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MOREENIMURSKE JA LIIKKUVA MOREENINMURSKAAJA 
METSÄTEIDEN RAKENTAMISESSA 

Veikko Ylä-Hemmilä 

Moreenimursketta on käytetty mets~auto
teilLä pintakerroksena soran asemesta ja 
noin 2/3 soran määrästä. Moreenimurske
tien kantavuus on silti parempi kuin 
sora tien. 

Tie- ja vesirakennushallitus on käyttänyt 
liikkuvalla moreeninmurskaajalla tehtyä 
mursketta teiden perusparannuksessa tien 
k~tavaan kerrokseen. Mursketta on tehty 
lähinnä vanhoilla ja/tai pienilLä sorakuo
pilla. 

Kesällä 1978 on liikkuvan Mertsa-moreenin
murskaajan tuotos ollut metsäteilLä keski
määrin noin 30 m3 /käytttJtunti , kun raekoko 
on ollut 40 ... 50 mm ja mursketta on tehty 
varastoon. 

TVH:n käyttJssä keskimääräinen tuotos on 
ollut noin 50 m3/käytt~tunti varastoon 
tehtäessä ja 40 .•. 45 m3/käytt~tunti laval
le tehtäessä, kun raekoko on ollut 60 ... 
65 mm. 

Liikkuvan Mertsa-moreeninmurskaajan käytttJ 
mets~teiden rakentamisessa tulee sorastus
ta edullisemmaksi yleensä silloin, kun 
soranajomatka on yli 10 km:n, ja jos tien 
laatu ja my~hempi kunnostus otetaan huomi
oon, jo silloin, kun soranajomatka on yli 
6 ..• 7 km:n. TVH:n k~t~ssä liikkuva murs
kaaja on isoa murskausasemaa edullisempi , 
jos murskeen ajomatka Mertsaa käyttäen ly
henee yli 5 km . 

Mertsan kilpailukyky~ sorastukseen verrat
tuna voidaan vieLä huomattavastikin paran
taa konetta, ty~menete Zmlili ja tyl:Jn järjes
tely~ kehittämällä . 

Tutkimus on jatkoa vuonna 1977 suoritetul
le tutkimukselle "Liikkuva Mer tsa-moreenin
murskaaja" (Metsätehon katsaus 1/1978) . 
Tässä selostetaan kokemuksia ja havaintoja, 
joita on puolentoista vuoden aikana saatu 
koneesta ja moreenimurskeen ominaisuuksis
ta ja soveltuvuudesta metsäautoteille . 

KOKEMUKSIA MOREENIMURSKEESTA 

Moreenimurskeen kantavuus 

Moreenimursketta on käytetty metsäautoteil
lä noin 0 . 4 ... 0 . 5 m3/jm, mikä on noin kol
mannes vähemmän kuin on arvioitu tarvitta
van soraa. Siitä huolimatta moreenimurske
teiden kantavuus on parempi, kuin jos tiet 
olisi soritettu. Tätä pienemp1a maar1a 
tuskin voidaan käyttää, jos murskeella ha
lutaan tasoittaa tien pintaa . 

Noin 10 cm:n moreenimurskekerroksella voi
daan tien kantavuutta parantaa ihmeen pal
jon, jos tien runko on kuiva. Kun moreeni
murskeessa on riittävästi hienoainesta, se 
kovettuu yhtenäiseksi laataksi j a muodos
taa tien pintaan kantavan kerroksen, ikään 
kuin betonilaatan. Tämä kerros jakaa sii
hen kohdistuvan rasituksen laajemmalle 
alalle. Kovetuttuaan murskekerros ei enää 
helposti vety eikä päästä vettä tien run
koon . 

Moreenimurskeen kantavuus riippuu lähinnä 
sen raekoosta, kivipitoisuudesta sekä 
hienoaineksen määrästä ja laadusta . Iso
rakeinen murske kantaa paremmin kuin pieni
rakeinen ja kivipitoinen paremmin kuin 
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Kuva 1. Moreenimurskeella päällystettyä tietä . 
Kuvat valok. Metsäteho 

vähäkivinen . Hienoainesta tulisi olla 
n11n paljon ja sen tulisi olla sellaista, 
että se hyvin sitoo kiviaineksen. 

Sopiva raekoko 

Raekoko olisi valittava tiekohtaisesti 
tienpohjan kantavuuden ja käytettävän ker
rosvahvuuden mukaan. Sen tulisi olla noin 
puolet kerrosvahvuudesta. Jos kerrosvah
vuus on esimerkiksi 100 mm, raekoko olisi 
50 mm. 

Sopiva raekoko riippuu myös murskattavasta 
moreenista. Mitä kivipitoisempaa moreeni 
on, sitä pienempirakeista murskeen tulisi 
olla . 

Kunnostuksessa raekoen tulisi olla pientä, 
noin 40 mm. Tämäkin riippuu kerrosvahvuu
desta. 

Metsäteille murskattiin kesällä 1977 murs
ketta, jonka raekoko perustamisessa oli 
60 •.. 100 mm ja kunnostuksessa noin 50 mm. 
Kesällä 1978 siirryttiin jonkin verran 
pienempään, 40 ... 70 mm :n, raekokoon. 

Sopiva raaka-aine 

Moreenissa tulisi olla riittävästi hieno
ainesta ja hienoaineksen olisi oltava 
sellaista, että se hyvin sitoo kiviainek
sen. Se ei kuitenkaan saisi olla lietty
vää hiesua. Paitsi että hienoainesta si
sältävä murske tiivistyy erittäin kovaksi, 
siitä saadaan huomattavasti sileämpi pinta 
kuin kivisestä murskeesta . Henkilöautolla 
liikkuminen on erittäin epämiellyttävää, 
jos murske on kovin kivistä ja isorakeista. 
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Rout ivuus 

Moreenin ominaisuudet muuttuvat murskatta
essa usein niin, että jonkin verran routi
vasta moreenista saadaan routimatonta 
mursketta. Toisaalta ohut murskekerros ei 
estä routimista. Jos tien pohja routii, 
routa tulee pinnan läpi. 

Moreenimursketien lanaus 

Moreenimursketta tielle ajettaessa se jää 
melko kapealle alalle. Sen levittäminen 
koko tien leveydelle saattaa olla vaikeata, 
etenkin jos lana on kevyt ja murske on hy
vin kivistä . Murske tulisi levittää sitä 
mukaa, kuin sitä ajetaan , sillä jos murs
ketta jää kasapäihin ja autoilla ajetaan 
muutaman kerran kasojen yli, levittäminen 
vaikeutuu huomattavasti. 

Kunnostuslanaus tavanomaisella lanalla on 
miltei mahdotonta. Tien pinta kovettuu 
niin, ettei lana siihen pysty, vaan tarvi
taan tiehöylää. Useille mursketeille on 
murskeen päälle ajettu ohut hiekkakerros, 
jolloin pintaa voidaan tasoittaa tavan
omaisesti lanaamalla ja samalla saadaan 
tien pinta myös henkilöautoliikenteelle 
sopivammaksi. 

Moreenimurskeen t iivistäminen 

Moreenimurskeen tiivistäminen olisi myös 
hyväksi, etenkin j os murskeessa on paljon 
hienoainesta. Jos lanauksen jälkeen sataa 
kovasti, paljon hienoainesta sisältävä murs
ke imee runsaasti vettä. Jos tien pinta 
tiivistetään, esimerkiksi jyräämällä tai 
kuorma-autolla a jamalla, veden tunkeutumi
nen tien runkoon estyy lähes kokonaan . 

Lajittuminen 

Lajittumista - ts . 
saasti kiviainesta, 
tuu jonkin verran. 
osittain estää työn 

toiseen paikkaan run
toiseen vähän - tapah
Tämä voidaan kuitenkin 
jär jestelyin. 

Käyttömahdollisuudet 

Metsäteillä moreenimursketta on käytetty 
soran asemesta lähinnä teiden perustamises
sa, mutta myös jonkin verran kunnostuksessa, 
varsinkin silloin, kun tiessä oleva sora on 
hyvin hienoa tai liian isorakeista. 

Tie- ja vesirakennushallitus on käyttänyt 
sorakuoppajätteestä tehtyä mursketta tei
den perusparannuksessa tien kantavaan ker
rokseen. 



KOKEMUKSIA LIIKKUVASTA 
MERTSA-MORE EN 1 NMU RSKAAJASTA 

Työmenetelmät 

Viime aikoina mursketta on tehty joko va
rastoon tai kuljetusajoneuvon lavalle . 
Murskaus tien varresta suoraan tielle tulee 
hyvin harvoin kyseeseen; se vaatisi erit
täin hyvät olosuhteet. 

Talvikäyttö 

Murskaus onnistuu myös talvella. Tällöin 
murskattavan moreenin tulisi olla karkeam
paa ja kivipitoisempaa kuin kesällä eikä 
siinä saisi olla hiesua . Talvella hiesu 
vaikeuttaa murskausta huomattavasti enem
män kuin kesällä. 

Jos murske halutaan talven aikana myös 
ajaa tielle, murske on tehtävä suoraan la
valle tai, jos se tehdään varastoon, se on 
melkein heti ajettava tielle . Moreenimurs
kekasa saattaa nimittäin jäätyä niin, että 
murskeen irrottaminen myöhemmin on miltei 
mahdotonta . Jos irrottaminen onnistuukin, 
murske on hyvin kokkareista ja sen levit
täminen vaikeata . 

Jos moreenimurske on hyvin kivistä ja sitä 
laitetaan hyvin ohut kerros, saattaa käydä 
niin, ettei murske asetu kunnolla ajon ai
kana ja loppukin hienoaines häviää kevääl
lä murskeesta. 

Koneen kestävyys 

Konetta on käytetty yhtäjaksoisesti noin 
1.5 vuotta lukuun ottamatta parin kuukau
den talviseisokkia. Koneen käyttöaste on 
ollut koko ajan korkea. Pieniä parannuksia 
ja muutoksia on jonkin verran tehty, mutta 
varsinaisia korjauksia on ollut hyvin vähän . 

Tuotos 

Tuotokseen vaikuttavat monet seikat. Rat
kaisevin on raekoko. Mitä pienempää raetta 
tehdään, sitä alhaisempi on tuotos. 

Toiseksi eniten vaikuttaa murskattavassa 
materiaalissa olevan hienoaineksen laatu. 
Murskausominaisuudet paranevat, kun mennään 
hienommasta hienoaineksesta karkeampaan, 
hiesusta soraan. Vaikein murskattava on 
hiesu, jossa on isoja kiviä . 

Kolmanneksi vaikuttaa se, tehdäänkö murs
ketta kuljetusajoneuvon lavalle vai varas
toon . Lavalle tehtäessä murskaaja joutuu 
odottamaan ajoneuvoja, etenkin jos kuljetuk
sessa sattuu häiriöitä . Lavallemurskaus pie
nentää tuotosta varastoontekoon verrattuna 
noin 10 . . . 15 %. 

Kuva 2. Liikkuva Me rtsa-moreeninmurskaaja 

Tuotokseen vaikuttaa myös syöttökone . Niin 
sanottu ympäripyörivä kaivinkone on osoit
tautunut soveliaaksi syöttökoneeksi ja li
sännyt murskaajan tuotosta erityisesti 
vaikeissa oloissa. 

Myös vuodenaika vaikuttaa tuotokseen. Tal
vella tuotoksen aleneminen johtuu lähinnä 
syötön vaikeutumisesta, kylmäkäynnistyksis
tä, autojen odotuksista ynnä muista. 

Kesällä 1978 metsäteille murskatta3ssa tuo
tos on ollut keskimäärin noin 30 m /käyttö
tunti, kun raekoko on ollut 0 .. . 50 mm ja 
murske on tehty kuljetusajoneuvon lavalle. 
Vastaavasti talvella tuotos on ollut noin 
20 m3/käyttötunti . 

TVH:n käytössä moreeninmurskaajan keskimää
räinen tuotos on ollut liki 50 m3/ käyttö3 
tunti varastoon tehtäessä ja 40 . . . 45 m / 
käyttötunti lavalle tehtäessä, kun raekoko 
on ollut 60 . .. 65 mm. Vuodenajan vaikutus 
koneen tuotokseen on TVH:n käyttökohteissa 
ollut melko pieni. 

Taloudell isuus 

Jos tarkastellaan tienteonaikaisia kustan
nuksia eikä kiinnitetä huomiota tien laa
tuun eikä myöhempiin kustannuksiin, liik
kuvan moreeninmurskaajan käyttö metsätei
den rakentamisessa tulee sorastusta edul
lisemmaksi yleensä silloin, kun soranajo
matka on yli 10 km:n. Tähän vaikuttavat 
luonnollisesti olosuhteet, soran hinta 
ynnä muut . 

Jos tien laatu ja myöhempi kunnostus ote
taan huomioon, liikkuvan moreeninmurskaa
jan käyttö on arvioitu kannattavaksi, jos 
soranajomatka on yli 6 ..• 7 km:n. Moreeni
murskeella saadaan parempi kantavuus ja 
tietä tarvitsee kunnostaa vähemmän kuin 
soraa käytettäessä ja lisäksi murske py
syy paikallaan jyrkissäkin mäissä. 
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Moreenimurskeenajo ei läheskään aina rasi
ta tietä niin paljon kuin soranajo. Esimer
kiksi 3 km:n metsäautot~elle joudutaan aja
maan soraa noin 2 400 m eli noin 240 kuor
maa . Jos sora ajetaan tiealueen ulkopuo
lelta, se rasittaa rakennettavaa tietä yh
tä paljon, kuin jos tiellä kuljetettaisiin 
puuta 120 täysperävaunullista autokuormaa. 
Osa sorasta joudutaan ajamaan tielle sen 
takia, että tie pystyttäisiin sorittamaan. 
Murske tehdään tavallisesti tiealueen si
sältä ja useammasta paikasta, ja kun li
säksi sitä ei tarvitse ajaa niin suurta 
määrää kuin soraa, murskeenajo ei rasita 
tietä läheskään niin paljon kuin soranajo. 

TVH:n käytössä liikkuva murskaaja on isoa 
kiinteää murskausasemaa edullisempi, jos 
ajomatka kiinteäitä asemalta on noin 5 km 
pitempi kuin Mertsa-asemalta. Murskaaja 
voidaan viedä pieneenkin kuoppaan ja sillä 
voidaan kannattavasti murs~ata melko "pieni
kin määrä, 1 000 .•. 2 000 m. Tällöin asema 
voidaan useinkin perustaa aivan perusparan
nettavan tien lähelle, jolloin murskeen ajo
matka saattaa lyhentyä huomattavastikin. 

Esimerkiksi Mäntsälän tiemestaripiiri murs
kasi viime vuonna Mertsalla noin 5 000 m3 
ja lyhensi sillä murskeen ajomatkaa noin 
20 km ja saavutti sääst~ä kiinteään asemaan 
verrattuna noin 10 mk/m . Useissa muissakin 
tiemestaripiireissä on menetelty samoin. 

Puutteet ja vaikeudet 

Menetelmä on edelleenkin n11n tuntematon, 
ettei konetta pystytä käyttämään täysin 
hyväksi. Jo tien perustusta tehtäessä 
tulisi katsoa sopivat paikat, mistä murs
ketta voidaan tehdä, ja valmistaa ne siihen 
kuntoon , että niistä päästään heti murskaa
maan, kun murskaaja tulee paikalle. Myös 
ajoneuvoille tulisi tehdä valmiit kääntö
paikat. 

Jotta konetta pystyttäisiin käyttämään ny
kyistä tehokkaammin, olisi siirryttävä huo
mattavasti enemmän varastoontekoon. J os 
murskeen kuljetus yhdistetään murskaukseen, 
se raj oitt aa huomattavasti murskaajan käyt
töä . Aika, jolloin murskeen samoin kuin 
sorankin a j o on mahdollista, on varsin ly
hyt . Mursketta ei voida ajaa silloin, kun 
tien runko on pehmeä . Kun ajo ei ole si-
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dottu murskaukseen, urakoitsija voi myös 
ketjuttaa työnsä niin, ettei koneelle tule 
turhia siirtoja paikasta toiseen ja taas 
takaisin, vaan saman alueen tiet pystytään 
tekemään samalla kertaa. 

Niitä kustannuksia, jotka aiheutuvat yli
määr äisestä kuormauksesta varastosta ajo
neuvoen, kompensoivat tehokkaampi murskaus, 
murskeen ajo ja levitys sekä vähäisemmät 
siirrot. Varastoonteon varjopuolena on 
se, että murskattava määr ä joudutaan arvi
oimaan ja murske lajittuu jonkin verran. 
Lajittumista voidaan eliminoida, kun se 
otetaan huomioon n11n murskattaessa kuin 
varastosta kuormattaessa. 

Koneen kehittäminen 

Parhaiten konetta voitaisiin kehittää asen
tamalla siihen isompi murskain . Nykyisen 
murskaimen suurin syötettävä kivikoko on 
halkaisijaltaan noin 35 cm. Koneessa tu
lisi kokeilla murskainta, j ohon sopisi hal
kaisijaltaan 45 . •. 50 cm:n kivi. Tämä saat
taisi vaikuttaa paljon sekä tuotokseen että 
kannattavuuteen. Isompi murskain l äpäisee 
moreenia huomattavasti enemmän ja koneen 
syöttö olisi nykyistä paljon helpompaa . 
Tällöin myös saattaisi tulla useammin ky
seeseen tien varressa olevan moreenin murs
kaus suoraan tielle . 

Koneeseen on suunniteltu esiseulontalaitet
ta. Sillä erotettaisi in murskattavasta mo
reenista hienoaines j a siirrettä isiin suo
raan poistokuljettimelle . Murskaimen läpi 
menisi pelkästään murskattava kiviaines. 
Tällä t avoin saatettaisi in parantaa koneen 
tuotosta, pienirakeista mursketta murskat
taessa huomattavastikin. 

Päätelmiä 

Jos murskaajan keskimääräinen tuotos edellä 
esitettyjen muutosten j a menetelmien kehit
t ämisen ansiosta saataisiin nykyisestä noin 
30 m3:stä/käyttötunti 40 mj :iin/käyttötunti, 
valmiin murskeen yksikkökustannukset aleni
sivat nykyisistä noin 11 , 00 mk :st a / m3 noin 
8 ,50 mk:aan/m3 . Tämä mer kitsee sitä, että 
Mer tsa tulisi kilpailukykyiseksi olosuhtei
den ja soran hinnan mukaan 0 ... 5 km :n soran
ajomatkoilta lähtien eli käytännössä lähes 
aina. 

CRUSHED t-'CJRAINE AND t1:>BILE t1:>RAINE CRUSHER 

IN M CONSTRUCTION OF FOREST ROADS 

Crushed moraine has been used on forest motor roads 
as the surfa ce layer instead of gravel . The quantity 
required has been 2/3 of that of t he gravel . The 
carr ying capacity of a crushed moraine r oad is 
nevertheless super ior to that of a gravel r oad. 

The average output of a mobile Mertsa moraine 
crusher on forest r oads in summer 1978 vas about 
30 m3/gr oss effective hour vhen t he particle size 
vas 40 .•. 50 mm and crushed moraine vas made for 
storage. The use of a mobile Mertsa moraine crusher 

in the construction of forest roads is generally 
more econo ical than gravelling vhen the gravel 
haulage distance is over 10 km and, if the nature o f 
the r oad and its late r maintenance are taken into 
consideration, vhen he gravel haulage di s ance is 
over 6 . . . 7 lu:! . 

The competitiveness of he Mert sa compared vith 
gravelling can be improved considerat ly by develop
ing the c rusher itself and the vorking ce hod and 
organisa~ion . 
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