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KÄSITTEET 

 

CAN-väylä: Cotroller Area Network on tiedonsiirtoväylä, jota esimerkik-

si metsäkoneissa käytetään mittaus- ja ohjaustiedon välittä-

miseen erilaisten moduulien välillä. 

GPS: Maailmanlaajuinen paikallistamisjärjestelmä (Global positi-

on system)  

Hakkuukone:  Yksioteharvesteri, joka kaataa, karsii, katkoo ja mittaa puut 

kuormaimen päähän asennetulla hakkuulaitteella. 

Kelirikko: Kelirikko syntyy, kun tien tai metsämaan pintaosa on jo sula, 

mutta syvemmältä ne ovat vielä jäässä. Tällöin sulamisvedet 

eivät pääse imeytymään maahan, vaan jäävät tien tai metsä-

maan pinnalle Myös liialliset sateet voivat aiheuttaa kelirik-

koa. 

Koheesio: Fysiikassa koheesio tarkoittaa molekyylien välistä koossa 

pitävää voimaa. 

Lähikuljetus: Puutavaran kuljetus metsästä tievarteen kuormatraktorilla. 

Puutavaralajimenetelmä: Hakkuumenetelmä, jossa kaadetut rungot karsitaan ja katko-

taan jo metsässä määrämittaisiksi puutavaralajeiksi annettu-

jen mitta- ja laatuvaatimusten mukaisesti.   
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Työn tausta 

 

Suomessa lähes kaikki (99,6 %) teollisuuden käyttämä ainespuu hakataan nykyään koneelli-

sesti (Strandström 2017). Koneellisessa puunkorjuussa käytetään pääsääntöisesti puutava-

ralajimenetelmää, jossa hakkuukone (yksioteharvesteri) valmistaa kaatamansa rungot val-

miiksi puutavaralajeiksi kuormatraktorin kuljettaessa ne edelleen tienvarteen/välivarastolle 

odottamaan kaukokuljetusta.  

Puunkorjuuseen liittyy Suomessa hyvin voimakasta kausivaihtelua, koska valtaosa hak-

kuista joudutaan tekemään aikana, jolloin maa on jäässä. Keväisin ja syksyisin esiinty-

vät kelirikkoajat keskeyttävät puunkorjuun ja kaukokuljetuksen lähes kokonaan vaihte-

levan pituisiksi jaksoiksi. Kelirikkoaikana maaston ja tiestön heikko kantavuus rajoitta-

vat puunkorjuuta. Kausivaihtelu on koko puuhuoltoketjun kannalta ongelmallista, koska 

sen on arvioitu aiheuttavan noin 70 milj. euron vuotuiset kustannukset puuhuollolle 

(Venäläinen ym. 2017). Kausivaihtelu on varsin ongelmallista puunkorjuuyrittäjille. 

Koneiden seisoessa tai niiden ollessa vajaalla käytöllä yrityksen tulovirta pienenee tai 

katkeaa, mutta yrityksen kiinteät kulut pysyvät edelleen samana. Usein myös työnteki-

jöitä joudutaan lomauttamaan, ja toistuvat lomautukset aiheuttavat työvoiman siirtymis-

tä muille aloille (Kärhä ja Peltola 2004). 

Puunhankinnassa pyritään kasvavissa määrin ympärivuotiseen korjuuseen ja kausivaih-

telun vähentämiseen. Viime vuosien leudot talvet ovat olleet ongelmallisia puunkorjuun 

kannalta. Jotta ympärivuotinen puunkorjuu olisi mahdollista, on tärkeää kiinnittää entis-

tä enemmän huomiota koneellisen puunkorjuun korjuujälkeen, etenkin korjuuvaurioiden 

ennaltaehkäisyyn. Hyvä suunnittelu ja kuljettajien päätöksentekoa helpottavat järjestel-

mät ovat avainasemassa siirryttäessä kohti ympärivuotista korjuuta (Ylimäki ym. 2012). 

Varsinkin sulan maan aikaisessa puunkorjuussa korjuuvaurioiden riski on suurempi 

kuin talviaikaan tehdyssä puunkorjuussa (Sirén 1998). Puunkorjuussa käytettävien ko-

neiden massa voi vaihdella 5 ja 40 tonnin välillä (Eliasson 2005), joten maaperän kan-

tavuus on korjuun aikana koetuksella (kuva 1). Etenkin puutavaran lähikuljetuksessa 

käytettävä kuormatraktori jättää suuren kokonaismassansa ja useiden ajokertojen vuoksi 

herkemmin jälkeensä syviä raiteita. Syvät raiteet ja maaperän tiivistyminen lisäävät juu-
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ristovaurioita ja vaikuttavat vedenkulkuun sekä ovat alttiita eroosiolle (Wästerlund 

1992, Siren 1998, Nadezhdina 2012). Tapion metsänhoidon suositusten (Äijälä ym. 

2014) ja Metsäkeskuksen maastotarkastusohjeen (2016) mukaan ajourapainumia saa 

olla kivennäismailla 5 % ja turvemailla 10 % ajourien pituudesta. Kivennäismailla pai-

numaksi luetaan yli 10 cm ja turvemailla yli 20 cm painauma (Maastotarkastusohje 

2016). 

 

Kuva 1. Yli 10 cm syvä urapainuma harvennushakkuulla Etelä-Suomessa (Kuva: Olli 

Otava) 

Erilaisille kuljettajaa opastaville järjestelmille on kysyntää niin hakkuutyössä kuin lähi-

kuljetuksessa (Ylimäki ym. 2012), ja erilaisia järjestelmiä on jo kehitetty tai on kehit-

teillä puunkorjuun tarpeisiin (Väätäinen ym.2012). Ylimäen ym. (2012) kyselytutki-

muksessa vastaajat pitivät ajouraston kulkukelpoisuuden opastusta tärkeimpänä opastus-

tarpeena kuormatraktorityöskentelyyn.  

Myös hakkuukoneen ja kuormatraktorin CAN-väylästä saatavan tiedon käyttömahdolli-

suuksia kulkukelpoisuuden määrittelemiseksi on tutkittu (esim. Suvinen ja Saarilahti 

2006, Ala-Ilomäki ym. 2012, Ala-Ilomäki ja Salmivaara 2017). Koneiden CAN-
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väylästä saatavan tiedon etuna on se, että järjestelmä on jo olemassa koneissa, joten 

mitään varsinaisia kalliita lisälaitteita ei tarvita (Suvinen ja Saarilahti 2006). 

1.2 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

 

Raskaiden ajoneuvojen liikkuminen maastossa riippuu pääosin kahdesta eri tekijästä: 

maaston kulkukelpoisuudesta ja ajoneuvon liikkuvuudesta. Liikkuvuus kuvaa ajoneu-

von kykyä liikkua paikasta toiseen sille suunnitellussa tehtävässä. Maaston kulkukelpoi-

suus kuvaa maaston kykyä kestää ajoneuvojen liikkumista (Saarilahti 1991). Metsäko-

neen, niin kuin muidenkin ajoneuvojen, moottorin tehoa käytetään suurilta osin etene-

mistä vastustavien voimien voittamiseen. Wongin (1978) mukaan ajoneuvon kokonais-

vastus muodostuu kaavan 1 mukaisesti:  

R=RA+RR+RD+RG+a×m.     (1) 

jossa:  

R = Kokonaisvastus 

RA = Ilmanvastus 

RR = Vierintävastus 

RD = Vetovastus 

RG = Rinnevastus 

a = Kiihtyvyys 

m = Massa 

Näiden edellä esitettyjen vastusten lisäksi esimerkiksi Suvinen ja Saarilahti (2006) nos-

tivat esiin estevastuksen, ohjaus-/kaarrevastuksen, lumivastuksen ja luistovastuksen. 

Kuitenkin Suvisen ja Saarilahden (2006) mukaan kokonaisvastuksen mallin pystyy yk-

sinkertaistamaan mittaustilanteessa niin, että kokonaisvastus saadaan vierintävastuksen, 

rinnevastuksen ja kaarrevastuksen summana. Muiden tekijöiden arvot on mahdollista 

selvittää jälkikäteen laskemalla, tilastollisilla analyyseilla ja tutkimalla maastoa (Suvi-

nen ja Saarilahti 2006). Lisäksi ilmanvastus on hitaasti liikkuvalla metsäkoneella vähäi-

nen, joten sen vaikutus voidaan jättää huomiotta (Saarilahti 1997).  

Kokonaiskulkuvastuksen syrjäyttämiseen tarvittava voima vastaa metsäkoneen mootto-

rin tuottamaa tehoa sen liikkuessa tasaisella nopeudella. Kun tunnetaan koneen nopeus 

ja käytetty teho, voidaan laskea kulkuvastus eli voima (Väätäinen ym. 2013). Hakkuu-
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koneen renkaan painuminen kasvattaa kulkuvastusta ja näin kantokyvyltään heikkojen 

maaston kohtien pitäisi näkyä hakkuukoneen liikkumiseen tarvitseman tehon määrästä 

(Väätäinen ym. 2013). Kulkuvastuksen ja kulkuvastuskertoimen laskentaan tarvittavia 

hakkuukoneen ja kuormatraktorin moottorin tehotietoja sekä muita tarvittavia arvoja on 

mahdollista tallentaa koneiden CAN- ja laiteväylistä.  

Koska hakkuukoneen dieselmoottorin tehoa käytetään kaikkeen koneen toimintaan, ei 

dieselmoottorin tehoarvoilla voida suoraan laskea kulkuvastusta. Kulkuvastuksen las-

kentaan tulee käyttää ajovoimansiirron tehoarvoja, jotka voidaan laskea esimerkiksi 

moottoritehosta, kun tunnetaan moottorin ja ajovoimansiirron tehon välinen hyötysuhde 

ja työkoneen toimilaitteiden tehontarve. 

Tässä tutkimuksessa kulkuvastukseen huomioidaan vierintävastus, rinnevastus ja voi-

mansiirron hammaspyöräkosketuksista johtuva tehohävikki. Vierintävastus on käytän-

nössä pyörän uppoamasta johtuva vastus. Muut kokonaisvastukseen vaikuttavat tekijät 

eliminoitiin laskennassa, koejärjestelyssä tai hyväksytään virhelähteenä tuloksissa. Esi-

merkiksi kaarrevastus eliminoitiin tekemällä suorat koealat, kiihtyvyydestä suurin osa 

eliminoitiin laskennassa huomioimalla tiedot nopeusalueelta 0,4…1 ms-1, jolla nopeus-

vaihtelut ovat vähäisiä ja niiden voidaan pääosin olettaa kumoavan toisensa. Estevas-

tuksen laskeminen kaikkien kivien ja kantojen kohdalla on jatkuvatoimisessa mittauk-

sessa liian hankalaa, joten niiden vaikutus saattaa tuoda virhettä tuloksiin.   

1.3 Tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli paikkaan sidotun CAN-väylä pohjaisen kulkukelpoi-

suuden ennustamisen jatkokehittäminen. Tutkimuksessa keskitytään hakkuukoneen te-

lavarustelun mahdollisten vaikutusten selvittämiseen sekä kulkukelpoisuuden ennusta-

miseen karkeammilla maalajeilla.  

Tutkimuskysymykset: 

1) Vaikuttaako hakkuukoneen telavarustelu kulkuvastukseen ja CAN-

väylämittauksen toimivuuteen? 

2) Onko työskentelynaikainen jatkuvatoiminen maaston kulkukelpoisuuden ennus-

taminen mahdollista hakkuukoneen CAN-väylästä saatavilla tiedoilla? 
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Mikäli jatkuvatoiminen kulkukelpoisuuden ennustaminen hakkuukoneen normaalin 

työskentelyn aikana onnistuu, hakkuukoneella voidaan tuottaa kuormatraktorin kuljetta-

jalle riittävän tarkka kulkukelpoisuuskartta leimikon urista.  Tarkoituksena on myös 

aiempaa tutkimus- ja kirjallisuustietoa apuna käyttäen pohtia muita mahdollisia käyttö-

kohteita hakkuukoneen tuottamalle kulkukelpoisuustiedolle.  

 

2 KIRJALLISUUSKATSAUS  

2.1 Hyvän korjuujäljen vaatimukset   

 

Korjuujäljellä tarkoitetaan yleisesti puunkorjuun jälkeistä puuston ja maaston tilaa mm. 

jääneen puuston määrää ja laatua sekä puusto- ja maastovaurioita (Sirén 1998). Hyvälle 

korjuujäljelle on määritelty kriteerit sekä lakirajat metsälaissa ja asetuksissa (Metsälaki 

12.12.1093/1996). Tarkemmin hyvää korjuujälkeä ja sen tarkastelua määritellään esi-

merkiksi Tapion hyvän metsänhoidon suosituksissa (Äijälä ym. 2014). Suomen metsä-

keskus valvoo vuosittain metsälain toteutumista ja korjuujälkeä koko Suomessa (Maa- 

ja metsätalousministeriö…2017). Metsäkeskuksen suorittamat korjuujälkitarkastukset 

valitaan hakatuista leimikoista satunnaisotantaan tai metsäkeskuksen omaan harkintaan 

perustuen. Myös metsäsertifikaateissa PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 

Certification) ja FSC (Forest Stewardship Council) määritellään hyvän korjuujäljen kri-

teereitä tai velvoitetaan käyttämään esimerkiksi Metsäkeskuksen korjuujälkikriteereitä. 

PEFC- ja FSC-sertifikaatit vaativat puunhankintaorganisaatioilta ja muilta, jotka suorit-

tavat sertifioidun metsän korjuutoimia, korjuujäljen omavalvontaa. Sertifikaattien mää-

rittelemän omavalvonnan ja korjuujäljen toteutumista tarkastellaan erillisissä sertifikaat-

ti auditoinneissa (FSC Standard for Finland 2011, PEFC-metsäsertifioinnin.. 2014)   

Kaikissa yllä mainituissa suosituksissa, kriteereissä ja tarkastuksissa hyvän korjuujäljen 

yksi tärkeä osa alue on tarkastella korjuukohteeseen syntyneiden ajourien määrää 

(uraväli, leveys) ja niiden laatua (urapainaumat). Metsäkeskuksen maastotarkastusoh-

jeen (2016) mukaan ajourista tarkastetaan ajouraväli (suositus 19 m tai enemmän), 

ajouraleveys (suositus alle 4,6 m, turvemailla alle 5,1 m) ja urapainumien määrä (suosi-

tus yli 10 cm syvää painumaa alle 5 % kaikista urista ja turvemailla yli 20 cm syvää 

painumaa alle 10 % kaikista urista).  
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Valtioneuvoston asetuksessa urapainauma ja sen suurin sallittu määrä hakkuilla, eli niin 

kutsuttu ”lakiraja” määritellään seuraavasti: 

”Kasvatushakkuissa ja erityiskohteissa puunkorjuun aiheuttamien urapainaumien kes-

kimääräinen osuus ei saa ylittää kangasmaalla 20 prosenttia ja turvemaalla 25 prosent-

tia käsittelyalueen ajourien kokonaispituudesta. Urapainaumaksi katsotaan kangas-

maalla yli metrin pituinen ja kenttäkerroksen alareunasta laskettava yli 10 senttimetriä 

syvä painauma. Turvemaalla urapainaumaksi katsotaan yli metrin pituinen turpeeseen 

leikkautunut yli 20 senttimetrin syvyinen painauma.” (Valtioneuvoston ase-

tus…1308/2013).  

 

2.2 Puunkorjuun vaikutukset metsämaahan ja puustoon 

 

Metsäkoneiden liikkumista metsässä ja liikkumisen vaikutuksia metsäluontoon erilaisis-

sa maaperä- ja ilmasto-olosuhteissa on tutkittu vuosien varrella melko kattavasti. Hyvän 

koosteen puunkorjuun vaikutuksista metsämaahan esittävät Cambi ym. (2015). Maan 

tiivistyminen, urapainaumat, juuristo- ja puustovauriot, sienitaudit ja lisääntynyt eroosio 

ovat tutkimusten mukaan koneellisen puunkorjuun aiheuttamia ongelmia (esim. Wäster-

lund 1992, Bygdén ym. 2004, Horn ym. 2007, Nadezhdina ym. 2012, Siren ym. 2013). 

Urapainumia ja niiden vaikutusta metsämaahan on tarkasteltu monissa tutkimuksissa 

(esim. Eliasson 2005, Horn ym. 2007, Sirén ym. 2013, Toivio ym. 2017). Maaperän 

raiteistumisen ja maan tiivistymisen on tutkittu vaikuttavan yhdessä tai erikseen juurten 

ja puuston kasvuun sekä aiheuttavan juuristovaurioita (Wästerlund 1992, Nadezhdina 

ym. 2005, Sirén ym.2013), vaikuttavan vesitalouteen, vedenkulkuun ja ravinteiden kier-

toon (esim. Kozlowski 1999). Edellä mainittujen seurausten on havaittu hidastavan met-

sän kasvua vaurioiden määrästä ja laadusta riippuen (Wästerlund 1992). 

    

2.3 Maaperän vaikutus maaston kulkukelpoisuuteen 

 

Ajoneuvojen maastoliikkuvuuden tarkastelu voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen: 

maaston kulkukelpoisuuteen ja ajoneuvon liikkuvuuteen maastossa. Kulkukelpoisuutta 

tarkasteltaessa maaperä ja sen ominaisuudet, kuten maalaji, humuskerros, rakenne, rae-
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koko ja kosteus ovat tärkeässä roolissa. Yleisesti voidaan sanoa karkeiden, tiiviiden ja 

lajittuneiden maalajien olevan hyvin kantavia, kun vastaavasti löyhät ja hienojakoiset 

moreenimaat ovat heikommin kantavia. Lisäksi orgaaniset maalajit turve ja lieju, ovat 

yleensä todella huonosti kantavia alustoja.  Terramekaniikassa yleisesti käytetään jaotte-

lua, jossa kivennäismaat jaetaan kitka- ja koheesiomaiksi ja orgaaniset maalajit turpee-

seen ja liejuun (Saarilahti 1991). Kitkamaat ovat kantavampia suurirakeisia maalajeja, 

joissa kantavuus perustuu maarakeiden väliseen kitkaan ja koheesiovoimiin. Kohee-

siomaat ovat hienojakoisempia ja yleensä kantavuudeltaan heikompia esim. savimaita, 

joissa kantavuus perustuu ainoastaan pienten maarakeiden välisiin koheesiovoimiin 

(Heiskanen 2003).  Suomessa yleisin maalaji on moreeni, joka koostuu monista eri maa-

lajitteista. Moreenimaissa on kuitenkin yleensä yhtä tai kahta lajitetta muita selkeästi 

enemmän (Lindroos 2003).  

Maaperän tiheys, rakenne ja raekoko ovat sellaisia maan fysikaalisia ominaisuuksia, 

joiden tunteminen on tärkeää tarkasteltaessa metsämaan kantavuutta (Saarilahti 1991). 

Edellä mainitut ominaisuudet ovat normaalioloissa melko muuttumattomia, mutta maa-

perän kosteus on jatkuvasti muuttuva ja se vaihtelee vuodenajasta sekä vallitsevista sää-

olosuhteista riippuen paljon. Monissa tutkimuksissa kosteuden on todettu vaikuttavan 

maaperän kantavuuteen huomattavasti (esim. Liu ym. 2010).  Tästä syystä myös erilai-

sia topografiaan, maaperätietoihin ja kaukokartoitukseen liittyviä maaperän kosteutta 

kuvaavien karttojen toimivuutta maaperän kantavuuden ennustamisessa on tutkittu mel-

ko paljon (esim. Cambell ym. 2013, Salmi ym.2013, Bergvist ym. 2014, Ågren ym. 

2014). 

Varsinaisten maaperään liittyvien kantavuustekijöiden lisäksi mm. puusto, muu kasvilli-

suus ja kivisyys vaikuttavat maaperän kantavuuteen (esim. Wästerlund 1992, Siren ym. 

2013). Esimerkiksi juurien suuren määrän on tutkittu lisäävän kantavuutta (Cofie ym. 

2000, Uusitalo ja Ala-Ilomäki 2013).   

 

2.4 Metsäkoneiden varustelun vaikutus liikkuvuuteen ja maastovaurioiden syn-

tyyn 

 

Koska puunkorjuun kausivaihtelun vähentäminen ja hyvä korjuujälki ovat kaikille met-

säalan toimijoille tärkeitä tavoitteita, on puunkorjuukalustoa pyritty vuosien aikana ke-
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hittämään maastoa vähemmän kuormittavaksi. Kuormitusta on vähennetty esimerkiksi 

renkaiden määrää ja leveyttä lisäämällä, erilaisilla telaratkaisuilla ja renkaiden ilman-

paineiden säätöjärjestelmiäkin on kehitetty (Rieppo ja Kariniemi 2001, Eliasson 2005, 

Airavaara ym. 2008, Ala-Ilomäki ym. 2011). Toisaalta koneiden tuottavuuden ja raken-

teellisen kestävyyden lisääminen on ollut myös ehkä jopa tärkeämmässä roolissa men-

neen kahden vuosikymmenen aikana. Tämä on johtanut koneiden painon huomattavaan 

nousuun (Rieppo 2001), ja koneiden suuri massa on yksi merkittävä tekijä esimerkiksi 

metsämaan tiivistymisessä ja raiteistumisessa (Cambi ym. 2015). Varsinkin kuorma-

traktoreiden massan kasvu on merkittävä tekijä tarkastellessa raiteenmuodostusta, koska 

kuormatraktorilla ajetaan metsässä samoista paikoista useita kertoja ja näin ollen valta-

osa urapainaumista syntyy kuormatraktorilla ajettaessa.  

Erilaiset renkaiden ympärille asennettavat telat, varsinaiset tela-alustaiset koneet ja ren-

kaiden koko ovat merkittävimpiä ratkaisuja metsäkoneiden maastoliikkuvuuden paran-

tamisessa.  Renkaiden koon, etenkin leveyden kasvattamisen, on tutkittu parantavan 

metsäkoneiden liikkuvuutta jonkin verran (Greene ja Stuart 1985, Löfgren ym. 1996, 

Akay ym. 2007). Tämä perustuu lähinnä metsäkoneen aiheuttaman pintapaineen eli ko-

neen renkaiden kautta maahan kohdistaman kosketuspaineen jakautumisesta laajemmal-

le alueelle (Akay ym. 2007). Renkaiden leveyttä ei kuitenkaan voi rajattomasti kasvat-

taa, sillä hakkuumenetelmämme varsinkin harvennushakkuilla asettaa rajoitteita (Aira-

vaara ym. 2008). Ala-Ilomäki ym. (2011) totesivat tutkimuksessaan metsäkoneiden pin-

tapaineen olevan merkittävin tekijä suhteessa raiteenmuodostukseen suomailla.  Nyky-

ään lähes kaikki kuormatraktorit ja enenevissä määrin myös hakkuukoneet ovat kahdek-

sanpyöräisiä entisten kuusi- tai neljäpyöräisten sijasta. Metsäkonevalmistaja Ponsse 

esitteli joitakin vuosia sitten Ponsse 10w-kuormatraktorin, jossa on takatelin perässä 

vielä yksi pyöräpari eli käytännössä se on kymmenenpyöräinen (Ponsse 2018a). Tämän 

koneen liikkuvuus pehmeällä maalla on Airavaaran ym. (2008) mukaan selvästi kuusi- 

ja kahdeksanpyöräisiä parempi. Myös renkaiden paineiden säädöllä on tutkittu olevan 

positiivista vaikutusta koneiden kykyyn liikkua maastossa (esim. Löfgren ym. 1996, 

Alakukku ym. 2003). Kuitenkaan esimerkiksi Eliassonin (2005) tutkimuksessa renkai-

den ilmanpaineiden alentamisella ei havaittu olevan huomattavaa vaikutusta maastovau-

rioiden syntyyn. 

Erilaisilla telaratkaisuilla on samankaltaisia vaikutuksia koneiden liikkuvuuteen kuin 

renkaiden määrällä ja koolla. Telojen tarkoitus on parantaa koneiden etenemiskykyä ja 
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vähentää koneen painumista nimenomaan pintapaineen jakamisella laajemmalle alueelle 

(Bygdén ym. 2004, Airavaara ym. 2008, Ala-Ilomäki ym. 2011). Bygdén ym. (2004) 

tutkimuksessa telojen todettiin vähentävän raiteenmuodostumista 40 % ja Gerasimomo-

vin ja Katarovin (2010) tutkimuksessa telat vähensivät raiteistumista jopa 50 %. Telojen 

on myös tarkoitus lisätä koneen pitoa erilaisilla pinnoilla. Teloilla on myös maanperän 

kantavuuteen negatiivisia vaikutuksia: telat lisäävät koneiden painoa (noin 1000 

kg/kpl), ja ne myös monesti rikkovat maan pinnan varsinkin kaarteissa ja heikentävät 

näin maaperän kantokykyä.  

Myös varsinaisia tela-alustaisia metsäkoneita on kehitetty nimenomaan pehmeiden mai-

den puunkorjuuta ajatellen. Uusitalo ja Ala-Ilomäki (2013) tutkimuksessaan totesivat 

tela-alustaisen Pro-Silva merkkisen metsäkoneen olevan liikkuvuudeltaan huomattavasti 

perinteisiä kumirengas- ja telavarusteisia koneita parempi suo-olosuhteissa. Puunkor-

juussa käytetään myös hakkuulaitteella varusteluja tela-alustaisia kaivukoneita hakkuu-

koneina. Kaivukoneiden käyttö hakkuukoneina ei ole kovin yleistä, mutta niidenkin on 

todettu olevan liikkuvuudeltaan parempia pehmeillä turvemailla verrattaessa perinteisiin 

pyörä-alustaisiin hakkuukoneisiin (Bergroth ym. 2007). 

 

2.5 Jatkuva tiedonkeruu metsäkoneilla ja kuljettajaa opastavat järjestelmät 

 

Metsäkoneenkuljettajan työ on intensiivisyytensä sekä jatkuvasti kasvavien korjuutyön 

tehokkuus- ja laatuvaatimusten vuoksi henkisesti hyvin kuormittavaa (Ala-Fossi ym. 

2004, Väätäinen ym. 2005, Kariniemi 2006). Erilaisilla kuljettajaa opastavilla ja päätök-

sentekoa helpottavilla järjestelmillä on tarkoitus vähentää metsäkoneenkuljettajien työn 

henkistä kuormittavuutta ja parantaa koneiden kestävyyttä sekä työturvallisuutta (Vää-

täinen ym. 2012). Jo pelkästään metsäkoneiden tietojärjestelmien varustaminen paikka-

tiedolla on parantanut korjuutyön suunnittelua ja työturvallisuutta. Esimerkiksi hakkuu-

koneella voidaan tallentaa ajouraverkko kartalle ja lähettää se kuormatraktoriin (Väätäi-

nen ym. 2012). Metsäkoneet ovat nykyisellään jo kalliita, joten hintavia lisäosia tuskin 

kaivataan. Jos lähtökohtana uusille järjestelmille on koneesta jo valmiiksi saatavilla 

oleva tieto, eivät koneen valmistuskustannukset enää kasva (Palmroth 2011)   

Useilla metsäkonevalmistajilla on koneeseen kehitetty oma tietojärjestelmä, joissa on 

sisään rakennettuna erilaisia automaattisia tai puoliautomaattisia koneen kokonaisval-
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taista hallintaa ja toiminnan seuraamista helpottavia toimintoja sekä kuljettajaa opasta-

via järjestelmiä, esim. GPS-paikannus ja kuljettaja kohtaisia ohjeita koneen tehokkaam-

paan käyttöön (John Deere 2017a, Komatsu Forest 2017, Ponsse 2017). Myös työajan ja 

tehokkuuden seuranta on näissä tietojärjestelmissä mahdollista. John Deere esitteli 

vuonna 2013 IBC-järjestelmän (Intelligent boom control) kuormatraktoreihin ja vuonna 

2017 sama järjestelmä esiteltiin myös hakkuukoneisiin. IBC-järjestelmä on puomin oh-

jausjärjestelmä, jossa kuljettaja ohjaa lukuisten nivelien sijasta pelkästään puomin kär-

keä. Erilaiset anturit tunnistavat puomin kärjen sijainnin ja järjestelmä sovittaa puomin 

liikkeet automaattisesti. Tämän pitäisi lisätä puomin ohjauksen tarkkuutta ja lisätä työs-

kentelyn tehokkuutta (John Deere 2017b).  

Metsäkoneita voisi hyvin kutsua liikkuviksi tietopankeiksi, jotka sisältävät paljon jo 

kerättyä tietoa ja ne tuottavat jatkuvasti nopealla tahdilla lisää tietoa, niin kutsuttua Big 

dataa. Big data on määritelty Hämäläisen ym. (2014) hankekuvauksessa aineistoksi, jota 

kertyy paljon, nopeasti ja se on pitkälti heterogeenistä. Forest Big Data –hankkeen 

(Hämäläinen ym. 2014) yksi tavoite on saada kaikki koneilla ja muilla menetelmillä 

kerätty tieto yhteen paikkaan. Esimerkiksi hakkuukoneella käsitellyt rungot tallentuvat 

pölkkykohtaisesti todella tarkkojen mittatietojen kera hakkuukoneen järjestelmään 

(Hämaläinen ym. 2014). Hakkuukoneiden keräämää runko- ja pölkkykohtaista tietoa on 

tähän asti käytetty lähinnä maksuperusteena (urakoitsijalle ja metsänomistajille) sekä 

puunhankintaorganisaatioiden omissa järjestelmissä (Hämäläinen ym. 2014). Datapank-

kiin kerättynä runkotietoja voi hyödyntää esimerkiksi valtakunnallisen metsävaratiedon 

päivittämiseen (Hämäläinen ym. 2014). 

Pienemmässä mittakaavassa hakkuukoneen tallentamaan runkotietoon voidaan lisätä 

paikkatieto, jolloin tehdyt puutavaralajit voidaan sijoittaa kartalle uran varteen ja lähet-

tää tieto lähikuljetukseen kuormatraktorille (Väätäinen ym. 2012). Käytettäessä hakku-

koneen sijaintitietoa, hakattujen pölkkyjen sijaintitarkkuuden on tutkittu olevan hieman 

alle 8 metriä (Saukkola 2017). Saukkolan (2017) tutkimuksen tulosten mukaan hakkuu-

koneen hakkuulaitteen anturointi niin, että hakkuupää voidaan paikantaa suhteessa hak-

kukoneeseen, päästään pölkkyjen sijaintitarkkuudessa hieman alle 5 metriin. Osana 

metsäkoneilla tehtävää tiedonkeruuta on tutkittu myös erilaisten laserkeilaimien, kame-

roiden ja sensoreiden lisäämistä koneisiin puustokarttojen ja olosuhdetietojen keräämis-

tä varten (Ala-Ilomäki ym. 2008, Hyyti 2016, Ala-Ilomäki ja Salmivaara 2017). CAN-

väylätiedon käyttöä maaston kulkukelpoisuustiedon keräämiseen on tutkittu sekä hak-
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kuukoneella että kuormatraktorilla (Suvinen ja Saarilahti 2006, Väätäinen ym. 2013, 

Ala-Ilomäki ja Salmivaara 2017). Salmivaara ym. (2018) selvittivät jatkuvatoimista 

raiteistumisen mittaamista asentamalla hakkuukoneen ja kuormatraktorin takaosaan 2D-

laserskannerin, joka mittasi koneiden jättämiä ajourapainaumia. Tutkimuksen tulokset 

osoittivat, että jatkuvatoiminen urapainauman mittaaminen työskentelyn aikana lasers-

kannerilla on mahdollista (Salmivaara ym. 2018). Laserskannerilla saatuja urasyvyyksiä 

verrattiin manuaalisesti tehtyihin urasyvyysmittauksiin. Koko aineiston keskiarvojen 

välinen keskineliövirhe (RMSE) oli alle 3,5 cm (Salmivaara ym. 2018)  

Metsäkoneenkuljettajat näkevät suurimmaksi työnaikaiseksi opastustarpeeksi nimen-

omaan erilaiset informatiiviset karttasovellukset, jotka auttavat työn suunnittelussa 

(Ylimäki ym. 2012, Kauppinen 2016). Erilaisia opastavia karttajärjestelmiä onkin vii-

mevuosina kehitetty jonkin verran. Väätäisen ym. (2013) tutkimuksessa esitellään Log-

gingMap-konsepti, jossa periaatteessa voidaan esittää karttapohjalla mitä tahansa kuljet-

tajan tarvitsemaa tietoa työnsä avuksi. Esimerkkeinä on Maanmittauslaitoksen laserkei-

lausaineistoon perustuvan digitaalisen maaston korkeusmallin DEM (Digital elevation 

model) mukaan luotu vinovalovarjokarttakuva leimikosta. Tällä voidaan esittää kuljetta-

jalle tarkemmin leimikon korkeusvaihteluja. Lisäksi esimerkeissä on karttakuvat, joista 

näkee puustotunnuksia ja harvennustarpeen leimikon eri osissa (Väätäinen ym. 2013).  

Lindeman ym. (2013) tutkivat laserkeilauksella määritettyjen puustotunnusten ja maan-

pintamallien soveltuvuutta turvemaan kantavuuden ennustamiseen. Tutkimuksessa luo-

tiin eri menetelmin kulkukelpoisuuskarttoja, joita verrattiin syntyneisiin urapainaumiin. 

Tulokset olivat lupaavia, mutta tarve laajemmalle tutkimukselle todetaan johtopäätök-

sissä (Lindeman ym. 2013). Ruotsissa on kehitetty Best Way -suunnittelukarttasovellus, 

jonka avulla on mahdollista saada ehdotuksia kokoojauran optimaalisesta sijoittamisesta 

leimikolle (Johansson 2015). Best Way pyrkii minimoimaan lähikuljetusmatkaa. Tässä 

sovelluksessa käyttäjät (kuljettajat tai leimikon suunnittelijat) voivat itse merkitä esi-

merkiksi varastopaikat tai suunnittelemansa pehmeiden paikkojen ylityskohdat ja näke-

vät välittömästi suunnitelman vaikutuksen lähikuljetusmatkaan (Johansson 2015). 

Bergkvist ym. (2014) tekivät kulkukelpoisuuskartan, joka perustuu laserkeilausaineiston 

avulla laskettuun pohjaveden etäisyyteen maanpinnasta. Kartassa pohjavesitieto ja il-

makuva yhdistetään ja tuloksena saadaan maaston kulkukelpoisuutta kuvaava kartta 

(Bergkvist ym. 2014). Myös karttapohjaisen topografisen kosteusindeksin käyttöä hei-

kosti kantavien alueiden tunnistamiseksi on tutkittu. Tulokset eivät kaikilta osin olleet 
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lupaavia, mutta hakkuukoneenkuljettajalle ajouraverkoston suunnitteluun kosteusindek-

sikartasta voisi olla hyötyä (Salmi ym. 2013).   

Lähikuljetuksen tuottavuuden parantamiseksi on vuosien varrella pyritty löytämään rat-

kaisuja reittioptimoinnista ja tehokkaammista työtavoista (Carlsson ym. 1999, Flisberg 

ym. 2007, Väätäinen ym. 2013). Tutkituilla reittioptimointimenetelmillä (esim. Flisberg 

ym. 2007) optimointi nopeutti työtä 8 % ja vähensi kustannuksia 4 %. Väätäisen ym. 

(2013) tutkimuksessa tarkasteltiin erilaisten työskentelymallien vaikutusta lähikuljetuk-

sen tehokkuuteen. Tutkimuksessa tultiin siihen johtopäätökseen, että paremmilla työ-

malleilla luotu reittijärjestelmä voisi lisätä tuottavuutta 10–20 %. Hyvä esimerkki opti-

moinnin ja suunnittelun toteutuksesta on Ponsse Oyj:n Ponsse forwarder-peli (Ponsse 

2018b). Peli on suunnattu lähinnä kuljettajakoulutukseen ja sillä pyritään työn suunnit-

telun kehittämiseen niin, että työ on optimaalista ja tehokasta (Ponsse 2018b). 

 

3 AINEISTO JA MENETELMÄT 

3.1 Tutkimusleimikko 

 

Tämän tutkimuksen aineisto hankittiin osana Luonnonvarakeskuksen hanketta ”Metsä-

operaatioiden tehostaminen ja laadun parantaminen olosuhdetiedon hyödyntämisen 

avulla (MEOLO)”. Tutkimus on jatkoa Luonnonvarakeskuksen vuonna 2016 tekemille 

samanlaisille mittauksille Vihdissä.  

Aineisto kerättiin Ylöjärvellä Kurussa Metsä Groupin päätehakkuuleimikolla (61°56´ 

N; 23°49´ E WGS84) touko-kesäkuun vaihteessa 2017. Ajankohdaksi valikoitui touko-

kuun loppupuoli, koska tutkimuksen onnistumisen kannalta oli tärkeää, että maaperä on 

sulaa ja riittävän kosteaa, mutta ei liian märkää. Kevät 2017 oli kuitenkin hyvin kylmä 

ja pitkä, mikä aiheutti epäilyksiä valitun ajankohdan oikeellisuudesta: toukokuun kol-

mannella viikolla oli tutkimusalueen suo-osuudella vielä havaittavissa jäätä sammalker-

roksen alla. Tutkimus toteutettiin kuitenkin suunnitellussa aikataulussa ja varsinaiset 

mittaukset tehtiin touko-kesäkuun vaihteessa. Varsinaisten mittausten alkaessa suo-

osuuskin oli jo täysin sulanut, joten jään vaikutusta maaperän kantavuuteen ei tarvinnut 

tutkimuksessa erikseen huomioida.     
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Aineisto kerättiin kahdessa viikon mittaisessa jaksossa. Ensimmäisellä viikolla valmis-

teltiin ja suunniteltiin tulevia varsinaisia mittauksia sekä kerättiin puuston perustiedot 

koealoilta. Toisella viikolla suoritettiin varsinaiset mittaukset yhteistyössä Metsä Group 

Oyj:n, Ponsse Oyj:n, Creanex Oy:n, Finsilva Oyj:n ja Visuveden Motopalvelu Oy:n 

kanssa. Edellä mainitut yritykset mahdollistivat koejärjestelyt järjestämällä metsäkoneet 

(hakkuukone ja kuormatraktori) ja ammattitaitoiset kuljettajat sekä mahdollistivat CAN-

väylätiedon tallentamisen ja tarjosivat sopivan hakkuukohteen tutkimusta varten.  Var-

sinaiset mittaukset ja kokeet suoritti Luonnonvarakeskus.  

 

3.2 Testiurat ja koealat 

 

Ajourat ja niillä olevat koealat valmisteltiin ja merkittiin maastoon valmisteluviikolla 

Metsä Groupin päätehakkuuleimikolle. Hakkuualalta löytyi paikka kahdelle samankal-

taiselle uralle (kuva 2), joissa on sopivasti pehmeän ja kovan maan vaihtelua. Varsinai-

set mittaukset ja hakkuunaikainen CAN-väylädatan tallennus suoritettiin näille kahdelle 

ajouralle merkityillä koealoilla. Molemmille ajourille mitattiin ja merkittiin viisi suora-

kaiteen muotoista 20 x 10 m ja yksi 15 x 10 m kokoista koealaa (kuva 3). Molempien 

ajourien viimeiset koealat jouduttiin tekemään 5 m lyhemmiksi, koska koealat piti si-

joittaa kivisen rinteen ja ojan väliin. Ojan ja rinteen epäsuhtaisista olosuhteista johtuvat 

mahdolliset vaikutukset tuloksiin haluttiin eliminoida. Helpoin tapa oli lyhentää koealo-

ja 5 m, jolloin urien samankaltaisuus säilyi ja mahdolliset virhelähteet vähenivät. 

Ajourien samankaltaisuus oli tärkeää, koska tutkimuksen yksi tarkoitus oli selvittää 

hakkuukoneen varustelun vaikutusta kulkuvastukseen. Ajouraa 1 hakatessaan hakkuu-

kone oli varusteltu takateleihin sijoitetuilla teloilla, kun taas ajouraa 2 hakatessaan hak-

kuukoneessa ei ollut teloja. Urat sijoitettiin vierekkäin samansuuntaisesti, jotta ajourien 

peruspiirteet (topografia, kivisyys, puusto, maalaji ja kosteus) olisivat mahdollisimman 

samankaltaiset. Koealat merkittiin maastoon koealojen kulmiin ja päätyjen keskelle si-

joitetuilla merkkipaaluilla, joissa oli punaista kuitunauhaa paalujen näkyvyyden paran-

tamiseksi. Lisäksi paalujen välit, mittauspistelinjat ja mittauspisteet merkittiin maastoon 

merkkausspraymaalilla (kuva 2). Ajourien väli oli noin 5–10 metriä ja uran 1 kokonais-

pituus oli noin 274 metriä sekä uran 2 kokonaispituus noin 284 metriä. Koealojen välis-
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sä ajourilla ei suoritettu mittauksia. Koealat suunniteltiin niin, että koneet ajavat niillä 

suoraan.  

 

Kuva 2. Kuvassa ajouran 2 koealan 5 keskilinjan merkkipaalu ja oranssilla maalilla 

merkityt renkaan kulkureitin mittauspisteet (Kuva: Jari Ala-Ilomäki/Luke) 

 

Kuva 3. Koealojen sijoittelu maastoon (oik.) ja koealojen rakennekuva (vas.). Koealojen 

rakennekuvasta näkyy koealan jako neljään koeruutuun, mittauspisteet (sininen pallo), 

joista kaikki manuaaliset mittaukset on tehty ja mittauspisteiden välimatka koeruudussa.  
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Molemmille ajourille sijoitetuilla koealoilla (6 kpl/ura) suoritettiin kaikki varsinaiset 

mittaukset (kuva 3). Viisi ensimmäistä 20 m pitkää koealaa jaettiin neljään 5 metriä 

pitkään koeruutuun ja viimeinen 15 m pitkä koeala jaettiin kolmeen 5 metriä pitkään 

koeruutuun. Jokaiseen 5 metrin koeruutuun merkittiin mittauspisteet pituussuunnassa 1, 

2,5 ja 4 m kohdalle, vasemmalle ja oikealle puolella koneen renkaiden kulkukohtiin 

(Kuva 3). Pidemmillä koealoilla oli 12 mittauspistettä sekä vasemman puolen, että oike-

an puolen renkaiden kulkukohdalla. 15 metrin koealalla mittauspisteitä oli yhdeksän 

vasemmalla ja oikealla.  Ennen varsinaisia hakkuukoneella ja kuormatraktorilla suoritet-

tuja ajoja mitattiin koealoilta puustotunnukset (puulaji, rinnankorkeusläpimitta ja pi-

tuus) ja kivisyys. Mittauspisteiltä mitattiin maaperän tunkeutumisvastus sekä ajourien 

maanpinnan lähtötasokorkeus tasolaserilla.  

 

3.3 Maaperätiedot 

 

Koealoilta kerättiin maanäytteitä jokaisen koeruudun 2,5 m mittauspisteestä tarkempaa 

laboratorioanalyysia varten. Koealojen maanäytteet kivennäismaalta kerättiin 39 mm 

halkaisijaltaan olevalla teräsputkella ja turvemaa-aloilta laatikkokairalla, joka oli kool-

taan 60x60 mm. Laboratorioon lähetetyt näytteet otettiin maakerroksista 0–10 cm ja 10–

20 cm. Näytteet analysoitiin Luonnonvarakeskuksen laboratoriossa Jokioisissa. Kiven-

näismaanäytteistä analysoitiin maalajijakauma, hehkutushäviö, raekoko sekä tuore- ja 

kuivapaino. Taulukosta 1 on nähtävissä molempien urien kivennäismaa koealoilta otet-

tujen näytteiden analyysituloksien keskiarvo. Koealat 16 ja 26 olivat osin turpeisia, jo-

ten taulukossa 1 on vain kivennäismaa osuuden tieto. Kuvassa 4 esitetään kivennäis-

maakoealojen raekokojakaumat. Turvemaalla olevien koealojen (11, 12, 21 ja 22) oleel-

lisin tieto on kosteus, siksi niiden tietoja ei löydy taulukosta 1. Koealojen maanäytteistä 

määritellyt kosteudet ovat nähtävissä kappaleessa 4.2. koealojen maalajit taulukko 2. 
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Taulukko 1. Maaperän maalajijakaumat (% näytteestä) ja orgaanisen aineen määrä. 

Hehkuh=hehkutushäviö (org.aineen määrä), saves=saveksen määrä näytteessä, HHs= 

hienohiesu, KHs=karkeahiesu, HHt=hienohieta, KHt=Karkeahieta, HHk= hienohiekka, 

KHk=Karkeahiekka 

  

Maalajin osuus maaperästä (%)  

Koeala Hehkuh Saves HHs KHs HHt KHt HHk KHk 

13 2.45 3.5 2 8 19 29 26 12.5 

14 5.35 4 1.5 8 22 29.5 24.5 10.5 

15 5.3 4.5 1 10 21.5 29.5 21 12.5 

16 6 2 3 7 19 27 25 17 

23 5.7 3.5 1.5 4 10 26 30.5 24.5 

24 6.6 3.5 2 7.5 22 32 23 10 

25 7.5 3.5 1.5 6 20.5 33 26.5 9 

26 11.3 3 3 9.5 18 22.5 25 19 

 

 

Kuva 4. Kivennäismaakoealojen maanäytteiden raekokojakaumat. 
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Taulukko 2. Koealojen maalaji ja maaperän kivisyys (%) koealoittain. Maalaji: 

1=turve, 4=hieno-/karkeahieta, 5= karkeahieta/hienohiekka, 6=hieno- /karkeahiekka. 

 

 

3.4 Manuaaliset mittaukset 

 

Tutkimuksen koejärjestelyjen perusajatus oli kerätä hakkuukoneella normaalin avohak-

kuu työskentelyn yhteydessä hakkuukoneen CAN-väylästä erilaisia parametreja, joilla 

voidaan laskea koneen kulkuvastus ja lopulta luoda ennuste uran kantavuudesta kuor-

matraktoria varten. Hakkuukone ajoi uria pitkin vain kerran ja hakkasi puut normaalisti 

tavaralajeiksi kasaten hakkutähteet uran viereen. Poikkeuksena koealat 11 ja 21, joissa 

havut jätettiin ajouralle kantavuutta parantavaksi havumatoksi.  Hakkukoneen jälkeen 

kuormatraktorilla ajettiin urat läpi kuormattuna 5 kertaa.  

Manuaalisia mittauksia suoritettiin koealoilta ennen hakkuita (lähtötasot), hakkuun jäl-

keen ja jokaisen kuormatraktorin ajokerran jälkeen. Manuaalisesti koealoilta mitattiin 

maaperän tunkeutumisvastus ja syntyneiden raiteiden syvyys. Ennen hakkuuta koealoil-

ta mitattiin myös puustototietoja (puulaji, rinnankorkeusläpimitta ja pituus) ja maaperän 

kosteus. Puustosta kerätyistä tiedoista laskettiin Luonnonvarakeskuksen koealojen puu- 

puustotunnusten laskentaohjelmalla (KPL) (Heinonen 1994) runkoluku, pohjapinta-ala, 

valtapituus ja puuston määrä (m3/ha) (taulukko 3). 

 

Koeala Kivisyys %

11 0

12 0

13 53.3

14 45.2

15 52.8

16 55

21 0

22 0

23 49.2

24 48.2

25 44.8

26 51

4/5

5/1

1

1

Maalaji

1

1

5

5/6

5/6

5/6

5

5/1
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Taulukko 3. Puustotunnukset keskiarvoina koealoittain. ppa=puuston pohjapinta-ala 

(m2/ha), lpm=rinnankorkeusläpimitta (cm, aritmeettinen keskiarvo), vpit= valtapituus 

(m, sadan paksuimman puun keskipituus hehtaarilla), vol=puuston tilavuus (m3/ha).  

 

Maaperän tunkeutumisvastusta ja sen muutosta ajokertojen lisääntyessä mitattiin Eij-

kelkamp Penetrologger 0615SA penetrometrillä (kuva 5), jossa oli 80 cm pitkä varsi, 

kärjen pohjan halkaisija 11,28 mm (1 cm2) ja kärjen kulma 30°. Mittauksia varten ei 

poistettu erikseen humuskerrosta ja mittaustieto tallennettiin 1 cm välein ultraääni-

syvyysanturilla. Ennen hakkuuta ja kokeen lopuksi kaikkien lähikuljetusajokertojen 

jälkeen tunkeutumisvastus mitattiin koealojen 3–6 kaikilta mittauspisteiltä. Lähikuljetus 

ajokertojen välissä tunkeutumisvastus mitattiin koealoilta 3–6 yhdestä satunnaisesti va-

litusta koeruudusta. Tunkeutumisvastustulokset ovat keskiarvoja maakerroksesta 0–20 

cm. Maaperän kivisyys laskettiin penetrometrin keskimääräisen uppoaman mukaan kai-

kilta kivennäismaakoealoilta (taulukko 2). Suokoealoilta kivisyys määriteltiin suorassin 

keskimääräisen uppoaman mukaan. 

Koeala

Runkoluku 

kpl/ha

ppa 

m2/ha

lpm cm, 

artm

vpit m, 

100/ha

vol 

m3/ha

11 850 17.6 16.7 16.8 137

12 850 23.3 18.9 20.5 209

13 550 24.9 24.6 22.1 262

14 600 21.5 20.7 21.2 211

15 900 28.2 20.1 21.2 277

16 533 25.9 24.3 22.9 275

21 1200 30.1 17.5 18 253

22 1100 34.1 19.3 20.5 318

23 650 31.7 24.7 22.9 334

24 500 17.4 20.7 21.8 174

25 500 19.3 21.7 19.9 181

26 533 24.7 23.8 23.3 266
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Kuva 5. Tunkeutumisvastuksen mittaaminen Eijkelkamp Penetrologger 0615SA penet-

rometrillä. (Kuva: Jari Ala-Ilomäki/Luke) 

Raiteenmuodostumista mitattiin pyörivällä Trimble Spectra Precision LL300 tasolaser-

mittalaitteella. Lähtötaso mitattiin ennen hakkuuta ja muutokset maanpinnan tasossa 

mitattiin kaikilta mittapisteiltä jokaisen ajokerran jälkeen. Tarkat mittauspisteet merkit-

tiin spraymaalilla maastoon ja niitä vahvistettiin jokaisen ajon jälkeen. Varsinkin hak-

kuun jälkeen spraymaalimerkkaus oli haalistunut melko paljon, mutta mittauspisteen 

pystyi silti erottamaan luotettavasti.   

3.5 Tutkimuksessa käytetyt koneet. 

 

Tutkimuksen testiajourat hakattiin 8-pyöräisellä Ponsse ScorpionKing-hakkuukoneella, 

koneen normaalin työskentelyn yhteydessä. Koneessa oli ensimmäistä tutkimusuraa 

hakattaessa takatelissä Olofsfors Evo Soft-telat (kuva 6), jolloin koneen kokonaismassa 

oli noin 24 500 kg. Toinen tutkimusura hakattiin ilman teloja (kuva 7), jolloin koneen 

kokonaismassa oli noin 22 500 kg. Hakkuukoneessa oli renkaina Nokian Forest King 

F2 710/45 – 26,5. Hakkukoneen etutelin renkaissa oli koko tutkimuksen ajan ketjut. 

Urat hakattiin molempien urien koealoilla 2… 6 niin, että havuja ei tulisi ajouralle lain-
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kaan.  Molemmilla urilla koealoilla 1 havut puitiin uralle niin, että niistä muodostui kan-

tavuutta parantava havumatto. Hakkuukoneen perustiedot löytyvät taulukosta 4. 

 

 

Kuva 6. Tutkimuksessa mukana ollut Ponsse ScorpionKing hakkuukone telavarustukses-

sa (kuva: Jari Ala-Ilomäki/Luke) 

 

Kuva 7. Tutkimuksessa mukana ollut Ponsse ScorpionKing hakkuukone ilman teloja 

(kuva: Jari Ala-Ilomäki/Luke). 
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Tutkimuksen lähikuljetustesti ajettiin 8-pyöräisellä John Deere 1210 E kuormatraktoril-

la (kuva 8). Kuormatraktorissa oli etutelien pyörissä ketjut ja takateleissä oli Olofsfors 

Soft-telat. Kuormatraktorin varustelua ei muutettu urien välillä, koska se ei ollut tutki-

muksen kannalta oleellista ja se olisi vienyt liikaa aikaa. Kuormatraktorin renkaat olivat 

Nokian Forest King F2 710/45 – 26,5. Kuormatraktorilla suoritetut ajot tehtiin ainoas-

taan kuormattuna. Kuormana oli hakkuukoneen mittalaitteella mitattuna 14.9 m3 kuusi-

tukkia. Kesäaikaan hakatun puun tuorepaino on kuusella noin 800 kg/m3 (Kärkkäinen 

2007), joten kuorman massaksi arvioitiin 11 920 kg. Kuormatraktorille valmistajan il-

moittama massa työkuntoisena on 18 100 kg, johon lisättiin telojen massa 2000 kg. 

Kuormatraktorin kokonaismassa 14,9 m3 kuusitukkikuormalla oli noin 32 000 kg.  

Kuormatraktorin perustiedot löytyvät taulukosta 4.   

Taulukko 4. Hakkukoneen ja kuormatraktorin perustiedot. 

 

 

Parametri Yksikkö

Massa teloilla kg

Massa ilman teloja kg

Massa kuormattuna kg

Pituus mm

Leveys mm

Moottorin teho kW

Moottorin vääntömomentti kN

Vetovoima kN

2956

140

780

175

8020

2800

210

1150

180

Arvo

-

-

32 000

9570

Hakkuukone Kuormatraktori

Arvo

24 500

22 500

-
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Kuva 8. Tutkimuksessa mukana ollut John Deere 1210 E kuormatraktori n. 15 m3 kuusi-

tukkikuormalla.  

 

3.6 CAN-väylädata 

 

Hakkuukoneen CAN-väylästä tallennettiin 20 erilaista koneen toimintaan ja liikkumi-

seen liittyvää tunnusta 10 kertaa sekunnissa. Näistä tunnuksista tutkimuksen kannalta 

oleellisia ovat koneen dieselmoottorin arvot, koneen hydraulisen ajomoottorin ohjausar-

vot sekä paikkatieto GPS ja Glonass satelliitteja hyödyntävästä järjestelmästä (taulukko 

5). Hakkuukoneen GPS-tieto ei päivity kuin kerran sekunnissa, joten CAN-väylätieto 

tallentuu siis samoilla GPS-tiedoilla 10 kertaa sekunnissa. Tämän vuoksi käytimme eril-

listä Digital Yacth GPS 150 Dualnav GPS/Glonass-satelliittipaikanninta, jonka suurin 

mahdollinen päivitystaajuus oli 10 Hz. Erillisen satelliittipaikantimen avulla saimme 

CAN-väylän tallennustaajuuteen sopivaa paikkatietoa. Voimansiirron tehon laskemista 

varten koneeseen asennettiin paineanturit ajovoimansiirron hydraulipumpun imu- ja 

painepuolelle. Ajopaineet tallentuivat myös 10 kertaa sekunnissa hakkukoneen GPS:llä 

paikkaan sidottuna.  
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Taulukko 5. Tutkimuksen kannalta oleelliset CAN-väylätiedot. 

 

 

3.7 Referenssiaineisto 

 

Metsässä tehtyjen mittausten lisäksi hakkuukoneella kerättiin referenssiaineisto metsä-

tieajoilla (kuva 9). Metsätie oli suora ja tasainen ilman silminnähtävää kaltevuutta. Kan-

tavalla tiellä ajettaessa kulkua vastustavia voimia ei normaalin vierintävastuksen lisäksi 

ole, joten sitä on hyvä käyttää vertailuna maastoajokokeisiin. Tiellä tehdyissä ajoko-

keissa huomioitiin myös hakkuukoneen varustelun vaikutus, aivan kuten maastossakin.  

Tiellä ajettu matka oli 20 m.        

Parametri Yksikkö

Tapahtuma aika s

GPS aika h:min:s

Ajomoottorin kierrosluku rpm

Työskentelyjarru päällä/pois

Dieselmoottorin kierrosluku rpm

Ajomoottorin ohjausvirta mA

Ajomoottorin suunta eteen/taakse

GPS paikkatieto (WGS 84) pituus- ja leveysaste

GPS nopeus solmua

Ajopaineet eteen ja taakse bar

Dieselmoottorin kuormitus %

Suhteellinen vääntömomentti %
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Kuva 9. Referenssiaineiston tallentaminen metsätiellä. (Kuva: Jari Ala-Ilomäki/Luke) 

3.8 Aineiston koostaminen ja analysointi 

3.8.1 Kulkuvastuksen laskenta CAN-väylätiedosta 

 

Aineiston käsittely, laskenta ja tilastolliset analyysit suoritettiin kokonaisuudessaan 

RStudio-ohjelmalla (R-ohjelman versio 3.4.1). Kuten kappaleessa 1.2 on käyty läpi, 

lähtökohtana laskennalle oli, että tuotettu moottoriteho käytetään kulkuvastuksen voit-

tamiseen. Täysin aukoton tämä moottorin tuottaman tehon ja kulkuvastuksen välinen 

suhde ei vielä ole. Tehon siirtoon liittyy aina hävikkiä. Tämän vuoksi tässä tutkimuk-

sessa lasketaan kulkuvastus voimansiirron todellisella mitatulla teholla ja moottoritehol-

la mallinnetulla voimansiirron teholla. Näin voidaan tarkastella moottorin tehotiedon 

käytön mahdollisuuksia kulkukelpoisuuden ennustamisessa paremmin. Lisäksi tämän 

tutkimuksen laskutoimituksia ei pysty tekemään pelkästään CAN-väylästä saatavilla 

arvoilla. CAN-väylätiedon lisäksi laskennassa tarvitaan hakkuukoneen ajomoottorin 

tilavuushyötysuhde, ajomoottorin max ja min kierrostilavuus cm3r-1, ajomoottorin max 

ja min ohjausvirrat mA ja voimansiirron hammaspyörien tehohävikki.  
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CAN-väylätietoa kertyi paljon, mutta tallentamisen hoitanut Creanex Oy oli esikäsitel-

lyt tiedon, joten aineistoa pystyi käyttämään tutkimukseen pienin muutoksin. Aineistos-

ta puuttui hakkuukoneen dieselmoottorin hetkellisen vääntömomentin suhdeluku, jota 

tarvitaan dieselmoottorin kokonaistehon laskennassa. Tämä tieto ei ollut tallentunut 

datatallentimeen oikein, joten se oli poistettu kokonaan aineistosta. Tämän arvon pystyi 

kuitenkin laskemaan moottorin maksimivääntömomentin suhteellisesta prosenttiarvosta 

vähentämällä siitä SAE J1939-moottoristandardista löytyvä offset-luku 125 (Creanex 

Oy 2017). Lisäksi CAN-väylästä tallennettu tieto piti yhdistää Digital Yacth-

satelliittipaikantimen koordinaatti-, nopeus- ja aikatietoihin. Yhdistäminen onnistui 

hakkuukoneen GPS-laitteen ja ulkopuolisen paikantimen GPS-aikojen avulla, sillä mo-

lemmat tallensivat tietoa samanaikaisesti. GPS-tiedon ja CAN-väylätiedon tallennuk-

sessa oli myös noin 1,3 s vaihe-ero, joka otettiin huomioon aineiston käsittelyssä.  

CAN-väyläaineistosta laskettiin hakkuukoneen kokonaiskulkuvastus ja kulkuvastusker-

roin, joissa on huomioitu rinnevastus ja voimansiirron hammaspyöräkosketuksista ai-

heutuva tehohäviö. Hakkuukoneen vierintävastuksen laskentaan käytettiin kaavaa 2:  

𝑅𝑅 =
𝑃

𝑣 
     (2) 

jossa: 

RR = Vierintävastus, kN 

P = Voimansiirron teho, kW 

v = hakkuukoneen GPS-nopeus, ms-1 

 

Kiihtyvyyden vaikutus kokonaiskulkuvastukseen suodatettiin suurimmaksi osaksi pois 

käyttämällä aineistosta vain tietoja nopeusalueelta 0,4–1,0 ms-1. Tämä ei poista kaikkea 

kiihdytyksen ja jarrutuksen vaikutusta kulkuvastukseen, mutta valtaosa siitä poistuu.  

Mitatun voimansiirron tehon määrä laskettiin hakkuukoneen hydraulisen ajomoottorin 

ohjausvirran, tilavuusvirran ja hyötysuhde arvojen perusteella. Hydrauliikassa teho las-

kentaan kaavalla 3 (Paavilainen 2009):  

𝑃𝑣 = 𝑄 × 𝛥𝑝     (3) 
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jossa: 

 Pv = ajovoimansiirron teho, kW  

Q = tilavuusvirta, cm3s-1  

Δp = paine-ero, Pa. 

Tilavuusvirta on tässä tapauksessa ajomoottorin tilavuusvirta, joka voidaan laskea kun 

tunnetaan ajomoottorin hyötysuhde, ajomoottorin kierrostilavuus ja ajomoottorin kier-

rosluku. Ajomoottorin kierrostilavuus ohjausvirran funktiona laskettiin kaavalla 4 ja 

ajomoottorin tilavuusvirta Q kierrosnopeuden ja kierrostilavuuden funktiona kaavalla 5. 

Kaavat toimitti Ponsse Oyj. 

 D=a x+b      (4) 

𝑄 =
𝑀𝑟𝑝𝑚×𝐷

𝑀𝐸×1000
     (5) 

joissa: 

D = Kierrostilavuus, cm3r-1 

a = Vakio,  
𝐷𝑚𝑎𝑥−𝐷𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑚𝑖𝑛−𝐶𝑚𝑎𝑥
  

b = Vakiotermi, −𝑎 × 𝐶𝑚𝑖𝑛 +  𝐷𝑚𝑎𝑥  

x = Ohjausvirta mA    

ME = Vakio 0,91 

Dmin = Ajomoottorin minimi kierrostilavuus, 60 cm3r-1 

Dmax = Ajomoottorin maksimi kierrostilavuus, 160 cm3r-1 

Cmin = Ajomoottorin minimi ohjausvirta, 255 mA 

Cmax = Ajomoottorin maksimi ohjausvirta, 855 mA 

Mrpm = Ajomoottorin kierrosluku, min-1 

 

Tässä tutkimuksessa mallinnettiin myös voimansiirron teho moottoritehon funktiona 

lineaarisella regressioanalyysillä (kaava 6): 

yi = α + βX + εi    (6) 

jossa: 

yi = Mitattu voimansiirron teho, kW 

α = Vakiotermi, kW 
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β = Kerroin  

εi = Jäännösvirhe, kW 

x = Moottoriteho, kW 

Parametri α ja β estimoitiin metsätiellä tehdyistä referenssiajoista kerätystä tiedosta, 

koska siellä tehovaihtelu oli riittävää ulkopuolisten häiriötekijöiden ollessa vähäisiä. 

Mallin selitysaste (R2) on 0.8497 ja parametrien α ja β arvoiksi saatiin: 

α = -20,272 

β = 0,5529 

Tämän regressiomallin avulla laskettiin kaikille koealoille dieselmoottorin kokonaiste-

holla ajovoimansiirronteho. Vierintävastus, kokonaiskulkuvastus ja kulkuvastuskerroin 

laskettiin myös mallinnetulla voimansiirronteholla, jotta tuloksia voidaan verrata ja saa-

daan selville pelkän CAN-väylä tiedon riittävyys kulkukelpoisuuden ennustamiseen.  

Kaavan 6 muuttuja x (dieselmoottorin kokonaisteho) voidaan laskea kun tunnetaan die-

selmoottorin pyörimisnopeus ja vääntömomentti. Normaalisti CAN-väylästä saa vään-

tömomentin suhdeluvun, josta vääntömomentin voi laskea. Tämän tutkimuksen koe-

ajoissa arvo ei tallentunut tuntemattomasta syystä oikein, vaan tuo arvo piti johtaa mak-

simivääntömomentin suhteellisesta prosenttiarvosta. Moottorin kokonaisteho laskettiin 

kaavalla 7, jossa arvo 1,550 on kerroin jolla suhteellinen vääntömomentti muutetaan 

todelliseksi vääntömomentiksi: 

𝑃𝑚 = (
𝑇

100
× 1,550) × (

𝐷𝑀𝑟𝑝𝑚

60
) × 2 × 𝜋  (7) 

jossa: 

Pm = Dieselmoottorin teho, kW 

T = Vääntömomentin suhdeluku 

DMrpm = Dieselmoottorin kierrosluku, min-1 

Vierintävastus ei yksin kuvaa riittävän tarkasti kokonaiskulkuvastusta. Tämän vuoksi 

vierintävastusta korjattiin 10 metrin välein olevien koordinaattipisteiden välisellä kalte-

vuudella ja ajovoimansiirron hammaspyöräkosketusten hyötysuhteella. Koealojen kor-

keuspisteet haettiin Maanmittauslaitoksen 2 m x 2 m -korkeusmallista. Rinnevastus las-

kettiin seuraavasti (kaava 8):  
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𝑅𝐺 = 𝑊 × sin(∝)     (8) 

jossa: 

RG = Rinnevastus, N 

W = hakkuukoneen paino, kN 

α = korkeuspisteiden välinen kaltevuuskulma, astetta (°) 

Voimansiirron hammaspyöräkosketuksia on tutkimuksessa käytetyssä hakkuukoneessa 

10 kpl ja yhden kosketuksen hyötysuhteeksi oletettiin 0,97 (Argillander 2015, s.12). 

Hammaspyöristä koostuvan voimansiirtoketjun kokonaishyötysuhteeksi saadaan näin 

ollen 0,74 (0,9710). Kokonaiskulkuvastus jossa huomioidaan rinnevastus ja hammas-

pyörien hävikki laskettiin seuraavasti (kaava 9): 

 𝑅 = 0,74 × (𝑅𝑅 − (𝑊 ∗ sin(∝))     (9) 

jossa: 

R = Kokonaiskulkuvastus, kN 

RR = Vierintävastus, kN 

W = Hakkuukoneen paino, kN 

 

Kaavalla 9 saadaan arvo (kN), joka on lähellä todellista pelkästään renkaan uppoamasta 

johtuvaa tehontarvetta.   

Kulkuvastuskerroin on kulkuvastusvoiman suhde ajoneuvon kokonaispainoon (Saari-

lahti 1991). Koska kulkuvastuksessa on huomioitu rinteen aiheuttama vastus, lasketaan 

kulkuvastuskerroin rinteessä käyttäen jakajana koneen painon normaalikomponenttia. 

Kulkuvastuskerroin on laskettu seuraavasti (kaava 10): 

𝑅𝐶 =  
𝑅

𝑊∗cos(∝)
     (10) 

Jossa: 

RC = Kulkuvastuskerroin 

R = Kokonaiskulkuvastus 

W = Hakkuukoneen paino, kN 

α = korkeuspisteiden välinen kaltevuuskulma, astetta (°) 
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3.9 Tilastolliset analyysit 

 

Tutkimuksen ensimmäinen tavoite oli selvittää hakkuukoneen telavarustuksen vaikutus 

kulkuvastuskertoimeen sekä laskentaperiaatteen käyttömahdollisuuteen. Käytännössä 

aineistosta selvitettiin onko telojen vaikutus mitattavissa metsätiellä, onko kulkuvastus-

kertoimien keskiarvoissa eroja urien välillä koealoittain ja ovatko erot tilastollisesti 

merkitseviä.  Kulkuvastuskertoimen eroja koealaoittain i tarkasteltiin yksisuuntaisella 

varianssianalyysillä (One-way ANOVA) (kaava 11): 

RCi = β0 + βi + εi    (11) 

jossa: 

RCi = Kulkuvastuskerroin koealalla i 

β0 = Vakiotermi, koealan 1 kulkuvastuskertoimen keskiarvo 

βi = Parametriestimaatti, koealan i poikkeama vakiotermistä β0 

εi = Virhetermi 

Tarkemmin koealojen välisiä eroja tarkasteltiin usean ryhmän pareittaisella vertailulla 

(Post Hoc) Tukeyn HSD (Honestly Significant Difference) menetelmällä, 0,95 merkit-

tävyystasolla. Sama analyysi ja pareittain vertailu tehtiin molemmilla voimansiirron 

tehoarvoilla lasketuille kulkuvastuskertoimille.  

Toinen tavoite oli selvittää onko jatkuvatoiminen kulkukelpoisuustiedon ennustaminen 

mahdollista hakkuukoneen CAN-väylätietojen avulla. Tätä varten eri muuttujien välisiä 

suhteita tarkasteltiin Pearsonin korrelaatioanalyysilla 95 % merkitsevyystasolla.  Koe-

alat 11, 12 ja 21 eivät ole mukana tässä analyysissä, koska aloilla 11 ja 12 ei ajettu 

kuormatraktorilla lainkaan. Koeala 21 oli muista koealoista poiketen havutettu, joten se 

olisi yksittäisenä havaintona vaikuttanut tuloksiin liikaa näin pienessä aineistossa. Kos-

ka kuormatraktorilla tehtyjen ajokertojen määrä vaihtelee koealojen välillä jonkin ver-

ran ja aineisto on muutenkin pieni, käytimme urapainauman syvyytenä jokaisen koealan 

viimeisen ajokerran jälkeistä keskimääräistä urapainauman syvyyttä. Analyysissä on 

erikseen esitetty mitatuilla ja mallinnetuilla voimansiirtotehoarvoilla lasketut kulkuvas-

tuskertoimet.  
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4 TULOKSET 

4.1 Hakkuukoneen varustelun vaikutus kulkuvastuskertoimeen 

 

Tiellä suoritetuissa referenssiajoissa telat vaikuttivat varsin selkeästi kulkuvastusker-

toimeen, kun tarkastellaan mitatulla voimansiirtoteholla laskettuja arvoja. Telat päällä 

ajettujen koeajojen kulkuvastuskerroin on keskimäärin 0,025 (n. 59 %) suurempi kuin 

ilmateloja ajettujen koeajojen (kuva 10). Mallinnetulla voimansiirtoteholla laskettujen 

kulkuvastuskertoimien riippuvuus telavarustuksesta ei ole yhtä yksiselitteinen, mutta 

kuitenkin nähtävissä (kuva 12). Telat päällä kulkuvastuskerroin on keskimäärin 0,01 (n. 

19 %) suurempi kuin ilman teloja ajetuissa kokeissa.  

Tarkasteltaessa mitatuilla voimansiirtotehoarvoilla laskettuja kulkuvastuskertoimia koe-

aloittain urien 1 (telat) ja 2 (ei teloja) välillä telojen vaikutuksen voi nähdä kuva 10. 

Lähes kaikilla koealapareilla ja tiellä ajossa telat päällä ajettaessa kulkuvastuskerroin on 

suurempi kuin ilman teloja ajettaessa. Keskimäärin telavarustus nostaa kulkuvastusker-

toimen arvoa 0,026. Ero on lähes sama kuin tiellä suoritettujen referenssiajojen välillä. 

Ero on tilastollisestikin merkitsevä koealapareilla 2, 3 ja 5 (taulukko 6). Koealaparilla 6 

ilman teloja ajettaessa kulkuvastuskerroin oli hieman suurempi kuin teloilla ajettaessa. 

Koealapareilla 1 ja 4 ero oli hyvin pieni, mutta näkyvä. Koealaparin 1 pareittain vertai-

lun p-arvo oli 0,0874 eli se on kuitenkin lähellä tilastollista merkitsevyyttä. Koealaparin 

4 p-arvo oli yli 0,5 eli tilastollisesti merkitsevää eroa ei ole. Kuvassa 11 telat päällä ajet-

tujen koealojen kulkuvastuskertoimista on vähennetty metsätiellä tehtyjen referenssiajo-

jen keskimääräinen telojen vaikutus kulkuvastuskertoimeen, jolloin kulkuvastuskertoi-

men pitäisi kuvastaa vain maaston aiheuttamaa vastusta. Koealapari 6 oli melko pehmeä 

ja alojen välillä saattoi olla hieman vaihtelevat olosuhteet, joka aiheuttaa vääristymän 

tuloksessa. Muuten tulokset osoittavat melko hyvin telojen vaikutuksen olevan todellis-

ta.  
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Kuva 10. Mitatulla voimansiirtoteholla lasketut hakkuukoneen kulkuvastuskertoimien 

keskiarvot tiellä ajoista ja koealoilla 1–6 telat asennettuina (ura 1) ja ilman teloja (ura 

2). 

 

Kuva 11. Maaston vaikutus mitatulla voimansiirtoteholla laskettuun kulkuvastuskertoi-

meen: Tiellä telat päällä todetusta kulkuvastuskertoimesta on vähennetty kulkuvastus-

kerroin ilman teloja, ja tämä erotus on edelleen vähennetty kunkin koealan (ura 1) kul-

kuvastuskertoimesta telat päällä ajettaessa.  

Kuten kuvasta 10 voi havaita koealaparin 5 kulkuvastuskertoimien ero telat päällä – 

ilman teloja on suurempi kuin muilla koealoilla. Tämä ero heijastuu myös kuvassa 11 

nähtävään eroon. Selkeää syytä tälle ei löytynyt aineistosta tai maastosta. 
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Mallinnetuilla voimansiirtotehoarvoilla lasketuissa kulkuvastuskertoimissa telat päällä – 

ilman teloja välinen ero tasoittuu huomattavasti (kuva 12). Koealojen välisessä vertai-

lussa kulkuvastuskertoimien keskimääräinen ero on 0,017 ja tiellä ajoissa 0,01.  Kulku-

vastuskertoimen arvot kasvavat verrattuna mitatulla voimansiirtoteholla laskettuihin 

arvoihin jonkin verran mallinnetulla voimansiirtoteholla laskiessa.  

 

Kuva 12. Mallinnetulla voimansiirtoteholla lasketut hakkuukoneen kulkuvastuskertoi-

mien keskiarvot tiellä ajoista ja koealoilta, ura 1 telat päällä ura 2 ilmanteloja vertailu. 

 

Kuva 13. Maaston vaikutus mallinnetulla voimansiirtoteholla laskettuun kulkuvastus-

kertoimeen: Tiellä telat päällä todetusta kulkuvastuskertoimesta on vähennetty kulku-

vastuskerroin ilman teloja, ja tämä erotus on edelleen vähennetty kunkin koealan (ura 

1) kulkuvastuskertoimesta telat päällä ajettaessa. 
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Koealaparilla 1 kulkuvastuskerroin on sama ja koealapareilla 4 ja 6 ilman teloja kulku-

vastuskerroin on hieman isompi kuin telojen kanssa (kuva 12). Erot eivät myöskään ole 

tilastollisesti merkitseviä kuin ainoastaan koealaparin 3 välillä (taulukko 7). Mallinne-

tulla voimansiirronteholla lasketuissa kulkuvastuskertoimissa näkyy dieselmoottorin 

tehotuoton vaihtelu, joka johtuu koneen muuhun kuin liikkumiseen tarvittavasta tehon-

tarvevaihtelusta. Tämä ei suoraan mitatussa voimansiirrontehossa näy lainkaan. Tämä 

kasvattaa hiukan kulkuvastuskerrointa molemmilla urilla (kuva 12) ja tasoittaa telavai-

kutuksen eroa. Kuvassa 13 on nähtävissä, että myös mallinnetulla voimansiirtoteholla 

lasketuissa kulkuvastuskertoimissa telojen vaikutus voisi olla todellista.  

 

Kuva 14. Kulkuvastuskertoimet (Kvkerroin) koealoittain, mitatulla voimansiirtoteholla ja mal-

linnetulla voimansiirtoteholla laskettuna. 
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Kuva 15. Metsätiellä suoritettujen ajojen vertailu mitatulla ja mallinnetulla voimansiir-

toteholla laskettujen kulkuvastuskertoimien välillä. 

Huomattavaa on, että mallinnetulla voimansiirtoteholla lasketut kulkuvastuskertoimet 

kasvavat keskimäärin 0,034 ilman teloja ajetuilla koealoilla, kun telojen kanssa ajetuilla 

aloilla kulkuvastuskertoimet kasvavat keskimäärin vain 0,018 (kuva 14). Tiellä tehdyis-

sä referenssiajoissa teloilla ajettujen kokeiden kulkuvastuskerroin jopa hieman laskee 

mitatun ja mallinnetun voimansiirtotehon välillä. Tiellä ilman teloja ajetuissa kokeissa 

kulkuvastuskerroin kasvaa keskimäärin 0,011 mallinnettua voiman siirron tehoa käytet-

täessä (Kuva 15). Ero on mallinnetun ja mitatun voimansiirrontehon välillä on pienempi 

referenssiajoissa kuin maastossa, mutta tiellä olosuhteet ovat lähes muuttumattomat ja 

hakkuukoneen nopeus paljon tasaisempi. 

Taulukko 6. Mitatulla voimansiirtoteholla lasketut kulkuvastuskertoimet ja pareittain 

vertailun tulokset. RcT=kulkuvastuskerroin teloilla, RcP=kulkuvastuskerroin ilman 

teloja, RcT - RcP= Kulkuvastuskerroin teloilla ja kulkuvastuskerroin ilman teloja 

erotus, SE=pareittain vertailun keskivirhe. Pareittain vertailu tehtiin 0,95 

luottamustasolla. 

Mitattu voimansiirtoteho 

Koealapari Rc T Rc P Rc T - RcP SE p-arvo 

1 0.15 0.133 0.017 0.00567 0.0874 

2 0.146 0.119 0.027 0.00573 0.0002 

3 0.136 0.097 0.039 0.00475 0.0001 

4 0.095 0.081 0.014 0.00665 0.5769 

5 0.127 0.08 0.047 0.00504 0.0001 

6 0.146 0.157 -0.011 0.00924 0.9922 
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Taulukko 7.  Mallinnetulla voimansiirtoteholla lasketut kulkuvastuskertoimet ja pareit-

tain vertailun tulokset. RcT=kulkuvastuskerroin teloilla, RcP=kulkuvastuskerroin ilman 

teloja, RcT - RcP= Kulkuvastuskerroin teloilla ja kulkuvastuskerroin ilman teloja ero-

tus, SE=pareittain vertailun keskivirhe. Pareittain vertailu tehtiin 0,95 luottamustasolla. 

Mallinnettu voimansiirtoteho 

Koealapari Rc T Rc P Rc T - Rc P SE p-arvo 

1 0.173 0.173 0 0.00611 1 

2 0.172 0.153 0.019 0.00617 0.0767 

3 0.155 0.113 0.042 0.00499 0.0001 

4 0.097 0.11 -0.013 0.00716 0.8282 

5 0.134 0.122 0.012 0.00541 0.4952 

6 0.181 0.201 -0.02 0.00985 0.6906 

 

4.2 Kulkukelpoisuuden ennustaminen CAN-väylätiedon avulla 

 

Koealat 1,2 ja 6 olivat molemmilla urilla hyvin pehmeitä ja niillä jouduttiin rajoittamaan 

kuormatraktorilla ajoa suuren kiinnijäämisriskin vuoksi. Tutkimuksen koeajoihin käyte-

tyt urat etenivät kuitenkin heikosti kantavalta maalta (suo, turpeen paksuus yli 3m) ko-

vemmalle kivennäismaalle (karkea hieta, hieno ja keskikarkea hiekka) ja molempien 

urien lopussa oli osin turpeinen heikosti kantava painanne. Kun tarkastellaan kulkuvas-

tuskertoimia ja syntyneitä urapainumia voi selkeästi nähdä, että kulkuvastuskertoimet 

ovat heikosti kantavilla alustoilla (koealat 11, 21, 12, 22, 16 ja 26) suuremmat kuin kan-

tavammilla kivennäismailla (koealat 13, 23, 14, 24, 15 ja 25) (Kuva 16).  Koeala kohtai-

sia keskiarvoja vertailemalla on kulkuvastuskertoimien ero turvemaan ja kivennäismaan 

välillä noin 0,04. Huomattavaa on myös, että mitatulla ja mallinnetulla voimansiirtote-

holla laskettujen kulkuvastuskertoimien yhteys syntyneisiin urapainaumiin on saman-

lainen.   
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Kuva 16. Mallinnetulla ja mitatulla voimansiirtoteholla laskettu kulkuvastuskertoimet 

sekä syntyneet keskimääräiset urapainaumat hakkuukoneen jälkeen sekä kuormatrakto-

rilla tehtyjen ajokertojen 1,2 ja 5 jälkeen. 

Myös kivennäismaalla molempien urien koealoille 3 syntyi viiden kuormatraktoriajon 

jälkeen yli 10 cm syvä urapainuma ja hakkuukoneen kulkuvastuskerroin on korkea. 

Varsinkin uran 1 (teloilla) koealan 3 keskimääräinen urasyvyys oli 14,4 cm ja kulkuvas-

tuskertoimet lähes samalla tasolla uran pehmeiden koealojen 1,2 ja 6 kanssa (kuva 16). 

Taulukkoon 8 on koottu syntyneiden urapainaumien syvyydet ja mittaustuloksia, joiden 

vaikutusta hakkuukoneen kulkuvastukseen ja raiteistumiseen on tarkasteltu. Taulukosta 

8 on jätetty kuormatraktoriajojen 3 ja 4 jälkeiset urapainumamittaukset ja ajokertojen 2, 

3 ja 4 jälkeiset penetrometrimittaukset pois, koska niiden informatiivisuus on vähäinen.  

Kuten aiemmin on todettu, suolla ajot keskeytettiin yhden kuormatraktoriajokerran jäl-

keen ja ensimmäinenkin ajo suoritettiin vain toisella uralla (ura2). Raiteistumista tapah-

tui kuitenkin jo hakkuukoneen ja yhden kuormatraktori ajokerran jälkeen (taulukko 8, 

kuva 16). Havutetulle koealalle (ala21) syntyi keskimäärin 6,1 cm syvä urapainauma ja 

koealalla 22 keskimääräinen raiteen syvyys oli 12,4 cm (taulukko 8). Havutuksen vaiku-

tus raiteistumiseen on selkeä, mutta näin pienellä otoksella on vaarallista lausua mitään 

sen suurempaa. Hakkuukoneen kulkuvastukseen havutuksella näyttäsi olevan pieni vai-

kutus. Ilmanteloja ajettaessa kulkuvastuskerroin on havutuksella n. 0,02 suurempi kuin 

havuttamattomalla. Telat päällä ajettaessa kulkuvastuskerroin on lähes sama havutetulla 

kuin havuttamattomalla (kuva 16).  
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Taulukko 8. Urapainaumat (cm) sekä maaperän tunkeutumisvastus (kPa) ja kosteus 

(%). Ruthak=keskimääräinen urapainauma syvyys hakkuukoneen jälkeen cm, Rutajo1, ajo2 

ja joa5= keskimääräinen urapainauma syvyys kuormatraktorin ajojen 1, 2 ja 5 jälkeen 

cm, Penen= tunkeutumisvastus ennen hakkuuta kPa, Penhak= tunkeutumisvastus hakku-

koneen jälkeen kPa, Penajo1=tunkeutumisvastus ensimmäisen kuormatraktoriajon jäl-

keen, Penjälk=tunkeutumisvastus kaikkien ajojen jälkeen, kosteus = maaperän keskimää-

räinen kosteusprosentti 

Koeala 
Ruthak   

cm 
Rutajo1  

cm 
Rutajo2   

cm 
Rutajo5  

cm 
Penen 

kPa 
Penhak 

kPa 
Penajo1 

kPa 
Penjälk 

kPa 
kosteus 

% 

11 5.5 - - - - - - - 90 

21 3.1 6.2 - - - - - - 85 

12 7.5 - - - - - - - 84 

22 6.8 12.4 - - - - - - 83 

13 4.6 6.3 8.2 14.4 0.70 0.66 0.45 0.91 37 

23 4.1 6 8 11.3 0.62 0.89 0.92 1.03 34 

14 1.9 3.9 5.9 8 0.87 1.06 1.44 1.89 30 

24 2.2 3.1 5.1 6.5 0.97 0.98 1.32 1.93 29 

15 3.6 5.4 8.4 10.4 0.76 0.73 1.00 1.60 32 

25 3 4.4 5.4 7.8 0.74 1.11 1.22 1.97 29 

16 4.7 14 - - 0.37 0.31 0.27 0.52 48 

26 6.6 8.8 12.8 - 0.37 0.29 0.51 0.32 44 

 

Maaperän kosteusprosentti oli korkeampi aloilla, joissa myös kulkuvastuskerroin on 

korkeampi (taulukko 8 ja kuva 17). Myös maaperän tunkeutumisvastuksella näyttäisi 

olevan yhteys kulkuvastuskertoimeen (kuva 18). Ennen hakkuuta mitatut tunkeutumis-

vastusarvot ovat koealaparilla 3 hieman pienemmät kuin muilla kivennäismaa-aloilla ja 

kulkuvastuskertoimet hieman suurempia. Koealaparin 6 tunkeutumisvastusarvot ovat 

selkeästi pienemmät kuin muilla aloilla joista tunkeutumisvastusta on mitattu ja kulku-

vastuskerroin suuri. Raiteenmuodostuminen oli koealaparilla 4 pienintä ja niiden ennen 

hakkuuta mitatut tunkeutumisvastusarvot ovat suurimmat. Koealaparilla 4 myös urapai-

naumat jäivät hyvin pieniksi.  
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Kuva 17. Maaperän kosteuden vaikutus kulkuvastuskertoimeen. 

 

Kuva 18. Maaperän tunkeutumisvastuksen (kPa) vaikutus kulkuvastuskertoimeen. (Tun-

keutumisvastus mitattu ennen hakkuuta) 

Maaperän kosteuden kasvaessa myös kulkuvastuskerroin kasvaa (kuva 17). Tunkeutu-

misvastuksella on päinvastainen vaikutus kulkuvastuskertoimeen (kuva18). Kivisyydel-

lä ei näyttäsi kuvaajan (kuva 19) ja korrelaatioanalyysin (taulukko 9) mukaan olevan 

vaikutusta kulkuvastuskertoimeen. Jos kuitenkin tarkastelee kuvaajan oikean laidan 

pisteitä, jotka ovat koealapareilta 3–6 eli kivennäismaalla olevilta koealoilta, näyttäisi 

kivisyys kasvattavan kulkuvastuskerrointa.  
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Kuva 19.  Maaperän kivisyyden vaikutus kulkuvastuskertoimeen. 

 

Kuva 20. Puuston pohjapinta-alan (m2/ha) vaikutus kulkuvastuskertoimeen. 

 

Moreenimaan maalajisuhteet (taulukko 1 ja 2) ovat hyvin samankaltaiset kivennäismaa 

koealoilla, joten niiden vaikutusta raiteistumiseen tai kulkuvastukseen ei ole mielekästä 

tarkastella. Puuston pohjapinta-ala vaihtelee koealoittain, jonkin verran, mutta selkeää 

vaikutusta raiteistumiseen (taulukko 8) tai kulkuvastukseen (kuva 20) ei ole.  
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Taulukko 9. Mitattujen muuttujien keskinäiset korrelaatiokertoimet (Pearson) ja p-arvot 

(suluissa) 95 % merkitsevyystasolla. Rut= jokaisen koealan viimeisen ajokerran jälkei-

nen keskimääräinen urapainauman syvyys cm, Rutharv=keskimääräinen urapainauman 

syvyys hakkuukoneen jälkeen cm, Rcmit= keskimääräinen kulkuvastuskerroin mitatulla 

voimansiirtoteholla laskettu, Rcmal= keskimääräinen kulkuvastuskerroin mallinnetulla 

voimansiirtoteholla laskettu, ppa= puuston pohjapinta-ala m2, Penb= tunkeutumisvastus 

ennen hakkuuta kPa, Pena=tunkeutumisvastus kaikkien ajojen jälkeen, kosteus = maa-

perän keskimääräinen kosteusprosentti. 

  Rut Rutharv Rcmit Rcmal Penb Pena Kivisyys ppa Kosteus 

Rut 
1 

(0.00)                 

Rutharv 
0.778 
(0.01) 

1      
(0.00)               

Rcmit 
0.861 
(0.00) 

0.727 
(0.03) 

1        
(0.00)             

  Rcmal 
0.781 
(0.01) 

0.819 
(0.01) 

0.905 
(0.00) 

1 
(0.00)           

Penb 
-0.790 
(0.02) 

-0.886 
(0.00) 

-0.791 
(0.02) 

-0.872 
(0.00) 

1 
(0.00)         

Pena 
-0.902 
(0.00) 

-0.928 
(0.00) 

-0.868 
(0.01) 

-0.872 
(0.00) 

0.911 
(0.00) 

1 
(0.00)       

Kivisyys 
-0.033 
(0.93) 

-0.451 
(0.22) 

0.122 
(0.76) 

0.012 
(0.98) 

-0.579 
(0.13) 

-0.724 
(0.04) 1 (0.00)     

ppa 
0.625 
(0.07) 

0.674 
(0.05) 

0.401 
(0.28) 

0.277 
(0.47) 

-0.506 
(0.20) 

-0.561 
(0.15) 

-0.499 
(0.17) 

1 
(0.00)   

Kosteus 
0.503 
(0.17) 

0.787 
(0.01) 

0.379 
(0.32) 

0.468 
(0.20) 

-0.930 
(0.00) 

-0.936 
(0.00) 

-0-846 
(0.00) 

0.673 
(0.05) 

1      
(0.00) 

 

Korrelaatioanalyysin (taulukko 9) ulkopuolelle on jätetty suokoealojen 11 ja 12 tulok-

set, koska näillä koealoilla ei ajettu kuormatraktorilla lainkaan. Tutkimuskysymyksen 

kannalta tärkeimmät arvot taulukossa 8 ovat molemmilla tavoin laskettujen kulkuvas-

tuskertoimien yhteys kuormatraktoriajojen jälkeiseen urapainuman syvyyteen ja toisaal-

ta myös hakkuukoneen jälkeiseen urapainuman syvyyteen. Mitatulla ja mallinnetulla 

voimansiirtoteholla laskettujen kulkuvastuskertoimien ja kuormatraktoriajojen jälkeisen 

urapainauman välillä on voimakasta korrelaatiota ja p-arvot ovat alle 0,05. Molemmin 

tavoin lasketut kulkuvastuskertoimet korreloivat vahvasti myös hakkuukoneen jälkeisen 

urapainuman syvyyteen ja molempien korrelaatioiden p-arvo on alle 0,05. Myös tun-

keutumisvastukset ennen koeajoja ja kaikkien koeajojen jälkeen korreloivat voimak-

kaasti kuormatraktoriajojen jälkeiseen urapainauman syvyyteen. Kivisyys ei korreloi 
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urasyvyyksien kanssa lainkaan ja kosteuden vaikutus kuormatraktori ajojen jälkeiseen 

urapainauman syvyyteen on yllättävän pieni. Huomattavaa on myös, että hakkuukoneen 

jälkeinen urapainauman syvyys korreloi voimakkaasti kuormatraktoriajojen jälkeiseen 

urapainaumaan. 

5 TULOSTEN TARKASTELU JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

5.1 Aineisto 

 

Tutkimusta varten kerätty aineisto oli varsin laaja ja siten riittävä tutkimuksen tavoittei-

den saavuttamiseksi sekä tulosten yleistämiseksi samankaltaisiin olosuhteisiin. Varsin-

kin CAN-väylästä tallennettua tietoa kertyi runsaasti jokaiselta koealalta. Toki vain ne 

tiedot, joissa hakkuukoneen nopeus on tietyllä nopeusalueella, olivat käyttökelpoisia 

kulkuvastuksen määrittämiseen. Tällöin puhutaan 90–300 rivistä/koeala. Tiellä tehtyjen 

referenssiajojen ja maastossa tehtyjen varsinaisten ajokokeiden kulkuvastuksien välillä 

on selvä ero, joten mittauksia voidaan pitää onnistuneina.  Yksi huomattava virhelähde 

aineistossa on GPS-tietojen tarkkuus. Hakkuukone on valtaosan ajasta liikkumatta 

eteen- tai taaksepäin ja vain työskentelee. Siirtymät työpisteiden välillä ovat lyhyitä ja 

nopeita, jolloin GPS ei aina ehtinyt mukaan muuttuvaan tilanteeseen. Lisäksi GPS-

pisteen jatkuva ”hyppiminen” aiheutti tarpeetonta kohinaa. Tämä voi vaikuttaa lähinnä 

GPS-pisteiden väliseen pituussuuntaiseen kaltevuuskorjaukseen. Hankalaan aikaan ta-

pahtuva GPS-paikannusvirhe voi aiheuttaa esimerkiksi tasaisella alustalla kulkuvastuk-

seen rinnekorjausta. Melkaksen ym. (2014) tutkimuksessa erot metsäkoneiden todelli-

sen sijainnin ja GPS-paikannuksen välillä olivat keskimäärin 3–5 m. Tässä tutkimukses-

sa aineistosta poistettiin selkeät harhapisteet, mutta suoraan ajanut kone on GPS-

pisteiden mukaan mutkitellut melko paljon. Mutkittelu on voinut aiheuttaa virhettä kal-

tevuuskorjaukseen. Myös erillisen GPS-laitteen tietojen yhdistäminen aiheutti aineis-

toon pientä vääristymää, sillä kummankaan GPS-laitteen tallennustaajuus ei ollut jatku-

vasti täsmällistä. Molempien laitteiden yhden sekunnin ajalle osuvien tallennusten mää-

rä vaihteli hieman, joten täysin tarkka yhdistäminen ei onnistunut. Tämä saattaa aiheut-

taa pientä laskuvirhettä vierintävastukseen, jossa tuotettu teho jaetiin koneen GPS:n 

mittaamalla nopeudella. Myös Suvinen ja Saarilahti (2006) totesivat GPS-tiedon ja 

muun tiedon yhdistämisen ongelmalliseksi. Tulevaisuutta ja käytännön sovelluksia aja-

tellen taaja (esim. 10 kertaa sekunnissa) tiedon tallennus ja päivitys saattaa aiheuttaa 
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aineistoon liikaa ”kohinaa”, jonka suodattaminen saattaa vaatia ylimääräisiä ponnistelu-

ja oikean tiedon saamiseksi.  

Aineiston keruuta voidaan pitää varsin onnistuneena vaikka kuormatraktori jäi kiinni 

suo-osuudella jo ensimmäisellä ajokerralla, jonka seurauksena suo-osuudella ajot pää-

tettiin lopettaa molemmilla urilla. Näin ollen uran 1 suo-osuudella ei ajettu kuormatrak-

torilla kertaakaan. Suo-osuuden aineisto jäi hyvin suppeaksi varsinkin kun kuormatrak-

tori jäi kiinni koealojen välisellä osuudella, jolloin ei edes uppoaman aiheuttamia ura-

painaumia saatu mittauksiin mukaan. Tämän vuoksi aineisto supistui melko pieneksi. 

Hakkuukoneen kulkuvastus ja kulkuvastuskerroin pystyttiin suo-osuudelta laskemaan ja 

vertaamaan niitä kivennäismaan vastaaviin lukuihin. Lisäksi varustelun vaikutusta kul-

kuvastukseen pystyi kyseisiltä suokoealoilta tekemään. Näin ollen suo-osuudelta saatiin 

varsin hyvä ja tutkimuksen kannalta tärkeä tieto tutkittua. Lisäksi molempien urien 

kuudennet koealat olivat niin pehmeät, että niistäkin kuormatraktorilla ajettiin enintään 

kaksi kertaa. Näistä saatiin kuitenkin kunnon urapainaumamittaukset tehtyä.  

Manuaalisesti mitattu data oli tutkimuksen ja sen luotettavuuden kannalta hyvin tärkeää, 

koska sitä käytettiin koneella tallennetun datan vertailuaineistona. Aineiston keruu 

suunniteltiin huolellisesti ja eri mittauksissa käytettiin aina samaa henkilöä, jotta mittaa-

jasta johtuvaa vaihtelua ei esiintyisi. Manuaalisesti mitattu koealakohtainen tieto oli 

aivan riittävää esimerkiksi urapainaumasyvyyden ja kulkuvastuskertoimen välisen yh-

teyden toteamiseen. Ainoastaan koeala merkintöjen osittainen häviämien etenkin hak-

kuukoneen työskentelyn jälkeen saattoi aiheuttaa urapainaumamittauksiin pientä epä-

tarkkuutta. Tarkka mittauspiste ei välttämättä löytynyt, mutta tämä koski vain muuta-

maa mittauspistettä. Kuormatraktoriajon jälkeen merkinnät eivät hävinneet samalla ta-

valla ja merkintöjä vahvistettiin jokaisen ajokerran jälkeen.  

 

5.2 Tulokset 

 

Hakkuukoneen varustelun vaikutus kulkuvastukseen näkyi selvästi, kun tarkasteltiin 

mitatulla voimansiirtoteholla laskettua kulkuvastuskerrointa. Ajouralla, jonka puunkor-

juu suoritettiin niin, että hakkukoneen takateleissä oli Olofsfors Evo Soft-telat, kulku-

vastuskerroin oli keskimäärin 0,026 suurempi kuin uralla, jonka puunkorjuu suoritettiin 

ilman teloja. Metsätiellä tehdyissä ajokokeissa telat päällä kulkuvastuskerroin oli kes-
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kimäärin 0,025 suurempi. Metsätiellä tehdyissä ajokokeissa varustelun välinen ero kul-

kuvastuskertoimessa oli varsin tasaista ajokokeiden välillä. Metsätiellä ajettiin teloilla ja 

ilman 5 kertaa 20 metrin matka mahdollisimman tasaisella nopeudella. Metsässä kulku-

vastuskertoimien vaihtelu varustelun välillä oli suurempaa ja koealaparilla 6 ilman telo-

ja kulkuvastuskerroin oli suurempi kuin telojen kanssa. Tämä ero on mielenkiintoinen 

siitäkin syystä, että koealalla 6 ilman teloja syntyi matalampi urapainauma kuin vastaa-

valle koealalle telojen kanssa. Syynä tähän saattaa olla, että koealapari 6 sijaitsee märäs-

sä painaumassa juuri ennen ojaa ja molemmat alat ovat osin hyvin turpeisia. Vaikka 

koealat ovat aivan vierekkäin, saattaa alojen välillä olla olosuhde-eroja, jotka vaikutta-

vat tulokseen. Kaikkien muiden koealaperien keskiarvojen ero on tilastollisesti merkit-

sevää paitsi koealaparien 4 ja 6. Koealaparin 4 ero on hyvin pieni, mutta kuitenkin telat 

päällä kulkuvastuskerroin on suurempi. Bygden ym. (2003) tutkimuksessa yhtenä joh-

topäätöksenä oli, että telat eivät kasvata kulkuvastuskerrointa. Päätelmä on täysin poik-

keava tämän tutkimuksen tuloksesta, mutta Bygden ym. (2003) tutkimuksessa käytetyt 

menetelmät ovat hyvin erilaiset ja tutkimus tehtiin kuormatraktorilla. Jos kulkukelpoi-

suuden tallentamiseen luotavat käytännön sovellukset tehdään mitatulla voimansiirrolla 

laskettuun kulkuvastukseen perustuen, tulee hakkuukoneen varustelu voida huomioida 

sovelluksessa.   

Mallinnetulla voimansiirtoteholla lasketussa kulkuvastuskertoimessa hakkukoneen va-

rustelun vaikutus ei ole enää yhtä selvä. Tilastollisesti merkitsevää eroa oli vain yhden 

koealaparin keskiarvoissa, mutta edelleen telat päällä kulkuvastuskerroin on hieman 

korkeampi. Lisäksi ilman teloja ajetun uran 2 kulkuvastuskertoimet kasvavat huomatta-

vasti enemmän kuin teloilla ajetun uran 1 kulkuvastuskertoimet. Tämä johtuu ilmei-

simmin siitä, että dieselmoottorin tuottamassa kokonaistehossa ei ole kovin suurta eroa 

urien välillä. Kuten jo aiemmin on todettu, dieselmoottorin kokonaistehotuottoa käyte-

tään myös koneen muiden toimintojen tarpeisiin ja telojen osuus tehotarpeesta on niin 

pieni, että se ei enää näy kokonaistehossa, jonka arvoilla voimansiirronteho on mallin-

nettu. Varustelun vaikutus on niin pieni, että sen voi käytännön sovelluksissa jättää 

huomiotta. Telat kasvattavat koneen painoa sen verran, että painon muutos täytyy sovel-

luksissa huomioida.   

Tulokset, aineiston pienuudesta huolimatta, osoittavat, että kulkuvastuskertoimen ja 

urapainaumien välillä on selvä yhteys. Koealoilla, joissa kuormatraktoriajokertojen 1–5 

jälkeen muodostui yli kymmenen senttimetriä syviä urapainaumia, oli myös korkeat 
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kulkuvastuskertoimet. CAN-väylätiedon käyttöä kulkukelpoisuuden ennustamisessa on 

tutkittu niukasti. Väätäinen ym. (2013) totesivat, että raiteen syvyydellä ja CAN-

väylätiedoista lasketun kulkuvastuskertoimen välillä on selvä yhteys. Ala-Ilomäen ja 

Salmivaaran (2017) tutkimuksessa niillä ajourilla, joille syntyi syviä urapainaumia 10–

35 cm, kulkuvastuskerroin oli 0,1 ja 0,25 välillä. Tulokset ovat hyvin samansuuntaisia 

kuin tässä tutkimuksessa: urapainumien syvyys 10–15 cm ja kulkuvastuskerrointen ol-

lessa 0,1–0,2. Myös korrelaatioanalyysi osoittaa, että kulkuvastuskertoimen ja urapai-

naumien välillä on positiivinen riippuvuus, jonka mukaan kulkuvastuskertoimen kas-

vaminen tarkoittaa syvempiä urapainaumia (kuva 21). Myös Suvinen ja Saarilahti 

(2006) toteavat, että CAN-väylätieto on riittävän tarkkaa ja sitä voi käyttää terramekaa-

nisessa tutkimuksessa.  

 

Kuva 21. Urapainauman syvyyden (cm) ja kulkuvastuskertoimen välinen riippuvuus. 

Mitatulla ja mallinnetulla voimansiirtoteholla lasketuista kulkuvastuskertoimista voi 

molemmista nähdä kantavuudeltaan heikot kohdat. Molemmat reagoivat maaperän 

heikkoon kantavuuteen ja sitä kautta hakkuukoneen renkaan uppoamaan samalla tavoin. 

CAN-väylätiedon perusteella laskettuja kulkuvastusarvoja voidaan siis hyvin käyttää 

leimikon kulkukelpoisuuden kartoittamiseen, käytetään sitten mitatulla tai mallinnetulla 

voimansiirtoteholla laskettuja kulkuvastusarvoja. Käytettyjen laskentamenetelmien toi-

mivuutta voi tarkastella kuvasta 22, josta voi nähdä, että niillä koealoilla, joissa kulku-

vastuskerroin on suuri, myös käytetty voimansiirtoteho on ollut suurta.  
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Kuva 22. Kulkuvastuskertoimet ja kulkuvastuskertoimen laskennassa käytetyt keskimää-

räiset mitatut ja mallinnetut voimansiirtotehoarvot. 

Tämän tutkimuksen CAN-väylätiedon hyödyntämismenetelmä on yleistettävissä mille 

tahansa hakkuukonemerkille ja mallille, koska laskentatapa ja käytetty tieto on koneesta 

riippumatta samaa. Muun aineiston osalta tietoa voi hyödyntää samankaltaisissa maape-

rä- ja puusto-olosuhteissa. Olosuhdetietoa kertyi hyvin, mutta ison koneen ja osin epä-

tarkan GPS-tiedon vuoksi tarkastelu on mielekästä ainoastaan koealatasolla eli otoskoko 

on maksimissaan 12. Korrelaatioanalyysissä (n = 9) on nähtävissä, että maaperän tun-

keutumisvastus, puuston pohjapinta-ala ja kosteus vaikuttavat urapainauman syntymi-

seen. Tukeutumisvastuksella on selkeästi suurin vaikutus urapainauman syntymiseen. 

Tunkeutumisvastus indikoi varsinaisesti maaperän tiiveyttä ja tiivistymistä. Tässä tut-

kimuksessa ajokertojen määrän kasvaessa myös tunkeutumisvastus kasvaa kivennäis-

maa koealoilla. Ero ennen hakkuita ja kaikkien ajojen jälkeen tehdyn mittauksen välillä 

on keskimäärin 0,6 kPa. Myös esimerkiksi Toivio ym. (2017) tutkimuksessa tunkeutu-

misvastus kasvoi ajokertojen määrän kasvaessa. Jos tarkastellaan hakkuukone- ja kuor-

matraktorinajojen urapainaumien välistä yhteyttä voitaisiin sanoa, että hakkuukoneen 

jälkeiset painaumat ennustavat hyvin kulkukelpoisuutta. Tämä on tietenkin loogista tar-

kasteltaessa kokonaisuutta, jossa hakkuukoneen vierintävastus riippuu renkaan uppoa-

man syvyydestä ja vierintävastus on osa kokonaiskulkuvastusta. Myös Väätäinen ym. 

(2013) saivat tutkimuksessaan tulokseksi, että hakkuukoneen urapainauman syvyys se-

litti 74 % kuormatraktorin aiheuttamien urapainaumien syvyydestä. 
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5.3 Johtopäätökset 

 

Tutkimuksen perusteella jatkuvatoiminen kulkukelpoisuustiedon mittaaminen korjuu-

leimikolta on mahdollista hakkuukoneen CAN-väylätiedon avulla. Kulkukelpoisuuden 

vaihtelu on selvästi nähtävissä jo näinkin pienestä aineistosta, joten tiedon keruu suu-

remmassa mittakaavassa lienee hyvinkin mahdollista. Periaatteessa menetelmä on sinäl-

lään valmis käytännön sovelluksiin. Käytännön sovellusten näkökulmasta on hyvä 

huomioida, että järjestelmä ja mittaustulokset ovat niin herkkiä, että telojen vaikutus 

näkyy tuloksissa.  Menetelmän toimivuutta tulisi tulevaisuudessa tarkastella vielä hie-

man laajemmalla kokeella, jossa maaperä vaihtelu olisi vieläkin suurempaa. Esimerkiksi 

leimikkotasolla tehdyt tutkimukset mahdollistaisivat tarkkuutta ja tarkkuuteen vaikutta-

vien tekijöiden tarkastelemisen. Hakkuukoneiden GPS-paikantimien tarkkuus varsinkin 

tiheäpuustoisilla paikoilla on vielä hieman epätarkkaa, joten GPS-paikantimien kehittä-

minen parantaisi menetelmän toiminta varmuutta paljon. 

Tutkimuksen tulosten perusteella hakkuukoneella on mahdollista ennustaa maaston kul-

kukelpoisuutta. Koska jatkuvatoiminen mittaaminen on mahdollista ja koska hakkuuko-

neen ja kuormatraktorin aiheuttamien ajourapainaumien välillä vallitsee selvä yhteys, 

voitaisiin hakkuukoneella luoda kulkukelpoisuuskartta kuormatraktorille. Hakkuuko-

neessa on jo nykyisellään mahdollisuus piirtää GPS-paikannukseen perustuen leimikolla 

kuljettu reitti, joten kulkukelpoisuustiedon liittäminen siihen ei liene mahdotonta. Ny-

kyisin on myös mahdollista saada kohtuullisen tarkkaa tietoa puutavaralajien sijainnista 

leimikolla (Saukkola 2017). Väätäinen ym. (2013) ehdottivat puutavaralajien sijaintitie-

toon ja tehokkaisiin työskentelymalleihin perustuvan karttapohjaisen reittioptimoinnin 

kehittämistä kuormatraktorinkuljettajaa opastavaksi järjestelmäksi. Kun tähän liitetään 

vielä hakkuukoneen tuottama kulkukelpoisuustieto leimikolta, pystyisi kuormatrakto-

rinkuljettaja suunnittelemaan työnsä niin, että se olisi mahdollisimman tehokasta ja 

mahdollisimman vähän maastoa kuormittavaa. Kulkukelpoisuustieto voitaisiin tallentaa 

osaksi suurempaa kokonaisuutta ja tietoa voisi käyttää hyväksi tulevia hakkuu- tai met-

sänhoitotöitä suunniteltaessa. Esimerkiksi korjuukelpoisuusluokitusta tehtäessä tai vaik-

kapa kantavia kesäkorjuuseen sopivia kohteita etsittäessä tallennettu kulkukelpoisuus-

tieto on arvokasta.  Koska kulkukelpoisuutta mallintavia järjestelmiä on jo tutkittu sekä 

kehitetty melko paljon, olisi hyvä tutkia myös millä tasolla ja mitä olemassa olevia tie-

toja tai järjestelmiä voisi yhdistellä entistä parempien kulkukelpoisuustietojen aikaan 
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saamiseksi. Mitä enemmän tietoa kertyy, sitä tarkempaa informaatiota on leimikko-

suunnittelijoiden ja työn toteuttajien käytössä. Jatkuvatoiminen kulkukelpoisuustiedon 

kerääminen mahdollistaisi myös suoran raportoinnin korjuusta vastaavalle organisaa-

tiolle ja myös metsänomistajalle. CAN-väylätietoon perustuvalla kulkukelpoisuustiedol-

la pystytään vähentämään sulan maan aikaisen korjuun maaperävaurioita ja sitä kautta 

mahdollisesti luomaan paremmat mahdollisuudet ympärivuotiselle puunkorjuulle.  
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