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MONITOIMI KONEKALUSTON SIIRTÄMINEN 

Markku Melkko Martti Tynkkynen 

Monitoimikoneet on edullisinta siirtää 
työmaalta toiselle lyhyillä matkoilla aja
malla ja pitkillä matkoilla kuljetusalus
taa käyttäen. Pienellä prosessorilla 
siirtomenetelmien välinen raja on noin 
25 ..• 30 km:n kohdalla kuljetusalustan 
hinnan mukaan. Isolla prosessorilla vas
taava raja on noin 55 ... 70 km:n kohdalla. 
Prosessoreiden väliset keskinäiset erot 
johtuvat ison prosessorin suuremmasta ajo
nopeudesta. 

Työtä käynnistettäessä monitoimikoneen 
tuotos on oUut aloitusuralla 14 ... 40% 
pienempi kuin keskiuralla. Työmaa olisi 
näin ollen suunniteltava siten, että aloi
tusura on mahdollisimman lyhyt. 

Monitoimikone voidaan siirtää työmaalta 
toiselle joko ajamalla tai kuljetusalustaa 
käyttäen. Näiden siirtotapojen keskinäis
tä edullisuutta Metsäteho tutki yhdessä 
Tehdaspuu Oy:n kanssa kesällä 1974. Lisäk
si aineistoa kerättiin Riihimäen Saha Oy:n 
ja Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n työmailta. 
Samalla selvitettiin eri työskentelyurien 
vaikutusta koneiden tuotoksiin. 

AINEISTO 

Aikatutkimuksessa seurattiin kahta Kockum 
837-78 ATK -prosessoria yhteensä seitse
mässä ajamalla tapahtuneessa siirrossa 

sekä kahta Pika 52 -prosessoria ja kahta 
Valmet 880 KK -kaato-juontokonetta yhteen
sä viidessä ajamalla tapahtuneessa siirros
sa. Tuotosselvitystä varten Kockum-pro
sessoria seurattiin lisäksi yhdeksällä 
työmaalla. Niillä käsiteltiin yhteensä 
1 218 runkoa rungon keskikoen ollessa 0.37 
m3. Maasto oli metsätraktoreiden ohje
maksujen mukaista I maastoluokkaa. Vas
taavasti kaato-juontakoneilla käsiteltiin 
seitsemällä työmaalla yhtee~sä 679 runkoa. 
Rungon keskikoko oli 0.36 m , ja maasto 
oli II ja III maastoluokkaa. 

TULOKSET 

Siirtäminen ajaen 

Siirtoon ja työskentelyyn 
valmistautuminen 

Siirtoihin sisältyy varsinaisen työmaalta 
toiselle tapahtuvan siirtymisen lisäksi 
myös siirtoon ja työskentelyyn valmistau
tuminen. Seuraavassa asetelmassa on esi
tetty konemerkeittäin siirtoon ja työsken
telyyn valmistautumiseen kuluva aika. Ko
neen muu kunnostaminen sisälsi kaikki ne 
toimet, joita koneelle tehtiin siirron 
valmistelun yhteydessä lukuun ottamatta 
korjauksia sekä telojen ja ketjujen käsit
telyä . Tällaisia toimia olivat esimerkik
si huollot, polttoainesäiliön täyttämiset 
sekä varoituskolmioiden kiinnittämiset ja 
irrottamiset. 
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Erittel y 

Telojen asennus ja pois•o 

Ketjujen asennus ja poisto 

Välineiden kokoaminen ja purkaminen 

Koneen muu kunnostus 

Yhteensä. 

Välineiden kokoamiseen ja purkamiseen 
sisältyi myös asunto- ja huoltovaunujen 
kunnostus. 

Siirron ja työskentelyn valmisteluaika on 
ollut noin 3 . 0 ... !1.5 tuntia, josta siirron 
valmisteluun on kulunut keskimäärin 45 %. 
Telojen asennuksessa ja poistamisessa ole
va kaato-juontakoneen ja ison prosessorin 
välinen ero johtui mm. siitä , että kaato
juontakoneen telat olivat järeämmät. 

Siirtoajo 

Siirtoajossa käytettiin seuraavaa tieluo
kitusta: 

Tieluokka 1 : !1aantiet ja hyvät metsäauto
tiet. Häet , mutkat ja tienpinnan laatu 
eivät juuri hidasta ajonopeutta . 

Tieluokka 2 : Huonot metsäautotiet ja kor
juutiet . Mäet ja mutkat hidastavat ajo
nopeutta huomattavasti . Ajoradan pinta 
saattaa olla pehmeä tai epätasainen . Toi
sen ajoneuvon kohtaaminen vaatii yleensä 
pysäyttämistä tai on mahdollista vain 
erityisillä kohtaamispaikoilla . 

Tieluokka 3 : Haastoon suunnitellut lähi
kuljetusväylät, ajourat ja palstatiet . 

Keskimääräiset ajonopeudet olivat: 

Tie- Kockum- Valmet 880 KK Pika 52 
luokka prosessori -kaato-juonto- -prosessori 

kone 

Nopeus, km/h 

1 23 .8 16.3 15 .8 

2 10.6 9 . 0 9 . 3 

3 4.0 2 .9 3 . 3 

Jokaisella koneella toista Kockum-proses
soria lukuun ottamatta oli vedettävänään 
siirron aikana joko huolto- tai asuntovau
nu. Kockum-prosessori on koneista nopein. 
Tämä johtuu siitä, että sen vaihteisto so
veltuu muiden koneiden vaihteistoa parem
min maantieajoon. Siinä on kahdeksan vaih
detta eteenpäin. Valmet 880 KK:ssa ja 
Pi ka 52:ssa on vain kaksi nopeusaluetta 
eteenpäin, ja koska jo suhteellisen loi-
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Kockum- Valmet 880 KK Pika 52 
prosessori - kaato-juonto- - prosessori 

kone 

Aika, min 

34 77 

34 43 44 

60 112 100 

48 29 48 

176 261 192 

= 2. 9 h = 4. 4 h = 3.2 h 

vissa nousuissa joudutaan käyttämään pi e
nempää vaihdetta, keskinopeus jää varsin
kin hyvällä tiellä huomattavasti pienem
mäksi kuin Kockum-prosessorilla. 

Siirtokustannukset 

Ajaen tehtyjen siirtojen kustannukset las
kettiin tieluokittain. Siirtoon ja työs
kentelyyn valmistaut umi seen kuluva aika 
otett i i n aikatutkimuksesta . Si irtokustan
nuksiin siir toa.jon osalta luettiin muuttu
vat kustannukset ja palkkakustannukset . 
Kockum- prosessorin siirtokustannuksiksi 
ajon osalta saatiin 69,33 mk/h ja Pi ka
prosessorin 66 ,49 mk/ h . Siirtoon ja työs
kentelyyn valmistauduttaessa molempi en ko
nei den tuntikustannukset ovat 19 ,86 mk 
eli samat kuin kuljettaj i en palkk~\ustan
nukset . 

Lyhyillä matkoilla, aina 50 krn:iin asti , 
siirtokustannukset pienenevät nopeasti 
siirtomatkan kasvaessa (taulukko 1) . 
50 y~:ä pitemmillä matkoilla siirtokustan
nukset eivät enää ole yhtä riippuvaisia 
siirtomatkasta . Kockum-pr osessorill a 
siirtokustannukset ovat olleet pienemmät 
kui n Pika-prosessorilla, mikä johtuu suu
r emmasta a.ionopeudesta. 

Kuljetusalustalla tapahtuvaa siirtämistä 
varten si irtokustannukset laskettiin auto
kuljetusohjemaksuperusteiden mukaan tapa-

TAULUKKO 1 Siirtokustannukset ajaen 

Siirtomatka, km 
Erittely 20 1 50 1 100 

mk/km 

Pika- prosessori 

Siirtoajo 4,85 4,46 4, 34 

Valmistelu 3,17 1,27 0,64 

Yhteensä 8 ,02 5 ,73 4 ,98 

Kockum-prosessori 

Siirtoajo 3 ,78 3 ,27 3 ,10 

Valmistelu 2 ,91 1,16 0,58 

Yhteensä 6 ,69 4,43 3,68 



uksissa, joissa kuljetusalustan hinta on 
50 000 mk ja 100 000 mk ja vetoauto on 5 v 
vanha. Kuljetusalustalla siirretään nel
jää monitoimikonetta viikoittain, jolloin 
kuljetuskertoja on 200 kpl / v. Lisäksi las 
kelmassa on lähdetty siitä , ettei monitoi
mikoneelle tule kuljetusalustan odotusta . 
Koska kuljetusalustaa käytettäessä ei moni
toimikoneen teloja eikä ketjuja tarvitse 
siirtoa varten irrottaa, on monitoimiko
neiden siirtoon ja työskentelyyn valmis
tautumiseen käytetystä ajasta vähennetty 
telojen ja ketjujen asennukseen ja pois
tamiseen käytetty aika. 

Siirtokustannukset ovat kuljetusalustaa 
käytettäessä olleet 2,94 .. . 1 0 , 58 mk/kn 
siirtomatkan ja kuljetusalustan hinnan mu
kaan (taulukko 2). Vaikutus siirtokustan
nuksiin on lyhyillä matkoilla ollut vielä 
suurempi kuin ajamalla tapahtuvissa s11r
roissa. Sen sijaan 50 000 mk:n ero kulje
tusalustan hinnassa ei olennaisesti vaiku
ta siirtokustannuksiin. 

Kuvassa 1 on vertailtu ajamalla tapahtu
vien siirtoj en kustannuksia kuljetusalus
talla tapahtuvien siirtoj en kustannuksiin. 

Jos kuljetusalustan hinta on 50 000 mk, 
Pika-prosessoria käytettäessä alle 25 km:n 
pituiset siirrot on t ämän laskelman mukaan 
edullisinta suorittaa a jamalla ja sitä 
pitemmät siirrot kuljetusalustaa käyttäen. 
Kalliimpaa kuljetusalustaa käytettäessä 
siirtomenetelmien välinen raja on noin 30 
km:n kohdalia. Vastaavasti Kockum
prosessorilla halvempaa kuljetusalustaa 
käytettäessä kannattaa laskelman mukaan 
noin 55 km:ä lyhyemmät siirrot suorittaa 
ajamalla ja sitä pitemmät kuljetusalustal
la. Kalliimpaa kuljetusalustaa käytettä
essä raja on noin 70 km :n kohdalla . 

Kuljetusalustan taloudellisen käytön edel
lytyksenä ovat riittävän pitkät siirtomat
kat ja kuljetusalustan riittävä työllistä
mi nen, mikä edellyttää useamman monitoimi
koneen tai joissakin tapauksissa, esimer
kiksi ylipitkillä matkoilla, myös kuorma-

TAULUKKO 2 

Ku1jetus-
alustan 
hinta, mk 

100 000 

50 000 

Siirtokustannukset ku1jetusalustaa 
käytettäessä 

Siirtomatka, km 

Erittely 20 l 50 l 100 

mk/km 

Kuljetusalusta 
7,19 3,45 2 , 25 ja vetoauto 

Monitoimikone 1,40 0,80 0,59 

Valmistelu 1,99 0,79 0,40 

Yhteensä 10,58 5,04 3, 24 

Yhteensä 9,41 4 , 56 2,94 

Siirtoma t ka, km 

Kuva 1. Siirtokust annukset s iirtomatkan mukaan 

traktorikaluston siirtämistä samalla kul
jetusalustalla. Lisäksi siirrot tulisi 
suunnitella siten, että monitoimikoneelle 
ei tule kuljetusalustan odotusta . Siirto
tapojen keskinäisessä vertailussa ei ole 
otettu huomioon siirtoajon vaikutusta mo
nitoimikoneen kestävyyteen. Ilmeistä kui
tenkin on, että ajamalla siirrettäessä m?
nitoimikoneen kestävyys jonkin verran he1k
kenee. 

Monitoimikoneiden tuotos 
työtä käynn istettäessä 

Monitoimikoneiden tuotos selvitettiin 
erikseen aloitus-, keski- ja reunauralla 
(kuva 2) . Aloitusuralla tarkoitetaan 
koneen ensim:nä. isenä käsittelemää uraa ja 
reunaurilla työmaan reunassa olevia uria 
aloitusuraa lukuun ottamatta . Aloitus
uralla puut oli kaadettu Kockum-prosesso
rille vastakkaisiin suuntiin eli niin sa-
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Kuva 2 . Työskentelyurat 
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Rungon koko, m3 

Kuva 3 . Kockum-prosessorin tuotos aloitus- ja 
keskiuralla työskennel täessä, Maastoluokka I. 

Tiheys 500 r unk ./ha. 

0,7 

nottuun jakaukseen ja kone otti puut vuo
ron perään molemmilta puolilta monitoimi
osaa kääntämällä. Jakaus voidaan tehdä 
muuallakin kuin aloitusuralla, kuten esi
merkiksi kaatosuuntaa muutettaessa ja reu
nametsää suojeltaessa. Keskiuria olivat 
kaikki ·koneen muut ajourat aloitus- ja 
reunauria lukuun ottamatta. 

Tuotokset olivat yhtä suuret reuna- ja 
keskiuralla työskenneltäessä edellyttäen, 
että leimikon rajalla olevat puut oli voi
tu kaataa pääkaatosuunnan mukaisesti. Sen 
sijaan aloitusuralla tuotokset olivat pie
nemmät kuin reuna- tai keskiuralla työs
kenneltäessä. 

Koska kone otti aloitusuralla puut molem
milta puolilta, yhdessä työpisteessä kä si
teltyjen puiden lukumäärä oli suurempi 
kuin keskiuralla työskenneltäessä, jolloin 
kone otti puut vain toiselta puolelta. Sen 
sijaan siirtymismatka työpisteestä toiseen 
oli aloitusuralla lyhyempi kuin keski
uralla. 

Tuotokset vaihtelevat keskiurilla 20 m3:stä 
62 m3:iin käyttötunnissa ja aloitusurilla 
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Kuva 4. Kaato-juontokoneen tuotos aloitus- ja 
keskiuralla työskenneltäessä. Maastoluokat II 

ja II!. Tiheys 585 runk ./ha. 
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vastaavasti 16 m3 : s5ä 39 m3 :iin rungon koon 
olle ssa 0 . 2 ... 0 . 6 m. Tuotos on siis ol
lut aloitusuralla 20 . .. 40 % pienempi kuin 
keskiuralla (kuva 3 ). 

Kuvassa 4 esitettyjä kaato-juontokoneen 
tuotoksia laskettaessa on keskimääräisinä 
ajonopeuksina käytetty aiemmissa tutki muk
sissa saatuja arvoja (Hetsätehon katsaus 
20/1973). 

50 m:n juontomatkalla tuot~s vaihtelee 
keskiuralla 13 m3:stä 32 m :iin käyttötun
niss~ ja aloitusuralla vastaavasti ll.ni3:stä 
27 m :iin käyttötunnissa rungon koon olles
sa 0.2 ... 0 . 6 m3 . 100 m:n juontomatkalla 
vastaavat3tuotokset ovat 12 ... 29 m3 ja 
10 ... 25 m /käyttötunti . Tuotos on siis 
aloitusuralla 50 m:n juontomatkalla 15 ... 
16% ja 100 m:n juontomatkalla 14 ... 17 % 
pienempi kuin keskiuralla . Tämä johtuu 
siitä , että aloitusuralla jouduttaessa 
kaatamaan pystyssä olevien puiden sekaan 
on työskenneltävä varovaisemmin kuin 
keskiuralla. Lisäksi siirtyminen on aloi
tusuralla jonkin verran hitaampaa kuin 
keski uralla. 

Monitoimikoneen työskentelyn kannalta työ
maa olisi suunniteltava siten , että aloi
tusura olisi mahdollisimman lyhyt, mutta 
keskiura mahdollisimman pitkä (ei kuiten
kaan yli 0 . 5 km:n), jolloin ajourien päis
sä tulee kääntymisiä ja suunnanvaihtoja 
mahdollisimman vähän. 

M::>VING OF M.JLTI-PURPOSE LOGGING 1'1ACHINES 

The study deals with processors and feller 
skidders. It is most economical to move 
them from one working site to another by 
driving over short hauls and by transport
er over long distances. The limit boundary 
between the methods is around 25 ... 30 km 

for a small processor, depending on the 
price of the transporter. The correspond
ing boundary for a large processor is 
approx. 55 ... 70 km. The differences be
tween processors arise from the higher 
driving speed of the large processor. 
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