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Kannonnoston yhteydessä pil-
kotut ja monesti yli vuoden va-
rastoidut kannot on perinteises-
ti kuljetettu energiapuuautoilla 
isoille energialaitoksille, voima-
laitoksille, jossa ne on murskattu 
joko kiinteillä käyttöpaikkamurs-
kaimilla tai isoilla mobiilimurs-
kaimilla. Metsäteho Oy:n kar-
toituksen mukaan käyttöpaikka-

murskauksen osuus on ollut 70–
80 prosenttia kantomurskeen ko-
konaistuotantomääristä 2000-lu-
vulla Suomessa.

Murskaus ulkoistettu  
terminaaliin 
Viime vuosien aikana kantojen 
käyttö on laajentunut. Käyttäjik-
si on tullut myös muita kuin iso-
ja voimalaitoksia. Näiltä laitoksil-
ta ei löydy kiinteää käyttöpaikka-
murskainta ja useasti myös nämä 
laitokset on sijoitettu siten, ettei 
mobiilimurskaus ole mahdollista, 

Kantojen esimurskausta 
Crambo 5000 
-murskaimella tutkittiin
Metsäteho Oy:n ja sen yhteistyökumppanien tut-
kimuksessa tarkasteltiin kantojen esimurskauk-
sen ajanmenekkiä ja tuottavuutta sekä polttoai-
neen kulutusta, kuten myös valmistetun murs-
keen palakokojakaumaa. Esimurskauksessa käy-
tetyllä seulakoolla oli merkittävä vaikutus tuotta-
vuuteen, polttoaineen kulutukseen ja murskeen 
palakokoon. Hyvät kokemukset kantojen tien-
varsimurskauksesta vauhdittavat metsäautotei-
den varsilla tehtävän murskauksen lisääntymistä. 

Kantojen esimurskausta tienvarsivarastolla Kuljetusliike Viikari Oy:n Crambo 5000 -murskaimella. Murskaimessa on Catepillar C13 -moottori, 
joka kehittää 328 kW:n (446 hv) tehon. Murskaimen siirtoautona on nelivetoinen Mercedes-Benz Actros 1844 4×4. 
Valokuvat: Kalle Kärhä, Metsäteho Oy.  
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koska laitoksella on esimerkiksi 
pienet varastokentät tai laitoksen 
vieressä on asutusta.

Hyödyntääkseen kantoja ener-
giantuotannossaan edellä mai-
nitut energialaitokset ovat jou-
tuneet ulkoistamaan kantojen 
murskauksen pois tontiltaan ter-
minaaleihin. Kantojen terminaa-
limurskaus onkin kasvattanut 
suosiotaan: Metsätehon tilasto-
jen perusteella Suomessa noin 30 
prosenttia kannoista murskataan 
juuri terminaaleissa.

Kantoja murskeeksi  
myös tienvarsivarastoilla
Kolmas kehitystrendi kantomurs-
keen tuotannossa on ollut kan-
tojen murskaus tai esimurskaus 
tienvarsivarastolla, josta valmis 
murske kuljetetaan käyttöpaikal-
le ja esimurske lopulliseen käsit-
telyyn joko käyttöpaikalle tai ter-
minaaliin.

Kun energiakäyttöön meneväl-
lä kantomurskeella palakoko on 
pienestä sormenpäänkokoises-
ta nappulasta viiden, seitsemän 
senttimetrin partikkelikokoon, 
esimurskattu kanto on palakool-
taan selvästi isompaa, tyypillisesti 
10–40 senttimetriä.

Miksi  
esimurskaus?
Kantojen esimurskauksesta on 
aktiivisesti haettu kokemuksia 
viime aikoina. Kantojen esimurs-

kausta on tehty ainakin Crambo-, 
Arjes- ja Hammel -merkkisillä hi-
daskäyntisillä murskaimilla, joissa 
on ollut käytössä harvat seulat. Jo-
ku saattaa kysyä: ”Kuka nyt alkaa 
kahteen kertaan murskata kanto-
ja, kun kantomurskeen tuotan-
non kannattavuus on muutenkin 
heikko; sanoohan se maalaisjärki-
kin jo, että mitä enemmän rukka-
sen jälkiä tavaraan tulee, sitä kor-
keampi hintalappu sille syntyy.”

Vastausta edellä olevaan kysy-
mykseen on etsitty ponnekkaas-
ti viimeisen vuoden, puolentoista 
aikana. Lisäksi on saatu rakennet-
tua ketterää, ahtaille ja usein hei-

kosti kantaville tienvarsivarastoil-
le soveltuvaa murskauskalustoa, 
jolla käyttökustannukset, eli polt-
toaine-, terä- ja huoltokustan-
nukset, ovat siedettävällä tasolla. 
Saadut kokemukset kantojen esi-
murskauksen tutkimus- ja kehi-
tystyöstä ovat olleet rohkaisevia.

Crambo 5000  
testipenkissä
Metsäteho Oy käynnisti yhteis-
työkumppaneineen viime vuon-
na Metsähakkeen tuotantoketju-
jen tehostaminen -projektin, jossa 
tarkastellaan erilaisia metsähak-
keen tuotantoketjuvaihtoehtoja 

ja niiden kustannustehokkuutta. 
Viime vuoden loka-marraskuussa 
projektissa tehtiin aikatutkimuk-
set Crambo 5000 -murskaimes-
ta. Tarkastelun alla tutkimuksessa 
olivat kantojen esimurskauksen 
ajanmenekki ja polttoaineen ku-
lutus sekä murskeiden palakoko-
jakaumat. 

Crambo-murskaimia valmistaa 
itävaltalainen Komptech GmbH 
(www.komptech.com) ja niitä 
tuo Suomeen ja markkinoi Vimel-
co Oy (www.vimelco.fi). Crambo-
murskaimia saa niin vaihtolava-, 
perävaunu- kuin telaketjualus-
taisinakin. Tutkimuksessa ollut 
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Tehotuntituottavuus (eli tuottavuus ilman mitään keskeytyksiä, kuten hakeauton odottamisia tai murs-
kaimen siirtymisiä) esimurskauksessa ja varsinaisessa murskaustyössä. Suluissa on kussakin testiajossa 
käytetty murskaimen seulakoko millimetreissä.
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Itävaltalaisvalmisteisissa Crambo-murskaimissa on kaksi vastakkain pyörivää, ruuvimaista murskainte-
laa, joiden pituus on 2 820 mm ja halkaisija 610 mm. Koukkumaisia murskainteriä on teloissa yhteensä 134 
kappaletta. 

ã

Kantojen  
esimurskauksen 
hyötyjä:
1) Esimurskeen kaukokulje-
tuksessa voidaan käyttää hake-
autoja energiapuuautojen si-
jasta/ohella.

2) Esimurskeella päästää kau-
kokuljetuksessa isompiin kuor-
makokoihin kuin ”kokonaisil-
la” kannoilla.

3) Esimurskauksessa kannois-
ta saadaan poistettua epäpuh-
tauksia.

4) Esimurskattujen kantojen 
kuiva-ainepitoisuuden on ha-
vaittu nousseen, kun esimurs-
ketta on varastoitu joitakin 
kuukausia ennen varsinaista 
murskausta.
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Kuljetusliike Viikari Oy:n (www.
viikariyhtiot.fi) Crambo 5000 
-murskain oli rakennettu kak-
siakseliseen puoliperävaunuun, 
minkä rakennustyön MeStone Oy 
teki yrittäjä Raimo Viikarin suun-
nitelman pohjalta. 

Murskaimen veto- ja siirtoau-
tona oli Mercedes-Benz Actros 
1844 4×4 ja nosturina oli Kesla 
2010T metrinpituisella jatkeella 
(ulottuvuus 10 m). Koneyksikön 
kokonaismassa oli 33 tonnia ja pi-
tuutta sillä oli 12 metriä 

Esimurskauksessa  
seulakoolla iso vaikutus
Kun kannot esimurskattiin tiheäl-
lä (120×90 mm) seulalla testissä 1, 
tuottavuus Crambo 5000 -murs-
kaimella jäi matalahkoksi ollen 55 
irtokuutiometriä tehotunnissa. 
Vastaavasti testissä 2, jossa oli käy-
tössä harvempi (500×320 mm) 
seula, esimurskauksen tuottavuus 
oli yli kolminkertainen (171 i-m3/
tehotunti).

Seulakoolla oli merkittävä vai-
kutus myös polttoaineen kulutuk-
seen esimurskauksessa: kun tihe-
ällä (120×90 mm) seulalla testissä 
1 polttoaineen kulutus esimurs-
kauksessa oli keskimäärin 0,61 
litraa/irtokuutiometri, harvalla 
(500×320 mm) seulalla se lähes 
puolittui ollen testissä 2 Crambo 
5000 -murskaimella keskimäärin 
0,33 litraa/irtokuutiometri.

Kun katsotaan tiheällä (120×90 
mm) seulalla tehtyä esimursket-
ta ja sen palakokojakaumaa, voi-
daan todeta, että olisi syytä pu-
hua paremminkin valmiista kan-
tomurskeesta kuin esimurskees-
ta: Murskenäytteessä lähes kaik-
ki partikkelit jäivät alle 100 milli-
metrin. SFS EN 14961-1 -standar-
din perusteella murskeen palako-
koluokka oli P63. Harvemmalla 
(500×320 mm) seulalla testissä 2 
tehty esimurske tarvitsi sen sijaan 
vielä varsinaisen murskauksen, 
koska yli 60 prosenttia esimurske-
näytteestä oli palakooltaan yli 100 
millimetriä.

Kantomursketta hidas- ja  
nopeakäyntisellä murskalla
Koska testissä 1 tiheällä seulalla 
tehtyä, hyvälaatuista kanto(esi)-
mursketta ei voitu suoraan toi-
mittaa asiakkaan käyttöön, se oli 
murskattava uudelleen. Tuotta-
vuus tässä työssä nousi lähes 170 
irtokuutiometriin tehotunnissa. 
Vastaavasti testissä 2 valmistetun 
karkean esimurskeen varsinai-
sen murskauksen tehotuntituot-
tavuus oli noin 110 irtokuutio-

metriä tunnissa hidaskäyntisel-
lä Crambo 5000 -murskaimella. 
Nopeakäyntisellä Doppstadt AK-
430 -murskaimella tuottavuus oli 
korkeampi, runsaat 170 irtokuu-
tiometriä/tehotunti.  

Testin 1 hyvälaatuisen esimurs-
keen varsinaisessa murskauksessa 
palakokojakauma parani hieman. 
Testin 2 karkean esimurskeen var-
sinaisessa murskauksessa Cram-
bo 5000 -murskaimella saavutet-
tiin testin 1 kaltainen palakoko-
jakauma. Hidaskäyntisellä Cram-
bo-murskaimella murske oli jon-
kin verran pienempää kuin no-
peakäyntisellä Doppstadt-murs-
kaimella.

Seuraavaksi tuotantoketjujen 
kustannusvertailut 
Tehty tutkimus osoitti, että myös 

tienvarsivarastolla voidaan murs-
kata kantoja tehokkaasti. Sen, mi-
kä tuotantoketju – tienvarsi-, ter-
minaali- vai käyttöpaikkamurska-
us – on kustannustehokkain kan-
tomurskeen tuotannossa, mää-
rittää murskaus- ja kaukokulje-
tuskustannuksien summa. Met-
säteho yhteistyökumppaneineen 
tulee kuluvan vuoden aikana las-
kemaan eri tuotantoketjuvaihto-
ehtojen paremmuuden eri tuo-
tanto-oloissa kannoilla ja muilla 
metsäenergiajakeilla. n

Kirjoittajat ovat Metsäteho Oy:n 
(Kärhä) ja TTS tutkimuksen (Mu-
tikainen) tutkijoita sekä Helsingin 
yliopiston opiskelija (Hautala), jo-
ka tekee pro gradu -työtään Met-
sätehoon.

Harvalla (500×320 mm) seulalla testissä 2 tehtyä esimursketta ha-
keauton lavalla.
ã

Tutkimuksen 
toteutus:
l Crambo-kelloaikatutkimuk-
sessa esimurskattiin kaksi tien-
varsivarastokasaa: ensimmäi-
sen kantovaraston (Testi 1) 
murskaamisessa käytettiin ti-
heää, 120×90 mm:n seulaa ja 
toinen kantovarasto (Testi 2) 
esimurskattiin harvemmalla, 
500×320 mm:n seulalla. 

l Esimurskauksen jälkeen 
seuraavana päivänä kummat-
kin kantoerät murskattiin vie-
lä uudelleen (tutkimuksessa 
puhutaan varsinaisesta murs-
kauksesta) Viikari-Yhtiöiden 
energiapuuterminaalissa Vesi-
lahdella Crambo 5000 -murs-
kaimella käyttäen 120×90 mm 
-seulaa. Vajaa puolet harvem-
malla seulalla esimurskatusta 
kantoerästä murskattiin no-
peakäyntisellä Doppstadt AK-
430 -murskaimella, jossa oli 
120×120 mm -seula.

l Palakokojakaumat määritet-
tiin Enas Oy:ssä FprEN 15149-
1 -standardin mukaisesti.  

EsimurskauVars. murs EsimurskauVars. murs Vars. murskaus Doppstadt (120×120)
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TESTI 2

Esimurskaus Crambo (500×320)

Vars. murskaus Crambo (120×90)
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Tiheällä (120×90 mm) seulal-
la testissä 1 tehtyä esimursketta 
terminaaliin tuotuna. Palakoon 
suhteen esimurske voidaan luo-
kitella suoraan käyttöön kelpaa-
vaksi kantomurskeeksi. Mitta-
kaavana nokialainen (132×57 
mm).

ã

Valmistettujen murskeiden kumulatiiviset palakokojakaumat testi-
ajoittain. Palakokoarvot viittaavat FprEN 15149-1 -menetelmässä käy-
tettyjen hakeanalyysiseulojen aukkoihin. Suluissa on kussakin testi-
ajossa käytetty murskaimen seulakoko millimetreissä.

ã
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