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Väkevä-kantopilkkuri -kannonnostolaite

• Nostolaitteen on kehittänyt Armas Hirvonen               
(A Hirvonen Oy, Kitee, www.ahirvonenoy.net).

• Yksi käytetyimmistä kannonnostolaitteista 
Suomessa (Kärhä 2007, 2008).

• Nostolaitteessa kaksi nostopiikkiä, hydraulinen 
vastaterä ja mätästyslevy.

Kannon maasta nostamisen yhteydessä se halkaistaan 
vastaterällä.
Vastaterää käytetään hyväksi myös nostettujen kantojen 
paloittelussa ja puhdistamisessa.

• Paino noin 1 300 kg.

Kärhä, K. 2007. Metsähakkeen tuotantokalusto vuonna 2007 ja tulevaisuudessa. Metsätehon katsaus 28/2007.

Kärhä, K. 2008. Machinery for forest chip production in Finland in 2007 and in the future. Teoksessa: World Bioenergy 2008, Proceedings of 
Poster Session. World Bioenergy 2008 Conference & Exhibition on Biomass for Energy, 27th–29th May 2008, Jönköping, Sweden. s. 129–133.
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Väkevä-kantopilkkuri pikatestissä

• Työntutkimuksia Väkevä-kantopilkkuri -kannonnosto-
laitteesta ei ole aiemmin tehty.

• Metsäteho Oy ja TTS tutkimus tekivät pikatestin ja 
selvittivät, mihin Väkevä-kantopilkkuri -kannonnostolaitteella 
pystytään.

Väkevä-kantopilkkuria tutkittiin samalla työmaalla kuin Järvisen 
kannonnostolaitetta kahtena edeltävänä aikatutkimuspäivänä. 
Myös peruskone ja koneenkuljettaja olivat samoja (ks. 
Metsätehon tuloskalvosarja ). 

12/2009           21.4.2009
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Aineisto ja menetelmät I

• Pikatestissä Väkevä-kantopilkkuri oli Hitachi EX 225 USR           
-kaivukoneessa (paino 24 t). 

• Kaivukoneen kuljettajalla oli kuuden vuoden kokemus 
kantojen nostosta.

Tutkitusta nostolaitteesta neljän kuukauden käyttökokemus. 

• Väkevä-kantopilkkurin aikatutkimukset tehtiin Stora Enso 
Metsän työmaalla Siuntiossa yhtenä työpäivänä lokakuun 
alussa 2008. 

• Työmaa oli järeäpuustoinen, kuusivaltainen päätehakkuu-
kohde, jossa hakkuu oli tehty huhti-toukokuun vaihteessa 
2008, minkä jälkeen hakkuutähteet oli korjattu pois 
leimikosta.

12/2009           21.4.2009
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Peruskoneena Hitachi EX 225 USR
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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 226 kuusikantoa, 
missä keskikantoläpimitta oli 33 cm (min: 15 cm … max:    
64 cm). 

12/2009           21.4.2009
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Nostetut kannot mitattiin ennakkoon ja 
numeroitiin

(Kannon läpimitta 33 cm)

12/2009           21.4.2009
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Tutkimuksen lopullinen laskenta-aineisto
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Aineisto ja menetelmät III

• Aikatutkimusleimikkoon sijoitettiin kolme aikatutkimus-
koealaa:

Koealan leveys määräytyi työskentelyleveyden mukaan ja oli 16–18 m; 
pituus oli 90–100 m.
Koealat olivat valtaosin savimaalla (nostettuja kantoja 188).
Kaikkien kolmen koealan päässä oli hiekkamaata (38 nostettua kantoa). 

• Aikatutkimuskoealojen yhteenlaskettu pinta-ala oli 0,494 ha 
(eli hehtaarikohtaisesti nostettuja kuusikantoja oli 457 
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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Aikatutkimusleimikko valtaosin savimaalla,  
osin hiekkamaalla
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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: 64 kg
– Tilavuus: 147 dm3.

• Laskennallinen kantokertymä aikatutkimusleimikossa oli:
– Kuivamassa: 29 t/ha
– Tilavuus: 67 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.

12/2009           21.4.2009
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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),
Kannon paloittelu ja puhdistus,
Kantopalojen siirto kasalle ja kasaus ja
Apuajat (esim. kulku-uran tasoitus ja raivaus).

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

12/2009           21.4.2009
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Paloiteltua ja puhdasta kantoa

• Aikatutkimuksessa tehoajanmenekistä 41 prosenttia 
käytettiin kantojen paloitteluun ja puhdistamiseen. 

Savikolta nostettujen kantojen puhdistaminen vei enemmän 
aikaa kuin hiekkamaalta nostettujen kantojen puhdistaminen. 
Niin hiekka- kuin savimaastakin nostetut kannot paloiteltiin 
pieniksi, ja maata nostetuissa kannoissa oli hyvin vähän. 

• Kantojen varsinaiseen nostoon, eli irrottamiseen maasta kului 
runsas viidennes tehoajasta. 

• Vastaavasti kantopalojen siirtoon kasalle ja kasaukseen meni 
vajaa viidennes tehoajanmenekistä. 

• Kymmenes tehoajanmenekistä kului nostolaitteen vientiin 
nostettaville kannoille ja vajaa kymmenes työpistesiirtymisiin 
työmaalla.

1612/2009           21.4.2009
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Tehoajanmenekkijakauma koko aineistossa  
sekä savi- ja hiekkamaalla 
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Ei maanmuokkausta

• Maanmuokkausta ei tehty, koska työmaa oli pellonraivaus-
kohde. 

Tulosten yleistettävyyden suhteen on muistettava, että viime 
aikoina on alettu suosia perinteisten metsäkantojen 
korjuussa sitä käytäntöä, ettei maanmuokkausta tehdä 
kantojen noston yhteydessä.

Taustalla kokemukset, joiden mukaan kantojen noston yhteydessä 
tehdyn maanmuokkauksen laatu ei ole paras mahdollinen, koska 
kantoja lähikuljettava kuormatraktori ”talloo” tehtyjä mättäitä. 
Maanmuokkaus voidaan integroida myös koneelliseen metsän-
istutukseen. 

1812/2009           21.4.2009
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Alle 40 cm:n kannoilla vajaa 50 s/kanto

• Väkevä-kantopilkkurilla kantojen nostotyön ajanmenekki 
nostettua kantoa kohden alkoi kasvaa, kun nostetun kannon 
kantoläpimitta ylitti 40 cm. 

• Kantoläpimitaltaan alle 40 cm:n kannoilla käsittelyaika 
(nostolaitteen viennistä kannolle kantopalojen kasaukseen) 
oli keskimäärin 48 sekuntia/kanto. 

• Yli 40 cm:n kannoilla käsittelyaika oli keskimäärin runsaat 
1,5 minuuttia. 

Pikatestissä neljännes nostetuista kannoista oli kantoläpi-
mitaltaan yli 40 cm. 

1912/2009           21.4.2009
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Kannon käsittelyaika* savi- ja hiekkamaalla 

*) Kannon käsittelyaika = Tehoajanmenekki nostolaitteen viennistä kannolle kannon pudottamiseen nostolaitteesta kasaan.

12/2009           21.4.2009

0

50

100

150

200

250

0 10 20 30 40 50 60 70

Kantoläpimitta, cm

K
an

no
n 

kä
si

tte
ly

ai
ka

, s
/k

an
to

Savi

Hiekka

Savi

Hiekka



www.metsateho.fi

Metsätehon tuloskalvosarja Kalle Kärhä, Arto Mutikainen & Ilpo Kortelahti

Tuottavuus savikolla pienempi

• Kannonnostotyön tuottavuus hiekkamaalla oli 
korkeampi kuin savimaalla:

Kantojen nostotyön tehotuntituottavuus aikatutkimuk-
sessa Väkevä-kantopilkkurilla oli 7,5 m3/h (73 kantoa/h), 
kun nostettiin kantoläpimitaltaan 30 cm:n kuusikantoja 
savikolta ja 8,3 m3/h (81 kantoa/h), kun nostettiin 
hiekkamaan kantoja. 

Pikatestissä vajaa viidennes nostetuista kannoista oli hiekkamaan 
kantoja. 

Kantoläpimitaltaan 40 cm:n kannoilla tehotuntituottavuus 
nostotyössä oli 9,0 m3/h (45 kantoa/h) savimaalla ja 10,5 
m3/h (53 kantoa/h) hiekkamaalla.

• Maksiminostosuoritus Väkevä-kantopilkkurilla saavutettiin, 
kun nostettiin kantoläpimitaltaan 44–48 cm:n kantoja.  

2112/2009           21.4.2009
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Kannonnostotyön tehotuntituottavuus       
savi- ja hiekkamaalla I

Nostettuja kantoja 457 kantoa/ha.
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Kannonnostotyön tehotuntituottavuus      
savi- ja hiekkamaalla II

Nostettuja kantoja 457 kantoa/ha.
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Vertaaminen ei helppoa

• Kantojen nostosta tuotettu suhteellisen vähän tutkimus-
tietoa.

• Eri tutkimuksissa tuotettua tietoa kantojen noston 
tuottavuudesta on vaikea laittaa samalle viivalle.

Monet seikat vaikuttavat asiaan: 
Mikä on ollut kalusto (peruskone, nostolaite), 
Mikä on ollut työmenetelmä (nosto vai nosto+maanmuokkaus), 
Mikä on ollut kuljettajan kokeneisuus nostotyöstä sekä huolellisuus 
nostettujen kantojen puhdistuksessa ja paloittelussa ja 
Mitkä ovat olleet korjuuolot (esim. kantojen koko, maan kivisyys, 
maalaji (hieta, hiekka, savi)).

2412/2009           21.4.2009
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Varmatoiminen ja tehokas

• Väkevä-kantopilkkurin tuottavuustuloksia tarkasteltaessa 
on pidettävä mielessä, että pikatestissä nostettiin vain 
runsaat 200 kuusikantoa yhtenä päivänä, ja hiekkamaan 
tutkimusaineisto jäi hyvin suppeaksi. 

• Lyhyen pikatestin perusteella voidaan kuitenkin sanoa, että 
Väkevä-kantopilkkuri on varmatoiminen ja tehokas 
kantojen nostolaite, jolla pystytään tuottamaan 
hyvälaatuista kantoraaka-ainetta energian-
tuotantoon. 

Hyvälaatuinen kantoraaka-aine = 
Kantopalasten koko on sopiva ja 
Maa-ainesta on kannoissa kiinni hyvin vähän.

2512/2009           21.4.2009
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