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G. A. SeJtiac.hÅ.u6 Oy: n. me;t..&ätU6t.u;t.LL6kon.e. cuo
!U.;t.:t.aa. maan.muo kka.ufu en. ja iA t.u;tufu, en. c a.ma..U.a 
k eJl.:t .a.a . K on. e iA t.u;t .:t .aa. pa.a.kk.ut..a..<.mia. , ja t .a.i..
mie.n. c yöt;tö on. kokon.a.a.n. au.J:oma.t-<..&odu. 

Ici.Ld.LL6tJ.he.y:te.e.n. ja -jälkeen. ma.a.peJtän. fUvi
c ljljc va.ik.ut.:tJ. vähän.. Ict.I.Ltufu-<At.a. oli ma.a.n. 
fUvicyydut.ä. ilippuma.t.:t.a. :te.k.tUoutJ. onn..iötu
n.w.a. kufUmääJU.n noin 90 %. Te.k.tUoeU..ä. on.
tU6t~ eli .aan. 11 hyvifui11 t.a.i.. 11 eJI..in.oma.iAifui11 

fuofU:teUJ.in. kufUmäätU.n. 2/3 iAt.u;tufuiAt..a. ja 
11 väU.:tiivik.ci11 1/4 . Viime.Ui ma.i.JU.:t:tuje.n. 
Oc!LM k.Mvoi jonkin veNta..l1 ma.a.n fUviAyyde.n. 
w ään.:t.yu c ä • E päo n.tU6 tun. eJ..:t.a. iA t.u;tufu,ict.a. 
oli .ta pu;t 1 0 % • Ne jo htlli va.:t .ta hinnii hakkuu
tiih:te.ic:tä ce.kä ca.iun.n.Wict.a. häi!U.öictii mm • 
.t.a.i..rnie.n. c yötöccä . Kone. oli t.u;tfUmufuiAca 
vie.tä ke.hit;te..tyn. a..ta.in.e.n.. 

V il j e..tyko ht-ie.n. o~ lL!Ldet oliva.:t y.te.e.nc ä 
väfWr.:tiiän. ca.man.aJwoiAia. kuin k.äcin.iAtutufue.n. 
:työ j äl j u c ä a.in.a.k.in. mek.a.a.tU6 e.t.ta. , pa.in.ot.t.a.
ma.t;toma..U.a äke.e.t.tä muok.a.t.LL6ca ma.a.cöa. Iötu
i.LL.Ckon.e.e.n. vilje..tykohfut.a. k.uile.n.k.in. huoma.:t
ta.va oca oli muokk.a.ucjälje.n. a.limmacca kohda.c
ca. . Upot;tavicca kohfuöa tilviil.tä ma.a.Ua. 
ta-i.me;t ovat cil.toin. a...Ut...Una I!DII . Wkave.de..t
.te. . Koneen. voida.a.n öe.rt vuokci ka.Uoa c.ove..t
tu va.n vain kantaville ma.i.t.te. . 

Työkauden 1983 aikana koneen. k.äyt.:tiia.c:te. jäi 
vie.tä a.Ue. 50 %: n ja k.äyt;töt.un.:t.duotoö kufU
määtU.n 655 t.a.ime.e.n . Työkauden .tapulia kone.e. 
c e.e.n :te.h:ty j en mlL!Li.oö:te.n myötii käyt;tötuntJ.
:tuo:toc kohoci kui:te.nk.in. 880 - 900 t.a.ime.en. 

YLEISTÄ 

G. A. Serlachius Oy:n istutuskoneella aloi
tettiin vuonna 1981 kokeiluluonteinen ura
kointi metsäteollisuuden ja metsähalli tuk
sen työmailla . Jyrkänteet sekä pehmeiköt 

pyrittiin etukäteen rajaamaan pois . Upotta
vissa kohdissa tehtiin osaksi pelkkä muokka
us. Kahdella koneyksiköllä istutettiin kehit
telytyön samalla jatkuessa vuonna 1981 noin 
250 ha, vuonna 1982 noin 500 ha ja vuonna 
1983 noin 600 ha. Metsäteho keräsi näiltä 
työmailta työjälkeä koskevaa aineistoa vuo
sina 1981 - 1982 ja ajankäyttöä koskevaa 
seuranta- aineistoa vuonna 1983. 

TEKNISET TIEDOT JA TOIMINTA 

Yleinen rakenne ja peruskone 

Koneyksikön peruskoneeksi soveltuu järeä 
metsätraktori. Tutkituissa koneissa perus
koneena oli Valmet 886 K, vuosimalli 1980 
(kuva 1). Tekniset tiedot on pääosin saatu 
valmistajalta . Tiedot koskevat tutkimukses
sa ollutta laitteistotyyppiä . 

Kuva 1 . G. A. Serlachius Oy:n i stutus one 
vuonna 1983. Valok . Metsäteho 
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Istutuslaitteisto koostuu muokkauslait te is
tosta, taimien syöttöjärjestelmästä sekä 
istutuspäistä . Osat voidaan irrottaa, jol
loin peruskone vapautuu puunkuljetukseen , 
tai niitä voidaan muutella; esimerkiksi is
tutuspäät toimivat myös käsisyöttöisinä tai 
syöttöjärjestelmä tahi muokkauslaitteisto on 
vaihdettavissa toisentyyppiseen . Istutus
laitteiston mitat Valmet 886 K - traktoriin 
asennettuna ovat seuraavat: 

Suurin pituus 7 500 mm 
Suurin leveys 3 300 II 

Suurin korkeus (maasta) 3 500 II 

Massa 8 000 kg 

Voimanlähde sekä hydraul i·, paineilma· 
ja sähköjärjestelmät 

Voimanlähteenä istutuskoneessa on diesel
moottori, jonka teho on 121 kW ja kierros
taajuus 33 r/s . Hydraulijärjestelmään kuu
luu neljä hydraulipumppua: 

Tyyppi kpl Tuotto 

Kaksoissäätötilavuus- 2 2 X 80 1/min 
aksiaalimäntäpumppu 

Säätötilavuusaksiaali- 1 90 - II -
mäntäpumppu 

Kaksoishammaspyörä- 1 32 ja 44 - II -
pumppu 

Hydraulipumpuista ensin mainitut käyttävät 
muokkainten hydraulimoottoreita , seuraava 
istutuslaitteistoa ja viimeksi mainittu 
moottorin jäähdytintä ja taimien käsittely
laitteistoa. Hydraulipumppuj en painealueet 
ovat 70 - 180 baaria. 

Moottori käyttää edelleen sähkögeneraattoria 
ja kahta kompressoria . Koneen eri toiminto
jen ohjaus on sähköinen, ja paineilmakäyt
t öisiä laitteita on mm. taimien syöttöjär
jeste lmässä . Kompressorien tuotto on yhteensä 
600 1/min ja paine 6 baaria ja generaattorin 
teho 1.32 kW. 

2 

Kuva 2 . Maanmuokkauslaitteisto kuljetusasennossa. 
Va lok. G. A. Serlachius Oy 

Maanmuokkauslaitteisto 

Muokkaimet on asennettu peruskoneen runkoon 
takatelin eteen . Hydraulikäyttöiset lautaset 
toimivat oman painonsa varassa ja nousevat 
kuljetusasentoon hydraulisylinterin avulla 
(kuva 2) . Etumainen, leveämpi lautanen pois
taa hakkuutähteet ja pintakuntao tulevien 
istutuskohtien linjalta. Tälle kohdalle 
sisempänä kulkeva taempi lautanen kasaa pal
letta, joka on pääosin kuntan alta paljastu
nutta sekoittunutta maata . Koneen takateli 
tiivistää palteen matalaksi penkiksi. Kulla
kin lautasella on oma hydraulipumppulohkonsa. 
Lautasia voidaan pyöritt ää kahdella nopeudel
la ja myös takaperin . 

Etumainen lautanen 0 1 000 mm 
Taempi lautanen 0 700 mm 
Yhden lautasen massa 

(lautasvarsineen) 350 kg 
Pyöritysnopeudet valittavissa 

nopeampi noin 60 r/min 
hitaampi noin 30 r/min 

Taimien syöttöjärjestelmä 

Kone istuttaa paakkutaimia, jotka on pakattu 
muovisille Sarvis Oy:n valmistamille taimi
lavoille. Lavat, jo tka toimivat kasvatus
alustoina ja on suunniteltu koneelliseen 
käsittelyyn , ovat kooltaan 100 x 120 cm ja 
niihin mahtuu 384 tainta (kuva 3) . Paakku 
vastaa mitoiltaan ja muodoltaan turveruukkua 
FP-620 . Ruukun korkeus on 8 cm ja leveys 
5 x 5 cm. 

Syöttöjärjestelmään nostetaan kuormaajalla 
kerrallaan kuusi taimilavaa. Ne siirtyvät 
vuorollaan ketjukuljettimien avulla syöttö
asemaan, kun edellinen on tyhjentynyt . Kun 
taimia kuormattaessa syöt t öasemaan mahtuu 
vielä yksi taimilava, sopii syöttöjärjestel
mään kaikkiaan vähintään noin 2 300 ja enin
tään noin 2 700 tainta eli runsaan hehtaarin 
taimiannos . Lisäksi mukaan mahtuu istutus
laitteiston etupuolelle tarvittaessa vielä 
10 taimilavaa eli 3 840 tainta. 

Kuva 3. Ta i• i lavoja pääl l e ä in pa attuina 
istutusta varten. Valo . G. A. Ser l achius Oy 



Syöttöjärjestelmässä olevien lavoj en ja 
taimien käsittely on täysin automaattista . 
Uuden taimilavan tultua syöttöasemaan sen 
päätyreuna kääntyy alas, jolloin paakkuihin 
päästään tarttumaan edestäpäin . Taimet irro
tetaan ylöspäin kahdella piikein varustetul
la tarttumavarrella 16 taimen paakkurivinä , 
jonka tarttumavarret jakavat keskeltä kahtia 
ja siirtävät edelleen molemmille sivuille 
väliasemaan . Niistä taimet painetaan hammas
tettujen leikkuuterien välistä uuteen väli
asemaan, jolloin ne irtoavat toisistaan. Sen 
jälkeen taimet siirtyvä t taaksepäin askel 
kerrallaan kuljetinvarsille, jotka vievät 
taimia istutuspäihin. 

1 stutuspäät 

Istutuspäiden runko lep ää maa ta vasten vaaka
puomien varassa, jotka kiinnittyv ät koneen 
rungon takaosassa oleviin kaaripuomeihin . 
Istutuspäät kuormittavat maata kevennettyi
nä, noin 70 kg : n voimalla. Kevennys ja 
nosto siirtoasentoon on toteutettu hydrauli
moottorien avulla . Ne nostavat istutuspäitä 
myös peruutettaessa sekä aina silloin, kun 
tietty vetovastus saavutetaan suuria kiviä 
ym. esteitä kohdattaessa. 

Istutuskohtaa kokeiltaessa kevennys lakkaa, 
ja istutuspää t pysähtyvät koneen jatkaessa 
etenemistään . Istutuspäiden rungon sisällä 
on nelikulmaiset istutusputket, joita run
koon kiinnitetty hydraulisylinteri painaa 
maahan . Kaksi leukaa sulkee putken kiila
maiseksi kärjeksi . Jos putki ei painu, is
tutuspää palautuu hydraulimoottorin käyttä
män ketjun vetämänä eteen ja istutuskohdan 
kokeilu jatkuu uudesta kohdasta, tavanomai
sella ajonopeudella ajettaessa noin 30 cm :n 
päästä edellisestä. 

Istutusvaihe käynnistyy, kun leukojen ylä
puolella olevat mekaaniset tunnustelijat 
kohtaavat maanpinnan. Is tutuspää jää paikal
leen, leuat nousevat viistosti ylös ja paine
ilmakäyttöiset painimet painavat taimen kuop
paan. Painimet pitävät myös leukojen sisä
puolen puhtaana maasta . Kun leuat on nostet
tu pois kuopasta, kaksi hydraulitoimista 
tiivis tinlevyä painaa vilj elykohdan tiiviik
si . Teoreet tinen maksimiajonopeus , kun istu
tusväli on 2 m, on noin 42 m/min . 

Is tutuspäiden etäisyys toisistaan 
sivusuunnassa 2 200 mm 

Leukojen painuma 100 - 120 mm 

Istutuspään rungon alaosan 
leveys 220 mm 

Istutusp ään massa noin 300 kg 

Istutuspään pisin kulkumatka 
liukukiskolla noin 1 000 mm 

Istutuspään liikenopeus 
palautuksessa noin 1.5 m/s 

lstutuksen valvonta- ja 
ohjausjärjestelmä 

Taimet ovat kaiken aikaa kiinni kuljettimis
sa ja tunnistimet ohjaavat käsittelyradan 
edellisen vaiheen toimintaa aina seuraavan 
vaiheen taimitilanteen perusteella . Sähköi
siä ilmaisimia, jotka varoittavat kuljetta
jaa mahdollisista häiriöistä, on syöttöjär
jestelmässä kummallakin puolella yksi ja 
kummassakin istutusputkessa yksi. Syöttö
laitteiston sivussa on ohjainpaneeli vian
etsintäjärjestelmineen . 

Istutuspäitä ohjaa ohjelmoitava mikroproses
soriyksikkö, joka pyrkii pitämään istutetun 
taimimäärän vakiona ajomatkan suhteen. Istu
tusp äille on määrätty minimitaimivälit , ja 
istutuspäiden toiminta on synkronoitu keske
naan . Ajomatka määritetään kardaaniakselin 
pyörinnän antamien impulssien perusteella, 
ja istutuksen tavoiteväli on säädettävissä 
halutuo suuruiseksi. Kuljettajalla on varoi
tusvalojen hälyyttäessä mahdollisuus hidas 
taa ajonopeutta tai tihentää ajoväliä, jos 
istutuspäät jäävät liiaksi jälkeen tavoite
välistä . Istutusten tavoiteväli on tutki
musten aikana säädetty 2 m:ksi . 

Ohjausj ä rjestelmää ei vielä työjälkitutki
muksen aikana ollut viimeistelty: istutus
päät toimivat erillisinä, ja istutusvälin 
vakiointi oli ratkaistu tihentämällä istu
tusta tarvittaessa 30 %:lla, kunnes istutet
tu taimimäärä vastaisi ajettua matkaa . 

TUTKIMUSAINEISTOT 

Työjälkiaineistoa kerättiin 1.7. - 30 .9.1981 
ja 11.6 . - 21.9 . 1982, kumpanakin vuonna 11 
eri uudistusalalta. Vuoden 1981 aineisto 
kerättiin varsin suppealta alueelta Vilppu
lan ympäris töstä. Vuoden 1982 aineiston pää
osa on Iisalmen ympäriltä ja osa Vilppulan 
läheltä. Aineistoihin pyrittiin saamaan 
erityisesti maan kivisyyden puolesta mahdol
lisimman erilaisia uudistusaloja. Maapohjal
taan uudistusalat olivat pääosin tasaisia 
hieta- ja hiekkamoreenimaita. Mukana oli 
myös laj ittuneita sekä hienojakoisia maita; 
vuoden 1982 aineistosta lähes puolet oli 
määrite tty paksuhkohumuksisiksi (humus yli 
10 cm) . 

Uudistusaloille sijoitettiin 2 - 6 20 m:n 
pituista ja 5 m:n levyistä koeruutua mahdol
lisimman erilaisiin kohtiin. Koeruudut istu
tettiin ty ön etenemisen myötä , eikä ruutujen 
paikkoja ilmoitettu etukäteen. 

Koeruuduilla mitattiin koneen a jonopeus ja 
maaston laatu ja selvitettiin työjälki . 

Seuranta-aineisto kerättiin toisesta koneyk
siköstä 30 .5 - 7. 11 . 1983 jatkuvana , uudis
tusalakohtaisena seurantana (ks . esi.merkiksi 
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Mets ätehon tiedotusta 356) . Kone liikkui 
s amalla aluee lla kuin aiempina vuosinakin. 
Tulkintakelpoista aineistoa saatiin 91 työ
päivää eli 1 370 tuntia . Sinä aikana istutet 
tiin 334 000 tainta noin 150 ha : n alalle. 
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Istutussyvyys : paakun yläreuna peitossa . 
al le 3 cm syvällä 

Paakun maayhteys: kokonaan kiinni kuopassa 

Kohdan tiivistys: paakku tiukasti maassa 

Asento maassa : suora. poikkeama alle 15° 

I stutussyvyydessä ta i paakun maayhteydessä 
lieviä puutteita ta i 

Paakun asen t o ei suora 

Paakku l öysässä kuopassaan ta i 

Paakku vähintään kahdelta syrjältään irti 
kuopan seinämistä ta i 

t stutussyvyys: 
- lii an pinnassa . paakku näkyvissä yli 3 cm 
- liian syvässä. paakku yli 5 cm syvällä 
- liian pinnassa. paakku näk yvissä alle 3 cm . 

jos samal l a lieväs t i irti kuopan seinämistä 

Epäonnistunut Is t utuskuopassa ei tainta tai 

Taimi kuopan reunalla nurin tai 

Kuopassa kaksi tainta 

Kuva 5. Keskimääräinen istutustiheys ajosuunnassa 
j a istutuksen tekninen onnistuminen 
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TULOKSET 

lstutustiheys ja -istutuksen 
tekninen onnistuminen 

Kuvista 4 ja 5 ilmenevä t vuoden 1982 aineis
ton keskimääräinen viljelykohtien maara, 
pintakuntasta paljastuneiden vilj elykohtien 
osuus ja istutuksen tekninen onnistuminen, 
kun maan kivisyys muuttuu kivettömästä erit
täin kiviseen . Ajosuuntainen istutustiheys 
vaihteli varsin suuresti. Kun 20 m:n matkal
la tavoitel t ua 2 m:n istutusväl i ä vastaa 20 
viljelykohtaa, viljelykohtien määr ä vaihte
li keskiarvon ympärillä 90 %: ssa aineistoa 
+5 : n viljelykohdan raJo1ssa . Va ihtelun suu
ruus ei näytt änyt paljoa riippuvan kivisyy
destä . 

Peräkkäiset taimiväli t va ihtelivat tietenkin 
maan kivisyyden ja kantoisuuden mukaan . 
Lyhin taimiväli 20 m:n matkalla oli yleensä 
noin 1 m maan kivisyydestä riippumatta . Sen 
sijaan keskimäär ä inen maksimitaimiväli kasvoi 
2. 5 m: stä 4 . 5 m: iin maan kivisyyden muuttu
essa kivettömäst ä erittäin kiviseen. Tulosta 
voidaan jo pit ää t yydytt ävänä , joskin 20 m:n 
ma t kalla yli puolet minimi taimiväleistä alit
ti metsänistutuksen työohjeissa yleises ti 
käytetyn 1 m: n ra jan . Haksimi taimiväleis t ä 
vain joka kymmenes ylit ti 5 m:n rajan . 

Sivusuunnassa istutuspäät pääsevät liikku
maan toisiinsa nähden käännöksissä ja pinta
esteit ä väist äessään . Is tutusrivien väli on 
sangen vakio, se vaihteli 2. 0 : s t a 2 . 4 m:iin . 

Is tutustiheydellä 2 000 tainta /ha 20 vilje
lykohdan määrä vas t aisi tasan 5 m:n, 16 vil
jelykohdan määr ä 4 m: n ja 12 viljelykohdan 
määrä 3 m:n ajolinjavälejä . Kuvasta 5 on 
täten päätelt ävissä, että vuoden 1982 ai
neiston mukaan 2 000 taimen hehtaaritiheys 
teknisesti onnistuneita istutuksia edellyt
tää vähäkivisessä maassa 5 m: n ja e rittä in 
kivisess ä maassa 4 m: n ajoväliä . " Hyvin" ja 
"erinomaises ti" onnistuneiden is t utus t en 
osuus alenee kuitenkin kivisyyden kasvaessa ; 
eheään maahan tai pintahumukseen tehdyis t ä 
teknises ti onnistuneista istu tuksis t a vain 
hieman yli puolet oli "erinomaisia" t ai 
"hyviä", kun niiden osuus pin tahumukses ta 
paljas tuneeseen muokkausjälkeen tehdyissä 
istutuksissa oli keskimäärin 5/6 . Kiviseen 
maahan istutettaessa ei kuitenkaan ole odo
tettavissakaan , et t ä työjälki säilyy saman
laisena kuin vähäkivisessä maassa . 

Epäonnistuneita istu t uksia oli keskimäärin 
10 %. iiden mää rä ajosuunnassa vaihteli 
suuresti; puolessa aineistosta epäonnistu
neita istutuksia 20 m: n matkalla oli korkein
taan yksi. Epäonnistumiset johtuivat noin 
40-prosenttisesti hakkuutäh teistä ja 60- pro
senttisesti t aimien syöttö- ym . häiriöistä , 
eikä maan kivisyys sanottavasti vaikuttanut 
niihin. 
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Vilj elytiheyden pienialainen, aj osuuntainen 
vaihtelu ei välttämättä ole kovin haitallis
ta, vaan tärkeämpiä asioita ovat tekninen 
onnistuminen ja keskitiheyden säilyminen 
vaikeissakin suurempialaisissa maastokohdis
sa. Ohjausjärjestelmää kehittämällä lienee 
tiheyden vaihtelua pienennettävissä • . Tiuken
tamalla istutuskohtien valintakriteerejä 
teknistä onnistumista voitaisiin edelleen 
parantaa, mutta viljelytiheys voisi siitä 
kärsiä, jos kriteerejä ei tehdä samalla 
joustaviksi. 

Viljelykohtien laatu 

1stotuksen teknisen onnistumisen lisäksi tai
mien kasvuunlähtöön vaikuttaa ratkaisevasti 
viljelykohtien laatu. 

Maan kivisyys ei näytä kovin selvästi vai
kuttaneen viljelykohtien laatuun, paitsi si
ten, että pintahumuksessa olevien viljely
kohtie'n osuus kasvoi kivisyyden lisääntyessä 
(kuva 6). Pintahumuksessa olevien viljely
kohtien osuus näyttää kuitenkin varsin koh
tuulliselta verrattuna käsinistutukseen ai 
nakin mekaanisella, painottamattomalla äkeel
lä muokatussa maassa (vrt. Me tsä tehon tiedo
tukseen 376). 

Viljelykohtien keskimäär äinen korkeus oli 
noin 2 cm alle ylimmän viljelykelpoisen, 
Pintahumuksen alla olevan maanpinnantason. 
~eskimääräinen korkeusasema samoin kuin pal
]astuneen alan laajuuskin olivat jonkin ver
ran parempia kuin käsinistutuksessa em . ai
neistossa. 1s totuskoneen viljelykohdista 
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kuitenkin keskimäärin 20 - 40 % oli muokkaus
jäljen alimmassa kohdassa. Tiiviillä, ala
valla maalla taimet ovat silloin alttiina 
mm. liikavedelle . Tällainen tilanne syntyy 
helposti paikoissa, joissa maa on pehmeää ja 
koneen takateli painaa muokkainten rikkoman 
maan syviksi raiteiksi. 

Koneellisessa istutuksessa viljelykohtien 
valinta on mahdollista lähinnä vain etenemis
suunnassa ja pelkästään viljelykohdan tunnus
telijan ja ohjausjärjestelmän aiemmista istu
toksista saaman informaation varassa . Muok
kausjäljen laadulla ja sen tasaisuudella on 
täten varsin suuri merkitys. 

Ajankäyttö ja käyttötuntituotos 

1stotuskone työskenteli vuoden 1983 seuran
nan aikana kahdessa vuorossa , työpäivän pi
tuus oli keskimäärin 15.1 h. Työmaiden kes
kikoko oli 10.6 ha. 

Käyttöaste jäi seurannassa vielä verraten 
alhaiseksi. Keskimääräinen päivätuotos oli 
3 700 tainta, suurin lähes 10 000 tainta. 
Työmaa-ajasta istutuksen käyttöajan osuus 
oli 37 %, siirtojen (vähintään 15 min:n siir
rot) 6 % ja vähintään 15 min : n keskeytysten 
osuus 56 %. Eri syiden aiheuttamat osuudet 
keskeytyksistä olivat seuraavat . 

Huollot , taimien lastaus ym . 
Peruskoneen korjaus 
Sekä perus- että istutus
koneen korjaus samalla kertaa 

1stotuskoneen korjaus 
Muut keskeytykset 

% 
9 
9 

5 
65 
12 

100 

Käyttötuntituotos (johon sisältyy 15 min:a 
lyhyemmät keskeytykset ) jäi seurannassa kes
kimäärin 655 taimeen. Uudistusaloittain se 
vaihteli välillä 420 - 900 tainta. Keski
arvoon vaikuttivat pääasiassa istutuspäiden 
ja taimien syötön häiriöt. Niis tä aiheutuvia 
lyhyitä keskeytyksiä oli erittäin paljon, 
keskimäärin suunnilleen 40 % käyttöajasta . 
Kahdella viimeisellä uudistusalalla rakenne
muutosten ansiosta tuotos nousi keskimäärin 
880 - 900 taimeen. Suurimmat päivittäiset 
käyttötuntituotokset saatiin toiseksi viimei
sellä uudistusalalla, noin 1 050 tainta. 

Tuotokseen vaikuttavia seikkoja 

Koneen ajonopeuteen vaikutti eniten maan 
kivisyys , joskin sekin varsin lievästi. 
Erityisen kaltevia ja upottavia maita ei 
aineistoon tullut, koska ne oli rajattu jo 
etukäteen pois istutettavasta pinta-alasta . 
Ajanmenekeiksi muuntaen vuoden 1982 aineis
ton koeruuduista saadaan kuvan 7 mukainen 
tehoajanmenekkikäyrä. Käy t ännössä ajanmene
kin tulisi ilmeisesti kasvaa jyrkemmin, sil
lä kivisyyden lisääntyminen mm . lisää ajo
linjan mutkittelua . 
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huoleilinen työmaasuunnittelu. Työmaita tu
lee ehdottomasti olla niin paljon, että koko 
työkausi voidaan käyttää hyväksi mahdollisim
man tehokkaasti . Parhaiten istutuskone so
veltuu kantaville, myös kivisille metsämail
le . Uudistusalojen on oltava suuria ja upot-
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Kuva 7 . Laskennallinen istutuksen tehoajanmenekki 
suorassa ajossa koeruutujen aikojen (pisteet) 
perusteella. Ajoväliksi on oletettu 5 m 
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Tuotokseen vaikuttavat ilmeisesti varsin suu
resti myös käytännön työmaajärjestelyt . Ko
neen tehokas käyttö edellyttänee yhtenäisiä 
ja selvästi merkittyjä ajokuvioita . Taimia 
mahtuu koneeseen kaikkiaan noin kuuden käyt
t ötunnin tarve. Jos taimivarastot on sijoi
tettu niin, että erillistä kuormausaj oa ei 
tarvita, vaan taimia voidaan istuttaa koko 
matka varastolle ja takaisin, taimien kuor
mausajat jäävät käytännössä merkityksettö
miksi. 

PÄÄTELMIÄ 

Tulosten perusteella istutuskoneella pääs
tään sinänsä sangen hyvään muokkausjälkeen 
ja istutuksen tekniseen onnistumiseen; käyt
töaste ja kustannukset osoittautunevat 
koneen käyttökelpoisuuden kannalta työjälkeä 
kriittisemmiksi seikoiksi . Istutuskoneen 
käyttökelpoisuuden edellytyksenä on edelleen 
sopivien työmaiden valinta ja ketjutus sekä 
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Käyttöasteessa ei vielä seurannan aikana 
päästy kovin hyvään tulokseen. Keskeytys ten 
osuus oli esimerkiksi pyöräkonevetoisista 
auroista kerättyyn aineistoon verrattuna yli 
1 . 5-kertainen (ks . Metsätehon tiedotusta 
376). Keskeytyksistä 2/3 aiheutuikin lähinnä 
istutuspäiden ja syöttö- ja siirtolaitteis
ton häiriöistä ja vioista . Seuranta osoitti 
kuitenkin sen, että noin 1 000 taimen käyttö
tuntituotos on saavutettavissa. 

Koneellinen istutus asettaa erityisiä vaati
muksia taimimateriaalille . Istutukseen kel
vollisia taimia tulee olla saatavissa niin 
kevät-, kesä- kuin syyskesänkin istutuksiin 
epäedullistenkin sääjaksojen aikana, ja tai
mien on oltava sopivankokoisia maan vilja
vuuteen nähden. Käytettävissä olevien taimi
en ominaisuuksiin on vastaavasti kiinnitet
tävä huomiota työmaita valittaessa . 

Syöttöjärjestelmää vaihtamatta koneella voi
daan istuttaa vain yhden paakkukoon ja 
-tyypin taimia . iitä voidaan tosin mm . 
kasvatuksen ajoituksen ja kylmävarastoinnin 
avulla tuottaa haluttuun ajankohtaan jossain 
maar1n erikokoisia . Kaksivuotiaan taimen 
kasvattaminen koneellisen koulinnan avulla 
istutuskoneelle sopivissa paakuissa on myös 
kokeiluissa . Syöt töj ä r j estelmiä myös muil
le paakkutyypeille sekä leukoja ja istutus
päitä isompia paakkukokoja varten on myös 
kehitelty. Joustava ja laaja taimien koko
ja ikävalikoima antaisi parempia edellytyk
siä myös viljavien maiden istutukseen, 
jolloin koneen luonteva käyttöalue olisi 
entisestään laajempi. 

THE G. A, SERLACHIUS PLANTING MACHJNE 

Test report on the machine . 
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