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Tausta I
• Turvemaasavotat on perinteisesti suunniteltu maaston 

heikon kantavuuden vuoksi pääasiallisesti talvileimikoiksi.

• Tiedetään, että osa talvileimikoista on korjattavissa sulan 
maan aikana korjuujälkivaatimukset täyttäen ja että 
puunkorjuukaluston suokelpoisuudessa on eroja.

• Turvemaiden korjuukelpoisuutta ja kaluston suokelpoisuutta 
yhdistävän luokituksen avulla saadaan tietoa, missä 
talvileimikoissa puuta voidaan korjata sulan maan aikana   
ja millä kalustolla.

• Toimiva kalusto- ja korjuukohdeluokitus tuo lisää 
turvemaaleimikoita kesäkorjuun piiriin ja tehostaa 
konekaluston ympärivuotista käyttöä.
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Tausta II

• Puunkorjuukaluston suokelpoisuusluokituksen ja turve-
maiden korjuukelpoisuusluokituksen kehittäminen on nähty 
välttämättömänä suometsien hakkuupotentiaalin 
hyödyntämisessä.

• Vuonna 2007 Metsähallituksen, Ponsse Oyj:n ja Metsän-
tutkimuslaitoksen ”Nykykalustolla turvemaiden puun-
korjuuseen” -yhteisprojektissa taivutettiin puunkorjuu-
kaluston suokelpoisuusluokituksen ja turvemaiden 
korjuukelpoisuusluokituksen rautalankamallit
(Högnäs 2007, Airavaara ym. 2008).

Tavoitteena oli konkretisoida luokitusongelma käytännön 
tarpeita palvelevan luokituksen kehittämiseksi.   
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• Syksyllä 2009 esitettiin päivitetty turvemaa-
harvennusten korjuukelpoisuusluokitus (Högnäs ym. 2009)

tehdyn pro gradu -työn (Lindeman 2010) ja saadun palautteen 
pohjalta. 

Luokitukseen tuotiin uutena tekijänä Ajouraverkoston 
kuormitus, joka tuli arvioida korjuukohteen varasto-
järjestelyjen, muodon ja koon perusteella.

Aputunnukseksi annettiin ennustettu Kokoojaurien määrä 
(m/ha) turvemaalla.

Ajouraverkoston kuormituksen arviointi on kuitenkin 
osoittautunut hankalahkoksi, eikä kokoojaurien määrä ole ollut 
aputunnuksena kovin käyttökelpoinen (Högnäs & Kumpare 2011).
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Turvemaiden korjuukelpoisuusluokituksen 
päivitys I

• Kun maastokuljetusmatka mitataan yleisen käytännön 
mukaisesti keruualueen (palstan) puumäärällä punnitutusta 
painopisteestä purkupaikalle (varastolle), keskimääräinen 
maastokuljetusmatka heijastaa ajourien kuormitusta.

Kun purkupaikkoja suunnitellaan kohteelle useita, 
keruualue jakautuu useaan pienempään keruualueeseen, joilla 
on omat keskikuljetusmatkansa. Nämä jäävät kohteen 
keskiarvona lyhyemmäksi kuin yhden purkupaikan tilanteessa 
ja ajouraverkoston kuormitus muodostuu näin pienemmäksi. 

Raskaimmin kuormitetut, varastolle johtavat ajourat 
pyritään suunnittelussa aina sijoittamaan kantavalle 
maalle. Näillä liikkuminen ei kuormita turvemaata, joten 
maastokuljetuksen kokonaismatkasta voidaan vähentää 
loppupäähän sijoittuva kantavan maan osuus. Hyvä ajoura-
verkoston kuormitusmittari on siten keskimääräinen 
maastokuljetusmatka turvemaalla.
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Turvemaiden korjuukelpoisuusluokituksen 
päivitys II

• Uudessa turvemaaharvennusten korjuukelpoisuus-
luokituksessa raskaasti kuormitettujen ajourien määrä 
hehtaarilla korvataan keskimääräisellä maastokuljetus-
matkalla turvemaalla.

Seuraavia luokkarajoja ehdotetaan koemittausaineiston       
(35 turvemaaharvennusleimikkoa) perusteella:
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Keskimääräinen maastokuljetus-
matka turvemaalla, m

Ajouraverkoston kuormitustaso 
luokituksessa

alle 100 Pieni

100 – 200 Kohtalainen

yli 200 Suuri
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Keskimääräisen maastokuljetusmatkan 
määritys kohdekartalta

1) Merkitse kartalle kaikki kysymykseen tulevat puutavaran 
purkupaikat (varastot).

2) Ympyröi eri purkupaikkoja vastaavat puutavaran 
keruualueet.

3) Merkitse keruualueille arvioitu, puumäärällä punnittu 
keskipiste.

4) Mittaa todennäköisen ajoreitin pituus keskipisteestä 
purkupaikalle, mistä vähennä suon reunan ja purkupaikan 
välinen kangasmaaosuus.

5) Laske eri keruualueiden/purkupaikkojen kuljetusmatkojen 
puumäärällä painotettu keskiarvo.
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Turvemaaharvennusten korjuukelpoisuus-
luokitus 2011
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Korjattavan kuvion 
kokonaispuusto, m3/ha

Korjuukohteen varastojärjestelyjen, muodon ja koon perusteella arvioitu 
kuormitus ajouraverkostolle *)

Pieni Kohtalainen Suuri

Kantavuusluokka **)

>170 1 2 3

170 – 120 2 3 TALVI

<120 3 TALVI TALVI

Korjaukset korjuukelpoisuusluokkiin:

Pohjaveden syvyys:
• Kohteissa, joissa pohjavesi on alle 25 cm:n syvyydellä suon pinnasta, käytetään yhtä luokkaa

heikompaa kantavuutta. 
• Jos korjuuta on edeltänyt yli 4 viikkoa kestänyt kuiva kausi, suunnittelutietojen kantavuus paranee 

toteutuksessa yhdellä luokalla.

Turpeen paksuus: Kohteella, jossa turvekerroksen paksuus on alle 75 cm, kantavuus paranee yhdellä 
luokalla.

*) Suuntaa-antava keskimääräinen maastokuljetusmatka turvemaalla: pieni <100 m, 
kohtalainen 100–200 m ja suuri >200 m. 

**) Edellytetään, että hakkuutähteet hakataan ajouralle ja pienialaiset ja ajouraverkoston kriittiset
kohdat vahvistetaan hakkuutähteillä tai muulla tavalla. 
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Turvemaaharvennusten korjuukelpoisuus-
luokitus 2011

• Uutta luokitusta käytettäessä on muistettava, että:

Korjuukelpoisuusluokitusta voidaan soveltaa vain 
(telavarusteisilla) pyöräalustaisilla metsäkoneilla
korjattavien turvemaaharvennusten luokitteluun;                     
ei siis kaivukonetelaisten metsäkoneleimikoiden luokitteluun 
(vrt. Kärhä ym. 2010).

Päätehakkuilla luokitusta käytetään sovelletusti. 

Energiapuuhakkuilla luokitusta käytetään myös harkiten.
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