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Korjuuta tehostettava

• Vuosi sitten Metsäteho Oy:n tutkimuksessa (Metsätehon 
katsaus 36) kartoitettiin nuorten metsien puunkorjuun 
tehostamiskeinoja. 

Tutkimusta varten haastateltiin puunhankinnan keskeisiä 
toimijoita, eli metsäkoneyrittäjiä, kone- ja laitevalmistajia, 
puunhankintaorganisaatioiden toimihenkilöitä sekä 
puunhankinnan piirissä toimivia tutkijoita. 

• Haastatellut toimijat korostivat, että korjuumenetelmiä on 
mahdollista tehostaa vielä merkittävästi nuorten metsien 
puunkorjuussa. 

• Erityisesti haastatellut painottivat joukkokäsittelyn 
tehostamismahdollisuuksia ainespuun korjuussa, 
kuormainvaakamittausta sekä aines- ja energiapuun 
integroitua korjuuta. 
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Kahteen kasaan hakkuu yleistynyt

• Kun leimikosta korjataan ainespuun ohella energiapuuta, 
puhutaan yhdistetystä eli integroidusta korjuusta. 

• Aines- ja energiapuun integroitu korjuu niin sanotulla 
kahden kasan hakkuumenetelmällä on yleistynyt 
voimakkaasti kuluneen vuoden, parin aikana nuorissa 
metsissä Suomessa. 

• Kahden kasan menetelmässä leimikosta korjattava aines-
ja energiapuu erotellaan hakkuussa nimenmukaisesti 
kahteen eri kasaan: 
– ainespuukasaan ja 
– energiapuukasaan. 

• Ainespuuosite ohjautuu metsäteollisuuden käyttöön ja 
energiapuuosite energian tuotantoon. 
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Aines- ja energiapuun integroitu korjuu     
Kahteen kasaan hakkuu -korjuumenetelmä
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Kuitupuuosite
Energiapuuosite
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Tehostamiskeinot käyttöön

• Kuluneen vuoden aikana on otettu merkittäviä edistys-
askeleita puunkorjuun tehostamisessa nuorissa metsissä;   
on päästy puheista tekoihin: 

Kone- ja laitevalmistajat ovat kehittäneet aktiivisesti 
ainespuun joukkokäsittelyyn kykeneviä hakkuulaitteita. 
Uusia, joukkokäsitteleviä hakkuulaitteita on tullut 
markkinoille ja niitä on testattu laajasti. 
Aines- ja energiapuun integroitua korjuuta on alettu 
hyödyntää entistä enemmän nuorissa metsissä.
Kuormainvaakamittaukseen energia- ja kuitupuun 
mittauksessa on tehty valtakunnalliset ohjeet ja 
sopimukset.
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Tutkimusten tavoitteet

• Metsätehon ja Metsähallituksen kehittämistoiminnon 
tutkimuksissa:
1. Selvitettiin uuden, joukkokäsittelevän Ponsse H53e         

-hakkuulaitteen tuottavuus aines- ja energiapuun 
integroidussa hakkuussa sekä ainespuun erillis-
hakkuussa (eli leimikosta korjattiin vain ainespuuta),

2. Tutkittiin, miten hakkuukertymä kasvaa integroidussa 
korjuussa verrattuna ainespuun erilliskorjuuseen,

3. Selvitettiin, mikä on hakatun puutavaran laatu
(=miten kuitupuupölkkyjen apteeraus onnistuu) 
integroidussa hakkuussa ja ainespuun erillishakkuussa, 
kun on hyödynnetty joukkokäsittelyä ja

4. Lisäksi koottiin kokemuksia kuormainvaa’an käytöstä
kuitu- ja energiapuun mittauksessa.
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Kuljettajilla vähän kokemusta integ-
roidusta hakkuusta ja joukkokäsittelystä

• Työntutkimuksissa Ponsse H53e oli vaalalaisen metsäkone-
yrityksen N & K Lukin Ky:n Ponsse Beaver -hakkuukonees-
sa, jossa oli Ponsse C33 110 -nosturi (ulottuvuus 11 m).

• Aikatutkimukset tehtiin neljässä ensiharvennusmännikössä 
UPM-Kymmene Oyj:n mailla Kontiomäellä kesäkuussa 2008 
ja Lopella elokuussa 2008.

• Tehdyissä tutkimuksissa hakkuukone oli sama, mutta 
hakkuukoneen kuljettajat vaihtuivat. 

• Kummallakin kuljettajalla oli usean vuoden kokemus 
harvennuspuun ”perinteisestä” yksinpuin hakkuusta, mutta 
integroidusta hakkuusta ja kuitupuun joukkohakkuusta vain 
vajaan parin kuukauden työkokemus. 
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Ponsse H53e + joukkokäsittelyvarustus 

• Paino: 850–900 kg
• Max. katkaisuläpimitta: 52 cm
• Katkaisu: teräketju
• Max. karsintaläpimitta: 50 cm
• Karsinta: 5 karsintaterää
• Syöttö: 3 syöttörullaa
• Joukkokäsittelyominaisuus: on
• Valmistaja: Ponsse Oyj
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Ponsse H53e + joukkokäsittelyvarustus

Tehokkaan joukkokäsittelyn 
mahdollistavat:
1. Nivelletyt takakarsimaterät
2. 190 mm leveä yläsyöttörulla
3. Toisen syöttörullan sivuun 

asennetut piikkirivat
4. Mahdollisuus käyttää pidempää 

750 mm:n sahalaippaa ja/tai 
järeämpää ¾ tuuman laippaa ja 
ketjua.2.

3.

4.

1.
1.
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Ponsse H53e Ponsse Beaver -hakkuukoneessa
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Kolme hakkuumenetelmää tutkittavana

• Tutkimuksissa testattiin aines- ja energiapuun integroitua 
hakkuuta sekä ainespuun erillishakkuuta (eli leimikosta 
korjattiin vain ainespuuta). 

• Kummassakin hakkuumenetelmässä pyrittiin 
hyödyntämään joukkokäsittelyä niin runsaasti kuin 
mahdollista. 

• Lopen aikatutkimuksissa oli vielä kolmaskin työmenetelmä: 
tavanomainen ainespuuhakkuu yksinpuin. 
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Tutkitut hakkuumenetelmät 
1) Aines- ja energiapuun integroitu hakkuu (Int.)
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Piirros: Juha Varhi

© Metsäteho Oy
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Tutkitut hakkuumenetelmät 
2) Ainespuun hakkuu joukkokäsittelynä (Jouk.)
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Piirros: Juha Varhi

© Metsäteho Oy
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Tutkitut hakkuumenetelmät 
3) Ainespuun hakkuu yksinpuin (Yp.)
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Piirros: Juha Varhi

© Metsäteho Oy
Vain Lopella.
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Kaikki ainespuurungot kuitupuuksi

• Kaikki ainespuumittaiset rungot hakattiin aikatutkimuksissa 
kuitupuuksi. 

• Integroidusti korjattu kuitupuu ohjattiin leimikoista 
kuiduttavan metsäteollisuuden käyttöön ja energiapuuosite 
(kuitupuuksi kelpaamaton pienpuu sekä kuitupuukokoisten 
runkojen latvakappaleet ja oksat) energian tuotantoon.

• Integroidussa hakkuussa ja kuitupuun joukkohakkuussa 
käytettiin silmävaraista katkontaa. 

• Yksinpuin hakkuussa oli käytössä hakkuukonemittaus. 
• Hakattujen pölkkyjen tavoitelatvaläpimitta oli 4–8 cm ja 

tavoitepituus havukuitupuulla 2,7–5,1 m ja koivukuitu-
puulla noin 3 m. 

• Kaikissa tutkituissa hakkuumenetelmissä havukuitupuu ja 
koivukuitupuu hakattiin erilleen. 
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Energiapuu, havukuitupuu ja koivukuitupuu 
hakattiin erilleen

18

Koivukuitupuu

Havukuitupuu

Energiapuu
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Mittaus kuormainvaa’alla

• Lopen aikatutkimuksissa hakattiin yhteensä yli 4 000 
runkoa ja Kontiomäellä runsaat 1 200 runkoa. 

• Kaikki aikatutkimuksissa hakatut puut metsäkuljetettiin 
tienvarsivarastolle ja punnittiin kuorman purkamisen 
yhteydessä. 

• Punnituksessa käytettiin Ponsse LoadOptimizer -kuormain-
vaakoja. 

• Lopelta tuoretonneja kertyi yhteensä 223, josta kuitupuuta 
oli 182 ja energiapuuta 41 tonnia. 

• Kontiomäeltä korjattiin yhteensä 63 tuoretonnia puuta (53 
tonnia kuitupuuta ja 10 tonnia energiapuuta). 
– Korjattu kuitupuu oli pääosin mäntyä:

• Lopella 90 % oli havukuitupuuta, valtaosin mäntykuitupuuta.
• Kontiomäellä 96 % oli mäntykuitupuuta. 
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Poistuman rinnankorkeusläpimittajakauma
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Integroidussa hakkuussa 
pienpuusto energiaksi.

L = Loppi
K = Kontiomäki
1, 2, 3, 4 = Tutkimusleimikkko
Int. = Aines- ja energiapuun integroitu hakkuu
Jouk. = Ainespuun hakkuu joukkokäsittelynä
Yp. = Ainespuun hakkuu yksinpuin.
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Korjuuolot aikatutkimuksissa
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Paikka-
kunta *)

Leimikko Hakkuu-
menetelmä

Lähtö-
puusto,
r/ha

Poistuma, 
r/ha

Poistuman 
keskikoko, 
dm3 **)

Hakkuu-
kertymä,  
m3/ha ***)

L
L
L
L
L
L
L
L
L
K
K

1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4

Integroitu
Joukkohakkuu
Yksinpuin
Integroitu
Joukkohakkuu
Yksinpuin
Integroitu
Joukkohakkuu
Yksinpuin
Integroitu
Joukkohakkuu

2 667
2 323
1 919
2 700
2 039
1 822
2 921
2 179
2 070
2 138
1 921

1 842
1 361

984
1 780
1 236
1 054
1 932
1 275
1 084
1 288
1 071

67
54
57
61
54
52
54
44
52
60
53

124 (73 + 51)
73 (73 + 0)
56 (56 + 0)

108 (71 + 37)
67 (67 + 0)
55 (55 + 0)

105 (40 + 65)
56 (56 + 0)
56 (56 + 0)
77 (56 + 21)
56 (56 + 0)

*)     L = Loppi, K = Kontiomäki.
**)   Hakkuussa käsitellyn rungon keskikoko, eli kokopuuta integroidussa hakkuussa ja                                 
jjllllj  kuitupuuta joukkohakkuussa & yksinpuin hakkuussa.
***) Hakkuukertymä: Kokonaishakkuukertymä (kuitupuukertymä + energiapuukertymä).
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Kuitupuupölkkyjen pituuden ja 
latvaläpimitan mittaus 

• Lopen koealoilta, joilla tehtiin integroitu hakkuu ja 
kuitupuun hakkuu joukkokäsittelynä, mitattiin osasta 
(kasat 10 metrin välein) hakatuista kuitupuupölkyistä 
pituus ja latvaläpimitta.

• Lopen koealoilta, joilla tehtiin kuitupuun hakkuu 
yksinpuin, kaikkien hakattujen kuitupuupölkkyjen pituus 
ja latvaläpimitta saatiin hakkuukoneen stm-tiedoista.
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Jopa 13–15 cm:n puita joukkokäsiteltiin

• Kuitu- ja energiapuun integroidussa hakkuussa ja 
kuitupuun joukkohakkuussa yli puolet (52–73 %) 
hakatuista puista joukkokäsiteltiin Lopella. 

• Kontiomäellä joukkokäsittelyä hyödynnettiin vähemmän; 
siellä 39 prosenttia hakatuista puista joukkokäsiteltiin. 

• Taakkakoko Kontiomäellä oli keskimäärin 1,26 
runkoa/taakka. 

• Lopella taakkakoko integroidussa hakkuussa ja kuitupuun 
joukkohakkuussa oli keskimäärin 1,48 runkoa/taakka. 

• Kookkaimmat puut, jotka aikatutkimuksissa joukko-
käsiteltiin, olivat rinnankorkeusläpimitaltaan 13–15 cm.
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Joukkokäsittelyn hyödyntäminen

24

Paikka-
kunta *)

Leimikko Hakkuu-
menetelmä

Joukko-
käsiteltyjen 
puiden 
osuus, %

Taakan 
koko, 
r/taakka

Tehotuntuottavuus

m3/h r/h

L
L
L
L
L
L
L
L
L
K
K

1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4

Integroitu
Joukkohakkuu
Yksinpuin
Integroitu
Joukkohakkuu
Yksinpuin
Integroitu
Joukkohakkuu
Yksinpuin
Integroitu
Joukkohakkuu

73
61
-
67
55
-
56
52
-
42
35

1,64
1,47
1,00
1,54
1,40
1,00
1,45
1,38
1,00
1,31
1,21

15,3
11,4
11,2
13,0
10,6
10,1
11,1

9,0
10,1
11,2

9,6

228
212
196
214
195
193
205
203
194
186
183

*)   L = Loppi, K = Kontiomäki.
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Taakan kokojakauma
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Hakattavan puuston järeyden vaikutus      
taakan kokoon

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

 1-2  3-4  5-6  7-8  9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 > 18
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Hakkuukertymä nousi selvästi

• Kun käytettiin integroitua hakkuuta, hakkuukertymä kasvoi 
huomattavasti: 
– Lopella hakkuukertymä karkeasti ottaen tuplaantui 

korjattaessa ainespuuksi kelpaamaton pienpuusto ja 
valtaosa kuitupuurunkojen latvoista ja oksista 
energiapuuksi. 

– Kontiomäellä hakkuukertymä kasvoi lähes 40 prosenttia 
integroidussa hakkuussa.
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Hakkuukertymä hakkuumenetelmittäin
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Myös työn tuottavuus nousi 
integroidussa hakkuussa

• Tehdyissä tutkimuksissa tuottavuus integroidussa 
hakkuussa nousi myös selvästi: 
– Kontiomäellä tuottavuus integroidussa hakkuussa oli   

16 % korkeampi kuin kuitupuun joukkohakkuussa. 
– Lopen tulokset olivat samansuuntaiset: siellä hakkuu-

työn tuottavuus integroidussa hakkuussa oli 
leimikoittain 11–37 % korkeampi kuin pelkän kuitupuun 
hakkuussa. 

• Integroidussa hakkuussa hakkuukertymän kasvu sekä 
joukkokäsittelyn hyödyntäminen selittävät hakkuutyön 
tuottavuuden nousua.
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Hakkuun suhteellinen tuottavuus 
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Joukkokäsitellyn kuitupuun katkonta ok!

• Lopella selvitettiin myös, miten hakattujen kuitupuu-
pölkkyjen pituus ja latvaläpimitta vastasivat apteeraus-
ohjeita integroidussa hakkuussa ja kuitupuun 
joukkohakkuussa. 

• Mittaustulosten mukaan kuitupuupölkkyjen katkonta 
onnistui hyvin myös integroidussa hakkuussa ja kuitupuun 
joukkohakkuussa: alamittaista kuitupuuta ei tullut kuin 
muutamia prosentteja.
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Kuitupuupölkkyjen pituusjakauma Lopella
Apteerauksen ”onnistuminen”
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Apteerausohje:
- Mänty ja kuusi: Tavoitepituus: 2,7–5,1 m & Tavoitelatvaläpimitta: 4–8 cm      
- Koivu: noin 3 m & 4–8 cm.
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Kuitupuupölkkyjen pituusjakauma
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Apteerausohje:
- Mänty ja kuusi: Tavoitepituus: 2,7–5,1 m & Tavoitelatvaläpimitta: 4–8 cm      
- Koivu: noin 3 m & 4–8 cm.
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Kuitupuupölkkyjen latvaläpimittajakauma Lopella
Apteerauksen ”onnistuminen”
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Apteerausohje:
- Mänty ja kuusi: Tavoitepituus: 2,7–5,1 m & Tavoitelatvaläpimitta: 4–8 cm      
- Koivu: noin 3 m & 4–8 cm.
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Kuitupuupölkkyjen latvaläpimittajakauma
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Apteerausohje:
- Mänty ja kuusi: Tavoitepituus: 2,7–5,1 m & Tavoitelatvaläpimitta: 4–8 cm      
- Koivu: noin 3 m & 4–8 cm.
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Joukkohakattua havukuitupuuta Lopella 
Joukkohakattuun kuitupuuhun ei jäänyt 

paljon oksia eikä oksantynkiä.
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Kokemukset hyviä!

• Aikatutkimuksissa uusi Ponsse H53e -hakkuulaite joukko-
käsittelytoiminnolla toimi hyvin ja tuottavuus oli kilpailu-
kykyisellä tasolla verrattuna aiempiin tutkimuksiin.

Raportoidut tuottavuudet tehotuntituottavuuksia! 

• Kuitu- ja energiapuun integroidusta korjuusta saatiin hyviä 
kokemuksia: 
1. Hakkuukertymä lisääntyi leimikoittain 40–120 prosenttia.
2. Hakkuun tuottavuus kasvoi leimikoittain 10–40 prosenttia.
3. Joukkokäsitelty kuitupuu oli laadultaan yhtä hyvää kuin 

yksinpuin hakattu:
• Kuitupuupölkkyjen latvaläpimitat ja pituudet pitivät.
• Oksantynkiä ja huonosti karsiintuneita oksia ei jäänyt paljon 

pölkkyihin. 

4. Työsuoritteen mittaus ei tuottanut ongelmia käytettäessä 
kuormainvaakaa.
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Monta sulkaa integroidun korjuun hattuun 

• Integroidun korjuun vahvuutena voidaan pitää myös sitä, 
että tällä keinolla metsähakkeen raaka-ainepohjaa voidaan 
laajentaa ja näin parantaa metsähakkeen saatavuutta.

• Integroidun korjuun etuna on pidettävä lisäksi sen 
joustavuutta:

Kuitupuu- ja energiapuuositteiden osuuksia voidaan säätää 
markkinatilanteen mukaan. 
On olemassa optio kuitupuun ohjaamiseen kuiduttavalle 
teollisuudelle.
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Korjuukohdevalinnassa tarkkana

• Kun käytetään integroitua korjuuta, on oltava huolellinen 
korjuukohdevalinnassa.

• Leimikkovalinnassa on käytettävä samoja kriteereitä 
kuin nuorten metsien kokopuun korjuukohteiden 
valinnassa (ks. Energiapuun korjuu -opas).

Tällöin korjuu ei aiheuta merkittäviä ravinnetappioita.
Integroitu korjuu ei ole metsäbiomassan totaali-
korjuuta, koska integroidussa korjuussa osa biomassasta jää 
metsään (esim. oksien variseminen hakkuussa ja metsä-
kuljetuksessa, ajourien havutustarpeet, kasojen pohjat).

• Selkeimpiä korjuukohteita integroituun korjuuseen ovat 
mänty- ja koivuvaltaiset ensiharvennusmetsiköt. 
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Integroidun korjuun volyymit kasvavat, 
markkinat määräävät tahdin

• Tutkimuksessa integroidussa hakkuussa hakkuukertymä ja 
tuottavuus kasvoivat selvästi, millä on positiivinen vaikutus 
hakkuu- ja korjuukustannuksiin. 

• Tulosten perusteella voidaan arvioida, että integroitu korjuu 
tulee lisääntymään jatkossa niin ensiharvennuksilla kuin 
myöhemmilläkin harvennuksilla. 

• Markkinat, eli mikä on kuitu- ja energiapuun kysyntä ja 
mitkä ovat kuitu- ja energiapuun kanto- ja tehdas-/laitos-
hinnat, määrittävät integroidun korjuun volyymit. 
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Pelkistetty kuvaus markkinatilanteen 
vaikutuksista korjuumenetelmän valintaan
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Työmenetelmäkehitykseen panostettava

• Aikatutkimuksissa olleilla molemmilla hakkuukoneen 
kuljettajilla oli vähän kokemusta integroidusta hakkuusta ja 
kuitupuun joukkohakkuusta.

• Tuloksista on nähtävissä, etteivät kuljettajat hyödyntäneet 
täysmääräisesti joukkokäsittelyä hakkuutyössä. 

• Kehitystyötä on siis vielä tehtävä työmenetelmien 
tehostamiseksi joukkohakkuussa ja integroidussa 
korjuussa. 
– On etsittävä vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: 

Kuinka isoja puita on kannattavaa joukkokäsitellä ja mikä on 
optimaalinen taakkakoko erityyppisissä leimikoissa?
Mikä on tehokkain työskentelytapa joukkokäsittelyssä, kun 
hakataan ajouran vierestä ja kauempana ajourasta?
Miten kuitu- ja energiapuukasat olisi sijoitettava integroidussa 
hakkuussa?
Minkälainen on optimaalinen leimikko integroituun korjuuseen? 
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Metsäteho Oy ja sen osakkaat 
kehittävät aktiivisesti integroitua 

korjuuta harvennusmetsiin tiiviissä 
yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
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