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T U T K I M U S R U N K 0 J E N 

K 0 N E E L L I S E S T A K A S A U K S E S T A 

Metsäteho suoritti vuonna 1968 tutkimuksia runkojen kasauksesta sekä juonnosta 
kasoista ja hajaltaan avohakkuualueella Oy W. Rosenlew Ab:n työmailla Harvialassa. 
Tutkimuksilla pyrittiin selvittämään runkojen kasauksen kannattavuutta. 

Kasauskoneena oli yksirumpuinen Farmi-vintturi , joka oli varustettu radio-ohja
uksella. Vintturin suurin vetovoima on 4 000 kp ja vetonopeus 0.3 .•• 1.0 m/s. Juon
to suoritettiin Lokkeri- ja Tree Farmer -metsätraktoreilla vaijerimenetelmää käyt
täen. Kasauksen suoritti yksi mies , mutta juonnossa oli ~aksi miestä. Tutkimus
aineisto käsittää ~asauksen osalta 632 runkoa eli 398 k-m ja juonnon osalta 1 231 
runkoa eli 787 k-m . 

Kuva 1. Radio-ohjauksella varustettu Farmi
vintturi . - Valok. Metsäteho . 

TUTKIMUSTULOKSET 

Kasaus 

Kasaustuotoksen ja -kus
tannusten riippuvuus leimi
kon tiheydestä, vinssausmat
kasta ja rungon koosta esi
tetään kuvassa 3. Laskelmis
sa edellytetään, että teh
dään aina samankokoinen ka
sa, 10 runkoa, leimikon ti
heydestä ja rungon koosta 
riippumatta. Nähdään, että 
jos leimikon tiheys pienenee 
300 rungosta hehtaarilla 100 
r unkoon hehtaarilla, tuotos 
alenee 25 % ja kustannukset 
nousevat 33 %. Leimikon ti
heyden ollessa 300 runk . /h~ 
ja rungon keskikoon 0.5 k-m 
ovat k~sauskustannukset 0,58 
mk/k-m • Koneiden korjaus-
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Kuva 2. Runkojen kasausta Farmi-vintturilla. 
Valok. Metsäteho. 

ajat, jotka johtuivat lähes 
yksinomaan radio-objauslait
teista, on tässä tutkimuk
sessa jätetty työmaa-ajan 
ulkopuolelle, joten todel
liset kasauskustannukset oli
vat laskettua suuremmat. 

Juonta 

Juontotuotoksen Ja -kus
tannusten riippuvuus juonto
matkasta esitetään kuvissa 
4 ja 5. Havaitaan , että ka
soista.juonta on suhteelli
sesti sitä edullisempaa, mi
tä lyhyempi on juontomatka. 
Lokkerin 100 m:n juontomat-
kaa vastaava tuotos on ka

soista juonnettaessa 63 % suurempi kuin hajaltaan juonnettaessa, kun vastaava luku 
400 m:n matkalla on 37 %. Tree Farmerilla on kasoistajuonnon tuotos 100 m:n juon
tomatkalla 55 % ja 400 m:n juontomatkalla 26 % suurempi kuin hajaltaanjuonnon tuo-
tos. 

Kokonaiskustannusten vertailu 

Tutkimustyömaan olosuhteiden mukaiset kasauksen sekä hajaltaan- ja kasoista
juonnon kustannukset esitetään asetelmassa 1. Havaitaan, että eri menetelmien vä
liset erot olivat varsin pienet. Tutkimuksen mukaisissa olosuhteissa saatiin Lok-
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Kuva 3. Kasaustuotoksen ja -kustannusten r11ppuvuus leimikon tiheydestä, 
vinssausmatkasta ja rungon koosta . Edellytykset: Kasan koko 10 runkoa, 

II maastoluokka, kasauksen työmaatuntikustannukset 12 mk. 



Kuva 4. Työmaatuntia kohti 
lasketun juontotuotoksen 
ja -kustannusten riippuvuus 
matkasta Lokkerilla ajet
taessa. Edellytykset: Lei
mikon tiheys 200 I'ijllk./ha, 
rungon koko 0.68.3~, kuor
man koko 8.8 k-m , II maas
toluokka. Traktorin tunti-

kustannukset 37 mk. 

kerilla kasoista ajettaes-
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sa 200 m:n juontomatkalla 
kustannussäästöä 15 p/k-m3. 
Tree Farmerilla tuli ka
soi~taj uontomenetelmä 3 p/ 
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k-m kalliimmaksi kuin ha-
j altaan j uonto menetelmä. 
Leimikon tiheyden pienentyessä 
telmän kannattavuus paranee. 

Juontokustannukset , mk/k-m3 Matka , m 

ja juontomatkan lyhentyessä kasoistajuontomene-

Asetelma Tutkimustyömaan keskimääräisiä olosuhteita 
vastaavat kasauksen ja juonnon kustannukset 

Kasaus 
Juonto 
Kustannukset yhteensä 

Rungon koko, 
Kuorman koko, 
Leimikon tiheys, 
Maastoluokka 
Juontomatka, 

Yhteenveto 

k-m3 
k-m3 
runk. /ha 

m 

K u s t a n n u k s e t, mk / k - m3 

Lokkeri 
kasoista hajaltaan 

o,44 
1,14 

1,58 

o.68 
8.80 
200 
II 
200 

1,73 
1, 73 

Tree Farmer 
kasoista hajaltaan 

0,61 
1,41 
2,02 

o.49 
3,90 
200 
II 
200 

1,99 
1,99 

Erillisellä koneellisella runkojen kasauksella ei näytä olevan saavutettavissa 
välittömiä kustannussäästöjä. Se tuleekin kysymykseen lähinnä vaikeissa maasto
olosuhteissa tavanomaisen juontomenetelmän täydentäjänä. 

Kuva 5. Työmaatuntia kohti 
lasketun juontotuotoksen 
ja -kustaruui.sten riippuvuus 
matkasta Tree Farmerilla 
ajettaessa. Edellytykset: 
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Leimikon tiheys 200 runk3/ 
ha , rungon koko o.49 k-m , 
kuorman koko 3.9 k-m3, II 
maastoluokka. Traktorin 
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tuntikustannukset 31 mk. Juontokustannukset, mk/k-m3 Matka, m 
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Toisaalta kasoistajuontoakin voidaan tutkimuksessa esitetystä tehostaa mm. siir
tymällä yhden miehen käyttöön vaijerijuonnossa tai pihtijuontoon. Yhdistämällä ka
saukseen muita työvaiheita, esimerkiksi karsinnan ja kuormauksen, voidaan kokonais
kustannuksia alentaa. 

Jaakko Salminen ja Lasse Säteri 

Metsäteho Review 10/1970 

STUDY ON THE MECH.ANICAL BUNCHING OF TREE LENGTHS 

The paper reports on a study to find out the profitableness of a separate trac
tor winch for bunching tree lengths. 
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