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Saate 

Oppaan tarkoituksena on koota yhteen kokemusperäistä ja tutkimusten tuottamaa 
tietoa puun uimiskyvystä ja varastoinnin aikana tapahtuvista laatumuutoksista. 

Opas on toteutettu Metsäteho Oy:n hankkeessa ”Vesitiekuljetusten kehittäminen” 
vuonna 2004. Oppaan laatineeseen työryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt: 

Markku Eklund Metsähallitus 
Sauli Heikkilä Stora Enso Oyj 
Jorma Jaakola  Vapo Timber 
Juha Korhonen Metsäliitto Osuuskunta 
Markku Mäkelä Metsäteho Oy 
Tero Nieminen UPM-Kymmene Oyj 
Ilkka Purhonen (pj.) Järvi-Suomen Uittoyhdistys 
Jouni Väkevä (siht.) Metsäteho Oy 

Oppaaseen on saatu kommentteja ja parannusehdotuksia myös monilta muilta alan 
asiantuntijoilta. 

Oppaan jakelu tapahtuu Metsäteho Oy:n kautta sähköisenä versiona. Viimeisin 
versio on saatavissa osoitteesta: www.metsateho.fi  
Linkit: Julkinen verkko tai tunnuksellinen palvelu: Tuotteet  Oppaat ja esitteet  Puunhankinta- ja 
käsittelytekniikka  Uittopuun uimiskyky ja laatumuutokset 

Oppaan päivityksestä ja ylläpidosta vastaa Metsäteho Oy yhdessä yllämainittujen 
organisaatioiden kanssa. Mahdollisia parannusehdotuksia ottaa vastaan: 

Yhteyshenkilö: Jouni Väkevä 
Osoite: Metsäteho Oy, PL 194, 00131 Helsinki 
Puhelin: (09) 132 5239 tai 040 530 7164 
Fax: (09) 659 202 
Sähköposti: jouni.vakeva@metsateho.fi 
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Tiivistelmä 

Yleisperiaate 
Puiden veteenpanon ajankohdan määrittäminen on uimiskyvyn ja varastoinnin aiheuttamien 
puuainemuutosten yhteensovittamista. Puun kuivattaminen maavarastossa parantaa uimis-
kykyä, mutta heikentää jalostusarvoa. Puun vettyessä uimiskyky heikkenee, mutta toisaalta 
vedessä puun laatu säilyy paremmin kuin maavarastossa.  

Hakkuu Veteen-
pano

Käyttöön-
otto

Uitto ja vesivarastointiMaavarastointi

Puu vettyyPuu kuivuu
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Käyttöön-
otto

Uitto ja vesivarastointiMaavarastointi

Pilaantuminen hidasta

Pilaantuminen nopeaa

JA
LO

ST
U

SA
R

VO

 
 

Uimiskykyyn vaikuttavat tekijät 

VAIHE TEKIJÄ PARANTAA  
UIMISKYKYÄ 

HEIKENTÄÄ  
UIMISKYKYÄ 

Kasvupaikka Rehevä kasvupaikka Karu kasvupaikka 

Kasvunopeus Nopeakasvuisuus Hidaskasvuisuus 
KORJUUN 
SUUNNITTELU 
JA TOTEUTUS Hakkuutapa Päätehakkuu Ensiharvennus 

 Hakkuuajankohta Talvi Syksy ja kevät  

 Pölkyn koko Järeät pölkyt Pienet pölkyt 

 Korjuutoimenpiteet Pölkkyjen kuivatus leväl-
lään palstalla  

Varastoinnin kesto Pitkä aika Lyhyt aika 
VARASTOINTI 

Varastoinnin ajankohta Kevät ja kesä Syksy 

 Varastointiajan sää Lämmin, tuulinen Sateinen, viileä 

 Varastopaikka Avoin, tuulinen paikka Suojaisa paikka 

 Varaston rakenne Välipuiden käyttäminen Tiiviit pinot 

VETEENPANO Nipun rakenne Tiivis ladonta 
Joukossa järeitä pölkkyjä 

Huono ladonta 
Vain pieniä pölkkyjä 

 Nipun sitominen Pyöristys ja tiukka sidonta Löysä sidonta 

 Uittovarastojen purku Kuivimmat kerrokset ensin 
veteen  
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Nippujen uimiskyky ja laatutappiot 
 

Seuraavissa taulukoissa esitetään arviot nippujen uimiskyvystä ja jalostusarvon heikkenemi-
sestä (%) varastoinnin aikana ennen veteenpanoa. 

 

MÄNTYKUITUPUU 

Veteenpanoaika, uimiskyky ja jalostusarvon muutos (%) 
Hakkuuaika 

Touko  Kesä  Heinä  Elo  

Syys-marras Heikko 0 Kohtalainen
1) 2) 3) -5 Hyvä -13 Hyvä -20 

Joulu-maalis Hinauksen 
ajan 0 Hyvä -5 Hyvä -13 Hyvä -20 

Huhti-touko Heikko 0 Heikko 0 Hyvä -3 Hyvä -8 
1) kasvupaikkatieto tarpeen; 2) hakkuutapatieto tarpeen; 3) varastopaikkatieto tarpeen 
 

 

KUUSIKUITUPUU 

Veteenpanoaika, uimiskyky ja jalostusarvon muutos (%) 
Hakkuuaika 

Touko  Kesä  Heinä  Elo  

Syys-marras Heikko 0 Hinauksen
ajan -2 Hyvä -7 Hyvä -16 

Joulu-maalis Hinauksen 
ajan 0 Hyvä -2 Hyvä -7 Hyvä -16 

Huhti-touko Heikko 0 Kohtalai-
nen 0 Hyvä -3 Hyvä -8 

 

 

KOIVUKUITUPUU 

Veteenpanoaika, uimiskyky ja jalostusarvon muutos (%) 
Hakkuuaika 

Touko  Kesä  Heinä  Elo  

Syys-marras Heikko 0 Heikko -6 Hinauksen
ajan -15 Hyvä -22 

Joulu-maalis Heikko 0 Hinauksen
ajan -6 Hyvä -15 Hyvä -22 

Huhti-touko Heikko 0 Heikko 0 Hyvä -2 Hyvä -5 
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1. Uimiskykyyn vaikuttavia tekijöitä 

Yleistä 
Puu pysyy veden pinnalla, jos sen tilavuuspaino on alle 1 000 kg/m³. Puuaineen kui-
vapaino vaihtelee puulajeillamme yleisimmin välillä 360 - 520 kg/m³. Puulajin sisäl-
lä vaihtelua aiheuttavat mm. kasvupaikka, puun koko ja ikä. Loppuosa puuaineen 
tuoretilavuuspainosta on vettä, jonka määrä vaihtelee puulajeittain ja vuodenajoit-
tain. Hakkuuajankohta on keskeinen tieto, kun arvioidaan puuerän uimiskykyä. Ha-
katun puutavaran kuivumiseen vaikuttavat varastoinnin ajankohta ja kesto sekä va-
rastopaikan sijainti ja olosuhteet.  

 

Oppaassa käytettäviä termejä: 

100%, ×=
ssakokonaisma

massavedenKosteus
 

tilavuus
tuoremassamkguuspainoTuoretilav 3 =,

 

tilavuus
kuivamassamkguuspainoKuivatilav 3 =,

 

Kuivatilavuuspaino 
Männyn kuivatilavuuspainot vaihtelevat yleisimmin välillä 380 – 440 kg/m³. Mänty 
on Etelä-Suomessa hieman tiheämpää kuin Pohjois-Suomessa. Mäntyrungoissa tihe-
ys laskee tyveltä latvaan päin mentäessä. Muutos voi olla jopa yli 100 kg/m³. Säteen 
suunnassa pintaan päin mentäessä tiheys nousee selvästi. Tyviosassa tiheysero yti-
men ja pinnan välillä voi olla lähes 100 kg/m³, latvaosissa enää suuruusluokkaa 20 
kg/m³. Mänty on kevyintä rehevillä kasvupaikoilla. 

Kuusi on pääpuulajeistamme kevyin. Sen kuivatilavuuspaino on yleisimmin välillä 
360 – 400 kg/m³. Kuusi on pohjoisessa tiheämpää kuin etelässä. Rungon sisäiset 
kuivatilavuusmuutokset eivät ole kuusirungon pituussuunnassa kovin suuria, kuiva-
tilavuuspaino on alhaisin runkojen keskiosissa. Ero on yleisimmin alle 20 kg/m³. Sä-
teen suunnassa tilavuuspaino nousee hieman ytimestä pintaan päin mentäessä. Erot 
ovat pienemmät kuin männyllä, ollen maksimissaankin suuruusluokkaa 25 kg/m³. 
Kasvupaikka vaikuttaa kuusen kuivatiheyteen. Puu on sitä painavampaa, mitä huo-
nommalla kasvupaikalla se kasvaa.  

Koivu on pääpuulajeistamme painavin. Sen kuivatilavuuspaino on yleisimmin välil-
lä 480 – 530 kg/m³. Koivulla ei ole merkittäviä tiheyseroja maan eri osissa. Koivu-
rungossa tiheys alenee tyvestä latvaan päin. Muutos on suuruusluokkaa 20 – 30 
kg/m³. Kuten havupuillakin, koivulla tiheys lisääntyy ytimestä pintaan mentäessä. 
Suurimmat erot ovat selvästi alle 100 kg/m³. Koivun tiheys on suurin puolukkatyy-
pin kasvupaikalla. 
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Kosteus 
Kasvavan puun kosteus vaihtelee vuodenajoittain, mikä ilmenee tuoretilavuuspainon 
vaihteluna. Korkeimmillaan kosteus on havupuilla kasvukauden ulkopuolella, koi-
vulla puolestaan juuri ennen lehtien puhkeamista.  

 
TILAVUUSPAINON VAIHTELU VUODEN AIKANA
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Kuva 1. Kaatotuore puutavara on raskainta kasvukauden ulkopuolella.  
Lähde: Alueelliset tilavuuspainotaulukot, Etelä-Suomi. 

 

Havupuiden kosteudet ovat kaikkina vuodenaikoina korkeammat kuin koivulla. 
Männyn ja kuusen talviaikainen kosteus on runsas 50 % ja koivun runsas 40 %. 
Koivun kosteus nousee suurimmillaan lähelle 50 %:a.  

On huomattava, että kosteusmuutoksia ei tapahdu havupuiden sydänpuuosassa, jossa 
kosteus on suuruusluokkaa 25 %. Sydänpuun osuus kasvaa pääsääntöisesti puun 
kasvaessa ja ikääntyessä. Seuraavassa esitetään sydänpuuosuuden vaikutus tilavuus-
painoon. 
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SYDÄNPUUN VAIKUTUS TILAVUUSPAINOON
Pölkyn kosteus 50 %
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Kuva 2. Sydänpuu parantaa pölkyn uimiskykyä, esimerkiksi sydänpuuosuuden 
noustessa 10 % männyn tilavuuspaino laskee 35 kg/m3. 

 

2. Puun kuivumisen ja kostumisen vaikutus uimiskykyyn 

Kuivuminen  
Lopputalvella ja keväällä ilma on kuivaa, mikä edesauttaa varastoidun puun teho-
kasta kuivumista. Kuitupuun kuivuminen eli kosteuden alentuminen on keskimäärin 
seuraavanlaista: 

 

PUUN KUIVUMINEN VARASTOINNIN AIKANA
Talvikaatoisen kuitupuun tuoretilavuuspainon muutos 
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Kuva 3. Puun uimiskykyä voidaan parantaa kuivattamalla puuta maavarastossa. 
Nopeinta kuivuminen on lopputalvella ja keväällä. 
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Männyn muita puulajeja nopeampi kuivuminen kevätaikaisessa varastoinnissa 
mahdollistaa kohtalaisen hyvän pinnalla pysymisen. Nopealla kuivumisella on suu-
rempi merkitys pinnalla pysymiseen kuin hieman kuusta suuremmalla kuivatila-
vuuspainolla. Riittävän pitkä kuivamisaika on tarpeen huonoilla kasvupaikoilla kas-
vaneella mäntykuitupuulla.  

Kuusen hitaampi kuivuminen varastoinnissa aiheuttaa mäntyä korkeamman alku-
kosteuden saman aikaa keväällä varastoidussa puussa. Tätä jonkin verran kompensoi 
mäntyä alhaisempi kuivatilavuuspaino. Keveintä on reheviltä kasvupaikoilta peräisin 
oleva kuusikuitupuu.  

Koivun havupuita korkeampi kuivatilavuuspaino ja sydänpuuttomuus tekevät sen 
muita helpommin uppoavaksi. Koivun uimiskykyä ei juuri auta edes havupuita al-
haisempi kaatoaikainen kosteus. 

Kostuminen  
Puun kostumiseen vaikuttaa puulaji, hakkuuaika, varastointiaika ennen veteenpanoa 
sekä vedessäolon kesto.  

Kosteuden lisääntymisestä vesivarastoinnissa on vähän mitattuja havaintoja. Seuraa-
vassa kuvassa esitetään mittaustuloksiin perustuva malli mäntykuitupuun tilavuus-
painon muutoksista, jotka on siirretty alkukosteustasoon 50 %.  

 
MÄNTYKUITUPUUN VETTYMINEN

Tilavuuspainon muutos vesivarastoinnissa (alkukosteus 50 %)
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Kuva 4. Puun vettyessä tilavuuspaino nousee, esimerkiksi mäntykuitupuulla 5 vii-
kon vesivarastointi nostaa tilavuuspainoa noin 100 kg/m3. 
Lähde: P. Väänänen, Mäntypuun uitonaikainen vettyminen, opinnäytetyö 2003. 

Puiden uimiskyky tulee ottaa huomioon erilailla suoraan käyttöön menevässä uitto-
puissa ja uiton jälkeen vesivarastoon jäävässä puussa. Uitto on kestoltaan melko ly-
hytaikaista, eikä puun kosteudessa ehdi tapahtua kovin suuria muutoksia lautan teon 
ja hinauksen aikana.  
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Vesivarastoinnilla tarkoitetaan veteen uiton jälkeen jätettävää tai veteen puun laatu-
muutosten vähentämiseksi pitempiaikaiseen säilytykseen laitettavaa puuta. Vesiva-
rastoinnissa tulee erityistä huomiota kiinnittää varastoinnin kestoon ja varastoitavaan 
puulajiin.  

 

 

3. Laatumuutokset ja vaikutukset jalostusarvoon 
Metsätehon oppaissa on tietoutta puuainemuutoksista, niiden kehittymisestä ja ta-
loudellisesta merkityksestä. ”Puun laadun säilyttäminen” -oppaasta saa tietoa 
myös puun laadun säilyttämismenetelmistä ja niiden vaikutuksista. ”Tunne puu-
raaka-aineen lahoviat” –oppaan pääpaino on maavarastoinnissa puuaineessa tapah-
tuvissa muutoksissa. 

Laatumuutokset 
Vesivarastointi on hyvä puun laadun säilytysmuoto. Se ei kuitenkaan täysin estä 
puussa tapahtuvia muutoksia, mutta pienentää niitä huomattavasti. 

Hakkuun jälkeen puuaineessa alkaa tapahtua muutoksia. Talviaikana muutokset ovat 
lieviä kosteusmuutoksia. Ilmojen lämmetessä ja kosteuden hieman laskettua aloitta-
vat ensin värivikaa ja sitten lahoa aiheuttavat sienet toimintansa. Veteenpanoa odot-
televa puutavara on hyvin altista puuainemuutosten alkamiselle. Alkukesällä maava-
rastoidun männyn puuaineeseen tulee melkoisella varmuudella sinistymää, ehkä 
myös alkavaa kovaa lahoa. Muutokset hidastuvat selkeästi vedessä olevissa pölkyis-
sä, mutta jatkuvat pinnan yläpuolelle jäävissä pölkyissä. 

Mäntykuitupuun sinistymästä tai koivukuitupuun ruskeasta väriviasta ei ole kovin 
suurta haittaa sellunkeitossa. Alkava kova laho sen sijaan haittaa lievästi sellun val-
mistusprosessia. Hiomokuusella värivika ei ole sallittua, koska se huonontaa vaale-
utta ja näin lisää valkaisun kustannuksia. Hiomopuulla on pyrittävä välttämään pit-
käaikaista varastointia lämpimässä vedessä, koska tällöin puuaineeseen tulee myös 
kuoren tanniinin aiheuttamia värivikoja.  

Veden pinnan yläpuolelle jäävissä pölkyissä puuainemuutokset jatkuvat, tosin nämä 
pölkyt toimivat ikään kuin korkkipuina parantaen nippujen pinnalla pysymistä. Mi-
käli nippuja kastellaan uiton aikana, vähenevät puuainemuutokset, mutta samalla ni-
put uppoavat helpommin. Kasteltujen nippujen puuaines muuttuu kosteudeltaan ta-
saisemmaksi, mikä hyödyttää kuorintaa sekä hionta- ja selluprosessia.  

Varastointiaika ja vaikutus jalostusarvoon 
Jalostusarvo tarkoittaa tässä puun arvoa sellun raaka-aineena. Se muodostuu puun 
laadusta ja sellun valmistuskustannuksista. Jalostusarvon muutokset koostuvat mo-
lemmissa tekijöissä tapahtuneista muutoksista. Jalostusarvon 10 %:n huonontumi-
nen merkitsee noin 4 €:n tappiota puukuutiometriä kohden. 

Talvikaatoisessa maalla varastoidussa selluteollisuuden raaka-aineeksi menevässä 
kuitupuussa ovat puuainemuutoksista aiheutuneet jalostusarvon suhteelliset alentu-
miset olleet keskimäärin seuraavat:  
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 Käyttöönoton ajankohta 
 Kesäkuu Heinäkuu Elokuu 
Mänty -5 % -13 % -20 % 
Kuusi -2 % -7 % -16 % 
Koivu   -6 % -15 % -22 % 

 

4. Keinoja uimiskyvyn parantamiseen 
Puuerien uimiskyky tulee arvioida jo korjuun suunnitteluvaiheessa. Huonoa uimis-
kykyä voidaan merkittävästi parantaa muun muassa korjuun oikealla ajoituksella ja 
puuta kuivattavilla varastointimenetelmillä. Toisaalta hyvin uivat erät voidaan ohjata 
suoraan uittoon. 

Korjuun suunnittelu ja toteutus 
o Parhaiten uittoon soveltuvat erät löytyvät rehevien kasvupaikkojen päätehakkuu-

leimikoista. Nopeakasvuisuus ja suurempi sydänpuun määrä tuottavat alhaisem-
man tilavuuspainon kuin esimerkiksi karujen kasvupaikkojen ensiharvennuskoh-
teissa. Sydänpuuosuus on suurin järeillä havupuutavaralajeilla. 

o Hakkuun ajoittamisella talveen luodaan hyvät edellytykset puun kuivumiselle 
lopputalven ja kevään aikana ennen uittokauden alkua. Myös puun laatu säilyy 
hyvänä pakkaskauden aikana. 

o Hakkuuvaiheessa voidaan pölkkyjä tehokkaasti kuivattaa jättämällä ne palstalle 
levälleen 1 – 2 viikoksi ennen metsäkuljetusta. 

o Erät, joiden uimiskyky on lähtökohdiltaan heikko eikä sitä voida eri toimenpi-
teillä parantaa, ohjataan muihin kuljetusmuotoihin. 

Varastointi 
o Ajoittamalla varastointi lopputalveen ja kevääseen hyödynnetään puuta kuivat-

tava vuoden aika. Etenkin jos sää on lämmin ja tuulinen. 

o Kuivumista voidaan edesauttaa valitsemalla varastolle avoin ja tuulinen paikka.  

o Välipuiden avulla saadaan ilma paremmin kiertämään pinojen sisällä, mikä te-
hostaa kuivumista. 

o Mitä lyhyempänä varastointiaika pidetään, sitä vähemmän syntyy laatutappioita. 

Veteenpano 
o Niputuksessa tehdään tiivis ladonta ja nippu sidotaan kireästi. Mahdollisimman 

pyöreä nippu säilyttää parhaiten muotonsa.  

o Suuret, sydänpuupitoiset pölkyt toimivat nipussa ”korkkipuina”. 

o Varastoja purettaessa puut ajetaan kerroksittain uittoon. Näin pystytään hyödyn-
tämään kuivempi päällyskerros. Samalla viedään pois mahdolliset tuhohyöntei-
siä ja niiden jälkeläisiä sisältävät puut. 
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