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TUUNARI-MAANMUOKKAUSLAITE 

Jarmo Hämäläinen 

T uun.aJU.-maarunuo k.k.a..uo w..tU ..t.a. tu t .a..t..t-U.n. p,uA-
t.u!U.6 e.Uila.n.n.an. avu.U.a. . LcUt.te.e.n. työ j ä.tk.e.ä 
evtvioil-U.n. 6il.mäv~e.6f.Ä.. . 

s e.Uila.n.n.a..Ma oli k.aui k.o n.e.yuik.k.öä. Käyt.tö
ajan. o6uudet työaja6ta olivat 52 % ja 12 %, 
6~oje.n. 20 % ja 12 % ja k.uk.e.yty6te.n. 28 % 
ja 16 %. Muok.k.a..uoiai..t.te.e.n. k.oJtjauo oli ytu-
6in. k.uk.e.yty6te.n. 6yy , ja 6uhe.n. k.utu.i 22 % 
ja 14 % k.äyt.töajan. ja muok.k.a.uoiai..t.te.e.n. k.o!t
jauoajan. 6umma6f.a. . 

Ko n.ude.n. k.u k..imää!täil> et k.ä yt.töt.u.n.til.uoto 12.6 et 
6e.Uila.n.n.an. a..ik.an.a olivat 0. 1- ja 0. 3 ha. 

La.il.te.e.Ua voidaan. tehdä v.itje.tyk.e.lpo.il>.ia 
mät.tä.it.ä.. On.n.i6t.u.n.ude.n. mät..t.ä..ide.n. o6 uuo 
!tilppuu täh.in.n.ä maan. k..iv.il>yydut.ä. . Kive.n.
n.ä.Ä..l>maan. palja6f.a.min.e.n. on.n.i6t.uu 6an.ge.n. hyvin. 
k..ivi6e.66äk..in. ma.a66a . 
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NSR- projekti 

YLEISTÄ 

Maanmuokkauslaitteiden kehittämisen yhtenä 
päätavoitteena on sellaisten muokkauslait 
teiden aikaansaaminen , joiden työjälkeä 
pystyttäisiin mahdollisimman pitkälle sääte
lemään maapohjan muokkaustarpeen mukaan . 
Tuuna r i (Sinkkilä 2) on raken t eeltaan ja 
toimintaperiaatteeltaan laikkuri, joka on 
rakennettu kaksitoimiseksi siten , että sillä 
pystytään sekä paljastamaan maanpintaa että 
tekemään kasaumia . 

Valmistaja : Teräskomponentti Ky 

Käytössä syksyllä 1985 : Suomessa proto
tyyppilaite ja 4 0- sarjan laitetta; Ruot
sissa 2 0- sarjan laitetta . 

Hinta : Syksyllä 1985 Suomessa 130 000 mk 

Kuva 1. Tuunari-maanmuokkauslaite. Molemmat valok. Metsäteho 
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Kuva 2. Tuunari-maanmuokkauslaite. 
Mittapiirros (mitat mm:einä> 

RAKENNE 

Muokkauslaite koostuu kahdesta vetovarresta, 
vetovarsien päähän kiinnitetyistä piikki
pyörist ä ja nostolaitteesta (kuva 2). 
Kummassakin piikkipyörässä on neljä piikki
paria, ja maanpinta paljastetaan ja kasauma 
muodos tetaan piikkipyöriä hydraulisesti jar
ruttamalla. Jos piikki tarttuu jarrutetta
essa sellaiseen esteeseen, että jarrutus
sy l interin paine kohoaa yli säädetyn varo
paineen (15 MPa), varaventtiili aukeaa ja 
piikkipyö r ä p ääsee pyörähtämään esteen yli . 

Kuva 3. Maa nmuok kauslaitteen hall i ntay ks ik kö 
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Vetokoneen kuljettaja ohjaa laitteen toimin
taa ohjaamoon sijoitetun elektronisen hallin
tayksikön avulla (kuva 3) . Hallintayksiköllä 
säädetään piikin tunkeutumiskulma ja jarru
tusaika maapohjan ja muokkausjälkitavoitteen 
mukaan . Jarrutus voidaan jakaa kahteen vai
heeseen. Ensimmäisessä laikutuspiikit tun
keutuvat etuviistossa asennossa maahan . Piik
kien tunkeu tumiskulmassa on kolme asentoa; 
viistoimmassa piikki tunkeutuu nopeasti sy
välle (mätästysasento), pystymmiss ä asen
noissa piikit eivät mene niin syvälle ja 
laikusta tu l ee matalampi . Toisessa jarrutus
vaiheessa piikki on raapivassa asennossa, ja 
tätä vaihetta voidaan käyttää mätästyksessä 
mät tään tasaamiseen tai laikutuksessa hyvin 
ohuen kunttakerroksen rikkomiseen . 

Molemmissa j arrutusvaiheissa jarrutusaikaa 
voidaan säätää portaattomasti 0 . 5:stä 9 . 0 
sekuntiin. My ös jatkuva jarrutus on mahdol
linen . Jarrutusaikaa voidaan säätää myös 
kolmiasentoisella pikavalinnalla, jos ajo
nopeus tilapäisesti muuttuu . 

Muokkauslaite j a nostolaite kiinnitetään 
metsätraktorin runkopalkkeihin . Nostolaite 
toimii vetokoneen hydrauliikan avulla ja 
nostovoima välittyy ketjuin . Ketjut rajoit 
tavat my ös ristinivelillä kiinnitettyjen 
vetovarsien sivuittaisliikkeitä . 

TEKNISET TIEDOT 

Laitteen mitat ja massat 

Pituus 
Piikkipyö rien l evey s 
" e t äisyys 

Kokonaismassa 
Piikkipyö r än ja ve t oa i san 
massa yhteensä 

o s t o laitteen mas s a 

Vetokone 

2 925 mm 
600 mm 

2 000 mm 

3 200 kg 

1 200 kg 
800 kg 

Va lmistajan ilmoi tuksen mukaan ve t okone en 
tehon on oltava 70 - 110 kW . 

TUTKIMINEN JA AINEISTO 

Me t sä t eho t es t asi kah t a Tuuna r i - maanmuokkaus 
lai t e tta muokkauskau t ena 1985 . Tes t aus oli 
t ä r i n äpii rtureiden avulla t eh t y seuranta tut
k imu s Me t sätehon aiemmin to t eu tt amia maan
muok kauksen seuran t oja vas t aavalla me ne t el
mällä (ks. esim . 1e t sätehon t iedo t usta 393) . 

Muokkauslai ttee t oliva t v uonna 1985 r akennet 
tuja 0- sa r jan lai ttei t a . Ve t okone i na oliva t 
Ösa 250 , vm . 1985 (kone 1) ja Lokomo 928 , 
vm . 1979 (kone 2) . 



Koneyksiköt työskentelivät Pieksämäen ja 
Sonkajärven metsänhoitoyhdistysten työmailla 
vaihtelevissa muokkausolosuhteissa . Urakan
antajien ajotiheysohje molemmille koneyksi
köille oli 4 m. Vedenvaivaamat uudistusalat 
ja - alan osat pyrittiin mätästämään ja kui
vemmat alueet laikuttamaan . 

Tutkimusaineistoa kertyi yhteensä noin 1 500 
työtuntia. Niiden aikana muokattiin yhteen
sä noin 450 ha (taulukko 1) . 

TAULUKKO 1 Seurantatutkimuksen aineisto 

Työ-
Kone Työaika Muokkaus- kohteiden 
n:o h ala , ha keskikoko , pv 

ha 

1 77 888 314 1.9 

2 65 64 2 134 3. 1 

Yhteensä 142 1 530 448 2.2 ja keskim. 

TULOKSET 

Ajankäytön jakautuminen 

Koneiden ajankäyttö tulkittiin piirturikie
koilta ja jaoteltiin käyttöaikaan, siirto
aikaan ja keskeytyksiin. Käyttöaikaan kuu
luvat varsinaisen muokkausajan lisäksi enin
t ään 15 min:n keskeytykset ja enin tään 15 
minuutin siirrot . Koneyksikköjen käyttöajan 
osuus työajasta oli 52 % ja 72 % (taulukko 
2) . 

TAULUKKO 2 Työaj an j akauma 

Käytt ö- Siirto- Ke skey- Yhteensä 
Kone aika aika t ykset 
n:o 

Osuus . % 

1 52 20 28 100 

2 72 12 16 100 

Keskeytysajasta 77 % ja 93 % kului koneyksi
kön - pääasiassa muokkauslaitteen - huol
toon ja korjaukseen (taulukko 3) . Muita 
keskeytysten syitä olivat koneen kiinnijuut
tuminen, työn suunnittelu ja henkilökohtai
set keskeytykset . Muokkauslaitteesta joh
tuvien korjaus ten osuus koneen 1 käyttöajan 
ja muokkauslaitteen korjausajan summas ta oli 
22 % ja koneen 2 14 %. Molemmat laitteet 
olivat seurantajakson aikana yhden viikon 
ajan tehtaalla korjattavina . Jos siitä 
aiheutunutta työn keskeytystä ei oteta huo
mioon, vastaavat ko rjausosuudet ovat 12 % 
ja 3 %. 

TAULUKKO 3 Keskeytysajan jakauma 

Vetokoneen Muokkaus-

huolto ja laitteen Muu Yhteensä Kone huolto ja keskeytys 
n: o 

korjaus korjaus 

Osuus , % 

1 24 53 23 100 

2 19 74 7 100 

Kone 1 työskenteli osan seuranta-ajasta kah
dessa työvuorossa ja sen keskimääräinen työ
päivän pituus oli 11 . 5 tuntia. Toinen kone
yksikkö toimi pelkästään yksivuorotyössä , 
keskimäärin 9.9 tuntia päivässä. 

Tuottavuus 

Koneen keskimääräinen käyttötuntituotos 
oli 0 . 7 haja koneen 2 0 . 3 ha . Huomattava 
tuottavuusero johtunee osaksi muokkauslait
teen käyttöeroista: kone 2 mätästi enemmän 
ja ajoi sen tähden yleensä viistompia piik
kien tunkeutumiskulmia käyttäen, mikä lisää 
vetovastusta. Tuottavuuteen vaikuttavat 
myös työkohteiden maaston vaikeus ja kuljet
tajan ajotapa . 

Siirrot 

Konetta 1 siirrettiin paaasiassa perus
koneella ja konetta 2 siirtoautolla. Yli 15 
minuutin siirtojen keskimääräiset siirtomat
kat ja -ajat - sisältää ajoajan ja siirron 
suunnittelu- ja Valmisteluajan olivat 
seuraavat: 

Kone , 
n:o 

2 

Työjälki 

Siirto
matka, km 

5. 5 

8.6 

Siirto
aika, h 

1.3 

1.5 

Laitteiden työjälkeä ei mitattu , vaan sitä 
arvioitiin silmävaraisesti olos uhteiltaan 
erilaisilla työkohteilla . Laitteella pys
tytään tekemään viljelykelpoisia mättäitä . 
Kun maan kivisyys, hakkuutähteet ja pinta
esteet lisääntyvät, onnistuneiden mättäiden 
osuu s vähenee . Kasaumien välimarkaksi ajo
suunnassa tulee vähäkivisessä maassa noin 3 
metriä . Uusissa laitteissa laikutuspiikkejä 
on lyhennetty , jotta mättäitä saataisiin 
tehtyä tiheämmin . Runsaskivisessä maassa , 
jossa mättäiden määrä jää pieneksi , laite 
kuitenkin paljastaa kivennäismaata tehok
kaasti. Kivennäismaalaikun keskiosaan muo
dostuu piikkien raapaisukohtien väliin yleen
sä laikun alimpia osia korkeammalla oleva 
viljelykohta . 
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KÄYTTÖTEKNISIÄ OMINAISUUKSIA 

Laitetta voi hallita ja muokkausjälkeä saa
tää helposti ohjauspaneelista. Ristinivelet 
vetovarsien kiinnityksessä sallivat niiden 
vapaan liikkeen eri suuntiin, mikä on työ
jäljelle eduksi silloin, kun pintaesteitä 
on runsaasti . Vapaasta liikkeestä aiheutui 
kuitenkin hankaluuksia etenkin kaltevassa 
maas tossa käänneltäessä koneyksikköä muok
kauslaite ylhäällä ja siirtojen yh teydessä . 
Samasta syystä piikkipyörät saattoivat epä
tasaisessa miastossa ponnahtaa päällekkäin 
ja takertua toisiinsa . 

TULOSTEN TARKASTELUA 

Maanmuokkauslaitteen käytön edullisuuteen 
metsänviljelyssä vaikuttavat laitteen käyttö
kustannukset, tuottavuus ja laitteella 
aikaansaatava muokkaus tulos, t yöjälki . Nämä 
seikat eivät ole t äysin toisistaan riippu
mat tornia, vaan esimerkiksi kulj et taj an ajo
tapa saattaa vaikuttaa paitsi tuottavuuteen 
myös työjälkeen ja käyttökustannuksiin. 
Muokkauslaitteen käytön edullisuuden ratkai
see se , miten suuret ovat uudistamisen koko
naiskustannukset. Kalliskin muokkaus on 
aiheellista, jos sillä pystytään riittä
västi parantamaan viljelyn onnistumista, 
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nopeuttamaan taimikon kehitystä ja vähentä
mään siten täydennys- ja taimikonhoitokus
tannuksia. 

Tuunari-maanmuokkauslaite näyttää tämän 
selvityksen perusteella toimivan teknisesti 
verraten hyvin. Tuunari- maanmuokkausyksikön 
tuottavuutta ja käyttöastetta voidaan tutki
muksen perusteella alustavasti arvioida . 
Käyttötuntikustannuksiin vaikuttavat ratkai
sevasti vetokoneen ja muokkauslaitteen pää
omakustannukset, kuljettajan työkustannukset 
ja muut kiinteät kustannukset, ja ne näyttä
vät olevan samansuuruiset kuin hy draulisesti 
painotettavien äkeiden vastaavat kustannuk
set. Korjaus- ja huoltokustannuksia sekä 
poltto- ja voiteluainekus tannuksia ei sen 
sijaan ilman yksityiskohtaisempaa seuranta
tutkimusta voida luotettavasti arvioida. 
Kuitenkin, kun otetaan huomioon eri kustan
nustekij ö iden suhteellinen merkitys, näyttää 
siltä , että Tuunari- maanmuokkausyksikön käyt
tötuntikustannukset eivät poikkea merkittä
västi hydraulisesti painotettavan äesyksikön 
kustannuksista . 

Laitteen käyttöalueen ja kokonaistaloudelli
suuden kannalta on tärkeätä se , kuinka hyvin 
sillä pystytään tekemään viljelykelpoisia 
kasaumia eri maasto-olosuhteissa ja erityi
sesti tiiviillä ja runsaasti heinittyvillä 
mailla . Sen selvittäminen edellyttää vielä 
lisätutkimuksia. 

TUUNARI SITE PREPARATION EOUIPMENT 

Test report on the equipment . 
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