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KORJAUS- JA TUOTOSTILASTOJA 
PIKA 75 -HARVESTERISTA 

Lasse Säteri 

Tulokset perustuvat kolmesta 0-sarjan ko
neesta kuatakin noin puoLen vuoden ajalta 
tehtyyn tutkimukseen. Koneiden keskimi:I1J:rtii
nen klJ.yttxJaste oli 52 %. Korjausta oli 35 % 
tyt:Jajasta. Eniten korjausta aiheuttivat 
hydrauliikka, letkut, syi:JttlJ-karsintalait
teet ja kaato-katkontalaitteet. 

~iden keskirnl:ti:trltinen tuotos oli 15.5 
m /p&tkltytWtunti, ~ keskiml.tl12'ctinen run
gonkoko oli 0.390 m ja leimikon tiheys 
600 runkoa/ha. Aineiston perusteella las
kettu vuotuinen p&tkltyttxJaika oli 1 000 
tuntia ja vuosituotos 16 000 m3. 

YLEISTÄ 

Pika 75 on Kommandiittiyhtiö S. Pinomäen 
suunnittelema ja valmistama ka.ato-karsinta
katkontakone. Sen yksityiskohtaiset tekni
set tiedot on esitetty Metsätehon katsauk
sessa 6/1976. Tässä katsauksessa esite
tään koneen tuotostasosta, käyttövarmuu
desta ja korjausten laadusta kerättyjä tie
toja . Tulokset koskevat kolmea 0-sarjan 
konetta, joilla oli ennen tutkimuksen al
kua ajettu 100 ..• 300 tuntia. Koneiden 
omistajat olivat Koneyhtymä Hämylä, Kone
yhtymä Lehtelä ja Puulaa.ki Oy. Koneet 
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toimivat Puulaaki Oy:n ja Oy W. Rosenlew 
Ab:n työmailla. Koneenkäyttäjät olivat 
tottuneita metsäkoneiden käyttöön yleensä, 
mutta Pika 75:n käyttökokemus oli tutki
musta aloitettaessa lähes kaikilla vähäi
nen. 

Ajankäyttötiedot selvitettiin tärinäkel
lojen kiekkojen ja työkoneilmoitusten pe
rusteella. Korjaustiedot saatiin selville 
koneenkäyttäjien pitämän korjauspäiväkir
jan avulla. Tiedot puumääristä ja työvai
keustekijöistä saatiin työnjohtajilta. 

Aineistoa kerättiin lo~~kuun 1975 ja mar
raskuun 1976 välisenä aik~a. Aineiston 
määrä on yhteensä 23 305 m ja 3 085 työ
tuntia. 

TYÖAJAN JAKAUTUMINEN JA 
TUOTOKSET 

Pika 75 -harvesterin keskimääräinen käyttö
aste tutkituilla koneilla oli 52 % (ase
telma 1) . Pääkäyttöaika eli varsinaisten 
työtehtävien suorittamiseen käytetty aika 
oli eri koneilla 41 ••• 56% ja keskimäärin 
50 % työajasta. Muu kåyttöaika, joka on 
lähinnä siirtoja työmaalta toiselle, oli 
eri koneilla 1 •.• 6% ja keskimäärin 2% 
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työajasta. Alle 15 min:n keskeyt:ykset on 
tavanomaisesti laskettu sisältyviksi käyt
töaikaan. 

Erilaisten keske:ytysten osuus oli keski
määrin 48 % työajasta. Lepoajat eivät ole 
mukana työajassa, vaan ne on jätetty koko
naan työajan ulkopuolelle. Suurin osa 
keskeytysajasta, 35 % työa.jasta, oli kor
jausta. Huoltoon kului keskimäärin 10 % 
ja muihin keskeytyksiin, kuten työnsuun
nitteluun ym., 3% työajasta. 

Pika 75 -~arvesterin tuotokset olivat 11.5 
.•. 19. 7 m / pääkäyttötunti. ~umäärillä 
punnittu keskiarvo oli 15.5 m /pääkäyttö
tunti (asetelma 2). Keskimääräist~ tuotos
ta vastaava rungonkoko oli 0.390 m ja lei
mikon tiheys 600 runkoa/ha. Likipituisen 
kuitupuun pituus oli 3 ... 6 m:n rajoissa. 
Koneet työskentelivät suurissa leimikois~a. 
Keskimääräinen leimikon koko oli 1 010 m . 
Koneessa numero 2 oli uudenmallinen, entis
tä tehokkaampi kaatopää, joka ilmeisesti 
nostaa koneen tuotoksia jonkin verran. 

Tutkimusaineiston perusteella saatu lasken
nallinen vuotuinen pääkäyttöaika on keski
määrin 1 000 tuntia ~a vuotuinen pääkäyttö
tuntituotos 16 000 m . 

KORJAUKSET 

Kuvissa 2 ... 9 esitetään korjauksista kerä
tyt tiedot. Kuvien perusteella voidaan to
deta seuraavaa. 

Korjauskohteet 

Suurin osa korjauksista on johtunut moni
toimiosaan tulleista vioista. Alustakoneen 
korj auksia oli vain 13 % korjausajasta ja 
9 % korjauskerroista. 

Moottorin ja sähkölaitteiden korjaukset 
olivat alustakoneen korjauksista lukumää
räisesti yleisimmät. Näitä korjauksia oli 

ASETELMA 2 Kesltimååräiset tuotoltset ja leimiltlto-;)losuhteet 

Ko.neen nUilero Keski-
1 2 3 lllåirin 

Tuotos, 1113 /pUit~tötunti 12.2 19.7 11 . 5 15.5 
Tuotos, runltoa/pUit~tötunti 3 39 39 l!l! 41 
Käsiteltyjen puiden lteskiltoko, 111 0.310 0.510 o.26o 0 .390 
Maastoluokka ( 1 ..• 4) 1.8 1.6 1.2 1.5 
Leimikon tiheys,3runltoa/ha 550 530 700 6oo 
Leimikon ltolto, 111 410 1 380 880 1 010 
Aineiston perusteella laskettu: 
- vuotuinen pUit~töaika , h 1 000 1 000 1 100 1 000 
- vuosituotos, 111 3 12 000 20 000 13 000 16 000 
Aineiston målrå, 111 5 276 11 015 1 01 yht. 23 305 
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2 ••• 3 kertaa tuhatta työtuntia kohti. Kor
jausaikaa kului alustakoneella eniten polt
toainejärjestelmän korjauksiin, joihin 
kului 10 tuntia tuhatta työtuntia kohti. 

Monitoimiosan useimmin korjattu kohta oli 
hydrauliletkusto. Letkunkorjaus toistui 
joka 36 työtunnin välein. Seuraavina mo
nitoimiosan korjauskertojen määrässä oli
vat syöttö-karsintalaitteet, kaato-katkoo
talaitteet ja hydrauliikka, joita kutakin 
korjattiin keskimäärin 55 ... 60 työtunnin 
välein. Myös korjausaikaa kului näihin 
ryhmiin eniten. Hydrauliikan korjauksiin 
kului 69 tuntia/1 ÖOO työtuntia eli keski
määrin joka 14:s työtunti. Seuraavana ovat 
letkunkorjaukset, joihin on kulunut 46 työ
tuntia/! 000 työtuntia. Myös syöttö-kar
sintalaitteiden ja kaato-katkootalaittei
den korjausaika on selvästi suurempi kuin 
muiden monitoimiosan korjauskohteiden kor
jausaika. 

Korjausten kesto ja laatu 

Korjaajan ja varaosan odotukseen on kulu
nut verraten vähän aikaa, vain 25 % korja
usajasta. Odotusajan vähyys johtuu osal
taan siitä, että kaikki koneet toimivat 
suhteellisen lähellä koneen valmistaja
tehdasta. Kaikissa koneissa oii myös 
radiopuhelimet, joilla saatiin nopeasti 
yhteys asianomaiseen paikkaan. Lisäksi 
kuljettajat olivat varsin asennustaitoisia, 
joten vierasta korjaajaa ei useinkaan tar
vittu. 

Monitoimiosan korjauksissa oli odotusta 
suhteellisesti vähemmän kuin alustakoneen 
korjauksissa. Alustakoneen korjaukset ovat 
luonteeltaan enemmän satunnaisia, joten 
niihin ei tiedetä varata osia paikalle 
niin kuin useammin toistuviin monitoimi
osan korjauksiin, esimerkiksi letkujen 
korjauksiin. 

Metsäteho Reviev 9/1977 

Alle tunnin kestäneitä korjauksia oli 
lähes puolet eli 48 % korjausten lukumää
rästä. Keskimääräinen korjauskerta-aika 
oli alustakoneella 3.2 tuntia ja monitoi
miosalla 2.3 tuntia. Kaikkien korjausten 
keskimääräinen kestoaika odotusaikoineen 
oli 2.4 tuntia. 

Suurin .osa vioista korjattiin vaihtamalla 
rikkoutunut osa; vain vajaa kolmannes vi
oista korjattiin muulla tavoin. Hitsausta 
oli 4 % ja muita korjauksia 28 % korjaus
ten lukumäärästä. 

Tarvittava varaosa oli hyvin usein eli 58 
%:ssa kaikista korjauskerroista valmiina 
työmaalla. Korjauskerroista oli 28 % sel
laisia, että varaosaa ei tarvittu ollen
kaan, joten sitä jouduttiin odottamaan 
vain 14 %:ssa korjauskerroista . 

Korjaaja ja korjauspaikka 

Koneenkäyttäjät ovat itse korj anneet 74 % 
korjausten määrästä. Koneenkäyttäjien suo
rittamien korjausten kestoajat ovat kuiten
kin olleet lyhyempiä kuin muiden korjaajien 
suorittamien korjausten . Milloin koneen
käyttäjä ei ole itse pystynyt vikaa korjaa
maan, on useimmiten käytetty valmistajan 
korjaajaa. Ulkopuolisiin korjaajiin on 
turvauduttu hyvin harvoin . 

Lähes kaikki korjaukset on tehty työmaalla; 
vain 6 % vioista korjattiin kor jaamolla. 
Työmaalla suoritetuissa korjauksissa oli 
joka viidennessä huoltoauto paikalla, eli 
milloin korjauksen suori tta.jana työmaalla 
oli muu kuin kuljetta.ja, hänellä oli huol
toauto käytettävissään. Korjaamoon vie
tiin yleensä vain korjattava koneen osa. 
Vain joka kahdeskymmenes korjaamokerta oli 
sellainen, että koko kone oli korjaamossa. 

REPAIR NfJ OOTPUT STATISTICS FOO nt:: PIKA 75 1-WNESTER 

The results are based on a study made on 
each of three 0-series machines for a pe
riod of six months. The average availa
bility of the machines vas 52 per cent. 
Repairs accounted for 35 per cent of the 
vorking time. The greatest amount of re
pair vork vas caused by. hydraulics, pipes, 
infeed-delimbing and felling-bucking equip
ment. The average output of the machines 

was 15.5 m3 (s)/main operating ho~ when 
the average stem si ze was 0. 390 m ( s) and 
the density of the marked stand was 600 
stems/hectare. The annual main operating 
time calculated on the basis of the inves
tigation material vas 1,000 hours and the 
corresponding annual output 16,000 m3 
( solid measure) . 
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