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TARKOI~UKSENMUKAISEN VALINNAN 

J A U U S I N N A N S U U N N I T T E L E M I S E S T A 

Koska yhä suurempi osa koko hankintaketjun kustannuks i sta siirtyy 
koneiden kannettavaksi, on huolehtiminen tätä työtä hoitavien konei
den kunnosta ja tarkoituksenmukaisesta käytöstä päätehtäviämme . Yli
määräisiä kustannuksia aiheutuu paljon mm . seuraavien seikkojen vuok
si: 

huonosti suunniteltu kon3iden käyttö, 
huonosti suunniteltu koneiden uusinta, 
huonosti suunniteltu koneiden valinta, 
huonosti suunniteltu koneiden huolto, 
järjestelmällisten, tarkkojen tietojen puuttuminen koneiden käytöstä . 

Koneiden käytöstä vastaavien vähäinen kiinnostus koneisiin ja nii
den käyttöön on usein syynä koneiden ja koneellisten menetelmien suu
riin kustannuksiin. Ajatellaan, että pelkkä koneen olemassaolo riit
tää takaamaan sen hyödyn, mikä siitä oikein käytettynä on mahdollista 
saada. Ellei koneiden tuotos putoa aivan olemattomiin, tahtoo niistä 
riippuva hankintaketjun osa jäädä lapsipuolcn asemaan . 

Kun koneita käytetään ja kun ne vanhenevat, laskee niiden tuotos jo
ka tapauksessa sekä rahallisesti että määrällisesti mitattuna . Käyttö
varmuus vähenee tasaisesti, kone on vähemmän aikaa työssä ja enemmän 
aikaa korjaamolla. Osat kuluvat loppuun ja öljyjen ja polttoaineen ku
lutus kasvaa. Toinen tärkeä seikka on se, että pari kolme vuotta sit
ten kone saattoi edustaa alan viimeisintä sanaa, mutta tänään se on jo 
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useassa tapauksessa teknillisesti jälkeenjäänyt verrattuna nyt mark
kinoilla oleviin laitteisiin. 

Milloin kone on siis liian vanha? 

Kysymykseen voidaan vastata katsomalla asiaa koneen tuotoksen,käyt
tökustannusten ja sen nykyaikaisuuden ja soveltuvuuden kannalta. 

Koska jokaisen koneen kapasiteetti uutenakin vaihtelee konetyypis
tä, käyttäjästä 1 olosuhteista ja työn suunnittelusta johtu~n, on tär
keää, että kunkin koneen konekohtaista suorituskykyä seurataan. Usei
den samantyyppistenkin koneiden kustannuksista ja tuotoksista lasket
tujen keskiarvojen seuraaminen on vaarallista, sillä täten voidaan 
esimerkiksi vanhojen laitteiden suorituskykyä luulla liian hyväksi, ja 
toisaalta uusien laitteiden suorituksia rasittaa vanhojen huono tuotos. 

Voidaan esittää seuraava yhdeksän kohtaa sisältävä tarkistuslista, 
joka auttaa pääteltäessä koneen uusimisen mielekkyyttä, 

1. Keskeytyykö vanhan koneenne työskentely pienten kä.yttöhäiriöiden 
vuoksi entistä usean:min? 

2. Kuluttaako vanha koneenne nyt entistä enemmän polttoainetta ja 
öljyjä? 

3. Ovatko koneenne vuotuiset ylläpitokulut nykyään huomattavasti 
suuremmat kuin sen ollessa uusi? 

4. Onko vanha koncenne korjaamolla entistä useammin? 

5. Onko vanhaan koneeseonne odotettavissa lähiaikoina suuria kor
jauksia? 

60 Vaatiiko saman työn suorittaminen nykyään koneeltanne enemmän 
aikaa kuin sen ollessa uusi? 

7. Jääkö vanha koncenne työmaalla uudempien "jalkoihin"? 

8. Onko vanha koneenne vain "varalla" hätätilanteita varten? 

9. Onko koneen käyttäjä tyytymätön koneen kuntoon? 

Mikäli vastaus on myöntävä johonkin edellä olevista kysymyksistä , 
osoittaa se, että uuden laitteen hankinnalla saattaa olla mahdolli 
suuksia aikaansaada taloudellisia säästöjä. 

On osoittautunut, että vanhat metsäkoneet ovat korjauksessa tai 
huollossa useissa tapauksissa lähes kolmasosan koko ajastaan. Kun tä
mä yhdistetään uuden laitteen käyttövarmuutoen ja toisaalta useinkin 
aikayksikössä suurempaan kapasitoettiin, voi osoittautua, että uuden 
koneen vuotuinen tuotos on jopa kaksinkertainen vanhan koneen tuotok
seen verrattuna. Edelleen on muistettava, että periaatteessa siksi 
ajaksi, jonka vanha laite on korjattavana , tarvitaan jokin varajärjes
telmä, joka tie tysti myös maksaa ja joka on täten otettava mukaan 
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laskelmissa. Useassa tapauksessa käytetään liian paljon rahaa liian 
moniin laitteisiin ja menetelmiin. Joissakin tapauksissa saattavat 
korjauskustannukset yksinään nousta yhtä suuriksi kuin laitteen arvo . 
Tämä ei tietenkään ole taloudellista. 

Eräs erittäin tärkeä seikka on vielä muistettava. Huomattava osa 
korjauskustannuksista syntyy ns. toistuvista korjauksista. Laittees
sa on jokin perusvika, joka ei kestä niitä olosuhteita tai sitä käyt
töä, jossa se ko. tapauksessa joutuu työskentelemään. Suuri osa tä
mänkaltaisista kustannuksista voitaisiin poistaa käyttämällä tehtävään 
paremmin soveltuvaa laitetta. On myös mahdollista estää toistuvienvi
kojen syntyminen tarkoituksenmukaisella ennakkohuollolla. Heikot osat 
voidaan va ihtaa es imerkiksi tietyn käyttötuntimäärän jälkeen ja täten 
välttyä turhilta korjauskustannuksilta. 

Käyttökustannuksia laskettaessa on hyvä pitää mielessä, että alhai
set tuntikustannukset eivät aina merkitse alhaisia kokonaiskustannuk-

( sia. Ne saattavat johtua useassa tapauksessa pienestä tuntituotokses 
ta. 

Tarkastelemalla laitteen kirjanpitoa esitetyllä tavalla voidaan laa
tia suunnitelma kokonaiskustannusten pitämiseksi minimissään . 

Ennen kuin käyttökustannuksia ryhdytään vertailemaan - ja on muis
tettava1 että kustannusten analysoiminen on tarkoituksetonta ilman ver-
tailuja kaikkien kustannusten täytyy olla muutettu "kustannukset 
työsuoritusta kohti 11 - muotoon . Vertailu suoritetaan nyt niihin kustan
nuksiin, joi lla oletamme kunkin laitteen työstä normaalisti selviytyvän. 

Suoritettaessa yksityisen koneen kustannusanalyysia todellisten tuo
tettua yksikköä kohti käytettyjen kustannusten selville saamiseksi voi
daan menetellä seuraavasti . 

- Kootaan kaikki saatavilla oleva tieto ko. laitteesta: polttoai
ne-, huolto- ja korjauskustannukset, tehty työmäärä, hankintahin
ta ja päivän arvo jne. 

Ennakoidaan se työmäärä, mi kä koneella vielä aiotaan teettää. Uut
ta konetta ajateltaessa voidaan nykyään ottaa työajaksi useissa ta
pauksissa 5 vuotta. 

Lasketaan nykyisen koneen tulevat käyttökustannukset nykyisiin ar
voihin perustuen otta en huomioon kulumisen aiheuttama nouseva 
suunta . 

- Määritellään nykyiselle koneelle ns. tuottavuusprosentti. Uudella 
koneella tämä on 100 . Vanhalla koneella se voi olla esimerkiksi 
vain 50 . Koneen tämänhetkisellä tuottavuusproscntilla tarkoitetaan 
uuden koneen aikayksikköä kohti suoritettavaksi ajatellun työmäärän 
kokonaiskustannusten ja saman työmäärän samaa aikayksikköä kohtiJas 
kettujen käytössä olevan koneen tai koneiden tahi menetelmien tämän
hetkisten kokonaiskustannusten suhteesta laskettua prosenttilukua. 

Kun kaikki tiedot ovat käytettävissä, voidaan tehdä lopullinen iuot
tavuusvertailu. Ve rta ilun t a rkkuus riippuu tietenkin käytettyjen tie-

3 



tojen tarkkuudesta. 

Kun laskelmat näyttävät kallistuvan uuden koneen eduksi, on uuden 
laitteen hankinnasta odotettavissa taloudellista hyötyä. Hankittaes
sa uutta laitetta kannattaa ottaa huomioon välittömästi saatava hyö
ty ja toisaalta pitkän tähtäimen hyöty. Mikäli tyydytään halpaan 
laitteeseen, saadaan samalla halvalla hinnalla useimmissa tapauksis
sa ostetuksi suuri joukko kalliita korjaus- ja huoltok'.lstannuksia.Ku
ten vanhassa koneessa on kätkettyjä kustannuksia, on uudessa laittees
sa kätkettyjä säästöjä. Kuljettajan ja muidenkin koneen kanssa teke
misiin joutuvien asenteet ovat uutta laitetta kohtaan myönteisemmät 
kuin vanhaa kohtaan. Tämä suhtautumiskysymys näkyy selvästi laitteen 
tuotoksesta. 

Lopuksi tärkeä neuvo. Kun sijoitat rahaa kalliisiin koneisiin, kes
kustele siitä asiantuntijoiden kanssa, jotta voisit varmasti saada par
haan mahdollisen laitteen juuri haluamaasi työhön ja olosuhteisiin. 

Jaakko Ebeling 
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