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TYÖVAI KEUSTE KIJÖI DEN VAIKUTUS PALSTALLA 
TOIMIVIEN MONITOIMIKONEIDEN TUOTOKSEEN 

Lyhennelmä Metsätehon tiedotuksesta 345 

Antti Myllyniemi 

Kockums KS 8'15- '18 ATK ja Lokomo - tlsa '105 
LJ!'Osessol'in kliytttJtwtti~tokset ovat oL
Leet yh~ suuret (n. 30 ~ /h), kun Leimi
kon tigeys on 500 rounkoa/ha ja rungon koko 
0. 35 m . Ttl~ pienempitl puita ktJ.siteL~
essä Lokomo - tlsa tJrosessorin tuotos on 
hieman suurempi ja isompia puita ktJ.siteL
~sstJ. taas pienempi kuin Kockums-pro~s
sol'in tuotos. KäsiteL~sstJ. 0. 35 m :n 
puita VoLvo BM 985 Tvigg - prosessorin 
tuotos on 24 ~ ja VaLmet- prosessol'in tuo
tos 40 ~ pienempi kuin isojen prosesso
reiden tuotos. 

Kockums-prosessol'in yksikklJkus tannukset 
ovat oUeet aLhaisirmnt. KorkeCI1TJ1m1 han
kintahinnan vuoksi Lokomo - tlsa tJroses
sol'in yksikklJkustannukset nousevat 
KockumstJrosessorin kustannuksia hieman 
suure1717t'iksi . Suurermk28ta tuotoksesta 
huoLimatta TviggtJrosessorin yksikklJkus
tannukset ovat suurenrnat kuin Valmet
prosessorin. T~ aiheuttaa koneiden 
hankintahintojen suuri ero. Isojen pro
sessoreiden taLoudeLLisuutta parantaa 
vieLtJ. niiden suorittaman kasauksen parempi 
tytJjtJ.Lki, miktJ. aLentaa kuorma.juonnon 
kustannuksia. 

TUTKIMUSAINEISTO 

Aineisto kerättiin vuonna 1976 paaasiassa 
lumettomana aikana. Se käsittää 15 eri 
prosessoria. Koneet ovat työskennelleet 
kuusivaltaisissa leimikoissa , JOlssa on 
ollut kuusta keskimäärin 78 %, mäntyä 13% 
ja lehtipuuta 9 ~ . Käsiteltyjä pui~a on 
ollut 11 436 kpl eli yhteensä 3 098 m . 

KÄYTTÖTUNTITUOTOS 

Tehoajan osuus käyttöajasta oli keskimää
rin 91 % ja alle 15 min: n keskeytysten 
osuus 9 %. Keskimääräinen käyttötunti tuo
tos esitetään kuvassa 5 . Rungon koon kas
vaessa kaikkien koneiden tuotos kasvaa. 
Rungon koon vaikutus tuotokseen on saman
suuntainen myös muissa tiheysluokissa. 
Tehtäessä noin 3 m kuitupuuta ja sahatuk
kia kuusivaltaisessa leimikossa Kockums 
ja Lokomo - Ösa -prosessor~n tuotokset 
vaihtelevat 0.20 ... 0.40 w :n puita käsi
teltäessä 18 m3:stä 34 mj:iin käyttö-
tunnissa. Tvigg-prosessorin vastaavat 
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Kuva 1 . Kockums KS 875-78 ATK -pros~ssori. 
Valok. Metsäteho 

Kuva 2 . Lokomo- Ösa 705 -pros~ssori. 
Valok. Rauma-R~pola Oy 

Kuva 3. Volvo BM 985 Tvigg -pros~asori. 
Valolt. Kemi Oy 

Kuva h. Valn~t-prosessori. Valok. Valm~t Oy 

3 - 25 3 ... V 1 tuotokset ovat 15 m 3stR m ~11n Ja a -
met- prosessorin 11 m :stä. 20 m :iin noin 
5 m kuitupuuta ja sahatukkia tehtäessä . 

TYÖVAIKEUSTEKIJÄT 

Kaikkia prosessorityyppejä koskevia työ
vaikeustekijöitä ovat rungon koko, leimi
kon tiheys, maasto ja puulaji . 

Leimikon tiheyden kasvaessa yhdeltä työ
pisteeltä käsiteltävissä olevien puiden 
lukumäärä kasvaa. Tällöin puukohtaiset 
siirtymismatkat ja -ajat lyhenevät, mikä 
nostaa tuotosta . Lisäksi yhdessä työpis
teessä käsiteltyjen puiden lukumäärän kas
vaessa pystyy työvaiheita lomittava kone 
käyttämään tehokkaammin hyväksi lomittu
vuuttaan eli se pystyy käsitteleoään kah
ta tai useampaa puuta yhtäaikaisesti. 
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Kuva 5. Rungon ltoon vai.ltutus lt~tiltuntituotoltaeeo. 
Leinikon tih~ya 500 runlr.oa/ba, aaaatoluoltka 1 



TAULUKKO 1 Tih~yd~n vaikutus pros~ssor~id~~ 
tuotoks~~n. Rungon koko 0.30 m , 
maastoluokka 1 

Leimiko.n tih~ys, runkoa/ha 

Merkki ja t:yyppi 100 300 500 750 1 000 

Suhte~llinen tuotos 

Kockums KS 675-76 ATK 100 157 176 169 195 

Lokomo - Ösa 705 100 143 162 172 176 

Volvo BM 965 Tvigg 100 147 169 16o 164 

Valmet-prosessori 100 128 141 149 152 

Taulukossa 1 on esitetty eri konemerkkien 
suhteellinen tuotos eri tiheysluokissa. 
Tiheyden kasvaessa sykeperiaatteen mukaan 
toimivan Valmet-prosessorin suhteellinen 
tuotos kasvaa selvästi vähemmän kuin jat
kuvatoimisten prosessoreiden. Leimikon 
tiheys vaikuttaa eniten Kockums-prosesso
rin tuotokseen . Järeäpuustoisissa leimi
koissa on usein pieni tiheys, joka alen
taa muuten isoilla puilla syntyvää suur
ta tuotosta. 

Maasto vaikuttaa prosessoreiden siirtymis
nopeuteen . Esimerkiksi Lokomo- Ösa - pro
sessorin ~uotos on maastoluokassa 2 0 . 20 
... 0 . 40 m :n puita käsiteltäessä (tiheys 
500 runkoa/ha) 5 . 3 ... 4 .8% pienempi kuin 
maastoluokassa 1. 

Puulajeilla selvin ero syntyy havu- ja 
lehtipuun välille . Runkomuodoltaan mut
kaiset ja järeäoksaiset leht ipuut pienen
tävät tuotosta. Kaikilla koneilla lehti
puun käsittelyaika kasvaa jyrkästi , k~ 
runkojen koko on suurempi kuin 0 .15 m 
(kuva 6) . 

Työmenetelmistä on saatu vertailuaineistoa 
vain yhdestä konemerkistä, Tvigg-prosesso
rista. Siinä sama kulje taja on tehnyt 
noin 5-metristä ja 3 ... 4-metristR kuitu
puuta (kuva 7) . Tu~tos on 3 ... 4-metrisen 
teossa 0 . 20 ... 0 . 40 m :n puita käsitel-
täessä 6 .6 ... 1.2% pienempi kuin noin 5-
metrisen kuitupuun teossa . 

TULOSTEN TARKASTELU 

Prosessoreiden tuotoserot johtuvat konei
den ominaisuuksien vaihteluista. Tuotos 
ei yksin riitä selvittämään jonkin koneen 
soveltuvuutta . Lisåk.si on otettava huo
mioon mm . työjälj en ja työn laadun cerki
tys . Moni toimikoneella suoritetussa hak
kuussa eri koneiden karsintajäljet eivät 
olennaisesti eroa toisistaan. Syöttörul
lien piikit sen sijaan saattavat aiheuttaa 
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Rungon koko, ml 

Kuva 6 . Rungon koon vaikutus Lok01110 - Ösa 705 -proses
sorin tuotokseen eri puulajeilla. Leimikon tiheys 500 
runkoa/ha, maastoluokka 1 ( 3 m kuitupuu ja sahatukki) 

laatutappioita, varsinkin tukkipuulle . 
Piikkirullien painamat reiät saattavat 
rungon alttiiksi sinistymiselle ja hyön
teistuhoille . Tutkituissa koneissa on ol
lut piikkirullat muissa paitsi Valmet
prosessorissa, jossa on sykeperi~atteen 
mukaan toimiva karsinta ja katkonta. Puun 
apteerausta ja piikkirullien tukkipuulle 
aiheuttamia vaurioita ei tutkittu. Tukin 
ja kuitupuun kuormajuonnon kustannukset 
ovat suhteellisesti pienimmät isoj en pro
sessoreiden jäljiltä. 

Koneilla, joilla päästään suuriin tuotok
siin, usein myös hankintahinta ja muut 
kustannukset ovat suuremmat kuin pieni
tuotoksisilla koneilla . Kaikille tutki
tuille prosessoreille laskettiin mahdolli 
simman yhdenmukaisin perustein tuntikus
tannukset helmikuun 1977 hinta- ja kustan
nustason mukaan . Vuotuinen pP~työaika, 
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Kuva 7. Rungon koon vaikutus VolTo BM 965 T..-igg 
-proseasorin tuotokseen eri työmenete~issi . 
Leimikon tiheys 500 runkoa/ba, maastoluokka 1 
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vaihtoarvoprosentti ja poistoaika ym. ovat 
kaikilla koneilla samat . Taulukossa 2 
tarkastellaan keskimääräisiin tuotoksiin 
ja tavanomaiseen tuntikustannuslaskelmaan 
perustuen eri prosessoreiden keskinäistä 
taioudellisuutta. 

TAULUKKO 2 Prosessoreiden tuntituotos- , tunti
kustannus- ja yksikkökustannussuhteet o 
Leimikon ti~eys 500 runkoa/ha , rungon 
koko 0.35 m , maastoluokka 1 

Keskimo Keskimo Keskimo 

Merkki ja tyyppi k~tö- tunti- yksikkö 
tunti- kustan- kustan-
tuotokset nukset nukset 

Kockums KS 875-78 ATK 132 93 70 
Lokaoo - Ösa 705 132 100 75 
Volvo BM 985 Tvigg 11001 l1ool 100 
Valmet-prosessori 79 73 93 

Metsäteho Review 11/1977 

Kockums-prosessorin yksikkökustannukset 
ovat alhaisimmat . Korkeamman hankinta
hinnan vuoksi nousevat Lokomo - Ösa -pro
sessorin yksikkökustannukset Kockums-pro
sessorin kustannuksia hieman suuremmiksi. 
Suuremmasta tuotoksesta huolimatta Tvigg
prosessorin yksikkökustannukset ovat suu
remmat kuin Valmet-prosessorin. Tälliän ai
heuttaa koneiden hankintahintojen suuri ero . 

Prosessoreiden yksikkökustannukset on las
kettu kuvassa 5 (s. 2) esitettyjen käyttö
tuntituotosten mukaan. Koneiden työmene
telmät ovat poikenneet siten, että Kockums 
ja Lokomo - Ösa - prosessori ovat tehneet 
noin 3 m ja Tvigg- sekä Valmet-prosessori 
noin 5 m kuitupuuta ja sahatukkia. Kockums 
ja Lokomo - Ösa -prosessori ovat lisäksi 
lajitelleet pinotavarataskua käyttäen kui
tupuut ja sahatukit erilleen . Jos työme
netelmä ja lajitteluaste olisivat samat 
kaikilla koneilla , se parantaisi isojen 
prosessoreiden taloudellisuutta. 

EFFECT OF ~mK DIFFICUL1Y FACTffiS ON M OOTPUT OF 
r1JLTIPrnPOSE t-\1\CHII'JES OPERATHKl Itl THE etm!t!G AAEA 

Brief account of a study the detailed results of which are 
published in Metsäteho Report 3 5 . 
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