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METSÄTEHON IDEAKILPAILUN TULOKSET VUODELTA 1973 

SARJA A, METSÄNHOITOTYÖT 

Eero E. Heino 

Metsäteho julisti vuoden 1973 keväällä 
ideakilpailun metsänhoitottJiden sekä puun
korjuun ja - kuljetuksen kehittämiseksi . 
MetsänhoitoUJiden osalta ehdotusten tuli 
liittyä lähinnä metsänviljelymateriaalin 
kuljetukseen ja varastointiin, metsämaan 
muokkaukseen, kylv6ön, istutukseen, uudis
tusalojen ruohon ja hei nän torjuntaan, 
taimiston per kaukseen ja harvennukseen tai 
metsän lannoitukseen . 

Ki lpailuun osallistui 48 metsänhoitoWitä 
koskevaa ehdotusta. Suuri osa ehdotuksis
ta eli 23 koski taimiston hoitoa. Istu
tusta ja kylvöä koskevia ehdotuksia oli 9. 
Kilpailulautakuntana toiminut Metsätehon 
johtokunta on jakanut sarjassa A kolme 
~~lkintoa ja kolme tunnustuspalkintoa. 

Ensimmäistä palkintoa ei jaettu. 

II palkinto 2500 mk : SUOJAKYLV :SNETEIMÄ. 
Olavi Pöyhtäri , Rovaniemi 

II palkinto 2500 mk : VETÄVÄ LAUTASAURA. 
Koneyhtymä J yrki ja Kosti Korhonen , 
Vesanto 

!II palkinto 1000 mk: RAIVAUSSAHAN LI
SÄLAITE LEHTIPUIDEN K~l~ORUISKUTUKSEEN . 
Alpo Mäkinen , Hyrylä 

Tunnustuspalkinto 200 mk : SUOJAKYLVÖ
KAIRA . Olavi Pöyhtä ri, Rovaniemi 

Tunnustuspalkinto 200 mk: RAIVAUSSAHAAN 
KIINNITETTÄVÄ KANTORUISKUTUSLAITE . Ant
ti Heikkilä , Taivalkoski 

Tunnustus palkin to 200 mk : YHDISTETTY 
TEHO- HEPUN J A KENNOTAIMIEN KANTOLAITE. 
Valto Tikka , Jämsänkoski 

SUOJAKYLVÖMENETELMÄ 

Menetelmällä pystytään paran tamaan sie
menten itämiseen ja edelleen s irkkatai
mien kasvuun va ikuttavia olosuhteita . 
Tämä saavutetaan katkaistun kartion muo
toistent muovis ten kylvösuojien avulla 
(kuva 1 ) • Muokatulla metsämaalla, missä 
ei ole enää pintakasvillisuutta , läpi
näkyvä kylvösuoja asetet aan kylvökohdan 
päälle . Kylvöt yö voidaan toteuttaa suo
jakylvökairan avulla . 

Vaikeita, muokkaamatta jätettäviä olo
suhteita varten kylvösuojia käytetään 
seuraavasti . Val koinen muovisuoja ase
tetaan kylvökohtaan siten, että kapeam
pi alapää ulottuu paljaaseen maahan . 
Tehtävänä on estää sammalia tukahdutta
masta tainta . Suojan valkoinen väri 
heijastaa valoa t aimelle sirkkataimi vai
heessa . Karikkeiden variseminen suojan 
sisälle estetään painamalla valkoisen 
kylvösuo j an päälle l äpinäkyvä muokatun 
maan kylvösuoja . 



Kuva 1 

Läpinäkyvän s uoja n reunaosassa on kouru, 
johon voidaan tarvittaessa sijoittaa 
lannoitteita tai hivenaineita joudutta
maan taimien alkukehitystä . 

Kylvösuojan edullinen vaikutus perustuu 
ennen kaikkea s iihen, että sen sisällä 
pienilmasto on itämistapahtuman ja tai
men kasvun kannalta edullisempi kuin 
avoimella kylvöpaikalla . Suojaa voi
daankin pitää kylvökohtaisena pikkumuo
vihuoneena (kuva 2 ) , jonka tulee hajota 
auringonvalossa noin 2 v kylvön jälkeen. 
Suojan muina e tuina ovat muun muassa, 
että se pienentää routavaurioita sekä 
suojaa siemeniä ja taimia linnuilta , hyön
teisiltä , pi kkujyrsijöiltä ja tuulelta . 

Kuva 2 . Kokemukset a uringonvalossa hajoavan kylvö
suojan käytöstäovat myönteisiä . Kuvassa auranjäljen 
pientareeseen kevääll ä 1973 tehtykylvös . Valok . Met
säntutkimuslaitoksen Rovaniemen koeasema 1973- 09- 21 
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Metsäptutkimuslaitoksen Rovaniemen tut
kimusasema on keväästä 1972 lähtien tut
kinut t r i Erkki Lähteen johdolla suoja
kylvömenetelmää. Eri puolilla Suomea 
saadut tulokset osoittavat, että suojia 
käytettäessä männyn siementen i tävyys on 
ollut huomattavasti suurempi ja tyhjä
laikkusadannes pienempi kuin ilman suo
jaa tehdyssä kontrollikylvössä. 

Suojakylvömenetelmä parantaa metsänvil
jelyn onnistumismahdollisuuksia ja vä
hentää kyl vön siemenmenekkiä . Menetel
män käyttöalue on ilmeisesti varsin laaja 
ja koneell istamismahdollisuudet ovat 
melko hyvät . 

VETÄVÄ LAUTASAURA 

Ehdotus koskee metsämaan muokkauslai
tetta , j onka auraavassa asennossa olevia 
lautasmai s i a teriä pyöritetään etenemis
suuntaan j oko nestemoottoreilla tai 
mekaanisesti . Kohteiden mukainen muok
kausvaatimus voidaan toteuttaa siten, 
että kookkaiden lautasten kehänopeus 
säädetään muokattavanmaan laadun mukaan 
10 • • • 100 % vetokoneen kulkunopeutta suu
remmaksi . Vaikeissa, esimerkiksi kivik
koisi ssa kohteissa estyy lautasauran 
kiinni juuttuminen siten, että lautanen 
kääntyy "suulleen" ja esteen ohitettuaan 
palautuu alkuperäiseen asentoonsa. Lait
teen yks ityiskohtainen rakenne nähdään 
kuvasta 3 . 
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Kuva 3 . Vetävä lautaaaura 



1 = Muovinen painesäiliö 
2 = Paine tta kestävä letku 
3 = Liipaisin liuoksen 

annostelua varten 
4 = Sahanter älie johtava 

putki 
5 = Suutin 
6 = Moottori 
7 = Kantoval jaat 

Kuva 4 . Rai vaussahan lisälaite l eht ipuiden 
kantoruiskutukseen 

Tämän lautaaauran etuna on laaja käyttö
alue. Kun l a itteen muokkaus tehoa sääd e
tään esi tetyllä t ava lla, se soveltuu eri
laisille maal aaduille ja eriasteisille 
muokkausvaa timuksille . Tämän ovat osoi t
taneet ensimmä isen prototyypin käyttöko
keilut. I.iuita l a ittee·n e tuja ovat pie
nehkö vetotehon t arve ja helppo siirret
tävyys kohteesta toiseen. Luetellut 
edut ovat t ä r keitä pyrittäessä ratiana
lisoimaan metsämaan muokkaustyötä ken
tällä, missä työkohteet ovat vaihtelevia 
ja pieniä . 

RAIVAUSSAHAN LISÄLAITE LEHTIPUIDEN 
KANTORUISKUTUKSEEN 

Laite mahdollistaa lehtipuiden kanto
ruiskutuksen raivaussahalla tapahtuvan 
taimiston perkaus- ja harvennustyön yh
teydessä. Se käsittää kupeella kan.net
tavan 2 ••• 3 litran vetoisen muovisen 
säiliön, johon on kiinnitetty pieni 
pumppu paineen saami seksi säiliöön . Säi
liöstä l äht ee muoviletku raivaussahan 
vasempaan ohjainkahvaan , jossa on lii
paisinlaite torjunta- aineen annostelua 
varten . Liipaisimes ta j ohtaa sahan run
koa pitkin metalliputki terälle, josta 
torjunta-aineliuos menee sahattaessa 
suihkuna puun kantoon (kuva 4) . 

Lisälaite voidaan asentaa kaikkiin ny
kyisiin mar kki noilla oleviin raivaussa-

hoihin. Käyttökokeilujen mukaan tor
junta-ainesäiliön ja yleisimpien rai
vaussahojen polttoainesäiliöiden täyt
t öväli on sama . 

Raivaussahan lisälaitteen avulla voita
neen vähentää taimiston käsittelyn ih
mi s työpanosta ja kustannuksia. Menetei
maa käytettä essä työnteki jä ei joudu 
a lttiiksi vesakentorj unta-aineiden mah
dollisille haittavaikutuksille . 

SUOJAKYLVÖKAIRA 

Suojakylvökaira on suojakylvön suori tta
miseen muokatussamaassa käytettävä työ
väline . Sen r akenne selviää paapllr
teissään kuvasta 5. Painamalla kaira 
paljastettuun kivennäismaahan ja kiertä
mälläsitä myötäpäivään valmistavat kai
ran alapäässä olevat osat kylvökohdan, 
noin 2 cm syvän kuopan. Kääntämällä ka:i,
raa t ämän jälkeen puoli kierrosta vasta
päivään asettuvat runkoputki ja kylvö
kohdan valmistusosat niin, että siemenil
l ä on vapaa pääsy maahan . Siemensäiliön 
annostajan liipais inta painamalla sieme-

S iemensäiliö 

Kädensija 

Siemenannostajan 
liipaisin 

Runkoputki 

Kylvösuojien pidäketanko 

Kylvösuoja 

--=--r,,-~:=--Kyl vökohdan va lmia tam isoaa t 
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Kuva 5 . Suojakylvökaira 
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ne t putoavat putkea pitkin maahan . Kaira 
nostetaan sen jälkeen ylös ja kylvösuo
ja otetaan pidäketangosta , asetetaan 
kylvökohtaan ja siirretää n sormilla maa
ta suojan reunojen päälle. 

Suojakylvökaira toimii puoliautomaatti
sesti, ja se mahdollistaa suojakylvöme
netelmän rationaalisen käytön . 

RAIVAUSSAHAAN KIINNITETTÄVÄ 
KANTORUISKUTUS LAITE 

Idean mukaisen laitteen toimintaperi
aate on pääpiirteissään sama kuin III 
palkinnon saaneen laitteen. Tässä rat
kaisussa on pienehkö säiliö s uunniteltu 
kiinnitettäväkai raivaus sahan vasempaan 
ohjainkahvaan . Siitä putki johtaa terä
suojukseen haaroittuen sen molempiin 
alakulmiin. Ohjainkahvassa olevan säi
liön pumppulaitteen käyttövipua paina
malla torjunta-aineliuos leviää suihku
na kaadetun puun kantoon. 

YHDISTETTY TEHO-REPUN JA 
KENNOTAIMIEN KANTOLAITE 

Laitteen runko-osaan voidaan kiinnittää 
lannoitteen levitysvälineenä tunnetun 
Teho- Repun säiliöosa. Vaihtoehtoisesti 
runkoon voidaan kiinnittää teline kahden 
kennotaimilaatikon kantamista varten 
(kuva 6) . Laitteessa on j a lusta, jota 
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Kuva 6. Teho- Reppu kiinnitettynä lmntolai tteeseen. 
Vaihtoehtoisesti s en tilalle voidaan laittaa 

vieressä oleva kennotaimien kantoteline 

käytetään lannoitesä iliön tai taimite
lineen pystyssä pitämiseen sekä molem
pien selkään noston helpottamiseksi. 

Kantolaitteen e tuna on sen kaksi käyttöä 
ja siihen on helppo kiinnittää vaihtoeh
toiset osat. Taimiteline sopii eräiden 
muidenkin paakkutaimien kuin kennotaimi
en jakeluun. Laite pysyy pys tyssä epä
tasaisessakin maastossa esimerkiksi lan
noi tesäiliön täytön aikana . Kantohihna t 
ja selkätuki ovat pehmustetut. Lannoi te
säiliön tai t a imi telineen ylösnostoasento 
on ergonomisesti hyvä, koska kantolait
teen jalustaosa voidaan kääntää rungon 
jatkeeksi. 

RESULTS OF METSÄ"ID()' S 1973 SILVICULTURAL ~RK IDEAS CCM'ETITION 

Forty eight proposal s conc erning silvi
cultural work were submitted for the 
ideas competition. Six of them were 
awarded a prize . The best three were a 
shelter- seeding method, a disk plough 
for mechanised cultivation of forest 
soil, and an auxiliary herbizide spray
ing device attached to the powered brush 
saw for hardwood stumps . 

In the shelter- seeding method, condi
tions that affect the germination of 
seeds and the growth of young seedlings 
are improved by plastic shelters which 
are shaped like the frustum of a cone 
(Fig . 1) . The shel ter seeding is performed 
on prepared soil with a semi-auto
ma tie shel ter-seeding auger ( Fig . 5) 
which was given an award of meri t in the 
ideas competi tion. The biological resul ts 
of the shelter- seeding method have been 
considerably better than those of seed~ 
without the shelter . 

The disk plough has powered disks which 
are rotated in the direction of advance 
either by hydraulic motors or mechani
cally. The circumferential speed of the 
disks is adjusted according to the tar
get to be 10 ••• 100 per cent higher than 
the travelling speed of the machine draw
ing it. An advantage of the device is 
its broad range of use . 

The device which won third prize consists 
of a plastic container of 2 ••• 3 litres 
capaci ty that is carried on the worker ' s 
side. A pressure pumv is attached to 
the container (Fig . 4) . A plastic tube 
passes from the container to the left 
steering grip with trigger. From the 
trigger a metal tube rtms along the saw 
frame to the saw blade from which the 
herbizide is spread on the stump as the 
tree is being felled . The device reduces 
the human labour input and costs in the 
tending of young stands . 
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