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Aarne Elovainio Esko Mikkonen 

Puunhankintaorg~isaatioissa erikoi koneiks i 
koetaan yleensä uudentyyppiset koneet . Näi 
den konei den käyttöä organisoitae sa on otet
t ava huomioon, että niiden käyttöön liittyy 
paljon kehi ttämiseksi katsotta aa toimintaa . 
~inakin aluksi niiden toimintaa on yytä oh
Jat a hankinta- aluees ta käsin . Tärkeätä on 
kouluttaa työnj ohtaj at tehokkaasti , valita 
t yömaat yhtei in neuvotteluin, määrittää 
vas tuut tarkas ti j a jakaa kustannukset tasa
puolisesti koko organisaation ke ken . 

~rikoiskoneilla tarkoitetaan tässä puunkor
JUukoneita , jotka soveltuvat vain tietynlai
siin korjuuoloihin tai jotka suorittavat 
vain hakkuun tai metsäkuljetuksen osava~
hetta . 

Metsäteho selvitti tällaisten koneiden käyt 
töön liittyviä ongelmia . Tavoitteena oli 
saada tietoja töiden järjestämisohjeita 
varten. 

TUTKIMUSTAPA 

Tutkimus aloitettiin haastattelemalla eräi 
den suurimpien puunhankintaorganisaatioiden 
aluetason johto- ja työnjohtohenkilöstöä . 
Sen jälkeen käynnistettiin seurantatiedon 

keruu kaikkiaan seitsemästä erikoiskoneeksi 
luokitellusta korjuukoneesta . Kunkin koneen 
ajanmenekkiä seurattiin noin puolen vuoden 
ajan ku ljettajan tekemistä kirjauksista . 
Ajanmenekkijaottelu perustuu Pohjoismaiden 
metsätyöntutkimusneuvoston (NSR : n) vuonna 
1978 hyväksymään suositukseen . 

Lisäksi k ultakin koneen seurantajakson a~ 

kaiselta työmaalta kerättiin työmaan olo 
suhde tiedo t, työmäärätiedot ja työnjohdon 
ajankäyttötiedot työnjohtajien täyttämiltä 
seurantalomakkeilta . Kun seuranta päättyi , 
sekä koneiden kuljettajia että työnjohtajia 
haastateltiin . 

Vertailuaineistoksi kerättiin Metsätehon 
jäsenyrityksistä monitoimikoneiden ja me tsä
trakt o r e id en seurantatietoa vuodelta 1979 ja 
vuodelta 1980 . 

TULOKSET 

Haastattelu 

Haastatteluissa t odettiin , että erikoiskonei
ta tarvitaan , mutta että mahdollisimman pal 
jon pitäisi kuitenkin pyrkiä käyttämään nk . 
yle iskoneit a . Tähänastisten kokemusten pe
rusteella er ikoiskone i den käyttöön näh tiin 
liittyvän mm . seuraavia varjopuolia . 

TAULUKKO 1 Seuratut erikoiskoneet 

Konetyyppi Seurantajakso Seuranta-alue 

Bruunett mini -kuorma traktori 11.10.1979- 26.2 .1980 Länsi -Uusimaa - Et e l ä-tiäme 

Bruunett mini -kuormatraktor i 17.2 . - 17.6.1980 Länsi-Uusimaa - Ete lä-Häme 

Norr-Car-kuormatraktori 3 .1. - 16 . 6 . 1980 Pohjanmaan rannik koalue 

Hakeri - kuormatraktor i 18 . 1. - 17.6.1980 Keski-Pohjanmaa 

Finko-prosessori 18 . 6.1979 - 19 . 6 . 1980 Kainuu 

Hakeri-harvesteri 12.11.1979 - 6.6 . 1980 Etelä-Karjala - Itä-Savo 

TT-välivarastohakkuri 1 .1 . - 29.4.1980 Itä-Lappi 
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Huolto ja 
korjaus 

II.Jut 
keskeyt y~set 

KUORMATRAKTORIT 

1 = Tavalliset etsätraktorit <22 kpll 

2 = Pienet •etsätraktorit 

3 = Mini-metsätraktorit 

PROSESSORIT 

( 2 kpl) 

( 2 kpll 

1 =Tavalliset prosessorit <38 kpl> 

2 = Kuor.a i nprosessor i 

3 = Väl ivarastohakkuri 

HARVESTERJT 

( 1 kpl) 

( 1 kpl) 

1 =Tavalliset harvesterit ( 4 kpl> 

KUORMATRAKTORIT PROSESSORIT HARVESTERIT 2 = fi!ini -harvesteri ( 1 kpl> 

Erikoiskoneiden ja yleiskoneiden työajan jakautuminen 

* Erikoiskoneille sopivat olosuhteet hajaan
tuvat liian laajalle alueelle. Esimerkik
si yhden toimintapiirin (piiriesimiespiiri , 
työnjohtaja-alue tai vastaava) al ueelta ei 
aina löydy sopivia työmaita tarpeeksi, jol
loin piirirajat on ylitettävä . Siitä seu
raa, että operatiivinen ohjaus keskittyy 
hankinta-alueeseen (metsänhoitaja- alueeseen) 
ja toiminnan joustavuus kärsii . Piirin on 
hankala sopeuttaa omaa työohjelmaansa 
hankinta- alueesta ohjatun ja joskus esim. 
työllistämissyistä käyttöön osoitetun er~
koiskoneen ohjelmaan . Piirien omien , va
kinaisten korjuukoneiden ja työvoiman Jar
kevä käyttö häiriintyy; mm. aikataulut 
muuttuvat , sovitut työmäärät jäävät vaj a ik
si ("sopimussakot"), keskimääräiset korjuu
olot huononevat (erikoiskone vie hyviä työ
maita) jne. Organisatorinen ongelma on 
myös se, että vastuu koneen käyttämisestä 
jää piirissä epämääräiseksi, jos päävastuu 
on hankinta-alueella . 

* Varsinkaan uuden erikoiskoneen oikeaan 
käyttämiseen työnjohdolla ei ole riittävää 
ennakkokoulutusta . Jos taas erikoiskoneel 
Ia tai koneketjulla on oma työnjohtonsa, 
vaikeuksia saattavat aiheuttaa esim. pai
kallistuntemuksen puute ja työmaakohtaisen 
vastuun epäselvyys . Työnjohto-ongelmia 
aiheuttaa myös se , että erikoiskoneet (eten
kin uudentyyppiset koneet) ovat herkkiä 
erilaisille teknisille häiriöille, jolloin 
suunniteltuja ohjelmia on muutettava . 
Tällaisessa tilanteessa on ongelmana , mi 
hin hakkuumiehet ja muu koneketjuun kuulu
va työvoima sijoitetaan häiriön ajaksi. 

* Erikoiskoneille sopivien työmaiden valin
taa rajoittaa merkittävästi samallakin työ
maalla vallitsevien olosuhteiden erilai
suus . On esimerkiksi yleistä, että sekä 
harvennus- että päätehakkuulohko sijaitse
vat samassa leimikossa. Samoin osassa lei
mikkoa maasto voi olla helppoa ja osassa 
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vaikeaa . Tuolloin es~m . pienen harvennus
koneen vienti leimikkoon katsotaan kannat
tamattomaksi , koska samalle työmaalle jou
dutaan tuomaan joka tapauksessa toinen kone. 
Mitä pienempi työmaa on kyseessä, sitä kan
nattamattomammaksi kahden koneen kierrät 
täminen samalla työmaalla tulee . 

* Er ikoiskoneen "pakkotyöllistämistä" han
kinta- alueesta ennakolta annetun velvoit
teen mukaan pidettiin p~~reissä sangen 
hankalana . Silloin joudutaan usein jo 
leimikoiden ostossa ottamaan asia huomi
oon , mikä saattaa johtaa erikoiskoneelle 
sopivien olosuhteiden ostamiseen tavallis
ta kalliimpaan hintaan . Se kaventaa tai 
hävittää kokonaan erikoiskoneesta muuten 
mahdollisesti saatavan kustannushyödyn . 
Muutenkin pelättiin erikoiskoneen lisäävän 
piirin puunhankintakustannuksia . 

Myönteisenä pidettiin esim . pienen koneen 
käyttämistä "ostovalttina"kasvatushakkuulei
mikoita ostettaessa ja suuria koneita vieras
tavien metsänomistajien leimikoista puuta 
korjattaessa . Työvoimapulaa petevilla alu
eilla suhtauduttiin erikoiskoneiden käyttöön 
selvästi keskimääräistä myönteisemmin . Kor
juun kehittämisen ja koneiden käyttökoulutuk
sen kannalta erikoiskoneiden käyttöä pidet
tiin hyvänä . 

Hankinta-alueissa yhdeksi vaikeudeksi todet
tiin erikoiskoneiden käyttöhenkilöstön halut 
tomuus liikkua kovin kauas kotialueensa ulko
puolelle. Liikkumisraja on noin 100 km . Sitä 
paitsi liikkumisesta aiheutuu matka- ja yllä
pitokorvauksia. Todettiin myö~ että erikois
koneita koskevien valtakunnallisten maksujen 
puuttuminen on yleistä ja aiheuttaa vaikeuksia . 

Hankinta-alueen johto hyväksyi piiritason 
mielipiteet pääosin . Tosin osan piirien vai
keuksista arvioitiin johtuvan asenteista tai 
asian uutuudesta . Korostettiin sitä, että 



TAULUKKO 2 Erikoiskoneiden työmaatunnukset ja vertailu vastaavan työalueen 
yleiskoneiden keskimääräisiin t yömaatunnuksiin 

Erikoiskonetyömaat 

Konetyyppi Työmaita Työmaiden Työmaan 
yhteensä . välinen kesto . 
kpl etäisyys . päivää 

km 

Pienet metsätraktorit 25 24 7 . 0 

Mini-metsätraktorit 37 22 6 .4 

Kuormainprosessori 19 40* 14.2 

Mini-harvesteri 5 33 19 .9 

Välivarastohakkuri 18 69 3.9 

Perustuu jälkikäteen tehtyyn kyselyyn 

erikoiskoneiksi koetaan tavallisesti uuden 
tyyppiset koneet, jotka ovat kokeilu- tai 
totutusajovaiheessa ja jotka muuttuvat yleis 
koneiksi, kun niitä opitaan käyttämään. 

Seuranta 

Seuranta- aineiston niukkuudesta huolimatta 
kuvasta (s . 2) ja taulukosta 2 voidaan tehdä 
joitakin suuntaa antavia päätelmiä . 

* Erikoiskoneiden tehollisen työajan os uus 
koneen kokonaistyöajasta näyttää olevan 
pienempi kuin vastaavaa työtä tekevien ver 
tailukoneiden (yleiskoneiden) . Vähiten 
tämä osuus eroaa pienten ja mini- metsätrak
toreiden j a toisaalta tavanomaisten metsä
traktoreiden välillä. Varsin suuri on mini 
harvesterin ja tavanomaisten harvesterei 
den välinen ero. 

* Erikoiskoneiden siirtymiseen käytetyn ajan 
suhteellinen osuus koneen kokonaistyöajasta 
on pienempi kuin vastaavien vertailukonei 
den . Sen sijaan erikoiskoneiden siirtymis
matka työmaalta toiselle on selvästi pitem
pi kuin keskimääräinen työmaiden välinen 
etäisyys samoilla alueilla . Tuloksien 
näennäinen ristiriita johtunee erikois 
koneiden keskimäärin pitemmästä viipymises 
tä työmaalla, mihin puolestaan on syynä 
koneiden pienempi tuottavuus (harvennuskonei 
ta) ja vähäisempi tehollisen työajan osuus . 

* Erikoiskoneiden huolto- ja korjausajan 
os uus ei olennaisesti eroa vertailuryhmästä . 
Tämä ei tue haastatteluissa esiin tulleita 
mielipiteitä , joiden mukaan erikoiskoneita 
olisi tavallista enemmän "remonteerattava" . 

* Erikoiskoneiden muiden keskeytysten suh
teellinen osuus ajankäytöstä on selvästi 
suurempi kuin vertailukoneiden . 1ini-har
vesterin kohdalla pääsyynä on ollut liian 
paksusta lumesta aiheutunut kahden kuukau
den seisokki ja hakkurin kohdalla seuranta
jaksolle sattuneet kovat pakkaset, jotka 
ajoittain estivät koneen käyttämisen . Yh
tenä keskeytyssyynä ovat mm . erikoiskone
työmaillP. tapahtuneet vierailut. 

Yleiskonetyömaat 
vastaavalla alueella 

Työmaiden• Työmaan * Työmaan Konetyyppi 
k~ko . välinen koko. 
m etäisyys. m3 

km 

443 Metsätraktorit 11 400 

164 - - 11 426 

548 Monitoimikoneet 30 1 000 

181 - - 18 2 500 

352 - - - 800 

* Pienten metsätraktoreiden työmaiden puumää
rällä mitattu keskikoko ei olennaisesti eroa 
vastaavan alueen keskimääräisestä traktori 
työmaan koosta . Sen sijaan muiden koneiden 
työmaar. koko on selvästi pienempi kuin vas 
taavan alueen traktori - tai konetyömaan koko . 
Niiden käyttö näkyy keskittyvän harvennus 
leimikoihin ja pienirunkoisiin, lähinnä 
kuitupuuleimikoihin . Välivarastohakkurin 
työmaat ovat vieläkin pienirunkoisempia , 
koska käsiteltävä puu on pääasiassa kuitu
puuta pienempää . 

* Tutkimuksen seurantaosa näyttää tukevan 
jonkin verran niitä olettamuks ia, että eri 
koiskoneet joutuvat liikkumaan laajemmalla 
alueella kuin yleiskoneet . Samoin työn 
järjestämiseen ja työorganisaatioon liitty
vät keskeytykset ovat selvästi yleisempiä . 
Pienten ( "halpojen") koneiden työma iden 
koon jääminen isompien koneiden työmaiden 
kokoa pienemmäksi viittaa siihenjälkihaas
tattelussakin esiin tulleeseennäkökohtaan, 
että pieni kone ei ole niin nirso työmaan 
koolle . Yhtenä syynä siihen , että pienten 
koneiden käyttöä vältetään isoilla työmail 
la , esitettiin liian pitkä mittausviipymä 
(jälkimittaustyömailla). 

Eriko iskonetyömaiden työnjohtoon liittyvät 
ajankäyttö - ja kulkemistiedot saatiin vain 
viidestä koneesta. Tulokset (taulukko 3) 
ovat vain informatiivisia, sillä vertailujen 
ja päätelmien teko ei ole mahdollista sopi
van vertailutiedon puuttumisen vuoksi. 

Seurannan yhteydessä tehdyissä työnjohtajien 
ja koneiden kuljettajien haastatteluissa esi
tettiin melko paljon samoja näkökohtia kuin 
tutkimuksen varsinaisessa haastattelussa . 
Varjopuolina työnjohtajat korostivat tarkkaa 
työmaiden valintaa, laajaa toimintasädettä 
Ja työmaan jäämistä kesken erikoiskoneelle 
sopimattoman työmaan osa - alueen takia . 
Kuljettajat valittivat eniten pitkien s11r
tojen lisäksi erikoiskoneen aiheuttamaa työn 
ja työolosuhteiden yksitoikkoisuutta, esi
merkiksi toimimista pelkästään harvennus 
olosuhteissa . 
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TAULUKKO 3 Erikoiskonetyömaiden työnjohtotehtäviin käytetyt ajat ja 
autolla ajetut matkat 

Työmaan Työmaan 
Konetyyppi suunnittelu/ valvonta/ 

työmaa työmaa 

tuntia km tuntia km 

Pi enet metsätraktorit 9.1 70 8.6 114 

Mini-metsät raktorit 2.7 34 2.4 46 

Mini-harvesteri 7 . 4 53 7.4 105 

PÄÄTELMÄT 

Puunhankintaorganisaatioissa uudentyyppinen 
kone koetaan yleensä n11n kauan erikois 
koneeksi, kunnes sen käyttö opitaan Ja se 
hyväksytään korjuun työvälineeksi . Näin 
siitäkin huolimatta, että kone ei sovellu 
kaikkiin olosuhteisiin . Jos kone taas kat 
sotaan selvästi olosuhteisiin sopimattomak
si, siitä luovutaan paaasiass a taloudelli
sista syistä . Näin kävi yhdelle seuratuista 
koneista . 

Tutkimuksen perusteella voidaan erikoiskonei
den käytön alkuvaiheen organisoimiseksi esit 
tää seuraavaa. 

1. Hallinto- ja talousvastuu metsänhoitaja
alueelle. Uudentyyppisen korjuukoneen 
(erikoiskoneen) käyttöönottovaiheessa on 
tarkoituksenmukaisinta, e ttä hallinto - ja 
talousvastuu on organisaatiossa melko ylhääl 
lä eli tavallisimmin metsänhoitaja- alueella. 
Tähän sisältyy koneen ohjaaminen sille so
piviin olosuhteisiin, vastuu yksikkömaksujen 
sopimisesta, osallis tuminen s11rtojen ja 
kuljetusten sekä korjausten järjes tämiseen, 
vastuu mahdollisista korvauksista ja " sopi
mussakoista", vastuu koneen työllisyydestä 
jne . Työmaakohtaisesta vastuusta on sovit 
tava erittäin tarkasti . Periaatteena voisi 
olla , että hankinta- alue toim11 työmaan 
"urakoitsijana" kilpailukykyiseen hintaan . 

2. Riittävä erikoiskoulutus koneiden käy
töstä vastaavalle työnjohdolle. Tärkeintä 
on kouluttaa työmaavastuinen työnjohto käyt 
tämään konetta oikein . Koulutukseen pitää 
sisältyä koneen tekniset tiedot , sen vaa
timukset, rajoitukset ja mahdollisuudet työn 
ja työolosuhteiden kannalta , käyttökustannuk
set, työn hinnoittelu ja muut sopimustiedot. 
Kouluttamaton työnjohtaja ei saa joutua 
ottamaan edes työmaakohtaista vastuuta 
koneen käyttämisestä . 

Metsäteho Review 3/1981 

Työmaan Työnjohtotyö 
mittaus/ 

yhteensä/100 m3 työmaa yhteensä/työmaa 

tuntia km tuntia km tuntia km 

17.2 70 34.9 254 7.9 57 

2.4 37 7.5 117 4.6 71 

3.0 50 17.8 208 9.8 115 
1 

3. Työmaiden valinta yhteisin neuvotteluin. 
Erikoiskoneen työllisyyden järjestäminen ei 
saa merkitä ehdottomia velvotteita piiriesi 
mies - tai työnjohtajapiireille . Paras tapa 
on tarkka ennakkosuunnittelu aika ajoin pi 
dettävissä yhteisissä neuvotteluissa . Niissä 
työmaakohtaisesti sovitaan koneelle sopivat 
työmaat ja niiden suorittamisjärjestys sekä 
toimenpiteet aikataulujen tai muiden suunni 
teltujen toimien muuttumisen varalle. Samal 
la sovitaan myös tarkasti eri organisaatio
tasojen väliset vastuut. 

4. Järjestelmä ylimääräisten kustannusten 
tasaamiseksi. Erikoiskone ei saisi myöskään 
johtaa p11riesimies- tai työnjohtajapiirin 
korjuukustannusten kallistumiseen piirin 
om11n vaihtoehtoisiin korjuumenetelmiin 
verrattuna ja siten esimerkiksi piirin " kil 
pailuaseman" huononemiseen muihin piireihin 
nähden . Siksi on tarpeellista luoda tasoitus 
järjestelmä, joka takaa taloudellisen loppu
tuloksen samantasoiseksi vaihtoehtoisten 
korjuuratkaisujen kanssa . 

5. Kalliille ja tehokkaille koneille kone
kohtainen työnjo hto. Kalliiden ja/tai käy
tön kannalta tärkeiden erikoiskoneiden tai 
koneketjujen ohjaus on syytä järjestää niin, 
että vastuu on ainakin aluksi työnjohdolla , 
joka t o imii hankinta- alueen alaisena . Täl 
lainen työnjohtaj a voisi toimia myös koneen 
tai koneketjun käyttämisen kouluttajana . 
Pienempien ja kustannuksiltaan halvempien 
erikoiskoneiden ohjaus annistunee aikaisem
min esitetyt näkökohda t huomioon ottaen 
hankinta- alueen korjuuesimiehen ja paikalli
sen työnj ohdon yhteistyönä , kunhan vain vas 
tuut koneen käytöstä jaetaan ja rajataan 
tarkoituksenmukaisesti . Kun kehittäminen ja 
koulutus on saatu päätökseen ja kun uuden 
koneen käyttöön siihen liittyvine menetelmi 
neen on t o tuttu ja se on hyväksytty , vastuut 
on mahdollista jakaa uudelleen . 

ORGANISATION OF THE USE OF SPECIAL MACHINES IN TIMBER HARVESTING 
Machines o f new type o r requ iring s pec ial a tt en tion a r e 
generally considered spe c ial mach ines in the wood pro
curement branch . The fa c t that they are usually in the 
pro totype stage has t o be taken into account when o r gan
ising their use. At least in the beginning their ope ra-

tion mus t be supervised by t he pr oc urement d i s tri ct o f 
fi ce . Ef f ec tive training of the f oremen and t he selec 
tion o f t he work site by joint negotiations are importan t . 
It i s imperative t ode fine the respons i b i li ti es accura t e l y 
and allocate the cos ts fairly t o t he responsible parties. 

METSÄTEHO SUOMEN METSÄTEOLLISUUDEN KESKUSLJITIO RY :N METSÄTYONTUTKIMUSOSASTO 
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