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SELOSTE

JA

SIITÄ

KOKEMUKSET

KOKEILUN TAUSTA JA TARKOITUS

Metsätöitä rationalisoitaessa kehitettiin viime vuosikymmenen aikanaerityisesti puutavaran lähikuljetusta ja tehostettiin ihmistyövaltaisia~
kuumenetelmiä.

Ihmistyön tuottavuuden lisääminen edellyttää yhä kasva-

vaa koneiden käyttöönottoa ja sen mukaisia organisatorisia toimenpiteitä
myös puutavaran valmistuksessa.

Hakkuutyön raskaus sekä ergonomiset te-

kijät samoin kuin ihmistyön kustannusten konekustannuksia nopeampi kohoaminen pakottavat siirtymään koneelliseen puunkorjuuseen.

Odotettavissa

oleva työvoiman alitarjonta metsätöihin nopeuttaa myös koneellistamiskehitystä.
Täysin koneellistettu puunkorjuu poikkeaa sekä suoritustapansa ettäedellyttämäosa koulutustason ja organisaation puolesta totutusta ihmistyövaltaisesta korjuusta.

Tämän vuoksi oli välttämätöntä myös

Suomessa

päästä omakohtaisesti käytännössä kokeilemaan koneellistettua korjuutoimintaa ja monitoimikoneiden käyttöön perustuvia korjuuketjuja.

Näistä

syistä seitsemän Metsätehon jäsenyritystä päätti vuonna 1969 hankkia yhdessä monitoimikoneen.

Tällainen yhteistoiminta metsätalouden konehan-
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kinnoissa tapahtui nyt ensimmäisen kerran,
mään yrityskohtaisia investointeja

ja sillä pyrittiin

pienentä-

ja keskitetyllä kokeilulla kuitenkin

saamaan kaikille osakkaille tarpeelliset tiedot.
Kokeiluun osallistuivat Enso-Gutzeit Osakeyhtiö, Kajaani Oy, Kemi Oy, Oy
W. Rosenlew Ab, Oy. Wilh. Schauman Ab, G.A. Serlachius Oy ja Tehdaspuu Oy.
Konevalinnassa päädyttiin ruotsalaiseen

Logma T-300 -karsinta-kasausko-

neeseen, koska suomalaisia koneita ei silloin ollut saatavissa eivätkä muualla maailmassa valmistetut monitoimikoneet näyttäneet olevan maamme korjuuolosuhteisiin soveltuvia.

Valintapäätökseen vaikutti se, että Logma T-

300 oli ainoa ruotsalainen monitoimikone, jonka sarjavalmistus oli aloitettu, Ja että ruotsalaisten kokemukset sen ensimmäisistä 0-sarjan koneista
samoin kuin Logman peruskoneena olevasta Drivax-metsätraktorista olivat myönteisiä. Valmistajatehdas ilmoitti lisäksi, että koneeseen on myöhemminmahdollista liittää runkojen katkontalaite.
Koneen tekniset tiedot ja toimintaperiaate on esitetty Metsätehon katsauksessa 5/1969 ja työmenetelmät Metsätehon tiedotuksessa 304.
Logma-kokeilulla pyrittiin siihen, että käyttämällä konetta ympäri maata
mahdollisimman monet yhtiöt ja näiden henkilökunta saisivat kokemuksia koneellisesta puunkorjuusta sekä että osakkaitten välisellä informaatiolla
saadut kokemukset annettaisiin kaikkien tietoon.
Kone otettiin käyttöön 1969-05-14 ja myytiin takaisin Ruotsiin 197i>08-16.

2

KÄYTTÖKOKEMUKSET

2.1

Korjuuolosuhteet

Ruotsista saatujen tietojen mukaan siellä ei ilmennyt vaikeuksia Logma-koneen

työllistämisessä ja sopivien leimikoiden valitsemisessa.

on kuitenkin meillä toinen,
huonommat kuin Ruotsissa.

sillä korjuuolosuhteet ovat oleellisesti
Kokeiluissa todettiin,

pieni koko ja pitkät siirtomatkat
kitkatonta

työllistämistä.

Tilanne

rajoittavat

että etenkin leimikon

koneellisen korjuuketjun

Logman tyyppinen kone asettaa lisäksi varsin

suuret vaatimukset leimikon puuston tasaisuudelle.

Soveliain

leimikko

olisi kokemusten mukaan kuusikko, missä mahdollisimman suuri osa puustos-
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Maasto sen SlJaan ei aseta esimer-

kiksi metsätraktoreihin verrattuna kovin paljon suurempia vaatimuksia sopiville työmaille.

Kokemusten valossa näyttää kuitenkin siltä,

että kor-

juuolosuhteet hidastavat koneellistamista puutavaran valmistuksessa

huo-

mattavasti enemmän kuin metsäkuljetuksessa.

2.2

Työmaan suunnittelu

Logma-työmaan suunnittelussa on otettava huomioon, että koneen työskentelytavan vuoksi on tarkasteltava koko korjuuketjua eikä yksittäisiä työvaiheita tai koneita erikseen.

Työmaan yksityiskohtaisen suunnittelun perus-

tana on kuitenkin monitoimikone,
va huomioon.

Ja jo työmaan valinnassa tämä on otetta-

Koska koneen ja samalla koko korjuuketjun taloudellisuuden

kannalta on tärke ää saada Logman työskent ely mahdollisimman vaivattomaksi,
on suunnittelun lähdettävä sen ajourien määräämisestä.

Koneen työskente-

lytapa edellyttää -s.uunnattua kaatoa, jolloin työmaalle on laadittava vaihtoehtoiset kaatosuunnat.

Samoin on Logman kuljettajien tiedettävä, millä

tavalla puutavaran jatkokäsittely tullaan suorittamaan, jotta kasauksen
laatu vastaisi näitä vaatimuksia.

Kasauksen laatuhan riippuu olennaises-

ti siitä, katkotaanko rungot puutavaralajeiksi palstalla vai varastolla.
Koska useissa tapauksissa on välttämätöntä, että kaikki korjuuketjun eri
työvaiheet ovat käynnissä yhtäaikaa, edellytetään erityisen huomion kiinnittämistä työmaan majoitustiloihin sekä huoltomahdollisuuksiin.

On vält-

tämätöntä, että työmaalle päästään huoltoautolla samoin kuin se, että työmaalla on käytettävissä joko radiopuhelin tai aivan työmaan välittömässä
läheisyydessä puhelin.
Monitoimikonetyömaiden valintaan liittyen on kokemusten mukaan tärkeää,
että koneelle on valittu leimikot jo riittävän pitkälle ajanjaksolle
eteenpäin, jolloin työmaiden ketjutus voidaan suorittaa tarkoituksenmukaisesti ja välttää näin koneiden turhia siirtoja.

Lisäksi monitoimiko-

neiden tämänhetkinen käyttövarmuus asettaa suunnittelulle vielä sen vaatimuksen, että korjuuketjun muita työvaiheita varten on olemassa

vara-

työmaat, jolloin vältytään koko korjuuketjun kannalta liiallisilta seisokeilta.
Koska monitoimikonetyömaan suunnittelu poikkeaa tavanomaisesta, on tästä
suunnittelusta vastaavien henkilöiden koulutukseen kiinnitettävä erityis-

- 4tä huomiota.

Koulutuksessa on asetettava painoa monitoimikonetyömaiden

vaatimusten selvittämiseen sekä siihen, mikä merkitys hyvällä suunnittelulla on kalliin korjuuketjun kustannuksissa.

2.3

Työvoima

Työvoiman kannalta on tarkasteltava koko Logma-korjuuketjua, koska er1
työvaiheiden on liityttävä saumattomasti yhteen.

Tämän vuoksi olisi il-

meisesti paras vaihtoehto se, että korjuuketjusta huolehtisi
työryhmä.

aina

sama

Tällöin on kuitenkin vaikeutena koneen työmaille asettamista

vaatimuksista aiheutuva työskentely varsin laajalla alueella,
työntekijöillä ei ole mahdollisuutta käydä työssä kotoaan käsin.

jolloin
Tämä

lisää työvoiman huollolle asettamia vaatimuksia.
Monitoimikoneiden kuljettajien valinta on koneen taloudellisen käytön
kannalta tärkeää.

Kokemusten mukaan kuljettajilla pitäisi olla

koneen

käsittelytaidon lisäksi varsin perusteellinen asentajakoulutus ,

koska

valtaosan korjauksista

olisi

suorittaa kuljettaja.

Asentajakoulutus

järjestettävä joko valmistajan tai myyjän toimesta, ja näiden pitäisi antaa opetusta myös koneen oikeassa käytössä.

Logma- tehdas on järjestänyt

tämän tyyppisiä kursseja, joihin osallistuivat myös ensimmäiset suomalaiset Logma-kuljettajat.
Koska Logma joutui kiertämään vars1n laajalla alueella, ei kuljettajien
työssäviihtyvyys ole ollut samaa luokkaa kuin metsätraktoreiden kuljettajien .

Asiaa parantaisi ilmeisesti jossakin määrin työnantajan maksamien

kotona käyntien lisääminen.

Työskentelyviihtyvyyden parantamiseen olisi

eräs mahdollisuus käyttää samalla työmaalla kahta konetta yhtäaikaa kuten monin paikoin Ruotsissa tehdään.

Kuljettajien palkkaus on perustu-

nut työehtosopimusten mukaisiin tuntipalkkoihin sekä niin sanottuun urakkalisään .

Urakkalisä on määritetty koneen käyttöasteen ja keskimääräis-

ten tuotosten perusteella.
lut kuukausittain suuresti,

Koska koneen käyttöaste on kuitenkin vaihdelkuljettajien palkat ovat vaihdelleet voimak-

kaasti, mikä on joissakin tapauksissa vähentänyt mielenkiintoa työhön .

2.4

Koneen työtulokset

Tehokkuudeltaan kone on vastannut ennakko-odotuksia ja verrattuna eslmerkiksi Ruotsissa olevien koneiden käyttötuntituotoksiin meillä on päästy
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vähintään samoihin ellei keskimäärin suurempiinkin tuotoksiin kuin siellä.

Sen sijaan koneen vuotuinen työmäärä on jäänyt kaikkina käyttövuo-

sina selvästi odotettua pienemmäksi.

%,

käyttöaste, keskimäärin noin 32

Syynä tähän on ollut koneen pieni

minkä johdosta vuotuiset käyttötunti-

määrät ovat jääneet kaksivuorotyöstä huolimatta varsin
määrin 930 käyttötuntiin/v.

pieniksi,

keski-

Syynä alhaiseen käyttöasteeseen ovat olleet

lähinnä lukuisat korjaukset sekä koneen alustakoneessa että varsinaisessa
monitoimiosassa.

Huono käyttövarmuus on ilmeisesti osaltaan aiheutunut

kuljettajien vaihtuvuudesta sekä siitä,

että kaikki kuljettajat

eivät

olleet saaneet riittävää peruskoulutusta koneen korjaamiseen. Niin ikään
pyrkimys korkeisiin käyttötuntituotoksiin lienee alentanut koneen käyttövarmuutta.

Vaikkakin esimerkiksi hydraulijärjestelmien käyttöpaineet

ovat olleet valmistajan suositusten mukaisia, niitä alentamalla, mikä
olisi pienentänyt koneen liikenopeuksia, olisi pystytty parantamaan koneen kestävyyttä ja näin lisäämään koneen vuosittaista työmäärää.

Osa

korå~uksista

SMV

selittyy sillä, että Logman alustakoneena on käytetty

21 Super Drivaxia, joka konstruktioiltaan ja käyttövarmuudeltaan on ollut
selvästi heikompi kuin tavallinen Drivax.

Monitoimiosan hydrauliikka,

joka alun perin oli ranskalainen Hydro-Meca, ei tehtaan ilmoituksen mukaan ollut tarkoitettu jatkuvaan huipputyöskentelyyn.

Tästä syystähän

uudemmissa Logma T-310 -sarjan koneissa onkin siirrytty eri hydraulijärjestelmään.

Hydraulijärjestelmän vaihto suoritettiin myös Suomessa ole-

vaan koneeseen talvella 1971.

Korjausajan suuruuteen on vaikuttanut osal-

taan se, että Logmalla ei Suomessa ollut maahantuojaa ja se oli ainoa tällainen kone maassamme.
samme

Myöskään alustakoneella, Drivaxilla, ei ole maas-

järjestettyä huoltoa.

Kun kone on lisäksi kiertänyt ympäri maata,

on uusilla paikkakunnilla ollut vaikeaa löytää oikeat alan liikkeet, sopivat korjaamot jne.

Tämän vuoksi onkin ilmeistä, että haluttaessa pa-

rantaa koneen käyttövarmuutta on konevalinnassa aikaisempaa tarkemmin
otettava huomioon, mitkä mahdollisuudet on koneen huolto- ja korjaustoimintaan.

Käyttövarmuutta tarkasteltaessa on lisäksi huomattava, että ko-

ne on työskennellyt pääasiassa kaksivuorotyössä.

Tämä lienee

osaltaan

pienentänyt koneen kestävyyttä .
Koneen työtuotaksia tarkasteltaessa todettakoon vielä, että kone suorittaa vain karsinnan ja kasauksen.
suorittaa liian vähän työvaiheita;
taan .

On ilmeistä , että tällaisenaan kone
koneen pitäisi pystyä myös katkon-
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Pääomakysymykset

Koska Logman hankinnassa oli kyse varsin suuresta koneinvestoinnista,
siinä kokeiltiin ensimmäisen kerran eri yhtiöiden välistä yhteisomistusta.

Näyttää kuitenkin siltä, että monitoimikoneiden hankinnassa ei

kannata siirtyä tällaiseen järjestelmään, vaan on lähdettävä yrityskohtaisiin hankintoihin.

Tämä siksi, että yhteisomistus vaatii suuren yli-

määräisen organisaation ja joissakin tapauksissa se voi vaikeuttaa koneen työllistämistä.

On myös käynyt ilmi, että meille ei ulkomailta kan-

nata ottaa kallista 0-sarjan konetta, vaan on valittava jo sarjavalmistuksessa oleva käyttövarma kone.
Koska koneeseen on sidottu huomattavasti pääomaa, on välttämätöntä, että
myös koneen työstä vastaavia henkilöitä ja kuljettajia informoidaan koneen kustannustasosta sekä sen riippuvuudesta koneen käyttövarmuudesta.
Lisäksi on kiinnitettävä tästä syystä huomiota niihin keinoihin,

joilla

asianomaiset henkilöt voivat lisätä koneen käyttövarmuutta ja työtulokS1a.

Näyttää myös siltä, että vain yhden henkilön tulisi huolehtia

Ja

vastata koko korjuuketjun työllistämisestä.
Kokeilun yhteydessä kävi myös ilmi, että tavoitteena tulee olla saada
korjuusta vastaavat henkilöt suorittamaan leimikoittain kustannuslaskelmia vaihtoehtoisille korjuumenetelmille.
Kokeilu on lisäksi osoittanut, että haluttaessa päästä tehokkaaseen rationalisointiin hakkuussa ei riitä, että huomio kiinnitetään pelkästään
hakkuutyön kehittämiseen, vaaan samalla on kehitettävä myös muita
mintoja,

toi-

esimerkiksi ostoa .

..
2.6

Huolto- Ja korjaustoiminta

Logma-kokeilu osoitti selvästi ne vaikeudet, jotka monitoimikoneiden
käyttöönoton alkuvaiheessa rajoittavat tehokasta huolto- ja korjaustoimintaa.

Koska kone on rakenteeltaan ja teknisiltä ominaisuuksiltaan

huomattavasti metsätraktoreita monimutkaisempi, koneesta vastaavilta henkilöiitä vaaditaan melko perusteellista teknistä koulutusta. Koko koneen,
niin alustakoneen kuin monitoimiosankin, huolto- Ja varaosapalvelun tulisi olla yhden toiminimen hallussa.

Lisäksi kokeilu antoi viitteitä siitä,

- 7 -

mitä vaatimuksia lähinnä korjaamoiden tila- ja ammattitaitokysymyksille
tämän hinta- ja suuruusluokan kone asettaa.

Tässä suhteessa vaatimukset

ovat selvästi korkeammat kuin metsätraktoreiden osalta.

Koska koneita

oli Suomessa vain yksi kappale, ei kokeilulla pystytty selvittämään riittävästi sitä, kuinka suuria lisäinvestointeja monitoimikoneet aiheuttavat
huolto- ja korjaustoiminnalle metsätraktoreihin verrattuna.
Koska Logman tyyppinen monitoimikone Suomen olosuhteissa joutuu kiertämään melko laajalla alueella, koneen huollolta vaaditaan varsin suurta
joustavuutta.

Lisäksi on huollon ja korjausten nopeuttamiseksi välttämä-

töntä, että koneessa on radiopuhelin sekä suomenkieliset huolto-ohjeet
ja varaosakirjat.

2.7

Valvonta

Kokeilun yhteydessä saatiin vakiinnutetuiksi ja läpiajetuiksi ne valvontamuodot, jotka ovat välttämättömiä pyrittäessä koneen kannattavuuteen.
Tällaisista

koneista

on jatkuvasti kerättävä ajankäyttö-, korjaus- ja

kustannus- sekä tuotostilastoja.

Kaikki tilastot on raportoitava riit-

tävän useasti, vähintään kerran kuukaudessa, mieluummin kaksi kertaa kuukaudessa.

Koneen tehokkaan käytön kannalta on nyös tärkeätä, että työn-

johto seuraa tiiviisti koneen työskentelyä.

Tällöin pystytään jousta-

vasti järjestämään korjuuketjun muille työvaiheille oikea aikataulu.

3
3.1

SUORITETUT TUTKIMUKSET
Ajankäyttö-, korjaus-, tuotos- Ja kustannustilasto

Koneesta on koko kokeilun ajan kerätty tilastoja ajankäytöstä, korjauksista, tuotoksista ja kustannuksista. Kolmen toimintakauden osalta
koneen ajankäyttö jakautunut eri työvaiheiden kesken seuraavasti.
Pääkäyttöaika
Muu kayttöaika (siirrot)
Käyttöaika yhteensä

25.8 %

Korjausaika
Huoltoaika
~uu keskeytysaika

56.5 %

Keskeytykset yhteensä
Työaika yhteensä

6,6

II

32.4 %
5.5

II

5.6
67.6 %
II

100.0

%

on
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jolloin

mukaan ei ole laskettu peruskorjauksesta aiheutuneita työtunteja (304 h).
Korjauskohteista lukuisimmat ovat olleet alustakoneen moottorissa javoimansiirrossa sekä monitoimiosan hydraulijärjestelmässä.
Koneen työmäärä on kokeilun aikana ollut 44 186 k- m3 •

Käsitellystä puu-

määrästä kuusen osuus oli 73.6 %, männyn 19.9% ja lehtipuun 6.5 %. Koneen keskimääräinen tuotos on ollut 19 k-m3 /pääkäyttötunti ja yksikkö-

•

kustannukset 14,09 mk/k-m 3 .

3.2

Logma-korjuuketjututkimukset

Ensimmäisen toimintavuoden aikana suoritettujen tutkimusten perusteella
on tehty selvitys eri tekijöiden vaikutuksesta Logman ja siihen liittyvän korjuuketjun muiden työvaiheiden tuotoksiin (Metsätehon tiedotus
304).

Saatuj en tuotoslukujen ja kustannustietojen perusteella

Logma-

korjuuketjujen kustannuksia on verrattu vastaavien ihmistyövaltaisten
korjuumenetelmien kustannuksiin.

Tutkimusten mukaan Logman käyttö on
kannattavaa, kun käsiteltävien puiden koko on yli 0.4 k-m 3 j a koneen
käyttöaika vähintään 1 150 h/v.

Jos

leimikon yhteyte en voidaan järjes-

tää varastotilaa, näyttäisi olevan edullista katkoa karsitut rungot juonnon jälkeen varastolla.

3.3

Logman karsinnan laatututkimukset

Logman suorittaman karsinnan

laadusta eri puulajien osalta sekä karsin-

nan yhteydessä syntyneestä puunhukasta ja puuvaurioista tehdyt selvitykset, Metsätehon tiedotukset 306 ja 317, osoittavat,

että karsintajälki

on jonkin verran huonompaa kuin hyvän moottorisahakarsinna3 jälki, mutta

'

kuusen ja männyn osalta parempaa kuin tynkäkarsinta moottorisahalla .
Koivun karsintajälki sen sijaån ei aina vastaa edes tynkäkarsinnan laatua.
Puun kuoriutuminen on Logmaa käytettäessä ollut kuusella nila-aikana
noin 30

%,

mutta männyllä Ja koivulla vain muutaman prosentin .

ka on Logmaa käytettäessä ollut noin 1 %:n suuruusluokkaa,
esimerkiksi Pika 50:llä saatuja tuloksia,
torisahaa käytettäessä .

Puunhuk-

mikä

vastaa

mutta on suurempi kuin moot-

Puun vaurioitumin en on Logrnaa käytettäessä suu-
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kuin moottorisahaa käytettäessä,

mutta vauriot

ovat

kuitenkin

merkityksettömiä.

Yhteenvetona suoritetusta kokeilusta voidaan todeta, että sen avulla on

•

saatu luoduksi myönteisiä asenteita koneellistamista kohtaan ja se on antanut niitä kokemuksia, jotka ovat välttämättömiä, jotta hakkuun koneellistamista voidaan lähitulevaisuudessa edistää .

Samoin on kokeilun avul-

la pystytty välttymään yrityskohtaisilta virheinvestoinneilta sekä luomaan niitä seuranta- ja suunnittelumalleja,
neita laajemmin käyttöön otettaessa.

joita tarvitaan monitoimiko-

Vaikka kysymyksessä onkin vain yksi

kone, jonka käyttövarmuus on ollut varsin huono, on saatu lisäksi arvokkaita viitteitä monitoimikoneiden huolto- ja korjaustoiminnalle
asetettavista vaatimuksista.
la, esimerkiksi Ruotsissa,

yleensä

On myös jälleen kerran todettu, että muualsaatujen kokemusten perusteella ei ilman muu-

ta voida konetyyppiä valita Suomen olosuhteisiin, vaan meidän on itse
suoritettava omakohtaisia kokeiluja.
Antero Koskinen

'

