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MOOTTORISAHAKAATO PROSESSORIA VARTEN - TYÖOHJEET 

Martti Tynkkynen 

Erilliskaadon suunnittelu ja toteutus 
riippuvat olennaisesti prosessorin työs
kentelytavasta . Työskentelytapansa mukaan 
prosessorit voidaan jakaa kahteen ryhmään . 
Ensimmäiseen kuuluvat koneet , jotka otta
vat puun koneen kulkusuuntaan nähden pit
kittäissuunnassa. Tällaisia ovat esimer
kiksi Pika- ja Valmet- prosessorit . Toi
sen ryhmän muodostavat koneet , jotka otta
vat puun koneen kulkusuuntaan nähden poi
kittaissuunnassa . Tällaiset koneet voi 
daan edelleen jakaa liukupuomilla ja ni 
velpuomilla varustettuihin prosessoreihin . 

Edellä mainittuihin kuuluvat mm . Kockum
ja Volvo- prosessorit ja jälkimmäisiin mm . 
Tvigg- ja ÖSA- prosessorit . 

Moottorisahakaato aloitetaan kaatovyöhyk
keellä (yhtenäinen alue , jossa kaato ta
pahtuu määrättyyn suuntaan) vastakkaiselta 
puolelta , mistä kone aloittaa työskentelyn, 
ja kaato etenee koneen ensimmäistä uraa 
eli aloitusuraa kohti . Tällöin prosessori 
voi käsitellä aina päällimmäisinä olevat 
puut . Puut kaadetaan tavallisesti yhden
suuntaisesti eli pääkaatosuunnan mukaises
ti (kuvat 1 ja 2) . Pääkaatosuuntaa valit -

Kuva 1 Kockum- ja Volvo-prosessoreiden t yömaajärjestely . 
Koneen kulku-ura on piirretty Kockum-prosessorin mukaan 
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Kuva 2 Pika- ja Valmet-prosessorin työmaajärjestely. 
Leimikko on kaadettu ennen monitoimikoneen tuloa 

taessa on otettava huomioon tuuliolosuh
teet ja puiden latvusten painopisteet var
sinkin talvella . Tuulen varalta olisi 
pääkaatosuunnan lisäksi suunniteltava myös 
vaihtoehtoinen kaatosuunta. Kaato vasta
tai sivutuuleen on hankalaa ja vaarallista. 

Mäkisessä maastossa on kaatosuuntaa valit
taessa otettava huomioon kaltevuus. Koska 
prosessorit ovat alttiita sivukaltevuudel
le , kaatosuunnan on oltava sellainen , että 
kone voi kulkea mahdollisimman paljon kal
tevuuden suuntaan eli rinnettä ylös ja 
alas . Jyrkissä mäissä puut kaadetaan Pika
ja Valmet- prosessoreille siten , että kone 
voi työskennellessään kulkea rinnettä ylös , 
koska alaspäin liikuttaessa on ylikaatumi
sen vaara (kuva 3) . Pika- ja Valmet- pro
sessorit pystyvät liikkumaan ylöspäin rin-
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Kuva 3 Pika- ja Valmet-prosessorin 
työskentely jyrkässä rinteessä 

nettä aina 20 ... 25 %: n kaltevuuteen asti . 
Muille prosessoreille puut kaadetaan si
ten , että kone voi työskennellessään kul
kea jyrkissä mäissä rinnettä alas (kuva 4) . 
Esimerkiksi Kockum-prosessori voi liikkua 
rinnettä ylös ja alas , kun kaltevuus on 
alle 20 %:n ja pelkästään rinnettä alas
päin , kun kaltevuus on 20 ja 30 %:n välil
lä . Sivukaltevuuden op oltava alle 10 %:n . 

Edellä lueteltujen tekijöiden lisäksi kaa
tosuunnan valintaan vaikuttaa myös leimi
kon tai kaatovyöhykkeen muoto . Koneen 
kulku- urien tulisi olla mahdollisimman 
pitkät (e i kuitenkaan yli 0 . 5 km) , jolloin 
työtä hidastavia kääntymisiä tai s uunnan 
vaihtoja ajourien päissä on vähiten . 

Kaadossa on pyrittävä siihen , että kaato
vyöhykkeitä ja samalla myös aloitusuria 
tulee mahdollisimman vähän, koska konei 
den tuotos Pika- ja Valmet - prosessoreja 

PUkaatos uunta ~ 
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Kuva 4 Kockum- ja Volvo-proses
soreiden työskentely jyrkässä 

rinteessä 



lukuun ottamatta on aloitusuralla pienempi 
kuin normaalityöskentelyssä . Lisäksi kaa
to on suoritettava siten , että kone voi 
käsitel lä puut mahdollisimman usein tyvi 
edellä . Koneen tuotos pienenee nimittäin 
selvästi , jos prosessori joutuu käsittele
mään puut latva edellä. 

Kaato erillistapauksissa 

Vaikeissa pienialaisissa maastonkohdissa , 
kuten jyrkillä kumpareilla ja pehmeiköillä, 
puut kaadetaan kyseisen maastonkohdan kes
kustasta ulospäin , jolloin prosessori kä
sittelee osan puista latva edellä (kuva 5). 
Keskikokoisilla pehmeiköillä ja kumpareil
la puut voidaan kaataa samaan suuntaan ja 
käyttää kokopuiden esikasausta . 

Tavallisin työmenetelmä Pika- ja Valmet
prosessoreilla on se, että puut on kaadet 
tu yhdensuuntaisesti. Saatuaan yhden 
kaistan käsiteltyä kone peruuttaa uuden 
kaistan alkuun ja aloittaa siitä puiden 
käsittelyn . Suotuisissa tuuliolosuhteissa 
tulevat kysymykseen myös työmenetelmät , 
joissa kone etenee leimikolla joko ympyrää 
(kuva 6) tai edestakaisin kaatokaistoit 
tain (kuva 7) ajaen . Kaato suoritetaan 
tällöin vastaavasti joko ympyrän muotoi - · 
sesti tai vastakkaissuuntaisia kaatokais
toja tehden . Näiden kaatotapojen etuna on 
se , että koneelle ei tule tyhjänäajoa . 

Jos leimikon vieressä on reunametsää , puut 
kaadetaan Kockum- , Volvo- ja ÖSA- prosesso
reille aloitusuralla vastakkaisiin suun
tiin eli tehdään ns . jakaus . Aloitusuran 
lisäksi jakaus kannattaa yleensä tehdä ai 
na , kun kaatosuunta muuttuu ja kun halu
taan välttyä koneen joutumisesta reunamet 
saan . Pika- ja Valmet- prosessoreille kaa
to suoritetaan aloitusuralla leimikon ra
jan suuntaisesti . Näin vältytään koneiden 
joutumisesta reunametsään . 

Tvigg- prosessorille kaato suoritetaan 
yleensä samalla tavalla kuin Kockum- , 
Volvo- ja ÖSA-prosessoreille . Mikäli 
Tviggissä ei ole taskua , puut voidaan kaa
taa myös aloitusuralla pääkaatosuunnan mu
kaisesti. 

Jos puiden kaato ja koneen liikkuminen 
leimikon rajan yli on kielletty , puut kaa
detaan yleensä leimikon rajalla rajan 
suuntaisesti (kuva 8) . Sähkö- ja puhelin
linjoj en sekä teiden vieressä olevat puut 
kaadetaan linjasta tai tiestä poispäin tai 
linjan ja tien suuntaisesti . 

Kaadon yhteydessä tehtävät lisätyöt 

Kokonaiskustannusten kannalta on tarkoi-
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Kuva 5 Puiden kaato pienialaisilla 
pehmeiköillä 

Kuva 6 Erilliskaato Pika- ja Valmet
prosessoreille , kun kaato ja monitoi
mikoneen työskentely tapahtuvat saman
aikaisesti . Ensimmäiseksi kaadetaan 
koneelle aloituskaista A. Koneen 
työskennellessä kaistalla A kaatomies 
kaataa kaistan B. Koneen siirtyessä 
kaistalle B kaatomies kaataa kaistaa 

C jne. 

1 
- - -----

Kuva 7 Pika- ja Valmet-prosessorin 
työskentely, kun puut on kaadettu 
vastakkaissuuntaisiin kaatokaistoihin 
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tukse=ukaista , että. kaatomies tekee ko
neen työskentelyn helpottamiseksi seuraa
vat lisätyöt . 

- Koivut ja pienet puut tehdään kaadon yh
teydessä valmiiksi puutavaralajeiksi . 
Jos kone käsittelee myös pienet puut , 
voidaan ne tiheässä leimikossa kaataa 
isojen puiden päälle . 

- Oksaisten puiden tyvet ja latva edellä 
otettavien puiden latvat esikarsitaan 
0. 5 ... 3. 0 m:n pituudelta konetyypi n 
mukaan . 

- Haaraisten puiden haarat ja rungon tyvi 
osassa olevat pahat mutkat katkaistaan. 

- Ensimmäisen katkai suläpimitan ollessa 
yli 40 cm:n tehdään ensimmäinen tukki ja 
karsitaan koneelle jäävän osan tyveä 
edellä mainitut 0 . 5 ... 3. 0 m. 

Kaadon yhteydessä tehtävät lisätyöt vaih
televat alueittain ja konetyype i ttäin, ja 
na1n ollen myös kaato- ohjeet voivat poi
keta edellä luetelluista . 
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Rajan vieressä olevat 
puut kaadetaan ensin, 
ja kone käsittelee ne 
viimeiseksi 
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kaato rajan yli on kielletty 
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