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Al KATUTKIMUSTULOKSIA 
UUSISTA MONITOIMIKONEMERKEISTÄ 

Markku Mäkelä 

Maksuperusteita varten suoritetussa aikatut
kimuksessa Marttiini- prosessorilla oli nk . 
taskuttomis ta pr osessoreista pienin ajanme
nekki samankokoisten puiden valmistuksessa . 
Seuraavina olivat Kockums ja Rottne Snoken . 

Kuva 1. Martt i ini-prosessor i . Valok. Metsäteho 

Kuva 2. Kockums 82-55 - prosessor i . 
Valok. Oy Kockums Industr i Ab 

Kuormainprosessor eiden ajanmenekit olivat 
pienirunkoisissa leimikoissa pienemmät kuin 
taskuttomien prosessoreiden . 

Kaatopään aiheuttamaan ajanmenekin kasvuun 
ei saatu yksiselitteisiä tuloksia . Kaato
työnvaihe lisäsi prosessoreiden ajanmenekkiä 
15 - 30 %. 

Kuva 3 . Rottne Snoken -prosessor i . Valok. Metsäteho 

Kuva 4. Volvo BM- Valmet 450 - kuor a i nprosessori. 
Valok. Valmet Oy 
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JOHDANTO 

Puutavaran valmistukseen käytettävät moni
toimikonetyypit ovat muuttuneet viime vuosi
na. Perinteisten isojen prosessoreiden rin
nalle on tullut nk. taskuttornia prosessorei
ta ja kuormainprosessoreita. Lisäksi isoja 
prosessoreita on muutettu harvestereiksi 
asentamalla niiden kuormaimeen kaatolaite. 

Uusien konetyyppien laajentunut käyttö edel
lyttää niiden ottamista huomioon monitoimi
konemaksuja määritettäessä . Niinpä monitoi
mikonemaksujen sopijapuolet vuoden 1980 lo
pussa pyysivät Metsätehoa tutkimaan uusien, 
käyttöön jo vakiintuneiden monitoimikone
merkkien tuotoksiin vaikuttavia seikkoja se
kä koneiden ajankäyttöä. 

Tutkimuksen suunnitteluun ja seurantaan on 
osallistunut Koneurakoitsijain Liitto ry:n 
ja Metsäalan Kuljetuksenantajien edustajien 
muodostama tukiryhmä. Siihen ovat kuuluneet 
urakoitsijapuolelta Eino Aliranta ja Timo 
Rautanen sekä kuljetuksenantajapuolelta Jukka 
Salenius ja Pertti Vasko. 

TUTKIMUSAINEISTO 

Tutkimuksen tukiryhmä valitsi tutkimukseen 
osallistuneet konemerkit ja koneet . Taskut
tomista prosessoreista valittiin Kockums 
82-55 (-5 4) (3 kpl), Marttiini (2 kpl) ja 
Rottne Snoken (1 kpl) sekä kuormainprosesso
reista Volvo BM- Valmet 450 (4 kpl) ja pro
sessoreihin asennettavista kaatolaitteista 
Hultdin F 60 (2 kpl). 

Tutkimus jaettiin aikatutkimukseen sekä sa
moista koneista Metsätehon valvonnassa ke
rättyyn seurantatutkimukseen. 

Aikatutkimuksessa, jonka tulokset esitetään 
tässä tutkimusraportissa, käytettiin samaa 

tutkimusmenetelmää kuin aiemmissa Metsätehon 
maksuperusteselvityksiss ä (Metsätehon tiedo
tukset 345 ja 363) . 

Aikatutkimusaineisto kerättiin huhti-marras
kuussa 1981 Enso-Gutzeit Oy:n, Osuuskunta 
Me tsäliiton, Puulaaki Oy :n, Tehdaspuu Oy:n 
sekä Yhtyneet Paperitehtaat Oy :n työmailta. 
Se käs~tti kaikkiaan 12 876 runkoa eli 
3 087 m . 

Al KATUTKIMUSTULOKSET 

Yleistä 

Kuitupuun pituus vaihteli koneittain. Kolme 
kuormainprosessoria teki 3- tai 4-metristä 
kuitupuuta ja yksi 6-metristä. Kaikki 
Kockumsit tekivät kuitupuun 5 - 6-metriseksi, 
Marttiinit 2 - 5-metriseksi puulajin mukaan, 
Rottne 3-metriseksi ja Hultdin-kaatopäällä 
varustetut Lokomo-Ösat 3-metriseksi . 

Ajanmenekki esitetään tehoajanmenekkinä. Se 
ei siis sisällä minkäänlaisia keskeytyksYå, 
vaan on laskennallinen suure, joka on käyt
tökelpoinen lähinnä eri konemerkkien ajanme
nekkien vertailussa. Ajanmenekkitulokset on 
painotettu tutkimustyömaiden puulajisuhteel
lå, eikä niissä ole otettu huomioon kuitu
puun eri pituuksia. 

Prosessoreiden ajanmenekki 

Kockums- ja Marttiini-prosessoreiden konekoh
taiset ajanmenekit erosivat vain hyvin vähän 
toisistaan. Kuormainprosessoreista kolmen 
tutkimuskoneen ajanmenekit olivat varsin lä
hellä toisiaan, neljännen koneen ajanmenekki 
poikkesi sen sijaan muista melkoisesti. 

Monitoimikoneiden ajanmenekkiin vaikuttaa 
eniten käsiteltävien puiden koko (tauluk
ko 1). 

TAULUKKO 1 Prosessor eiden t yönvaihei ttainen suhtee l linen ajancenekki 

Kuormain- Kockums Ma rttiini Rottne Kuormain- Kockums Ma r tt iini Ro t tne 
prosessori pr oses sor i 

Työn-
va i he Rungon koko , dm3 

50 150 300 

Suhteellinen osuus t ehot yöajas t a , % 

Puun otto 45 46 44 41 38 43 39 35 

Kar s in t a ja 30 26 33 
ka t kon t a 

36 42 31 40 45 

J ä r jes t el y 5 6 1 7 5 5 1 6 

Häiriö t 2 1 2 1 1 1 2 1 

Siirtyminen 18 21 20 
palstalla 

15 14 20 18 13 

Yh teensä , % 100 100 100 100 100 100 100 100 

Tehoa ika 28 - 40 42 40 44 35 - 49 46 4 - 46 52 
yh teensä , s 
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TAULUKKO 2 

Leimikon 
rungon 
keski-
kok~ , 

dm 

Alle 150 

150 - 350 

Yli 350 

TAULUKKO 3 

Maasto 

J.eimikon t iheyden vaikutus ajanmenekkiin 
(maas toluokka 1 ; ajanmenekki = 100, kun 
leimikon tiheys on 535 runkoa/ha) 

Leimikon t iheys, runkoa / ha 

Koneme r kki 260 360 535 775 

Suhteell inen .ajanmenek!ti, 

Kockums 141 118 100 92 
Ma r t t iini 116 108 100 94 
Ro ttne - 105 100 94 
Kuormain- 104 102 100 98 
prosessori 

Kockums 137 115 100 93 
Marttiini 114 106 100 95 
Ro ttne - 104 100 94 
Kuorma in- 103 101 100 98 
prosessori 

Kockums 132 112 100 94 
Ma r ttiini 111 105 100 96 
Rottne - 103 100 96 
Kuormain- 102 101 100 99 
prosessori 

Maaston vaikutus ajanmenekkiin 
(suhteellinen ajanmenekki = 100 , 
kun maastoluokka on 1) 

Lel.IIiikon tiheys , runkoa /ha 
Kone- *) 

1 100 

% 

89 
90 
-

96 

90 
92 
-

98 

92 
94 
-

-

luokka merkki 260 360 535 775 1 100 

Suhteellinen ajanmenekki , % 

2 Kockums 106 104 103 102 

Rottne - 105 104 103 

Kuormain- 104 104 103 103 
prosessori 

3 Rot tne - 110 108 104 

Kuormain- 109 109 108 108 
prosessori 

*) Marttiinis ta ei ollu t aineis toa maast o
luokissa 2 ja 3 
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Kuva 5. Suhtee l liset ajanmenekit (leimikon tiheys 535 
runkoa/ha . maastoluokka 1, 100 = Marttiini-prosessori ) 

TAULUKKO 4 Ka a t opään vaikutus pr osessor in t yön
vaiheittaiseen suhteelliseen ajanmenekkii n 

Pr oses-
a t opääll .. 

Pr oses- pcaat opääl lå" 

sor i arus t e t tu sor i !varustettu 
prosessori pr osessor i 

Työnvaihe Rungon koko , dm3 

150 300 

Suhteellinen osuus tehotyöaj asta, % 

Puun otto 32 43 28 40 

Kar sinta ja 40 29 47 36 katkon t a 

Häir iöt 4 2 3 1 

Taskun 
3 l 3 l t yhjentäminen 

Siirtyminen 21 25 19 22 pals t alla 

Yh t eensä, % 100 100 100 100 
Tehoaika 
yht eensä , s 39 - 51 46 - 69 46 - 58 52 - 78 

Leimikon tiheyden ja maaston vaikutukset 
prosessoreiden ajanmenekkiin on esitetty 
taulukoissa 2 ja 3. Vaikutukset ovat Kockums 
82-55 : tä lukuun ottama tta selvästi lievem
mät kuin aiemmassa isoj en prosessoreide n 
maksuperustese lvi t yksessä . Se j oh tuu s i i tä, 
että k e skikokoisten ja kuormainp r os essorei
den isoja prose ssoreita h itaampi puiden val
mistus ja paremmat maasto-ominaisuudet pie
nentävät näiden konetyyppien t yöpisteiden 
v ä lisiin siirtoihin kuluvan ajan os uutta 
kokonai sva lmistusaj asta. 

Kaatopään vaikutus ajanmenekkiin 

Tutkitut Hultdin-kaatopäät o l i asennettu 
Lokomo-Ösa 705 - prosessoreih in. Suhteelli
set tehoajanmenekit moni to imikoneiden to imi
essa kaa topäällä varustettui na j a tav a l lisina 
prosessore ina on e s i t e tty t a u l ukossa 4 . 

Kaatopään aiheutt ama 
ajanmenekin li sUnt y•inen . 
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Kuva 6. Kaatopään vaikutus prosessorin ajanmenekkiin 
( leimi kon t iheys 535 runkoa/ha. maastoluokka 1) 
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Kaatopään vaikutus molempien koneiden ajan
menekin kasvuun oli erilainen (kuva 6, s. 3). 
Ero johtui mitä suurimmalla todennäköisyy
dellä kuljettajista. Koneen 1 kuljettaja oli 
keskimääräistä hitaampi, kun taas koneessa 2 
oli erittäin taitava kuljettaja. 

Kaatopään käyttö ei muuttanut leimikon tihe
yden vaikutusta ajanmenekkiin. Maaston vai
kutus ei selvinnyt kerätystä aineistosta. 

TULOSTEN TARKASTELU 

Taskuttomien prosessoreiden puiden valmis
tuksen ajanmenekki oli keskimäärin 15 - 20 % 
suurempi kuin isojen prosessoreiden aiemmas
sa tuotosselvityksessä keskimäärin. Konemer
keittäin tarkasteltuna Kockums 82-55:n ja 
Marttiinin ajanmenekit olivat kuitenkin pie-
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nemmät kuin huonoimman ison prosessorimerkin 
aiemmassa vastaavassa maksuperuste tu tkimuk
sessa. 

Kuormainprosessoreiden ajanmenekit olivat 
taskut tomien prosessoreiden aj anmenek~ej ä 
pienemmät pienirunkoisissa (alle 200 dm :n) 
leimikoissa. 

Kaatopään vaikutuksesta ajanmenekkiin ei 
saatu yksiselitteisiä tuloksia. 

Tutkimukseen liittyi myös seurantaosa, jonka 
tulokset julkaistaan niiden valmistuttua. 
On syytä muistaa, että aikatutkimuksilla 
saadaan selville e ri t yönvaikeustekij öiden 
vaikutukset ajanmenekkeihin. Kun tietoja 
täydennetä än seurannasta saatavilla tuotos
tasoa ja käyttöastetta koskevilla tiedoilla, 
saadaan todellinen kuva koneiden käyttökel
poisuudesta. 

TIME STUDY RESULTS ON NEW MULTI PURPOSE LOGGING MACHINE MODELS 

A time study conduc t ed for payment bases on 
the so- called pocket- less processor s r evealed 
tha t a Marttiini processor had the smalles t 
expenditure of time in t he prepa r ation of 
logs of similar size . Next were Kockums 82-
55 and Rottne Snoken . 

The expenditures of time by loader processors 
were smaller in stands with small- sized stems 
than for pocket- less processors . 
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