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VERTAILEVA TUTKIMUS VESURIN JA RAIVAUSSAHAN 
KÄYTÖSTÄ TAIMISTON HARVENNUKSESSA 

Raivaussahan käytöllä voidaan tuntuvas
ti tehostaa taimiston perkaus- ja har
vennustöitä. Suoritettaessa mäntytai
mistojen harventamista Raket RS 60l -roi
vaussahal la, joka teholtaan ja painol
taan vastaa yleisirrmin käyWssä olevia 
raivaussahoja, tuotos on ollut tehotun
nissa l . 9 . • • 2. J kertaa niin suuri kuin 
vesuria käytettäessä. Lisäksi lasketut 
kustannukset ovat vain noin 60 % vesuri
työn hehtaarikustannuksista. Kaadettu
jen puiden lukwriiärä ja pituus ovat 
vaikuttaneet eniten ajanmenekkiin ja tuo
tokseen. Niihin vaikuttavat myös työn
tekijän ammattitaito ja maaston laatu, 
joita tässä tutkimuksessa ei voitu sel
vittää. Tottunut raivaussahan käyttäjä 
ei aiheuta kylVÖtaimistojen harventami
sessa jääVälle puustolle runkovikoja. 
Lähiajan tärkeimpiä tehtäviä taimiston 
perkauksen ja harvennuksen pa lkkaperus
teiden selvittämisen lisäksi on koulut
taa raivaussahan käyttäjiä oikeaan työ
tekniikkaan ja turvalliseen työtapaan. 

JOHDANTO 

Vuonna 1971 suoritettiin maassamme 
taimiston perkaus- ja harvennustöitä 
sekä niin sanotun riukumetsän harven
nusta Metsäntutkimuslaitoksen kerää
män tilaston mukaan lähes 258 000 ha. 
Pääosa näistä töistä on tehty vesuri
työnä . Metsätehon keräämien tietojen 
mukaan teollisuuden ja metsähallituk-

sen metsissä vuonna 1971 suoritetuis
ta töistä (108 933 ha) 68% on tehty 
vesurilla ja 22 % raivaus- tai moot
torisahalla. Kemiallisesti taimisto
ja on perattu käsityövälineillä 7 % 
ja lentokoneella ja traktorilla yh
teensä 3 %. Raivaussahan käyttö on 
viime vuosina selvästi lisääntynyt . 

TUTKIMUKSEN TARKOITUS 

Tutkimuksen ensisijaisena tarkoituk
sena oli selvittää sekä vertailla ve
surin ja raivaussahan ajankäyttöä, 
ajanmenekkiä ja tuotoksia erilaisten 

Kuva 1 . Taimiston ha.rventamista raivaussahalla. 
Valok . Oy Elfving Ab 



mäntytaimistojen harvennuks essa . Tut
kil!lusta on pidettävä luon teeltaan esi
tutkimuksena laajemmille, pa lkkape
rustei ta ja työtekniikkaa selvit t ele
ville tutkimuksille . Er gonomisten ky
symysten selvittämiseen ei t ässä s up
pea ssa tutkimuksessa ole ollut mah
dollisuutta. 

AINEISTO 

Tutkimuksen maastotyöt suoritettiin 
Tehdaspuu Oy:n työma illa Jaalassa, 
Savitaipaleella ja Valkea l assa loka
kuussa 1971 . Tutkimuskohteiksi va
littiin männyn luonta isesti ja kylvä
mällä syntyneitä, ~ 2 m:n j a > 2 m:n 
mittaisia taimistoja. 

Tutkimuksessa käytettiin kahta eri
merkkistä raivauasahaa: Raket RS 601 :tä 
ja Japai 201 F vm. 71:tä. Edellinen 
edustaa painoltaan ja teholtaan tavan
omaisia markkinoilla olevia sahoja. 
Jälkimmäinen, japanilainen uutuus on 
edellistä puolta kevyempi (6 kg) ja 
pienempitehoinen (1 .5 hv). Vesureina 
käytettiin Oy Fiskars Ab :n ja L. Mart
tiini-Yhtymän yhden j a kahden käden 
vasureita siten, että työntekijätsa i
vat valita kutakin kohdetta varten 
mieleisensä vesurin. 

Työntekijöitä oli yhteensä nelj ä . 
Heistä kaksi, raivaussahan käyttöön 
tottunutta, työskenteli vain r a ivaus
sahoilla vaihtaen määrävälein saha
merkkejä keskenään. Vesurityötä suo
rittaneet olivat niin ikään tottunei
ta työvälineensä käyttöön. 

Aikatutkimus suoritettiin normaalina 
aikatutkimuksena. Puuston ynnä muis
sa mittauksissa käytettiin otantame
netelmää. Kultakin koea lalta selvi
tettiin kaadettujen ja pystyyn j ää
vien puiden määrät. Edelleen tehtiin 
mittaukset kaa dettujen puiden pituu
desta sekä laskettiin kylvötaimisto
j en harventamisessa pystyyn jäävi1le 
puille aiheutuneet runkoviat. Myös 
tehtiin havaintoja koealojen kivisyy
destä ja kaltevuudesta. 

Koko tutkimusaineisto käsittää t a i
mistoja 14.26 ha koealojen lukumäärän 
ollessa 75 kpl. Eri työvälineillä kä
si tellyissä taimis toissa männyn keski
määräinen osuus poistettujen puiden 
määrästä oli ao ••• 82 %, lehtipuun 
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14 ••• 16 % ja kuusen 2 ••• 6 %. Vastaa
vat taimistojen keskimäärä iset tihey
det olivat 11 000 ••• 14 570 kpl/ha. 
Muut tärkeimmät tiedot nähdään seu
raavasta asetelmasta. 

Poistetut Työväline 
puut Japsi Vesuri Raket 

RS 601 201 p 
vm . 71 

Keskim. luku-
määrä, kpl/ha 8 590 12 110 11 660 

Keskim . pi-
tuus , m 2 . 1 1. 9 1. 8 

Pituuden kea-
ki hajonta , m =.0 . 9 =.o.8 =.0 . 9 

TUL.OKSET 

Ajankäytön jakautuminen 

Seuraavasta asetelmasta nähdään ajan
käytön suhteellinen jakautuminen sekä 
hehtaarin harventamiseen eri työväli
nei tä käytettäessä kulunut aika. 

Vesuri Rake t Japai 

'f, 

Pää työt 82 79 67 

Sivutyöt 0 2 3 

Tehoa ilta yht. 82 81 70 

Huolto 2 7 10 

Korjaus 14 

Muut 0 0 

Lepo 16 10 6 

Keakeytykaet yht. 18 19 30 

TYÖMAA-AIKA yht. 100 100 100 

T;röm11a-aika yht., 
h/ha 9.90 5 . 72 7 . 98 

Han:ennettu 
pinta-ala, ha 3 . 39 5 . 91 4 . 96 

Tehoaj~n sivu.työt käsittävät raivau~
sahan käynniatämisen j a muut valmis
televat työt sekä työntekijän työn
suunni ttelun. 

Asetelmasta havaitaan, että vesurityö 
on ollut hitain ja Raket-raivaussahan 
käyttö nopein työmenetelmä mäntytai
mistön harventamisessa. Edelleen voi
daan todeta, että edellä mainittujen 
menetelmien teho- ja keskeytysaikojen 
suhte~lliset osuude t ovat suunnilleen 
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yhtä suuret. Japsi-raivaussahalla 
keskeytysten maaraa ova t nos taneet 
huoltoon ja korjaukseen kuluneetajat . 

Ajanmenekki ja tuotos 

Luontaisesti ja kylvämällä syntynei
den taimistojen harvennuksen a janme
nekeissä ei tässä tutkimuks essa ollut 
merkittäviä eroja. Tämän vuoksi tu
lokset esitetään seuraavassa koko ai
neistoa koskevina. Aineiston perus
teella laskettu harvennuksen a janme
nekki eri olosuhteissa nähdään kuvas
ta 2. Hehtaaria kohti ajanmenekki on 
selvästi suurentunut poistettavien 
puiden määrän ja pituuden kasva essa. 
Aineiston perusteella ei voitu sel
vittää maaston ka ltevuuden j a kivi
syyden vaikutusta ajanmenekkiin. 

Vesurityö on ollut selvästi hitain 
työmenetelmä. Harvennettaessa es i
merkiksi 2 m:n mittaista tai.mistoa , 
josta poistetaan puita 10 000 kpl/ha , 
on vesurityönä kulunut hehtaaria koh
ti 9.1 tehotuntia. Vastaava Raket
raivaussahan ajanmenekki on ollut 
puolet eli 4.5 tehotuntia. J a psi
raivaussahalla sanottuun työhön on ku
lunut 5.8 tehotuntia. Raiva ussahojen 
väliset erot johtuvat ilmeisesti sa
hojen tehoeroista. 

Ajanmenekin perusteella lasketut tuo
tokset eri olosuhteissa selviävä t ku
vasta 3. Korostettakoon, että aineis-

Poiatettavia puita, ltpl/ha 

Kuva 2. Eri työvälineiden käytön ajanmenekit 
mäntytaimis tojen harventamisessa pituuden j a heh
taarilta poistettuj en puiden lukumäärän funktion a. 

ton pienuuden vuoksi nä itä tuotoksia 
on pidettävä vain suuntaa antavina ja 
ne osoittavat ennen kaikkea eri mene
telmien välisiä eroja. Metsätehon 

Poiatettavia puita, ltpl/ha 

Kuva 3. Er i työvälineiden käytön tuotokset mäntytaimistojen harventa
misessa hehtaarilta poistettujen puiden lukumäärän funktiona. 
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työpanos- ja tuotostilastossa tuotos
ta so on ollut jonkin verran alhai
sempi. 

Kustannukset 

Mäntytaimiston harventamiskustannuk
sia vertaillaan seuraavassa vesuri
työn ja Raket RS 601 -raivaussahan 
käytön välillä. Kustannuslaskennassa 
on käytetty seuraavia perusteita. 
Raivaussahan hinta on 1 398 mk, jään
nösarvo on 20 % ostohinnasta, korko 
8 %, poistoaika 3 v, polttoaineen ku
lutus tutkimuksessa todettu 0.66 l/h 
ja vuotuinen työaika sekä raivaussaha
että vesurityössä 4 kk:n aikana yh
teensä 600 h. Molemmissa työmenetel
missä edellytetään työskenneltävän 
urakkapalkalla, mutta työmaalla suo
ritettavat työvälineen huolto- ja kor
jaustyöt tehdään kuitenkintuntityönä. 
Laskelmassa käytetty tuntipalkka poh
jautuu metsäalan työehtosopimuksen 
metsänhoitotöitä .koskevan pöytäkirjan 
4 . palkkausalueen b-ryhmään korotet
tuna 15 %:lla. Urakkapalkan on kat
sottu olevan 25 % tuntipalkkaa kor
keampi . Sosiaalikulut ovat 28.1 1 % 
palkasta. Ajankäyttö ja ajanmenekit 
ovat tässä tutkimuksessa saadun mu
kaiset. Vesurityön kustannukset kä
sittävät vain palkka- ja sosiaaliku
lut. 

Raivaussahan kustannukset ilman palk
kakustannuksia ovat seuraavat. 

mlr/ mk/t1ö-
maa-

V tunti 

Kiinteät kustannukset 441 0,74 

Muuttuvat -"- 519 0,86 

Y h t e e n s ä 960 1,60 
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Raivaussahatyössä kustannukset ovat 
palkka- ja sosiaalikuluineen 9 mk/ 
työmaatunti. Vastaavat vesurityön 
kustannukset ovat 7, 50 mk/työmaa tunti . 

Seuraavasta asetelmasta nähdään, että 
taimiston harvennuskustannukset riip
puvat suuresti poistettavien puiden 
lukumäärästä hehtaarilla. 

Poistettavia 
puita, kpl/ha 5 000 10 000 15 000 

Poistettavien 
puiden pituus, m 2 2 2 

Suhteelliset kuetannukset/ha 

Raivaus saha 38 61 70 

Vesuri 69 100 119 

Raivaussahaa käytettäessä taimiston 
harvennuskustannuk.set ovat noin 60 % 
vesurityön kustannuksista. 

Vioittuneiden runkojen määrät 
kylvötaimistojen harventamisessa 

Vioittuneiden runkojen maaraa selvi
tettiin kylvötaimistoista harventami
sen jälkeen otantamenetelmällä. Ylei
sesti on oletettu raivauasahalla ai
heutuvan enemmän vaurioita kuin vesu
rilla. Tulos tämän aineiston puit
teissa on kuitenkin päinvastainen. 
Raivaussahoja käytettäessä vioittu
neiden runkojen määrä oli vain 0.5 % 
pystyyn jätettyjen runkojen lukumää
rästä. Vesurityössä vastaava sadan
nes oli 2.2. Näyttää ilmeiseltä, et
tä riittävä tottuneisuus raivaussahan 
käytössä vähentää runkovaurioiden mää
rän minimiin kylvötaimistoja harven
nettaessa. 

Eero E. Heino 

CCM'ARATIVE STlIDY OF TtE CLEANING OF YOLUJ STANDS 
WITH BRUSH 1-00K AND CLEARING SAW 

The output per productive hour of the clearing saw was 1 . 9 ••• 2 . 3 times as big 
as that of the brush hook and the cost 60 % of the brush hook cost per hectare. 
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