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MOOTTORIPROOMUJEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET 
KOKOPUUHAKKEEN KULJETUKSESSA 

likka Nissi Jaakko Salminen 

Moo;tto!Upnoomu.j e.n. , u . oma.U.a. mootio!U.ftaan 
ku.tke.vie.n. p!toomu.j e.n. , käytiö on. va!tte.e.n.o~e.t
~va vailttoe.hto kokopu.u.hakke.e.n. ku.tj e.tu.k-6 u~a 
p!toomau.k-6 e.e.n. Mve.Uu.vie.n. vu~~ j e.n. Jtan.n.oil
~ ja ~~~. Tämän. ~kimu.iv.Je.n mukaan. 
kokopu.u.hakke.e.n. a~o-mootio!UpJtoomu.ku.ije.tM 
on. e.dl.LLU6e.mpaa kuin. kokopu.u.hakke.e.n. ~oku.t
je.tM yli 160 km : n. ku.tje..tM~yyk-6~ . 
Pie.n.ie.n. puiden. ~oku.tje.tM on. kokopuin.a 
e.dl.LLU6empaa kuin. kokopu.u.hakke.e.n.a a.Ue. 80 -
100 km :n. ku.tje.tM~yyiv.J~ . 

TAVOITE 

Proomukuljetusta on käytetty kauan pyöreän 
puutavaran ja halkojen kuljetukseen siihen 
soveltuvien vesistöjen rannoilta ja saarista . 
Viime vuosina proomukuljetusta on pyri tty 
soveltamaan omalla moottorillaan kulkevia ns . 
moottoriproomuja käyttöön ottamalla . Tällä 
tutkimuksella selvitettiin mahdollisuutta 
käyttää moo t toriproomaus ta kokopuuhakkeen 
kuljetukseen. Tutkimus liittyy osana KTM : n 
rahoittamaan tutkimusprojektiin " Ene rgiapuun 
korjuu teollisuuspuun korjuun yh teydessä" . 

TUTKIMUSAINEISTO 

Tutkimusaineisto kerättiin Enso- Gutzeit Oy :n 
Kuopion hankinta-alueen työmail ta kesäkuusja 
1982. Aineiston suuruus oli 3 663 i-m 
haketta. 

Puutavaran korjuutyömaan pinta- ala oli 17 . 3 
ha, avohakkuuleimikon tiheys 1 952 runkoa/ha , 

rungon keskikoko oksineen 0 . 047 m3 ja maas 
toluokka 3 sekä puulajijakauma : 74 % män t yä , 
15 % koivua ja ll % kuusta. Puut olivat 
osittain tuoreita, osittain pinoissa kuivah
taneita. Eri kuivuusastetta olevia puita 
koskevat tutkimustulokset on yhdistetty, 
koska niiden välillä ei todettu olevan olen
naista eroa . 

Tutkimus suoritettiin aika- ja seurantatut 
kimuksena, osaksi kustannustilastoihin perus
tuen. Puumääriä selviteltiin pino- ja irto
kuutiometrimittauksin . Hakkeesta otettiin 
eri kuljetusvaiheissa näytteitä, jotka tut
kittiin tehtaalla seulontamittauksin. 

TUTKIMUSTULOKSET 

Kokopuuhakkeen korjuu 

Puun kaatoa ja metsäkuljetusta sekä kokopuu
hakkeen laatua koskevat tutkimustulokset 
esitetään Metsätehon monisteena 18 . 4 . 1983 . 

Varastollahaketus suoritettiin urakoitsija 
Szepaniakin autoalustaisella Rötö- laikkahak
kurilla . Se vastaa hakkuriosaltaan Bruks 
1500 - laikkahakkuria . Moottoriteho oli 
268 kW. Haketus tapahtui pinoista suoraan 
auton tai sen perävaunun lavalle . Haketus
työryhmässä oli kaksi miestä. 

Varas tollahaketuksen keskimää räinen käyttö
ajan rakenne ja menekki esitetään taulukossa 
1 sekä haketustuotoksen ja parha imman hakkeen 
osuuden riippuvuudet puiden koosta kuvassa 1. 
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Kuva 1. Hake,tustuotoksen ja parhaimman hakkeen osuuden 
riippuvuus puiden koosta ja laadusta 

Haketustuotos oli likimain sama pienpuiden 
koosta ja laadusta riippumatta . Parhaimman 
hakkeen osuus kasvoi puiden koon kasvaessa . 
Haketettaessa osa hakkeesta, noin 1 % koko 
hakemäärästä ja lähinnä neulasia , putosi 
maahan. 

Kokopuuhakkeen kaukokuljetus 

Kokopuuhakkeen kaukokuljetus käsitti hakkeen 
autokuljetuksen Siilinjärveltä Kuopion sata
maan, kuormauksen moo ttoriproomuun, mootto
riproomukuljetuksen Kaukopään tehtaalle ja 
purkamisen proomusta tehdasvarastoon. 

Autokulje tuksessa vetoauton moottoriteho ol~ 
221 kW . Vetoauto~ kehystilavuus ol~ 49 m 
ja perävaunun 46 m eli yhteens ä 95 m . Yh
teen autoku~rmaan mah tui hakkee~a keskimää
rin 173 p-m kokopuuta eli 38 m • Hakekuor
man keskimääräinen painuma 45 km:n ajomat
kalla oli 3. 8 %. 

Vetoauto purettiin kippaamalla taaksepäin, 
perävaunu autossa olevalla ketjupurkamis-
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Kuva 2. Kokopuiden varastopinoja Siilinjärvellä. 
Valok. Metsäteho 

TAULUKKO 1 Varastollahake tuksen keskimääräinen 
käyttöajan rakenne ja menekki 

Käyttöaika 
Työnvaihe 

min/i-m 3 

Kuormain Hakkur i 

Taakkakohtaiset ajat 

% 

- Taakan otto 1.05 -

} 92.8 
- Haketus - 0.54 
- Järjestely 0.28 -
- Odotus 0.05 0.86 
- Häiriö 0. 03 0. 01 

Vaunukohtaiset ajat 

- Kuormatilan 
järjestely 0.01 0. 01 

} - Ajoneuvon 
siirtely 0 . 09 0.09 7.2 

- Muut (käynnis-
t ys ym . ) 0 . 01 0.01 

Käyttöaika , min/i- m 3 1. 52 1.52 100.0 
" miniauto - - . 144.2 144 . 2 kuorma 

laitteella . 
korkeisiin 
tälle. 

Hake va rastoi tiin noin 2 m 
kasoihin sataman asfalttiken-

Autokuljetuksen keskimääräinen käyttöajan 
rakenne ja menekki esitetään taulukossa 2. 

Kokopuuhakkeen moo ttoriproomukulje tus suori
tettiin Enso- Gutzeit Oy :n Saima- moot tori
proomulla . Sen pituus on 83 m ja leveys 
11 . 6 m sekä syväys t yhjänä 1 . 6 m, 1 500 ton
nin kuormalla 2 . 4 m ja täydellä 2 500 tonnin 
kuormallJ 3. 6 m. Lastiruuman tilavuus on 
2 500 m . Voimanlähteenä on kolme diesel
moo ttoria, joista kaksi, a 320 kW, pyöritt ää 
peräpotkureita ja kolmas, teholtaan 135 kW, 
pyöritt ää generaattoria . Gene raattorin vir
ta pyörittää keulan ohjailulait teena toimi
van 360° kääntyvän keulapotkurin 75 kW : n 
sähkömoottoria . Proomun nopeus on 12 - 19 
km/h . Proomun peräosassa on nostettava ja 
laskettava ohjaamo . Alikulkukorkeus on 8 m. 
Polttonesteen kulutus on 80 - 90 1/h . Mie 
histöä on 1 + 6 . 

Kuva 3. Varastohaketusta autokoh taisella hakkurilla. 
Valok. Metsäteho 



TAULUKKO 2 Hakkeen autokuljetuksen keskimääräinen 
käyttöajan rakenne ja menekki 

Käyttöaika 
Työnvaihe 

min/i- m 3 % 

Kuormaus 1. 52 47 . 5 
Purkaminen 0.27 8 . 5 
Kuormattuna-ajo 
- Ajo metsäautotiellä 

(1.5 km) 0 . 19 
- Ajo valtatiellä (43.5 km) 0.49 
- Ajo satamassa 0.07 0.75 23 . 4 
Tyhjänäajo 
- Varsinainen ajo (45.0 km) 0 . 54 
- Siirtely haketuspaikalla 0 . 12 --- 0.66 20.6 

Käyttöaika, min/i-m 3 3.20 100 . 0 
-"- . min/ autokuorma 304. 2 

Moottoriproomu kuormataan ja puretaan ns . 
luiskalastaustekniikkaa käyttäen . Sitä var
t en proomussa on sisäramppi , joka lähtee keu
lasta ruuman pohjalle 10° : n kulmassa sekä 
hydrau lises t i kallistettava , 8 x 7 m: n ulko
ramppi, joka lasketaan rantapenkereeseen. 
Rampin kantavuus on 45 t, joten kuorma - auto 
pystyy liikkumaan proomun sisään ja ulos . 

Tutkimuskohteessa moottoriproomu kuormattiin 
ja purettiin proomussa kuljetettavalla 
Caterpillar 966 C -~öräkuormaajalla , jonka 
kauhan koko oli 10 m . Kuormaus aloitettiin 
proomun keu laosasta, joten taaksepäin kuor
mattaessa hake tiivistyi ajamisen seurauk
sena. Keskimääräinen kuormausajomatka oli 
150 m ja purkamisajomatka 115 m. Kuljetta
jana oli yksi mies vuorollaan. 

Moottoriproomuun mahtui haketta 3 432 i-m3 

eli noin l 100 t . Se vastaa 2 . 2 m:n syvä
ystä. Koska puutavaranippujen pudotuspai
koilta vaadittava syväys on 2. 2 m, voidaan 
täydessä lastissa olevalla moottoriproomulla 
ajaa samoille rannoille, joista nippujakin 
Voidaan pudottaa veteen . Koska kiinteitä 
kuormauslaitteita ei tarvita, voidaan proo 
mulla ajaa luonnontilaisillekin rannoille. 

Kuva 4. Moottoriproomu Saima . Valok. Enso-Gutzeit Oy 

TAULUKKO 3 Hakkeen moottoriproomukuljet uksen keski
määrä i nen käyttöajan rakenne ja menekki 

Käyttöaika 
Työnvaihe 

min/i- m 
3 

% 

Kuormaus 0 . 31 24.6 
Purkaminen 0.25 19.9 
Kuorma t t una- a jo 
- Varsinainen ajo (280 km) 0.38 
- Järj es tely , proomun kiin-

ni t t äminen ja odo tus 0.06 0 . 44 34 . 9 
Tyhjänäaj o (280 km) 0 . 26 20.6 

Käyttöaika, min/i- m 3 1.26 100 . 0 _ .. _ . miniproomukuorma 4 334.0 

Mootto r i p r oomun käytön e t una nippuhinaukseen 
ve r ra ttuna on t ätä s uurempi nopeus ja parem
p i myrskynkes tävyys . Varjopuolena on nippu
hinauskuormaa p ienempi kuormankoko , mistä 
johtuu , että uivalle tavaralle nippuhinaus 
on edullisin ku ljetustapa . Moottoriproomaus 
sovel tuu parhaiten huonosti uivalle tava
ralle . Moottoriproomukuljetuksen aikana hak
keen laa tu ei merkitsevästi muuttunut . 

Moot t oriproomukuljetuksen keskimääräinen 
käyttöajan rakenne ja menekki esitetään tau
lukossa 3. 

Kokopuuhakkeen hankintakustannukset 

Kokopuuhakkeen ha;tkinnan kustannukset on 
laskettu syksyn 1982 hintojen mukaan. Kaa
don, metsä- ja autokuljetusten kustannukset 
on laskettu taksojen mukaisesti. Muiden 
osalta kustannukset perustuvat edellä esi
tettyihin tuntituotoksiin ja seuraav11n 
käyttötuntikustannuksiin: haketus 400 mk, 
moottoriproomukuljetus 600 mk ja kuormaus 
pyöräkuormaajalla Caterpillar 966 C 200 mk. 
Yksikkökustannukset esitetään taulukossa 4. 

Kuva s. Purkamista moottoriproomusta kau hakuormaajal l a. 
Valok. Metsäteho 
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TAULUKKO 4 Kokopuuhakkeen hankintakustannukset 

Työnvaihe 3 Kustannukset, mk/i-m 

Korjuu 
- Kaato 2,61 
- Metsäkuljetus 10,95 
- Haketus ~ 23,54 

Kaukokuljetus 
- Autokuljetus (45 km) 10,93 
- Moottoriproomukuljetus 

Kuormaus proomuun 1,02 
Varsinainen kuljetus (280 km) 12,60 
Purkaminen proomusta ~ 25,39 

Hankintakustannukset yht., mk/i-m3 48,93 
" mk/k-m 122,33 

Kokopuuhakkeen hankintakustannusten r11ppu
vuus kaukokuljetusetäisyydestä auto-moottori
proomukuljetusta käytettäessä esitetään ku
vassa 6. Puiden erilaisen Varastointiajan 
mahdollisesti aiheuttamia korkokustannuksia 
ja hakkeen laadusta mahdollisesti aiheutuvia 
kustannuseroja ei ole otettu huomioon, koska 
ne ovat merkityksettömiä. 

KOKOPUUHAKKEEN MOOTTORIPROOMU
KULJETUKSEN KANNATTAVUUS 

Kokopuuhakkeen moottoriproomukuljetuksen 
kannattavuus lasketaan vertailemalla tutki
musolosuhteissa auto-moottoriproomukuljetus
ta vastaavia hankintakustannuksia kokopuu
hakkeen t ai kokopuiden autokuljetusta vas
taaviin hankintakustannuksiin . Vertailu esi
tetään kuvassa 6 . 

Kuvasta todetaan, että alle 80 - 100 km:n 
kaukokuljetusetäisyyksillä kokopuiden auto
kulje tus on edullisinta. Tällöin on huomat
tava , että puut ovat kokopuina tehdasvaras
tossa eikä kokopuuhakkeena, kuten muissa 
vaiht oehdoissa . Kokopuukuormaa sopivin kei
noin tiivist ämällä kokopuuhankinnan kannat
t ava kaukokuljetusetäisyys saattaa edelli
sestä pidentyä. 
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Kuva 6. Pienpuiden hankintakustannukset (korjuu + 
kaukokuljetus) kokopuuna tai kokopuuhakkeena autokulje
tusta tai auto-moottoriproomukuljetusta käytettäessä. 
(Puut ovat tehtaalla joko kokopuuna tai kokopuuhakkeena) 

Kaukokuljetusetäisyyden ollessa 80 - 160 km 
puiden kuljetus kokopuuhakkeena autolla suo
raan käytt öpaikalle on edullisinta. Yli 160 
km:n kuljetusetäisyyksilt ä kokopuuhakkeen 
auto-moottoriproomukuljetus on edullisin 
ratkaisu. Tutkitulta kaukokuljetusetäisyy
deltä (Siilinj ärvi - Kuopio - Kaukopää , 280 
km) kokopuuhakkeen auto-moot§oriproomukulje
tus oli 10 - 25 mk/kiinto- m halvempaa kuin 
kokopuuhakkeen suora autokuljetus. Mootto
riproomun käyttö pienien kokopuiden kulje
tukseen on edellisiä epäedullisempi vaihto
ehto . 

Moottoriproomukuljetuksen kannattavuutta 
voidaan vie l ä parantaa mm. proomun kuorma
tilaa suurentamalla ja t eknisi ä ominaisuuk
sia parantamall a. Koska moo ttoriproomua 
voidaan käy tt ää paitsi hakkeen myös purun, 
pyöreän puutavaran sekä hiekan ja kappale
t avaran ym:n kuljetuksiin , moo tto riproomun 
käyttöaste saadaan melko suureksi ja pää
omakus t annusten osuus verrattain pieneksi. 
Hiekkaa kuljetettaessa moot t orip r oomun kuor
ma tila pest ään perusteellisesti vedellä kor
keapainepesuria käyttäen . 

UTILISATION OF MOTOR BARGES 
FOR TRANSPORT OF FULL-TREE CHIPS 

The Saima mo t or barge, built by Enso-Gutzeit 
Oy , was used for the study. The length o f 
the barge is 83 m, width 11. 6 m and draught 
1 . 6 m empty , 2 .4 m with a 1 500 metric ton 
load and 3 . 6 m with a f ull 2 500 me tric t~n 
load . The volume of the hold is 2 500 m . 
The barge is driven by two 320 kW and one 
135 kW diesel mo tors. 

The speed of the barge is 12 - 19 km/h. It 
has a wheelhouse aft which can be lowered or 

raised. The mo t or barge is loaded and un
loaded u sing the so- called slope loading 
t echnique , in which the loading or unloading 
vehicle is moved into and out of the barge 
on moveable inside and outside ramps . 

Under conditions prevailing in Finland , ini
tial transport of full-tree chips by truck 
in combination with motor barges is t he mos t 
economical alternative for transport dis
tances exceeding 160 kms. 
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