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MONITOIMIKONEIDEN KÄYTÖN TALOUDELLISUUS 

Jaakko Peltonen Heikki Vesikallio 
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KONEELLISTAMISEN VAIKUTUS 
KORJUUKUSTANNUKSIIN 

Koska monitoimikoneita pystytään yleensä 
käyttämään maantieteellisesti rajoitetu lla 
organisaatioalueella , niiden hankinnan ja 
käyt:ön taloudellisuutta on tarkoituksenmu
kaisinta selvittää kyseeseen tulevan orga
nisaatioyksikön kannalta. Seuraavaan esi
;ne rkkilaskelmaan valitun organisaatioyksi
kön (kuva 1) alueelta korjataan puuta noin 
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Kuva 1. Eri koneellistamisvaihtoehtojen 
vaikutus korjuukustannuksiin ja koneellis
tamisasteeseen 
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200 000 m vuodessa. Leimikko-olosuhteet 
vastaavat Etelä-Suomen - keskimääräisiä kor
juuolosuhteita. Korjuuketjujen kustannuk
set perustuvat vuoden 1982 puolivälin mak
suihin ja kustannuksiin . Moottorisahahakkuun 
kustannukset on määritetty halvimman korjuu
menetelmän mukaan. 

Edullisin kustannustaso saavutetaan , kun 
käytetään yht ä koneellista korjuuketjua, 
jossa koneena on tavallinen prosessori . 
Hakkuun koneellistaminen kyseisellä :rval
la säästää kustannuksia noin 1 mk/m eli 
noin 200 000 mk vuodessa ihmistyövaltaiseen 
hakkuuseen verrattuna . 

Ko rjuuolot vaihtelevat kuitenkin varsin 
paljon . Laskelman perusteella koneellista
misen mahdollistamista kustannussäästöistä 
voidaan tehdä ainoastaan suuntaa antavia 
päätelmiä . 
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Kuva 2.. Monitoimikoneiden työllistä isasteen 
vaikutus puunkorjuun kustannuksiin Etelä-Suo en 
keskimääräisissä korjuuolosuhteissa 
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Kuva 3. Monitoimikoneiden työllistämisasteen 
vaikutus puunkorjuun keskimääräisiin yksikkö
kustannuksiin. Koneellisen korjuun osuus 
20 % korjuumäärästä 

MONITOIMIKONEIDEN TYÖLLISTÄMIS
ASTEEN MERKITYS 

Koneellistamisen taloudellisuutta koskeva 
laskelma perustui siihen, että monitoimi
koneet pystytään työllistämään tehokkaasti 
ympäri vuoden. Toisena lähtökohtana oli se, 
että koneelliseen korjuuseen pystytään va
litsemaan ne leimikot, joissa monitoimiko
neiden kustannuksellinen kilpailukyky on 
paras. Kun esimerkkilaskelmaan valitun or
ganisaatioyksikön alueella on käytössä vain 
yksi monitoimikone, edellä mainitut edelly
tykset pystytään yleensä saavuttamaan . Jos 
koneellistamisas tet ta nostetaan ja käyttöön 
otetaan toinen monitoimikone, koneiden te
hokkaan työllistämisen mahdollisuudet vai
keutuvat . Nykyisissä korjuuolosuhteissa 
vuotuinen työllistämisaste todennäköisesti 
laskisi. Monitoimikoneiden työllistämis
asteen vaikutus koneellisen korjuun kustan
nuksiin näkyy kuvasta 2 . Jos t yöllis tämis
mahdollisuudet huonenevat esimerkiksi 8 - 9 
kuukauteen, kuten on mahdollista, koneellis
tamisasteen nostamisen kannattavuus on ky
seenalaista . 

Nykyisin monitoimikoneita on käytössä noin 
240 . Niiden työllistämisasteen vaikutus 
puutavaranteon keskimääräisiin yksikkökus
tannuksiin näkyy kuvasta 3 . Jos monitoimi-
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konekannan keskimääräinen työllistämisaste 
on esimerkiksi 8 kuukautta vuodessa , puuta
tavaranteon keskimääräiset ~ksikkökustan

nukset nousevat noin 0,35 mk/m suuremmiksi, 
kuin jos konekannan keskimääräinen työllis
tämisaste on 11 kuukautta vuodessa . 

MUUT NÄKÖKOHDAT 

Kuusirunkojen korjuussa koneellisen 
laatu on suunnilleen samanarvoista 
hakkuumiehen t yön laatu . 

t yön 
kuin 

Mäntyrunkojen korjuussa rungon laatuominai
suuksien (oksaisuuden, korojen ym.) huo
mioon ottaminen rungon muotoa kuvaavien 
ominaisuuksien ohella on erittäin tärkeää 
apteeraustuloksen kannalta . Koneellisessa 
hakkuussa apteerausvirheiden riski on suu
rempi kuin ihmistyövaltaisessa hakkuussa, 
koska monitoimikoneen kuljettajan on vai
keampi kuin hakkuumiehen tehdä rungon laa
tua koskevia näköhavaintoja. 

Monitoimikoneiden käytöllä voidaan varmen
taa puunkorjuukapasiteetin saatavuus sel
laisina ajankohtina, jolloin tehtaiden puu
huolto on ongelmallisinta . 

Kun koneellisia vaihtoeh toja on riittävästi, 
ne hilliesevät kustannusten nousua ihmistyö
valtaisessa hakkuussa . 

MAHDOLLISUUDET PARANTAA 
MONITOIMI KONE IDEN TYÖLLISTÄMIS
EDELL YTYKSIÄ 

Monitoimikoneiden ja muiden korjuuresurssi
en työllistämisongelmat johtuvat pääasiassa 
hakkuumäärien vuosi- ja kausivaihteluista . 
Hakkuumäärien vuosi- ja kausivaihtelua on 
lähivuosina vaikea me rkittävästi tasoittaa . 
Siksi on tärkeää kehittää puunkorjuuorgani
saatiota ja johtamisjärjestelmiä niin, että 
korjuuresurssien maara ja rakenne saadaan 
mitoitettua mahdollisimman optimaalisesti 
ja hankittuja resursseja pystytään käyttä
mään tehokkaasti. 
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