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Monesti kuulee metsänomistajien

tuskailevan, että ensiharvennukset

eivät mene kaupaksi. Hyvin yksin-

kertaiset lääkkeet metsän-

omistajalle tähän pulmaan ovat:

Tee taimikonhoitotyöt ajallaan ja

riittävän voimakkaina. Mikäli

leimikkoon on kasvanut taimikon-

hoitotöiden jälkeen jostakin syystä

tiheä, korjuuta haittaava alikasvos,

käy raivaamassa se pois vuotta,

paria ennen ensiharvennusta.

S
uomessa on tehty ensiharvennuksia

vuosittain alle 200 000 hehtaaria

2000-luvulla. Puuta ensiharvennuk-

silta on korjattu vuosittain 7–8 miljoonaa

kuutiometriä, josta noin kaksi kolmasosaa

on ollut mäntyä.

Asetetusta ensiharvennustavoitteesta

(250 000 hehtaaria/vuosi) on täten jääty

selvästi. Uusimpien laskelmien mukaan

ensiharvennuksia olisi tehtävä yli 3 milj.

hehtaaria seuraavan kymmenen vuoden

aikana, eli ensiharvennuksia olisi tehtävä

vuosittain runsaat 300 000 hehtaaria. Mi-

käli ensiharvennuksia tehtäisiin 300 000

hehtaaria, ainespuuta ensiharvennuksilta

olisi korjattavissa vuosittain 12–13 miljoo-

naa kuutiometriä.

Alikasvos riesana

Ensiharvennuspuun korjuukustannukset,

ja erityisesti hakkuukustannukset ovat

korkeat. Korkeiden korjuu- ja hakkuukus-

tannusten taustalla ovat ensiharvennus-

ten haasteelliset korjuuolot: poistettavien

puiden pieni koko, alhainen hakkuuker-

tymä, jäävien puiden suuri määrä sekä

usein korjuuta haittaava, tiheä alikasvos.

Metsätehossa selvitettiin alikasvoksen

ja sen ennakkoraivaustapojen vaikutuk-

sia talvi- ja kesäaikaisen ensiharvennus-

puun korjuun tuottavuuteen, kustannuk-

siin ja korjuujälkeen. Tutkimuksessa oli

mukana neljä erilaista ennakkoraivausta-

paa: 1) metrin säde ainespuurunkojen

ympäriltä raivattu, 2) metrin säde ja muu

hakkuuta haittaava alikasvos raivattu, 3)

metrin säde ja yli metrin pituinen alikas-

vos raivattu ja 4) kaikki alikasvospuut rai-

vattu (totaaliraivaus). Lisäksi puuta kor-

jattiin raivaamattomilta koealoilta.

Tutkimuksessa etsittiin vastauksia ky-

symyksiin: milloin ja miten ennakko-

raivaus on kokonaistaloudellisesti kan-

nattavaa tehdä, kun puuta korjataan eri-

laisista ensiharvennusmänniköistä. Täs-

sä artikkelissa nostetaan esille tehtyjen

tutkimusten päätulokset.

Kuusialikasvos ratkaisee

tuottavuuden

Tehdyssä tutkimuksessa kuusialikasvok-

sen tiheys ja keskipituus vaikuttivat hak-

kuun tuottavuuteen talvella ja kesällä. Kun

kuusialikasvoksen tiheys kasvoi, ajanme-

nekki hakkuulaitteen vientiin poistettavan

puun tyvelle sekä puun kaatoon ja tuon-

tiin käsittelypaikalle lisääntyi. Kuusiali-

kasvoksen tiheys ja keskipituus kasvatti-

vat hakkuulaitteella tehdyn alikasvoksen

raivauksen ja painelun ajanmenekkiä. 

Kun kuusialikasvoksen tiheys oli 2 000

runkoa/hehtaari ja keskipituus kaksi met-

riä, hakkuun tuottavuus oli yli 10 prosent-

tia pienempi kuin korjuuoloissa, joissa ei

ollut kuusialikasvosta. Kun kuusialikas-

voksen tiheys oli 10 000 runkoa/hehtaari

ja keskipituus kaksi metriä, hakkuun tuot-

tavuus oli jo runsaat 30 prosenttia pie-

Tiheä ja kookas kuusi-

alikasvos on raivattava

vuotta, paria ennen

ensiharvennusleimikon

korjuuta. Etualalla

kuvassa ennakkoraivattu

leimikon osa; raivauksen

yhteydessä on huoleh-

dittu, ettei raivattu ali-

kasvos ole jäänyt pys-

tyyn tai kallelleen.

Taempana kuvassa on

ennakkoraivaamatonta

ensiharvennusmännik-

köä.Valokuvat: Metsä-

teho Oy
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nempi. Mitä pienempiä ainespuurunkoja

hakattiin, sitä enemmän suhteellisesti hak-

kuun tuottavuus heikkeni, kun kuusiali-

kasvoksen tiheys ja keskipituus kasvoivat. 

Metsäkuljetuksessa kuusialikasvoksen

tiheyden vaikutus tuottavuuteen oli huo-

mattavasti pienempi kuin hakkuussa.

Kuusialikasvoksen tiheys vaikutti metsä-

kuljetuksessa kuormauksen apuajanme-

nekkiin (esimerkiksi uudelleenkuormaus

pyrittäessä tipauttamaan taakkaan tulleet

alikasvospuut). 

Raivaustavalla oli vaikutusta korjuun

tuottavuuteen. Se tuli esille leimikkoon jää-

neen kuusialikasvoksen kautta. Lehtipuu-

alikasvos ei pienentänyt merkittävästi kor-

juutyön tuottavuutta talvella eikä kesällä.

Korjuujäljessä ei ollut eroa, korjattiin-

ko puuta raivatuilta vai raivaamattomil-

ta koealoilta. Valtaosin korjuujälki oli koe-

aloilla hyvä: vauriopuiden osuus jäävästä

puustosta oli pääosin alle viisi prosenttia.

Pääsyy tähän oli luultavimmin se, että kul-

jettajat raivasivat hakkuulaitteella pois ti-

heää alikasvosta. Mikäli kuljettajat eivät

olisi näin tehneet, vaurioituneita puita

raivaamattomilla koealoilla olisi toden-

näköisesti tullut enemmän.  

Ennakkoraivausrajat – monen

tekijän summa

Tutkimuksessa ennakkoraivausrajat las-

kettiin erilaisiin ensiharvennusmänniköi-

hin. Ennakkoraivausrajalla tarkoitetaan si-

tä kuusialikasvostiheyttä, minkä ylittyessä

ennakkoraivaus on kokonaistaloudellisesti

kannattavaa, eli korjuutyön lisäkustan-

nukset ylittävät ennakkoraivauskustan-

nukset. Ennakkoraivaus oletettiin tehtä-

vän palkkatyönä vieraalla.

Korjuuolot (kuusialikasvoksen tiheys

ja keskipituus, hakattavan puuston järeys

ja hakkuukertymä) sekä käytettävä kor-

juukalusto ja sen kustannukset vaikutti-

vat laskettuihin ennakkoraivausrajoihin.

Kun kuusialikasvoksen tiheys ja keskipi-

tuus sekä hakkuukertymä kasvoivat, oli

taloudellisesti kannattavaa raivata ensi-

harvennusmännikkö, jossa oli melko pie-

niäkin kuusialikasvostiheyksiä. 

Vastaavasti, kun poistettavan puuston

järeys kasvoi, ennakkoraivausrajat nousi-

vat. Samoin käy, kun hakkuussa käytetään

keskiraskaiden hakkuukoneiden sijasta

harvennushakkuukoneita (paino 13–15

tonnia) tai pieniä hakkuukoneita (paino

alle 13 tonnia). 

Kun ensiharvennuspuuta korjattiin tyy-

pillisissä korjuuoloissa (leimikon rungon

keskikoko: 50–100 dm3, ainespuukertymä:

20–60 m3/ha), ennakkoraivausrajat vaih-

telivat muutamasta sadasta alikasvoskuu-

sesta yli 10 000 alikasvoskuuseen hehtaa-

rilla suoritettaessa raivaus palkkatyönä.

Raivaa ensiharvennusmännikkö

oikein

Kun kuusialikasvoksen tiheys ylittää lei-

mikossa ennakkoraivausrajan, Metsäte-

hon tutkimuksen perusteella on suositel-

tavaa raivata ainespuurunkojen tyvet

metrin säteeltä sekä muu hakkuuta hait-

taava, yli 1,5–2,0 metrin pituinen kuu-

sialikasvospuusto. 

Ennakkoraivaus on tehtävä hyvissä

ajoin, vuosi, pari ennen korjuuta, jotta

raivattu alikasvospuusto ehtii painua

maata vasten. Ennakkoraivauksen yhtey-

dessä on hyvä myös hieman painaa rai-

vattuja alikasvospuita, etteivät ne jää pys-

tyyn tai kallelleen. 

Ainespuurunkojen ympäriltä metrin

säteeltä raivattavat alikasvospuut on syy-

tä kaataa lyhyeen, noin 10 cm:n kantoon

ja poispäin ainespuurunkojen tyviltä.

Muualta raivattavat alikasvoskuuset voi-

daan jättää pidempäänkin kantoon. Jos

ainespuurunkojen tyviltä kaadetut ali-

kasvospuut on katkottu pitkään kantoon,

raivauksesta ei ole suurta hyötyä, koska

hakkuulaitteen asettelu kaadettavan ai-

nespuun tyvelle on työlästä. 

Ennakkoraivausta tehtäessä on pidet-

tävä mielessä, ettei raivata turhaan: osa

pidemmästäkin kuusialikasvoksesta voi-

daan jättää raivaamatta esimerkiksi täy-

dentämään epätasaista metsikköä. 
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Oikeaoppisesti ennakkoraivatun leimikon

puunkorjuu on huomattavasti nopeampaa

kuin puunkorjuu huonosti raivatussa tai täysin

raivaamattomassa leimikossa, jossa on run-

saasti kookasta kuusialikasvosta. Korjuutyön

nopeutuminen näkyy korjuukustannuksissa ja

edelleen metsänomistajan tilipussissa.
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Ennakkoraivausrajat ensiharvennusmänniköihin, kun kuusialikasvoksen keskipituus on 1–4 metriä.

Ennakkoraivaus palkkatyönä ei ole kokonaistaloudellisesti perusteltua, kun kuusialikasvoksen

tiheys on pienempi kuin kuvassa esitetty. Puunkorjuu metsäkoneilla, joiden käyttötuntikustannuk-

set ovat: 78 €/h hakkuukone ja 53 €/h kuormatraktori. Leimikon rungon keskikoko on 80 dm3 ja

ainespuukertymä 50 m3/ha.


