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Ennakkoraportti tuotanto- ja turvallisuus-
suuntautuneesta polttopuututkimuksesta  
Huolimatta polttopuun suhteellisen suuresta käytöstä, yllättävän
vähän tietoa on olemassa polttopuiden teosta. Myyntitilastot 
kertovat kuitenkin suuresta aktiivisuudesta, ja Ruotsissa vuotuinen 
polttopuiden teossa käytettävien, uusien koneiden myynti on noin
13 000 kpl (Lindroos 2005; Lindroos et al. 2005). Polttopuiden 
teossa sattuneet vahingot ovat viime aikana herättäneet huomiota. 
Polttopuiden teossa tapahtuu nykyisin  50% onnettomuuksista, joita 
sattuu Ruotsissa omatoimisessa metsätyössä (Wilhelmson et al.
2004). 
Seuraavassa valaistaan polttopuututkimusta, jossa tutkittiin sekä 
tuotanto- että turvallisuusasioita. Koottuja tietoja ei ole vielä 
valmiiksi työstetty, mutta tässä kerrotaan, mitä on tehty ja mitä 
tutkimukselta voidaan odottaa.

Polttopuiden tekoa halkaisukoneella 
koivu-puusta, joka oli  halkaisijaltaan 
13,0–17,9 cm, filmattiin.

Taustalla oli se ajatus, että työn sujuessa huonommin, riski on suuri, 
että turvallisuustekijöitä jätetään ottamatta huomioon, mistä voi olla 
seurauksena henkilövahinkoja. 
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Loppusyksystä 2005 oli 12 miestä, 
iältään 60-79 vuotta ja takanaan pitkä 
kokemus polttopuun teosta, katkonut ja 
halkonut runsaat 2100 koivutukkia 
kolmen koneen avulla: sirkkelipilkkoja, 
halkaisukone (hydraulihalkaisija), ja kombi-
kone. Samoissa olosuhteissa voitiin 
testata  kombikonetta, joka muodostui 
samoista osista kuin muut koneet, jotenMitatut ja numeroidut

koivutukit.

konesysteemit olivat vertailu-
kelpoisia. Alustavat tulokset 
osoittavat, että kombikone on 
kaksi kertaa nopeampi kuin 
katkomis- ja halkaisusysteemi, 
mutta se on myös kalliimpi 
ostettaessa. Eroja työn 
kuormittavuudessa on myös 
mitattu, ja niitä tullaan käyttä-
mään vertailun osana.

Puupalojen ja koneiden 
taipumus niskoitteluun  on tut-
tua useimmille  polttopuita 
tehneille. Tehty tutkimus 
sisältää myös tämän osuuden 
ja analysoidaan, miten koe-
henkilöt kokivat niskoittelun.
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