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TIIVISTEI.MÅ. 

Tutkimus setvitti otosuhteiden vaikutusta 
Pika 75 - ha:rvesterin tuotokseen tähinnä 
maksuperusteita varten. 

Pika 75 - harvesterin tehotuntituotos oti 
16 . • . 24 m3~ kun rungon koko oti 300 ••. 500 
amJ~ maastotuokka 1 ja tiheys 500 runkoa~ha . 
Vastaava käyt~tuntituotos oti 14 • •• 21 m . 

Leimikon tiheyden vaikutus tehotuntituotok
siin tiheyden muuttuessa 400:sta 800 run-
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koon/ha oti ensimmäisessä maastotuokassa 
8 % ja toisessa tuokassa 17 %. Eri rungon
koko- ja tiheystuokissa maastotuokkien 1 
ja 2 vätinen tuotosero oti keskimäärin 
10 %. 

Pika 75 - harvesterin teimikoittaista tuo
tosta voidaan parantaa vaUnistamatta pienet 
puut (7 ja 9 cm) ifurtistytJnä . Kuudetta 
tutkimustytJmaaUa se otisi parantanut tuo
tosta 4 ... 14 %. 



1 JOHDANTO 

1.1 Yleistä 

Metsätehossa tehdyn puunkorjuumenetelmien 
keskinäistä edullisuutta tarkastelevan 
selvityksen mukaan harvestereilla taloudel
lisest i korjattavissa olevan puutavaran 
osuus tulee nousemaan vuoden 1978 runsaista 
10 %:sta noin 50 %:iin vuoteen 1986 men
nessä (Eskelinen ym. 1978). Todellinen 
harvestereilla korjattava puumäärä riippuu 
kuitenkin taloudellisen edullisuuden 
lisäksi muun muassa käytettävissä olevan 
työvoiman määrästä, koneinvestointivarojen 
suuruudesta sekä koneiden teknisestä kehit
tymisestä. 

Vuoden 1978 alussa suurin osa (77 %) Suo
messa käytössä olleista harvestereista oli 
Pika 75:tä. Kun harvestereista on jo käy
tössä varsinaisia sarjakoneita, on katsottu 
aiheelliseksi tutkia työvaikeustekijöiden 
vaikutusta Pika 75 - harvesterin tuotokseen. 

Tutkimussuunnitelman on laatinut ja tutki
muksen on käynnistänyt metsänhoitaja Antti 
Myllyniemi . Metsänhoitaja Markku Mäkelä 
on valvonut aineiston keruuta ja käsittelyä 
sekä laatinut tutkimusraportin. Tutkimusta 
on seurannut Metsäkoneurakoitsijoiden 
Liitto ry:n ja Metsäalan Kuljetuksenantajat 
ry:n edustajain muodostama tukiryhmä, johon 
ovat kuuluneet metsänhoitaja Väinö Hirvonen, 
aluepäällikkö Esko Jahkonen, urakoitsija 
Tapani Jukola sekä metsänhoitaja Hannu 
Vainio. 

Tutkimuksessa ei kiinnitetty huomiota puu
tavaran apteeraukseen eikä korjuuvaurioihin, 
koska niistä on saatavissa tietoja muista 
tutkimuksista. Vaurioista on Tuovisen 
(1977) selvitys, apteerausta Metsätehossa 
parhaillaan tutkitaan. 

1.2 Pika 75 -harvesteri 

Pika 75 -harvesterin on kehittänyt ja val
mistanut Kommandiittiyhtiö S . Pinomäki . 
0-sarjan koneen yksityiskohtaiset tekniset 
tiedot on esitetty Metsätehon katsauksessa 
6/1976. Nyt tutkitut sarjakoneet poikkea
vat 0-sarjan koneista seuraavilta osin: 

Peruskone, voimansiirto: ajomoottoreina 
2.0 dm3:n Sisu-nestemoottorit 

Peruskone, sähköjärjestelmä: työ- ja ajo
valoina 10 halogeenilamppua 

Monitoimiosa, päämitat: pituus 8 550 mm, 
korkeus 3 950 mm 

Moni ~oimiosa, hydraulijärjestelmä: toisen 
hydraulipiirin pumppu sähköisesti säädettä
vä, kolmanteen hydraulipiiriin, jonka pumppu 
on kaksilohkoinen hammaspyöräpumppu , kuuluu 
lisäksi öljynlauhduttimen moottori 

Monitoimiosa, karsintapuomi: karsinta
iskun pituus 6 000 mm, karsintavoima 42 kN, 
karsintanopeus 2.35 m/s, pihtien avauma 
550 mm, karsintaläpimitta 50 ... 550 mm 

Monitoimiosa, kaato-katkontalaite: terä
laipan pituus 550 mm, suurin katkootaläpi
mitta 550 mm, teho 50 kW 

Ohjaamo: varustettu ilmastointilaitteella 

Pika 75 -harvesteri käsittelee yhtä puuta 
kerrallaan. Työnvaiheista se lomittaa 
kaatosahauksen ja tyviosan karsinnan, puun 
syötön ja karsinnan sekä puun katkonnan ja 
syöttökelkan paluun. Puut käsitellään 
seuraavasti: Kaato-katkootapuomi asetetaan 
puun tyvelle ja nostetaan pystyyn puuta 
vasten. Karsintapuomin syöttökelkan liik
kuvat karsiotaterät karsivat puun noin 
6.5 metrin korkeuteen, samalla kun kaato
katkootalaitteen ketjusaha suorittaa kaato
sahauksen. Puu kallistetaan harvesteriin 
pa1n ja siirretään ylävaunua kääntämällä 
puutavaran lajittelun kannalta sopivaan 
paikkaan, yleensä harvesterin toiselle 
puolelle. Sitten puu lasketaan nostopuomin 
takapäässä olevien kiinteiden karsiotateri
en päälle. Karsintapuomissa- liikkuva syöt
tökelkka työntää puuta kaato-katkootalait
teen läpi. Näin ei synny syöttörullien 
aiheuttamia laatuvaurioita. Syötön aikana 
puu karsiutuu kiinteissä karsintaterissä. 
Katkontasahauksen aikana syöttökelkan kar
siotaterät viimeistelevät kiinteiden kar
siotaterien lävitse tulleen rungonosan 
karsinnan. Latva katkaistaan hydraulisella 
veitsellä. Pienet, karsintapuomia lyhyem
mät puut karsitaan ja katkotaan pystyssä 
ennen kaatosahausta. 

Pika 75 -harvesterissa on katkonta- automa
tiikka, jonka avulla tukit voidaan katkoa 
halutun pituisiksi. Tutkituissa koneissa 
ei katkonta-automatiikkaa kuitenkaan 
käytetty. 
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Kuva 1. Pika 75 - harvester i. Mi ttapi irros (mita t mm : einä ) 

Fi g. 1. The Pika 75 ha.rvester. Dimension sketch (rrm) 

2 TUTKIMUSMENEI'EIMÄ 

Metsätehon edustajat valitsivat tutkimus
kohteet . Kohteiksi pyrittiin valitsemaan 
tyypillisiä harvesterityömaita, kuitenkin 
siten että niiden työvaikeustekijät vaihte
livat riittävästi . Aineiston keräys rajoi
tettiin 1-sarjan koneisiin . 

Aikatutkimuksessa jokaisen puun käsittelyyn 
käytetty aika jaettiin : 

puun ottoon (monitoimiosan kääntäminen, 
puuhun tarttuminen, puun alaosan kar
sinta ja kaatosahaus), 

puun tuontiin (puun siirtäminen kannelta 
käsittelyasentoon), 

karsintaan ja katkontaan, 

muuhun tehoaikaan sekä 

häiriöihin . 

Työpisteestä toiseen siirtymisestä mitat
tiin aika ja matka . Työn aikana sattuneet 
keskeytykset jaettiin: 
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lepoon, 

huoltoon, 

korjaukseen, 

työn suunnitteluun ja 

karsintajätteiden poisteon laitteis
tosta. 

Kaikki tutkimustyömaat oli mitattu pystyyn . 
Yksittäisten puiden kuutiomäärä saatiin 
pystymittaustiedoista työntutkijan arv1o1-
man rinnankorkeusläpimitan perusteella . 
Arvioinnin apuna työntutkija käytti kaato
puomin ja kaatolaitt een kallistajasylinte
rin leveyksiä. Arvion luotettavuus tarkis
tettiin vertaamalla t utkimuspalstojen 
arvioitua ja mitattua rinnankorkeusläpi
mittajakaumaa sekä keski rungon kokoa toi
S11nsa. 

Tutkimusaineist o käsiteltiin Metsätehon 
monitoimikoneiden tuotoslaskentasystee
millä . Siinä lasketaan muun muassa t yön
vaiheiden ajanmenekki puulajeittain eri 
läpimittaluokissa, siirtymisajat eri mat
koilla sekä kaikkien työvaiheiden runko
kohtaisten ajanmenekkien keskiarvot ja 
hajonnat. Työvaikeustekijöiden vaikutukset 
laskettiin manuaalisesti. 

3 TUTKIMUSAINEISTO 

Tutkimusaineisto kerätt iin Puulaaki Oy:n 
työmailta. Aineiston keräysaikana maassamme 
oli käytössä seitsemän 1-sarjan Pika 75 
-harvesteria . Tutkimusaineisto kerättiin 
neljästä koneesta, kust akin kahdelta eri 
työmaalt a . Yhden koneen kohdalla erotet
tiin vielä kaksi eri palstaa omiksi aineis
toikseen . 



TAULUKKO 1 Tutkimusaineisto 

Kone, Työ- Leimikon Maasto-
Mänty Kuusi 

maa, tiheys, luokka 
n:o n:o runkoa/ha runkoja, dJn3/ runkoja, dJn3/ 

kpl runko kpl 

1 1 356 1 71 820 192 
1 2 470 1 14 804 88 
1 3 577 2 17 445 170 
2 4 476 1 28 451 214 
2 5 758 1 148 484 315 
3 6 618 2 5 852 238 

3 7 820 1 61 476 300 
4 8 499 2 7 481 254 
4 9 940 2 19 576 324 

Keskimäärin 613 1.4 - 599 -

Yhteensä - - 370 - 2 095 

Yhden työmaan aineisto käsitti keskimäärin 
114 työpistettä, 277 r unkoa ja 114 kuutio
metriä . Koko aineisto sisälsi 1 024 työ
pistettä, 2 496 runkoa ja 1 023 kuutiomet
r1a. Tutkimusaineisto työvaikeustekijöi
neen on esitetty taulukossa 1 . 

4 AIKATUTKIMUSTULOKSEI' 

4 .1 Työnvaiheiden ajanmenekki 

Kaikki tutkitut koneet tekivät tukkeja 
sekä noin 5 metrin pituista kuiturankaa. 
Ajanmeneki t on painotettu kuusen ja männyn 
puulajisuhteella. Vain yhdellä työmaalla 
oli mäntyä riittävästi , jotta kuusen ja 
männyn käsittelyä voitiin verrata. Tulos 
es itetään tuotosten yhteydessä. Koivu on 
jätetty pois havaintojen vähäisyyden takia . 
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Lehtipuu Koko aineisto 

dJn3/ dJn3/ runkoja, runkoja, m3 
kpl runko kpl runko 

1 385 264 690 182 

1 146 103 464 48 

1 53 188 273 51 
8 470 250 426 107 

- - 463 378 175 
3 973 246 675 166 

5 34 366 253 93 

9 70 270 496 134 

3 262 346 194 67 

- 299 - 428 11.4 

31 - 2 496 - 1 023 

Pienten puiden käsit telyn 
kokonaisai..lta 
Totat ti.me of the handting 
of sman trees 

1/ 
Karsinta 
j a katkonta v DeU.mbi.ng 
and bucking 

/ 1 

/ 
Puun otto 

........... Fetzing 

~ 
/' ~ 
~ -

/ Puun tuonti 
Remouing the 
tree from 
8~ to the --~ deUmbing 
positi<m 

Työnvaiheiden ajanmenekin riippuvuus run
gon koosta on esitetty kuvassa 2. Kaikkien 
työnvaiheiden ajat kasvavat rungon koon 
suurentuessa. Puun tuonnissa on muutos 
melko vähäinen. Puun ottamisessa sekä 
erityisesti karsinnassa ja katkonnassa 
rungon koon vaikutus on sen sijaan huomat
tava . Pienillä, pystyssä käsitellyillä 
puilla ei erotettu eri työnvaiheita. Koko
naisajankäytöltään niiden käsittely oli 
hieman normaalimenetelmää nopeampaa. 

0 200 00 6oo 8oo 1000 1200 

Rungon koko, dm3 - Stem size, <bn3 

Kuva 2 . Työnvaihei den ajaru:.enekin r iippuvuus 
rungon koost a 

Fig . 2. Col'7'elation beWeen the time e:cpenditure 
of t he work phases and t he stem size 
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Leimikon tiheys, runkoa/ba 

Kuva 3. Leimikon tiheyden vaikutus työpisteiden 
väliseen siirtymismatkaan 
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0 400 500 600 700 800 900 

Leimikon tiheys, runkoa/ha 

Kuva 4. Leimikon tiheyden vaikutus työpisteissä 
käsiteltyjen puiden lukumäärään 
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Kuva 5. Maastoluokan ja työpisteiden välisen 
siirtymismatkan vaikutus siirtymisaikaan 
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TAULUKKO 2 Alle 15 minuutin keskeytykset 

Kone, n:o Keski-
Erittely 1 2 3 4 määrin 

Keskeytysten osuus, 
% käyttöajasta 7. 0 13. 0 13.7 18.0 12 . 9 

Keskeytysten syy, 
% keskeytyksistä 

-lepo 55 42 59 25 45 
- huolto 24 9 23 30 22 
- korjaus 2 35 8 12 14 
- kiinni juuttunut puu 5 2 3 6 4 
- karsintajätteiden 14 12 7 27 15 poisto 

Häi riöitä oli useimmin kaatosahauksen 
yhteydessä, kokonaismääräitään keskimäärin 
4 cmin puuta kohti . Puukohtainen muu teho
aika oli keskimäärin 5 cmin . Se sisälsi 
muun muassa työn suoritusta välittömästi 
haittaavien karsintajätteiden poistamista . 

Alle 15 minuutin keskeytysten osuus käyttö
ajasta oli aineistossa 12 . 9 % (taulukko 2) . 
Eniten keskeytyksiä aiheutui kuljettajan 
lepäämisestä. Toiseksi yleisin syy oli 
koneen huolto . Keskeytysprosenteissa oli 
selvät konekohtaiset erot , keskeytysten 
syissä sen S1Jaan ei ollut kovin suuria 
konekohtaisia eroja . 

Leimikon tiheys vaikuttaa työpisteestä 
toiselle siirtymismatkaan (kuva 3) ja 
puiden lukumäärään työpisteissä (kuva 4) . 
Maaston laatu puolestaan vaikuttaa siirty
miseen kuluvaan aikaan (kuva 5) . Kun lei
mikon tiheys oli 400 .•• 700 runkoa/ha, työ
pi steiden välinen matka oli keskimäärin 
3. 5 ... 2 . 7 metriä . Työpisteessä käsiteltiin 
tällöin 1.6 ... 2 . 4 puuta. Puukohtainen 
siirtymisen ajanmenekki oli kyseisissä 
tapauksissa 18 • •. ll cmin maastoluokassa 1 
ja 38 ... 21 cmin maastoluokassa 2 . 

4. 2 Tuotokset 

Pika 75 - harvesterin tehotuntituotos oli 
14 . 0 .•• 21 . 7 m3 , kun r ungon koko oli 300 . .. 
500 dm.3, maastoluokka oli 2 ja leimikon 
tiheys 500 runkoa/ha (kuva 6) . Vastaava 
käyttötuntituotos tutkimuksessa mit~tulla 
keskeytysosuudella oli 12.3 . . • 19 . 0 m . 

Rungon koon ja leimikon tiheyden vaikutus 
tuotoksiin on esitetty taulukossa 3 ja 
maastoluokan vaikutus taulukossa 4 (s . 10) . 
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0 
+' 

~ 

0 50 100 200 300 400 500 600 700 800 900 

Rungon koko, dm3 Stem siae, dm3 

Kuva 6. Pika 75 -harvesterin teho- ja käyttötuntituotos. Leimikon tiheys 500 runkoa/ha, maastoluokka 2 

Fig. 6. The output of th8 Pika 75 hm-vester per prbduative hour and operating hour. 
Stand denaity 500 etems/ha. terrain alass 2 

TAUUJKKO 3 
TabZe 

Leimikon 
tiheys, 
runkoa/ha 
Stand 
density. 
stems/ha 

350 

400 

500 

600 

700 

800 

Rungen koon ja leimikon tiheyden vaikutus absoluuttisiin ja suhteellisiin 3 
tehotuntituotoksiin. Maastoluokka 1; 100 ~ tuotos, kun rungon koko on 300 dm 
ja leimikon tiheys 500 runkoa/ha 

The efftlat of th8 etem eize and etand density on the absoZut~ and rel.ative 
produativ~hour outpute. Terrain alass 1; 100 = output ~Jhen the etem eize 
ie 300 dm and etand density 500 stems/ha 

Rungon koko, dm3 - Stem size, am3 
50 

1 
100 

1 

200 
1 

300 
1 

400 
1 

500 
1 

6oo l 700 
1 

Tehotuntituotos , m3 - Produative-hour output, m3rsJ 
Suhteellinen tuotos, % - Rel.ative output. S 

3.0 5.8 10.9 15.4 19.6 23.6 27 . 2 30.6 
19 36 68 96 123 147 170 191 

3.1 5.9 11.0 15.6 19.9 23. 9 27.6 31.0 
19 37 69 97 124 149 172 194 

3. 2 6.1 11 . 3 Bill 20. 4 24.4 28. 2 31.7 
20 38 71 0 127 153 176 198 

3. 3 6.3 11.6 16.4 20.9 25.0 28.9 32.4 
20 39 73 103 131 156 180 202 

3. 3 6.4 11.9 16.7 21.3 25 .4 29 . 3 32. 9 
20 40 74 104 133 159 183 205 

3. 4 6. 5 12.1 17.0 21.6 25 . 8 29. 8 33. 4 
21 41 76 106 135 162 186 209 

800 
1 

900 

33.6 35.9 
210 225 

34.0 36.3 
212 227 

3 . 7 37.1 
217 232 

35.4 37. 8 
221 236 

36.0 38. 3 
225 240 

36.5 38.9 
228 2 3 
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TAULUKKO 4 

Leimikon 
tiheys , 
runkoa/ha 

400 

500 

600 

700 

800 

Suhteelliset tehotuntituotokset 
maastoluokassa 2 
(100 = tuotos maastoluokassa 1 ) 

Rungon koko, dm3 

100 
1 

300 
1 

500 
1 

700 

Suhteellinen tuotos , % 

84 86 87 88 

86 88 89 89 

89 90 91 92 

90 91 92 92 

92 93 93 94 

1 
900 

88 

90 

92 

93 

94 

Eniten Pika 75 -harvesterin tuotokseen 
vaikutti rungon koko. 3 Rungon koon kasva
essa lOO:sta 800 dm :iin tuotos kasvoi 
5.8-kertaiseksi. Tämä johtuu siitä, että 
rungon läpimitan suurentuessa käsittelyaika 
kasvaa varsin hitaasti, kuutiomäärä puo
lestaan nopeasti. Leimikon tiheyden vai
kutus tuotoksiin oli muiden tekijöiden 
pysyessä vakiona keskimäärin seuraava. 

Maastoluokka 
Leimikon tiheys, 1 2 

runkoa/ha Suhteellinen tuotos, % 

400 98 95 
500 l1ool l1ool 
6oo 102 105 
700 104 108 
800 106 112 

Koska Pika 75 -harvesteri käsittelee yhden 
puun kerrallaan, käsittelyajan osuus runko
kohtaisesta kokonaisajasta on varsin suuri. 
Näin työpisteiden välisten siirtymisten 
vaihtelun vaikutus Jaa melko pieneksi. 
Leimikon tiheyden suurempi vaikutus tuotok
S11n maastoluokassa 2 johtuu hitaammista 
siirtymisistä. Eri rungonkoko- ja tiheys
luokissa maastoluokkien 1 ja 2 välinen 
keskimääräinen tuotosero oli 10 %. 

Männyn ja kuusen puulajeittaisia tuotaksia 
voitiin mäntyjen vähäisyyden johdosta tar
kastella vain yhdellä työmaalla. Tulosta 
on sen vuoksi pidettävä vain suuntaa anta
vana. Männyllä tuotos oli keskimäärin 
1. .. 3 % pienempi kuin kuusella. Tulos 
selittynee sillä, että harvesterin karsi-

10 
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Kuva 7. Keskirunko- ja simulointl.lllenetelmän välin• 
ero leimikon tuotaksissa 

essa normaalikokoisten oksien (= kuusella) 
lukumäärä ei vaikuta karsimisnopeuteen. 
Järeät oksat (= isoilla männyillä) puoles
taan usein hidastavat karsintaa. 

4.3 Tuotoslaskentamenetelmän vaikutus 
Pika 75 -harvesterin leimikko
kohtaisiin tuotoksiin 

Tuotokset on 
luokkaa kohti. 

laskettu kutakin läpimitta
Kun halutaan leimikkokoh-

taisia tuotoksia, saadaan ne yleensä läpi
mittaluokittaisten tuotosten perusteella 
määritetyltä tuotoskäyräitä (esim. kuva 6, 
s. 9) leimikon keskirungon (= puiden kuu
tiomäärä jaettuna puiden lukumäärällä) 
kohdalta. Leimikon tuotos voidaan myös 
määrittää (myöhemmin simuloida) laskemalla 
tuotos läpimittaluokittaisista ajanmene
keistä ja runkolukujakaumasta (Peltonen 
1973). Kun kunkin läpimittaluokan puiden 
tekoon kulunut aika summataan ja käsitelty 
puumäärä jaetaan sillä, tuloksena on leimi
kon käsittelytuotos. 

Kuvassa 7 on verrattu Pika 75 - harveste
rilla eri tavalla saatuja leimikkokohtai
sia tuotoksia. Leimikon keskirunkoon perus
tuva tuotosmäärittely, jota käytetään nykyi
sin kaikilla monitoimikoneilla, antaa simu
lointimenetelmää pienemmän tuotoksen rungon 
keskikoen ollessa alle 500 dm3:n ja vastaa
vasti suuremman, kun rungon keskikoko on 
yli 500 dm3:n. Ero on Pika 75 -harveste
rilla kysymykseen tulevissa ääritapauksissa 
+ 6 %. Eron suuruus ei riipu mainittavasti 
leimikoiden tiheyden, maastoluokan tai 
runkolukusarjan muodon vaihteluista. 



4.4 Pienten puiden poistamisen vaikutus 
Pika 75 -harvesterin tuotokseen 

Yksi keino parantaa harvesterin tuotosta 
on valmistaa leimikon pienet puut ihmis
työnä. Pika 75 -harvesterityömailla läpi
mittaluokat 7 ja 9 cm soveltuvat poistet
taviksi, koska niiden puut ovat yleensä 
liian lyhyitä harvesterin karsintalinjaan 
eli normaalikäsittelyyn. 

Pienten puiden poistamisen vaikutus harves
terin tuotokseen laskettiin kaikilla tutki
mustyömailla. Pystymittaustiedoista saa
tiin 7 ja 9 cm:n läpimittaluokkien puiden 
lukumäärät ja yksikkökuutiet sekä aikatut
kimustuloksista ajanmenekki. Kun pienten 
puiden kokonaiskuutiomäärä ja niiden käsit
telyn kokonaisajanmenekki tiedettiin, las
kettiin kokonaistuotos, johon ei sisältynyt 
pienten puiden käsittelyä. Näin saatua 
tuotosta verrattiin leimikon kaikkien pui
den käsittelyn kokonaistuotokseen. 

Kolmella tutkimustyömaalla oli pien1a 
puita niin vähän, ettei niiden poisto olisi 
vaikuttanut tuotokseen. Lopuilla kuudella 
työmaalla olisi pienten puiden poisto sen 
sijaan parantanut tuotosta 4 ... 14% (kuva 8). 
Tuotoksen parantuminen on sitä suurempi, 
mitä pienempi on leimikon keskirunko. 
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5 SEURANNAN TULOKSIA 

5.1 Ajankäyttö 

Aikatutkimuksilla saadaan tietoja koneiden 
tuotoksista, niihin vaikuttavista tekijöis
tä ja vaikutusten suuruudesta. Koneiden 
käyttöasteesta eivät aikatutkimukset yleen
sä anna riittävän luotettavaa kuvaa. Käyt
töasteen määrittäminen vaatii laajan, usei
ta kuukausia käsittävän aineiston, joka ei 
aikatutkimuksen muiden mittausten osalta 
ole perusteltavissa. 

Aikatutkimuksessa e1 pyritty selvittämään 
Pika 75 -harvesterin käyttöastetta. Esi
tettävät tiedot on laskettu Puulaaki Oy:n 
keräämistä aikatutkimukseen osallistuneiden 
koneiden seurantatiedoista. 

Koneiden seurannassa kuljettajat merkitse
vät tärinäkellon kiekkoihin päivittäisen 
työajan jaottelun yleensä vasta työvuoron 
päätyttyä, joten muistivirheet saattavat 
muuttaa jakaumaa. Seurantatietojen oikeel
lisuutta ei työn teettäjä myöskään usein 
valvo, joten koneiden seurantatietojen 
ajankäyttöjakaumaa on syytä pitää lähinnä 
suuntaa antavana. 

Pienten puiden osuus 
Share of small treea 

Leimiklto, 
n:o 

Stand, kuutio- kappale-
No. määrästä määrästä 

in volune in nunber 

J 

3 0.9 17 
5 0.1 17 
6 0.2 10 
1 1.7 21 
8 0.6 16 
9 2.4 19 

0 100 200 300 400 500 600 700 

Leimikon ltesltirunlr.o, dm3 - Avarage atem in ths atand, dm3 

Kuva 8. Pienten (7 ••• 9 Clll) puiden poistamisen vaikutus Pika 75 -harvesterin tuotoltseen 

Fig. 8. The sffsct of the manual zosmoval of smaH tzosea (Dbh 'l ••. 9 cm) on ths output of the Pika ?5 harveatszo 

11 



K~neiden seuranta-aineisto käsitti 114 000 
m :n puumäärän valmistuksen vuosina 1977-
1978. Keskimääräinen käyttöaste oli 64 % 
(59 ... 78 %). Keskeytyksistä kului huoltoon 
9% (5 ... 14 %), korjauksiin 23% (14 ... 28 %) 
ja muihin keskeytyksiin 4% (2 ..• 7 %) . 
Vuonna 1978 kolmen koneen käyttöaste oli 
suurempi ja yhden koneen pienempi kuin 
vuonna 1977. Keskimääräinen käyttöaste 
vuonna 1978 oli 2 prosenttiyksikköä suu
rempi kuin vuotta aiemmin. 

5.2 Tuotokset 

Koneiden seurantatiedoista laskettiin myös 
aikatutkimuksissa olleiden koneiden tilas
totuotokset. Tuotosten riippuvuudet työ
vaikeustekijöistä selvitettiin valikoivalla 
regressioanalyysillä. Selittävinä muuttu
J1na käytettiin leimikon keskirunkoa ja 
tiheyttä sekä tilastointivuotta. 

Tulosten mukaan Pika 75 -harvesterin tuo
tokset vuonna 1978 olivat nousseet selvästi 
vuodesta 1977. Seuranta-aineistosta laske-
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EFFECT OF WORK DIFFICULTY FACTORS ON THE OUTPUT OF THE PIKA 75 HARVESTER 

By Markku Mäkelä 

Summary 

The object of the study was the effects 
of conditions on the output of the Pika 75 
harvester, chiefly for purposes of payment 
bases. 

The Pika 75 is a harvester developed in 
Finland which fells, delimbs and bucks. 
It is in use in Finland and Sweden . The 
harvester is manufactured by Ky S. Pinomäki . 
Series production of the machine began 
in 1975. 

The Pika 75 harvester handles one tree at 
a time . The concurrently operating work 
phases are felling-sawing and delimbing 
of the butt section , the infeed and de
limbing of the tree, bucking the tree and 
returning the feeding cradle . The trees 
are treated as follows: The felling
bucking boom is placed on the butt of the 
tree and raised against the tree. The 
mobile delimbing knives of the feeding 
cradle of the delimbing boom delimb the 
tree up to the height of about 6.5 m at 
the same time as the chain saw of the 
felling-bucking device performs the felling
sawing operation . The tree is tilted 
towards the harvester and moved by turning 
the upper carriage to a place suitable for 
the sorting of timber, generally on the 
other side of the harvester. The tree is 
then lowered onto the stationary delimbing 
knives at the rear end of the hoisting 
boom. The feeding cradle which moves on 
the delimbing boom pushes the tree through 
the felling-bucking device . This obviates 
quality defects normally caused by the 
feeding rollers . During t he feeding the 
tree is delimbed by the stationary delimbing 
knives . During the bucking-sawing the 
delimbi ng knives of the feeding cradle put 
the finishing touches to delimbing of the 
part of stem that has passed through the 
stationary delimbing knives. The top is 
bucked by a hydraulic knife. Small trees 
which are shorter t han t he delimbing boom 
are delimbed and t heir tops are bucked 
upright before felling-sawing. The Pika 
75 harvester incorporates a bucking au-

tomation by means of which logs can be cut 
to desired lengths. 

The total weight of the Pika 75 harvester 
is 16.5 tons . The harvester part is 
mounted on a turntable on a basic machine 
specially constructed for the harvester . 
The basic machine has hydrostatic power 
transmission to the front axle and to the 
gears of the bogie and from the gears 
mechanically to the wheels. The machine 
width is 3 030 mm and ground clearance 
600 •.. 660 mm. The other dimensions can 
be seen in Fig . 1 (p. 6 ) . 

The maximum range of the hoisting boom is 
7 700 mm and the lifting power 147 kNm . 
Bucking is done by chain saw. The maximum 
bucking diameter is 550 mm . The delimbing 
knives both in the delimbing cradle and 
at the pre- delimbing end comprise one 
stationary and two mobile knives . 

The time expenditure in the work phases 
of the Pika 75 is shown in Fig . 2 (p . 7) . 
The output per productive hour of the 
harvester was 16 . . . 24 solid m3 (Fig. 6 , 
Table 3, p. 9) when the stem size was 
300 ... 500 dm3, terrain class 1 and density 
500 stems/ha. The corresponding3 output 
per operating hour was 14 . .. 21 m (s) . 

The effect of the density of the stand on 
the outputs per productive hour when the 
density changed from 400 to 800 stems/ha 
was 8 % in the first and 17 % in the second 
terrain class . The output difference 
between terrain classes 1 and 2 in the 
different stem size and density classes 
was 10 % on average. 

The output by stand of the Pika 75 can be 
improved by preparing small trees (Dbh 
classes 7 and 9 cm) manually . This would 
have improved the output by 4 . .. 14% at 
six investigation work sites (Fig. 8, 
p . 11). 
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