••

MITSATIHON

a saus

5/ 1988

TYöMENETELMÄN VAIKUTUS
KAIVURILLAMÄTÄSTYKSEN AJANMENEKKIIN
Jarmo Hämäläinen

~ elvd.e;t.J"A.irr. :t:yöme.rr.ei:e.bnärr. ja
o.to~uh:t:ude.rr. vaiku;t~;t.a. kaiv~ä:tiudyk 
~e.rr. ajarr.me.rr.e.kWrr. ja työjä.tke.e.rr. .
Kun kau-

Tu;tfUmulu UM

. haLUnen maata jae;tl"A.irr. kahde.lu..<. miU.J".äälu..<. ,
kutu..<. mä:t:äMylue.e.n mä:t:Mtä koh:t...<. kuk..<.miiä!Urr.
17 % vähemmän aikaa ku...<.n jo~ k~:t.a.k..<.rr. ka.u.h~ uta te.h:tun vain ylu..<. mä:t.ä~ .
Kun ~a.mM~a .työp~:te.u~ä te.h:tun 6 - 8 mä:tii~
:t:ä tavanomw:t:e.rr. 4 Me.mu:t:a, ajarr.me.rr.e.kk..<.
mätäMä koh:t...<. p..<.e.ne.rr...<. rr.o..<.rr. 15 - 20 %. Kurt
mä.:U.äd.ä :t:e.h:turr. vain 2, ajarr.me.rr.e.kk..<. ~uWte.rt..<.

%.

30

K..<.v~ e.rr. maan ( k..<.v~ yy~..<.nde.lu..<. > 50 %) mä:t.ä~
tylu e.e.rr. kutu..<. no..<.n 10 % e.rr.e.mmärr. aikaa ku...<.n
uv e;t;tömärr. maan mä:t:äMylu e.e.rr.. Ru~ M j ä:te.pu~to h..<.dM:t...<. :t:yö:t.ä 10 - 15 %.
K..<.v~u~ä

maM~a

mä:t.J"iiä:t jä..<.vii:t: 30 - 40 %
p..<.e.rr.e.mm..<.lu..<. ku...<.n uve;t.J".ömM~ä maMM.

Mä:t.-t.ä..<.de.n :t:e.ko v~..<.~e.n ku...<.va.:t~ojd.ulue.rr.
yh:te.ydu~ä u wännyt ojd.ulue.rr. ajarr.me.rr.e.kuä.

JOHDANTO
Tutkimuksen tavoitteena oli vertailla kaivurillamätästyksen ajanmenekkiä ja työjälkeä
eri olosuhteissa . Menetelmät olivat:
1

2

Vaotusmätästys, kustakin maakauhaisusta tehdään yksi mätäs
Vaotusmätästys , kukin maakauhaisu
jaetaan kahdeksi mättääksi

Lisäksi tutkittiin, miten mätästys kuivatus ojien kaivun yhteydessä vaikuttaa ojituksen
ajanmenekkiin.

Tutkimus on Koneurakoitsijain liitto r.y : n
ja Metsäalan Kuljetuksenantajien pyytämä
maksuperustetutkimus .
Tutkimuksen tukiryhmään kuuluivat Kari Happonen, Heikki Jokinen,
Matti Karjula, Risto Kilkki, Jouko Kostamo
ja Kari Pelkonen .

TUTKIMUSMENETELMÄ JA -AINEISTO
Tutkimusmenetelmänä oli vertaileva aikatutkimus ja havaintoyksikkönä koeala .
Koeala
rajattiin koneen työskentelyn aikana siten,
että siihen kuului työkaistaa kolmen peräkkäisen työpisteen pituudelta. Työpiste tarkoittaa kohtaa, jossa kone pysähtyy maan
kaivua ja mättäiden tekoa varten.
Koneen työaika koealalla jaoteltiin kolmeen
osaan: työpisteiden välinen siirtymisaika,
kaivuaika sekä puomin kääntöön ja maan pudotukseen kuluva aika.
Koealoilta
määritettiin
kivisyysindeksi,
maalaji , humuskerroksen paksuus, pintakivien ja kantojen määrä sekä hakkuutähteiden
ja jätepuuston määrä . Työjäljestä selvitet tiin mättäiden määrä, halkaisija, korkeus
ja laatu sekä etäisyys vaosta . Lisäksi luettiin viljelykohtien määrä ja mitattiin vaon
syvyys .
Tutkimusaineisto kerättiin kolmen traktorikaivurin työskentelystä:
Kone,
n:o
1
2
3

Tutkimus paikkakunta

Merkki ja malli

Keuruu
Vammala
Haapajärvi

Lännen C10 - 4, vrn . 1986
Vamrnas Maj or, vrn. 1982
Varnrnas Major, vrn. 1986

Kaivurit oli varustettu
rnetsäojakauhoilla.
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Aineistoa kerä t tiin 13 erilaiselta t yömaalta .
Tutkimustyömaat ja koealojen paikat vali ttiin olosuhteiden mukaan subjektiivisesti,
jotta aineistoa saatais iin mahdollisimman
kattavasti erilaisista olosuhteista.
Koe aloja mitattiin yhteensä 186, ja maan kivisyyden mukaan ne jakautuivat seuraavasti:
Kone,
n:o

Kivisyysindeksi, %
G-25 3G-50 55--75 8G-100

Koealoja
yht. '
kpl

Suhteellinen
ajanmenekki

100

- - - - - - = Koneiden keskiarvo
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31
35
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21
6

9
13
3

4
3
1

73
68
45

Tutkimusaineisto kerättiin
syksyllä
1987
Rauma- Repola Oy : n, Osuuskun t a Metsäliiton,
Metsähallinnon Keski - Pohjan hoitoalueen sekä
Kauvatsan ja Keuruun metsänhoitoyhdistysten
työmailta .
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Kuva 1. Mätästyksen suhteell inen ajanmenekki työnvaiheittain työmenetelmässä 2. Vastaava ajanmenekki
menetelmässä 1 = 100

TULOKSET
Menetelmän vaikutus ajanmenekkiin
Mätästyksen tehoaika jakautui vähäkivisissä
olosuhteissa menetelmittäin seuraavasti:

oli menetelmässä 2 keskimäärin 17 % pienempi
kuin menetelmässä 1, kun tehtiin sama määrä
mättäitä.

Maaston vaikutus ajanmenekkiin
Mene telmä

Työnvaihe
Siirtyminen

Puomin
kääntö

Kaivu

Yhteensä

Osuus kokonaisajasta , %
1
2

100
100

43
42

31
27

26
31

Molemmissa menetelmissä tehtiin yleensä 4
mätästä
työpistettä
kohti.
Ensimmäisten
kauhaisuj en yhteydessä joudutaan maanpinta
rikkomaan ja "raivaamaan" hakkuutähteistä,
kannoista ym . Siksi kaivuaika mätästä kohti
suuren! noin 15 %, kun mättäitä tehtiin vähemmän kuin 4. Kun mättäitä tehtiin enemmän
kuin 4, kaivuaika mätästä kohti pieneni 15 25 %.
Kun lisäksi siirtymisaika mätäs t ä
kohti väheni puoleen aina mättäiden määrän
kaksinkertaistuessa,
kokonaisvaikutus
oli
seuraava :

4

6

100

85

80

Kun maakauhaisu jaettiin kahdeksi mät t ääksi
(menetelmä 2), lyhenivät kaivuaika mätäs t ä
kohti keskimäärin noin 30 % ja puomin kääntöaika keskimäärin noin 20 % vertailumenetelmään verrattuna (kuva 1) .
Työpisteiden
väliseen siirtymisaikaan menetelmä ei vaikuttanut.
Mätästyksen kokonaisajanmenekki
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Suhteellinen ajanmenekki / mätäs
130

Suhteellinen
ajanmenekki

Kuva 2 . Maa n kivi syyden vaik utus mätästyksen
ajanmene kki i n

Mättäitä/työpiste

2

Kun maan kivisyys lisääntyi, kaivu hidastui
huomattavasti .
Kivisyys vaikutti mätästyksen kokonaisajanmenekkiin kuitenkin melko
liev ä sti (kuva 2).
Kivisyys hidasti mätästystä molemmissa menetelmissä suhteellisesti
yhtä paljon.

Yksi koneyksikkö t yö skenteli osaksi sellaisilla koealoilla, joilla pystyssä olevaa
jätepuustoa (5 - 6 m:n pituisia koivuja) oli
runsaasti, 1 000 - 3 000 hehtaarilla. Runsas
jätepuusto hidasti puomin kääntelyä ja maan
kauhaisua niin, että mätästyksen kokonaisajanmenekki lis ään tyi menetelmässä 1
15 %
ja menetelmässä 2 10 %.
Muut maasto-ominaisuudet eiv ä t vaikuttaneet
mätästyksen ajanmenekkiin.
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Työjälki
Vakojen välimatka vaihteli jonkin verran
työmaittain ja koneittain; se oli yleensä
11 - 12 m.
Työpisteiden välimatka vaihteli
koneittain 2.0:sta 2 . 5 m: 11n.
Molemmissa
menetelmissä työpisteessä tehtiin yleensä
4 mätästä ja hehtaaria kohti 1 500 - 1 600
mätästä .
Kun kivisyys lisääntyi, mättäiden
viljelykelpoisuus huononi lievästi .
Kivi sessä maassa 5 - 10 % mättäistä oli viljelyyn kelpaamattomia .
Epäonnistuneiden mättäiden osuus oli hiukan suurempi, kun kauhallinen jaettiin kahdeksi mättääksi (kuva 3) .
Vilj elykelpoisten mät täiden halkaisija oli
vähäkivisessä
maassa
keskimäärin
95
ja
100 cm ja korkeus tiivistämättä noin 45 ja
50 cm (kuva 4) .
Jos mättäät oletetaan kartion muotoisiksi, tilavuuksien keskiarvoksi
saadaan väh1k~visessä m~~s~~ menetelmässä 3 1
noin 150 dm Ja menetelmassa 2 noin 120 dm .
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Kuva 5. Sellaisten mättäiden osuus maan
kivisyyden mukaan, joihin voitiin sijoittaa
kaksi vi ljelykohtaa (minimietäi syys 1 m)

Kun maa oli kivistä (kivisyysindeksi > 50%),
tuli vilj elykelpoista maata mättäisiin 30 40 % vähemmän.
Yksittäisten mättäiden koko
vaihteli suuresti helpoissakin olosuhteissa.
Työjäljen arvioinnissa
selvitettiin myös
sellaisten mättäiden määrä , joihin voitiin
sijoittaa kaksi viljelykohtaa.
Viljelykohtien tuli sijaita vähintään 1 metrin päässä
toisistaan.
Niiden osuus oli vähäkivisessä
maassa koneittain 20 - 60 % ja kivisessä
maassa 0 - 15 % kaikista viljelykelpoisista
mättäistä (kuva 5) .
Menetelmien välillä ei
ollut tässä suhteessa eroa .
Mättäiden laatua luokiteltaessa arvioitiin
lähinnä niiden alttiutta kuivumiselle . Kuivumiselle alttiiksi luokiteltuj en mättäiden
osuus kasvoi kivisyy den (= mättäiden piene nemisen) mukaan . Kun kivisyys oli yli 50 %: n,
kuivumiselle alttiiksi oli luokiteltu molempien menetelmien työjäljessä 10 - 15 % mättäistä.
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Molemmissa menetelmiss ä 80 % mättäistä tehtiin 2 - 5 metrin päähän vaon keskikohdasta
(kuva 6) . Kun maakauhallinen jaettiin, vaosta kauimpana (> 3 m) olevat mättäät tulivat
keskimäärin neljänneksen pienemmiksi kuin
vakaa lähempänä olevat . Vastaava systemaat tinen kokoero oli havaittavissa menetelmässä
1 vain yhden koneyksikön t yöjälj essä .

cm

r--

-- ~
-- --

Kivisy ys i ndeksi , X

Kuva 3 . Viljelykelpo isten mättäiden osuus
kaikista mättäistä maan kivi syyden ja
työmenetelmän mukaan
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Kuva 4. Mättä i den keskimääräinen halkaisija ja
korkeus maan k ivisyyden j a työmenetelmän mukaan
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Kuva 6. Mättä iden j a kauma vaon keskeltä mit atun
etäisyyden muk aa n
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Kutakin kauhaisua koh t i tehtiin yksi mätä s,
yhteensä 3 - 4 mä t äs t ä t yöp i stettä kohti .
Ojien syvyys vaihteli 65 :stä 80 cm:iin.
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Ojamaiden jakaminen mä tt ä iksi ei vaikuttanut
k ummankaan koneyksikön o jitusaikaan .
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Kuva 7. Vaon syvyys humuksen alareunasta mi tattuna
maan kivisyyden mukaan

Vakojen syvyys mitattiin humuksen alapinnan
tasosta lähtien.
Syvyys vaihteli vähäkivisessä maassa koneittain noin 45:stä 60:een
senttimetriin . Kivisessä maassa vaot j ä ivä t
35 - 40 cm : n syvyis iksi ja olivat muodoltaan
epäsäännöllisiä ( kuva 7) .

Mätästys kuivatusojituksen yhteydessä
Tutkimusaineistoa sii t ä,
miten ojamaiden
jako mä ttäiksi vaikut t aa ojituksen ajanmenekkiin, kerättiin koneiden 1 ja 3 työmailta
yhteensä 18 koealaa . Tavanomaisessa ojituksessa maat nostettiin
1 - 3 m:n pää hän
ojasta . Mätästettäessä ojamaat 3j ae ttiin leveämmälle a lueelle 200 - 250 dm :n mättäiksi .

Tu tkimu s vahvisti aiempia käsityksiä siitä ,
että maasto- ominaisuudet vaikuttavat melko
vähän
kaivurillamätästy ksen
ajanmenekkiin
(Me ts ätehon ka tsaus 6 /1 984).
Työ koostuu
s uure ksi osaksi melko v akiomuotoisista osa vaiheista,
joiden keston maaraa lähinnä
koneen hydraulijärjestelmä ym . te kniset ominaisuudet .
Osavaiheiden maara
ratkaisee
melko pi tkälle ty öhön kuluvan ajan .
Työn tuottavuutta voidaan parantaa lisäämällä samassa työpis teessä tehtävien mättäiden määrää ja jakamalla kauhal linen useaksi
mättääksi . Tavoiteltava viljelykohtien tilajärjestys ja olosuhteet (pint aesteet yms . )
rajoittavat k äytännössä mä tt äiden ma a raa .
Kun kauhall inen maata jaetaan useaksi mät t ääksi , päästään kelvol liseen työj älkeen ,
kunhan t yö tehdään ammat tit aitoisesti ja
huolell isesti.
Mät täiden koko ja vilje l y kelpoisuus vaih te levat kui tenkin huolellisessakin t yössä niin paljon , ett ä on s yy tä
välttää tavoitte lemasta kovin pienten mät t äiden tekoa .
Kivisy y den lisääntyessä epäonnistumisen riski kasvaa ja sen tähden
menetelmä soveltuu parhaiten vähäkivisil l e
maille .
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