 

Metsämaan muokkauksella on pyritty ensi
sijaisesti viljelytyön rationalisointiin. 
Muokkauksen avulla metsänistutuksen vaatima 
ihmistyöpanos vähenee noin puoleen muok
kaamattomaan maahan tehtävään istutukseen 
verrattuna . Muokkauskustannukset saadaan 
yleensä takaisin ihmistyön säästönä jo 
viljelyn yhteydessä . 

Vähintään yhtä tärkeä tavoite on kuitenkin 
taimien alkukehityksen varmentaminen ja 
nopeuttaminen. Ensi vaiheessa istutustai
mien selviytymistä vaikeuttavat lähinnä 
maaperän ja maanmuokkauk.sen muk.a.an muun 
mu.assa 

- vedensaannin niukkuus, 
- maanpinnan kuluminen ja kuivumis -

halkeilu sekä 
- rouste ja istutuskuoppiin kertyvä vesi. 

1stutuatuloksen varmentamisen lisäksi maan
muokkauksella tulisi aikaansaada mahdolli
simman pitkävaikutteinen kasvualustan para
neminen . Tältä osin lähinnä maaperästä ja 
ilmastoalueesta r~~ppuen maanmuokkauksen 
tärkeitä tavoitteita ovat myös 

- maan ilmavuuden lisääminen, 
-maan lämpötilan nostaminen, 
-mahdollisesti tarvittavan paikallis-

kuivatuksen aikaansaaminen, 
- pintakasvillisuuden kilpailun vähentä

minen ja taimien Valonsaannin turvaa
minen , 

- hyönteistuhojen (erityisesti tukkimie
hentäin) ennakkotorjunta sekä 

-orgaaniseen ainekseen sitoutuneiden 
kasvinravinteiden kierron nopeutta
minen. 

Kaikkiaan hyvältä muokkaus j älj eltä vaadi
taan, että istutus tulisi voida suorittaa 
kohtaan, joka on taimen välittömään ympä
ristöön nähden keskimääräistä maanpinnan 
tasoa korkeammalla ja jossa humus ja kiven
näismaa olisivat vielä lisäksi toisiinsa 
sekoitettuja ja jossa muokkausjälki olisi 
riittävästi tiivistetty. 

Kylvössä 

Kylvössä muokkausjäljen kuivahtam.inen ja 
kuluminen sekä maan lruivumishalkeilu ja 
routiminen ovat i.lmeisesti haitallisempia 
kuin istutuksessa. Kokeissa kylvökset ovat 
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yleensä taimineet paremmin paljastetulla 
kivennäismaalla ja vaon pientareella kuin 
palteessa. Tämä ei kuitenkåan vielä osoita, 
että maanpinnan keskimääräistä tasoa ylem
pänä olevat paikat olisivat huonoja kasvu
alustoja kylvöstä syntyneille taimille. 
J os kapillaarinen veden nousu saadaan säi
lymään riittävänä tai maan vedenpidätys
kykyä nostettua kivennäismaan ja humuksen 
sekoittamisella, parantunee taimimistu
loskin . 

Luontaisessa uudistamisessa 

Luontaisessa uudistamisessa suojuspuusto 
rajoittaa osaltaan muokkauksen suoritusta. 
Muokkaus voi sen vuoksi olla ainoastaan 
"kevyttä" , lähinnä kuntan ja pintakasvil
lisuuden poistavaa . Kuoppien muodostumista 
tulisi kuitenkin erityisesti varoa. Pal
jastetun kivennäismaan kuohkeuttaminen ja 
humuksen sekoittaminen siihen olisi myös 
eduksi. 

TYÖMÄÄRIEN KEHITYS 

Sekä metsänviljelyssä että maanmuokkauk
sessa ollaan vielä kaukana määrällisistä 
tavoitteista, mikäli puun käyttö palautuu 
aikaisemmalle tasolleen ja er i hakkuu
tapojen osuuksien tähänastinen kehitys 
jatkuu. Vuotuisen uudistusalan voidaan 
arvioida vuonna 1985 olevan 250 000 ha, 
josta 180 000 ha olisi viljeltävää . Jos 
metsämaan muokkausta oletetaan tarvittavan 
90 %:lla viljeltävästä ja 20 %:lla luon
taisesti uudistettavasta pinta-alasta , sen 
määräksi saadaan noin 180 000 ha. 
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Kuva 1. Kulotus, metsämaan muokkaus ja 
metsänviljely vuosina 1957-1976 
(Metsätilastollinen vuosikirja 1975) 

Koneellisen maanmuokkauksen ohella myös 
kulotus saattaa uuden tekniikan kehittyessä 
metsähygienisen merkityksensä vuoksi uu
destaan tulla tärkeäksi uudistusalan val 
mistamisen työmuodoksi. 

MENETELMÄN VALINTA 

Maanmuokkausmenetelmän valinnan tulisi 
perustua kyseessä olevan kohteen muokkaus
tarpeeseen, menetelmien tekniseen käyttö
kelpoisuuteen ja kokonaisketjun taloudel
lisuuteen . 

Lautasauraus ja Laikutus soveltuvat käytet
täviksi lähinnä silloin , kun maanmuokkauk
sella ei tavoitella paikalliskuivatusta 
tai maan ilmavuuden parantamista , vaan 
tarkoituksena on ensisijaisesti viljelyn 
nopeuttaminen. Lautasauraus ja laikutus 
ovat yleensä käyttökelpoisia viljellen tai 
luontaisesti uudistettavilla kuivahkoilla 
kankailla ja niillä kuivilla kankailla, 
joilla taimettumista halutaan parantaa. 
Lautasauraus tulee myös kysymykseen tuo
r eilla kankailla, silloin kun maa on liian 
kivistä aurattavaksi, sekä lehtomaisilla 
kankailla, kun tarkoituksena on nopeuttaa 
istutusta. 

Auraus parantaa maan ilmavuutta , vähentää 
maan pintakerroksen kosteutta sekä kohottaa 
maan lämpötilaa . Hienojakoisilla, tiiviil
lä ja kylmillä mailla auraus on Pohjois
Suomessa usein välttämätön ennen metsän
viljelyä. Auraus sopii yleensä tuoreille 
kankaille sekä kui vahkoille kankaille, 
kun maa on hienojakaista ja alavaa. Se 
soveltuu myös lehtomaisille kankaille 
silloin, kun ohuehkon pintamaan alla on 
tiivis ja huonosti vettä läpäisevä kiven
näismaakerros . Lehtomaisilla kankailla 
aurauksella voidaan myös torjua pintakas
villisuutta. 

Aurakalusto jakautuu piennar- ja palleau
roihin . Palleauraus sopii erityisesti veden 
vaivaamille, paksukunttaisille ja vähäkivi
sille maille, missä työjälki tulee riittä
vän hyväksi lähinnä palteisiin tehtävää 
istutusta varten . Tarpeen vaatiessa on 
huolehdittava myös aurausta tehokkaammasta 
maan kuivatuksesta ojituksella . Piennar
auraus on käyttökelpoinen myös kivisessä 
maassa. 

Mt.ttA.stystA suoritetaan lähinnä kai vureilla. 
Se on k.äyttökelpoinen muokkaustapa veden 
vaivaamilla kangasmailla sekä Ohutturpei
silla soill.a ojituksen yhteydessä samojen 
alueiden metsänviljelyä edeltävän.ä maan
käsittelynä. Myös ojitettavien alueiden 
läheisyydessä si jaitsevat tuoreiden kankai
den pienehköt uudistusalat voidaan käsi
tellä mätästämällä. 



Kuva 2. Työtehoseura ry:n TTS-25 metsä-äes . 
Valok . Työväline Oy 

Kuva 3 . Rovaniemen Konepaja Ky:n RI<P"'!Detsä-äes. 
Valok. Rovaniemen Konepaja Ky 

Kuva 4. Työtehoseura ry:n TTS-35 H metsä-äes 
varustettuna pitkäpiikkisillä lautasilla. 
Valok. loletsäteho 

Kuva 5. Työtehoseura ry : n TTS-pa.lleäes. 
Valok . Työväline Oy 

Kuva 6. 
(Jehu). 

Rovaniemen Kon.epaj a Ky : n RKP-lautasaura 
Valok. Metsäteho 
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Kuva 7. Enso-Gutzeit Osakeyhtiön valmistuttama 
Enso-äes. Valok. Metsäteho 

Kuva 9. 
Valok. 

Rovaniemen Konepaja Ky:n RKP-palleaura. 
Metsäteho 

Kuva ll. Metsihalli tukeen kehi ttämisjaoston toimesta 
rakennettu erillismoottorilla varustettu ketjujyrsin. 
Valok. Metsähallituksen kehittämisjaosto 
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Kuva 8. Työtehoseura ry:n TTS- lautasjyrsin. 
Valok. Työväline Oy 

Kuva 10. L. Marttiini-Ybtymin lliM-kaksoisaura . 
Valok . L. Marttiini-Ybt)'l:lå 

Kuva 12. JtetjujyraU>en tl'i)ji.liei. Valok . Metsä
hallituksen kehi tthdaja011 to 



Metsämaan jyrsiminen ei ole vielä yleisty
nyt käytännön maanmuokkauksen työmuodoksi . 
ViiLukyn~ yksisiipisellä peltoauralla on 
peltoheittojen metsityksessä paras maan
muokkausmenetelmä. 

NYKYINEN MUOKKAUSKALUSTO 

Laikkurit 

Laikutus oli 1960-luvun puoliväliin saakka 
yleisin koneellisen maankäsittelyn muoto 
Suomessa . Tavanomaisimmin laikutuksessa 
paljastetaan kivennäismaa riittävän kokoi
selta alueelta ja itse maaperän muokkauk
seen ei pyritäkään . Laitteet tekevät 
yleensä kahta rinnakkaista laikkuriviä. 
Nyttemmin lähinnä lautasauraus on kuiten
kin korvannut laikutuksen. Yleisimmin 
käytettyä laikkuria (m/Sinkkilä) ei val
misteta enää. 

Ruotsissa koneellinen laikutus on edelleen 
suosiossa . Perinteellistä laikkurilinjaa 
edustaa System Svedlund AB:n valmistama 
Leno-laikkuri. Laikutuspyörä laukeaa hyd
raulisesti ja laikun pituus määräytyy por
taattom.asti vali ttavissa olevan aikavälin 
perusteella. Laikkuri on varustettu yli
kuormituskytkimellä . 

Täysin toiseen periaatteeseen pohjautuu 
hydraulisesti toimiva Ösa 655 -laikkuri. 
Kummassakin käsivarressa on kolme erilli
sesti toimivaa laikkurin kynttä; keskim
malnen kulkee muiden edellä ja poistaa 
hakkuutähteet sekä rikkoo humuksen. Ulom
maiset kynnet on muotoiltu niin, että ne 
kasaavat kivennäismaan matalahkoksi har
janteeksi, joka on tarkoitettu viljelykoh
daksi. Tähän laikkuriratkaisuun sisältyy 
siten jo pyrkimys maaperän varsinaiseen 
muokkaamiseen ja muotoiluun. 

Robur Maskin AB on kehittänyt valmista
maansa Bräcke- laikkuriin paljastettua 
kivennäismaata muokkaavan j a kasaavan lisä
laitteen , joka muistuttaa suurehkoa kenttä
lapiota tai kourukuokkaa. 

Laikkureilla saattaa olla tiettyj ä etuja 
jatkuvaa muokkausjälkeä tekeviin laittei
siin verrattuna. Tällaisiksi voidaan kat
soa Siemensyntyisten ei-toivottuja puula
jeja olevien taimien vähäisemmät mahdolli
suudet vallata.. uudistusala. Ruotsissa 
painotetaan, että laikkuri t selviytyvät 
tuoreista hakkuutähteistä lautasauroja 
paremmin . 

Lautasaurat 

Lautasaur~ja, joista käytetään myös yleis
nimitystä metsä-äkeet, on sekä vapaasti 
että konevoimalla pyöri villä ( "vetävillä") 

lautasilla toimivia. Edelliset voivat olla 
joko lisäpainoilla tai hydraulisesti paino
tettavia. Laitteet paljastavat yleensä 
kivennäismaata kahtena jatkuvana urana, 
joiden reunaosat lähinnä sopivat viljely
alustoiksi. Vetävillä ja painotetta
villa laitteilla pyritään lisäksi vähäki
visessä maassa saamaan ai.kaan vakojen reu
naan viljelyalustaksi kelvolliset palteet. 

Työtehoseura ry:n valmistamat TTS-25 (kuva 
2) ja TTS- 35 metsä- äkeet ovat tällä het
kellä ylei simmin käytettyjä lautasauro ja . 
Niiden peruskoneiksi soveltuvat edellä 
mainitussa järjestyksessä vähintään 60 kW:n 
ja 75 kW:n moottoreilla varustetut kuorma
tai laahustraktorit . 

Rovaniemen Konepaja Ky:n RKP-metsä- äes (kuva 
3) koostuu runko-osasta, jonka molemmille 
sivuille liitetyn telirakenteen etupyörä 
on korvattu vapaasti pyörivällä maanmuok
kauslautasella . Iskuja ja ylikuormitusta 
vastaan laite on varustettu paineakuilla . 
Lautaset voidaan nostaa hydraulisesti kul
jetusasentoon . Peruakoneena voidaan käyt
tää niin sanottua 3/4-telakonetta. Veto
kone kytketään äkeeseen ilman perävaunua . 

Työtehoseura ry . valmistaa myös järeää 
TTS- 35 H metsä-äestä (kuva 4) . Lautaavar
ret on kiinnitetty nivelillä runkoon ja ne 
ovat hydraulisesti painotettavat. Lautas
ten painotus säädetään ohjaamosta ja valit
tu painotus säilyy vakiona maanpinnan vaih
dellessakin . Lautaset on jousitettu ja au
rauskulma on säädettävä . Myös työleveyttä 
voidaan säätää siirtämällä lautasvarsia 
rungon liukukiskoilla. 

Saman valmistajan TTS-palleäes (kuva 5) on 
järeä erikoisäes. Siinä kaksi auraavaa 
äeslautasta ja niiden väliin asennettu 
vannas poistavat hakkuutähteet ja kuntan. 
Takana kulkevat äeslautaset kokoavat maan 
istutuspenkiksi . Laite on yk.siri vinen, 
mutta riittävän tehokkaan vetokoneen perään 
voidaan kytkeä kaksi TTS-palleäestä. 

Rovaniemen Konepaja Ky:n RKP- lautasaura 
(Jehu-lautasaura, kuva 6) on tyypiltään niin 
kutsuttu vetävä lautasaura. Laitteen oma 
moottori pyörittää kahta hydraulitoimista 
maanmuokkauslautasta. Rungon telipyörät 
tiivistävät lautasten muodostamat palteet. 
Lautasten kierrosnopeutta säätämällä voi
daan vaikuttaa vaon syvyyteen ja palteen 
paksuuteen. Tavoitteena on ollut yleis
muokkauslaite, joka veden vaivaamilla 
mailla toimisi palleauraa ja k.aruilla 
mailla lautasauraa korvaavana. Vetävyy
tensä ja erillisen moottoriosa vuoksi se 
ei aseta kovin suuria vaatimuksia perua
koneelle . Tehon tulisi kuitenkin olla 
vähintään 40 kW ja painon 3 000 kg . 

Enso-äes (kuva 7) on tavanomaisen ja vetävän 
lautaaauran yhdistelmä. Muokkauslaite on 
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kiinnitetty järeän kuormatraktorin runkoon 
telipyörien etupuolelle. Kummallakin puo
lella muo~ausosa koostuu kahdesta erilli
s~~n vars~~n laakeroidusta muokkauslauta
aesta. Taempaa lautasta pyöritetään lait
teiston omalla polttomoottorilla neste
IIIOOttorin välityksellä. Etumainen, vapaas
ti pyörivä lautanen siirtää hakkuutähteet 
sivuun ja poistaa kuntan ja taempana kul
keva vetävä lautanen kääntää maata edelli
sen paljastamaan jälkeen. Traktorin teli
pyörästö tiivistää välittömästi muokkauk
sessa syntyvän kivennäismaan ja humuksen 
seoksen. Vetokoneeksi soveltuu järeä 
pyörätraktori. 

Työtehoseura ry:n TTS-lautasjyrsin (kuva 8) 
on toimintaperiaatteeltaan edellisen kal
tainen, mutta se on peruakoneen vetämä. 

Metsänviljelyaurat 

Metsänviljelyauroja on kahta päätyyppiä, 
piennar- ja palleauroja. Aurat tekevät 
yleensä yhtä jatkuvaa vakoa, jonka molem
min puolin muodostuvat palteet tai pienta
reet ovat viljelykohtina mahdollisia. Au
raussyvyyden säätö tapahtuu näissä pyörän
ripustuksella, jota hallitaan hydraulisella 
työsylinterillä. Työmaalta toiselle siir
ryttäessä aura nostetaan työsylinterin 
avulla kokonaan pyörien varaan. 

L. Marttiini-Yhtymän KlM 170 ja 240 -pien
narauroilla aikaansaadaan vesivako, piennar 
ja palle. Sekä L. Marttiini-Yhtymä että 
Rovaniemen Konepaja Ky valmistavat palle
auroja (kuva 9), jotka kasaavat nostamaosa 
maan palteeksi suoraan vaon reunaan. Auran 
pyörät tiivistävät palteen viljelyalustaksi. 

Metsänviljelyaurojen uusinta suuntaa edus
taa L. Marttiini-Yhtymän kehittämä HLM
kaksoisaura (kuva 10). Se tekee kahta 
vakoa ja kolmea palletta. Vakoväli voi
daan säätää 2 ••. 3 metriin. Peruskoneeksi 
soveltuvat noin 20 tonnin telakoneet. 

Jyrsimet 

Met sämaan muokkaukseen on kehitetty sekä 
kiekko- että ketjujyrsimiä. Osa näistä 
poistaa ainoastaan kuntan, osa myös kuoh
keuttaa ja sekoittaa maata. 
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L. Marttiini-Yhtymä on kehittänyt yhteis
toiminnassa Metsähallituksen kehittämis
jaoston kanssa KLM-jyrsimen. Myöhemmin 
kehittämisjaosto on rakentanut laitteesta 
uuden erillismoottorilla varustetun version 
(kuva ll). Jyrsin te.kee noin 230 cm leveää 
muokkausuraa. Sen keskelle muodostuu 20 .•. 
30 cm korkea ja runsaan metrin levyinen 
jyrsinpenkki, jonka molemmin puolin on 
noin 20 cm syvät vaot (kuva 12). 

KEHITTÄMISTYÖN SUUNNAT 

Olemassa oleva muokkauskalusto tyydyttänee 
kohtuullisesti miestyönä suori tettavan 
metsänviljelyn keventämis- ja rationali
sointivaatimukset. Metsänviljelyn tai 
luontaisen uudistamisen muokkausjäljelle 
asettamat vaatimukset ovat sitä vastoin 
toistaiseksi jääneet sekä tutkimuksessa 
että laitekehittelyssä liian vähälle huo
miolle. Toisaalta ei ole systemaattisesti 
selvitetty myöskään sitä, millaiseen työ
jälkeen eri laiteratkaisuilla voidaan eri
laisissa olosuhteissa päästä. 

Nykyisen tietämyksen mukaan tulisi muokka
uksessa pyrkiä humuksen ja kivennäismaan 
sekoittamiseen, muokkautuneen maan nosta
miseen keskimääräistä maanpinnan tasoa 
ylemmäksi sekä syntyvän muokkausjäljen 
tiivistämiseen. Metsänviljelyauroilla on 
tähän varsin hyvin päästy kahden viimeksi 
mainitun vaatimuksen osalta. Palleauraus 
ja tarpeen vaatiessa muokkaukseen liitty
vä ojitus näyttävät erityisesti humidisil
la alueilla käyttökelpoisilta. Metsänvil
jelyaurauksen kehittäminen edellyttää vie
lä kokonaisselvitystä erilaisen vetokalus
ton sopivuudesta. 

Uusista laiteratkaisuista lähinnä lautas
aura- ja jyrsintyyppiset pyrkivät lisäk
si kivennäismaan j a humuksen tehokkaaseen 
sekoitukseen. Kuitenkin palteen riittävän 
paksuus- ja tiivistämisvaatimuksen sekä 
hyvän tuotostason samanaikainen toteutta
minen on vaikeassa maaperässä toistaiseksi 
jäänyt saavuttamatta. Erityistä huomiota 
tulisi edelleenkin kiinnittää kehitettä
vien laitteiden monikäyttöisyyteen. Jat
kuvaa työjälkeä tekevien laitteiden ohella 
tulisi selvittää katkonaista työjälkeä 
tekevien laitteiden mahdolliset edut. 

TIE AIMS OF SITE PREPARATIOO NlJ TIE PRESENT r-w:HINERY 

The paper surveys the demands to be made of s i te preparation vork, factors that affect 
the choice of methods and the preparation equipment. Finally, some vievs are presented 
on the lines of the study and equipment development vork . 
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English Summary: 

THE AIMS OF SITE PREPARATION AND THE PRESENT MACHINERY 

By Simo Kaila and Juhani Päi vänen 

Site preparation is considered as an action taken for the 
primary purpose of improving the survi val and growth rate of 
a new stand . Cultivation refers to the use of equipment to 
leasen and mix the soil in order to improve the structure and, 
thus, the overall growing conditions for trees. Fig. 1 shows 
the development of reforestation (broken line), cultivation 
(solid line) and prescribed burning (dot- dash line) in Finland 
during the period 1955-1976 . It is assumed that the need for 
cultivation in connection with reforestation will in the near 
future be almost double the present-day level . 

Until the mid-1960s , scarification was the most common 
cultivation method. Scarifiers only expose the mineral soil 
underlying the humus layer . 

Forest disc pLows have now displaced scarifiers. Disc plows 
usually make two continuous furrows which reach the mineral 
soil (Fig. 2 the TTS-25 forest disc plow, manufacturer 
Työtehoseura ry.; Fig . 3 the RKP forest disc plow, manufacturer 
Rovaniemen Konepaja Ky ; Fig . 4 the TTS- 35 H forest disc plow, 
manufacturer Työtehoseura ry.). Some of them also ridge the 
soil (Fig . 5 the TTS bedding disc plow, manufacturer Työtehoseura 
ry.). Forest disc plows in which the discs are rotated with a 
power engine have also been developed (Fig . 6 the Jehu forest 
disc plow, manufacturer Rovaniemen Konepaja Ky; Fig. 7 the Enso 
forest disc plow, developed by Enso-Gutzeit Osakeyhtiö; Fig . 8 
the TTS rotary disc tiller, manufacturer Työtehoseura ry. ) . 

Especially in orthern Finland , where the climate is moist and 
the mineral soil needs drainage, reforeatation pLowa are used 
(Fig . 9 the RKP reforestation plow, manufacturer Rovaniemen 
Konepaja Ky) . The planting is done either in tbe exposed 
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mineral soil on both sides of the furrow or, on wetter sites, 
on the furrow s1ice. Reforestation p1ows have been further 
developed; the double furrow p1ow is an examp1e (Fig. 10 the 
HIM double plow, manufacturer L. Marttiini-Yhtymä.). 

The 1atest cultivation machines are rototiZZers. The idea is 
to mix the humus 1ayer and the underlying mineral soi1 and to 
ridge the mixture to form a p1anting bed (Figs. 11 and 12 the 
Chain rototil1er developed by L. Marttiini-Yhtymä and the 
development section of the National Board of Forestry). 


