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JOHDANTO 

Eri puutavaralajien suhteellinen ajanmenekki 
monitoimikoneella valmistuksessa on erilai
nen kuin hakkuumiehen suorittamana. Esi 
merkiksi kuusien käsittelyyn hakkuumieheltä 
menee enemmän aikaa kuin mäntyjen ja lehti
puiden . Monitoimikoneella valmistettaessa 
vastaavaa eroa kuusien ja mäntyjen välillä 
ei ole. Hitainta sen sijaan on lehtipuiden 
valmistus. 

Jos valmistuskustannukset jaetaan eri puuta
varalajeille koneellisessa hakkuussa mies
työvaltaisen hakkuun ajanmenekkien mukaises
ti, vaikeuttaa se korjuun kustannusvertailu
ja sekä vaihtoehtoisten menetelmien kehittä
mistä ja käyttöönottoa . Se voi johtaa jopa 
Virheellisiin päätelmiin jalostuksen kannat
tavuudesta. 

Seuraavassa esitetään, miten kustannukset 
eri puutavaralajeille pitäisi aiheuttamis
periaatteen mukaisesti jakaa monitoimikone
korjuussa. 

JAON PERUSTEET 

Tasapuolisin valmistuskustannusten jakamis
peruste on aiheuttamisperiaate . Silloin 
puutavaran koneellisen valmis tuksen kustan
nukset tulee jakaa sen ajanmenekin suhteessa, 
joka koneelta kuluu eri puutavaralajien val 
mistukseen . 

KÄYTETTY AINEISTO 

Ajanmenekkitiedot on saatu Metsä tehon moni
toimikoneiden maksuperustetutkimusten tulok
sista. Koska laskennassa käytetään kullekin 
konetyypille eri työnvaiheiden suhteellisia 

ajanmenekkejä, koneiden ja niiden tuottavuu
den kehittyminen eivät suuresti vaikuta kus
tannusjaon lopputulokseen . 

KUSTANNUSTEN JAKO 

Tukkien monitoimikoneella valmistuksen ajan
menekkiin sisältyvät tukkien osuus puun kaa
toajasta (harvesterilla) tai tuontiajasta 
karsintalaitteistoon (prosessorilla) , tukki
osan karsinta- ja katkoota-aika sekä tukki
puurunkoihin kohdistuvat siirtymis-, häiriö-, 
järjestely- ym. ajat. 

Kuitupuun valmistuksen ajanmenekkiin sisäl
tyvät runkokuitupuun valmistus sekä tukkipuu
runkojen latvakuitupuuosan osuus puun kaato
tai tuontiajasta, latvakuitupuuosan karsinta
ja katkonta-aika sekä siirtymis- ym. yleis
ajat. 

Jaon pääperiaatteet ovat : Tukkipuurunkojen 
osalta puun kaato- tai tuonti- sekä yleis
aikojen (siirtymiset, häiriöt, järjestelyt 
ym . ) voidaan katsoa kohdistuvan sama~a (kes
kimääräisenä) ajanmenekkinä (min/m ) tuk
keihin ja latvakuitupuuhun. Karsinnan ja 
katkonnan ajanmenekit j aetaan tukki-/kuitu
puuosan pituuksien suhteessa tukkien ja kui
tupuun kesken. Tämä pituussuhde poikkeaa 
Pohjois-Suomessa Etelä- ja Keski-Suomen suh
teesta. 

Kuitupuurunkojen käsittelyn kokonaisajan
menekki kohdistuu suoraan sellaisenaan val
mistettavaan puutavaralajiin . 

Eri puutavaralajien valmistuskustannusten 
jakokertoimet saadaan vertaamallj kunkin 
puutavaralajin ajanmenekkiä (min/m ) leimi
kon kokonaisajanmenekkiin. Kertomalla lei
mikon keskimääräiset koneellisen valmistuk
sen kustannukset kustannusjakokertoimilla 
saadaan eri puutavaralajien aiheuttamis
periaatteen mukaiset valmistuskustannukset . 
Laskennassa tarvittava leimikon kokonais
aj anmenekki saadaan painottamalla eri puu
tavaralajien ajanmenekit kyseisen leimikon 
puutavaralajeittaisil la puumäärillä. 
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SOVELLUS 

Monitoimikoneella valmistuksen kustannu sten 
jakomenetelmän testaamiseksi ja kokeilemisek
si Metsäteho on laatinut Mikro- Mikko- lait 
teistolla taulukkolaskentaohjelman, joka 
jakaa koneellisen valmistuksen maksun puu
tavaralajeille Etelä- ja Keski-Suomen (malli
tulostus) tai Pohjois-Suomen leimikoille . 
Laskentaohjelmaan tarvi t aan seuraavat syö~ tö

tiedot : 

Monitoimikonetyyppi, vaihtoehdot : 
kuormainharvesteri 
kuormainprosessori 
kaatopäällä varustettu prosessori 
tavanomainen prosessori 

Monitoimikoneella valmistuksen maksu : 
havupuulle 
lehtipuulle 

Runkolajeittainen kuu t iomäär ä ja keskikoko 
(tukkirungoista tukkiosa ja latvakuitupuu 
erikseen) 

Lisäksi tulosteen myöhemmän t arkas t elun hel
pottamiseksi voidaan an t aa : 

Leimikon tunnis t ami s t iedo t 
Leimikon rungon keskikoko 
Leimikon tiheys 
Maastoluokka 

HALLI TULOSTUS 

JAKOMENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN 

Mainitun kaltainen erillinen laskentaohjelma 
puutavaran koneellisen valmistuksen kustan
nusten jakamiseksi tullee kyseeseen vain sup
peassa käytössä, lähinnä kokeilu- tai kehit 
tämistyössä . Jakomenettelyn täysimittainen 
käyttö on paras toteuttaa yrityksittäin palk
kojen laskennan, kustannusten ja olosuhtei
den seurannan tai muun tietojärjestelmän 
osana. Silloin laskennassa tarvittavat tie
dot ovat jo valmiina järjestelmässä. Kustan
nusten jako voidaan silloin laskea joko auto
maattisesti tai haluttaessa . 

Valmiisiin järjestelmiin yhdiste t ty puutava
ran koneellisen valmistuksen kus t annusten 
jakolaskenta on jo käytössä muutamassa 
Metsätehon jäsenyri t yksessä . 

LISÄTIETOJA ASIASTA 

Lisätietoja jakomenettelystä , periaatteista 
ja/tai yksityiskohtaisista perusteista on 
saatavissa tetsätehosta Markku Häkelältä . 

-- = Syöttötieto ; * = Laskentatulos 

Hon i toim ikonee lla valmistuksen kustannusten jako puuta varal ajeille . 
Ete Ui -S uomen rungonosien pituus suht eita käyttävä versio. 

Kone no: 1: 1 = k.harv., 2 = k.p ros . , 3 = pros. , 4 2 kp.pros. 
Kuo rmainharvesteri 

Leimikko: 
Leim ikkot iedot: 

Esimerkk i 
Rungon keskikoko 289 dm3 
Leimikon t iheys ~ r /ha 
Maastoluokka ~ 

Yht . mk 

Valmi stL'Smaksut motolla: 17,92 mk/m3 havu 3 1835 , 30 32888,58 
T9,T2 lehti :3 40 , 70 778,18 

Valmistusmaksu keskim. * 17,95 mk/m3 yht. m3 1876,00 33666 , 76 

Ku i tupuu rungot dm3 m3 

Mä nty 3 62 42.7 
Kuus i 5 9b 1"6Tb 
Ko ivu 4 70 0.3 

Tukkipuurungot T~kkios a 3 Ku1tupuuo~a Koko ru~ko 
dm m dm m J dm /r 

Mä nty 260 368.8 81 115.7 10 341 
Kuusi 339 ~ 9B 257 .7 12 437 
Koivu Wi 24 . 9 11!9 15.5 12 493 

Monitoimikoneella valmistuksen kustannusjakoke rtoi met leimikossa 

Kerroin Valm.maksu Kerroin Va lm.maksu 

Mä ntytukk i * 0. 724 * 12,99 mk/m~ ~ntyku i tupuu * 1. 640 * 29 , 42 m /m~ 
Kuusitukki * 0.686 * 12,31 mk/m3 Kuusi ku i tupuu * 1. 653 * 29,67 m 1m3 
Koivutukki * 1. 134 * 20,35 mk/m Leht i ku i tupuu * 1.161 * 20,83 k/m 
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COSTS BY TIMBER ASSORTMENT IN MECHANIZED CUTTING 

The review ~eals with the division of costs 
by timber assortment in mechanized cu tting. 
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