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Vanerikoivujen kasaamisen 
aiheuttamasta vetovastuksesta 

Ylcis immiil maassamme käytetyistä vanerikoin1jen 
kasausvälineistii ova t kakkula -aisojen perälaulaan kiin
nitctyl akseltaikka ketju! (tai ,·a taava Ii terii köyden 
:ilmukka) sekii etureki. \ "aremmin etureki oli vallit e
,·a, multa se on saanut vähitellen viiistyå liian kömpe
lönii kahden edellä mainitun tieltä. E räillii seuduilla 
pidelåiin kuitenkin il epin ta isesti kiinni reen käytöstä 
l:wnllisissakin kasausolosuhteissa, joissa pölkkyjen siir
tomatka on lyhyt, keskimäärin vain 30 · · · 60 m. Syyk i 
mainitaan, että muut kasausvålineet rasittavat liiaksi 
hevosta. 

Kun muulenkin on väitelty kasaustyölå he,·o ille ras
kaak i. Metsäteho suoritti asian elvitUimiseksi velo
va tu mittauksia. ~e tehtiin Oy Faner Ab:n lyömaalla 
Pusulan kunnassa marraskuus a 1950. ~Iiltauksi sa 
käytettiin • Paul Griifen • 500 kg vetova tu mittaria. 
jonka ,·irhc tarkis tuksessa osoittautui nou e,·an kor
keintaan 1 °/o:iin. 

Vetokokeita oli yhteensä 43. Xiiden aikana maa oli 
vapaa lumipeilleestä ja raudasta, joten nämä vetovas
tusta alentavat tekijiit eiviit päiis eet vaikuttamaan. Sen 
s ijaan maa oli märkää kuten ka au e ongin aikana ta
valli e Li. 

Kokeet esteistä vapaalla mdsii)>Olulla 
E nsimmäi e t kokeet tehtiin esteistä vapaana olevalla 

m etsäpolulla, jos a amaa 18 jalan pitui La, 9.82 j3 

tukkia (paino n. 206 kg) vedettiin eri ka au välineillä 
123 m/ min. nopeudella ede takai in. Toi een suuntaan 
vedetläe ä oli voitetlavana 4 °/o nousu, joka palattaes
sa oli alamäkeä. 

Tällöin aadut tulokset on itetty taulukas a 1. 
Kuorman paino on Ia kettu oleltaen yhden j3 paina
van 21 kg. T\asausvälineitten painoa ei Ia kui a otettu 
huomioon. 

Taulukon an·ot antavat aiheen euraavi in johtopää-
töksiin. 

1. Esteistä vapaassa maastossa ei kasaustyön keski
määräinen vetovastus ainoallakaan kokeil/uista kasaus
välineistä ylitä hevosen vetokykyä, illä ke kinkertai
sen suomalaisen hevosen on todettu ilman liikarasitusta 
voivan veläii jatkuvasti 100 kg ja tilapäisesti 300 kg 
voimalla. 

2. Keskimääräinen vetovastus pysyy albai empana 
kuin useimmissa raskaissa m aanmuokkauslöi sä. Esim. 
pintaäestyksen vastuk eksi mainitaan 106 ... 119 kg/he
vonen, kultivaalloriäestyksen 93 · · "113 kg/hevonen ja 
sänkikynnön 2-siipisellä auralla 115 kg/hevonen (Val
tion maatalouskoetoiminnan julkaisuja n:o 62. 1934). 

3. Vetovastu erot eri kasausvälineitlen välillä ovat 
verraten pienet esteellömässä maasto sa, joten ratkai
sevaa kasausvälineen edulli uudelle on, miten kevyesti 
sillä voidaan työskennellä esteitten täyttämässä maas
tossa. 

4. Etureen vetovastusarvot ovat hieman pienem
piä esteellömällä tiellä kuin saksien ja ketjujen. Sen 
paino La (paino noin 50 kiloa) aiheutuva haitta 
ilmeni kuitenkin jo selvästi ylämäkeen vedet
täessä. Var inainen vetova tu han muodo tuu, ku
ten tunnettua , kahde ta tekijästä, nimittäin kuorman 
hankau pinnan ja maan pinnan väli estä kitkasta {liu
kuvastus) ja ajoreitin kaltevuude ta {nousuvastus). 
Nousuvastu lisää vetovoiman tarvetta siten, että 1 Oj0 

lisäys kaltevuudessa merkitsee voimantarpeen lisäystä 
1 °/o:lla kuorman painosta laskettuna. Kun reki painaa 
jo ilman kuormaa keskimäärin n. 1/4 nettokuorman 
painosta, on sii ymmärrettävää että hieman piencm
mä tä liukuvastukse ta huolimatta jyrkäbkös ä ylämä
essä vetovastus muodostuu suuremmaksi kuin muilla 
Yälineillä. 

Taulukko- Table 1. 

\ etova tusvertailu eri ka au välineillä e tei tä vapaalla metsäpolulla. -
Draught resistance comparison with different piling aids on forest pnlh 

free of obstacles. 

Vetovastus - Drag 
Kasausväline -

fak imi -Piling equipmenl Max., kg 
es IID. - painosta - 0/o 1 K k" 1 °/o kuorman 

Auer., kg of the weighl of load 

1 4 0/o ylämäki - t!.p-gradient 

, akset - Shears 

1 

152 

1 

89 

1 

43.2 
Ketju! - Chains 299 92 44.6 
Etureki - Front-sledge 277 79 38.3 

1 4 °/o alamäki - down-gradient 

Sak et - Shears 

1 

163 

1 

76 

1 

36.9 
Ketju! - Chains 158 76 36.9 
Etureki - Fronl-sledge 158 6R 33.0 

1 Keskiarvo (tasainen) - Mean value (level) 

ak et - Shean 

1 

158 

1 

83 

1 

40.0 
Ketju! - Chains 229 84 40.8 

1 Etureki - Front-sledge 218 74 35.7 - 1 



Taulukko - Table 2. 

Vetovastusmittausten aikana kasattujen pölkkyjen mitat ja painot. -
Dimensions and weights of logs piled in the course of drag m easurements. 

1 
Kasausväline - Piling equipm ent 

Sakset-

1 

Ketjut -

1 

Etureki -- 1 
Shears Chains Front-sledge 

Pölkkyjen pituus, j -
1 Lengtl! of logs, ft. 

Ätirian·ot -· Extreme values 13·. ·22 11 •. ·22 15·. ·21 
Kes kiarvo -- Mean value 16.7 t6.8 17.3 

Pölkkyjen kcskiläpimitla, luumaa-
Average diam eter of logs, inc . 

. \ ä ria rvot - Extreme values 8 • · ·101/z 61/z· · ·1 -! 8 .. ·13 
Keskiarvo - ilfean value 91/ 2 9 1f. 101/! 

Pölkkyjen kuutiosisältö, j3 -
Volum e oflogs, cu. ft. 

Ääriarvot - Extrem e values 4.54·. ·12.00 3.69·. ·13.90 6.31·. ·13.83 
Keskiarvo - Mean value 7.93 7.90 10.14 

Pölkkyjcn paino - 1 

w eigl!t of logs, kg 
Ääriarvot - Extreme values 95.3·. ·252.0 7i.5 .. · 291.9 132.5 • .. 290.4 
Keskiarvo - Mean valuc 

Kokeet tavallisissa kasausolosuhtcissa 

Seuraavat kokeet e ri kasausvälineillä tehtiin tavalli
sissa kasausolosuhteissa. Hevosen keskimääräinen kul
kunopeus vaihteli tällöin 51·· · 58 m / min. välillä (3.1 · · · 
3.5 kmlt.) kuorman kiinni tarttumise ta a iheutuvat ly
hyet keskeytykset mukaan luettuina, mutta ilman v:u-
inai ia lepoaikoja. - Kokeillen aik~ma kasattujen 

pölkkyjen mitat ja painot ilmenevät taulukosta 2. 

166.5 165.9 1 212.9 

1\eskikuutio on laskellu kuore n pää ltä mitatun k eski
läpimitan mukaan. 

Mittaustulokset maastovaikeusluokittain on e it etty 
taulukossa 3. 

Kaikkien mittausten k e kiarvot puole taan ovat ka 
sau viilineittäin tauluko sa 4 . 

Taulukoiden 3 ja 4 lun1t o oittavat kasaustyön veto
vastuksen pysyvän kohtuuden rajoissa myös tavalli i -
sa kasausolosuhtei a . vaikka ketjuka auk en arvot 3. 

Taulukko - Table 3. 

Vetova tusmittausten keskiarvot tavallisis a kasausolosuhteissa eri ka au ,·älineillä crilai e a maa to sa. -
Mean values of drag m easurements in ordinary piling conditions with differenl terrain . 

Maasto - T errain 1. \faasto - T errain " i \[aasto - T errain 3. /", 
Vetovastus - Drag ---KasausväJjne - 0/o kuorm. 1 0/okuorm. 0/o kuorJil· 

Piling equipment Ma k imi- Keskim. - painosta- Maksimi - Keskim. -1 paino ta - hlak imi - Ke ki.- paino ta _./ 
llfax., kg r\t .. er ., kg Ofo of load Max., kg ...tver., ky '1• of load Jfax ., kg Auer., J..g ' 1• of [oad 

weight 1 w eight 1 w eight_., 

Ylämäki Upl!ill -Sakset - Shears 1 1 1 
Ketjut - Chains 421 109 

1 
62.8 462 212 

1 

73.3 
Etureki - Front-sledge - .......----

Alamäki - Downhill ... 1 Sakset - Shears 1 1 

1 

Ketjut - Chains 276 95 
1 

56.3 443 161 
Etureki - Front-sl edge 211 101 41.9 - .---

Tasainen - Level -
Sakset - Shears 1 184 76 41.7 245 91 63.0 
Ketjut - Cl!ains 
Etureki - Front-sledge 415 141 55.2 - .......----

(Maa to : 1 helppo, 2 keskinker ta inen , 3 = vaikea) (T errain : easy, 2 = m edium , 3 di{ficult) 

2 



1 

Taulukko - Table 4. 

Eri ka sa uHiiline ill en ,·etovas t-tt mittaus ten kes ki a rvol. - Mean vahres of drng m ras urrment s with dif!rrent 
pili ng equi pment. 

!\laksi m 
Jlax., k!) 

Vetovastus - Drag 

Keskimäärin , -
:lver., k g 

J 0/o kuorman painosta -
! Ofo of load weight 

J.<asausväline -
i'iling equipm ent 

Äärian·ot - Kesk ian·o 
Exlrem e values Mean value 1 

Ää ria rvot - 1 Keskian-o 
Extreme values ilfean value 1 

Ääriarvo t - 1 
Exlreme values 

Keskiarvo 
.Uean value 

Sakset- Sl!ears HO · · -~ ~6 209 
Ketju! - Chains 207 · · · :;·~~ 398 
Elureki-Front-slecige :!17··· -tRI 298 

~--------------~--~-----

maas tova ik eusluokassa ovatkin korkeit a. Huippukuor· 
mitu on nä et lyhyta ikainen. 

Tarkkaa vertailua saksi- ja ketjuka auksen kesken 
ei Iau lukoiden pohjalla voida tehdä , s illä ketjuj a k:.iy
te tliin huomattavas ti ,·aikeammassa maastossa. Suunta 
on kuitenkin niin se lvä , että varmuudella voidaan sanoa 
ketjukasauksen olevan saksikawusta raskaampaa. 

Vertailu saks i- ja rekikasauksen Yiilillä on ha va into
jen puitteissa mahdolli ta vain 1. maastO\·aike us luo
kassa tasa isell a a lustalla, jossa reen epä kohdat ei\"i:it 
,·ieli1 sano tt:was ti tul e es ill e (ta ulukko 3) . Reen aiheut
tama ,·as tu s on tällöin ollut n. 86 °/o suu rempi. Oike
ampaa on kuitenkin verrata velova tuksen prosenttista 
osuutta kuor·man paino La, ko ka reellä vedetyt ku or
mat o livat suurempia . Niiinkin laski en a ks ien an·o on 
11. 32 °/o edullisempi. 

Ke tju - ja rekikasauksen va tuksen vä linen suhde 
ilmenee parhaiten taulukosta 3 vedettäe sä pölkkyjä 
alami1keen 2. maas tO\·aikeusluoka a. Edelli ill ii ke ki 
miiii rä inen ,·e to ,·as tu sa n ·o on hi eman pienempi , mutta 
kun o tetaan rekikasa uksen suuremmat kuormat huo
mioon (,·as tu 0/o kuorman painosta ). uhde m u uttuu 
pii in ,·as ia iseks i. 

Yl eishavaint ona voitiin tode ta kuorman painosta las
ketun vl'lovastuksen prosenttisen osuuden olevan käy
tiinn öllisesti kat soen vakio tietyllä kasausvä/inel'ilä sa
massa maastovai/;:eusluokassa , tasaisella ka ~attaessa. 

Se s iis ei riipu kasa uskuorman koo. la . 

Töksähtelyjen m~iärä er i ka ausviilineillä 

Taulukon l lu vut jo o oilli,·a t, ettei ,·a r ina i esla 
kuo rman painosta aiheu tll\·a ve tovas lu ra ita koh tuut-

Gll· · ·1 -17 
70 .. · 2!)!' 
~3 ... 17 ~ 

82 
14t 
118 

1 
1 19.-t . .. f15.:l 

28.7 .. · 10::!.6 
l-1 .9· . . 72.5 

50. 7 
66.2 
48.1 

tomasti hevosta. Suurin ra situs ai heu tuu sen SIJ aan 
kuorman tiiksiihtrlyslii erilai siin esteis iin , kuten kas
va,·iin puihin , kiviin ja kant oihin. Juuri tök ä hte l~ ~tä 

johtuva t vetovastusmillarin maksimiarvot, joiden Yai
kutus ti etenkin tuntuu keskimää rä isissäk in ,·eto,·aslus
arnJissa. :'llaksimiveto vas tu sta he ,·osen ei kuitenkaan 
ole ,·oitettava, s ill~i kulkusuuntaa hi em an muuttamalla 
es te ki e rretiiii n. töksiihdyksen jälkeen kuorma itsestään 
irt oaa es t ees t ~i taikka pahimmassa tapa ukse sa ajo k es
k e~·t e tfiiin siksi kunn es ajomies on ,·apautta nut kuor
man s iit ä. Sen sijaan töksä ht ely t tuntm·a t nykäyksinä 
he\·osen o lkapäissii tehden ne nroiksi to ttuma ttoman 
ajomiehen ja hevosen ollessa k ysymyk e ä. 

T ök ä ht e lyjen miiä rä n se lvitt iim iseksi laskettiin ,·eto
,·as tu smittarin piirtimen m a ksimiheilahd u Ien luku 
määrä matkayks ikköä kohden . Saadut ke kian·o t oval 
taulukossa 5. 

Luvut osoillavattöksähtelyjä esiintyvcin vähiten sak
silla ja eniten etureellä kasal/aessa . Syynä on e. ellä 
sekä sakset ettii ke tju! vaalivat Yähemmän til aa kuin 
reki . .Joskaan ree ä olevan pölk yn pää ei kynnä maa . 
sa , se töksiih lää kaal"l eis a helposti puihin. Kun saksia 
ja ketjuja käy te tt iiessä s ii s va in pölkyn pää tar ttuu 
esteisiin , rekeä ki1ytetUi essii sen lumilauta. jalak ien 
kiirj e l ja pankon pääl ovat a rkoja kohti a . 
Sakset ovat ketjuja edulli semma t si ksi, että pölkyn pää 
on lä hempäni1 kakkuJa -a isojen perä lau taa , mi lii joh
tu en se kohoaa vedon aikana ilmaan. Tosin Yelova tu . 
mittari kokeillen aikana pidensi tä tä etä isyy ttä a iheu t
ta en s iten sak ikasa ukses ta normaalia epiiedu lli em
man kuva n . - Tök ä hte lyjen lukumäärä ei anoilava . 
Ii riipu pölkky jen koo ta , multa en ijaan ii m aa . 
ton vaikeude ta ja kiiyt ety tä ka au. välineestä. 

Taulukko - Table 5. 

Tök .'ihtelyjen määrä suori te ttae a Yan er ikointjen ka aus työ tä eri kasausvä lineill ä erilai se sa maa to a. -
Frequency o[ sudden stops in piling veneer birches with dif[erent piling equipment in dif!erent terrain . 

Maa to - T errain 1. :\faas to - T errain 2. 1 Maasto- Terrn.in 3. 
---- -- -- -----

Kasa usvä line - Tök ähtelyjen mää rä, kpl./10 m -

Piling equipment Frequency of sudcien stops, stops/ 10 metcrs. 

Ääriarvot - 1 Ke kim. - 1 Ääriarvot - / Keskim.- 1 Äärian·ot - 1 Ke kim.-
Extreme vnlues Mean value Extreme values Mean value Extreme values Mean value 

Sakset - Shears 0.3 1 
1 .0. • •. l.l .0. • • ·3.6 l.l - · 1 -

Ketju! - ChaillS 0.2 .. ·1.5 0.9 0.2 ·. ·:t9 1 1.5 0.2·· ·:lO.O 5.fl 
Etureki - Front-slecige 0.2·· ·3.6 1.9 0.5· . ·5.0 

1 
2.0 - -. 1 



Tyvi- vaiko latvapäii cdelHi '! 

Kasa usmies ten pa ri ssa on käy ty runsaasti keskuste
lua s iitä, onko edulli sempaa \·e tää pölkyt tyvi- vaiko 
latvapää edellä s illo in . kun niiden s ijainti tekee valin
na n ma hdolliseksi. Tarkkaa ve rta ilua teht yjen mitta 
us ten poh jalla ei voida tehdä . On kuitenkin ilmeistä, 
e ttä saks ia ja k etjuja kiiy te ttäessä la tva piiä edell ii vetä
minen on h ieman kevy~mpiiä. Hekeii. k äyte ttii essä lie
nee sen s ijaan edullisempaa nos taa raskaampi tyvi 
pankolle. Vetos uunnas ta johtuva t vas tu se ro t ova t kui 
ten kin sangen vähä isiä. 

Yhteenveto 

Yhteenvetona suorite ttu jen mitta usten pohja ll a vo i
daan s iis pää tellä seuraa\·aa. 

1. ~[ikään tutkitui sta kasa usvä line istä ei aiheuta nor 
maalikokois ia kuormia vedettäessä n iin suurt a vas tu s
ta, että h e\·onen sen johdos ta ras illuisi liikaa , kun ote
taan hui ppukuormituk en lyh y ta ika isuus huomioon . 

2. E ri kasausvä lineistä ra ittavat k etju! k a iki ssa olo
suhteissa hHos ta eniten ja sakset vähiten. Reell ä kasa
us on h eipoissa o losuhteissa k evy ttä, mutta va ikeassa 
maastossa lä hes yhtä raskas ta kuin k etjuill a (joskus 
ehkä raskaampaakin ). Jyrkkään ylämäk een vedettäes
sä reellä ka a us on ra k a inta. __: Kun m yös aj an mene
kin k annalta saksikasaus on edullis inta (Vd. Putkisto, 
1949 a ja b) . olis i saks ien käyttöä k a ikin ta \·oin suosit
ta va. 

3. Suurin hevos ille a iheutU\·a rasitus johtuu kuor
man töksähtelys tä m aas ton es teis iin . T öksähtelyjen lu
kumää rä on suurin rekeä käy tettäessä ja pienin saks illa 
kasa ttaessa. jo ten tä säkin mielessii sak et ovat edulli-
imma t. 

4. Kysym ykse llä pölky n edullis immas ta vetosuun
nasta e i ole sanottavaa merkity tä. Ilmeisesti latvapää 
edellä ve tä minen saks ia ja k e tjuj a käy tettäessä on hie
man k evyempää, mutta rekeä käytettä essä raskaampaa. 

Edellä oleva k oskee vain varsinaista kasaustyötä. Ns. 
rantak asauksessa ta i vastaavassa, jossa pölkkyjen kul 
jetusma tka on satoja m etrejä, Veto-Veikko, juontopulk
ka m/ Ekholm, e tureki jne. li enevä t edulli empia . 
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Kalle Putkisto: 

On thc Dt·ag in Piling of Veneet· Bii·chcs 
S :\1M A R Y 

fn F inla nd the vas l majo r ily of la rge- izcd tim ber is log
gc d in the winter. However, bi rches intended fo r Iranspo rt 
by fl oating a re felled in the la te sum mer and left untrim
m ed, when so much wa ter e\·apora te through the leaves 
tha t thc logs become floa table. Ha ulage from the fo res t 
ta kes place in the win ter. To pre\·ent the tems from heing 
huried in the snow wh ile wai ting fo r Ieighing; it is custom 
ary to as cmble them into ples immedia tely they a re 
bucked. · 

- Piling is effectcd by mean of hears, chain Joop, or 
fron t sledge. Acco rding to time stu dies effected, pili ng hy 
shears is the quickes t method in ordinary conditions (pil
ing d ista nce 30-60 m ), wh ile ledge constitu tes the s lowes t. 
As, howe\·cr, m any pi ler co n ider tha t pil ing hy shears 
a nd piling jobs in genera l a re too much of a stra in on the 
horse, Metsä teho carried out compa ra tive d rag mea ure
mcnts. The present paper r eport on the results of these 
measurements. - The re ista nce va lues obtained in the dif
ferent cases are given in Tahles 1, 3 and 4, and the frequen
cy of the sudden top , wh ich a re a tra in on the h orse, 
ca n be seen fr om Ta ble 5. - As a f ina l re ult of the experi 
m ents, the following could he e tahlished : 

1. None of the pili ng ai d te ted, pro \·ided the Iogs to he 
piled a re of norma l s ize, ca uses a hard enough resistance 
to ovcr tra in the hor e, con ider ing the hort duration of 
the peak load. 

2. The best a \·erage re ull , fo r drag too, wa a tta ined hy 
using shears, as they tend to lift the end of the log in the 
a ir during tracti on. 

3. The greates t s tra in on the horse is cau ed hy Lhe sud
den stopping of the load a t vari ous ob tacles. The frequen
cy of stop wa h ighest when piling was effec ted hy s ledge, 
a nd lowest · with hears. - On the ha is of the above, the 
use of shears ; ~ to he recommend from every point of view. 

For the ake of comparison it may he m entioned that 
while on an iced, mooth road the drag to ledge averages 
approx. 1.5 °/o only, a nd on a snow road with a hard sur
face approx. 3 °/o of !he weight of the load ; it varies in pil
ing work hetween 33· · ·74 °/o on a n a \·eragc, depend inu on 
the type of terrain and the tra n port equipment employed. 

Helsinki 1951. Kirjaosmo Oy. S A ~ A 


