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T T S M E T S Ä Ä E S 3 5 

I YLEISTÄ 

TTS- metsä- äes 35, jota valmistaa Työtehoseura r . y ., on hammastetuilla lauta
silla eli repijäpyörillä varustettu, metsämaan muokkaukseen tarkoitettu lau
tasaura . Työtehoseura valmisti vuonna 1971 mainittua lautasauraa neljä kap
paletta 0- sarjana ja jatkaa nykyisin sen valmistamista jo sarjatyönä kevyem
män TTS - metsä- äes 25 : n rinnalla . Molempien laitteiden myyjänä on Työväline 
Oy . TTS -me tsä- ä es 35 :n hinta on 23 700 mk , ja sille myönnetään valmistus
virhe i tä koskeva 6 kuukauden takuu . 

Kuva 1 . Lokkeri- laahus tra.ktori vetämässä TTS- me tsä- äes 35 : tä . 
Valok . Työväline Oy 



Kuva 2 . TTS-metsä-äkeet 25 (vas.) ja 35 (oik. ) . 
Valok. Työväline Oy 

TTS- METSÄ-ÄES 35 : N TUTKIMINEN 

TTS-metsä- äes 35 : tä tutkittii n l oka- j a marraskuussa 1971 Enso- Gutzeit Osa
keyhtiön työmaalla Kaavin pitäj ässä . Vetokoneena oli Lokkeri- laahustraktori . 
Tutkimus sisälsi aikatutkimuksen sekä mittauksia työjäljestä. 

Tutkimusta edelsi havainto jen teko lisäpainojen vaikutuksesta työjälkeen. 
Tämän perusteella tutki muksessa päätettiin käyttää vaihtoehtoisesti 500kg:n, 
700 kg:n ja 1 000 kg : n lisäpainoja . Ilman lisäpainoja työjälki jäi melko 
epäyhtenäiseksi . 

Tutkimusalue oli työvaikeudeltaan keskimääräistä helpompaa, ja maaston vaih
telu oli melko vähäistä . Koko alue jaettiin maastoltaan mahdollisimman pal
jon toisiaan vastaaviin osa- alueisiin eri lisäpainojen eli kuormitusten vai
kutuksen tutkimiseksi. 

TTS-metsä- äes 35 : llä käsiteltiin maata yhteensä 7 . 33 ha , mihin syntyi työ
jälkeä kaikkiaan 16 339 m. Vertai lun vuoksi t utkittiin vastaavissa olosuh
teissa TTS- metsä- äes 25:tä . Vetokone ja lisäpainot olivat samat kuin TTS
metsä- äes 35 : n tutkimi sessa . Tällä kevyemmällä l aitteella käsiteltiin maata 
6 . 96 ha , mille alalle työjälkeä syntyi 16 148 m. Todettakoon, että TTS
metsä- äkeiden tunnukset 35 ja 25 tarkoittavat äkeiden painoa satoina kiloina 
täysin kuormitettuina lisäpainoilla . 

III TEKNISIÄ TIETOJA 

Päämitat (Valmistajan ilmoituksen mukaan) 

Mittaukset on tehty lautasauran ollessa säädettynä normaaliinkäyttöasentoon. 

Pituus on 2 280 mm, leveys 3 100 mm ja korkeus 1 560 mm . 

Lautasten pienin väli on noin 1 300 mm . Välin suuruus vaihtelee säädettä
vissä olevan lautasten aurauskulman mukaan . 

Maavara lautasten etureunasta äkeen pohjalevyyn on 830 mm . 

Lautasten halkaisija ilman hampaita on 840 mm . Hampaiden pituus on 200 mm . 

Painot (Valmistajan ilmoituksen mukaan) 

Omapaino on 1 740 kg ; lisäpainojen avulla kokonaispaino voidaan nostaa 3 500 
kg : aan. Lisäpainot sijoitetaan lautasauran laatikkomaiseen runkoon , joka on 

2 



) 

' 

3100 

Kuva 3 . TTS- metsä- äes 35. Mittapiirros (mitat mm : einä). 
1. Rungon sisällä olevan painotilan kansi, 2 . jousilaitteen varsi, 
3. jousilaitteen varren kiinnityskohta jousilaitteeseen, 4. lau
tasauran nostorengas , joita yksi kummallakin sivulla , 5 . rungon 
sisällä oleva tila lisäpainojen käyttöä varten, 6. vetorengas, 

7 . hammastettu lautanen eli r epijäpyörä 

kannella varustettu. Painotilan pohjan jakaa kahtia poikittainen 100 mm 
korkea väliseinä , joka estää painojen liikkumisen ja pitää ne lautasauran 
takaosassa . Lisäpainoina voidaan käyttää metallipainoja tai kiviä . 

Lautasaura on hyvin tasapainoitettu. Paino kohdistuu vaakasuorassa asennos
sa lautasille, mutta ei vetokoukkuun. Auran kytkentä vetokoneeseen on help
po suorittaa , koska vetotangon nostaminen ei tuota vaikeuksia. 

Vetokone 

Vetokoneena käytettiin Lokkeri-laahustraktoria , joka oli varustettu kitka
ketjuilla . 

Kiinnitys vetokoneeseen 

Lautasaura kiinnitetään vetokoneeseen kolmesta pisteestä, vetoaisan päässä 
olevasta renkaasta sekä nostorenkaista . Tutkimuksessa käytetyssä vetoko
neessa oli juontopihdin nostovarteen hitsattu lenkki, josta lähtivät ketjut 
lautasauran nostorenkaisiin auran nostamista varten. 

Iskun vaimennus 

Maaston kivisyyden ja kantoisuuden aiheuttamat iskut kohdistuvat lautasiin 
ja siirtyvät edelleen pystyakseleihin. Iskujen seurauksena lautasten aura
uskulma muuttuisi ellei pystyakselin päästä olisi varren välityksellä yhteys 
kohtisuorassa äkeen pituusakselia vasten oleviin kierrejousiin. Ne toimivat 
lautasten iskunvaimentimina . 

Aurauskulma 

Lautasten aurauskulma on säädettävissä . Sen sijaan kallistuskulma on vakio . 
Lautasen pystyakselin päästä lähtevä varsi kiinnitetään jousilaitteen piti
meen s okalla varustetulla pultilla . Pitimessä on viisi reikää, joten varren 
kiinnityskohtaa siirtämällä lautasen aurauskulmaa voidaan säätää . Jos aura
uskulmaa halutaan muuttaa lisää, varsi päässä olevine uraholkkeineen on ir
rotettava pystyakselista , jonka yläpää on uritettu. Kääntämällä vartta ura
välin verran saadaan aurauskulmaa muutetuksi 30° . 
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IV KÄYTTÖOMINAISUUDET 

Aurausnopeus 

Asetelmasta 1 nähdään TTS-metsä-äes 35:n keskimääräiset aurausnopeudet teho
aikaa (= työmaa-aika - keskeytykset) kohti. 

A s e t e l m a 1 

TTS-metsä- äes 35:n aurausnopeudet 
tehoajan tuntia kohti erisuuruisia 

lisäpainoja käytettäessä 

Lisäpainoja, kg 

Aurausnopeus, km/h 

500 

2 . 2 

750 1 000 

2 . 0 2 . 0 

Alueilla, joilla käytettiin 500 kg:n ja 1 000 kg:n lisäpainoja, maasto oli 
hieman helpompaa kuin käytettäessä 750 kg :n lisäpainoja. 

Maastokelpoisuus 

Maaperän pehmeyden vaikutus 

Maaperän heikko kantavuus näyttää selvästi vaikeuttavan vetokoneena käytetyn 
Lokkeri-laahustraktorin työskentelyä. Lautasaura lisää vetokoneen kiinni
juuttumista . Koska pääosa lautasauran painosta kohdistuu lautasille, kiin
nijuuttuminen ei kuitenkaan tapahdu yhtä herkästi kuin runkojuonnossa. 

Maalajin, kivisyyden ja kantoisuuden vaikutus 

Tutkimusalueella maalaji oli etupäässä jonkin verran kivistä hieta- ja hiek
kamoreenia . Kun maalaji vaihteli verrattain vähän, ei sen vaikutusta muok
kausnopeuteen saatu selville . 

Kivisyyden ja kantoisuuden todettiin selvästi hidastavan aurausta. Äes pys
tyy jonkin verran väistämään kiviä ja kantoja, koska se kulkee suhteellisen 
vapaasti vetokoneen perässä. Mikäli ajonopeus on suuri tai este sattuu so
pivassa kulmassa lautasen eteen, lautanen kulkee sen yli . Esteen puoleiseen 
vakoon jää tällöin luonnollisesti katkos. Kivikkoisessa tai kannokkoisessa 
maastossa on edullista ajaa hitaasti, jotta lautasaura ei heittelehtisi ja 
työjälki tulisi kunnollista. 

Maanpinnan kaltevuuden vaikutus 

Maaston kaltevuus hidastaa selvästi aurausnopeutta . Vastari.nteeseen nousta
essa näyttää noin 15 %:n kaltevuudessa ve tokoneen eteneminen pysähtyvän pyö
rien alkaessa pyöriä paikallaan. Tällaisissa vastarinteissä tuntuu kuljet
tajan kertoman mukaan vetokoneen etupää hieman kevyeltä käytettäessä lautas
aurassa 1 000 kg:n lisäpainoja. Tämän vuoksi jyrkät rinteet olisi pyrittävä 
ajamaan kohtisuoraan alas, jolloin lautasaura ei rajoita vetokoneen liikku
vuutta . Sivukaltevuudesta voidaan todeta 10 %:n ylityksen haittaavan jo sel
västi koneyksikön työskentelyä . 

Hakkuutähteiden vaikutus 

Tutki.musalueella oli verrattain vähän hakkuutähteitä. Niiden vaikutuksesta 
voitiin kuitenkin tehdä eräitä havaintoja. Runsaat , tuoreet, varsinkin kuu
sen hakkuutähteet hidastavat aurausta . Lautaset eivät murskaa tuoreita oksia 
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ja latvuksia poikki. Jos hakkuutähteitä on runsaas t i, lautaset lakkaavat 
pyörimästä . Tällöin saattaa työjälkeen jäädä eripituisia katkoja . Hakkuu
tähteet kääntyvät kuitenkin yleensä lopulta ajouran sivuille . Mikäli aio
taan saada aikaan yhtenäinen työjälki, on kuljettajan seurattava lautasauran 
toimintaa ja tarvittaessa nostettava sitä tukkeutumien purkamiseksi ylös . 
Jos jää pitkiä Y.atkoskohtia , ne on ajettava uudestaan . Edullisimmin tämä 
näyttää tapahtuvan ajamalla seuraavaan työjälkeen mutka katkoskohdan korjaa
miseksi . Käytännössä on runsaiden tuoreiden hakkuutähteiden todettu vaikeut
tavan aurausta niin paljon, että eräät alueet on jouduttu ajamaan kahteen 
kertaan kunnon jäljen aikaansaamiseksi . 

Lisäpainojen vaikutus 

Painojen lisäys paransi työjälkeä selvästi vähentämällä ja lyhentämällä kat
koskohtia . Sen sijaan muihin tekijöihin kuten palteen korkeuteen, vakojen 
syvyyteen ja hakkuutähteiden katkaisemiseen painojen lisäämisellä ei näytä 
olevan juuri vaikutusta. Painon lisäyksen negatiivisena puolena on todetta
va tuotoksen aleneminen . Lisäpainojen kokonaisvaikutus työjälki ja tuotos 
huomioon otettuina vaatisi lisätutkimuksia. 

Vetovoiman tarve 

Tutkimuksessa ei suoritettu vetovastusmittauksia, joiden perusteella veto
voiman tarve olisi voitu määrittää. Havaintojen mukaan näyttää siltä, että 
TTS-metsä-äes 35: tä vetämään tarvitaan teholtaan Lokkeri-laahu.straktorin 
luokkaa oleva vetokone. 

V MUOKKAUSJÄLKI 

Kuvasta 4 nähdään tutkitun lautasauran muokkausjäljen poikkileikkauspiirros . 
Se on laadittu kaikkien tutkittujen poikkileikkausten keskiarvona . 

d 
,-- - - ---- -- - - - - - -1 
l o b c h o 1 '"' 20 ~ ,---1---1- - - -- - ; --i--1 

10 
· ,,_.,. +-P t- -+- 0 o - ,,,_,,,,,.._,, __ 

10 
20 

200 
cm 

150 100 so 0 .so 150 

10 
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200 
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Kuva 4 . Poikk:ileikkauepiirroe TTS-meteä-äee 35 :n muokkauejäljestä . 
a = palle , b = vako , c = vakojen väliin j äävä muokkaamaton osa, 

d = muokkauejälki 

Asetelmasta 2 nähdään tiedot tutkimusalueen muokkausmääristä sekä muokkaus 
jälj en laadun riippuvuus lisäpainojen määrästä . Havaitaan, että 750 kg:n 
lisäpainoilla saatu jälki on pienempää kuin 500 kg : n ja 1 000 kg:n lisäpai
noja käytettäessä saatu jälki . Tähän on syynä se, e~tä alue, jolla ajettiin 
750 kg : n lisäpainoilla, oli hieman kivisempää ja maalajiltaan tiiviimpää kuin 
muut alueet . 
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A s e t e 1 m a 2 

Muokkausjäljen laadun riippuvuus 
lisäpainojen määrästä 

Lisäpainoja, kg 
Erittely 

500 750 1 000 
Muokkausjäljen 
kokonaisleveys , cm 349 329 352 
Vaon leveys, 11 57 49 64 

-"- syvyys, 11 12 10 13 

Palteen leveys, 11 58 54 49 

-"- korkeus, 11 17 12 14 

Muokattu määrä , ha 2 .50 2.91 1. 92 

Muokkaus jälkeä, m 5 487 6 454 4 398 
Muokkaustiheys, m/ha 2 195 2 218 2 290 

Muokkausjäljestä teh-
tyjen poikkileikkaus-
mittausten määrä 16 17 15 

Muokkaus tiheys 

Yhteensä 
tai 

keekillläärin 

342 

56 

11 

54 

14 

7.33 

16 339 
2 229 

48 

Tavoiteltava muokkaustiheys (m/ha) voidaan päättää etukäteen . Se, kuinka lä
helle asetettua tavoitetta päästään, riippuu ensi sijassa kuljettajasta ja 
valvonnasta. Helpoimmin haluttuun muokkaustiheyteen päästään antamalla kul
jettajalle ohje siitä, miten leveäksi muokkaamaton , kahden työjäljen väliin 
jäävä osa jätetään. 

Vako 

Vaon syvyyteen vaikuttavat ennen kaikkea maalajin tiiviys ja kivisyys . Lisä
painoilla ei näytä olevan juuri merkitystä, ellei maalaji ole kivetöntä ja 
löyhärakenteista . Vaon syvyydellä ei liene metsänviljelyn kannalta loppujen 
lopuksi kovinkaan suurta merkitystä, koska TTS-metsä- äes 35:tä ei ole tar
koitettu vesitalouden järjestelyyn. Vaon pohjaan jäävät näkyviin lautasten 
piikkien aikaansaamat poikittaisurat . 

Palle 

Vaon ja palteen väliin ei jää piennarta kuten siipiauroja käytettäessä. Pal
le koostuu humuksesta, kivennäismaasta ja hakkuutähteistä . · Palteen laatuun, 
yhtenäisyyteen ja paksuuteen vaikuttavat eniten hakkuutähteet, kivisyys ja 
kantoisuus . Muina tekijöinä ovat maalaji ja humuksen paksuus. Koska palle 
jää melk o löyhäksi ja matalaksi, istutus siihen tuskin kunnolla onnistuu, el
lei palle ole saanut talven yli tiivistyä lumen alla. 

VI AJANKÄYTTÖ JA TUOTOS 

Ajankäyttö 

Asete lma sta 3 nähdään ajankäytön jakautuminen koko tutkimusaineiston mukaan . 

Korjausaika on kulunut äkeen nostoon käytetyn ketjun hitsaamiseen sekä kit
kaketjujen korjaamiseen. 
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A s e t e l m a 3 

Koneyksikön ajankäytön jakautuminen 

Työvaihe :' min/km 

Muokkausaika 63 25 

Apuaika 1 ) 6 3 

Tehoaika yhteensä 69 28 

Huolto 2 

Korjaus 17 7 

Muut keskeytykset 2 

Lepo 10 4 

Työmaa-aika yhteensä 100 41 

1)sisältää valmistelevat työt, käynnistyksen 
ja s uunnittelun sekä kääntymiset ja alueen 
sisäiset siirtymiset 

[.Koneyksi-
1 li:aii .. luo=

tos , 'ha/ 
kä;y1;tö

t11Dti 
1. 2, 

_ _.__ 
~0 . 6 
0 

~0 .4 

0 . 2 

1000 2000 
Tuotos , 11/h 

Metri tuotoksia vastaavat 
hehtaari tuotokse t eri 
muokkauetiheJ'ksilll 

3000 
2000 
h/v 

tol<ker1-laa
buatr&lctorin 

TUOtuin•n 
kilTt ttla ika 

m/muok
kaus
t ti 

3000 

2500 2445 

2000 

3181 

500 kg 

TTS-metsä- äes 
35 25 

[Cl 

2879 

750 kg 

2746 

1000 kg 

Lisäpainojen määrä 

Kuva 5 . TTS- metsä- äes 35:n ja 25 : n 
tuotokset erisuuruisia lisäpainoja 

käytettäessä 

Kuva 6 . Metsämaan muokkauksen yksikkökua tannukse t käytet
t äessä Lokkeri- laahuatraktoria ja TTS- metsä- äea 35 : t ä 
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Tuotos 

Kuvassa 5 (s . 7) vertaillaan TTS-metsä-äes 35:n ja 25:n tuotoksia muokkaus
ajan tuntia kohti käytettäessä erisuuruisia lisäpainoja. Siitä nähdään, et
tä TTS- metsä- äes 35:n tuotos on yli 20 % pienempi kuin kevyemmän TTS - metsä
äes 25 :n tuotos . Edelleen havaitaan, että painojen lisääminen alentaa tuo 
tosta . Tuotosluvut ovat verraten suuria, mikä johtuu siitä, että maasto oli 
hieman keskimääräistä helpompaa. 

VII KUSTANNUKSET 

Kuvasta 6 ( s. 7) nähdään koneyksikön ( TTS- metsä- äes 35 ja Lokkeri-laahus
traktori) yksikkökustannusten riippuvuus vetokoneen ja lautasauran käyttö
tuntimääristä ja tuotoksesta . Lokkeri-laahustraktorin vuotuisen käyttöajan 
on arvioitu olevan 80 % vuotuisesta työaj a sta . Sen jäännösarvoksi on arvi
oitu 20 % ostohinnasta ja poistoajaksi 4 vuotta. TTS - metsä- äes 35:n jään
nösarvoksi on arvioitu vain 10 % ostohinnasta muokkauslaitteissa tapahtuvan 
nopean k ehi t yksen johdosta. Poistoajaksi on arvioitu 5 vuotta. Kustannus
laskennassa on muuten käytetty metsätraktoreiden ohjemaksuperusteita ja vuo
den 1972 alun hinta- ja palkkatasoa . 

Kuvassa 6 esitetyn nomogrammin käytöstä on seuraavassa kaksi esimerkkiä. 

E s i m e r k k i 

Lokkeri-laahustraktorin vuotuinen käy ttöaika 1 500 h 

Vastaavat tunti kus tannuks e t ovat 62 mk 

TTS- metsä- äes 35 : n vuotuinen käyt töa i ka 600 h 

Koko koneyks i kön ( vetokone ja lauta s aura) 
käy t tötunti kus t a nnukset ovat 73 mk 

Muokkaus t iheys 2 500 m/ha 

Koneyksikön tuotos 2 000 m/h 

Vastaava hehtaar ituotos 0 . 8 ha/h 

Esimerkki- tapauksessa saadaan t ä llöin yksikkökustannuksiksi 90 mk/ha 

E s i m e r k k i 2 

TTS-metsä- äes 35 :llä s uori te t tavat muokkaukset pyritään 
toteuttamaan keskimää r ä isillä yksikkökustannuksill a 

Muokkaus tiheys 

Koneyksikön keskimääräinen tuotos 

Vastaava hehtaar i tuo tos 

Koneyksikön käyttö tun t ikustannuks iksi saadaan 

TTS - metsä- äes 35 :n vuotu i n en käy ttöai ka esim . 5 kk : n aikana 

Lokkeri-laahus t rakt orin käyt tö tunt i kustannukset ovat tällöin 

Kyseiset käyttötuntikus t annuks e t edellyttävät , että 
vetokoneel la olisi käyt tö tunte j a vuodessa 

2 

2 

80 mk/ha 

500 m/ha 

500 m/h 

1 . 0 ha/h 

80 mk/h 

900 h 

71 mk 

260 h 

Esimerk eistä käy selville , että yksikkökustannuksiin vaikuttaa erittäin voi
makkaasti se, paljonko vetokoneelle saadaan käyttötunteja vuodessa. Vähene 
vä laahustraktoreiden käyttö puunkorjuussa tekee tilanteen muokkauksen kan-
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nalta hyvin vaikeaksi. Kustannukset tulevat tämän työlajin kohdalla kallis
tumaan, ellei löydetä sellaisia kone- ja menetelmäratkaisuja, joilla yhdis
tetyt puunkorjuun ja metsämaan muokkauksen kokonaiskustannukset pystytään 
pitämään nykyisellään. Kyseessä on kustannusten optimointi, missä on otet
tava huomioon sekä puuntuottamisen että puunkorjuun tarpeet. 

VIII ERGONOMISET OMINAISUUDET 

Vetokoneen ergonomisista ominaisuuksista voidaan viitata lähinnä Metsätehon 
katsaukseen 21/1971 . Kuljettajan kannalta metsämaan muokkausta on pidettä
vä laahusjuontoa selvästi rasittavampana työnä, koska työ ei tarjoa hänelle 
paljoakaan vaihtelua. Kuljettajan selkä joutuu näin ollen suureen rasituk
seen, jota lisäävät lautasauran heittelehtimiset maaston ollessa kivikkoista 
tai kannokkoista. 

Mainitusta syystä tulisi vetokoneen istuimeen kiinnittää erityistä huomiota, 
samoin tutkitun lautasauran iskunvaimennukseen. 

IX HUOLTO JA KORJAUKSET 

TTS-metsä-äes 35 : ssä on kaikkiaan 6 rasvanippaa, 2 kpl molemmilla pystyakse
leilla ja 1 kpl molempien lautasten eli repijäpyörien akselien laakereita 
varten. Voitelu on suoritettava päivittäin . Kaikki nipat ovat hyvin esillä . 
Varsinainen säännöllinen huolto jää päivittäisiin voiteluihin . 

Tutkittu TTS-metsä-äes 35 oli 0- sarjaa , joten kokemuksia ei ole sen kestä
vyydestä . Kevyemmän lautasauran, TTS-metsä-äes 25 :n, kestävyydestä saadut 
positiiviset kokemukset viittaavat siihen, että tutkittu metsä-äes on myös 
varsin kestävä . Lautaset eli repijäpyörät ovat kyseisen muokkauslaitteen 
heikoin kohta siinä mielessä, että ne kuluvat . Metallin väsymisen vuoksi 
lautasiin ilmestyy myös repeämiä . Käytännössä on todettu lautasen ulkopin
taan, sopivan matkan, 3 ••• 5 cm:n, päähän hammasten tyvestä hitsattu teräs 
vanne tehokkaaksi repeämisen estäjäksi . 

Lautaset ovat helposti irrotettavissa niiden ollessa kymmenellä mutterilla 
kiinni . 

X YLEISARVOSTELU 

TTS - metsä- äes 35 soveltuu erityisesti ohuthumuksisille, vettä läpäiseville 
maille maanpinnan valmistamiseksi keinollista tai luontaista uudistamista 
varten. Sen työjälki on yhtenäisempää kuin kevyemmän TTS-metsä-äes 25 :n 
työjälki . Palteiden korkeudessa sen sijaan ei havaittu olevan eroa . Istu
tus on palteiden pienuuden vuoksi suoritettava lähinnä vaon yläreunaan . 

Näyttää siltä, että kustannuksiltaan halvempi ja tuotokseltaan suurempi TTS
metsä- äes 25 on helpoissa olosuhteissa edullisempi laite kuin TTS - metsä
äes 35 . 

Lisäpainojen käyttö , vähintään 500 kg:n , näyttää olevan tarpeen siirryttäes
sä helpoimmista kohteista vaikeimpiin. Tosin on todettava , että lisäpaino
j en ja lautasten erilaisten aurauskulmien käyttöä olisi tutkittava vielä 
vaikeammissa kohteissa . 
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Lokkeri-laahustraktorin vetokyky näyttää riittävältä TTS-metsä-äes 35 :n 
käyttöön, ja kyseistä traktoria pienempää vetokonetta ei voi suositella. 
Riittävän kokoinen metsätraktori sekä TTS-metsä-äes 35 muodostavat käyttö
kelpoisen ja nopeasti kohteesta toiseen siirtyvän muokkausyksikön. 

Yleisesti ottaen TTS-metsä-äkeet soveltuvat erityisesti olosuhteisiin, missä 
ei tarvita tehokasta muokkausta eikä vesitalouden järjestelyä. Mikäli viime
mainittuja toimenpiteitä vaaditaan, puolustanevat metsäaurat silloin parhai
ten paikkaansa . On kuitenkin todettava, että biologiselta kannalta eri maan
muokkausvälineiden eroja ei ole paljonkaan vielä tutkittu . 

Eero E. Heino Martti Salakari 
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