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23/1970 

Ö S A-KAATO - K A S A US - JUONT O K ON E 

Metsäteho suoritti touko-kesäkuussa 1970 tutkimuksia ÖSA-kaato-kasaus- juontoko
neen käytöstä avohakkuualueella Enso-Gutzeit Osakeyhtiön työmaalla Pielisjärvellä. 
Lisäksi tehtiin suppeita käyttb"kokeiluja harvennusmetsässä. Nämä kokeilut liitty
vät SITRA :n rahoittamiin HAKO-toimikunnan harvennusmetsien puunkorjuun koneita ja 
menetelmiä koskeviin tutkimuksiin. 

Peruskoneena oli EM-Volvo SM 868 -kuormatr aktori, johon oli lisälaitteina a sen
nettu ÖSA-69 P -nivelpuominosturiin kouran tilalle ÖSA-125-kaatola ite j a kuormati 
l aan ÖSA -820-puristuspankko, kuva 1. Peruskoneen tekniset tiedot on esitetty Met
sätehon katsauksessa 16/1970. Traktorissa käytettiin telipyörien ympärillä ÖSA:n 
telamattoa . ÖSA-125-kaat9laitteen suurin leikkausläpimitta on noin 30 cm ja leik
kuunopeus 7 ... 8 cm/s . Paino on noi n 240 kg . Valmistajalta on saatavana myös suu
rempi malli , ÖSA-620, jonka suurin leikkausläpimitta on noin 40 cm. ÖSA -820-puris 
tuspankon kä~ivarsien kärkien väli avattuna on 2.7 m. Puristuva poikkipinta-ala 
on 0 . . • 2.0 m. Käsivarsien liike tapahtuu kahdella kaksitoimisella hydraulisylin
terillä . 

Kuva 1 . Ruotsalaisen Östbergs Fabriks AB :n valmistama ÖSA-kaato
kasaus- juontokone . - Valok. Metsäteho 
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TUTKIMUSAINEISTO 

Kuljettajalla, Martti Timosella, oli erityyppisten metsätraktoreiden monivuoti
seen käyttöön perustuva hyvä ajotaito . ÖSA:n kaatolaitetta ja puristuspankkoa hän 
oli käyttänyt noin 3 viikkoa. Peruskonetta hän oli ajanut noin puoli vuotta kat
kottm tavaran kuljetuksessa. Maasto oli tutkimustyömaalla metsätraktoreiden ohje
maksujen maastoluokittelun mukaan I luokkaa. Tutkimusaineisto käsitti kaikkiaan 
69 kuormaa, joissa oli yhteensä 1 479 puuta (244.4 k-m3 ) . Käytetty työmenetelmä 
esitetään kuvassa 2. 

TUTKIMUSTULOKSET 

Työmaa-aika 

Työmaa-aika ja sen rakenne on esitetty seuraavassa asetelmassa. Suppean tutki
muksen aikana ei ollut pitempiaikaisia koneesta johtuvia keskeytyksiä. Tämän ta
kia .asetelmassa esitetty keskeytysprosentti on melko alhainen. I lmeistä on, että 
jatkuvassa työskentelyssä keskeytysten osuus on suurempi . 

Tuotos 

A s e t e 1 m a Keskimääräinen työmaa-aika Ja sen rakenne 

emin/puu min/lruonna ~ 
1. PUUKOHI'AISET AJAT 

Kaatolaitteen vienti puulle 
Kaatolaitteen asettelu j a 
puun katkaisu 
Puun nosto pankolle 

yhteensä 

2. TYÖPISTEKOHTAISET AJAT 
Pankon avaus 
Pankon sulkeminen 
Siirtyminen 

3. KUORMAKOHI'AISET AJAT 
Tyhjänäajo 
Kuormattuna-ajo 
Purkaminen 

4. TEHOAIKA yhteensä 

5. KESKEYTYKSET 
Koneen huolto 
Tekninen vika 
Lepo 
Muu 

6. TYÖMAA -AIKA yhteensä 

yhteensä 

yhteensä 

yhteensä 

Leimikon tiheys, runkoa/ha 
Keskimääräinen rungon koko, k-m3 

11 kuorman koko, 

17 . 1 
14.o 
18.0 

1.8 
6.4 

13.2 
21.4 

13 .8 
5.9 
1.5 

21.2 

91.7 

7 .7 
8 .7 

12.4 
4.1 

32 .9 

124 . 6 

3 .7 
3.0 
3.8 

10.5 

0.4 
1.4 
2.8 
4.6 

3 .0 
1.3 
0.3 
4.6 

19.7 

1.7 
1.9 
2.6 
0.9 

7 . 1 

26.8 

(0 . 009 ... 0 .361) 
(1.356 ... 6.812) 

11 työpisteiden 
väl. siirtymismatka, 

tyhjänäajomatka, 
kuonnattuna-ajomatka , 

Ajonopeus tyhjänä ajettaessa, 

m (2 . 0 ... 22 . 0) 

" 
" 
m/min 

11 kuormattuna ajettaessa , " 

13.8 
11.2 
14 .4 

39.4 

1.4 
5.1 

10. 6 

17 . 1 

11.1 
4.7 
1.2 

73.5 

6 .2 
7 .0 

10.0 
3.3 

100.0 

700 
0 .165 
3 .64 

5.4 
75 .0 
45.0 

47 
35 

Kuvassa 3 on esitetty koneen tuotos 50 m:n, 100 m:n Ja 200 m:n ajomatkoilla. 
Nähdään, että koneen tuotos riippuu suuresti rtmgon koosta ja ajomatkasta. Lisäk
si siihen vaikuttavat maasto ja leimikon tiheys. N'åiden vaikutusta ei kuitenkaan 
tämän suppean tutkimuksen perusteella pystytty luotettavasti selvittämään. 
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Kuva 2. Tutkittu työmenetelmä; kaato, kasaus ja juonto 
tapahtuvat ÖSA-kaato-kasaus- juonto.koneella sekä karsin

ta ja katkonta autotien varressa Pika 50:llä 

Seuraavassa teoreettisessa tuntikustannuslaskelmassa on koneen poistoaikana pi 
detty 8 000 tehotuntia neljässä vuodessa (2 000 tehotuntia/v). Tämä edellyttää 
kaksivuorotyötä ainakin lumettomana aikana. Keskeytykset oletetaan 30 %:ksi .koko 
työmaa-ajasta. Koneen hankintahinta on 200 000 mk ja korkokanta on 8 %. 

Palkkakustannukset sosiaalikuluineen 

Muut käyttökustannukset (polttoaine , 
huolto, korjaus ym. ) 
Pääomakustannukset (poisto + korko) 

Yhteensä 

Kuvan 3 tuotoskäyriin ja edellä 
esitettyyn kustannuslaskelmaan pe
rustuen on kuvassa 4 (s . 4) esi 
tetty koneen kustannukset 50 m:n, 
100 m:n j a 200 m:n a j omatkoilla . 
Nähdään, että kaato-kasaus-juonto
koneen kiintokuutiometrikustannuk
set nousevat jyrkästi rungon koon 
ollessa alle 0 .2 k-m3. 
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Kuvassa 4 on esitetty 11\YÖS, mi 
tä työ maksaisi , jos kaato tapah
tuisi moottorisahalla ja kokonai
set puut juonnettaisiin varastolle 
runkojuontotraktorilla. Kaadon mak
superusteena on käytetty työvaihe
taksan (Työvaihei ttaiset hakkuupal
kat 11.4 .-31.12 . 1969) kaato- ja 
siirtymistaksaa ja juonnon taksana 6. 
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Kuva 3 . ÖSA-kaato-kasaus-juontokoneen tuo
tos . Leimikon tiheys noin 700 runkoa/ha, 
maastoluokka I 
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Kuva 4. ÖSA -kaato -kasaus - juontokoneen käyt
töön sekä moottor isahakaatoon ja kokonais
ten puiden juontoon perustuvien korjuumene
telmien kokonaiskustannukset . 1 = ÖSA , ajo
matka 50 m, 2 = ÖSA , ajomatka 100 m, 3 = 
ÖSA, ajomatka 200 m, 4 = tavanomainen mene 
telmä , jossa kaato tapahtuu moottorisahalla 
j a kokonaisten puiden juonta runkojuonto 
traktorilla , ajomatka 0 ... 125 m 

3. palkkausalueen runkojuonnon oh
jemaksua juontomatkan ollessa 0 ... 
125 m. Koska kyseessä on kokonais
ten puiden juonto, ohjemaksua on 
korotettu 25 %. 

N"åytt ää ilmeiseltä, että kaato -ka saus-juontokone on kilpailukykyinen työvaihe
taksaan perustuvan meneteJ.rniin kanssa leimikoi ssa, joissa keskimääräinen rungon ko
ko on suurempi kuin 0.2 k -nr' . Pinotavaravaltaisissa leimikoissa koneen käyttö ei 
toistaiseksi näytä olevan kannattavaa . 

Laskelmia suoritettaessa ei ole otettu huomioon mahdollisia puun kaadosta leik
kurityyppisellä kaatolaitteella johtuvia halkeilutappioita , jo~ka saattavat var
sinkin sahapuun osa lta olla melko suuret . 

HARVENNUSKOKEILU 

Harvennusmetsässä suoritetun kokeilun perusteella voitiin t odeta , että kone sel
laisenaan ei sovellu tavanomaisiin harvennushakkuisiin, koska nivelpuominosturin 
ulottuvuus (noin 5 .. . 6 m) on riittämätön . Näin ollen puiden kaato ajourien väli 
maastosta ei ole täysin mahdollista 20 .. . 30 m:n ajouraväliä käytettäessä. Lisäksi 
pystyyn jäävä puusto vaikeuttaa kaadon suuntausta ja runkojen pankollenostoa . Kone 
ei myöskään voi kaataa edessään olevia puita , minkä vuoksi se ei pysty raivaamaan 
itselleen kulku-uraa. 

Juhani Pöllänen Jaakko Salminen 

Metsäteho Review 23/1970 

Ö S A FELLING-BUNCHING-SKIDDING MACHINE 

Results of working-time distribution and outputs , and economic comparison with 
labour- intensive harvesting systems. 
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