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Ma.fv., up eJtU6 tude.n taJtke.n;t..anU.o ta. v aJtte.n ;., uo!U
tetun kuoJtmaA..np!to-6 u,;., o!Utu:tJWnulv., e.n ku IU.mää
~ et tulo lv., et u vät mLLLL.ttu.ne.et m eJt!U.t.:tä
vä.;.,;ti tU.emrrUJ.da. Voivo- Vahne.t 450 :tä ko;.,ke.v-<A 
ta. tulolv.,-<Ata. , kun ote.ta.a.n huom<.oon nykyinen 
konekanta. . KonemeJtkwtä F-i.nko 50 -kuoJtmaA..n
P'tM UMJU oli h-i.ta.a.mp-i. puiden v~tufv., u 
-6a. , mutta. to-<Aa.a.Ua. pa.!temp-i. käytiÖMteeLta.a..n 
kuin Voivo -Vahne.t 940 -kuOJrmaA..np!tMUMJU. 

JOHDANTO 

Metsätehossa tutkittiin kuormainprosessorei
ta maksuperusteita varten vuosina 1981 
1982 (Hetsätehon katsaus 9 ja 14/1982). Tut
kimuksen tulosten perusteella sovittiin en
simmäiset valtakunnalliset valmistusmaksut 
talvella 1982. Koneurakoitsijain Liitto r.y . 
ja Hetsäalan Kuljetuksenantajat pyys ivät 
syksyllä 1982 Hetsätehoa suorittamaan tarkis
tustutkimuksen kuormainprosessoreiden maksu
perusteista . Tutkimuksen pääpainon tuli 
olla pienten puiden valmistuksessa ja jäävän 
puuston vaikutuksen selvittämisessä . 

Tutkimuksen suunnitteluun ja seurantaan on 
osallistunut Koneurakoitsijain Liiton ja 
Metsäalan Kuljetuksenantajien edustajien muo
dostama tukiryhmä . Siihen ovat kuuluneet 
urakoitsijoiden puolelta Mikael Haveri, Esko 
Jahkonen ja Sakari Kulju sekä kuljetuksen
antajien puolelta Hannu Airavaara, Aimo 

ikunen ja Paavo Siilmaa. 

TUTKIMUSMENETELMÄ JA -AINEISTO 

Tutkimus jaettiin aikatutkimukseen ja samois
ta koneista Hetsätehon valvonnassa kerättyyn 
seurantatutkimukseen. Holemmat tutkimusosat 
toteutettiin samoin kuten aiemmassa kuor
mainprosessoreiden maksuperustetutkimuksessa, 
joten näiden tutkimusten tuloksia voi t äl t ä 
Osin verrata toisiinsa . 

Tu tkimukseen valit t iin uudet, aiemmin mak
superuste t u t kimuksissa tutkimattomat, mutta 
kuitenkin jo käyttöön vakiintuneet kuormain
prosessorimerkit : Finko 50 ja Volvo- Valmet 
940 . Holemmista konemerkeistä tutkittiin 
kahta koneyksikköä . Kummassakin Finko SO : ssä 
peruskoneena oli Lokomo 925 - kuormatraktorit , 
jotka oliva t vuosilta 1972 ja 1974 . Volvo
Valmet 940 : ssä toinen peruskone oli Valmet 
882 K- , v uodelta 1978 , ja toinen Volvo BM 971 
- kuorma t raktori , vuodelta 1977 . Lokomo- ja 
Valmet - peruskoneiden moottoriteho oli noin 
100 kW , Volvon sen sijaan enemmän, vajaat 
120 kW . Aiempi maksuperustetutkimus koski 
vain Volvo - Valmet 450 - kuormainprosessoria . 

Tutkimusaineisto kerättiin marraskuun 1982 
ja helmikuun 1983 välisenä aikana Osuuskunta 
Metsäliiton, Puulaaki Oy :n ja Rauma- Repola 
Oy : n työmailta Keski - ja Pohjois - Suomesta. 
Aikatutkimusaine~sto käsitti kaikkiaan 5 333 
runkoa eli ~81 m . Seuranta- aineisto sisäl
si 16 200 m : n valmistamisen. 

Al KATUTKIMUSTULOKSIA 

Yleistä 

Kuormainprosessoreiden yleisin havukuitupuun 
pituus oli noin 5 m ja lehtikuitupuun pituus 
noin 3 m. Finkoista koneen 1 koko aineisto 
ja Volvo- Valmeteista puolet koneen 2 aineis
tosta oli noin 3 m: n havukuitupuuta . Ajanme
nekkituloksissa ei ole otettu huomioon kui
tupuun pituuseroja . 

Puulajisuhde oli aikatutkimustyömailla män
tyä 0 - 18 %, kuusta 75 - 99 % ja lehtipuuta 
1 - 24 %. Näiden lisäksi tutkittiin lähes 
puhdas lehtipuuleimikko, jossa oli lehtipuu
ta 95 % ja loput 5 % kuusta. Ajanmenekki
tulokset on painotettu tutkimustyömaiden 
puulajisuhteella . 
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Avohakkuu 
TAULUKKO 1 Kuormainprosessor eiden t ehoajanmenekki 

avohakkuussa (leimikon tiheys 535 runkoa/ha, 
maas t oluokka 1) 

Finko 50 Volvo- Valmet 940 
Rungon 1 

1 
2 1 

1 
2 

kok~, 
dm Tehoajanmenekki 1 runko , cmin 

50 63 58 50 52 
100 73 63 54 58 
150 84 68 57 65 
200 93 74 59 75 
250 102 79 61 83 
300 109 84 64 85 

Ajanmenekki esitetään tehoajanmenekkinä, 
joka ei sisällä minkäänlaisia keskeytyksiä . 
Avohakkuun ajanmenekit on esitetty taulukos
sa 1. Volvo-Valmet 940 -kuormainprosesso
rit osoittautuivat nopeammiksi kuin Finko 50 
-kuormainprosessorit. Nopeimman ja hitaim
man tutkimuskoneen ajanmenekkieron syitä on 
tarkasteltu kuvassa 1. Ero selittyy lähes 
täysin karsinta-katkonta- ajalla. Sen suu
ruuteen vaikuttaa karsinnan syöttönopeus ja 
osittain myös mi ttalaitteen rakenne ja käyt
t ö. Finko 50 -kuormainprosessoreilla on kah
denlaisia syöttönopeuksia. Puolessa nykyi
sin käytössä olevista koneista syöttönopeus 
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Kuva 1. Nope i mman ja hitaimman koneen työnvaiheittaiset 
ajanmenekit 
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on suurempi kuin tutkituissa Finko 50 -kuor
mainprosessoreissa . Puunottovaiheen erot 
johtunevat kuljettajien osaamisesta. Kuor
mainprosessoreissa kulj et taj an vaikutus 
ajanmenekkiin kohdistuu pääosin puunottoon. 

Vuonna 1982 sovitut kuormainprosessoreiden 
valmistusmaksut perustuivat pitkälti aiem
massa kuormainprosessoreiden maksuperuste
tutkimuksessa saatuihin Volvo- Valmet 450 :n 
keskimääräis iin tutkimustuloksiin. Taulu
kossa 2 on v ertailtu Finko 50:n ja Volvo
Valmet 940 :n konekohtaisia ajanmenekkitu
loksia Volvo-Valmet 450 :n vastaaviin keski
määräisiin ajanmenekkeihin . 

TAULUKKO 2 

Rungon 
kok~ , 

dm 

50 
100 
150 
200 
250 
300 

Keski-
määrin 

Kuormainprosessoreiden avohakkuu
ajanmenekkien vertailu aiempiin 
tuloksiin (Volvo- Valmet 450:een) 

Volvo- Finko 50 Volvo-Valme t 940 
Valmet 450 
keskimäärin 1 

1 
2 1 l 2 

Suhteellinen t ehoajanmenekki 1 runko , % 

100 116 107 93 96 
100 124 107 93 98 
100 128 105 88 98 
100 130 104 84 104 
100 129 100 77 105 
100 125 101 77 102 

100 125 104 85 101 

Harvennushakkuu 

Kuormainprosessor i on ainoa monitoimikone 
t yyppi, jota käytetään säännöllisesti myös 
harvennushakkuussa . Siitä johtuu, että avo
ja harvennushakkuiden ajanmenekkiero on ollut 
tutkimu s t en kohteena . Eroa on selvit e tty 
koneittain vertaamalla saman koneen a ' JO - ja 
harvennushakkuun ajanmenekkejä to~siinsa sen 
jälkeen , kun olosuhdetekijät on vakioitu 
( taul ukko 3) . Tulokset osoitt ivat, e tt ä yk
sit t äistapauksissa voi olla suuria vaihte
luita . 

TAULUKKO 3 

Rungon 
kok~ , 

dm 

50 
100 
150 
200 
250 
300 

Harvennushakkuun suht eellinen ajanmenekk: . 
kun jokaisen koneen dVohakkuun s uh t eellinen 
ajanmenekki • 100 

Finko 50 Volvo-
1 

1 työ~a 1 1 tyo~a 2 

Valme t 
940 

Suhteellinen ajanmenekki 1 runko , % 

102 109 155 
1 

104 
101 111 i57 104 
10 116 158 104 
106 11 155 107 
105 113 154 110 
102 111 1 - 112 
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Kuva 2. Finko 50 -kuormainprosessori. Valok. Rauma-Repola Oy 

Finko 2:n kohdalla ero oli toisessa harven
nuskohteessa yli 50 %:n, kun taas muuten ero 
oli 1 - 16 %. Aiemmassa maksuperustetutki
muksessa kahden koneen kohdalla ero oli myös 
samaa luokkaa, mutta kolmas kone oli puoles
taan 10 % nopeampi harvennuksessa kuin avo
hakkuussa. Kun ääritapaukset jätetään pois, 
näyttää ajanmenekki harvennushakkuissa ole
van noin 9 - 10 % suurempi kuin avohakkuissa. 
Jäävän puuston tiheys vaikuttaa eron suuruu
teen. 

Muut työvaikeustekijät 

Leimikon tiheyden vaikutus puiden valmista
misen ajanmenekkeihin ei poikennut aiemman 
tutkimuksen tuloksista (Metsätehon katsaus 
9/1982). Maasto ei vaihdellut riittävästi 
maastoluokkien ajanmenekkierojen selvitt ämi
seksi. 

Havu- ja lehtipuiden valmistuksen eroa voi
tiin tarkastella Finko 2:n työmailla. Lähes 
puhtaan koivuleimikon puiden valmistamisen 
ajanmenekki oli havupuuleimikon ajanmenekke
jä suurempi seuraavasti: 

Rungon 
koko , 

dm3 

50 
100 
150 
200 

Kuusileimikko Lehtipuuleimikko 

Kuitupuun pituus, m 
5 3 

100 
100 
100 
100 

Ajanmenekki, % 

110 
118 
120 
117 

Kuva 3. Volvo-Va lmet 940 -kuorma inprosesso r i. Tut kimus kone i ssa o li met a lli set 
syöttöru ll at . Va lok. Va lmet Oy 
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Eroj a a j anmenekke ihin a i heuttivat myös e r i 
l a inen kuit upuun pit uus , havukui tupuu 5 m, 
koivu 3 m, s ekä erilainen a luskasvill isuuden 
maara. Havupuuleimikossa aluskasvill isuutta 
oli hieman , koivuleimikossa se häiritsi 
työskentelyä. 

SEURANTATULOKSIA 

Seurantatutkimuksen t ärkeimmät tu l okset kos
kevat koneiden ajankäyttöä . Seur annassa o l 
leiden koneiden tekninen käyttöa s t e (käytt ö
ajan osuus käyttö- , korjaamo- ja konekes
keytysajasta) oli 70 - 82 % (taulukko 4). 
Konemerkittäiset aritmeett iset keskiarvot 
olivat: 

Finko 50 
Volvo- Valme t 940 

81 % 
74 % 

Käyttöasteita voidaan pitää varsin hyvinä , 
varsinkin kun o t e t aan huomioon vanhat perus
koneet . Suurin osa keskeytyksistä a iheutui 
koneiden korjauksista ja huollois t a ( t aul uk
ko 4). 

Edellisessä kuormainprosessoreiden maksupe
rustetutkimuksen seurantaosassa Volvo- Valmet 
450:ien käyttöaste vaihteli koneyksiköittäin 
75:stä 83 %:iin ja oli keskimäärin 79 %. 
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TAULUKKO 4 

Pää-
Kone, t yö 
n:o 

Finko 1 80 

Finko 2 82 

Volvo-
Valmet 1 70 

Volvo-
Valmet 2 77 

Keski-
77 määrin 

Kuormainprosessoreiden ajankäyttö 
(seurannasta) 

Apu- Keskeytykset 

työ 
Huol- Kor- Henk.- Muu 
to jaus koht. syy 

% t yömaa-ajasta 

- 6 8 5 1 

- 6 9 2 1 

- 9 21 - -

2 5 12 3 1 

0 7 12 3 1 

TULOSTEN TARKASTELU 

Siirrot, 
% koko-
nais-
ajasta 

2 . 2 

5 . 7 

7.1 

1.8 

4 . 2 

Kuormainprosessoreiden maksuperusteiden tar
kis t ustutkimus osoitti, etteivät konemerk
kien keskimääräiset ajanmenekit ja käyttö
asteet poikkea suuresti aiemmista . Jos tu
loksia painotetaan vuoden 1983 alun kone
merkkien käyttöosuudella, eli kaikilla kone
merkeillä on sama painoarvo, eivät aiemmin 
maksuperusteissa käytetyt arvot ole mainit
tavasti muuttuneet. 

A hORK SlUDY ON GRAPPLE PROCESSORS 
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In order to determine the payment bases the Finko 50 and 
the Volvo- Valmet 940 grapple processors were studied. 
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