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MARTTIININ LIUKUPUOMI 
HARVENNUSPUUN KORJUUSSA 

Markku Melkko Jukka Taipale 

Palstalle kasatun puutavaran kuormaus liu
kupuomilla oli 20 ... 30% hitaampaa kuin 
ajouran varteen kasatun puutavaran kuorma
us . Ajotuotosta tämä alensi ko . työmaalla 
10 ... 15 % ajomatkan oHessa 200 ~. Liuku
puomilla suoritetun esikasauksen tuotos 
harvennushakkuissa näytt ää jääv~a n~~n 
pieneksi, että sitä ei kannata suorittaa 
erillisenä työvaiheena, vaan on edullisem
paa kuormata puutavara Uukupuo~illa suo
raan pal s talta kuljetusajoneuvoon . 

Muissa yhteyksissä saadut tulokset osoit
tavat, että liukupuomilla voidaan keventää 
raskasta kasaustyötä ja että se mahdollis
taa kasauksen koneellistamisen . Liukupuomi 
on siten varsin käyttökelpoinen laite, ja 
sen merkitys t ulevaisuudessa korostuu. 

Puutavaran kasa~isen koneellistamiseksi 
kasvatusmetsäolosuhteissa on viime vuosina 
tehty paljon kehitt~istyötä . Yhtenä rat
kaisuvaihtoehtona on rakennettu nykyistä 
ulottuvampi a kuormainratkaisuja, eräänlai
sia kasauskuornaimia, joilla palstalle ka
sattu puutavara voidaan joko esikasata 
ajouran varteen tai kuormata palstalta 
suoraan kuljetusajoneuvoon . 

Keväällä 1975 Metsäteho tutki yhdessä Teh
daspuu Oy:n kanssa Liperissä Marttiinin 
liukupuomin soveltuvuutta harvennusleimi
kossa palstalle valmistetun puutavaran esi
kasaukseen, esikasatun puutavaran kuormauk
s een ja palstalle valmistetun puutavaran 
kuormaukseen . Liukupuomi oli asennettu 
Valmet 870 CK -kuormatraktorissa olevaan 

Cranab 4010 -kuormaimeen. Marttiinin liu
kupuomi on esitelty Hetsät ehon katsaukses
sa 8/ 1975 . Traktorinkuljettaja ol i tottu
nut käyttämään tätä konetta . Tutki mustyö
maa käsitti sekä I että II harvennusta. 

Tutkimusolosuhteet ja -aineisto ovat seu
raavat. 

I harvennus II harvennus 

Jäävä puusto, r unkoa/ha l 100 650 ja 900 
Poistuma, m3/ha 26 o5 o 0 o48 o7 l6 o2 o 0 o46 o6 
Haasteluokka II II 

Korjatut puumäär ät, m3 
3 r.1 kuitupuu 88 o2 37.4 
4 m kuitupuu 60o7 l 2o6 
tukki 29 o4 l 2 o6 
no 5 m ranka 93 o0 

Yhteensä l78 o3 l55o6 

Esikasatut puumäärät , m3 27 ol 47o 3 

Tutkimuksessa seurattiin esikasausta ja 
kuormausta seuraavi ssa korjuumenetelmissä . 

Menetelmät 

I harvennus 

• hakkuu; kuitupuu kasoihin ajouran var
teen, tukki levälleen- kuormaus taval
lisella kuormaimella - ajo kuormatrak
torilla 

• hakkuu; kuitupuu kasoihin palstalle , 
tukki l evälleen - esikasaus liukupuomi a 
käyttäen ajouran va~teen - kuormaus ta
vallisella kuormaimella - ajo kuorma
traktorilla 
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TAUWJQ(O 1 Työmaatiedot ja ajanmenekki esi kasauksessa 

I harvennus II harvennus 

K o r j uumenetelmä 

E ritt ely Kui tupuu kasoissa Kui tupuu kasoissa Puutav. l eväll. 
palstalla, tukki palstalla, tukki palstalla , 
l evällään , esikasaus l evällään , esi kasaus esikase.us 
liukupuomilla liukupuol!lilla liukupuomilla 

-
3 m 4 m tukki 3m 4 m 1 tukki noin 5 m 

• 

Jäävä puusto , runkoa/ha 1 100 

Ajauraväli , m 25 

Laji tiheys , r.~3/ha 24 .8 14.9 

Esikasattu, m3/ha 7.1 5.0 

Esikasausprosentti 29 34 

Taakan koko , m 3 0 . 20 0 .28 

Taakan etäisyys , m 7.3 7 . 9 

Taakkoja/työpi ste , kpl 0.7 0.4 

Siirtymisnatka/ker t a, m 22 . 3 

Siirtymisnopeus , m/s 0 . 40 

ESIKASAUS 

Kouran vienti + 
91.95 1 93 .82 1 taakan tuonti 

Siirtymisen valmistelu 16 . 77 

Siirtyminen 53.83 

YHTEENSÄ , cmin/taakka 155 . 97 

ESIKASAUSAIKA , min/1!13 

hakkuu; kuitupuu kasoihin 
tukki levälleen - kuormaus 
käyttäen suoraan palstalta 
matraktorilla 

II harvennus 

7 .88 

palstall e, 
liukupuomia 

ajo kuor-

• sama kuin I harvennuksessa 2. menetelmä 

• sama kuin I harvennuksessa 3 . menetelmä 

• hakkuu; noin 5-metriseksi levälleen 
palstalle -- esikasaus liukupuonia käyt
täen ajouran varteen - kuormaus taval
lisella kuormaimella - ajo kuormatrak
torilla 

• hakkuu; noin 5-metriseksi levälleen 
palstalle - kuormaus liukupuomia käyt
t äen suoraan palstalta ajo kuorma
traktorilla 

II harvennuksen kolmannessa ja neljännessä 
menetelmässä puusto vastasi kooltaan !II 
harvennuksen puustoa , mutta menetelmät on 
t ässä käsitelty II harvennuksen yhtey
dessä. 

Puutavara ajettiin osaksi tavaralajeittain, 
osaksi sekakuormina. Tulokset on kuiten
kin esitetty tavaralajeittain ajoa vastaa
vasti . 
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900 650 

25 20 

6 .1 15 . 2 5 . 9 1 4 . 4 46 . 6 

3.1 3.1 ei esikasattu 30.4 

51 20 - 65 

0 .13 0 . 24 - 0 .12 

4.9 8 .8 - 5.4 

0 . 6 2.1 - 3 .7 

47.9 - 9 . 6 

0.53 - 0 . 29 

c m i n 1 taakka 

69 . 92 76.33 - 73.08 

10 .71 - 6 .7h 

72.19 - 15.07 

159 . 23 - 94 .89 
-

6 . 63 - 7 . 91 

TULOKSET 

Ajankäyttö esikasauksessa 

Esikasauksessa kaikki puutavaralajit kasat
tiin samalla kasauskerralla . Esikasaus
prosentti I harvennuksessa oli keskimäärin 
33 ja II harvennuksessa menetelmässä, 
jossa kuitupuu hakattiin kasoihin palstal
l e, 20 ja menetelmässä, jossa puutavara 
hakattiin noin 5-netriseksi levälleen pals
talle, 65 (taulukko 1 ). Menetelmissä , jois
sa puutavara on valmistettu kasoihin pals
talle, esikasausprosentti on jäänyt suhteel
lisen alhaiseksi. Tämä johtuu siitä, että 
varsin suuri osa hakkuukertymästä on tullut 
ajouralta ja sen välittömästä läheisyydestä. 
II harvennuksessa menetelmässä, jossa puu
tavara hakattiin noin 5-metriseksi leväl
leen palstalle, esikasausprosentin suuruus 
johtuu siitä , että myös a jouralla ollut 
puutavara on kasattu koneellisesti ajouran 
varteen. 

Esikasattaessa 3-metristä kuitupuuta käsit
telyaika (kouran vienti +taakan tuonti) 
taakkaa kohti on ollut II harvennuksessa 
pitemmästä kasausmatkasta huolimatta huo
mattavasti pienempi kuin I harvennuksessa . 
Eron on aiheuttanut paaasiassa I .harven
nuksessa pystyyn jääneen puuston suurempi 
tiheys. 



TAULUKKO 2 Työmaatiedot ja ajanmenekki kuormauksesss.. I harvennus 

Korju umenetel mä 

Kuitupuu kasoissa 
E r i t t e 1 y uran varressa, 

tukki levällään 

3m 4 m tukki 

Jäävä puusto, runkoa/ha 

Ajouraväli, m 

Laji tiheys , m3/ha 16 . 5 6 .4 3.6 

Taakan koko, 1"13 0.29 0.23 0.09 

Kuormausetäisyys , m 4 . 5 4 . 7 4.6 

Taakkoja/työpiste, kpl 1.6 1.3 1.9 

Siirtymi smatka/kerta, m 16.3 19.8 17.3 

Siirtymi snopeus, m/s 0.44 0.37 0.33 

KUORMAUS 

Kouran vienti + 72.90 76.07 63.40 
taakan tuonti 

Kuormausajan valmistelu 13.70 13 .70 13.70 

Kuormausajo 38 . 40 67 .n 45.60 

YHTEENSÄ, cmin/taakka 25.00 jl. 57 -48 22.70 

KUORMAUSAIKA, min /m3 4.31 6.85 13.63 

Noin 5-metrisen rangan käsittelyaika I I 
harvennuksessa näyttää pystyyn jääneen 
puuston suhteellisen pienestä tiheydestä 
huolimatta olleen huomattavan suuri (vrt. 
tukki I harvennuksessa ) . 

Ajankäyttö kuormauksessa 

Koneellisesti kasatun 3-metrisen kuitupuun 
kuormaus on ollut tutkimustyömaalla jonkin 

Kui tupuu kasoissa Kuitupuu kasoissa pa.ls-
palstalla, tukki talla, tukki levällään, 
l eväll ään, esikasaus kuormaus suoraan pala -
l iukupuomilla tal ta l iukupuomilla 

3m 4 m tukki 3m 4 m tukki 

1 100 

·25 

24.8 14.9 6 .1 15 .6 30.0 3.1 
' 0.32 0.26 0 .17 0 .21 0.35 0.12 

4.4 5.1 3.9 5. 8 6 . 5 5-9 

1.4 1. 6 1.3 1.4 1.7 1.1 

15.2 22 .0 25.3 11.3 13.3 20.5 

0.46 0 .48 0.64 0.37 0.40 0.35 

c .m i n /taakka 

76.64 86.83 59.05 86.94 102.58 92 .94 

11. 74 11.74 11.74 11.39 11. 39 11 •39 

39.64 47 . 32 50 .14 36.40 32.82 87.64 

28. 02 jl.45.89 120 . 93 134.73 jl.46.79 jl.9L97 

4.00 5.61 7-11 6.41 4.19 16.00 

verran none~paa kuin hakkuumiehen kasaa
man kuorm~us - (taulukko 2). Tämä saattaa 
kuitenkin johtua erilaisista l ajit i heyks is
t ä . Korjuumenet elnässä, jossa myös 4-met
rinen kuitupuu ja tukki on esikasattu, tu
lee kasauksen kuormausta nopeuttava vaiku
tus ent istä selvemmin esille. Hitainta on 
ollut puut avaran kuormaus suoraan palstatta . 

II harvennuksessakin esikasaus nopeuttaa 
3- ja 4-metrisen kui tupuun kuormausta huo
mattavasti (taulukko 3) . Pienestä laji-

TAUWKKO 3 Työmaatiedot ja ajanmenekki kuormauksessa. II harvennus 

Korjuumenet e 1m ä 

Er itt ely Ku itupuu kasoissa Kui tupuu kasoiaaa pala Puutav. 1eväl.l. Puutav. levåll. 
palstalla , tukki talla, tukki levällään palstalla, palstalla, kuor-
levällään, esikasaus kuormaus suoraan pala- esikasaus maus s uor . ~elstBl:-
liukupuomilla tal ta liukupuomilla liukupuomilla ta lil.iru pu aailla 

3m 4 m tukki 3m 4 m tukki noin 5 m noin 5 m 

Jäävä puusto, runkoa/ha 900 650 

Ajouraväli, m 25 20 

Laji tiheys, m3/ha 15. 2 5-9 4 . 4 9-7 2.5 4 . 0 46.6 46 .2 

Taakan koko , m3 0.22 0.19 O.ll 0.21 0.16 0.17 0.31 0 .17 

Kuormausetäisyys, m 3.8 6.1 2 . 9 5.0 5.0 5.3 5.0 5.2 

Taakkoja/työpiste, kpl 1.4 1.2 1.9 1.4 1. 2 1. 3 1.7 2.8 

Siirtymismatka/kerta, m 14.0 15.2 25.7 15.3 21.8 32.6 16.5 9. 1 

Siirtymi snopeus , m/s 0.48 0.49 0.44 0.41 0.41 0 . 45 0.48 0 .29 

KUORMAUS c m i n 1 taakka 

Kouran vienti + 
59-32 70.63 54.90 81.83 70 .16 57 .oa 71.87 83 . 81 

taakan tuonti 

Kuormausajoo valmistelu 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 9-77 5.27 

Kuormausajo 33.56 42.03 51.06 43.36 75.05 94.37 33.52 18. 69 
-

YHTEENSÄ, cmin/taa.kka 02.88 122.66 115.96 35.19 155.21 61.45 115.16 107.77 

KUORMAUSAIKA, min/m3 4. 68 6 .46 10.54 6.44- 9. 70 9. 50 3.71 6.34 
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TAULUKKO 4 Tuotokset esikasauksesaa ja kuormaukaessa 

I harvennus II barvennus 

Ko rjuumenetelmä 

Erittely Kuitupuu kasoisu Kuitupuu kasoiaae Kui tupuu kasoisse 
uran varressa, palstalla, palstalla, tukki 
tukki leviliiAn tukki levällään , l evii.l..låän, kuorma-

esikasaus us auor . palatalta 
liukupuomilla l iukupuomilla 

3 m 1 4 m j tukki 3 m j 4 m jtukki 3m j 4m jtukki 

ESIKASAUSTUOTOS - 7.6 -

KUORMAUSTUOTOS 13.9 1 8.8 , 4.4 15.0 110.7_1 8 .4 9.4!14.3 ! 3.8 

KOKONAISTUOTOS 
(kaikki tavara- 9. 7 8.0 10.7 
lajit yhteensä) 

tiheydestä ja pienestä es i kasausprosentis
ta ( n. 10) j ohtuu , et t ei esil;asauksen kuor
maust a nopeuttava vaikutus ole tullut tu
kin kuormauksessa es ille . Verrattaessa me
netel mi ä , j oi ssa puutavara on hakattu n~in 
5- metriseksi , l evältään kuormaus, min/m , 
on vienyt l ähes kaks inkertaisen ajan esi
kasatun puut avaran kuormaukseen verrattuna . 

Suoraan palstalta kuormatun puutavaran kä
sittelyaj at (kouran vienti+ taakan tucnti) 
kiintokuutiometri ä. kohti näyttävät olleen 
1 . 5 . . . 2 . 0-kertai set ajouran varresta kuor
matun puutavar an käsi ttelyaikoihin verrat
tuina. 

Esikasaus- ja kuormaustuotokset 

Palstalla ollut puutavara on esikasattu 
yhdellä kertaa , joten kasaustuotoksia ei 
ole voitu es i kasauksen osalta laskea puu
tavaralajeittain . 

Yleensä esikasatun puutavaran kuormaus on 
ollut nopeampaa kuin kuormaus suoraan pals
talta (taulukko 4) . Kuit enkin kokonaistuo
tos, jossa on otettu huomioon sekä esika
saus että kuormaus , on yleensä j äänyt pie-

Metsäteho Review 22/1975 

Kuitupuu kasoisss Kuitupuu kasaies Puutav .leväll. Puutav .leväll . 
palstalla, palstalla, tukki palstalla , palstalla, 
tukki l evä.lläån, levällään , kuonna- eai kasaus kuormaus auor. 
eaikasaus 1UB auor. palstalta liukupuomilla palatalta 
liukupuomilla , liukupuomilla liukupuomilla 

3 m j 4 m jtuldci 3 m 1 4 m r tukki noin 5 m noin 5 m 

m 3 1 h 

9.0 - 7.6 -

12 .8 ! 9. 3 , 5.7 9.3 1 6.2, 6. 3 ' 16.2 9. 5 

8 .7 7.9 6.8 9. 5 

nemmä.ksi kuin tuotos kuormattaessa suoraan 
palst ~lta liukupuomia käyttäen . 

Erillisenä työvaiheena liukupuomilla ta
pahtuvaa esikasausta ei kannata ainakaan 
t ällä hetkellä suorittaa. Tämä johtuu ennen 
kaikkea siitä , että harvennushakkuissa pie
nen hehtaarikohtaisen poistuman ja pienen 
esikasattavan puutavaran määrän takia eri l
lisen kasauskoneen tuotos j ää varsin alhai
seksi. Paras liukupuomin käyttövaihtoehto 
harvennushakkuissa näyttää olevan palstal
le kasatun puutavaran kuormaus suoraan kul
jetusajoneuvoon. Kuormaustuotos j ää t äl
löin jonkin verran alhaisemmaksi kuin ajo
uran varteen hakatun puutavaran kuormaus 
tuotos, mutta ei kuitenkaan niin alhaisek
si, että erillinen esikasaus liukupuomilla 
olisi kannattavaa. 

Tässä tutki mukse ssa hakkuuta ei seurattu , 
mutta on odotettavissa, että tuotos kasvaa 
jonkin verran hakattaessa puutavara kasoi 
hin pal stalle, s en sijaan että se hakattai
siin kasoihin ajouran varteen. Lisäksi 
Metsäntutkimuslaitoksen saamien tulosten 
mukaan kasaus palstalle näytt ää ol evan 
fyysisesti hieman kevyempää kuin kasaus 
palstatien varteen . 

t-1ARTTIINI'S SLIDE BOO'~ FOR TiiE HAAVESTI NG OF TiiiNNHJGS 

Leading of timber bunched in the cuttine 
area by a slide boom was 20 ... 30 per cent 
slower than the loading of timber bunched 
alongside the strip road. This reduced 
the haulage output at the work site by 10 
. .. 15 per cent when the haulage distance 
was 200 m. The output of bunching with a 
slide boom seems to be so small in thin
n~ngs that it is not worth performing as 
a separate work phase. Indeed, it is more 

economic to load the timber 
direct from t he cut ting 
transport vehicle . 

by slide boom 
area into the 

Results obt~ined in other connections show 
that the slide boom eases the heavy work 
of bunching and thus offers a possibi lity 
of mechanising bunching . Hence, the slide 
boom is quite a useful device and its i m
portance will increase in the future. 
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