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TUUNARI-MAANMUOKKAUSLAITTEEN TYÖJÄLKI NSR-projekti 

Jarmo Hämäläinen 

Tuun~-muokk~taitX.eelta py~~ytx~ pal
ja.Mamaan vilj el.ykel.po-Wt.a. lu:.vennfL.<..omaat.a. 
ILU:tX.äviil:,t.i, kun maa e.i oli..u.;t kov-i.n lu:.v-Wt.ä 
ja hakkuut.äht.~ä ol-i. vähän. Kohoum-i.-i.n ~aa
t.i-i.n vähälu:.v-i..6~~ä ma.MM no-i.n 2/3 viljel.y
kohc:LU,t.a. ja koht..al.a.M en lu:.v-<..6 ~~ä ma.MM 
no-i.n 113 . Vilj el.ykel.po-Wt.a. 2 lu:.vennä-i..6maat.a. 
Pai.jM~u-i. k~lu:.mäiiiU.n 80 dm viljel.ykoht.a.a 
koht.i , ja viljel.ykohd.a.n. et.ä-Wyy~ .e.äh-i.mpään 
ehjän hum~keNtouen JLeunaan ol-i. no-i.n 30 c.m. 

TCLt.lu:.m~ on o~a Pohjo-Wma-i.den m.<.n-W~ell-i.
neuvo~~on JLaho-i.tx.a.maa yh.twpohjo-i..6ma-i..6t.a. 
NSR-tutlu:.m~pllojekt.ia. 

JOHDANTO 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää 
Tuunari-muokkauslaitteen työjälkeä eri olo
suhteissa ja määrittää maaston vaikutus työ
jäljen tunnuksiin . Lait t een tekniset tiedot 
ja seurantatutkimuksen tulokset on esitetty 
Metsätehon katsauksessa 9/1986 . 

TUTKIMUSMENETELMÄ JA -AINEISTO 

Muokkausjälki ja maastotunnukset selvitet
tiin muokkauskaistalle sijoitetuilta koe
aloilta , jotka olivat 20 m pitkiä ja 5 m 
leveitä . Työjäljen arvioinnissa koealoille 
tehtiin koeistutus sijoittamalla muokkau s 
jälkeen 20 mittatikkua parhaiksi arvioi
tuihin viljelykohtiin keskimäärin 2 m: n 
(1 - 4 m: n) välein . Määrä vastaa 5 m: n ajo
linjavälin mukaan 2 000 taimen ja 4 m:n ajo
lin javälin mukaan 2 500 taimen viljelyti
heyttä . Tutkimusmenetelmä on esitetty tar
kemmin Metsätehon tiedotuksessa 399 . 

Tutkimusaineistoon pyrittiin saamaan katta
vasti havaintoja erilaisista olosuhteista. 
Aineistoa kerättiin seitsemältä erilaiselta 
muokkaustyömaalta , yhteensä 53 koealaa . 
Maan kivisyyden mukaan aineisto jakautuL 
seuraavasti. 

Kivisyysindeksi , % 

0 - 25 30 - 50 55 - 75 80 - 100 Yht . 

Koealoja 

17 13 16 7 53 

Pääosa aineistosta kerättiin tavanomaisilta , 
keskikarkeilta moreenimailta, mutta havain
toja saatiin myös hienojakoisilta kivennäis
mailta ja turvemailta. Turvemailta kerätyt 
koealat rajattiin kuitenkin niiden vähälukui
s uuden takia pois aineis t on käsittelystä . 

Koealoilta määritettiin myös pintakivien ja 
kantojen määrä, humuskerroksen (mukaan luet
tuina sammalet ja jäkälät) paksuus sekä hak
kuutähteiden maara . Yleensä pintaesteitä 
oli yhteensä alle 10/aari ja sitä suurem
masta esteisyydestä oli vain muutamia ha
vaintoja. Humuskerros oli pääosassa aineis
toa alle 10 cm paksua ja hakkuutähteitä oli 
yleensä enintään kohtalaisesti . 

Kuva 1 . Vähäkivis issä olosuhteissa Tuunarilla a i kaansaatiin 
runsaasti viljelykelpoisia kohoumia . Valok . "etsäteho 
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Tutkimusaineisto kerättiin kesällä 1986 
Tehdaspuu Oy:n työmailta Jämsästä ja Korpi
lahdelta. Muokkauslaite oli vuoden 1986 
mallia ja vetokoneena oli Valmet 862 K -met
sätraktori (vm. -80). Muokkauslaitteen aiem
piin vuosimalleihin verrattuna laikkuripyö
rän piikkej ä oli lyhennetty, minkä vuoksi 
pyö r än halkaisija oli pienentynyt 200 cm:st ä 
17 0 cm:iin. Piikkien lyhentämisen tarkoituk
sena oli lyhentää laikkuripyörän muokkausvai
heiden välistä "askelta" ja siten lisätä 
palj astuneen maan ja mät täiden määrää ajo
matkaa kohti. Samalla piikkejä oli kaven
nettu 15 cm:stä 13 cm:iin ja niiden muoto 
muutettu kaarevasta kulmikkaaksi. Vetoaisoja 
oli lyhennetty 30 cm. Tutkimusajankohtana 
laitteen piikkien vaihdettavissa olevat terä
laput olivat jo huomattavan kuluneet. 

TULOKSET 

Työjäljen mitat 

Tuunari-muokkauslaitteen piikkien maahan
tunkeutumiskulma ja jarrutusaika ovat tie
tyissä raJo1ssa säädettävissä, jolloin 
voidaan joko pelkästään paljastaa kivennäis
maata tai sen lisäksi muodostaa kohoumia. 
Kohoumia pyrittiin aikaansaamaan kaikissa 
olosuhteissa mahdollisimman paljon. Ajo
linjojen välimatka oli yleensä 3.5 - 4.0 m 
ja ajonopeus muutamilta koealoilta mitatuis
sa havainnoissa keskimäärin 42 m/min. 

Laikkuripyörän perättäisten muokkausvaihei
den välillä olevan "askelen" kohdalle jää 
noin 1 m:n mittainen eheä maakaistale. Muok
kautuneen maan (humuskerros rikkoutunut) 
osuus muokkauskaistan pituudesta oli vähä
kivisessä maassa noin 85 % ja osuus pieneni, 
kun maa oli kivisempää. Yhden laikkuripyörän 
tekemän muokkausjäljen leveys oli keskimää
rin 80 cm, ja muokkautuneen alan osuus koko 
pinta-alasta oli noin 30 %. 

Viljelykohtien ominaisuudet 

Viljelykohtien jakauma 

Metsänviljelyä varten maanmuokkauslaitteen 
tulisi paljastaa riittävästi hyviä viljely
kohtia. Tutkimuksessa selvitettiin, kuinka 
suuri osa viljelykohdista oli koeistutuk
sessa saatu paljastuneeseen, sellaisenaan 
vilj elykelpoiseen ki vennäismaahan ja kuinka 
suuri osa humukseen. Lisäksi tarkasteltiin, 
kuinka paljon oli syntynyt kohoumia. Kohou
miksi luettiin sellaiset viljelykelpoiset 
muodostumat, jotka olivat syntyneet käsitte
lemättömän maanpinnan tason yläpuolelle ja 
joissa kivennäismaa oli joko kääntynyt yhte
näisen humuskerroksen päälle (mätäs) tai 
kasautunut siten, ettei tällaista humusker
rosta ollut (kasauma). 
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Kuva 2. Viljelykohtien j akautuminen 
tutkimusaineistossa keskimäärin 

Koko aineistossa keskimäärin noin 80 % vil
jelykohdista oli paljastuneessa kivennäis
maassa (kuva 2). Mättäissä ja kasaumissa ' 
oli keskimäärin 30 % viljelykohdista. Maan 
kivisyys ja hakkuutähteiden määrä vaikutti
vat eniten työjälkeen, ja tutkimuksessa 
määritettiin, miten ne vaikuttivat kiven
näismaan paljastumiseen ja kohoumien määrään. 

Kivennäismaan paljastuminen 

Tuunari-muokkauslaitteella pystyttiin paljas
tamaan kivennäismaata riittävästi, kun hak
kuutähteitä oli viihän eikä maa ollut kovin 
kivistä. Kun hakkuutähteitä oli lwh:t.ai.aA.
~~~~ tai ~~aah~~. viljelykohtia paljastui 
noin 20 % vähemmän. Kivisyys alkoi huonon
taa työjälkeä, kun kivisyysindeksi kohosi 
yli 40 %:n (kuva 3). 

Tuunari paljasti kivennäismaata keskimäärin 
huonommin kuin esimerkiksi hydraulipainot
teiset äkeet ja metsätraktorivetoiset aurat. 
Eroon lienee osasyynä Tuunarin vaiheittainen 
toimintaperiaate. Aurat ja äkeet paljas
tavat maata periaatteessa yhtenäisesti, eikä 

unsaasti 
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Kuva 3. Paljastuneeseen kivennäismaa han saatujen viljely
koht ien osuus ai ista viljelykohdista maan kivisyyden 
mukaa n. Hu us erros < 10 cm . Vertailukäyrät: ks . Me tsä
tehon t iedotusta 399 



tavanomainen maara hakkuutähteitä, kantoja 
ja muita esteitä aiheuta niin pitkiä katkoja 
muokkausjälkeen , että tulos huononisi . 

Kohoumien määrä 

Vähäkivisessä maassa kohoumiin voitiin si
joittaa noin 2/3 viljelykohdista. Kuitenkin 
jo kohtalaisen kivisessä maassa kohoumia 
syntyi puolet vähemmän . Tuunarilla saatiin 
aikaan kohoumia selvästi enemmän kuin 
äkeillä, mutta ei niin paljon kuin auroilla 
(kuva 4). 
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Kuva 4. Kohoumiin saatujen vilj elykoh t i en osuus kaikista 
viljelykohdista maan kivisyyden mukaan . Hak kuutähteitä 
vähän tai kohtala isest i , humuskerros < 10 cm 

Kun hakkuutähteitä oli enemmän, kohoumiin 
saatujen viljelykohtien maara väheni , ei 
kuitenkaan niin selvästi kuin palj astunei
den kohtien yhteismäärä . Tulos huononi 
paitsi sen vuoksi, että kohoumia oli vähem
män, myös sen vuoksi , että niiden viljely
kelpoisuus huononi alle jäävien oksien takia. 
Parhaiten kohoumia näytti syntyvän , kun maa 
oli lajittunutta ja hienojakoista . 

Maa ei aina kääntynyt piikkien edessä kunnol
lisesti, vaan humuskerros ja kivennäismaa 
kasautuivat niin , että kohoumaa oli vaikea 
Viljellä . 

Viljelykohtien korkeusasema 

Viljelykohtien korkeus mitattiin ympäröivän 
käsittelemättömän kivennäismaan pinnan ta
soon verrattuna. Viljelykohdat tiivistettiin 
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Kuva 5. Viljelykohtien keskimääräinen korkeus verrattuna 
käsittelemättömän maanpinnan tasoon hu uskohdat mukaan 
lukien . Hakkuutähte itä vähän tai kohta laisesti , humus- • 
kerros < 10 cm 
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Kuva 6 . Viljelykoht i en jakautu inen eri korkeusluokkiin 
maan kivisyyden mukaan . Verta il utasona humuksen alla 
oleva kivennäismaan pin ta . Ha kkuutähteitä vähän tai 
kohtalaisesti , humuskerros < 10 c 

tarvittaessa ennen mittausta. Kohtien keski
määräinen korkeus oli vähäkivisessä maassa 
15 cm ja erittäin kivisessä maassa vain muu
tamia senttimetrejä (kuva 5) . Keskikorkeu
dessa ovat mukana myös humukseen sijoitetut 
viljelykohda t (korkeus= 0) . 

Viljelykohdat jakautuivat tasaisesti eri 
korkeusluokkiin, koska kohoumia ei syntynyt 
riittävästi ja osa viljelykohdista joudut
tiin sijoitt amaan laikkuihin .(kuva 6) . 
Kohoumiin saadut viljelykohdat olivat yleen
sä yli 10 cm:n korkeudella. Maas totunnuk
sista vain kivisyys vaikutti paljas tuneiden 
kohtien korkeuteen. 

Paljastuneen alan Laajuus 

Vilj elykelpoiseen kivennäismaahan saaduista 
viljelykohdista mitattiin etäisyys lähimp ään 
rikkoutumattomaan humuksen reunaan. Etäisyys 
oli keskimäärin noin 30 cm, eivätkä maasto
tunnukset juurikaan vaikuttaneet siihen. 
Et äisyys oli jonkin verran pienempi kuin 
äkei t ä käytettäessä (noin 40 cm) ja selvästi 
pienempi kuin auroja ja kaivureita käytett ä 
essä (50 - 60 cm). 

Lisäksi määritettiin suurimman sellaisen 
ympyrän pinta-ala, joka oli mahdollista si
joittaa paljastuneen viljelykelpoisen kiven
näismaan alueelle siten , että viljelykohta 
jäi ympyrän sisäpuolelle . Kivennäismaat~ 
paljastui näin mitaten keskimäärin 80 dm 
viljelykohtaa kohti . 

TULOSTEN TARKASTELU 

Tuunari- maanmuokkauslaitteen rakenteelliset 
ra t kaisut ovat vielä osittain kokeiltavina . 
Vuoden 1986 malleissa valmistaja (Teräs
komponentti Ky) kokeili mm . lyhennettyjen 
laikkuripiikkien ja niiden kulmikkaamman 
muodon käyttökelpoisuutta. 
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Kuva 7. Sellaisenaan viljelykelpoisten kohtien määrä 
ajoti heyden mukaan helpoissa (kaistojen yläreuna) ja 
vaikeissa (kaistojen alareuna) olosuhteissa 

Tuunarilla on syytä ajaa jonkin verran tihe
ämmin välein kuin äkeillä ja auroilla, kun 
pyritään samaan viljelykohtien määrään . Esi
merkiksi 2 OOO :n paljastuneen viljelykohdan 
aikaansaaminen vaatii helpoissa olosuhteissa 
4 .5 m:n ajolinjavälin käyttöä (kuva 7). Sa
maan tiheyteen pääseminen kivisessä ja hak
kuutähteisessä maassa edellyttäisi jo niin 
tiheään ajoa (alle 3 m:n välein), ettei se 
käytännössä liene maas ton, viereisen t yö
jäljen tukkeutumisen eikä kustannustenkaan 
takia mahdollista . Silloin viljelykohtia on 
istutuksen yhteydessä paranneltava tai teh
tävä lisälaikkuj a, jotta viljelytiheys py
syisi riittävänä. 

Metsäteho Review 15/1987 

Sellaisella ajolinjavälillä, joka vastaa 
2 000 viljelykohtaa, saadaan parhaimmillaan 
noin 1 JOO kohoumaa hehtaarille . Näyttää 
siltä, että mätästysyrityksiä pitäisi olla 
ajomatkaa kohti vielä huomattavasti enemmän, 
jotta onnistuneita mättäitä saataisiin ylei
siä vilj elytiheyksiä vastaavasti kohtuulli
sin aj otiheyksin. Piikkejä ei todennäköi
sesti ole enää varaa lyhentää, muuten niin 
maan paljastuminen kuin mättäiden laatukin 
saattavat huonontua, varsinkin silloin , kun 
hakkuutähteitä on runsaasti . Jos piikit muo
toiltaisiin kaarevammiksi, mättäiden vil
jelykelpoisuus saattaisi parantua. 

Maalajiltaan hienojakoiset ja usein samalla 
myös runsaasti heinittyvät kasvupaikat ovat 
metsänvilj elylle vaikeita . Niillä kohouma
muokkauksella saavutettaneen suurimmat edut 
maanpinnan paljastamiseen nähden . Tuunari
muokkauslaitteella tätä etua voidaan saavut 
taa vähäkivisessä maassa, vaikka osa tai
mista jääkin epäedulliseen asemaan . Var
sinaisilla kohoumamuokkauslaitteilla , kuten 
auroilla , saadaan kohoumia paremmin , mutta 
toisaalta Tuunarilla pystytään myös pelkäs
tään poistamaan humuskerros, jos J areämpi 
muokkaus ei ole tarpeen . Se , että muokkaus
jälkeä voidaan säädellä, mahdollistaa moni
puolisen maanmuokkauksen vaihtelevilla 
uudistusaloilla ilman useampia konetyyppejä. 

Vedenvaivaaroilla alueilla kohoumamuokkaus
kaan ei riitä . iillä tarvitaan lisäksi 
kunnollinen vaotus, ja muokatakin kannattaa 
yleensä vaotuksen yhteydessä mätästämällä . 

An NSR-Project 

QUALITY OF SITE PREPARATION WITH THE TUUNARI CULTIVATOR 

The Tuunari cultivator was able to produce 
acceptable density of planting spots on 
mineral soil when the site was neither 
very stony nor slash covered . On slightly 
stony ground , approximately 2/3 of the plant
ing spots were on mounds, about 1/3 on fair
ly stony ground . The average mineral soil 
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area per planting spot was about 0 . 8 m and 
the distance from the planting point to the 
nearest edge of humus was about 30 cm . 

The study is part of the joint Nordic re
search project financed by the Nordic Coun
cil of Hinis ters. 
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