
Puunosien tiivistäminen puristavien tukien 
avulla – kuormatilan lisäämiseksi 

Tutkimus korjurityypistä VIMEK 606 TT Biokombi 
Heinä- ja elokuussa 2006 tehtiin kenttätutkimuksia ”Skörd i Ungskog”
-projektissa. Tarkoituksena oli tutkia, voidaanko puunosia 
tiivistämällä lisätä korjuri VIMEK 606 TT Biokombin (prototyypin) 
kuormaustilaa. Siinä on hydrauliset tuet kuorman tiivistämistä 
varten. Tutkimuksessa käytettiin metsiköitä Skellefteån kunnan 
mailla, ja konetta käytti kokenut, paikallinen kuljettaja.

Tutkimus suunniteltiin niin, että tiivistettyjä ja tiivistämättömiä 
(normaaleja) mänty- ja koivukuormia voitiin vertailla. Runkoja, jotka 
olivat rinnankorkeudella halkaisijaltaan 5-15 cm, kaadettiin 
maksimimitaltaan 5.5 m:ksi ja kuormattiin kuormaustilassa tiettyyn 
korkeuteen saakka. Kuorman paino ja kokonaistilavuus mitattiin. 
Tulokset osoittivat, että tiivistämisestä seurasi 14-34 % ”normaalia” 
kuormaa suurempi kuorma. Yksinkertainen tiivistämistekniikka 
lisäsi merkittävästi kuormatilan käyttöä ja tehosti nuorten metsien 
puunosien korjuuta. 

Kuvio 1. VIMEK 606 TT Biokombi. Korjuri painaa n. 3 tonnia ja 
se voi kantaa korkeintaan 3 tonnin kuormaa. Polttoaineen käyttö 
on huippukuormituksella n. 2.4 l dieseliä tunnissa. Kuormaus-
alaksi on arvioitu tukien ollessa täysin auki vaaka-suorassa 
asennossa 2.0 m² ja kuormaustilan pituus on takimmaisista 
tuista etureunaan saakka laskien 3 m. Korjuri on varustettuna 
leikkurikouralla Nisula 150 E) korjuuta ja lastausta varten. 
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Kuormia tehtiin puulajeittain, vuorotellen tiivistettyjä ja 
tiivistämättömiä (tutkittava/ normaali) kuormia, jolloin 
kuormausjärjestys arvottiin. Tiivistämättömissä kuormissa tuet oli 
lukittu pystysuoraan asentoon ja tiivistetyissä kuormissa tukia 
liikuteltiin. Kuljettaja valitsi korjuuseen sopivat puut (tavanomaisen 
korjuutavan mukaisesti) ja halkaisija rinnankorkeudelta (dbh) 
mitattiin. Jos valittu puu ei sopinut mittausvälille, valittiin uusi runko 
ja toimintoa toistettiin, kunnes sopiva puu löytyi. Valittu puu 
korjattiin ja katkaistiin korkeintaan n. 5,5 m:ksi (puun kuljetusautojen 
maksimipituus). Seuraavaksi ne kuormattiin tyviosa lastausritilää 
vasten. Tätä toistettiin, kunnes kuorma oli täynnä, ja kuormatut puut 
olivat linjassa kaikkien neljän tuen ylimmän reunan kanssa. 
Seuraavaksi mitattiin kuorman ulkonemien keskiarvo ja kuorman 
paino. Kukin käsittely toistettiin 5 kertaa. Kosteus määritettiin 
puulajeittain. 

Metsikkö

Kuvaus Bergsbyn 
35:1 Vikmyran 1:20

Ikä (v) 38 (2004) 33 (2001)

Tilavuus pystyssä
(m³/ha) 48 34

Jyvitysarvo (m³/ha, v) 2.2 (B16) 2.3 (T16)

Puulajien osuus (%)
(Mänty:Kuusi:Koivu) 10:0:90 100:0:0

Keskim halkaisija (cm) 
- rinnankorkeus 11 8

Keskikorkeus (m) 12 5

Pohjapinta-ala (m²/ha) 9 13

Taulukko 1. Tutkimukseen valitut metsiköt, toinen mäntyvoittonen ja toinen 
kuusivoittoinen. 

a) b)

Kuvio 2. Vaunuosan neljä tukea ovat nivelöityjä ja varustetut 
hydraulisylintereillä, mistä syystä tuet on mahdollista avata 
maksimiasentoon 34º (a) tai laittaa ne maksimaalisesti kiinni 25º (b).



Keskustelua/Johtopäätöksiä
Kuormapainojen laskelmat perustuen märkään puuainekseen, 
laskettuna vuoden keskiarvojen perusteella, antaa paremman 
kuvan odotettavissa olevista, keskimääräisistä painoista. 
Tiivistettäessä koivuja mitattiin suurempia eroja kuorman painoissa 
kuin mäntyjen osalta. Tämä osoittaa, että koivuja oli helpompi 
tiivistää tutkitulla tekniikalla. Tulokset osoittavat, että suhteellisen 
korkeita kuormia voidaan saada aikaan ilman tiivistystä (Taulukko 
2). 

Se, että tiivistetyt ja tiivistämättömät koivukuormat olivat matala-
mpia kuin mäntykuormat, voi osaksi johtua siitä, että koivu-
kuormien ulkonemien keskiarvo oli keskimäärin 0.7 m isompi. 
Tästä aiheutui 1.4 m³ lisää kokonaistilavuuteen, mikä pääasiassa
muodostui pienistä, runsaslehtisistä latvoista. 

Jos tuloksia tarkastellaan kuormaustilan käytön ja kosteus-
pitoisuuden vuosiarvojen perusteella, antaa tiivistäminen käyttöön 
76.6-80.4 % koko tilasta, mitä voidaan pitää suhteellisen korkeana 
verrattuna tiivistämättömiin kuormiin (60.2-67.2 %). 

Tutkimus osoittaa, että Vimek 606TT Biokombi varustettuna 
tiivistävillä tuilla, lisää kuormatilan käyttöä verrattuna tavallisiin 
kuormiin. Kuormauspainon 14-34 %:n lisäys, ilman lisäkäsittelyä, 
on korjuun tehostamista. 

Tulokset
Männyn runkojen kosteuspitoisuus oli 50.1 % (sd 3.2) ja koivun 
osalta 38.2 % (sd 2.4). Tiivistettyjen kuormien keskikooksi mitattiin 
tiivistettyjen koivukuormien osalta 10.4 ja mäntykuormista 8.9 m³, ja 
tiivistämättömien kuormien osalta 10.4 ja vastaavasti 9.0 m³.

Taulukko 2. Keskiarvot ja standardipoikkeamat mitatuista kuormista (korjurin 
maksimikuorma  määritellään 100%:ksi = 3 tonnia)

Puu-
laji

Halkaisija 
rinnan-

korkeudella 
(cm)(sd)

Käsitte-
ly1    

Paino 
(kg)

Kuorman max
märkäpainosta

(%) 

Märkä-
paino
(sd)

Kuiva 
paino
(sd)

Märkäpaino
keskiarvo/v 2

Koivu 9.5 
(2.4) Ei tiivist 1606 

(256)
993 

(158) 1805 53.5 (60.2)3

Koivu 10.0 
(2.4) Tiivist. 2146 

(295)
1327 
(183) 2413 71.5 (80.4)

Mänty 9.3 
(2.9) Ei tiivist 1900 

(223)
947 

(111) 2015 63.3 (67.2)

Mänty 9.3 
(2.7) Tiivist. 2166 

(324)
1080 
(161) 2298 72.2 (76.6)

1 Ei tiivist=Tiivistämätön kuorma, Tiivist.=Tiivistetty kuorma.
2 Männyn kosteuspitoisuus 53% ja koivun 45%. 
3 Huomautus: laskettuna kunkin puulajin kosteuspitoisuuden vuoden keskiarvosta

Koivun ja männyn tiivistys lisäsi 33.6 % ja vastaavasti 14.0 % 
kuormaustilan käyttöä. Irtotiheys, perustuen mitattuihin tietoihin, oli 
tiivistetyn koivun ja männyn osalta  206.3 ja vastaavasti 243.4 
kg/m³, ja tiivistämättömien osalta 154.4 ja vastaavasti 211.1 kg/m³. 
Irtotiheys, laskettuna kosteuden vuosikeskiarvon  avulla, oli tiiviste-
tyn koivun ja männyn osalta 232.0 ja vastaavasti 258.2 kg/m³, sekä 
tiivistämättömien osalta 173.6 ja vastaavasti 223.9 kg/m³. 

Dan Bergström
SLU SE-901 83 Umeå
www-umea.slu.se
Vaihde +46 (0)90 7868100


