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ERI PROSESSORITYYPPIEN EDULLISUUS 

Markku Mäkelä 

P~~tehakkuuolosuhteissa keskikokoisilla ty6n
vaiheita lomittavilla prosessoreilla näytt~ 
olevan mahdollista p~~~ nykyisi~ isoihin 
prosessoreihin perustuvia yksikk6kustannuk
sia alhaisempiin yksikk6kustannuksiin. Kuor
mainprosessoreilla lienee mahdollista saavut
taa sovittujen yksikk6kustannusten taso . 
Keskikokoiset ja pienet ty6nvaiheita Lomit
tamattomat prosessorit eiv~t puolestaan 
vaikuta kannattavilta . 

Tutkimuksen tavoitteena oli määrittää eri
laisten prosessorityyppien taloudelliset 
käyttöalueet päätehakkuuolosuhteissa. 

Ensimmäiset Suomessa käyttöön yleistyneet 
prosessorit olivat pieniä (Pika 50, Pika 52 
ja Valmet) . Isot prosessorit (esim . Kockums 
KS 875-78 ATK, Lokomo - Ösa 705, Valmet 448) 
tulivat sittemmin ensin pienten rinnalle ja 
syrjäyttivät ne vähitellen. Viime aikoina 
monet koneenvalmistajat ovat siirtäneet 
monitoimikonetuotantonsa kokonaan tai ainakin 
pääosin keskikokoisiin (esim. Kockums 82-55, 
Marttiini , Rottne Snoken) ja osittain myös 
pieniin (esim. Bruunett) prosessoreihin . 

LASKENTAPERUSTEET 

Nykyiset monitoimikoneella tapahtuvan puuta
varanvalmistuksen maksut perustuvat isojen 
prosessoreiden käyttötuntikustannuksiin ja 
-tuotoksiin. Sovitut valmistusmaksut ovat 
isojen prosessoreiden painotettu keskiarvo . ' joka s~~ältää konemerkkien välistä yksikkö-
hintava~htelua suurimmillaan runsaat 20 %. 

Prosessorityypin kannattavan käytön edelly
tys on, että koneella valmistettavan puuta
varan yksikkökustannukset ovat samat tai 
alhaisemmat kuin nykyiset monitoi.mikoneella 
val~stettavan puutavaran yksikkömaksut vas
taav~ssa olosuhteissa . 

Eri prosessorityyppien mahdollisuuksia selvi
tett~~n määrittämällä kannat tavan käytön 
edellyttämä tuotostaso. Tämä saatiin voi
massa olevien monitoimikonemaksujen perus
tana olevien isojen prosessoreiden käyttö
tuntikustannusten ja maksuperustetutkimuk
sessa saatujen tuotosten avulla . Saatua 
tuotostasoa verrattiin koneelle suoritetuista 
aikatutkimuksista ja/tai kerätyistä seuran
ta-aineistoista saatuihin tuotostietoihin. 

Käyttötuntikustannusten laskemisessa sovel
lettiin maksusopimusneuvotteluissa Koneura
koitsijain Liitto r.y:n ja Met säalan Kulje
tuksenantajien sopimia perusteita seuraavasti : 

Ostohinta: myyjän ilmoittama (ajankohta 
helmi-maaliskuu 1980) 

Käyttötunnit, -aste, -ikä: neuvotteluissa 
sovitut 

Poltto-, ja voiteluai nekulutus: myyjän 
ilmoittama 

Korjaus- ja huoltokustannukset: keskiko
koisten ja pienten 80 % ison prosessorin 
kustannuksista 

Vaihtoarvoprosentti: uusi peruskone- neu
votteluissa sovittu; kunnostettu peruskone -
puolet sovitusta 

Palkka-, 
ylijäämä: 

hallintokustannukset ja toiminta
neuvotteluissa sovitut 

Vakuutukset: konemerkkikohtaiset. 

Vaadittava tuotostaso saatiin kertomalla ison 
prosessorin käyttötuntituotos kunkin monitoi
mikonetyypin ja ison prosessorin tuntikustan
nusten suhteella. Jos konetyypin saavutta
mat tuotokset ovat tätä paremmat, puutavaran 
valmistus on kyseisellä koneella edullisempaa 
kuin nykyisen valmistusmaksun perusteena ole
villa koneilla . 
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PROSESSORITYYPPIEN EDULLISUUS 

Eri konetyypeiltä vaadittava tuotostaso sel
viää kuvasta 1. 

Isot työnvaiheita lomittavat prosessorit saa
vuttavat vaadittavan tuotostason kaikissa 
olosuhteissa, 
tusmaksut on 
perusteella. 

koska voimassa olevat valmis
määritetty niiden tuotostason 

Keskikokoiset työnvaiheita lomittavat pro
sessorit ylittävät todennäköisesti vaaditta
van tuotostason ehkä aivan järeimpiä leimi
koita lukuun ottamatta. Koneilla on käytän
nössä saavutettu 5 - 15 % tavoitetta parem
mat tuotokset, mikä tietää 4 - 13 % alhai
sempia puutavaran valmistuksen yksikkökus
tannuksia. Koneiden käyttö aivan Jareim
missä leimikoissa voi aiheuttaa hankaluuksia. 

Keskikokoiset työnvaiheita lomittamattomat 
prosessorit eivät ole käytännössä saavutta
neet kannattavan käytön edellyttämää tuotos
tasoa, vaan ovat jääneet 10 - 15 % tämän 
alapuolelle. Jos kone ei lomita työnvaiheita 
siksi, ettei puun valmistus ole automati
soitu, minkä vuoksi koneen korjaustarve saat
taa olla pienempi, lienee konetyypillä mah
dollista saavuttaa korkeampi käyttöaste kuin 
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tuntikustannuksia laskettaessa on käytetty 
(isojen prosessoreiden käyttöaste). Kuiten
kin vaikka käyttöaste nousisi 75 - 80 %:iin, 
konetyyppi jäisi 5 - 10 % tavoitetuotostason 
alapuolelle. 

Pienikokoisista työnvaiheita lomittamatto
mista prosessoreista ei vielä tätä nykyä ole 
luotettavia tuotostietoja. On kuitenkin to
dennäköistä, etteivät ne saavuta kannattavan 
käytön edellyttämää tuotostasoa. Tämän kone
tyypin rasitteena tulevat vielä olemaan yli
suurista puista aiheutuvat lisäkustannukset . 

Kuormainprosessoreilla lienee mahdollista 
saavuttaa taloudellisen käytön edellyttämä 
tuotostaso. Leimikoissa olevien ylisuurten 
puiden koneille aiheuttamat lisäkustannukset 
tulee kuitenkin ottaa huomioon konemerkki
kohtaisina. Konetyyppi soveltunee kasvatus
hakkuuleimikoihin sekä keskirungoltaan pie
niin päätehakkuuleimikoihin. 

EDULLISUUTEEN VAIKUTTAVIA SEIKKOJA 

Selvityksessä tarkasteltiin monitoimikoneiden 
edullisuutta päätehakkuuolosuhteissa. Tulok
set eivät sovellu sellaisinaan kasvatushak
kuisiin . 

Päätelmät perustuvat tähän mennessä saatuihin 
kokemuksiin koneiden tuotostasosta. Eniten 
tuotostasovaatimukseen vaikuttaa koneen osto
hinta, jona laskelmissa käytettiin myyjien 
ilmoittamaa hintaa helmi-maaliskuussa 1980 . 
Koneiden hinnat voivat kuitenkin muuttua 
useasti vuosittain. Jos jonkin konemerkin 
hintakehitys poikkeaa muis ta, vaikuttaa se 
tuotostasovaatimukseen. Koneen ostohinnan 
nousu 100 000 markkaa aiheuttaa isojen pro
sessoreiden tuotokseen 3 . 5 - 4 . 0 %: n nousu
vaatimuksen, edellyttäen ettei muiden konei
den hinta nouse vastaavasti . Keskikokoisten 
ja pienten prosessoreiden osalta vastaava 
tuotostason nousuvaatimus on 4 . 3 - . 8 %. 

Päätelmiä tehtäessä koneiden käyttöasteiden 
on oletettu säilyvän nykyisellään (70 - 75 %) . 
Käyttöastetiedot perustuvat varsin pitkään 
käytössä olleiden isojen prosessoreiden seu
rantatietoihin. Uusien konemerkkien tullessa 
käyttöön on kuitenkin mahdollis ta, että 
alussa niiden käyttöaste on alhaisempi . Kun 
alkuvaikeuksista on päästy, käyttöasteet 
noussevat samalle tasolle. Korkeammat käyt
töasteet lienevät monitoimikoneilla vaikeasti 
saavutettavissa. 

KONEMERKKIVALINTAAN 
VAIKUTTAVIA SEIKKOJA 

Koneen koko 

Suomessa monitoimikonekorjuu tapahtuu nyt ja 
lähitulevaisuudessa pääosin päätehakkuissa, 
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Kuva 2. Konekorjuun ulkopuolelle jäävän kuutiomäärän osuus 
leimikon kokonaiskuutiomäärästä eri rungonkokorajoituksin 

joissa on lähes aina järeitä puita . Monitoi
mikoneilla korjattavissa kasvatushakkuulei
mikoissa on myös useasti järeitä puita. 
Eräissä uusimmissa, lähinnä Bruunett-, Finko-, 
Rottne Snoken ja Skogsjan-prosessoreissa, 
joissa karsiotaterien mukaiset puunkokora
joitukset ovat 36 - 43 cm, puun koko asettaa 
käytännössä rajoituksia . 

Kun monitoimikone ei saa valmistettua kaikkia 
leimikon puita, aiheutuu siitä lisäkustannuk
sia sekä ylisuurten puiden ihmistyönä teettä
misestä erilliskaadon yhteydessä että monitoi
mikoneella valmistettavan puutavaran yksikkö
maksun kohoamisesta leimikon keskirungon ja 
tiheyden pienentyessä . Lisäksi muun muassa 
työmaiden tarkempi valinta ja kahden valmis
tusmenetelmän rinnakkainen käyttö aiheuttaa 
Ylimääräisiä työnjohtokustannuksia, jotka 
eivät suoraan näy menetelmän kustannuksista . 

Rungonkokorajoitusten merkitys korjattavien 
leimikoiden kuutio- ja runkomääriin sekä 
Valmistuskustannuksiin on nähtävissä kuvista 
2 - 4. Tulokset on laskettu tyypillisistä 
etelä- ja pohjoissuomalaisista päätehakkuu
leimikoista käyttäen nykyisin (kesällä 1980) 
Voimassa olevia valmistusmaksutaul ukoita . 
Voidaan todeta, että esimerkiksi käytettäessä 
prosessoria, jonka maksimipuu on 36 cm, jäisi 
keskimääräisestä keskirungoltaan 300 dm3:n 
eteläsuomalaisesta leimikosta koneella käsit
telemättä 3 . 7 % kuutio- ja 1 . 0% runkomääräs
tä . Monitoimikoneella valmistetun puutavaran 
Yksikkömaksu nousisi tämän vuoksi 3 %. Poh
joissuomalaisessa, keskirungoltaan 150 dm3 :n 
leimikosta jäisi puolestaan konevalmistuksen 
ulkopuolelle 7 . 0 % kuutio- ja 1 . 2 % runkomää
rästä. Monitoimikoneen valmistusmaksuja tämä 
nostaisi 6 %. Suurempi vaikutus pohjoissuoma
laisessa leimikossa johtuu sikä läisten leimi
koiden selvästi laajemmas ta runkojeo l äpimit
tajakaumas ta. 
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Kuva 3. Konekorjuun ulkopuolelle jäävien 
runkojen osuus leimikon kokonaisrunkomää
rästä eri rungonkokorajoituksin 
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Kuva 4. Rungonkokorajoitusten vaikutus 
monitoimikoneval istuksen yksikkökustan
nuksiin 
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Tulokset osoittivat, että alhaiset rungon
kokorajoitukset tulevat aiheuttamaan hanka
luuksia ja lisäkustannuksia monitoimikone
korjuuseen. Tavoitteena voisi olla, että 
koneet kykenisivät valmistamaan samankokoi
sia (50 - 60 cm:n) puita kuin nykyiset isot 
prosessorit. 

Syöttö Ia itteet 

Monitoimikoneiden erilaiset syöttölaitteet 
ovat aiheuttaneet erisuuruisia mekaanisia 
vaurioita sahatavaralle. Syöttölaitteet 
ovat kuitenkin kehittyneet. Selvityksessä 
mukana olleet monitoimikoneet kuormainproses
soreita lukuun ottamatta ovat tätä nykyä 
saatavissa kumirullasyöt öllä varustettuna. 
Kuormainprosessoreiden luontaisella käyttö
alueella ovat valmistettavat rungot suurim
maksi osaksi kuitupuurunkoja , joiden vauri
oitumisella syöt t ölaitteissa ei ole merki
tystä . Sahatukkeihin voi tosin tulla saha
tavaran arvoa alentavia vaurioita. 
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Muuttaminen harvesteriksi 

Tätä nykyä prosessorivalintaan vaikuttaa muun 
muassa mahdollisuus muuttaa kone kaatopäällä 
varustetuksi harvesteriksi . Tällöin perus
koneelta ja kuormaimelta vaaditaan kuitenkin 
riittävää järeyttä . Kaatopään asentaminen 
on nykyään mahdollista kaikkiin isoihin sekä 
eräisiin keskikokoisiin prosessoreihin . 

Muita seikkoja 

Jos moni toimikone työskentelee alueella, 
jossa päätehakkuuleimikoiden keskirunko on 
pieni tai konetta käytetään osittain myös 
kasvatushakkuissa , on eduksi, jos kone pys
tyy puiden joukkokäsittelyyn . 

Monitoimikoneiden tulisi olla ominaisuuksil
taan sellaisia, että niillä voidaan toimia 
maastoltaan ja puustoltaan kaikenlaisissa 
leimikoissa. Tällöin työmaiden väliset siir
rot voitaisiin minimoida . 

Konemerkin valinnassa joudutaan ottamaan 
lisäksi huomioon koneen huoltoon sekä kone
hankinnan rahoitukseen liittyviä asioita. 

ECONQ\1ICALNESS OF DIFFERENT PROCESSOR TYPES 

It appears possible with medium-sized 
processors which overlap the work phases to 
acbieve in final-cutting conditions unit 
costs that are lower than those of the large 
processors on which the agreed unit costs 

are based . It may be possible for loader 
processors to acbieve the level of the agreed 
unit costs . On the other hand , medium-sized 
and small processors which do not overlap 
the work phases do not appear to be profit
able . 
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