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KAATO-KASAUSKONEISTA JA 

NIIDEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSISTA 

SUOMEN OLOSUHTEISSA 

Esko Mikkonen 

Tällä hetkellä vaZmistettavat kaato-kasaus
koneet eivät sovellu riittävän hyvin puun 
kaadon koneellistamiseen Suomen olosuh
teissa. Suurimmat vaikeudet ovat joko 
teknisesti soveltuvien koneiden liian suu
ret tuotokset nivellettäessä niiden käyttö 
nykyisten prosessoreiden yhteyteen ,ja tästä 
aiheutuvat työllistämisvaikeudet ja kohoa
vat yksik~~kustannukset tai tuotoksiltaan 
soveltuvien koneiden rakenteellinen sovel
twrattoMuus . 

Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna näyt
täisi olevan kannattavarrroaa hankkia mie
luummin harvesteri "ennenaikaisesti" kuin 
l yhyehkön aikaa taloudellinen kaato-kasaus
kone· - prosessori -korjuuketju. 

YLEISTÄ 

Vuonna 1975 korjataan Suomessa noin 3 % 
puumäärästä koneellisesti . Koneelliset 
korjuuketjut perustuvat pääasiassa (noin 
60 %) palstalla käytettäviin prosessorei
hin. Metsätehon ennusteen mukaan puunkor
juu on taloudellisinta suorittaa 1970-
luvun loppupuoliskolle saakka näillä kor
juuket juilla . Puu kaadetaan tällöi n ih
mistyönä moottor isahalla. 

Puun kaato on taloudellisten laskelmien 
mukaan koneellistettava vuosikymmenen lo
pulla. Parhaimmaksi vaihtoehdoksi tulee 
t ä l l öin harvesteriin perustuva korjuuketju. 
Työvoi ma- ja työ~alkkakustannusten vuoksi 
kaatotyöt~ jouduttaneen koneellistamaan 
ennustettua aikaisemmin ja myös prosessori
korjuuketjuissa. Jälkimmäisessä tapauk
sessa tulevat kysymykseen kaato- tai kaato
kasauskoneet . 

Seuraavassa esitellään nykyisiä kaato- ja 
kaato-kasauskoneita sekä niiden kehitty
misnäkymiä ja soveltuvuutta Suomen olosuh
teisiin . 

POHJOISAMERIKKALAISET KAATO· 
JA KAATO-KASAUSKONEET 

Kanadassa ja Yhdysvalloissa on runsaasti 
kaato- ja kaato-kasauskoneiden tai pelkki
en kaatolaitteiden valmistajia . Aluksi 
puun kaato pyrittiin koneellistamaan mui
hin tarkoituksiin tehtyihin peruskoneisiin 
liitettävien kaatolaitteiden avulla . Näitä 
on kehitetty ja rakennettu luku~sia eri 
mall eja . Nyttemmin ollaan siirtymässä 
varsinaisesti puun kaatoon suunniteltujen 
kaato-kasauskoneiden käyttöön . Näitä on 
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Kuva 1. Amerikkalainen Drott-kaato-kasauskone. 
Valok . Metsä t eho 

Kuva 2 . Amerikkal ainen Can-Car Clipper -kaato
kasauskone (kuva esitteest ä ) 

Kuva 3 . Amer ikkalainen Melroe Bobcat 1075 
-kaato- kasauskone (kuva esitteestä ) 

olemassa peri'aatteessa neljä eri kone
tyyppiä . 

- Tela-alustaiset kaivinkoneet, joihin on 
kauhan tilalle asennettu kaatolaite . 
Tyyppiin kuuluvia koneita ovat esimer
kiksi Drott- (kuva 1) ja International
Vulcan-ko.atokoneet. 

-- Koneet, joissa j uontatraktorin takarun
golle on asennettu kaatolaite joko nivel
nuomin näähän tai kiinteästi takarunkoon . 
Näitä ovat nn . Beloit- ja Can-Car Clipper 
(kuva 2 ) -kaatokoneet sekä runkoon asen
nettava Rone-kaatolaite . 

-Koneet, joissa peruskoneena on pyöräkuor
maaja. Niissä on kauhan tilalle asennet
tu kaatolaite . Tyyppiin kuuluvat mm . 
Melroe Bobcat (kuva 3) ja Timberjack
kaatokoneet . 

-Täysin kaato-kasauskoneiksi suunnitellut 
koneet. 1-1uun muassa Koehring KFB-3 ja 
Forano BJ-20 - kaatokoneet kuuluvat t ähän 
tyyppiin. 

Kaatoelimet toimivat kaikissa koneissa hyd
raulisesti leikkaamalla. Puut irrotetaan 
kasvualustastaan joko tavanomai seen tapaan 
leikkaamalla poikki tai repimällä maasta 
irti juurineen. Jälkimmäisessä tapaukses
sa sivujuuret leikataan poikki rungon suun
taisesti, jolloin raruca-ainetta saadaan 10 
.. . 15 % enemmän. Tällä periaatteella toi
mii Romen kaatolaite, joka on asennettu 
mm. John Deere 544 - pyör äkuormaajaan. On 
kehitetty myös kaatolaitteita, jotka teh
tyään kaatoleikkauksen siirtävät puun kaa
toelimessä olevaan taskuun ja ottavat yh
den tai useamman uuden puun (mm. Forano 
BJ-20 ja Bobcat). Vasta tfumän j älkeen puut 
siirretään kasaan . 

Kuvassa 4 esitettyjen kiiyttötuntituotosten 
määritelmä poikkeaa meikä l äisestä määri
telmästä. siinä, että Suomessa lasketaan 
15 min:n ja sitä lyhyemmät keskeytysajat 
mukaan käyttötuntituotokseen, Kanadassa 
ja USA:ssavain 10 min:n ja sitä lyhyem
mät keskeytysajat. 

Pohjoisamerikkalaiset kaato-kasauskoneet 
pystyvät sikäl äisten tutkimusten mukaan 
kaatamaan keskimäärin 1 ... 3 puuta3minuu
tissa tuotoksen vaihdellessa 20 m :stä 50 
m3:iin tunnissa olosuhteiden ja rungon 
koon mukaan . Koneiden tehdashinnat vaih
televat rajoissa 150 000 ... 350 000 mk. 

Kanadassa ja USA :ssa useat koneenvalmis
tajat suorittavat jatkuvasti kaatokoneiden 
kehittämistyötä. Lähivuosina tulleekin 
markkinoille uusia, tehokkaampia koneita. 



Suomen olosuhteissa pohjoisamerikkalais
ten koneiden suurin haitta on leikkaava 
kaatol aite, joka rajoittaa niiden käytt öä 
hal keamien vuoksi tillL~ileimikoissa . Use im
mat koneet ovat myös joko liian j äreitä 
tai maasto-ominaisuuksil taan heikohkoja 
vaihteleviin naasto-olosuhteisiimme . 

NEUVOSTOLIITTOLAISET 
KAATO-KASAUSKONEET 

Neuvostoliitossa kaadon koneellistamiseen 
on yleensä yhdistetty myös muita puun kä 
sittelyvaiheita. On pyritty kehittämään 
kaato- juontakoneita kuten VTH-4 ja kaato
niputuskoneita kuten LP- 2 (kuva 5 ) . J äl 
kimmäisen työskentel y poikkeaa tavanomai
sen kaato-juontokoneen t yöstä s i i nä , ett ä 
kone saatuaan juontopankon t äyteen tyh
jentää sen ajouralle j a tkojuontaa varten . 
Muutoin koneiden työmenetelmät vastaavat 
meikälä istä kaato-juontaa . Koneet on esi
telty Metsätehon katsauksessa 23/1973 . 

Vars inaisia kaato-kasauskoneita on kehi 
t etty vain yksi tyyppi, LP-19 (kuva 6 ). 
Kone muistut taa Drott- kaatokonetta. Se 
on rakennettu telaketjualustalle, kuten 
kaikki neuvostoliittolaiset kaato- tai 
kaato-juontokoneet. Siinä on hydrauliseen 
nive lpuomiin asennettu ketjusahakaatolaite, 
joka kaataa aina 90 cm:n tyviläpimittaiset 
puut. 

Koneet käsittel evät neuvostoliittolaisen 
l ähteen mukaan keskimäärin 0 .7 . . . 1 . 5 puuta 
minuutissa, ja niiden tuotos on 50 . .. 70 
m3/työvuoro . Tar kkoj a lukuja koneiden tuo
t oksista ei kuitenkaan toista iseksi ole 
käytettävissä . 

Suomen olosuhteisiin koneet ovat yleensä 
liian j äreitä j a toisena vaikeutena on se, 
että ne on rakennettu tela-alustalle, mikä 
pi eniä l eimikoitamme ja suurta siirto
tarvetta ajatellen on epäedullinen rat
kaisu. 

POHJOISMAISET 
KAATO- KASAUSKONEET 

Pohjoismaista on Ruotsissa ja Suomessa 
kiinnitetty eniten huomiota kaatotyön ko
neellistamiseen . Ruotsissa on kolme ko
neenvalmistajaa, Kockum Industri AB , Volvo 
BM AB j a Östber gs Fabriks AB, joiden kaato
kasauskoneet ovat ehtineet protot yyppi 
tai sarjatuotantoasteelle . 

Kockum Industri AB:n kaato-kasauskone, 
Kockum 880 (kuva 7), on asennettu kaksi
akseliselle nivelohjauksiselle pyör äalus-
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Kuva 4. Pohjoisamer ihlcalaisten kaato-kasaus
koneiden tuotaksia 

Kuva 5- Neuvostol iittolainen LP-2-kaat o
niput uskone . Valok . Hetsäteho 

Kuva 6. Neuvostoliittolainen LP-19-kaato
kasauskone. Valok. Metsäteho 
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Kuva 7. Ruotsalainen Kockum 880 -kaato
kasauskone. Valok. Metsäteho 

Kuva 9. Ruotsalainen Volvo EM 995 -kaato- · 
kasauskone . Valok . Met sät eho 

Kuva 10 . Ruot sal ainen ÖSA 670 -kaat o-kasaus
kone . Valok . Met säteho 

Kuva 8 . Ruotsala inen Volvo Bt~ 990 -kaato
kasauskone . Valok. Metsäteho 

talle . Kaatolaite on hydraulisen nivel
puomin pll.assä ja puu voidaan katkaista 
joko leikkaamalla tai sahaamalla kaato
laitteen mukaan . Suurin tyvileikkausläpi
mitta on 50 cm ja puomin ulottuvuus 6 m. 
Kone painaa 15 tonnia ja moottorin teho on 
103 k1tl . 

Volvolla on kaksi Volvo Br-1 97l:n alustalle 
rakennettua prototyyppi ä , Volvo BM 990 
(kuva 8 ) j a Volvo R~ 995 (kuva 9 ). Volvo 
BM 990 :n alusta on kaksiakselinen . Taka
rungon päälle sijoitettu kaatolaite, jossa 
on kaksoisketjusaha, on hydraulisen Cranab 
9050 -nivelpuomin päässä . ·Puomin rnaksimi 
ulottuma on 6.7 rn ja nostomomentti 147 kNm. 
Suurin tyvileikkausläpimitta on 64 cm . 
Koneen paino on 14 tonnia j a moottorin te
ho 117 kW SAE/40 r/s. 

Volvo BM 995:ssä on telillä varustettu 
takarunko, jonka päälle on asennettu sekä 
kaatolaitteisto että ohjaamo . Kaatolaite 
on liukupuomin päässä . Sen toimintaperi
aate on sama kuin Volvo ~ 990 :ssä , mutta 
sahan ketjuterä t ovat leveytensä verran 
eri tasossa ja tyvileikkausläpimitta on 
60 cm. Puomin ulottuma on 7. 85 m ja nosto
momentti 215 kNm. Koneen kokonaispaino on 
22 .7 tonnia . Moottori on sama kuin Volvo 
BM 990 :ssä . 

Östbergs Fabriks AB:n kaato-kasauskoneen 
ÖSA 670 (kuva 10) alustana on ÖSA 270 . Se 
on varus t ettu t elillä , jonka päälle on s i 
joitettu ohja amo j a kaatolaitteisto. Puomi 
on "parallellogram- tyyppinen" , ja sen ulot
t~a on 7 . 3 m. Kaatolaitteessa on yksi
laippainen hydraulinen ketjusaha . Suurin 
tyvileikkausläpinitta on 56 cm . Ohjaamo 
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Kuva 11 . Suoma1ainen. Lokomo 950 -kaato-kasaus
kone (kuva esitteestä ) 

ja kaatolaite vakautuvat haluttaessa auto
maattisesti pystysuoraan asentoon . Koneen 
kokonaispaino on 19. 5 tonnia ja moottorin 
teho 119 kW DI N. 

Rauma- Repola Oy :n Lokomon tehtailla on 
rakennettu kaksi Lokomo 950 -kaato-kasaus
koneen (kuva 11) prototyyppi ä . Kone on 
kaks~akselinen ja s11na on hydraulinen 
Cranab 9050 - nivel puomi, jonka päässä on 
Ky S . Pinomäen valmistama ketjusahakaato
laite . Suurin tyvileikkauslä.pi mitta saa 
olla 50 cm. Puomin ulottuma on 6. 5 m ja 
nostokyky 14 t onnia. Kokonaispaino on 
12.5 tonnia ja moottorin teho 96 kW . Kone 
ei toistaiseksi ole sar javalmistuksessa . 

Ruotsissa Forskningsstiftelsen Skogsarbe
ten on suorittanut laajahkon kaat o- kasaus
koneita kåsittelevän tuotosselvityksen 
(For skningsstiftelsen Skogsarbeten, Redo
eör else nr 9 , 1974) . Kuvassa 12 esitettä
vät ajanmenekki käyrät ~erustuvat mainit
tuun tutkimukseen . 

Käytettäessä keskimäär äistä r ungonkoen ja 
rinnankorkeuslänimitan välistä riippuvuus
suhdetta ja otettaessa huomioon, että 
käyttöaika = tehoaika + 10 %, saadaan ku
van 13 esittämät t uotoskäyr ät . 

Kuvan 13 käyr ä 1 edustaa varsin suurta 
tuotostasoa. Se on saavutettu hyvin lyhy
en tutkimusajanjakson aikana ja tutkimus 
käsi ttää vain 391 puuta. Käyt ännössä ko
neiden käyttötuntituotokset jäänevät sel-. 
västi näiden käyrien alapuolelle . Kuvasta 
käy selville myös se , että tuotoksen vaih
telu eri konemerkkien välillä on varsin 
suuri . Myös konemerkkien sisäinen tuotos
vaihtelu on ollut suuri . 

Jos l isäksi oletetaan, että kaato-kasaus
koneilla päästään 65 %: n käyttöasteeseen, 
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Kuva 12 . Pohjoismai sten kaato-kasauskonei den 
ajanmenekkejä. Ti heys 700 runkoa/ha 

saadaan kuvassa 14 esitetty tuotosvaihte
lu työvuoroa kohti. 

Voi daan päät ellä, että kaato-kasaus
koneen työvuorotuotos on yli kaksinkertai
nen ison prosessorin tuotokseen verrattuna . 
Kaato-kasauskoneen t uotos on jo t änä päi
vänä yhtä suuri kuin parhaiden prosesso
reiden ennakoitu tuotos vuonna 1980 . 

Teknisiltä ominaisuuksiltaan ruotsalaiset 
kaato-kasauskoneet soveltuvat hyvin Suomen 
olosuhteisiin . Suurin vaikeus koneiden 
käytön kannalta tuleekin olemaan niiden 
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Kuva 13 . Pohjoismaisten kaato-kasauskoneiden 
tuotoksia. Tiheys 700 runkoa/ha 
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Kuva 14. Kaato-kasauskoneen työvuorotuotos 

kaksinkertainen kapasiteetti korjuuketjun 
muihin koneisiin (isoon prosessoriin) ver
rattuna. Korjuuketjussa tulisi olla, jos 
kapasiteetit käytettäisi in täysin hyväksi, 
kaato-kasauskone,, kaksi isoa prosessoria 
ja 2-3 järeää kuormatraktoria. Tällainen 
korjuuketj u korja~ varovasti arvioiden 
70 000 ... 80 000 m vuodessa. 

Näiden kor,juuketju,j en täysitehoinen työl
listäminen pienmetsälövaltaisissa korjuu-

Hetsäteho Review 21/1975 

olosuhteissamme 3(leimikoiden keskikoko 
noin 300 ... 350 m) tuleekin tuottamaan 
ylivoimaisia vaikeuksia. 

PÄÄTELMIÄ 

Kaikki tällä hetkellä valmistettavat kaato
kasauskoneet soveltuvat suhteellisen hei
kosti puun kaadon koneellistamiseen Suomen 
olosuhteissa. Koneet, jotka soveltuisivat 
teknisiltä ominaisuuksiltaan, ovat liian 
tehokkaita, jotta saavutettaisiin talou
dellisin tulos. Toisaalta koneet, joiden 
tuotosarvot sopisivat olosuhteisiimme, ei
vät puun katkaisutavan, koneiden liikku
vuuden ja koon tms. suhteen Viyt ii kaato
kasauskoneelle asetettavia vaatimuksia . 
11arkkinoiltamme siis puuttuu tarvittavat 
minimivaatimukset t äyttävä kaato-kasaus
kone. Tällainen kone lienee suhteellisen 
helppo rakentaa, mutta pelkästään kotimaan 
markkinoita varten sen rakentaminen ei ole 
perusteltua . llarvesteri t ulee nimittä in 
taloudellisuudellaan syrjäyttä~ään proses 
sorit viimeist~än siinä vaiheessa, kun ky
seinen kaato-kasauskone tulisi markkinoil
le, jos sitä nyt ryhdyttäisiin rakentfumaan. 

Jos tarkastellaan koneellistamista pitem
mäll ä aikavälillä, on kannattavampaa 
hankkia "ennenaikaisesti" harvesteri kuin 
liian tehokas kaato-kasauskone - prosesso
ri ~korjuuketju. Tällainen ketju aiheut
taisi lyhyen taloudellisen käyttöaikansa 
jälkeen vuosiksi eteenpäin "ylimääräisiä" 
kustannuksia. 

FELLER-BUNCHERS AND TI-IEIR USES IN FINNISH CONDITIONS 

The feller-bunchers manufactured today are 
not suitable enough for the mechanisation 
of tree felling in Finnish conditions. 
The greatest difficulties are: the techni
cally suitable machines have too high an 
output for the present-day processors, 
resulting in unemployed time and rising 
per- unit costs; and the machines suita-

ble in regard to output are structurally 
unsuitable . 

It would seem more profitable in the long
term view to acquire a harvester "prema
turely" rather than a fell er-buncher -
processor harvesting system which is eco
nomical for a fairly short time . 

METSÄTEHO SUOMEN METSÄTEOLLISUUDEN KESKUSLIITTO RY:N METSÄTYONTUTKIMUSOSASTO 
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