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Järvisen kannonnostolaite
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Järvisen kannonnostolaite

• Nostolaitteen on kehittänyt Markku Järvinen         
(Oy Kappelinranta – Kapellstrand Ab, Parainen).

• Nykyinen nostolaite on kolmas kehitysversio.
• Voidaan käyttää sekä kaivu- että metsäkoneissa.

– Aiemmissa testeissä peruskoneina olleet Yuchai 135          
-kaivukone sekä Ponsse HS16 Ergo- ja Timberjack 1470B      
-hakkuukoneet.

• Paino noin 1 800 kg.
• Nostolaitteen toimintaperiaate:

– Kahmarilla, jossa neljä piikkiä molemmilla puolilla, 
tartutaan kannosta kiinni.

– Nostolaitteen ulkokehälle (halkaisija 1 950 mm) 
kiinnitetyillä neljällä nostosylinterillä (tehollinen iskun 
pituus 800 mm) kanto irrotetaan maasta.

– Ulkokehän teroitettu alareuna katkaisee noston 
yhteydessä noin 50–100 mm:n paksuiset sivujuuret. 
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Järvisen kannonnostolaite testattavana

• Työntutkimuksia Järvisen kannonnostolaitteesta ei ole 
aiemmin tehty.

• Stora Enso Metsän toimeksiannosta Metsäteho Oy ja 
TTS tutkimus selvittivät, mihin Järvisen kannonnostolaitteen 
uusimmalla kehitysversiolla pystytään ja mitkä ovat 
mahdolliset kehityskohteet nostolaitteessa.
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Aineisto ja menetelmät I

• Aikatutkimuksessa Järvisen kannonnostolaite oli Hitachi EX 
225 USR -kaivukoneessa (paino 24 t). 

• Kaivukoneen kuljettajalla oli kuuden vuoden kokemus 
kantojen nostosta perinteisillä kantoharoilla ja vastaterällisillä 
kantojen nostolaitteilla. 
– Järvisen kannonnostolaitetta kuljettaja oli testannut vajaa pari 

päivää ennen aikatutkimusta.

• Kantojen noston aikatutkimukset tehtiin Stora Enso Metsän 
työmaalla Siuntiossa kahtena päivänä syys-lokakuun 
vaihteessa 2008. 

• Työmaa oli järeäpuustoinen, kuusivaltainen päätehakkuu-
kohde, jossa hakkuu oli tehty huhti-toukokuun vaihteessa 
2008, minkä jälkeen hakkuutähteet oli korjattu pois 
leimikosta.
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Aikatutkimusleimikko                    
ennen kantojen nostoa
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Aineisto ja menetelmät II

• Hakkuualue raivattiin pelloksi, joten aikatutkimuksessa kaikki 
kannot nostettiin työmaalta. 

• Tutkimusta varten kaikki yli 10 cm:n kannot mitattiin siten, 
että ensiksi mitattiin kantoleikkauksen pienin halkaisija ja 
sen jälkeen vastamitta 90°:n kulmassa pienimpään 
läpimittaan.

• Mitatut kannot numeroitiin.
• Kerätystä aikatutkimusaineistosta rajattiin pois kannot, 

joiden kantoläpimitta oli alle 15 cm sekä mänty- ja lehtipuu-
kannot (oli vain muutamia) ja aiempien hakkuiden lahot 
kannot. 

• Lopullinen analysoitu laskenta-aineisto oli 207 kuusikantoa, 
missä keskikantoläpimitta oli 38 cm (min: 15 cm … max:    
68 cm). 
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Nostetut kannot mitattiin ennakkoon ja 
numeroitiin

(Kannon läpimitta 38 cm)
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Tutkimuksen lopullinen laskenta-aineisto
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Aineisto ja menetelmät III

• Aikatutkimuskoealan pinta-ala oli 0,395 ha (eli hehtaari-
kohtaisesti nostettuja kuusikantoja oli 524 kantoa/ha).

• Kantojen kuivamassa laskettiin Hakkilan (1972) yhtälöllä:
y = -7,0 + 0,051d2

missä
y = kuusen kannon kuivamassa, kg
d = kantoläpimitta, cm.

Hakkila, P. 1972. Kanto- ja juuripuun koneellinen korjuu. Metsäntutkimuslaitoksen julkaisuja 77.1.
Piirros: Juha Varhi

© Metsäteho Oy
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Aineisto ja menetelmät IV

• Kuivamassa muunnettiin kiintotilavuudeksi kuivatuore-
tiheydellä 432 kg/m3 (Hakkila 1975). 

• Kantojen kuivamassat ja tilavuudet korjattiin vastaamaan 
nykytilaa kantojen korjuussa kertoimella 1,15 (vrt. Laitila 
ym. 2007). 

• Nostettujen kantojen (laskennallinen) keskikoko oli:
– Kuivamassa: 87 kg
– Tilavuus: 202 dm3.

• Laskennallinen kantokertymä aikatutkimusleimikossa oli:
– Kuivamassa: 46 t/ha
– Tilavuus: 106 m3/ha.

Hakkila, P. 1975. Kanto- ja juuripuun kuoriprosentti, puuaineen tiheys ja asetoniuutteitten määrä. Folia Forestalia 224.

Laitila, J., Ala-Fossi, A., Vartiamäki, T., Ranta, T. & Asikainen, A. 2007. Kantojen noston ja metsäkuljetuksen tuottavuus. Metlan työraportteja 46.
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Tutkimuksessa käytetty kantoläpimitan ja 
kannon tilavuuden yhteys
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Aineisto ja menetelmät V

• Aikatutkimuksissa käytettiin seuraavaa työvaihejaottelua:
– Työpistesiirtyminen,
– Kannonnostolaitteen vienti kannolle,
– Kannon nosto (irrotus maasta),
– Kannonnostolaitteen vienti kasalle ja
– Kannon pudotus kasaan kannonnostolaitteesta.

• Maanmuokkausta ei tehty nostotyön ohessa (pellonraivaus-
kohde).

8/2009           6.3.2009
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Vienti kannolle
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Kannon nosto (irrotus maasta) alkaa
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… ja kanto nousee maasta ylös.
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Vienti kasalle ja kannon pudotus kasaan
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Ajanmenekki sama molempina testipäivinä

• Aikatutkimuksessa tehoajanmenekistä lähes puolet käytettiin 
kantojen nosto (irrotus maasta) -työvaiheeseen. 

• Nostolaitteen vienti kasalle ja kannon pudotus kasaan -työ-
vaiheet vievät yhteensä noin neljänneksen tehoajan-
menekistä. 

• Nostolaitteen vientiin kannoille meni vajaa viidennes 
tehoajasta. 

• Työpistesiirtymisten osuus oli lähes kymmenes tehoajan-
menekistä. 

• Tehoajanmenekki ja sen rakenne olivat lähes samalla tasolla 
ensimmäisenä ja toisena tutkimuspäivänä.

198/2009           6.3.2009
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Tehoajanmenekkijakauma
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Alle 40-senttiset nousivat ylös hyvin

• Kantojen pilkontaa testatulla nostolaitteella ei varsinaisesti 
tehty. 

• Osa kannoista pilkkoontui nostolaitteen kahmarin piikkien 
repiessä niitä noston yhteydessä. Osa kannoista nousi 
maasta lähes kokonaisina.

• Järvisen nostolaitteella kantojen noston ajanmenekki 
nostettua kantoa kohden alkoi kasvaa selvästi, kun nostetun 
kannon kantoläpimitta ylitti 40 cm. 

• Kantoläpimitaltaan alle 40 cm:n kannoilla käsittelyaika 
(nostolaitteen viennistä kannolle kannon pudottamiseen 
nostolaitteesta kasaan) oli keskimäärin 55 sekuntia/kanto. 

• Yli 40 cm:n kannoilla käsittelyaika oli keskimäärin runsaat 
kaksi minuuttia.  

218/2009           6.3.2009



www.metsateho.fi

Metsätehon tuloskalvosarja Kalle Kärhä, Arto Mutikainen & Ilpo Kortelahti 22

Kannon käsittelyaika*

*) Kannon käsittelyaika = Tehoajanmenekki nostolaitteen viennistä kannolle kannon pudottamiseen nostolaitteesta kasaan.
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Noin 50 kantoa ylös tunnissa

• Kantojen nostotyön tehotuntituottavuus aikatutkimuksessa 
Järvisen kannonnostolaitteella oli 6,2 m3/h (61 kantoa/h), 
kun nostettiin kantoläpimitaltaan 30 cm:n kuusikantoja. 

• Kantoläpimitaltaan 40 cm:n kannoilla tehotuntituottavuus 
nostotyössä oli 8,3 m3/h (42 kantoa/h). 

• Maksiminostosuoritus Järvisen kannonnostolaitteella 
aikatutkimuksessa oli runsaat 9 m3 tehotunnissa. 
– Se saavutettiin, kun nostettiin kantoläpimitaltaan 54 cm:n 

kantoja. 

238/2009           6.3.2009
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Kannonnostotyön tehotuntituottavuus

Nostettuja kantoja 524 kantoa/ha.
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Vertailu aiempiin kannonnostotutkimuksiin

• Laitila ym. (2007) tutkivat 
kantojen nostoa JCB JS 160 L 
-kaivukoneella (paino 17,5 t), 
jossa oli Kantokunkku-
kannonnostolaite.

• Kun verrataan aika-
tutkimuksessa määritettyä 
tuottavuutta Laitilan ym. 
(2007) kannonnosto-
tutkimuksen tuloksiin, 
havaitaan, että kannon-
nostotyön tuottavuus 
tutkitulla kannonnosto-
laitteella jäi pienemmäksi. 

Lähde: Laitila ym. 2007.

8/2009           6.3.2009
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Ei vielä valmis tuote, kehitystyötä tarvitaan I

• Järvisen kannonnostolaitteen tuottavuustasoa tarkasteltaessa 
on pidettävä mielessä, että nostolaite oli vielä prototyyppi-
asteella ja lisäksi kuljettajalla oli vain vähän kokemusta 
tutkitusta nostolaitteesta. 

• Hakkuukoneen tehokkaampi hydrauliikka olisi myös 
saattanut tehostaa nostotyötä. 

• Lisäksi on huomattava, ettei kaivukoneen puomin ja 
nostolaitteen välissä ollut rotaattoria. 
– Neljän lyhyen ketjunpätkän varassa vaappunut nostolaite teetti 

kuljettajalle jonkin verran lisätyötä, kun nostolaitetta asetettiin 
nostettavan kannon päälle. 

268/2009           6.3.2009
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Ei vielä valmis tuote, kehitystyötä tarvitaan II

• Nostolaitteen kahmarissa oli neljä piikkiä molemmilla puolilla.
– Piikit voisivat olla pidemmät, jotta ne pureutuisivat paremmin 

kiinni kantoon. 
– Myös piikkien uudelleen muotoilu voisi edesauttaa vankemman 

otteen saamisessa nostettavasta kannosta. 
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Ei vielä valmis tuote, kehitystyötä tarvitaan III

• Nostolaitteen ulkokehän halkaisija oli 1,95 m. 
– Ulkokehän halkaisija voisi olla isompi, esimerkiksi 2,2–2,3 m, 

erityisesti kun nostetaan isoja (d0>40 cm) kantoja. 
– Ulkokehän teroitettu alareuna katkaisi tutkimuksessa helposti 

alle 5–10 cm:n paksuja sivujuuria. 
– Isoilla kannoilla sivujuuret olivat paksuja ja lisäksi monesti niin 

lähellä ulkokehän reunaa, etteivät ne katkenneet helposti poikki. 
– Tällöin nostettiin kokonaisia kantoja, ”lepakkoja”, mitkä 

aiheuttavat ongelmia niin lähi- ja kaukokuljetuksessa kuin 
varastonnissakin. 
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VastaVoimia &                         
Kokonainen kanto nousee…
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…ylös.
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Ei vielä valmis tuote, kehitystyötä tarvitaan IV

• Osaan nostettuihin kantoihin jäi runsaasti maata, vaikka 
kuljettaja yritti poistaa sitä pudottamalla kannot korkealta 
maahan. 
– Osin maa-aineksen poistaminen oli vaikeaa, koska: 

• Leimikko oli savimaalla ja 
• Ennen aikatutkimusta oli satanut runsaasti vettä. 

– Nostettujen kantojen epäpuhtausongelmaan Markku Järvinen on 
kehittänyt ja patentoinut kantojen puhdistuskouran kantoja 
lähikuljettavaan kuormatraktoriin asennettavaksi.
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Maata nostetuissa kannoissa
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Järvisen kantojen puhdistuskoura
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Ratkaisun avain mäntykantojen nostoon?

• Järvisen nykyinen kannonnostolaitekonstruktio 
saattaisi soveltua kuusikantojen nostoa 
paremmin mäntykantojen nostoon (ei leveää 
sivujuurakkoa, vaan paalujuuri).

• Päätehakkumänniköt muodostavat merkittävän 
hakkuutähde- ja kantopotentiaalin. 

• Tutkittu, paranneltu kannonnostolaite voi siis 
tuoda käyttökelpoisen ratkaisun mäntykanto-
potentiaalin hyödyntämiseen. 

• Täten työntutkimuksia mäntykantojen nostosta                
Järvisen kannonnostolaitteella tarvitaan.

34

Piirros: Juha Varhi

© Metsäteho Oy
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Missä mennään?

• Paraikaa kannonnostolaitteen kehittäjä Markku Järvinen etsii 
yhteistyökumppaneita laitteen tuotekehityksen loppuun 
saattamiseen sekä kaupallistamiseen.

• Yhteystiedot:
Markku Järvinen
Oy Kappelinranta – Kapellstrand Ab
puh. 040 831 3613 
markku.jarvinen(at)parnet.fi

• Katso myös:
Kärhä, K., Mutikainen, A. & Kortelahti, I. 2009. Kantoja ylös 
Järvisen nostolaitteella. Teho 1/2009: 22–24.
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