
Puunkaato-
opas

Ongelmapuiden poistaminen 

on kovaa työtä. Se vaatii 

jatkuvaa fyysisen kunnon 

ylläpitoa ja rautaista 

ammattitaitoa varusteineen.

Tähän oppaaseen olemme Tähän oppaaseen olemme 

koonneet asioita, joiden 

pohjalta voit arvioida 

pihapuidesi kaatoa. Oppaan 

avulla saat selville, mitä on 

hyvä huomioida ennen 

kaatoon ryhtymistä.



1 Turvallisuus

Pihapuiden ja ongelmapuiden kaatamisessa on kysymys aivan 
jostakin muusta kuin metsän kaatamisesta tai taimikon
harventamisesta.

Vaikeissa kaadoissa täytyy
huomioida erityisesti turvallisuus.
Turvallisuus syntyy monista
pienistä asioista, kuten varusteista,
välineistä, yhteistyöstä, ennalta-
ehkäisystä ja ammattitaidosta.

Vaikeimmat puut poistetaanVaikeimmat puut poistetaan
kiipeilemällä ja pätkimällä koko
puu pystyyn. Tällöin joudutaan
monesti oksat ja runko laskemaan
alas köysillä, josta syntyy omat
haasteet.

MoottorisahatyössäMoottorisahatyössä voi sattua monenlaisia tapaturmia mikäli esim. 
sahan turvalaitteet ovat epäkunnossa. Asianmukaisten 
turvavarusteiden tai ammattitaidon puute aiheuttaa myös 
tapaturmia. Esimerkiksi puun karsimisessa tulee käyttää oikeita 
työmenetelmiä tarvittavaa varovaisuutta noudattaen.

Tavallisesti karsintavaiheessa sattuu eniten takapotkuvahinkoja 
terälaipan kärjen osuessa oksaan, runkoon, kiveen tai maahan.



Myrskytuhopuissa loukkaantumisvaara on moninkertainen.
Erityisosaamista ja kalliita varusteita vaativat työt on
järkevää teettää ammattilaisilla. Työskentelemällä
pienimmän riskin periaatteella voidaan toimia
ilman vahinkoja ja mikä parasta, tehokkaasti!

Turvallisuus

Tärkeimpiä varusteita:

• kuulo- ja silmäsuojin varustettu
  kypärä
• viiltosuojatut housut tai haalarit
• viilto- ja puristumissuojatut
   turvasaappaat

Muut apuvälineet:

• kiilat• kiilat
• kaatorauta
• piikkikengät
• nostokoukut tai -sakset
• konkeloliina
• köydet
• lenkit
• alaslaskulaite• alaslaskulaite
• väkipyörät
• vetoliinat
• valjaat
• lanneköydet
yms.



2 Tehokkuus

Tehokkuus syntyy siitä, kun toiminta on hyvin suunniteltua ja 
kaikki tietävät tehtävänsä.

Käyttämällä oikeita varusteita ja välineitä saadaan tehokkuutta
kasvatettua entisestään. Varusteiden ominaisuudet ja laatu ovat 
suhteessa niiden hintaan. Niinpä kalleimmat varusteet onkin 
tarkoitettu yleensä ammattilaisille.

Turvavarusteista ei kannata silti tinkiä, sillä ne pienentävät
riskejä ja tuovat työhön myös käyttömukavuutta. Näin jaksetaan
tehdä myös koko työmaa loppuun ilman huonoistatehdä myös koko työmaa loppuun ilman huonoista
varusteista ja välineistä johtuvaa ennenaikaista väsymistä.

Ammattilaiset hallitsevat tehokkaat ja turvalliset työmenetelmät
sekä käyttävät ammattilaisten työvälineitä.



3 Tieto ja taito

Omien taitojen arviointi on tärkeää ja se kannattaa ottaa
vakavasti.

Lahot, varjostavat, roskaavat tai muuten
vaan epämieluisat puut saattavat häiritä.
Omat taidot kannattaa kuitenkin
arvioida huolellisesti ennen
kaatojen tekemistä.

Kotivakuutus ei todennäköisesti
korvaa, mikäli lähdet kaatamaankorvaa, mikäli lähdet kaatamaan
itse riskipuuta ja sattuu vahinko.
Tällöin on kysymyksessä harkiten
tehty teko ja aiheutuneen vahingon
kustannuksista huolehtiminen jää
yleensä tekijän vastuulle.



4 Ammattilaiset

Haluatko olla varmasti tyytyväinen lopputulokseen?
Ota huomioon seuraavat seikat.

Kannattaa hyödyntää myös mahdollisuus ammattilaisten työstä 
saatavaan kotitalousvähennykseen!

Hyvin suunniteltu kokonaisuus, lupien hakeminen asemakaava-
alueella, sujuvasti hoidettu kaato, risujen poisvienti työn jälkeen 
kierrätykseen, kantojen jyrsintä ja loppusiivous takaavat varmasti 
tyytyväisyytesi.



5 pihakuntoon.fi

Miltä ongelmapuiden kaataminen vaikuttaa?
Oletko jyrkästi samaa tai eri mieltä?

Kun pihanne puut poistetaan turvallisesti, saatte luottavaisesti nauttia 
huolettomista yöunista pelkäämättä puiden kaatuvan talonne päälle. 
Puita poistettaessa myös pihan hoito helpottuu ja valo lisääntyy.

Ongelmapuiden kaatoja voi tehdä itsekin, mutta yleensä paras tulos 
saavutetaan helposti ja varmasti ilman riskejä ulkopuolisen 
ammattilaisen toimesta.

Pihakuntoon.fiPihakuntoon.fi ammattilaiset ovat valmiita auttamaan. Mikäli opas 
herätti ajatuksia puunkaatoihin liittyen ja haluat välttyä kaatoihin 
liittyviltä riskeiltä, niin ole yhteydessä!

puh. 050 5242 769
info@vihertyoniskanen.fi

Jaakko Pasanen
Toimitusjohtaja


