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ALIKASVOKSEN VAIKUTUS 

PIKA 75 -HARVESTERIN TYÖSKENTELYYN 

Esko Mikkonen 

Työskenneltäessä Pika 75 -harvesterilla 
päätehakkuuleimikoissa, joissa on runsaas
ti alikasvosta, toisin sanoen lehtipuuve
saikkoa, kasvatettavaksi kelpaamatonta tai
mistoa tai pensaikkoa, joka on ennen istut
tamis.ta tai kylvöä raivattava pois, raiva
us kannattaa suorittaa ennen päätehakkuuta. 
Hakkuussa saatavat kustannussäästöt katta
vat raivauksesta aiheutuvat kustannukset. 

Metsäteho tutki marras-joulukuussa 1975 
Tehdaspuu Oy:n työmaalla Joroisissa ali
kasvoksen raivaamisen vaikutusta Pika 75 
-harvesterin työskentelyyn. Samalla mitat-

tiin myös kannonkorkeudet työskentelyn jäl
jiltä sekä raivatulta että raivaamattomai
ta alueelta. Tutkitun harvesterin omisti 
Tehdaspuu Oy, ja sitä kuljetti yhtiön kul
jettaja, jolla oli noin 1 kk:n kokemus 
harvesterilla työskentelemisestä. 

TUTKITUT MENETELMÄT JA AINEISTO 

Pika 75 työskenteli kuvassa 1 esitettyä me
netelmää käyttäen. Kone otti puun ja pyr
ki valmistamaan sen puu- ja puutavarala
jeiksi siten, että monitoimiosaa käännet
tiin mahdollisimman vähän. Mitään puu-

Kuva 1. Pika 75 -harvesterin työmenetelmä 
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tai puutavaralajeittaista lajittelua ei 
suoritettu . Harvesteri työskenteli tätä 
menetelmää käyttäen molemmilla palstoilla. 

Tutkimusleimikko jaettiin kahteen yhtä suu
reen palataan. Toiselta palstan osalta 
kaadettiin vesurilla maahan kaikki rinnan
korkeusläpimitaltaan alle 7 cm :n puut ja 
pensaat, jotka mahdollisesti aiheuttaisi
vat näkyvyys- tai muita työskentelyhait
toja harvesterin toiminnalle. Toinen pals
tan osa jätettiin käsittelemättä , mutta 
merkittiin erilleen ne palstan osat, jois
sa alikasvos oli erityisen tiheää. 

Tutkimusaineiston määrä 

A1ikasvos raivaamatta A1ikasvos Yh
keskimäärin tiheät osat raivattu teensä 

Puita, kp1 3 438 
Kuut iomäär ä , m 198 .8 
Työpi s teitä, kp1 221 

149 
44. 2 

61 

174 
78.4 

95 

612 
277.2 

316 

Tutkimustyömaa oli metsätraktorien ohje
maksun mukaista I maastoluokkaa . Leimik
ko sisälsi paaasiassa kuusta ja sen ti
heys oli 560 runkoa/ha. Maa oli lumeton 
ja roudaton. 

TUTKIMUSTULOKSET 

Ajankäyttö 

Harvesterin tehoajan rakenne 
Alikasvoksen raivausaste 

A1ikasvos A1ikasvos 
raivaamatta r aivattu 

keski- t iheiit 
määrin osat 

Työvaihe Työvaiheen osuus, % 
Puun ottaminen 

- puomin vienti + tarttuminen 22 25 22 
- kaatosahaus + 1 . karsinta 12 13 12 
- puun tuonti 12 12 12 

Puun käsi tte1y 

- karsinta ja katkonta 39 37 44 
- monitoimiosan kääntö 1 1 1 

Alikasvoksen raivaus 4 8 0 

Oksien poi sto 10 9 

Häiriöt 

Yhteensä 100 100 100 

Käsitte1yaika, cmin/ puu 134 113 117 
Siirtyminen, cmin/puu 14 9 12 

Tehoaika yhteensä, cmin/ puu 148 122 129 

Työntutkimustiedot 

Keskim. siirtymismatk~, m 3 . 2 2 . 9 3 .1 
Keskim . rungonkoko, m 0 .4 54 0 . 297 0 .450 
Puita työpisteessä, kp1 2 .0 2 .4 1.8 
Leimikon tiheys , runkoa/ha 560 560 560 
Koneen keskimääräinen 2 
teho11inen ottoalue, m 49 44 47 
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Keskimääräisiltä olosuhteiltaan sekä rai
vaamaton että 'toaivattu leimikon osa vas
tasivat lähes täsmälleen toisiaan. Rai
vaamattoman osan alikasvokseltaan tiheis
sä kohdissa puusto oli keskimäärin pie
nempää kuin leimikon muissa osissa. 

Alikasvos hidasti tiheissä kohdin 3 %-yk
sikköä puomin vientiä otettavan puun ty
velle sekä tarttumista siihen. Sen lisäk
si alikasvos aiheutti koneella tapahtuvaa 
raivaamista ynnä muuta tehollista työai
kaa, jonka osuus oli 4 ... 8 %-yksikköä ja 
jota raivatulla palstalla ei lainkaan 
esiintynyt. 

Tuotokset 

Tuotoslaskentasysteemin avulla laskettiin 
Pika 75 -harvesterin tuotokset erilaisis
sa alikasvosolosuhteissa. Käyttötunti
tuotos saatiin lisäämällä tehoaikaan 10 % 
keskimääräisenä keskeytysten osuutena. 
Muut olosuhdetekijät vakioitiin samanlai
siksi kussakin alikasvosluokassa. Suh
teelliset tuotokset on esitetty kuvassa 2. 
Tuotosta koko raivaamattomaila palstalla 
kaikissa rungonkokoluokissa on merkitty 
luvulla 100. Alikasvoksen raivaaminen 
kohottaa harvesterin tuotosta keskimää
räisissä alikasvosolosuhteissa 20 ... 8 %, 
tiheissä paikoissa jopa 32 ... 13 %. 

Kustannukset 

Jos Pika 75 -harvesterin käyttötuntikus
tannuksina yksivuorotyössä pidetään 230 
mk:aa/käyttötunti, ' saadaan kuvassa 3 esi
tettyjen käyrien osoittamat yksikkökus
tannukset. 

Jos oletetaan päätehak~uussa poistettavan 
hehtaarilta puuta 230 m ja k3skimäär äisen 
rungon koon olevan 0.450 m , kuten oli 
tutkitussa leimikossa, saadaan raivaamalla 
ennakolta alikasvos kustannussäästöjä har
vesterin tuotoksen kohoamisen ansiosta 
keskimäärin 240 ,- mk/ha, tiheissä ali
kasvospaikoissa jopa 430 ,- mk/ha. Toi
saalta hakkuualan raivauskustannukset 
hehtaaria kohti ovat 100,- ... 200 , - mk, jo
ten voidaan todeta harvesterin tuotoksen 
kohoamisesta saatavien kustannussäästöjen 
kattavan alikasvoksen raivauksesta aiheu
tuvat kustannukset. 

Jos puusto on pienempää, alikasvoksen vai
kutus tuot okseen on suhteellisesti suurem
pi ja jos alikasvos raivataan pois, kus
tannussäästöt ovat suuremmat. 
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Kuva 2 . Alikasvoksen suhteellinen vaikut us Pika 75 
-harvesterin käyttötuntituotokseen. Maastoluokka I . 

Tiheys 560 r unkoa/ ha 
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Kuva 3 . Pika 75 - harvesterin yksikkökustannukset . 
Käyttötunti kustannukset 230 mk 
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Kannon korkeudet 

Kannon korkeus oli raivatulla alueella 
keskimäärin 5.1 cm ja raivaamattomalla 
7.7 cm, mitattuna ylimmästä kaatoa hait
taavasta juurenniskasta. Vastaavat kan-
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toläpimitat olivat keskimäärin 32.7 cm ja 
31.9 cm, joten aineistot siltä osin ovat 
vertailukelpoiset. Suuremmasta kannon
korkeudesta aiheutuva raaka-ainetappio on 
näin ollen 0.002 m3 runkoa kohti. 

EFFECT OF UNDERGRCirllli ON THE PERF<R-WICE OF TI-IE PIKA 75 HARVESTER 

Clearing the undergrowth before final cut
ting raises the output of the Pika 75 har
vester by 13 ... 8 per cent in average un
dergrowth conditions when the stem size 
is 0.1 ... 0.5 solid m3. If the undergrowth 
is thick the increase in output may be as 

much as 23 ..• 15 per cent. Stumps are an 
average of 2.6 cm lower in a cleared than 
in an uncleared work site. The cost sav
ing of increasing the harvester output 
and the additional raw material obtained 
cover the cost of clearing the undergrowth. 
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