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SAHATUKKIEN KONEELLINEN KASAUS 
JA SEN VAIKUTUS METSÄKULJETUKSEEN 
Lyhennelmä 1etsätehon selosteesta 2/1977 

Mikko Kahala 

Koneellisella kasaukselZa voidaan parantaa 
sahatukkien metsäkuljetuksen tuotosta kas
vatushakkuuolosuhteissa kasausmeneteZmän 
ja olosuhteiden mukaan 11 ... 44 %. E!'iUi
sen kasauskoneen ja kuormatrakto!'in käy
t~s~ aiheutuu kuitenkin, että meneteLmä 
on kokonaiskustannuksiltaan yleensä kal
Ziir.rpi kuin sama ty~ tehtynä pelkäUä kuor
matraktorilla. Toisaalta kasvatushakkuissa 
on monissa tapauksissa pakko suorittaa ka
saus ennen metsäkuljetusta . 

Vaijerikasaus ja sen jälkeinen metsäkul,je
tus on kokonaiskustannuksiZtaan Ui.hes sa
manveroista sahatukin ZeVältään ajon kanssa. 

NivelpuomikuormaimelZa samoin kuin liuku
puomikuormaime l Za varustetun kasaustrakto
rin käyt~ nostaa metsäkuljetuksen koko
naiskustannuksia suhteeUisen paljon, 3 .. • 
37 Z. Ty~skentelyoZosuhteiden kannalta 
tällaisten kasausyksi~iden käyt~ on kui
tenkin huomattavasti parempaa kuin vaije
rikasausmenete l.män käyt~ . 

Sahatukkien hakkuu miestyönä on nykyisin 
yksinomaan niin sanottua "levälleen tekoa". 
Päätehakkuun luonteisissa hakkuissa tästä 
ei yleensä aiheudu ongelmia metsäkuljetuk
selle, koska ajourat voidaan nivelpuomi
kuormaimen ulottuvuutta ajatellen sijoit
taa tarpeeksi tiheään, korkeintaan 20 m:n 
välein . Vaikeissa maasto-olosuhteissa ja 
ennen muuta kasvatushakkuissa ajouria ei 
voida sijoittaa näin tiheään, jolloin ny
kyisten nivelpuomikuormainten ulottuvuus 
ei enää riitä kaikkien tukkien kuormauk
seen. Tällöin tukit joudutaan tavalla tai 

toisella siirtämään kuormaimen ulottu
ville, käyttämäRn kuormatraktorissa pitkä
ulotteisi a kuormaimia tai joissakin tapa
uksissa hakemaan tukit kuormatraktorilla 
"koukkaamalla" . 

Tässä tutkimuksessa käsitellään tavalli
simpia koneellisen kasauksen ( = esikasaus) 
menetelmiä, näiden tuotokseen vaikuttavia 
tekijöitä sekä eri menetelmien vaikutusta 
kuo~traktorikuljetukseen kasvatusmetsä
olosuhteissa. 

TUTKITUT MENETELMÄT 
JA AINEISTO 

V a i j e r i k a s a u s ormaalin ni-
velpuomikuormaimen ulottumattomissa olevien 

Kuva 1. Vintturilla varustettu kasaustraktori. 
Valok. Normet Oy 
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Kuva 2. Nive1puomikuormaimella varustettu 
kasaustraktori. Valok. Metsäteho 

pölkkyjen vinssaus maataloustraktoriin 
asennetulla vintturilla ajouran varteen 
kuormaimen ulottuville. Erilleen ajetta
vat puutavaralajit pyritään kasaamaan omiin 
kasoihinsa . 

K u o r m a i n k a s a u s Pölkkyjen 
kasaus kuormaimella ja vinssillä varuste
tulla traktorilla ajouran varteen kuorma
traktorin nivelpuomikuormaimen ulottuville 
siten, että erilleen ajettavat puutavara
lajit kasatean erilleen ja ajouralle ei 
jää tukkej~. Kasojen ohjekoko on vähin
tään 0 . 7 m . 

"L i u k u p u o m i k a s a u s" Työmuo
to on sam~ kuin kuormainkasauksessa, mutta 
traktori on varustettu pitkälle ulottuvalla 
liukupuomikuormaimella. 

ti e t s ä k u 1 j e t u s suoritettiin 
kaikissa tanauksissa tavanomaisilla kuor
matr aktoreilla, jotka oli varustettu nor
maaliulotteisella nivelpuomikuormaimella . 
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Kuva 3. Liul!.upuomikuormaimella varustettu 
kaaaustraktori. Valok. Mets!teho 

Tutkimusaineistot kerättiin vuosina 1974-
76 Länsi-Suomessa . Kaikki kasaus- ja met
säkuljetusaineistot on kerätty lumettomana 
aikana. 1 aastoluokka oli keskimäärin II 
ja jäävän puuston tiheys 400 runkoa/ha. 
Vaijerikasauksen osalta tutkimuksessa käy
tetään 1•1etsätehon aikaisenpien tutkimusten, 
l ähi nnä tiedotuksen 316 tuloksia . 

Vaijerikasauksen kasausyksiköt olivat ylei
sesti käytössä olleita vintturilla varus
tettuja maa~aloustr~~toreita . Vinttureis
sa joita yksi mies käytti yksinään, ei 
oliut radio-ohjausta . Kuormainkasausyksi
köt olivat yleensä vanhoista metsätrakto
reista "r akennettuja" . Kuormatraktoreista 
kaksi oli keskikokoisia ja neljä järeitä . 

TUTKIMUSTULOKSET 

Koneellinen kasaus 

Koneellisen kasauksen tuotos pienenee ajo
uravälin levetessä ja toisaalta tietenkin 
suurenee leimikon tiheyden kasvaessa , kuva 
4. Kasattavan ~uutavaran tiheyden ylittä
essä 80 ... 100 m :n/ha ei kasaustuotos kui
tenkaan varsinkaan kuorrnainkasauksessa 
enää kasva. 

Kuormai nkasauksessa tuotos on pienempi kuin 
vaijerikasauksessa. Esitetyt tuotokset 
koskevat kuitenkin palstan koko tukkimää
r aa , s11s myös niitä pölkkyjä, joita ei 
kasauksen yhteydessä liikutella . Näitä on 
vaijerikasauksessa ajouravälin leveyden 
mukaan 40 ... 80 % kaikista pölkyistä , kun 
taas kuormainkasaQ~sessa käytännöllisesti 
katsoen jokaista pölkkyä liikutellaan ka
sauksen yhteydessä . Kuormainkasauksen jäl
keen puutavara on lisäksi metsäkuljetuksen 
kannalta parempilaatuisessa ja suuremmassa 
muodostelmassa kuin vaijerikasauksen jäl
keen . Vaijerikasaus on myös työnä kuor
mainkasausta raskaampaa, koska koneen kul
jettaja (tai apumies) joutuu viemään vai
jerin kunkin kasattavan pölkyn luo . 

Liukupuomista on 
ajouravälin ollessa 
taulukosta ilmenee . 

kasauksessa etua vasta 
yli 25 metriä , kuten 
Toisaalta ajouravälin 

"Liukul'UOI:Iik.asaul!.sen" suhteellinen tuotos 
( 00 = vastaava tuotos kuormainkasaul!.sessa) 

Tiheys, m3/ba 

Ajoura- 10 30 6o 100 
vili, o. 

Suhteellinen tuotos 

20 95 9 92 91 
25 99 99 99 99 

30 u6 120 123 125 
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Kuva 4. Leicikon tibeyden vaikutus koneellisen 
l!;asauksen tuotokseen. Maastoluokka II 

c 

pitäisiki n kasvatushakkuissa nykyisten 
suositusten mukaan olla noin 30 metriä, 
jolloin tukkien "liukupuomikasaus" on tuo
tokseltaan selvästi kuormainkasausta pa
r empaa . 

Metsäkuljetus 

Puutavaran kasaaminen vaikuttaa metsäkul
jetuksessa kuormaukseen ja sen yhteydessä 
tapahtuvaan kuormausajoon. Tyhjänä- ja 
kuormattuna-ajoon sen paremmin kuin purka
miseenkaan kasauksella ei ole sanottavaa 
vaikutusta. Vaijerikasaus nopeuttaa kuor
mausta noin 30 % ja kuormain- samoin kuin 
"liukupuomikasaus" noin 40 %, jos asiaa 
tarkastellaan pelkästään kuormaustapahtuman 
kannalta . Todellisuudessa kasaus nopeut 
taa samoissa olosuhteissa (= sama hehtaa
ritiheys) kuormausta enemmänkin, koska ka
sauksella voidaan leventää ajouraväliä, 
jolloin kuormauksen kannalta tärkeä "tien
varsitiheys" paranee . Toisaalta kasauk
sella suurennetaan traktoriin samalta pai
kalta kuormattavaa puumäärää, vaikka ajo
uraväli olisi samakin kuin levältää.n kuor
mauksessa. 

Vaijerikasaus nostaa sahatukin metsäkulje
tustuotosta tavanomaisilla kuljetusmat
koilla (100 .. . 500 m) ll ... 48 %, kuten ku
vasta 5 ilmenee. Kuormainkasaus samoin 
kuin "liukupuomikasaus" nostaa ajotuotosta 
18 ... 45 %. 

Kasauksen suhteellinen vaikutus metsäkul
jetustuotokseen on sitä suurempi, mitä pie
nempi on leimikon tiheys . Kuormainkasaus
t~ ei pit~isi k~tenkaan suorittaa alle.~~ 
m :n/ha t1heyks1ssä, koska kasan koko Jaa 
tällöin pieneksi. 
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Kuva 5. Leimikon tibeyden vaikutus metsålruljetus
tuotokseen . Ajomatka 350 m. Maastoluokka II 

TULOSTEN TARKASTELU 
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Koneellisella kasauksella voidaan parantaa 
sahatukkien metsäkuljetuksen tuotosta suh
teellisen paljon . Metsäkuljetuksen tuo
tos on sitä suurempi, mitä "kehittyneem
mällä" yksiköllä kasaus on suoritettu . Ko-

0 20 40 60 80 
Tiheys , m3 /ha 

Kuva 6. Leimikon tibeyden vaikutus kasaus- j a 
metsäkuljetuskustannuksiin. Ajomatka 350 m. 
Maastoluokka II 
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neellinen kasaus vaatii kuitenkin erilli
sen kasauskoneen kuormatraktorin lisäksi. 
Kahden koneyksikön käytöllä on usein tai
pmnus tulla kalliimmaksi kuin saman työn 
suorittaminen yhdellä koneella. 

Kuvassa 6 (s. 3) tarkastellaan tässä tut
kimuksessa tutkittujen sahatukin kasaus
ja ajomenetelmien keskinäistä taloudelli
suutta. Kustannuksissa on käytetty vuoden 
1976 lopun hinta- ja palkkatasoa. 

Sabatukin ajo levältään on ollut tutki
tuista menetelmistä yksikkökustannuksil
taan yleensä halvin. Vaijerikasaus ja sen 
jälkeinen kuormatraktorikuljetus on kustan
nuksiltaan lähes samanveroista levältään 
ajon kanssa. Keskimääräisissä olosuht3issa 
(ajomatka 350 m, leimikon tiheys 60 m /ha) 
sen kustannukset ovat noin 3 % suuremmat 
kuin levältään ajon. 

Kuormainkasaus ja "liukupuomikasaus" ja 
niiden jälkeinen kuormatraktorikuljetus 
ovat selvästi kalliimpia kuin sahatukin 
ajo levältään . Keskimääräisissä olosuh-
teissa ajouravälin ollessa 20 ... 25 metriä 
kuormainkasausmenetelmä on 13 ... 14 % leväl-
tään ajoa kalliimpaa. Kuormainkasausmene
telmän osalta 30 metrin ajouraväli on sel
västi kapeampia ajouravälej ä kalliimpi 
eron levältään ajoon ollessa keskimää 
räisolosuhteissa 23 %. "Liukupuomikasaus" 
ja sen jälkeinen metsäkuljetus on ollut 
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keskimääräisissä olosuhteissa 17 ... 18% 
levältään ajoa kalliimpaa . Menetelmän 
kustannukset riippuvat melko vähän ajoura
välistä. 

Vaikka koneellinen kasaus nostaakio saha
tukin kor juun kustannuksia, sen käyttö 
kasvatusleimikoissa on useissa tapauksissa 
välttämätönt ä jo siitä syystä, että leväl
tään ajossa maksimiajouraväli nykyisiä ni
velpuomikuormaimia käytettäessä on 20 met
r1a, jos kuormaus suoritetaan ajouralta. 
Tämä on ainakin nykyisen näkemyksen mukaan 
kasvatusleimikoissa liian vähän . Tutkimuk
sessa ei ole otettu kantaa ajouravälistä , 
korjuuvaurioista ym . tekijöistä aiheutu
viin mahdollisiin kasvutappioihin, kustan
nussäästöihin eikä tuottotappioihin yms ., 
joita puuntuottamisen puolella eri tapa
uksissa mahdollisesti syntyy. 

Yhtenä vaihtoehtona koneelliselle kasauk
selle silloin, kun on käytettävä leveitä 
a.jouravälejä, on pi tkäulotteisen kuormai
men käyttö itse kuormatraktorissa. Se joh-

. tanee laskennallisesti halvempiin yksikkö
kustannuksiin kuin kuormainkasaus tai 
"liukupuomikasaus" ja sen jälkeinen kuor
matraktorikuljetus. Menetelmän heikkoute
na on ainakin se, että tällaiset kuormai
met ovat tavallista nivelpuomikuormainta 
kalliimpia, ja ne ovat kuormatraktorin 
"rasitteena" myös silloin, kun niitä ei 
tarvittaisi. 

MEOWHZED BlJNCHJ!'lj OF SAWI..OOS AND ITS EFFECT 00 FOOEST 1-W.!.AGE 

METSÄTEHO SUOMEN METSATEOUISUUDEN KESKUSUmO RY:N METSATYONTUTKIMUSOSASTO 

Opastiosilta 8 B · 00520 HELSINKI 52 • Puhelin 90- 140 011 

HE.LSI K1 1m PAINOVAUIIS 


