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Tutkimuksessa verrataan istutustyön ajanme
nekkejä istutettaessa erilaisia taimia kou
rukuokalla~ kennokuokalla~ erikokoisilla 
pottiputkilla ja ruukkuputkilla . Tutkimus 
on tehty TES- sopijapuolten pyynnöstä~ ja ai
neisto on kerätty yhdessä metsähallituksen 
kehittämisjaoston kanssa . 

Muokattuun maahan istutettaessa istuttaminen
työnvaiheen ( siirtym1:nen vi lje lykohtaan~ 
kuopan teko~ taimen otto ja laitto kuoppaan~ 
kuopan täyttö ja kohdan painaminen) ajanme
nekkisuhteet muutamilla yleisesti käytetyil
lä menetelmillä olivat seuraavat: 

Kourukuokkaistutus 
Mänty~ kokolk . II - III 
Mänty 2A 
Kuusi~ kokolk . III 

Pottiputki 
~ 50 mm~ kennotaimet Fh 408 
~ 60 mm~ 11 Fh 508 

100 
86 

133 

50 
54 

Maan kivisyys vaikutti ajanmenekkiin sitä 
enemmän~ mitä kookkaampaa tainta istutettiin . 
Muokkausjäljen huononeminen hidasti suhteel
lisesti kourukuokkaistutusta huomattavasti 
enemmän kuin putki- istutusta . Kourukuokka
istutuksessa muokkausjäljen huononeminen 
vaikutti suhteellisesti eniten pienimpien 
taimien istutukseen . 

Täydennyslaikkujen teon ajanmenekki riippui 
laikun koosta ja humuksen sitkeydestä. Suh
teellinen ajanmenekki (kourukuokkaistutus~ 
mänty~ kokolk . II - III = 100) oli 28~ kun 
laikun koko oli 30 x 30 cm ja humus ei ollut 
sitkeää. Hakkuutähteiden poiston ajanmenekki 
kasvoi hakkuutähteiden määrän myötä jyrkästi~ 
ja suhteellinen ajanmenekki oli 32~ kun hak
kuutähteitä oli jonkin verran . PaZteen tii
vistämisen suhteellinen ajanmenekki oli 10 . 
PaZteen paksuus ei vaikuttanut ajanmenek
kiin . 

Kun männyn taimien (kokolk . II - III) kouru
kuokkaistutusta muokattuun maahan merkitään 
luvulla 100~ kourukuokkaistutuksen ajanme
nekkilisä muokkaamattomaan maahan istutet
taessa oli 60 - 96 . Hakkuutähteiden poisto 
oli tämän työn ainoa lisätyönvaihe~ j a sen 
suhteellinen ajanmenekki oli 34 ~ kun hakkuu
tähteitä oli jonkin verran . 

TUTKIMUSMENETELMÄT JA -AINEISTO 

Aineisto kerättiin vuonna 1981 koeruuduit
taisena aikatutkimuksena tavanomaisesta, 
hyvään käytännön työjälkeen tähtäävästä is
tutustyöstä. Eri puolilta maata etukäteen 
valituille työkohteille merkittiin istutta
j ia varten maastoon työpalstat, joilta mi
tattiin istutuksen ajanmenekki, maan kivi
syys ja muokkauksen työjäljen laatu 10 tai
men pituisilta koeruuduilta. Lisäksi rekis
teröitiin päivit täin työajan jakauma havain
nointitutkimuksella, jossa havainnointiväli 
oli 4 min. 

Maan kivisyyttä mitattiin kivisyysindeksillä. 
Tässä tutkimuksessa sillä tarkoitetaan to
dennäköisyyttä, jolla määrävälein maahan 
työnnettava kivisyysrassi pysähtyy maassa 
olevaan kiinteään esteeseen ennen 20 cm:n 
syvyyden saavuttamista, pintahumuksen alta 
mitattuna. Kivisyysindeksi vaihteli koeruu
duilla O:n ja 100 %:n välillä . Muokkausjäl
jen laatu kuvattiin niiden viljelykohtien 
prosentuaalisena osuutena, jotka ilman lisä
toimenpiteitä, viljelykohdan parantelua tai 
täydennyslaikun tekoa, joutuvat muokkausjäl
keen, pintahumuksesta vapaaseen kohtaan. 

Tutkimuksessa seurattiin 14:ää istutustyöhön 
tottunutta vakinaista metsuria . Kullekin 
istuttajalle järjestettiin 4 erilaista vil
jelyvuorossa olevaa, muokattua työkohdetta. 
Aineisto kerättiin kahdessa osassa: 18.5. -
1.7. tutkittiin pääasiassa kourukuokkaistu
tusta ja kymmentä istuttajaa ja 4 .8. - 3.9. 
tutkittiin lähinnä putki-istutusta ja kah
deksaa istuttajaa. Erilaisia taimimateriaa
lin ja istutusvälineen yhdis~elmiä oli 14. 
Koe ruutuja mitattiin yhteensä 2 789, ja ajan-
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menekit selvitettiin vastaavasti 27 890 tai
mesta. Kaikkiaan taimia istutettiin noin 
110 000. 

Paakkutaimien istutuksessa aikatutkimuksesta 
saatiin suoraan ajanmenekin riippuvuudet eri 
materiaaleja ja työvälineHä käytettäessä. 
Paljasjuurisista taimista sen sijaan mukana 
oli vain muutamaa taimikokoa. Eri kokoluok
kien keskimääräisten istutuksen ajanmenek
kiin vaikuttavien tunnusten selvittämiseksi 
kerättiin erillinen taimien mittausaineisto 
viideltä taimitarhalta. Vasta sen avulla 
voitiin laskea istutuksen ajanmenekin ylei
set riippuvuudet taimien kokoluokasta. 

Tutkimus käsittelee ajanmenekkisuhteita; 
itse tasoon sillä ei ole pyritty ottamaan 
kantaa. Yksityiskohtaiset tulokset julkais
taan myöhemmin. 

ISTUTUS MUOKATTUUN MAAHAN 

Istuttaminen 

Istuttaminen-työnvaihe sisältää siirtymisen 
viljelykohtaan, kourukuokkaistutuksessa mah
dollisen muokkausjäljen vähäisen parantelun 
viljelykohdassa, kuopan teon, taimen oton ja 
laiton kuoppaan sekä kuopan kohdan paina
misen. 

Työnvaiheen ajanmenekkisuhteet helpossa 
tossa, kun kivisyysindeksi oli 40 - 55 
muokkausjäljen laatu 80 - 90 %, olivat 
raavat: 

maas
% ja 
seu-

~ 
~ 
Cl> 
c: 

150 

I stutus 
väline 

Kou r ukuokka 

Taimi
laji 

Män t y 2A 
Män t y , koko l k . I 

" II 
III 
I V 

Kuusi , I 

Män t y 2Ae 
" 1 + lAt 

Kennokuokka lMk Fh 408 
" Fh 508 

Po tt ipu t ki ~ 50 mm 
~ 60 mm 
~ 70 mm 

Ruukkupu t ki FP 620 

II 
III 
IV 

Suhtee l l inen 
ajanmenekk i *) 

86 
85 
93 

104 
117 
100 
115 
133 
148 

83 
81 
66 
64 
50 
54 
60 
66 

*) 100 = mänt y , kokolk . II - III , kouru
kuokkais t utus 
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Kuva 1 . Istuttaminen-työnvaiheen suhteellinen 
a janmenekki ja taimien koko paljasjuuristen 
ta imi en kourukuok kaistutuksessa 

Paljasjuuristen taimien keskiläpimitta vai
kuttaa istuttaminen-työnvaiheen ajanmenek
kiin kuvan 1 osoittamalla tavalla. Eri koko
luokkien keskiläpimitat on saatu taimitarha
aineistosta, ja niiden perusteella on las
kettu yllä esitety t kokoluokkien ajanmenekki
suhteet. 

Kuvassa 2 nähdää n suhteellista istutus
ajanmenekkiä kuvaavat käyrästöt niistä istu
tusmenetelmistä ja -materiaaleista, joissa 
aineistoon sisältyy vähintään neljä työn te- 1 
kijää. Muokkausjäljen laatuluokkien 40 - 50 
% ja 30 % käyrät perustuvat pieneen havain
tomäärään. Käytännössä na1n huonoa muok
kausjälkeä lienee kuitenkin sangen pieni
alaisesti. 

Kivisyys vaikutti yleisesti sitä voimakkaam
min, mitä kookkaampaa tainta istutettiin. 
Muokkausjäljen huononeminen hidasti suhteel
lisesti kourukuokkaistutusta huomattavasti 
enemmän kuin putki-istutusta. Siihen on 
syynä se, että kourukuokkaistutuksessa huo
noa muokkausjälkeä pyritään parantelemaan. 
Putki-istutuksessa sen sijaan huonoon muok
kausjälkeen istutetaan pintahumukseen tai 
jopa eheään maahan. Kourukuokkaistutuksessa 
muokkausjäljen huononeminen vaikutti eniten 
pienten taimien istutukseen. J 

( 

Istuttaminen-työnvaiheesta on laadittu eri 
menetelmien ja materiaalien ajanmenekkitau
lukot. Ne on saatavissa Metsätehosta. 

Eriksee n selvitettiin lisäksi istutusväli
neeseen tarttuvan maan sekä maaston vaikeu
den vaikutusta ty ön ajanmenekkiin. Ajanme
nekit kasvoivat näiden syiden takia seuraa
vasti: 

Maan t a rttuminen istu t us
vä l i neeseen 

- kourukuokka , kouli ttu männyn 

Suh t eellis en 
ajanmenekin 
kasvu *) 

t aimi , kokoluokka II - III 3 - 4 

- pott iputki 50 mm 15 

Vaikea maasto (kourukuokka , koulit tu 
männyn t aimi , kokoluokka II - III) 

- et enemis r ei t i l lä siir t ymis t ä 
ha ittaavia estei t ä 2 

- vaikea , rikkanainen muokkausjälki , 
murrokko t ai upottava maa 4 

*) 100 = mänt y , kokolk. II - III , kouru
kuokkais t utus 

Lisätyönvaiheet 

Tarpeen mukaan tehtäviä lis ä t yönvaiheita is
tutettaessa muokattuun maahan ovat t ä ydennys
laikkujen teko muokkauksessa t ä ysin ehe äksi 
jääneisiin v iljelykohtiin, hakkuutähteiden 
poisto sekä auratulla maalla palte en tiivis
täminen. 

Täydennyslaikkuja teh tiin vain kourukuokka
istutuksessa. Täydennys l aikkujen te on ajan-
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Mänty 2A 
130 

120 

110 

100 

90 

5 

4 

3 
2 
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Kuusi. kokolk. III 
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Mänty. kokolk. I 

5 

4 

3 
1.2 

80 o- 20- 40- 60- 80- o- 20- 40- 60- so-
0 15 35 55 75 100 100 0 15 35 55 75 100 100 

Kivisyysindeksi. % Kivisyysindeksi . % 

Muokkausjälki : 
3 = 60 -70 % 

1 = 1 00 % 4 = 40 - 50 % 
2 = 80 - 90 % 5 = 30 % 

130 
Kourukuokka, mänty 2Ae Kourukuokka. mänty 1 +1At 

80 

Kennokuokka. 
mänty Fh 408 ja Fh 508 

130 5 
Ruukkuputki FP 620 

"' 4 

80 

120 
Pottiputki, 0 50 mm Pottiputki. 0 60 mm 

100 

~ 90~~~--~--~--~~ 

" (/) 

80 o- 20- 40- 60- 80- o- 20- 40 - 60- 80-
015 35 55 75 100 100 0 15 35 55 75 100 100 

Kivisyysindeksi. % Kivisyysindeksi . % 

Kuva 2. Eri viljelymenetelmien ja -materiaal ien 
i stuttami neo-työnvaiheen suhteellinen ajanmenekki 
muokattuun maahan istutettaessa . 100 = kunkin 
menetelmän ajanmenekki . kun kivisyysindeksi on 
40-55 % j a muokkausjäljen l aatu 80-90 % 

.>< 

.>< 

40 

~ 30 .. 
E 
.~ 20 .. 
... 10 
.<: 

" (/) 

6 1 = 22 ruutua 
2 = 30 
3 = 35 
4 = 49 
5 = 17 
6 = 20 

Yht. 173 ruutua 

humus 
ei sitkeää 

o~--~~~--L-~L-~~~~ 

humus sitkeää 20 X 20 3Cl.x 30 40 x 40 
La i kun koko, cm 

Kuva 3. Laikun teon suhteellinen ajanmenekki 
100 =mänty . kokolk. II - III. kourukuokka
i stutus 

menekki r11ppui laikun koosta ja humuksen 
sitkeydestä (kuva 3). Sen sijaan kivisyyden 
ja pintakivisyyden ei todettu vaikuttavan 
laikun teon ajanmenekkiin. Täydennyslaikku
ja oli kuitenkin tehty vain 173 ruudulla. 
Tämä osoittaa, että työnvaihe on käytännössä 
melko harvinainen, eikä siten kovinkaan mer
kittävä työn kokonaisajanmenekille. 

Hakkuutähteiden poiston ajanmenekki kasvoi 
sangen jyrkästi hakkuut äh teiden määrän myötä. 
Työnvaiheen suhteelliset ajanmenekit olivat 
seuraavat: 

Hakkuutäh t eitä vähän (siir t yvä t 
jalalla t yönnett äessä) 

Hakkuut ähteitä jonkin verran 
(3 - 7 kpl, vaativat kuokan 

Suh t eellinen 
ajanmenekki *) 

16 

käyt t öä tai voimakas t a työn t ämis t ä) 32 

Hakkuutähteit ä runsaasti (vaa tivat 
irrottamis ta käsin) 79 

*) 100 = mänty , kokolk . II - III, kouru
kuokkaistutus 

Palteen tiivistämisen s uhteellinen ajanme
nekki oli 10 (100 = mänty, kokolk . II - III, 
kourukuokkaistutus) . Tähän työnva iheeseen ei 
vaikuttanut palteiden paksuus eikä tiivis 
t e ttä vien pal teiden o suus . 

AJANMENEKIN LISÄYS ISTUTETTAESSA 
MUOKKAAMATTOMAAN MAAHAN 

Muokkaamattomaan maahan istutettaessa ajan
menekin kasvu aiheutui suurimmaksi osaksi 
laikun teon vaatimasta ajasta. Laikun koko
luokka oli keskimäärin 30 x 30 cm. Hakkuu
tähteillä osoittautui olev an sella·ista epä
suoraa vaikutusta ruudun ajanmenekkiin, jota 
hakkuutähteiden poisto - lisätyönvaihe ei 
selittänyt. Hakkuutäh teiden epäsuora vaiku
tus istutuksen ajanmenekkiin oli lisäksi 
sangen suuri. Tämä ajanmenekki johtunee 
lähinnä istutuspaikan valinnan ja siirtymi
sen vaikeutumisesta. 

Kun koulittujen männyntaimien (kokoluokka 
II III) istuttamista muokattuun maahan 
merkitään luvulla 100, olivat suhteelliset 
ajanmenekin lisäykset istutettaessa muokkaa
mattomaan maahan seuraavat: 
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Hakkuutähteitä ei ole 
vähän*) 

60 
69 
78 
96 

jonkin verran*) 
runsaasti*) 

*) luokkien kuvaus kuten muokattuun maahan 
istutettaessa hakkuutähteiden poiston 
yhteydessä 

Hakkuutähteiden pois t on ajanmenekit o livat 
muokkaamattomaan maahan istutet t aessa ylei
sesti suurempia kuin muokattuun maahan istu
tettaessa, jossa hakkuutähteet eivät juuri 
ole pintakasvillisuuden sitomia. Kun kouli
tun männyntaimen (kokoluokka II - III) kou
rukuokkaistutusta muokattuun maahan merkitään 
luvulla 100, suhteelliset ajanmenekit olivat 
seuraavat: 

Hakkuutähteitä vähän*) 32 
jonkin verran*) 34 
runsaasti*) 54 

*) luokkien kuvaus kuten edellä 

TAI MI EN NOUTO 

Taimien nouto jaettiin kahteen osa- aikaan: 
kulkuaikaan varastolle ja takaisin sekä va
rastolla tehtävien toimenpiteiden vaatimaan 
aikaan . Istuttajien kulkunopeus vaihteli 
sangen laajalti ja oli 27 - 62 m/min, keski
määrin 40 m/min. Varastolla kului aikaa 
seuraavasti: 

Taimi- Taimi- Ajanmenekki 
laji astia varastolla 

keskimäärin, 
mi ninoutokerta 

Paljasjuuriset vakka 2 o4 

Paakkutaimet vakka tai 
kylkilaukku 2o9 

Enso-taimet muovipussi Oo2 

Kennot aimet Nuoj uan ritilä Oo4 

ISTUTU KSEN AJANKÄYTÖN JAKAUMA 

Istuttajien tuotantoaika jakautui seuraa
vasti: 

Tehoa i ka 
- is tutustyö 
- t aimien nou t o 
Keskey t ykse t 

66 - 83 % } 82 - 92 % 
9 - 18 % 

8 - 18 % 

Päivittäinen tuotantoaika oli tutkimuksen 
aikana varsin lyhyt, keskimäärin 4 . 2 h. 
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ISTUTUKSEN AJANMENEKKI 
ERI TAVOIN MUOKATU ILLA MAILLA 

Muokkausmenetelmä vaikuttaa istutuksen ajan
menekkiin muokkausjäljen laadun, siirtymis
vaikeuden sekä lisätyönvaiheiden esiintymis
todennäköisyyksien välityksellä. Siipiaura 
poistaa pintakuntan tarkemmin ja paljastaa 
kelvollisia viljelykohtia runsaammin kuin 
lautasaura . Erityisesti tämä tuli näkyviin 
kivisillä mailla (taulukko). Lisäksi lautas
auralla muokatuilla mailla hakkuutähteitä 
oli poistettava enemmän kuin siipiauralla 
muokatuilla mailla. Laikun teon yleisyydes
sä ei ollut suurta eroa. Käytännössä istu
tus siipiauralla muokattuun maahan on sen 
vuoksi nopeampaa kuin lautasauralla muokat
tuun maahan sekä kivennäismaahan nopeampaa 
kuin turvemaahan . Palteen tiivistäminen 
tasoittaa jonkin verran siipiaurauksen ja 
lautasaurauksen eroa vähäkivisessä maassa. 

TAliLUKKO Kiv isyys ja tllUOkkausjälj e n laatu . Kourukuokka 

Lautasaural la muoka ttu oaa Siip i auralla muoka ttu maa 

Ki v i syys-
Viljelykohdis t a pint ahum.uk.sessa t ai eheässä maassa , % i ndeks i, 
o j 10-j 3o-J 50-J io-j Yh t j o 1 10-1 30-1 50-1 70-1 Yh t. % 

Ai neiston jakautuminen ( ruudut ) , % 

0 - 15 60 20 20 - - 100 60 36 3 1 - 100 

20 - 35 28 37 26 7 2 100 47 35 11 5 2 100 

40 - 55 22 39 19 15 5 100 45 42 11 1 1 100 

60 - 75 11 22 34 19 14 100 44 33 16 6 1 100 

80 - 100 8 19 31 26 16 100 42 28 17 9 4 !00 

TARKASTELU 

Sovellettaessa tämän tutkimuksen tuloksia on 
otettava huomioon, että aineisto on kerätty 
normaalissa j ärj es tyksessä viljelyvuoroon 
tulleilta muokatuilta uudistusaloilta. Tuo
reilla muokkaamattomilla hakkuualoilla ajan
menekit saattavat olla huomattavasti suu
rempia kuin tämän tutkimuksen muokkaamatto- (Q 
milla koeruuduilla. 

Menetelmien ja taimimateriaalin valinnalle 
eri olosuhteisiin tama tutkimus ei kykene 
antamaan viitteitä, sillä vaikkakin istutuk
sessa pyrittiin "hyvään käytännön työjäl
keen", saavutettua istutustulosta ei sellai
senaan inventoitu. Esimerkiksi putki-istutus 
kivisessäkin maassa ja huonossa muokkaus
jäljessä oli erittäin paljon kourukuokka
istutusta nopeampaa, mutta taimien eloonjää
minen ja kasvuunlähtö jäänevät silloin huo
nommiksi. 

TIME EXPENDITURE ON MANUAL TREE PLANTING 

This study was conducted for adjustment of 
the piece rate bases in manual planting . The 
effect of work difficulty fact o rs on manual 
planting with different types of tools and 

seedling s wa s invest i gated . A new work s tudy 
method f o r tree p lanting was developed . De 
tail ed r esu l ts wi ll be publi s hed i n t he Met 
säteho Rep o r t seri e s. 

METSÄTEHO SUOMEN METSÄTEOLLISUUDEN KESKUSLiniO RY:N METSÄTYONTUTKIMUSOSASTO 
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