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Kuva 1. Lokomo- kaato- kasauskone työssä. Molemmat valok. Metsäteho 
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YLEISTÄ 

Koneellinen kaato on lis ääntymässä . Nykyisin 
3 % kaikesta puutavarasta on koneellisesti 
kaadettua. Se on noin 20 % kaikesta moni
toimikoneilla suoritetusta korjuusta. Kaato
koneista suurin osa on harvestereita, jotka 
myös karsivat ja kasaavat . Loput ovat eril
lisiä kaato-kasauskoneita: 1970-luvulla käyt
töön otettuja pyöräalustaisia ja 1980-luvun 
tela-alustaisia. 

Kaivukonealustainen kaato-kasauskone on va
kaampi ja ulottuvampi ja se liikkuu lumessa 
paremmin kuin pyöräalustainen kaa t o-kasaus
kone . Toisaalta sen liikkuminen lumettomana 
aikana on hankalampaa. Kaivukonealustan 
käytön taloudellisuutta lisää se, että sen 
hankintahinta on halvempi kuin metsäkoneiden . 
Talvella osa kaivukoneista on säännöllisesti 
ilman työtä, joten hankkimalla niihin kaato
kasauslaite niillä olisi työtä ympäri vuoden . 

Varsinaisia kaatolaitteita on toimintaperi
aatteeltaan kolmenlaisia. Vanhimmissa on 
giljotiinityyppiset leikkaavat terät . Aluksi 
näitä laitteita käytettiin kaikenkokoisten 
puiden kaatoon. Kun leikkuuterän sahapuihin 
tekemien halkeamavaurioiden merkitys havait 
tiin, alettiin niillä kaataa vain kuidutet
tavaksi meneviä puita. Leikkuuteräratkaisu 
on varmatoimineo eikä vaadi paljon huoltoa. 

Puiden halkeamavaurioiden välttämiseksi otet
tiin käyttöön ketjusahaan perustuvat kaato
laitteet. Niissä on moottorisahan terä
levyn ja teräketjun kaltainen, mut ta yleensä 
järeämpi terä . Ketjusahakaatolaitetta käy
tettäessä rungot eivät yleensä vaurioidu . 
Terä on kuitenkin arka kaatokohdassa olevil
le kiville, hiekalle ja muille epäpuhtauk
sille sekä itse kaadossa syntyville j änni
tyksil l e. Ketjusahakaatolaitteella paas
tiin runkojen vaurioitumisesta, mutta terä
ketjun ja terälevyn hoito- ja huoltokustan
nukset suurenivat melkoisesti . 
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Kuva 2. Lokomo-kartiokaatolaite . 
Va lok. Rauma-Repola Oy 

Uu sin vaihe kaatolaitteen kehittelyssä on 
kartiokaatolaite, jossa on pyritty yhdis
tämään edellä mainitut hyvät ja eliminoi
maan huonot puolet . Tässä laitteessa kaato
sahauksen suorittaa sahanterämäisesti ham
mastettu leikkaava terä (kuva 2) . Runkovau
rioita ei synny tai ne jäävät pieniksi. 
Terä ei ole arka vaurioitumaan ja sen huol
lontarve on vähäinen . Laite ei käytä terä
öljyä, joten sitä ei joudu maastoon . Kaato 
laitteessa ei ole nopeasti liikkuvia osia, 
jotka voivat aiheuttaa työturvallisuusris 
kejä. 

TEKNISIÄ TIETOJA 

Lokomo- kartiokaatolaite on puomiin asennet
tava kaato-kasauslaite . Niitä oli vuoden 
1984 alussa käytössä 1 4 . Laitetta on saa
tavissa kolmea kokoa: L 450, L 500 ja L 600 . 
Numero tarkoittaa suurinta kaatoläpimittaa 
millimetreinä. Rinnankorkeusläpimitoiksi 
kantoläpimitat voidaan muuntaa kertoimella 
0 . 75 . 

Kartiokaatolaitteen terän paksuus on 8 mm . 
Tyyppi L 450 painaa 800 kg, L 500 ja L 600 
1 000 kg . Useiden puiden kaatoa varten tut
kittuun laitteeseen, tyyppiä L 600, oli asen
nettu keräilylaite. Se mahdollistaa aikai
semmin katkaistuj en puiden pysymisen kaato
laitteessa seuraav ia puita kaadettaessa. 

Lokomo- kartiokaatolaite voidaan asentaa 
kaivukoneeseen, jonka moottoriteho on vähin
tään 65 kW ja massa 15 t . Tutkimuksessa ko
neyksikön alustakoneena oli Lokomo T 325 B 
-kaivukone. Sen moottoriteho oli 74 kW ja 
työpaino tutkimuksen aikaisin varustuksin 
20 . 8 t . Koneen ulottuvuus oli 5 . 5 - 9 . 0 m. 

Lokomo-kartiokaatolaitetta markkinoi Lokomo 
Forest Oy , j oka myös vastaa sen valmistuk
sesta . Perusmallien h innat 1 . 1.1984 o l ivat 
140 000 - 1 60 000 mk mal l in mukaan. 

TUTKIMUSAINE ISTO 

Tutkimusaineisto kerä tt i in Veit s iluo to Oy : n 
työmaalta Keminmaa l ta 7 . - 11 .11 .1983. Lunta 
oli 10 - 20 cm . Tutkimus suoritettiin vi i 
dess ä kohteessa . 

Runkoj en Leimikon Maasto-
Kohde kesk~koko, tiheys, luokka 

dm runkoa / ha 

1 1 67 563 1 - 2 
2 1 46 85 7 1 
3 148 1 078 2 
4 248 1 306 1 - 2 
5 162 1 977 1 

Ainei~to käs itti yh teensä 1 369 runkoa eli 
258 m . 



TU LOKSIA 

Ajanmenekki 

Rungon koko 

Kaivukoneeseen asennetun Lokomo-kart iokaato
laitteen puunkäsittelyaikoihin rungon koko 
vaikutti selvästi vähemmän kuin muiden moni
toimikoneiden puunkä sittelyaikoihin, kun 
rungot olivat pieniä ja keskikokoisia. Ajan
menekki lisääntyi runkojen koon kasvaessa 
lähinnä kaatovaiheessa (kuva 3). Järei tä 
puita kaadettaessa kaatoaika lisääntyi nope
asti . Tutkitulla koneella oli vaikeuksia 
yli kuutiometrin puiden kaatamisessa . 

Leimikon tiheys 

Leimikon tiheys vaikutti kaato-kasauskoneen 
ajanmenekkiin (taulukko 1) hieman vähemmän 
kuin prosessori- ja harvesterityyppisten 
monitoimikoneiden ajanmenekkiin k3skimäärin , 
kun runkojen koko oli alle 500 dm :n. Järe 
ämpiä puita kaadettaessa vaikutus oli suun
nilleen sama . 

TAULUKKO 1 Le i mi kon tiheyden vaikutus ajanmenekkiin 

Rungon koko , Le i mi kon t iheys , runkoa/ha 

dm3 500 
1 

700 
1 

900 1 1 100 1 1 500 

Suht eellinen aj anmenekki , % 

< 500 100 98 97 96 95 

> 501 100 99 98 97 96 

Leimikon tiheyden väh ä inen vaikutus kaato
!~sauskoneen ajanmenekkiin johtui siitä, 
että työpisteiden v ä liset siirtymismatkat 
olivat lyhyitä ja ty öpisteissä k äsiteltäviä 
puita oli paljon. 

Maastoluokka 

Maastoluokan vaikutus oli 2 - 6 prosentti
yksikköä suurempi kuin muita monito i mi konei 
ta käy tett äess ä (taulukko 2) . Ma a s t on vai
kutus samassa maa s toluokas s a vo i ka i vukone-

TAULUKKO 2 

Rungon koko 

dm 3 

< 300 

301 - 500 

> 501 

Maas t oluokan vaiku t us ajanmenekkiin 
(100 z maas t oluokka 1) 

Leimikon t iheys , r unkoa /ha 

500 
1 

700 
1 

900 1 1 100 1 l 500 

Suh t eellinen ajanmenekki maastoluokassa 2 . 

109 108 106 106 104 

108 107 106 105 104 

107 106 105 104 103 

% 

Ajanmenekki, 
cmin/runko 
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Kuva 3. Työnvaiheittainen ajanmenekki (leimikon 
tiheys 500 runkoa/ha . maastoluokka 1) 

alustaista kaato- kasauslaitetta käytettäessä 
vaihdella paljonkin. Metsätraktorin perus
teella luokiteltava maasto ei ota huomioon 
tela-alustaisen koneen liikkumisvaikeuksia . 

Tutkimustyömaalla toisen maastoluokan aihe
utti kivikkoinen pintamaasto. Kivikko on 
telakoneelle vaikein mahdollinen liikkumis
paikka. Maastoluokituksen muut ominaisuudet, 
kantavuus ja kaltevuus, eivät puolestaan 
haittaa kaivukoneen liikkumista läheskään 
niin paljon kuin metsätraktorin liikkumista. 
Näin ollen olisi syytä harkita tela-alustai
sille kaato-kasauskoneille soveltuvan maasto
luokituksen käytt öönottoa . 

Joukkokäsittely 

Tutkittu kartiokaatolaite oli varustettu 
keräilylait t eella , joka mahdollisti useiden 
puiden kaatamisen ja säilyttämisen kaato
laitteessa ennen kasausta. 

J oukkokäsittelyn aste riippuu leimikon ti
heydestä ja runkojen koosta. Toistensa 
lähellä olevat sopivankokoiset puut lisää
vät , kun taas liian järeät vähentävät mah
dollisuuksia käsitellä niitä joukoittain . 
Koneen kuljettaja ei ollut t äysin tottunut 
joukkokäsittelyyn, joten se jäi vähäisemmäk
si, kuin teknisesti olisi ollut mahdollista . 

Leimikon tiheyden vaikutus joukkokäsittelyyn 
saatiin selville , kun verrattiin nelj ä ä puus 
toltaan samankokoista kohdetta keskenään . 
Viidettä , puustoltaan selvästi Jareämpaa 
kohdetta on pidett äv ä yksitt ä ishavaintona . 
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Kuva 4. Joukkokäsittelyn vaikutus 

Ajanmenekki pieneni joukkokäsitt elyssä 9 -
17 %, ~un leimikon rungon keskikoko oli noin 
150 dm (kuva 4) . Silloin käsi t eltiin yksin 
puin 57 - 73 % kaikista rungois t a ja 72 - 85 
prosenttia taakoista . Järeäpuustoisemmassa 
kohteessa joukkokäsittelyn as t e ja ajanme
nekki pienenivät selvästi vähemmän . 

Talvi 

Tutkimus tehtiin syystalvella , kun lunta 
oli 10 - 20 cm. Näin siitä ei saatu sel
ville talven ja lumen vaikutusta . Metsäteho 
on aiemmin tutkinut vastaavaa kaivukone
alustaista Lokomo- kartiokaatolaitetta sekä 
kesällä että talvella (Metsätehon tiedotus 
379) . Sen tulosten mukaan kaato- kasaus
koneen työskentely ei hidastunut 80 cm:n 
lumessa lumettomaan aikaan verrattuna , koska 
kaatolaite on helppo painaa lumen läpi aivan 
puun tyvelle. 

Tuotokset 

Aikatutkimuksen tulosten perusteella kaivu
konealustainen Lokomo- kartiokaatolaite käsit
teli tehotunnissa, joka ei sisällä minkä1n
laisia keskeytyksiä, yli 100 alle 650 dm :n 
runkoa (kuva 5) . Sitä suurempien runkoj en 
määrä pieneni hyvin nopeasti, koska niiden 
kaato oli vaikeaa. Sen vuoksi kuutiomet
reittäinen tuotoJ laski, kun rungon koko 
lähestyi 1 000 dm :ä . 
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Kuva 5. Tehotunneittaiset runkomäärät <leimikon 
tiheys 500 runkoa/ha. ma astoluokka 1) 

Tehotuntituotokset muutetaan käyttötunti
tuotoksiksi lisäämällä ajanmenekkilukuihin 
alle 15 min:n keskeytysajat . Tutkimusai
neiston keruun aikana alle 15 min:n keskey
tysten osuus käyttöajasta oli 9 . 6 %, josta 
kuljettajan lepoa oli 5 . 6 %, huoltoja 0 . 7 % 
ja muita erittelemättömiä keskeytyksiä 3 . 3 %. 

Kannon korkeus 

Tutkimuksessa ei mita ttu Lokomo-kartio
kaatolaitteen jättämien kantojen korkeuksia . 
Metsähallituksen kehittämisjaosto on tutki
nut aiemmin vastaavan kaatokoneen jättämien 
kantojen korkeuksia talvella, kun lunta on 
ollut 60 cm (Koeselostus 183) . 

Lokomo-kartiokaatolaitteen jälkeen kannot 
olivat matalampia kuin hakkuumiesten jälkeen 
samoissa olosuhteissa. Ero oli keskimäärin 
5 - 9 cm kannon koon mukaan. Erot olivat 
suurimmat isoissa kannoissa, joissa jäävän 
puuaineen määrä on suurin. 

Lumettomalta ajalta ei vastaavaa vertailua 
ole. Metsätehon selvitysten mukaan kantojen 
korkeuserot eivä t ole muiden koneellisten 
kaatomenetelmien ja hakkuumies ten jälkeen 
olleet kuitenkaan lumettomaan aikaan merkit
t äviä . Erot ova t suurimmat nimenomaan tal
vella . 



KAATO-KASAUSKONEEN KÄYTÖN 
TALOUDELLISUUS 

Kaato- kasauskoneen käytön kannattavuus muo
dostuu kaato- ja kasauskustannuksista sekä 
kasauksen prosessorille aiheuttamasta hyö
dystä . Prosessorille kasauksesta koituva 
hyöty on jonkin verran suurempi, jos pro
sessori pystyy valmistamaan useita runkoja 
samanaikaisesti. Metsätehon tutkimusten mu
kaan prosessorilta menee puutavaran valmis
tukseen kaato-kasauskoneen jälkeen yksin
puin-käsittelyssä keskimäärin 25 - 35 % vä
hemmän aikaa ja joukkokäsittelyssä 35 - 40 % 
vähemmän aikaa kuin hakkuumiehen suorittaman 
erilliskaadon jälkeen . 

Metsätehossa on tutkittu kaadon koneellista
misen kannattavuutta. Siinä on vertailtu 
puutavaran valmistuksen yksikkökustannuksia, 
jotka on laskettu tutkimuksissa mitattujen 
tuotosten ja eri konetyypeille samoin perus
tein laskettujen käyttötuntikustannusten 
avulla . 

Selvityksen mukaan kaato-kasauskoneen ja 
tavanomaisen prosessorin muodostaman ketjun 
taloudellisuus parani muihin vaihtoehtoihin 
verrattuna, kun rungon koko suureni. Mene
telmä oli edullisempi kuin erilliskaadon ja 
tavanomaisen prosessori~ vaihtoehto, kun 
rungot olivat yli 200 dm :n, ja edullisempi 
kuin erilliskaadon ja kuormainprosessorin 
menetelmä, kun rungot olivat yli 300 - 400 
kuutiodesimetrin. Se oli myös edullisempi 
kuin tavanomainen harvesteri, kun rungot 
olivat pieniä ja keskikokoisia . Järeän run
gonkoen osalta ei ollut merkittäviä kustan
nuseroja. Mene t elmä oli kuormainharvesteria 
kalliimpi aivan järeitä runkoja lukuun otta
matta . 

Vertailut koskivat prosessorin suorittamaa 
yksin-puin-käsittelyä . Prosessorin ja/tai 
kaato-kasauskoneen suorittama joukkokäsit te
ly tekisi menetelmän hieman edullisemmaksi . 

Metsäteho Review 4/1984 

Kaato- kasauskoneen ja prosessorin ketju on 
talvella suhteellisesti edullisempi kuiri lu
mettomana aikana. Toisaalta tässä ketjussa 
työmaiden väliset siirrot aiheuttavat sel
västi enemmän kustannuksia kuin muissa vaih
toehdoissa ; siirrettävänä on kaksi konetta, 
tela-alustainen kaato-kasauskone vaatii lave
tin lyhyilläkin siirtomatkoilla ja siirrot 
lisäävät korjuuketjun kustannuksia varsinkin 
pienissä leimikoissa toimittaessa . 

PÄÄTELMIÄ 

Kaato-kasauskonetta ei Suomen oloissa ole 
syyt ä tarkastella yksittäisenä koneyksikkönä , 
vaan kaato-kasauskoneen ja prosessorin muo
dostaman ketjun osana . Yhdistelmä on talou
dellisesti edullinen, kun toimitaan järeä
puustoisissa, isoissa leimikoissa. Sellaisia 
olosuhteita on vähän, koska järeäpuustoiset 
ja isot leimikot sijaitsevat eri osissa maa
ta. Talvella runsaan lumen aikana koneket
jun t aloudellisuus paranee. 

Perusteena kaato- kasauskoneen ja prosessorin 
muodostaman ketjun käytölle voi olla sen 
suuri tehokkuus . Kun lyhyessä ajassa tarvi
taan suuri korjuumäärä , t ällainen ketju on 
hyvä vaihtoehto. Talvi- ja mu iden leimikoi
den määrien epäsuhdetta voidaan kaato- kasaus
koneiden avulla lievittää: talvella kaivuko
neita käytettäisiin kaatotyössä prosessorin 
kanssa, kun taas sulan maan aikana ne teki
sivät varsinaista t yö t ään ja prosessori toi
misi yksin. 

Ka rtiokaatolaitteen taloudellinen käyttö 
edellyttää, että puut eivät merkittävästi 
vaurioidu kaatovaiheessa. Se vaatii oikeaa 
työskentelytekniikkaa ja terän kunnosta huo
lehtimista . Tässä tutkimuksessa vaurioita 
ei selvitetty . 

LOKOMO CONE CIRCLE SAW 

Test repor t on the device . 
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