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MOOTTORISAHAKAATO PROSESSORIA VARTEN 

Martti Tynkkynen 

Väärin kaadettuja puita oli tutkimustyö
mailla 11 .. . 33% runkoluk~ö~.rästä. Vää
rin suoritetut kaa4ot alensi~at prosesso
reiden tuotosta 0. 1 ... 1. 0 m /käyttötunti 
olosuhteiden mukaan. Kokonaisuutena vää
rinkaadot olivat lieviä, ja niiden proses
soreille aiheuttama kustannustappio oli 
pieniä puita lukutm ottamatta vähäinen. 

Prosessoreita käytettäessä puut kaadetaan 
tavall isesti moottorisahal la . Kaadon suo
ritustapa poikkeaa ihmistyövaltaiseen hak
kuuseen liittyvästä kaadosta . Erillisen 
moottorisahakaadon suoritustapa vaihtelee 
sen mukaan, suoritetaanko kaato palstalla 
työskentelevää prosessoria varten vaiko 
traktori juontaa ja varastolla toimivaa pro
sessoria varten. 

Esillä olevassa tutkimuksessa oli tarkoi 
tuksena selvittää palstalla työskentelevää 
prosessoria varten tapahtuvan moottorisaha 
kaadon suoritustapa ja siinä esiintyvät 
puutteet . Lisäksi pyrittiin määrittämään 
virheellisestä kaadosta johtuvat tuotos
ja kustannustappiot . 

Tutkimus suoritettiin talvella 1974 Osuus
kunta Metsäliiton, Oy w. Rosenlew Ab :n ja 
Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n työmailla kah
dessa osassa siten, että aluksi tiedustel
tiin työnjohdolta, miten moottorisahakaato 
on organisoitu ja toteutettu. Toisessa 
vaiheessa selvitettiin 7 työmaalla oikein 
ja väärin kaadettujen puiden käsittelyyn 
prosessorilta kuluva aika sekä väärin kaa
dettujen puiden osuus runkolukumäärästä . 

Tiedustelu käsitti kuusi erikorjuualuetta . 
Aikatutkimuksella seurattiin yhtä Kockum
prosessoria , kahta Pika 50 ja yhtä Pika 52 
- prosessoria . Aikatutkimusaineisto käsitti 
2 668 puuta . 

TIEDUSTELUN TULOKSET 

Moottorisahakaato oli organisoitu ja toteu
tettu korjuualueissa seuraavasti . Kaadon 
suunnittel uun työnjohto on osallistunut 
määrittelemällä y leensä kartalle pääkaato
suunnan ja vaihtoehtoisen kaatosuunnan . 
Kockum-prosessorille on lisäksi merkitty 
karttaan aloitusuran sijainti . Ajouria ei 
merkitty etukäteen karttaan eikä maastoon . 

Kaatotyön suorittavat tavallisesti yrityk
sen omat kaatomiehet . Yhdessä tapauksessa 
kaadosta huolehti urakoitsi j a. Kullakin 
korjuualueella on omat kaatomiehensä. Ai 
noastaan urakoitsi j an vastatessa kaadosta 
kaatomies kulki koko a jan koneen mukana . 
Kaatomiehet eivät olleet saaneet e rikois
koulutusta kaatoa varten. Kaatomiehiä oli 
1 - 4/kone keskiarvon ollessa 2 miestä. 
Runsaslumisena aikana kaatomiehiä tarvit 
tiin keskimäärin yksi enemmän kuin kesällä . 

Kaato aloitettiin keskimäärin kaksi päivää 
ennen koneen tuloa . Tämä aika vaihteli 
yleensä rajoissa 0 . 5 .•. 6 päivää . Kaato
ajankohta riippuu ol osuhteista ja on tal
vella suunniteltava tarkasti , koska puut 
eivät saisi jäädä lumen alle eivätkä jää
tyä maahan kiinni . Kesällä liikkumisvara 
kaatoajan suhteen on suurempi j a rajoitta -
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vana tekijänä on tällöin puiden pilaantu
misvaara . Joissakin t apauksissa kaatoajan
kohdan j a koneen työmaalletulon väli on 
ollut jopa 2 viikkoa . 

Pienialaisilla pehmeiköillä, kumpareilla 
ja taimistoissa puut kaadetaan kyseessä 
olevan maastonkohdan keskustasta ulospäin , 
jolloin kone käsittelee ne latva edellä. 
Ajouraväli saadaan tällöin pidemmäksi ja 
kone kiertää nämä maastonkohdat. Jos mai 
nitut maastonkohdat ovat laaja-alaisia , ne 
on erotettu omiksi korjuulohkoikseen ja 
hakattu ihmistyönä . Kockum-prosessorilla 
on ollut mukana laahusjuontotraktori, jolla 
on vinssattu puita prosessorin ulottuville 
kohteista , jotka ovat olleet alueeltaan 
liian suuria latvasta ottoa varten, mutta 
liian pieniä erotettavaksi omaksi korjuu
lohkokseen . Myös Pika-prosessoreilla on 
puolessa tapauksista käytetty vinssausta . 

Tavallisesti moottorisa hamiehet suoritti
vat kaadon yhteydessä tiettyjä l isätöitä, 
jotka helpottivat j a nopeuttivat pr osesso
rin työskentelyä . Tällaisia lisätöitä ovat 
koivujen ja pienien puiden teko val miiksi 
puutavaralajeiksi , tyvestä oksaisten ja 
latvasta otettavien puiden esikarsinta se
kä haaraisten puiden haaran ja ylijäreiden 
puiden tyvitukin katkaiseminen. 

Tuulen t akia ei yl eensä ollut varattu re 
servileimikoita , joissa kaatomiehet voisi 
vat välillä työskennellä . Tuuli pyrittiin 
ottamaan huomioon kaatosuunnan muutoksella 
tai kovalla tuulella kaato keskeytettiin 
kokonaan . 

Al KATUTKIMUSTULOKSET 

Väärin kaadettujen puiden osuus 

Oikein ja väärin kaadettuja puita oli seu
raavasti. 

TyOOiaa, 
n :o 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Oikein 
kaadettuja 

puita 

Väärin 
kaadettuja 

puita 

'f, runkolukumäärästä 

83 17 
67 33 
72 28 
88 12 
89 11 
85 15 
89 11 

Yhteensä, 
'f, 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Pääsääntönä pidettiin, että puu katsottiin 
väärin kaadetuksi vain siinä tapauksessa , 
että se hidasti koneen työskentelyä. Puu 
oli kaadettu väärin esimerkiksi silloin , 
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kun se oli väärässä kulmassa koneen otto
sektoriin nähden t ai kun se oli kaadettu 
toisen puun tai muiden puiden päälle. Li
säksi puut katsottiin väärin kaadetuiksi , 
jos ne oli talvella kaadettu liian aikai
sin ja ne olivat jääneet lumen a lle tai 
jäätyneet maahan kiinni . Kaadon laatua 
arvosteltaessa otettiin huomioon ne tapa
ukset, jolloin ohjeiden mukaan puut oli 
käsitelty latva edellä , mikä on selvästi 
hitaampaa kuin käsittely tyvi edellä . Täl
laisia tapauksia olivat esimerkiksi puiden 
otto leimikon rajalta, pehmeiköistä, kum
pareilta j a taimistoista. 

~åärin kaadettujen puiden runkolukujakauma 
noudatti melko tarkasti koko leimikon pui 
den runkolukuj akaumaa, joskin suurimpien 
puiden kohdalla väärinkaato j a esiintyi 
hiukan muita enemmän . 

~åärin kaadettujen puiden osuus on vaih
dellut huomattavasti työmaan mukaan . Lu
men alle j ääneitä tai maahan j äätyneitä 
puita oli hyvin vähän . Niillä kahdella 
työmaalla , missä väärinkaatoj a esiintyi 
vähiten eli 11 %, koneen kul jettaja osal
listui kaatotyöhön kaatomiehen apuna . Toi 
sessa tapauksessa kysymyksessä oli urakoi t 
sijan kaatomies ja koneen kuljettaja kulki 
kaatomiehen mukana osoittaen yksityiskoh
taisesti , kuinka puut on kaadettava avus
taen samalla kaatomiestä . Toisessa tapa 
uksessa koneen kuljettaja ja kaatomies 
harkitsivat yhdessä , kuinka puu on tietyis
sä maastonkohdissa kaadettava . 

Väärin kaadettujen puiden vaikutus 
ajanmenekkiin ja tuotokseen 

~åärin kaadetut puut vaikuttavat koneen 
työskentelyyn siten , että puun prosessoriin
ottoaika lisääntyy . Mikäli koneen toimin
not eivät lomitu eli kahta puuta ei voida 
käsitellä samanaikaisesti (esim . Pika - pro
sessori) , vaikuttaa väärin kaadetun puun 
ottoajan lisäys sellaisenaan kokonaisajan
menekkiin ja tuotokseen. Jos koneen toi 
minnot lomittuvat (esim . Kockum- prosessori), 
ei ottoa jan lisäys välttämättä vaikuta 
sellaisenaan tuotokseen . 

Kuvassa 1 on esitetty eri tavoin kaadet
tujen puiden ottoajat ottoetäisyysluokit
tain Kockum- prosessorilla työskenneltäessä . 
~åärin kaadettujen puiden aiheuttama otto
ajan lisäys on ollut pienin keskisuurilla 
puilla ja se kasvaa siirryttäessä sekä 
isoihin että pieniin puihin . Pika- proses
soreilla väärinkaatojen vaikutus on ollut 
samanlainen . Kuvassa 2 on esitetty väärin 
suoritetun kaadon vaikutus koneiden tuo
toksiin. Vaikutus on esitetty suhteelli
sena tuotostappiona oikein suoritettuun 
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Kuva 1 . Puiden ottoajat Kockum- prosessorilla työskenneltäessä 
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Kuva 2 . Våärin kaadettujen puiden aiheuttama 
suhteellinen tuotostappio 

kaatoon verrattuna . Tuotostappiot on esi
tetty tapauksissa , joissa runkolukumääräs
tä on 15 % ja 30 % kaadettu väärin . 

vaa pienillä ja isoilla rungoilla. Kun 
väärin kaadettuja puita on 15 % runkoluku
määrästä, tuotostappio on alle 2 %:n ja 
kun niitä on 30 %, tuotostappio on a lle 
4 %:n . Pika-prosessorilla suhteellinen 
tuotostappio on suurempi kuin Kockum- pro
sessorilla . 

Suhteellinen tuotostappio kasvaa samansuun
taisesti kuin puun ottoajan lisäys, eli se 
on pienin keskisuurilla rungoilla ja kas-
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Väärin kaadettujen puiden aiheuttama 
tuotos- ja kustannustappio 

Pika-prosessoreilla absoluuttinen tuotos
tappio kasvaa rungon koon suur~tessa. Tuo
tostappio on ollut 0 .1 ••• 1. 0 nr' jkäyttötunti 
olosuhteiden mukaan. MyösKockum-prosesso
rilla tuotostappio kasvaa rungon koon suu
retessa, kunleimikon tiheys on 300 runkoa/ 
ha. Kun sen sijaan tiheys on 750 runkoa/ 
ha, tuotostappio on pienimmillään keski
suurilla puilla ja kasvaa siirryttäessä se
kä pieniin että suuriin puihin. Tuotos
tappio on Kockumilla ollut 0.1 .•• 0. 8 m3; 
käyttötunti olosuhteiden mukaan. 

V'åärin kaadett ujen puiden aiheuttama kus
tannust appio, joka on laskettu em. tuotos
tappioiden ja prosessoreiden tuntikustan
nusten perusteella (tiheys 300 runkoa/ ha, 
30% kaadettu väärin), on Pika-prosesso
rilla t yöskenneltäessä suurin pieniä puita 
käsiteltäessä. Kustannustappio pienenee 
nopeasti rtmgonkoon kasvaessa.? Esimerkik
si rungon koon olle~sa o.o6 mr kustannus
tappio on 0,96 mk/ m , kun se rungonkokoluo
kassa 0.30 m3 on 0,21 mk/;(. Vastaavasti 
Kockum-prosessorilla kustannustappio on 
pienin keskisuuria puita käsiteltäes sä. 
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Pieniä ja suuria puita käsiteltäessä kus
tannustappio kasvaa siten, että pienillä 
puilla kustannustappio on se~ästi suur'n 
ollen rtmgonkokoluokassa 0. 06 m 0, 88 mk/ m • 

Kaiken kaikkiaan väärin kaadettuj en puiden 
aiheuttama kustannustappio jää pieniä pui
ta lukuun ottamatta vähäiseksi. Vasta 
silloin, kun rtmgon koko on 0.1 m3 tai pie
nempi, alkaa väärin kaadetuilla puilla olla 
vaikutusta koneen kustannuksiin. 

PÄÄTELMIÄ 

Erilliskaato on tutkimustyömailla onnistu
nut verraten hyvin. Våärinkaadot ovat ol
leet vähäisiä ja niiden prosessoreille ai
heuttama kustannustappio on ollut pieniä 
puita lukuun ottamatta vähäinen . 

Wåin ollen erilliskaato t yömenetelmänä so
pii koneen kannalta hyvin prosessorikor
juuketjuun. On kuitenkin muist et tava, et
tä tässä selvityksessä erilliskaatoa on 
t arkasteltu l ähinnä prosessorin kannalta 
eikä siinä ole ot ett u huomioon kaat otyöhön 
liittyviä ergonomisia t eki jöitä eikä työ
voimakysymyksiä . 

POI'IER-SAW FELLI NG FOR PROCESSOR 

11 ••. 33 per cent of t he trees in the inves
tigation work sites were i mpr operl y felled . 
Incorrect felling r educed the pr ocessor 
output by 0 .1 .•• 1.0 solid cu .m/operati on 

hour, depending on the ci rcumstances . Faulty 
felling was small on the whole and t he 
cost l oss f or the processors was smal l wi th 
the exception of smal l - sized trees . 
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