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Pika 75 -~a~vesterin tehotuntituotos oZi 
16 .• . 24 m ja kä.ytt<Jtuntituotos 14 • .. 21 
m3, kun ~ngon koko oZi 300 •.• 500 dm3, 
maastoluokka 1 ja leimikon tiheys 500 
~unkoa/ha. 

Leimikon tiheyden muutos 400:sta 800 ~
koon/ha lisäsi tehotuntituotosta ensimmäi
sessä maastoluokassa 8 % ja toisessa luo
kassa 17 %. Maastoluokkien 1 ja 2 välinen 
tehotuntituotose~o oli keskimäärin 10 %. 

Pika 75 -h~vesterin leimikoittaista tuo
tosta voidaan p~antaa valmistamaHa pie
net puut ihmistyt5nä. Kuudessa tutkimus
leimikossa pienten, 7 •. . 9 cm:n läpimit
taisten puiden poisto ihmistytJnä olisi nos
tanut h~vesterin tehotunti tuotosta 4 . . . 14 
p~osenttia. 

TUTKIMUSAINEISTO 

Aineisto kerättiin kesällä j a syksyllä 
1978 neljästä koneesta, jotka työskenteli
vät yhteensä yhdeksässä leimikossa. Lei
mikoiden keskirunko oli 194 ... 690 dm3 ja 
tiheys 356 ... 940 runkoa/ha . Leimikot oli
vat kuusivaltaisia; kuusia oli 84 %, män
tyjä 15 % ja lehtipuita 1 %. Yhteensä 
tutkimusaineisto käsitti 2 496 runkoa, 
puumäärältään 1 023 ·m3. 

Al KATUTKIMUSTULOKSIA 

Tutkitut koneet valmistivat tukkeja ja 
noin 5 metrin pituista kuitupuuta. Tuotok
set on painotettu kuusen ja männyn kuutio
määräsuhteella . Koivu on jätetty pois ha
vaintojen vähäisyyden takia . 

Tutkimuksessa oli harvestereiden tehoajan 
osuus 87 % käyttö~jasta . Käyttötuntituotos 
oli 13.9 ... 21.3 m, kun r ungon koko oli 
300 ... 500 dm3, maastoluokka 1 ja leimikon 
tiheys 500 runkoa/ha. Rungon koon vaikutus 
teho- ja käyttötuntituotoksiin on esitetty 
kuvassa 1 sekä rungon koon ja leimikon ti
heyden vaikutus tehotuntituotokseen taulu
kossa l. Leimikon tiheyden vaikutus tunti
tuotoksiin oli muiden tekijöiden pysyessä 
vakiona seuraava: 

Leimikon tiheys , 
runkoa/ha 

400 
500 
600 
700 
soo 

Maastoluokka 

1 2 

Suhteellinen tunti
tuotos , % 

98 95 
11001 11001 
102 105 
104 108 
l o6 112 

Eri rungonkoko- ja tiheysluokissa maasto
luokkien 1 ja 2 välinen keskimäiiräinen 
tuntituotosero oli 10 %. 
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Kuva 1. Rungon koon vaikutus Pika 75 -harvesterin 
teho- j a käyttötuntituotoksiin. Leimikon tiheys 
500 runkoa/ hs, maastoluokka 2 

1 



TAULUKKO l Rungon koon ja leimikon tiheyden vai kutus 
absoluuttisiin ja suhteelli siin tehotunti
tuotoksiin. Maastoluokka l; suhteellinen 
tuotos • 100, kun rungon koko on 300 dm3 
j a leimikon tiheys 500 runkoa/ha 

Rungon koko, dm3 
Leimikon 
tiheys, 100 300 500 700 900 
runkoa/h 

Tehotuntituotos, m3 
Suhteellinen tuot os , % 

350 5.8 15. 4 23 .6 30.6 35 .9 
36 96 147 191 225 

500 6. 1 16.0 24 .4 31. 7 37.1 
38 l1ool 153 198 232 

700 6 . 4 16.7 25.4 32.9 38.3 
40 104 159 205 240 

Kuusen ja männyn puulajeittaisia tuntituo
toksia voitiin tarkastella vain yhdessä 
leimikossa. Männyllä tuotos oli tällä lei
mikolla keskimäärin 1 ... 3% pienempi kuin 
kuusella. Tulosta on tältä osin aineiston 
vähäisyyden vuoksi pidettävä suuntaa 
antavana. 

Pika 75 -harvesterin leimikoittaista tuo
tosta voidaan parantaa Valmistamalla leimi
kon pienet puut ihmistyönä. Jos harveste
rin ei olisi tarvinnut valmistaa aikatut
kimusleimikoissa 7 ... 9 cm:n läpimittaisia 
puita, leimikoittainen tuntituotos olisi 
parantunut kuudessa leimikossa 4 ... 14 % 
(kuva 2). Muissa kolmessa leimikossa pie
n1a puita oli n11n vähän, ettei niiden 
poisto olisi vaikuttanut tuntituotokseen. 
Tuotoksen parantuminen olisi ollut sitä 
suurempi, mitä pienempi oli leimikon kes
kirunko. 

SEURANNAN TULOKSIA 

Aikatutkimukseen osallistuneiden Pika 75 
-harvestereiden käyttöastetietoja selvi
tettiin Puulaaki Oy:n keräämistä seuran
tatiedoista. Vuosilta 1977-1978 kerätyn 
114 000 m3 käsittäneen aineiston mukaan 
keskimääräinen käyttöaste oli 64 % (59 ... 
78 %). Keskeytyksistä kului koneen huol
toon 9% (5 ••. 14 %), korjauksiin 23% 
(14 .•. 28 %) ja muihin keskeytyksiin 4% 

Metsäteho Review 2/1979 

100 200 300 400 
L•l•tkon hstfrW'Iko. ct.l 

500 600 

Pienten ~tden osws 

lef•tkko. kwtfo- kappale-n:o 
1dirlstl I!IIArlstl 

3 0 .9 17 
5 0 .7 17 
6 o.z 10 
7 1 .7 Z1 
8 0 . 6 16 
9 Z. 4 19 

Kuva 2. Pienten , 7 ... 9 cm :n puiden poistamisen 
Yaikutus Pika 75 -harvesterin tuntituotokseen 

700 

( 2 ... 7 %) . Keskimääräinen käyttöaste 
vuonna 1978 oli 2 prosenttiyksikköä suu
rempi kuin vuotta aiemmin. 

Aikatutkimusleimikoiden seurantatietojen 
käyttötuntituot okset olivat yhden prosent
tiyksikön suuremmat kuin samojen leimikoi
den aikatutkimuksen käyttötuntituotokset . 

TULOSTEN TARKASTELU 

Tämän tutkimuksen käyttötuntituotokset 
ovat hyvin lähellä Pika 75 -harvestereista 
kerättyjen korjaus- ja tuotostilastojen 
keskimääräistuotoksia (Metsätehon katsaus 
9/19771. 

Tässä selvityksessä ei kiinnitetty huomio
t a puutavaran apteeraukseen eikä korjuu
vaurioihin. Vaurioista on tuloks ia Metsä
tehon selosteessa 6/1977 j a apteerausta 
Metsätehossa parhaillaan tutkit aan. 

EFFECT OF WORK DIFFICULTY FACTORS 
ON nE OOTPUT OF THE PIKA 75 HAAVESTER 

Brief account of a study the detailed results of which 
are published in Metsäteho Report 354. 

METSÄTEHO SUOMEN METSÄTEOLLISUUDEN KESKUSLI ITTO RY:N METSÄTYONTUTKIMUSOSASTO 

Opasiinsilta 8 B · 00520 HELSINKI 52 · Puhelin 90- 140 011 

HELSINKI 1979 PAINOVALMIS 


