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K o n e t e s t a u s 

I YLEISTÄ 

SE LOS TE 

1/1973 

Moottorimyyrä on moottorisahan lisälaitteena istutustyössä 
käytettävä laite, joka tekee laikun ja istutuskuopan. 

Lännen Sokeri Oy aloitti Moottorimyyrän sarjavalmistuksen 
keväällä 1969. Laitteen prototyyppiä oli kokeiltu keväästä 
1968 lähtien. Tähän mennessä Moottorimyyrää on myyty n. 500 

kpl. Laitteen myynti t apahtuu merkkikohtaisesti valtuutet
tujen moottorisahamyyjien kautta . Moottorimyyrän hinta on 
430 mk . Ns. pottiterä kennotaimia (Paperpot Fh 408) varten 
kuuluu vakiovarusteisiin. Vaihtoterien hinnat ovat terän 

koon mukaan 33 •.•• 36 mk . Laitteelle myönnetään raaka-aine- , 
rakenne- ja valmistusvirheitä koskeva 3 kk :n takuu. 

II MOOTTORIMYYHÄN TUTKTI~INEN 

Moottorimyyrää tutkittiin kesä-heinäkuussa 1972 Yhtyneet 

Paperitehtaat Oy:n työmaalla Lopen pitäjässä. Käyttökoneena 
oli Husqvarna B 77 -moottorisaha. 
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Tuotoksen selvittämiseksi erilaisissa olosuhteissa tutki

musalue valittiin siten, että se oli kivisyytensä ja hak

kuutähteiden määrän puolesta vaihteleva. Vertailuperustee
na olleen kourukuokkatyön kohteet valittiin siten, että ne 

vastasivat työvaikeudeltaan Moottorimyyrä-työnä tehtävien 
kohteiden työvaikeutta. 

Aikatutkimusta suoritettiin yhteensä 12 päivää, 8 päivää 

Moottorimyyrä-menetelmää ja 4 päivää kourukuokkamenetelmää 

tutkien. 

tt Työntekijöinä oli kaksi miestä. Moottorimyyrä-istutuksessa 

tutkittiin yhden miehen työskentelyä l aikutuksen (= laikun 

ja istutuskuopan teko) osalta kaksi päivää ja istutuksen 
osalta samoin kaksi päivää. Puolet istutustöistä suoritet

tiin männyn 1 ri + 0 kennotaimilla ja puolet männyn 1 M + 1 A 

rullataimilla. Kaikkiaan kokeen aikana istutettiin taimia 
5 120 kpl. 

Kirjallisen kyselyn avulla pyrittiin kartoittamaan Mootto
rimyyrän käyttölaajuutta sekä kokemuksia sen kestävyydes
tä ja ergonomiasta. Kyselyn kohteena oli 40 metsäteknikkoa 
tai työnjohtajaa sekä 60 työntekijää. Vastausprosentti on 
kuitenkin niin pieni (20 ••• 30 %), että johtopäätösten 
tekeminen monien kysymysten osalta on mahdotonta. 

Moottorimyyrän tärinä- ja meluarvojen mittaukset suoritet
tiin Vakolan toimesta. 

III TEKNISIÄ TIETOJA 

Päämitat (Valmistajan ilmoituksen ja Metsätehon mittausten 
mukaan) 

Pituus on ilman käyttökonetta 560 mm, rungon läpimitta 37 mm 
ja jyrsinla ipan halkaisija 275 mm. 
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215 

Kytkin kuppi 

---._____ Laakeri 

Akseli 

,------ Laakeri 

Kuva 1. Moottorimyyrällä tehdään 
samanaikaisesti laikku ja istutus
kuoppa. Valok. Viestilehdet Oy 

Kuva 2 . Moottorimyyrä . Mittapiir
ros (mitat mm:einä) 

Pottiterä 

Terä männyn pa 1-
j asj uurita imi lle 

Kiilaistutusterä 

Terä kuusen pal
jasjuuritaimille 

Kuva 3. Moottorimyyrän terät. 
Mittapiirros (mitat mm:einä) 

160 

110 
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Käyttötarpeen mukaan Moottorimyyrään on saatavissa jyrsin

laippaan neljällä pultilla kiinnitettävät terät, jotka näh

dään kuvasta 3. 

Koska sarjavalmistuksessa ei ollut männyn rullataimille 

soveltuvaa terää, kokeessa käytettiin terää, jonka laikutus
osan läpimitta oli 250 mm , istutuskuoppaosan läpimitta 

60 mm ja sen pituus 130 mm. 

Painot (Valmistajan ilmoituksen mukaan) 

Paino ilman käyttökonetta on 4 . 8 kg. Käyttökoneen ollessa 

asennettuna työpaino on moottorisahamerkin painon mukaan 

10 ••• 12 kg. Terät painavat koon mukaan 1 . 0 ••• 1 . 3 kg. 

Kiinnitys käyttökoneeseen 

Moottorimyyrä liitetään moottorisahan terälaipan tilalle 
ilman erikoistyökaluja . Useisiin sahoihin Moottorimyyrä voi
daan kiinnittää suoraan terälaipan kiinnitysmuttereilla. 
Husqvarna- ja Raket-_sahoihin kiinnitys tapahtuu raivaussaha
lisälaitteen kiinnityskotelon avulla . 

e Työtapa 

Moottorimyyrä toimii vapaakytkimen välityksellä ja pyörii 

vasta käyttökoneen työkierroksilla . Siksi moottorin kierros
luku nostetaan lähelle huippua , ennen kuin jyrsiminen aloi

tetaan. Terän koskettaessa maata on ote kaasuvivulta helli
tettävä, jolloin terä jyrsii laikun ja istutuskuopan mas
savoimallaan moottorin ollessa vapaalle kytkettynä. Tällä 
tavoin vältetään kytkimen tarpeeton kuumeneminen ja kulumi
nen. 
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IV MOOTTORIMYYRÄ-MENETELMÄN AJANKÄYTTÖ JA TUOTOKSET 

Ajankäyttö 

Asetelmasta 1 nähdään ajankäytön jakautuminen koko tutki
musaineiston mukaan . Verta iluperusteenc on 
kourukuokkaistutuksen ajankäytön jakautuminen. 

A s e t e 1 m a 1 

Ajankäytön jakautuminen Moottorimyyrä- ja kourukuok~amene
telmässä 

MOOTTORIMYYRÄ~MENETBLMÄ 

Työvaihe 

Laikutus ja siirtyminen 
Laikutuksen apuaika1) 
Istutus j a siirtyminen 
Istutuksen apuaika2) 
Taimien haku 
T e h o a i k a yhteensä 

Huolto 
Korjaus 
Lepo3) 
Muut keskeytykset 

TYÖMJ~-AIKA yhteensä 

KOURUKUOKKAMENETELMÄ 
Laikutus j a siirtyminen 
Istutus 2) 
Istutuksen apuaika 
Taimien haku 
T e h o a i k a yhteensä 
Lepo3) 
Muut keskeytykset 
TYÖMP~-AIKP~ yhteensä 

Kennotaimi 

% cmin/ 
te imi 

17 10 . 1 
1 0 . 4 

35 21 .1 
0 0 . 2 
5 3 . 1 

58 34.9 

6 3.7 
2 1 . 4 

30 18.0 
4 2.1 

100 60 . 1 

47 30 . 8 
17 11 . 6 

0 0.3 
5 3 . 1 

69 45.8 

30 19 . 8 
1 0.6 

100 66.2 

Rullataimi 

% cmin/ 
+ .. .. alml 

13 9.6 
1 0 . 4 

42 31 .4 
0 0.2 
4 --~ . .:..L 

60 4~ .• 7 

5 3.7 
2 1.4 

30 22.2 
3 2 01 

100 74.1 

43 30 . 1 
21 14"6 

0 0 .3 
5 3.1 

69 f-t8 n 1 

30 20~9 
1 0.6 

100 69.6 

1) Laikutuksen apuaika käsittää työntekijän laikutuksen 
suunnittelun, koneen käynnistämisen ja lcikkuriviltä 
toiselle siirtymisen. 

2) Istutuksen apuaikaan kuuluvat työntekijän istutuksen 
suunnittelu ja istutusriviltä toiselle siirtyminen. 

3) Levon osuudeksi on määritetty 30 % työmaa-ajasta. 
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Laikutustuotos 

Moottorimyyrän keskimääräiset laikutustuotokset olivat pot

titerällä 571 ja rullata imiterällä 600 laikkua tehoajan 
tunnissa. 

Moottorimyyrän laikutustuotoksia tutkittiin myös työvaikeu
deltaan erilaisissa maastoissa. Ensimmäisessä kohteessa maas
to oli vähäkivistä ja koetintanko painui maahan keskimäärin 

21.1 +cm (syvyysindeksi VIRON mQ~aan)~ Hakkuutähteitä ja 

risuja oli vähän; ne oli kuitenkin poistettava ennen laikun 

teko.a . Toisessa kohteessa kiviä oli kohtalaisesti ( STJYYS-

· indeksi 12.1 . ••• 21 ·.0 cm). Samoin hakkuutähteitä ja riEuja 

oli kohtalaisen paljon. 

Keskimääräiset laikutustuotokset koko aineiston mukaan oli

vat edellä kuvatussa helpommassa maa stossa 612 ja vaikeam
massa 556 laikkua tehoajan tunnissa. Kivisyyden ja/tai 
hakkuutähteiden listiäntyminen on siis pienentänyt laikutus
tuotosta . 

Heinäisyyden vaikutusta laikutustuotokseen ei tutkittu. 
Havaintojen mukaan voimakas heinäisyys aiheuttaa sen , että 
laikun jyrsintä joudutaan suorittamaan kahteen kertaan kj_-

- vennäismaan saamiseksi näkyviin.· 

Istutustuotos 

Kokeilussa käytettiin taiElityyppi en erilaisuuden vuoksi kah

ta eri istutustapaa. Kennotaimet istutettiin ilman käsityö
kaluja. Rullataimien istutuksessa käytettiin apuna kiila
rautaa,. jolla taimen istuttamisen jälkeen istutuskuoppa 
puristettiin umpeen. 

Keskimäärä iset istutustuotokset olivat helpommassa maas

tossa kennotaimia käytettäessä 280 ja rullataimia istutet

taessa 202 tainta tehotunnissa . Vaikeamman maaston vastaa-
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vat luvut olivat 284 ja 181. Istutustuotos kennotaimilla 
oli siis selvästi rullataimien istutustuotosta parempi. 

Rullataimia istutettaessa joudutaan tekemään yksi työvaihe 

(maan tiivistäminen kiilaraudalla) enemmän kuin kennotaimia 
käytettäessä. Juurten sijoittaminen istutuskuoppaan on li
säksi hitaampaa kuin kennotaimia istutettaessa. Maan kivisyys 

ja hakkuutähteiden lisääntyminen ovat pienentäneet istutus
tuotosta vain rulla taimia käytettäessä. Syynä on todennäköi

sesti s e , että maata joudutaan kiilaraudalla tiivistämään. 

V MOOTTORIMYYRÄ- JA KOURUKUOKKAMENETELMÄN TUOTOKSEN JA 
TYÖJÄLJEN VERTAILU 

Tuotosvertailu 

Kuvassa 4 esitetään Moottorimyyrä- ja kourukuokkalai~~tuk
sen tuotos 8-tuntisen8 työpäivänä (työmaa-aikaa). Istutus 
ei ole tällöin mukana. 

Laikkuja 7 kpl/ miestyöp . 

2 000 

1 500 

1 000 

500 

Laikutus 
Moottori
myyrällä 

Laikutus kenno
taim:.a varten 

La ikutus rulla
taimia varten 

Laikutus 
kourukuo
kalla 

Kuva 4 . Moottorimyyrä- ja kourukuokkamenetelmän 
laikutustuotokset miP-styöpäivää koht i 
kenno- ja rullataimien i stuttamisessa. 
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Moottorimyyrä-laikutuksen tuotoksen havaitaan olevan lähes 

kaksinkertainen kourukuokkalaikutuksen tuotokseen verrattu

na . Eri taimia varten käytetyillä Moottorimyyrän terätyy
peillä ei näytä olevan vaikutusta laikutustuotokseen~ 

Kuvassa 5 vertaillaan molempien menetelmien kokonaistuo
tosta B~tuntisena miestyöpäivänä . Miestyöpäivään sisältj~ät 

kaikki ne menetelmäkohtaiset työvaiheet , jotka on esitetty 

asetelmassa 1, s~ 5. 

Taimia, kpl/miestyöp . 

648 

Moottori
myyräme
netelmä 

Kourukuok
kamene
telmä 

Istutus kenno
taimilla 

Istutus rulla
taimilla 

Kuva 5 . Moottorimyyrä- ja kourukuokkamenetelmän 
kokonaistuotokset miestyöpäivää kohti 
kenno- ja rullataimien istuttamisessa. 

Menetelmäkohtaiset tuotoserot ovat selvästi pienentyneet 

l aikutuksen tuotoseroista otett aessa istutuskin mukaan ver-· 
t ailuun . Kennotaimia istutettaessa Moottorimyyrä- menetelmän 
tuotos on lähes 10 % suurempi kuin kourukuokkamenetelmän 
tuotos . Rullataimia istutettaessa kourukuokkamenetelmän 

tuotos taas on noin 7 % Moottorimyyrä- menetelmän tuotosta 
korkeampi . Tuotoserojen kaventuminen pelkän laikutuksen 

tuotos.eroihin verrattaessa selittyy osaksi sillä, että 

Moottorimyyrä-menetelmässä joudutaan istutusriviä pitkin 
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kulkemaan kaksi kertaa, koska laikutusta ja istutusta ei 
voida suorittaa samalla kertaa (vrt. asetelmaan 1~ s. 5 ). 

Istutusajan suhteellinen osuus koko työmaa-ajasta muodos
tuu näin ollen hyvin suureksi. 

Työjäljen vertailu 

Työjäljestä e i kokeilussa suoritettu erityisiä mittauksia. 
Yksittäishavaintoja tehtiin kuiterucin laikQD koosta. 

Kivisessä ja vähäheinäisessä maassa Moottorimyyrän laikutus·

jälki on selvästi tasaisempi kuin kourukuokan. Tällaisessa 

kohteessa Moottorimyyrän l a ikun kokoa, n . 600 cm~ voitaneen 
pitää riittävänä. Heinäinen maa vaatii kivennäismaan pal
jastamiseksi laikun jyrsimistä kahteen kertaan. .Jotta heinät 

e :i:vät olisi uhkana taimien alkvkehi -'cykselle, laikun koen tu
lisi olla suurempi. 

VI KUSTJ~NUKSET 

Menetelmäkohtaiset kustannukset on laskettu koko istutustyöl-
le ( laikutl!-s, istutus ja taimien nouto metsävarasto · e-';~,). ?"~. ;_,..,ieL _ 

kuljetuksen ja metsään varastoinnin kustannukset eivät si-
sälly laskelmaan. Kustannukset muodostuvat kiinteistä, muut
tuvista ~a palkkakustannuksista. 

Laskentaperusteet 

P a 1 k k a k u s t a n n u k s e t käsittävät palkan ja 

sosiaalikustannukset . Palkka pohjautuu 1 .5.1972- 31 . 3 . 1973 
voimassa olevan metsäalan työehtosopimuksen metsänhoitotöi

tä koskevan pöytäkirjan 4. palkkausalueen b-ryhmään. Tässä 

laskelmassa sitä on korotettu 15 %. Sosiaalikustannukset 
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ovat 28.11 %palkasta. 

P ä ä o m a k u s t a n n u k s e t lasketaan erikseen käyt
tökoneelle ja Moottorimyyrälle . Molempien poistoaika on 2 

vuotta ja korko 8 %. Käyttökoneen hinta on 1 075 mk ja jään

nösarvo 150 mk .. Moottorimyyrän hj_nta terineen on 535 mk. 

Jäännösarvoa sillä ei katsota olevan. Käyttökoneella laske~ 
taan olevan 200 käyttöpäivää vuodessa, jolloin pääomakustan
nukse t ovat 2,56 mk/miestyöp. Moottorimyyrän k&yttömäärä 
laskelmassa va ihtelee vuosittain istutettavan ta5_mimäärän 

mukaan vuotuisten pääomakustannusten ollessa 288,90 mk. 

K ä y t t ö k u s t a n n u k s i s t a pol ttocj_nekustan

nukset olivat kokeilun mukaan 1,90 mk/miestyöp. 

Korjauskustannuksiksi on käyttökoneen osalta arvioitu 300 mk/ 

veli 1,50 mk/miestyöp . Moottorimyyrän korjausten arvioidaan 
kokeilun mukaan olevan 20 mk 25 000 laikkun kohden. Terien 
osalta arvio on 10 mk/5 000 laikkua. 

Yksikkökustannukset 
Moottorimyyrä- menetelmän suhteellisten yksikkökustannusten 
riippuvuus vuosittain istutettnvas t n taimimäärästä ja lai-

kutustuotoksest a nähdään kuvista 6 j a 7. Kokeilun laikutus
tuotoksia vastaa kuvissa kä~ä 2. Istutuksen osalta tuotos-

ten on oletettu ol evan kokeiluissa santujen tuotosarvojen 
mukainen ja pysyvän vakiona. 

Kuvista nähdään , että Moottorirnyyrä-menetelmä on kourukuok
kamenetelmään verrattuna stmteellisesti ~~ullisempi ken
notaimia kuin rullntaimia käytettäessä. Koska Moottori

myyrä-menetelmässä istutuksen osuus työmaa- ajasta on hyvin 

suuri (ks. a setelma 1, s. 5), ei pelkällä laikutustuotok
sen lisäämisellä saavuteta ratkaisevaa yksikkökustannusten 
alenemista . Moottorimyyrä-menetelmä on kustannQ~siltaan 

kourukuokkamenetelmän ken!!sa kilpailukyky.~.!:le::a- s.:.lloi:':l, 
kun ktiytetään männyn kennotaimia, kun laikutu8-
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L Laikutustuotos 1 500 laikkua/miestyöp . 
2 . -"- 928 - II -
3 ~ -"- 2 500 -"-
4 . Kourukuokkamenetelmä 

---1 

• 2 
··············· · ·· · ·· · ········~·········=.:..:_:: ····~ ···· · ······ · ······ · ·· · ······ · ··· ...................... ...... 4 - ·- · -3 

10 000 25 000 50 000 
Taimia, kpl/v 

100 000 

Kuva 6 . 
vaikutus 

180-

160 

140 

120 

100 

90/ 

1 

I.Ioottorimyyrällä istutettavan taimimäärän 
istutuksen suhteellisiin kustannuksiin 

käytettäessä männyn kennotaimia . 

1. Lc.ikutustuotos 1 500 laikkua/miestyöp . 
2 . _ II _ 1 928 -"-
3. _II_ 2 500 - "-
4 . Kourukuokkamenetelmä 

- ------1 

."'-.. 
2 .......___, -. -·- · - · - · - 3 

- ............ ·······················-·············-·-················································ ··-· 4 

10 000 25 000 50 000 
Taimia, kpl/v 

100 000 

Kuva 7. 
vaikutus 

Moottorimyyrällä istutettavan taimimäärän 
istutuksen suhteellisiin kustannuksiin 

käytettäessä männyn rullataimia . 
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tuotos on 2500 laikkua/miestyöp. jn kun menetelmällä istu

tetaan vähintään yli 40 000 tainta vuodessa. 

VII ERGONOMISET OMINAISUUDET 

Tärinä ja melu 

Tärinän ja melun mittaukset suoritettiin Vakolan toimesta 
Moottorimyyrän laikutustyöstä. Käyttökoneena oli Husqvro~na 

B 77, joka on tärinän vaimentamaton sahamalli. 

Moottorimyyrä-laikutuksessa etukädensijan tärinä oli 170 m/s2 

ja takakädensijan 200 m/s2 • Käytettäessä Moottorimyyrän 

kehittäjän, metsäteknikko Stig Nordmanin tärinänvaimeP~us

kahvaa etukädensijan tilalla tärinä pieneni 20 m/s2 • 
Husqvarna B 77 - moottorisaban vastaavat etu- ja takak2den
sijan tärinäarvot katkontasahauksessa ovat Vakolan vuonna 
1969 suorittamien mittausten mukaan olleet 60 m/s2 ja 75 m/s2 • 
Erilaisesta tärinän mittausmenetelmästä johtuu, ettei mai
nittuja lukuja voida aivan sellaisinaan vertailla Moottori
m)ryTällä saatuihin lukuihin. On kuitenkin todettava, että 
Moottorimyyrää käytettäessä tärinä on selvästi suurempi 
kuin käytettäessä moottorisahaa katkonnassa . Tärinä ylittää 

tt myös kansainvälisesti hyväksytyt normit. 

Pyrittäessä tehokkaaseen tärinän vaimennukseen olisi käyttö

koneen moottori eristettävä kumit~rynyin koneen rungosta. 
Tämän lisäksi olisi myös kädensijat eris· ,ettävä rungosta 
Moottorimyyrän aiheuttaman tärinän vähentämiseksi. 

Moottorimyyrällä työskennelleistä kahdeksan kymmenestä piti 
Moottorimyyrän tärinää suurempana kuin tärinävaimennetun 

moottorisahan. Viisi kymmenestä oli kärsinyt tärinäsairau
desta Moottorimyyrällä laikuttaessaan. 

Moottorimyyrä-laikutuksessa melun suuruus oli 101 dB (h) . 
Sama melutaso on ollut suoritettaessa k&tkontatyötä 
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Husqvarna B 77 -moottorisahalla. Melun määrä ei ylitä hyväk
syttyjä normeja. 

Työasento ja työn rasittavuus 

Työasento Moottorimyyrällä laikutettaessa on erityisesti 

selkää rasittava. Kyselyssä tiedusteltiin, mitä ruumiinosaa 
Moottorimyyrä1lä työskentely oli eniten rasittanut. Kahdek
san kymmenestä totesi selän joutuneen suurimman rasituksen 
alaiseksi. Yhdeksän kymmenestä kertoi käsivarsien joutuvan 

toiseksi eniten rasituksen kohteeksi. Näiden jälkeen tulivat 

ranteet ja jalat. 

Kysyttäessä J:'.1oottorimyyrän käyttäjiltä edelleen, käyttäisi
vätkö he istutustyössä mieluummin Moottorimyyrää kuj_n kouru
kuokkaa, seitsemän kymmenestä piti Moottorjmyyrää miellyttä
vämpänä työvälineenä. Moottorimyyrällä työskenneltäessä on 
pienten kivien ynnä muiden sinkoilun vuoksi aina käytettävä 
suojaavia saappaita tai muita tarkoitW{seen sopivia jalki
neita. 

VIII HUOLTO JA KORJAUKSET 

Huolto 

Laikutustyön työmaa-ajasta on kokeilun mukaan kulunut 15 % 
huoltoon, mikä merkitsee 1.2 h 8-tuntista työpäivää kohti. 

Huoltoaika koostui pääasiassa polttoainesäiliön täytöstä, 
terän vaihdosta ja ilmasuodattimen puhdistuksesta. Kuivaa 
ja pölyävää maata laikutettaessa ilmasuodatin oli puhdistet
tava kerran 1 000 laikkua kohden eli noin kaksi kertaa työ
päivän aikana. Terän vaihto on suoritettava aina, kun terä 

on kulunut (n. 1 kerta/ 5 000 laikkua ). 

Moottorimyyrä ei sinänsä vaadi erityisiä huoltotoimenpitei

tä, koska siinä on kestovoitelulaakerit . 
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Korjaukset 

Korjauksiin kului noin 6 % laikutuksen työmaa-ajasta eli 

0.4 h työpäivää kohti. Kokeilukoneella aihe11ttivat erityi

siä hankaluuksia etukahvan huono kiinnitys ja akselin tois
tuva irtautuminen kytkinrummusta. Muista rikkoutumista to
dettakoon ~n . kytkinrummun kiristyspultin irtoaminen. 

Kyselyn milleaan selvästi eniten korjauskertoja on a iheutta
nut suojakehän rikkoutuminen. Moottorimyyrän kaikista kor

jauksista suojakehän hits~uksia on ollut kahdeksan ky~enes-· 

tä. 

Käyttökoneen rikkoutumisista on yleisin ollut kytkimen vau

rioituminen. Kytkimen liikakuumenemista valitetaan useassa 
vastauslomakkeessa ja toivotaan kestävämpää kytY-intä . 

Kyselyn mukaan sekä käyttökone että Moottorimyyrä ovet 
viljelykauden a ikana rikkcutuneet useammin kuin kerran kuu
dessa tapauksessa kymmenestä. 

IX YLEISJ~VOSTELU 

Moottorimyyrä-menetelmän käyttö metsänistutuksessa soveltu-

nee pienille erillisille uudistusaloille, joiden koneellinen 

muokkaus tulee kalliiksi . Edellytyksenä menetelmän kcnnatta
valle käytölle on tämän tutkimuksen milleaan se , että istutct-· 
t ava taimilaji on kenno- tai sen tyyppinen paakkutai mi ja 
laikutustuotos on 2 500 laikkua miestyöpäivässä, sekä vuosit
tain istutettava taimimäärä yli 40 000 kpl. Mainitun laiku~ 
tustuotoksen s aavuttaminen edellyttää kuitenkin erittäin teho
kasta työskentelyä j a oikean työtekniikan hallitsemistaA 
Moottorimyyrän edelleenkehittämisessä olisi pyrittävä ennen 

ka ikkea siihen, että istutus voitaisiin suorittaa samanaikai

sesti laikutuksen kanssa . Myös olisi kiinnitettävä huomiota 

todettuihin ergonomisiin puutteisiin. Erityisesti olisi py-
rittävä pi enentämään tärinän määrää . 

Eero E. Heino Jussi Seppälä 


