
MITSÄTIHON 
a saus 

4/1983 

KAATO-KASAUSKONEIDEN KÄYTÖN KANNATTAVUUS 

Esko Mikkonen Markku Mäkelä 

E~haa.don hone~.taminen t.eta.-alM.tJU
~een haivinhone~een p~tuvilia haa.t.o
hMaw.,honeAlla on hannat.t.avaa. Lapin oio~u..h
t.~~a, jM iUmi.hon. Jtungon h~hihoho on 
~uUJtempi huin 150 dm3 ja ihrni.6t.yöUe maMet.
t.ava ~ä vähint.ään haw.,ihoJto~iuohan 
2 mukainen . 

Kone~.tam~en hannat.t.av~Jtaja Jtungonhoon 
o~ aUa alenee 9 0 dm3 : n tuntumaan jo iumet.t.o
mana aihana, j M häyt.et.ään t.ut.himMain~t.on 
peJr.Mt.ana oUuUa, jouhhohMilieiyyn Mvei
t.uvaa MaJL:t.;t.,U.ni- plto~ ~~ oltia . 

Etelä-Suomen oio~uh:tw~a hannat.t.avllllden Jtaja
Jtungonhoho on 350 dm3 haw.,ihoJto~iuohM~a 3. 
Sulan maa.n oiMuh:tw~a haadon hone~t.a
minen hy~ wen t.yypp~ en haa.t.o - ha6aM honeen 
avulla ei ote hannat.t.avaa. . Et.eiä-Suomen tu
lo~ et. ovat. vain ~uunt.aa. ant.avia, ho~ ha ne 
peJr.Mtuvat. Pohjo~-Suomen t.ut.lumMMMt.en 
~oveit.a.n0>een Et.eiä-Suomen oio~uh:twun . 

TAUSTAA 

Monitoimikoneen käyttö pienipuisissa leimi
koissa on kallista . Lähinnä Pohjois-Suomessa 
on u sean vuoden ajan pyritty kehittämään 
korjuumenetelmiä, J01ssa monitoimikoneella 
valmistuksen kustannuksia voidaan alentaa 
pienipuisissa leimikoissa ja siten laajentaa 
monitoimikoneiden taloudellisen käytön alu
etta. 

Käytettävissä olevia menetelmiä ovat ainakin 
leimikon puustorakenteen parantamine n (Met
sätehon katsaus 13/1981) ja puiden joukko
käsittely prosessorilla (Metsätehon katsaus 
ll/1981). Puustorakenteen parantamista käy
tetään jo monilla alueilla säännöllisesti. 
Joukkokäsittelyssä on koneiden ja menetel
mien kehitys parhaillaan käynnissä . Kokeilut 
aloitettiin aikanaan hakkuumiesten kaatamis
sa leimikoissa. Sen j ä lkeen tulivat kaato
kasauskoneen ja joukkokäsi ttelyprosessorin 

muodostamat korjuuketjut. Niissä kaato
kasauskoneet kaatavat, kasaavat ja tarvitta
essa tekevät käsittelytaakat joukkokäsitte
lyyn pystyville prosessoreille, jotka val
mistavat puut 1 - 4 puun taakkoina tai yksin 
puin urakanantajan toivomuksen mukaan . 

Tavoitteena oli selvittää, minkälaisilla 
alueilla ja minkälaisissa leimikoissa kaato
kasauskoneen ja sitä seuraavan joukkokäsit
telyprosessorin käyttö olisi taloudellista 
muihin vaihtoehtoisiin korjuumenetelmiin 
verrattuna . Selvitys perustuu kyseisen 
koneketjun ajanmenekki- ja kustannustietoi
hin . 

PERUSTEET 

Joukkokäsittelyprosessorin kanssa työskente
lyyn soveltuu hyvin myös kaivinkoneena käy
tetty tela-alustainen kaatokone, jossa kaato
laite on asennettu puomiin kiinteästi. Kone
tyyppiin on päädytty pyöräal ustakoneen ja 
Hultdin-kaatolaitteen kokeilujen kautta 
(Metsätehon katsaus 11/1981). Tela-alustais
ta kaivinkonetta, johon on asennettu Lokomo
Ösa 450 -kaatolaite, tutkitt iin talvella ja 
syksyllä 1982 Veitsiluoto Oy : n työmailla . 
Aineisto käsitti 3 079 puuta. Tulokset jul
kaistaan myöhemmin . 

Tässä selvityksessä ajankäytön perusteina on 
käytetty kaato-kasauskoneen osalta edellä 
mainitun tutkimuksen tuloksia, joita on täy
dennetty erityisesti maaston ja tiheyden 
vaikutuksen osalta aiempien selvitysten 
ja tutkimusten tuloksilla. 

Etelä- ja Pohjois-Suomen leimikko-olosuhtei
ta kuvaamaan käytettiin PMP- tilaston keski
määräisiä olosuhteita. Olosuhteet vaihte
levat keskimääräisistä kumpaankiin suuntaan. 

Aikatutkimusaineistojen perusteella lasketut 
kaato- kasauskoneen tuottavuuskäyrät ja yksikkö-
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Kuva 1. Kaato-kasauskoneen tuottavuuden ja kaadon 
yksikkökustannusten todennäköiset vaihteluvälit 
leimikon runkolukusarjan mukaan. Leimikon tiheys 
500 runkoa/ha, maastoluokka 2 

kustannusten peruskäyrät leimikon keski
rungon mukaan on esitetty kuvassa 1. Se pe
rustuu kaato-kasauskoneen 80 %:n toiminnal
liseen käyttöasteeseen . Lyhyiden (alle 15 
min:n) keskeytysten osuutena on käytetty 
7 %:a tuotantoajasta. 

Tiheyden ja maaston vaikutus kaatokoneen 
tuottavuuteen on esitetty kuvassa 2 . 

Kaato-kasauskoneen käyttötuntikustannuksina 
pidettiin 180 mk:aa, joka oli myös yksikkö
kustannusten laskentaperusteena. Kaadon yk
sikkökustannusten herkkyys käyttöasteen ja 
tuntikustannusten vaihtelun vaikutuksille 
verrattuna käytettyihin perusteisiin on seu
raava. 

Käyttöasteen 10 prosenttiyksikön lasku 
suurentaa kaadon yksikkökustannuksia 14 % 
ja vastaava nousu pienentää niitä 11 %. 

Tuntikustannusten 20 mk:n kasvu suurentaa 
yksikkökustannuksia 11 % ja vastaava 
lasku pienentää niitä 12 %. 

Kustannusvertailuissa ihmistyövaltaisen eril
liskaadon kustannuksina on käytetty vuoden 
1982 loppupuolen taksoja . ·Sivukustannusten 
osuutena on käytetty 54 %:a bruttopalkka
kustannuksista. 

Kaato-kasauskoneen työn mahdollisimman teho
kas hyödyntäminen edellyttää prosessorilta 
toimivaa katkonta-automatiikkaa. Silloin 
kuljettajan tarvitsee keskittyä ainoastaan 
kaato-kasauskoneen prosessorille mahdolli
simman hyviin paikkoihin esikasaamien puiden 
syöttämiseen karsintalaitteistoon. Jos jouk
kokäsittelyä aiotaan hyödyntää, prosessoris
sa tulee olla siihen soveltuva syöttölait-
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Kuva 2. Leimikon tiheyden ja maaston vaikutus 
kaatokoneen tuottavuuteen. 100 = leimikon tiheys 
500 runkoa/ha, maastoluokka 1 
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teisto. Kaato-kasauskoneen ja prosessorin 
muodostaman ketjun prosessorina on kaikissa 
tutkimuksissa ollut Marttiini-prosessori, 
joka nykyisistä konemerkeistä soveltuu par
haiten joukkokäsittelyyn. Tutkimuksia on 
suoritettu vuosina 1980 - 1982 Veitsiluoto 
Oy :n työmaill~. Aineisto käsittää 5 197 
puun eli 871 m :n valmistamisen. 

Prosessorin tuottavuus nousi kaato-kasaus
koneen kaatamien puiden valmistuksessa olo
suhteiden mukaan yleisimmin 20 - 40 % hak
kuumiehen kaatamien puiden valmistukseen 
verrattuna. 

KAATO-KASAUSKONEEN 
KÄYTTÖALUEET 

Edellä mainituin perustein laadittiin nomo
grammit, joiden avulla on mahdollista tode
ta kaato-kasauskoneen käytön kannattavuus
alueet prosessorikorjuuketjun osana. Ne 
on esitetty erikseen Etelä- ja Pohjois
Suomen keskimääräisiä olosuhteita varten 
kuvissa 3 ja 4 . 

Nomogrammia luetaan siten , että aloitetaan 
ottamalla muuttujaksi leimikon tiheys. 
Vasemmasta alanelj änneksestä valitaan sopi
va käyrä sen mukaan, pystyykö korjuuketjun 
prosessori joukkokäsittelyyn vai ei. Jos 
se pystyy, joukkokäsittely 3voi tapahtua 
keskikooltaan vain alle 400 dm : n rungoille . 
Jos joukkokäsittely ei ole mahdollista, 
otetaan uloin käyrä . Saadusta pisteestä 
edetään vasempaan yläneljännekseen, josta 
valitaan kaato- kasauskoneen jälkeistä 
prosessorin tuotostason arvioitua tai todet
tua nousua edustava viiva . Tyypillisimmil
lään prosessorin tuotos kohoaa kaato- kasaus-
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Kuva 3. Nomogrammi kaadon koneel listamisen kannattavuuden 
l~skemiseksi. Etelä-Suomen olosuhteet 

koneen jäljiltä . 20 - 40 % verrattuna eril
liskaadon jälkeiseen työskentelyyn. Saadus
ta pisteestä edetään kuvan oikeaan neljän
nekseen, josta voidaan erilliskaadon kausi-
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Kuvista 3 ja 4 voidaan päätellä seuraavaa: 

Kaato-kasauskoneen käyttö Etelä-Suomen 
olosuhteissa ei prosessorikorjuuketj u is
sa ole nykyisen kustannustason mukaan 
kannattavaa, jos toimitaan sellaisissa 
lumiolosuhteissa, J01ssa ihmistyönä 
tehtävän erilliskaadon kausikorotukset 
eivät ylitä kausikorotusluokkaa 2. 

Kausikorotusluokassa 3 rajarungonkoko, 

Kust annossäästö. mk/•3 
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don ko~eellis taminen on kannattavaa, on 
350 dm . Leimikon tiheyden on näissä 6 

olosuhteissa oltava vähintään 500 runkoa/ 
hehtaari. Vastaavat rajarung~nkoot kau-3 
siluokissa 4 ja 6 ovat 280 dm ja 160 dm . 

Lapin olosuhteissa, joissa leimikon run
gon keskikoko on pieni ja tiheys alhai
nen, joukkokäsittelyn avulla voidaan 
merkittävästi lisätä kaadon koneellista
misen kannattavuutta . Kannattavuus on 
sitä parempi, mitä paksummin on lunta, 
toisin sanoen mitä suurempi on kausikoro
tus. Kausikorotusten ollessa vähintään 
kausikorotusluokan 2 mukaiset kaato on 
kannattavaa koneellistaa leimikoissa, 
joissa3rungon keskikoko on suurempi kuin 
150 dm . 

Jos leimiko~ rungon keskikoko on pienempi 
kuin 150 dm , leimikko kannattaa saneera
ta ja sitten koneellistaa kaato. Sanee
rauksella voidaan vähentää pienen rungon
koen vaikutusta ja kaadon koneellistami
sella alhaisen tiheyden muutoin haital
lisia vaikutuksia. 

Jos korjuuketjun prosessori on Marttiini, 
pienenevät koko korjuuketjun laskennalli
set yksikkökustannukset 20 - 25 %. Jos 
tällaisen yksikön käytön kannattavuutta 
halutaan verrata edellä esitettyyn, lue
taan prosessorin tuotosnousu 20 prosentti
yksikköä paremmalta tuotoksenousutasolta. 
Se vastaa karkeasti prosessorin alhaisem
pia yksikkökustannuksia mainituissa olo
suhteissa. 

Tässä tarkastellun yksikön käyttämisen voi
daan todeta parantavan huomattavasti korjuu
ketjun kannattavuutta varsinkin Lapin olo
suhteissa , joissa koneellistamisen kannat ta
vuusraja leimi~<J>n rungon keskikoen suhteen 
pienenee 90 dm :n tuntumaan jo lumettoman 
maan olosuhteissa (kausiluokka 0). 
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Kuva 5. Kaato-kasauskoneen aikaansaama prosessori
työskentelyn kustannussäästö verrattuna ihmistyönä 
tehdyn erilliskaadon jälkeiseen työskentelyyn Lapin 
olosuhteissa. Maastoluokka 1 

PÄÄTE LMIÄ JA SUOSITUKSIA 

Tämän tutkimuksen ja siinä esitettyjen r11p
puvuuksien pohjana oleva kenttäaineisto on 
pääosin kerätty Lap·in olosuhteissa. Etelä 
Suomen olosuhteita koskevat tulokset ovat 
t ämän johdosta vain suuntaa antavia, sillä 
ajanmenekkejä ja niiden suhteita on sovel
lettu eteläsuomalaisiin leimikko-olosuhtei
S11n. Tulokset eivät välttämättä päde esi
merkiksi joukkokäsittelyn osalta. Myös 
maaston vaikutus Etelä-Suomen olosuhteissa 
saattaa olla toisenlainen kuin Lapin suh
teellisen homogeenisilla alueilla . 

Kaato-kasaus!wneen avulla näyttää olevan 
mahdollista tehostaa prosessorikorjuun 
kannattavuutta varsinkin vaikeissa lumiolo
suhteissa, joissa erilliskaato ihmistyönä 
on fyysisesti raskasta ja kallista. Tämä 
pätee erityisesti Lapin olosuhteissa . 

Leimikon valinnassa ja työn ennakkosuunnit
telussa on kuitenkin oltava erityisen huo
lellinen, sillä virhevalinnoilla ei todel
lisia kustannussäästöjä saavuteta. 
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The review deals with the economics of the 
feller-buncher in processor-based logging . 
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