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ROVANIEMEN KONEPAJAN KAATOLAITE 

Esko Mikkonen 

Rovaniemen Konepa.fa Ky :n valmistamaa kaato
Laitetta voidaan ktiyt~ pienten puiden 
karsintaan, katkontaan ja kuorm:rukseen . Se 
voidaan asentaa kaikkiin mets~traktoreihin 
kourakuormaimen kouran tiLalle. Laite so
veltuu ktiytet~Vdksi monitoimikonekorjuu
ketjuissa, joissa pienet puut on ennen 
monitoimikoneiden ktiytt<J~ hakattava ja kul
jetettava pois, se~ haketukseen peruatu
vissa korjuuketjuissa, joissa hakkuri toi
mii varastolLa. Eräin muutoksin se sovel
tunee mytJs harvennusmetsien puunkorjuu
seen . Laitetta on kokeiltu Uthinnli pMte
hakkuilLa. Sen tuotos noin 1go m:n juonto
matkalla on noin 2.5 ... 3.5 m /käytttJtunti . 
Kustannuksiltaan LaitteelLa tapahtuva puun
korjuu tulee perinteis~ puunkorjuumenetel
mi~ edullisemmaksi. 

Rovaniemen Konepaja Ky:n kevytrakenteinen 
hydraulisilla leikkuuterillä varustettu 
pienten puiden kaatoon ja karsintaan tarkoi
tettu kaatolaite voidaan asentaa mihin ta
hansa metsätraktorin kourakuormaimeen kou
ran tilalle. Kuormain voi olla varustettu 
myös liukupuomilla. Mitään erikoistoimen
piteitä traktorin tai kuormaimen hydrau
liikan suhteen kaatolaitteen asentamisek
si ei tarvita. Laitetta voidaan käyttää 
monitoimikonekorjuuketjuissa ennen monitoi
mikonetta sekä hakeketjuissa, joissa hak
kuri toimii varastolla tai joissa rangat 
kuljetetaan tehtaalle. Sitä voidaan käyt
tää myös harvennusmetsissä. 

Tutkittu laite oli kolmas prototyyppi. 
Kaatolaitteen hinta on noin 13 500 mk 
(1977). 

TUTKIMINEN 

Metsäteho testasi kaatolaitetta helmikuus
sa 1977 Veitsiluoto Osakeyhtiön työmaalla 
Sallassa. Kaatolaite oli asennettu Valmet 
CK -kuormatraktorin Cranab 4010 -kourakuor
maimeen, jossa oli Marttiinin liukupuomi. 

Aikatutkimusaineisto käsitti 3yhteensä 5 
kuormaa, 308 puuta ja 14.6 m . Leimikko 
oli avohakkuuleimikko, josta pienet, rin
nankorkeusläpimitaltaan 5 ... 21 cm:n puut 
kaadettiin kaatolaitteella ja kuljetettiin 
varastolle rankoina. Tutkimustyömaalla oli 
pehmeää pakkaslunta 90 cm. 

Ammattitaitoisella kuljettajalla oli usean 
vuoden kokemus kuormatraktorilla työsken
telystä. Kaatolaitetta hän oli käyttänyt 
tutkimusajankohtaan mennessä noin kuukau
den ajan. 

Kuva l. Rovaniemen Konepajan kaatolaite a.aennettuna 
Marttiinin liukupuaoiin. Valok. MetsUeho 
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Kuva 2 . Rungon koon vaikutus karsinnan 
a j anoenekkiin. Puulaji kuusi 

TEKNISIÄ TIETOJA 

Valmet CK -kuormatr aktorin j a Marttiinin 
liukupuomin tekniset tiedot on esitetty 
Metsätehon katsauksissa 7/1972 ja 8/1975. 

Kaatolaitteen päämitat ovat seuraavat . 

Korkeus 1 950 mm 
Leveys 770 mm 
Syyyys 1 250 mm 
Suurin katkaisuläpimitta 275 mm 
Leikkuuterän paksuus 17 mm 
Leikkuuteriä 2 kpl 
Tarttumapihtejä 2 kpl 
Hydraulisylintereitä 4 kpl 
Hydraulisia toimintoja 3 kpl 
Karsintateriä 2 kpl 
Kokonaispaino noin 200 kg 

Koska laitteessa on enemmän hydraulisia 
toimintoja, kuin hydraulijärjestelmä yhtä
aikaisesti sallisi suoritettavaksi, on 
menty vaiheittaiseen toimintaan . Tarttu
maelim.et j a leikkuuterä toimivat saman 
hydraulipaineen avulla siten, että ensin 
sulj etaan tarttumaelimet, jonka jälkeen 
hydraulipaine siirtyy katkontasylintereil
le. Tämän ajan tarttumaelimet pysyvät 
suljettuina. Sen j älkeen paine siirtyy 
takaisin tarttumaelimiin. 

TOIMINTAPERIAATE 

Laite asetetaan otettavan puun tyvelle ja 
tehdään karsintaliike puuta pitkin latvaan 
päin niin ylös, kuin puuta on tarkoitus 
ottaa tai liukupuomi yltää . Jos valmis
tetaan puutavaralajeja, katkaistaan latva 
kaatoterillä, sillä latvankatkaisuveistä 
laitteessa ei toistaiseksi ole. Jos ky
seessä on suuri puu, katkaistaan ensin 
latvapölkky, joka siirretään kuormaan. 
Tämän jälkeen kaadetaan tyvipölkky . Pie
net puut otetaan yhtenä kappaleena . Ran
kaa valmistettaessa ei latvatupsua kat
kaista, vaan puu siirtyy kokonaisena kuor-
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!<:uva 3 . Rungon koon vaikut us kaadon 
ajancenekkiin . Koko aineisto 

maan . Karsintaliike voidaan tehdä 
ylhäältä alaspäin, jolloin vältytään 
teen ylös-alas liikuttamiselta. 

TUTKIMUSTULOKSET 

Ajanmenekki 
Aj&n::~ene.ki t ja tutkimusol osuhteet 

Kuorman nuaero 
ErittelJ" 1 2 3 ' 5 

myös 
lait-

Keski-
måirin 

Suhteellinen ajanmenekki 

PIJIJI(OJITAISE'!' A.JA'r 

Vient i 20 
Karsint a 6 
Kaato 20 
'tuonti 20 
Järjestely 5 
Häiriöt 1 

Yhteensä 72 

TYÖPIS'l'EKOIITAISET A.JA'r 

SiirtY!liaen -aiatelut 2 
Siirt1J'linen 1 

KUORMAJCOBTAISET A.J A'r 

Ajon V&lmist.elu 
Ajo palstalla 11 
Purk&rinen 1 

TEHOAIXA nm:E!ISÄ 100 

TEHOADCA 82 
Keakeytyk.aet ( .c 15 ain) 3 
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'ryöntutU.Uatiedot 

Arita. keskiläpi!Oitta , .,. 
Keskikuutio, ~3 
Kuo:n:~aD koko , m 
Puita , kpl 
'ryöpiateitä, kpl 
Siirt)"IOi tka , a/kerta 
Ajcaatka pa.lat.alla, 
m/kert.a 
Kjs.k.iJai&ri.inen tuotos, 
m /tebotunti 

11.0 10.6 
9.3 6.1 

2 .71 2.81 
55 61 
10 12 

7.7 8.5 

120 50 

3 . 61 2.96 

10.0 10 .5 11.3 10. 7 
39. 9 b7 .o 5b.o b7 .5 
2.~3 2 . 68 3 .96 2.92 

61 57 7 61 
10 6 8 9 
. 7 6 . 6 6 . 0 6 . 7 

130 70 33 81 

2.58 2.81 3 . 56 3 .10 

Laitteella pystytään käsitt el emään j a kul
jettamaan varas t olle 60 ... 73 puut a teho
tunnissa met säkuljet usmatkan ollessa noin 
100 m. 
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Kuva 4. Rungon Iloon vaikutus ajanc~n~iliin 

Karsinnan ajanmenekki kasvaa loivasti ja 
lähes suoraviivaisesti rinnankorkeusläpi
mittaluokissa 5 .. . 13 cm. Tämän jälkeen 
kasvu on kiihtyvää (kuva 2) . 

Suuremmilla kuin rinnankorkeusläpimitaltaan 
15 cm:n puilla kaatoaika alkaa huomatta
vasti pidentyä. Tähän ovat syynä kaatote
rien virheellinen muotoilu ja liian pehmeä 
materiaali, mistä aiheutuu leikkuuterien 
vääntymistä, joka lisää ajanmenekkiä. 
Leikkuupaksuuden rajalla joudutaan loppu
osa puusta tämän vuoksi monesti murtamaan 
(kuva 3). 

Kuvassa 4 esitetty kokonaisajanmenekki on 
jaettu vakioaikoihin, jotka eivät riipu 
suoranaisesti rungon koosta, sekä rungon 
koosta riippuviin osa-aikoihin, joita ovat 
kaatolaitteen vienti ja asettelu puun ty
velle, puun karsinta ja kaato sekä tuonti 
ja kuormaus. 

Tuotokset 

Sivulla 2 olevassa asetelmassa on esitet
ty myös tutkimuksessa havaitut kuormittai
set tuotokset sekä keskimääräinen tuotos . 
Tehotuntituotos rungon koon funktiona on 
esitetty kuvassa 5. 

Tuotoksia laskettaessa 
dut ainespuumäärät on 
ahon (Folia Forestalia 
avulla runkopuumääriksi. 

PHP-listasta saa
muutettu Laasasen-
233) taulukeiden 

Alla olevan asetelman kuutiomäärissä on 
kuusen ja lehtipuun kuutiomäärät yhdis
tetty keskimääräisiksi kuutiamääriksi sii-
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Kuva 5. Rungon Iloon vaikutus l<aatol.ai tte~n 
tehotunti tuotol<s~~n. Maastoluol<l<a 1, lunta 
90 cc, juontocatl<a 6o m, poist~ttavi~n pui
den tih~ys 6oo runkoa/ha 

nä suhteessa, kuin näitä puulajeja tutki
muspalstalla esiintyi. 

KUSTANNUKSET 

Kun keskisuuren kuormatraktorin (Valmet 872 
K) hintaan lisätään kaatolaitteen hinta ja 
lasketaan yksikön käyttötuntikustannukset, 
ne muodostuvat 7.2% pelkän kuormatrakto
rin tuntikustannuksia suuremmiksi. 

Jos kone pystyy tuomaan keskimäärin 55 
puuta käyttötunnissa tienvarsivarastolle 
ja puiden koko on alla olevassa asetelmassa 
esitetyn mukainen, tulevat korjuun keski 
määräiset kustannukset noin 38 % tavarala
jimenetelmän kustannuksia halvemmiksi kor
jattua puumäärää kohti . Kuvassa 6 (s. 4) 
on esitetty vastaava kustannusvertailu run
gon koon funktiona. Vertailtavassa tavara
lajimenetelmässä oletetaan valmistettavan 
pinnanmyötäisesti karsittua 3 m kuitupuuta 
kourakasoihin ajouran varteen 20 m:n ajo
uraväliltä. 

Metsäkuljetusmatkan pituus on oletettu ly
hyemmäksi kuin 100 m. Vertailu koskee 
talviaikaista puunkorjuuta, jolloin lumes
ta aiheutuvat kausi- ja lumikorotukset 
on otettu huomioon . 

Koneellisen korjuun tuotosperusteissa alle 
15 min:n keskeytysten osuutena on pidetty 
10 %:a tehoajasta (kuva 5). 

Runk.o1ukujak&uloa aeU lipiaitt&luokittaiaet runkopuumllrlt 

Lipiaitt&luoklr.a 
5 1 9 ll 13 15 11 19 21 23 

Suhteellinen osuus, ~ 
1 2 lT 18 14 10 6 0 0 

Aineapuut.a, da3 6.6 11.8 35 . 3 54 . 6 85 .2 120.4 16o . 3 195.7 

L&tY&, dD3 6 .1 5 .0 4.8 4.5 4.3 4.0 3.9 ll9.9 

Ybteensl , c!a3 23.9 40 .3 59 . 4 89 .1 124 .7 164.3 199.6 ll9.9 
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Kuva 6. Hakkuun ja metsäkuljetuksen kustannukset 
verrattuina ihmistyövaltaisen tavaralajimenetelmän 
kustannuksiin. Juontamatka alle 100 m:n . 100 = ih
mistyövaltainen tavaralajimenetelmä . Puulaji kuusi 

PÄÄTELMIÄ 

Suoritetun tutkimuksen ja Veitsiluoto Osa
keyhtiön kokemusten perusteella laite 
soveltuu käytettäväksi pienten puiden 
poistamisessa avohakkuuleimikoissa, jotka 
on suunniteltu monitoimikoneilla korjat
taviksi, mutta joissa pienten puiden 
osuus on monitoimikoneen taloudellisen 
käytön kannalta liian suuri. Koneella on 
mahdollista korjata puuta rankana myös 
pienpuun hakemenetelmissä, joissa hakkuri 
toimii välivarastolla. 

Nykyisellään laite ei kuitenkaan täysin 
sovellu harvennusmetsissä käytettäväksi 
muun muassa liian pienen ulottumansa ja 
jäävien puiden vaurioitumisvaaran vuoksi. 
Myös rotaattorin puuttuminen vaikeuttaa 
työskentelyä ahtaissa paikoissa harvennus
metsässä sekä kuormatuo kaatolaitteen tie
tynlainen "holtittomuus" pystyasennossa. 

Teknisesti työskentely sujui laitteella 
kokeen aikana moitteettomasti. 

Metsäteho Review 10/1977 

Lai tteen avulla saadaan pieni puu lyhyillä 
metsäkuljetusmatkoilla jopa puolta halvem
malla tien varteen kuin perinteisissä tava
r alajimenetelmissä. Sulan maan olosuh
teissa tuotokset lienevät talviaikaisia 
suuremmat ja kustannukset vastaavasti 
alhaisemmat . 

Merkittävä seikka on se, että varsinkin 
pientä puuta rankoina korjattaessa lait
teen avulla saadaan enemmän puuraaka
ainetta talteen kuin perinteisessä tavara
lajimenetelmässä raaka-aineen laadun siitä 
suuremmasti huononematta . 

Oksat ja neulaset jäävät laitteella puuta 
korjattaessa metsään, joten maaperaa ei 
köyhdytetä . Karsintajälki jäätyneessä 
puussa oli hyvä . 

KEHITTELYTYÖ 

Tutkitusta prototyyppilaitteesta saatujen 
kokemusten perusteella on valmistettu kaksi 
uutta laitetta, j oissa on toteutettu muun 
muassa seuraavia parannuksia. Laite on 
keventynyt noin 15 % paremman muotoilun 
ja materiaalin ansiosta . Leikkuuterät ovat 
erikoisterästä, ja niiden paksuus on 11 mm. 
Leikkuuterien sylintereitä on suurennettu 
ja palautusliikkeitä nopeutettu. Leikkuu
voima on suurentunut. 

Tarttumapihteihin on asennet tu karsiota
terät ylös-alaskarsintaa varten. 

Ripustus on joustettu kumityynyillä, joten 
sen kestävyys on parantunut. 

Hydrauliikan 
korjaus- ja 
vähentynyt. 

uuden sijoituksen ansiosta 
huoltotarve on oleellisesti 

Latva katkaistaan toistaiseksi katkaisu
terillä. Siinä käytetään apuna kuormaajan 
nostovarteen si joitettua pihtiä, johon 
pölkyn tyvipää latvan katkaisun ajaksi 
sijoitetaan. 

nE FEU..I~ DEVICE OF ROVANIEMEN KONEPAJA ~INEERit,.; Sf{)P 

The felling device made by Rovaniemen 
Konepaja can be used for the delimbing, 
bucking and loading of small-sized trees . 
It can be mounted on all forwarders in 
place of the grapple of the grapple loader. 
The device is suitable for use in processor 
harvesting schedules in which small-sized 
trees must be cut and transported away 
before the use of processors and in har
vesting schedules based on chipping in 

which the chipper works at the landing. 
With certain modifications , it will proba
bly be suitable also for timber harvesting 
in thinnings. The device has been tested 
mostly in final cuttings3 Its output is 
about 2 . 5 . .. 3 . 5 solid m /operating hour 
over a skidding distance of under 100 m. 
Timber harvesting with this device is more 
econacical in cost than the traditional 
timber harvesting methods . 
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