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 ALKUSANAT 

Tämä julkaisu on Ennakkoraivaus osana ensiharvennuspuun korjuuta -tut-
kimusprojektin pääraportti. Tutkimusprojekti oli osa Metsäteho Oy:n laa-
jempaa Nuorten metsien käsittely -tutkimushankekokonaisuutta, joka toteu-
tettiin vuosina 2004–2006 yhteistyössä Metsätehon osakkaiden ja Koneyrit-
täjien liitto ry:n kanssa.  
 
Tutkimushankkeen johtoryhmän puheenjohtajana toimi Jyri Schildt UPM-
Kymmene Oyj:stä ja jäseninä Tapani Haapanen Stora Enso Oyj:stä, Pentti 
Haataja Vapo Oy:stä, Jarmo Hämäläinen Metsäteho Oy:stä, Tore Högnäs 
Metsähallituksesta, Kari Immonen Yksityismetsätalouden Työnantajat 
r.y:stä, Simo Jaakkola Koneyrittäjien liitto ry:stä, Jukka Lahti UPM-
Kymmene Oyj:stä, Antero Pasanen Tornator Oy:stä, Eija Pitkänen Metsä-
hallituksesta, Jani Riissanen Metsäliitto Osuuskunnasta, Kimmo Roininen 
Stora Enso Oyj:stä, Janne Soimasuo Metsämannut Oy:stä ja Kalle Kärhä 
(sihteeri) Metsäteho Oy:stä. Johtoryhmän jäsenet ohjasivat kiitettävästi osa-
tutkimusten toteutusta ja antoivat hyviä kommentteja osatutkimuksista kir-
joitettujen tutkimusraporttien käsikirjoituksiin. 
 
Eero Peltola ja Mikko Pirilä UPM-Kymmene Oyj:stä, Heimo Innanen ja 
Pekka Parviainen Stora Enso Oyj:stä sekä Matti Jousinen Tornator Oy:stä 
avustivat suuresti tutkimuskoealojen hankinnassa sekä raivaus- ja korjuutöi-
den resursoinnissa. Ilman metsureiden sekä hakkuukoneen ja kuormatrakto-
rin kuljettajien arvokasta työpanosta tutkimusta ei olisi voitu toteuttaa. 
 
Esitän suuret kiitokset kaikille tutkimuksen tekoon osallistuneille henkilöille 
ja yrityksille.  
 
 
Helsingissä helmikuussa 2006 
 
 
 
Kalle Kärhä 
tutkimushankkeen projektipäällikkö 
 

Metsätehon raportti 187 7.4.2006  7 



 

TIIVISTELMÄ 

Tutkimuksessa selvitettiin, miten erilaiset ennakkoraivaustavat muuttavat 
korjuuoloja sekä mitkä ovat raivauskustannukset. Lisäksi tarkasteltiin, miten 
erityyppinen alikasvos ja sen ennakkoraivaus erilaisilla toteutustavoilla vai-
kuttavat hakkuun ja metsäkuljetuksen tuottavuuteen ja kustannuksiin sekä 
korjuujälkeen talvella ja kesällä. Tavoitteena oli selvittää, milloin ja miten 
ensiharvennusmännikkö on raivattava. Pyrkimyksenä oli löytää kustannus-
tehokkain raivaustapa erilaisiin ensiharvennusmänniköihin.  
 
Tutkimuksessa alikasvokseksi luettiin rinnankorkeusläpimitaltaan alle 7,0 
cm:n puut, mutta kantoläpimitaltaan yli 1,1 cm:n puut. Tutkimuksessa oli 
mukana neljä erilaista raivaustapaa:  

I metrin säde ainespuurunkojen ympäriltä raivattu,  
II metrin säde ja muu hakkuuta haittaava alikasvos raivattu,  
III metrin säde ja yli metrin pituinen alikasvos raivattu ja  
IV kaikki alikasvospuut raivattu (totaaliraivaus).  

 
Lisäksi puuta korjattiin raivaamattomilta koealoilta. Mäntyvaltaisiin ensi-
harvennusleimikoihin perustettiin yhteensä 85 aikatutkimuskoealaa. Kor-
juun aikatutkimuksiin käytettiin 70 tutkimuskoealaa. Tutkimuksessa hakat-
tiin yhteensä 678 m3. Metsäkuljetuksen aineistoksi muodostui 461 m3. Hak-
kuussa käytettiin harvennuskoneita (paino 13–15 tonnia) ja keskiraskaita 
hakkuukoneita (15–17 tonnia). Metsäkuljetus tehtiin valtaosin keskiraskailla 
kuormatraktoreilla. Tutkimus oli laajin alikasvoksen vaikutuksia puunkor-
juussa käsittelevä tutkimus, mitä tähän mennessä on tehty. 
 
Kun raivattiin metrin säde ainespuurunkojen ympäriltä ja muu hakkuuta 
haittaava alikasvos, alikasvoksesta raivattiin keskimäärin 80 %. Raivatun 
alikasvoksen osuus oli samalla tasolla myös, kun raivattiin metrin säteen 
lisäksi yli metrin pituiset alikasvospuut. Alikasvospuista keskimäärin puolet 
kaadettiin maahan, kun raivattiin vain metrin säde ainespuurunkojen ympä-
riltä. Kun raivausohjeena oli poistaa kaikki alikasvospuut, alikasvoksesta 
raivattiin keskimäärin 97 %.  
 
Kun raivattiin systemaattisesti vain metrin säde ainespuurunkojen ympäriltä, 
ennakkoraivauksella ei ollut vaikutusta alikasvoksen puulajisuhteisiin, eikä 
kokojakaumaan. ”Valikoivat” raivaustavat, eli metrin säteen lisäksi muun 
hakkuuta haittaavan alikasvoksen raivaus ja metrin säteen lisäksi yli metrin 
pituisen alikasvoksen raivaus, muuttivat selvästi alikasvoksen puulajisuhtei-
ta: kuusen osuus alikasvoksesta lisääntyi ja lehtipuun osuus väheni.  
 
Raivaustapa, jossa poistettiin metrin säteen lisäksi yli metrin pituiset alikas-
vospuut, vaikutti eniten alikasvoksen kokojakaumaan. Raivaustavassa yli 
puolet raivatusta alikasvoksesta oli 2–4 metristä. Pystyyn jääneen alikasvok-
sen keskipituus oli 2,1 m.  
 
Kun raivattiin metrin säde ainespuurunkojen ympäriltä ja muu hakkuuta 
haittaava alikasvos, pystyyn jääneen alikasvoksen keskipituus oli 2,5 m. 
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Raivaamattomilla koealoilla ja koealoilla, joilla raivattiin vain metrin säde 
ainespuurunkojen ympäriltä, alikasvospuuston keskipituus oli yli 3 m. 
 
Koealoittain kaikkien alikasvospuiden ennakkoraivauksessa kustannukset 
olivat korkeimmat, keskimäärin 202 €/ha. Pienimmät keskiraivauskustan-
nukset (125 €/ha) olivat, kun raivattiin vain metrin säde ainespuurunkojen 
ympäriltä. Keskiraivauskustannukset olivat korkeammat poistettaessa met-
rin säteen lisäksi yli metrin pituinen alikasvospuusto (178 €/ha) kuin raivat-
taessa metrin säteen lisäksi muu hakkuuta haittaava alikasvospuusto (168 
€/ha). 
 
Kuusialikasvoksen tiheys ja keskipituus vaikuttivat hakkuun tuottavuuteen. 
Kun kuusialikasvoksen tiheys kasvoi, ajanmenekki hakkuulaitteen vientiin 
poistettavan puun tyvelle sekä puun kaatoon ja tuontiin käsittelypaikalle li-
sääntyi. Kuusialikasvoksen tiheys ja keskipituus kasvattivat hakkuulaitteella 
tehdyn alikasvoksen raivauksen ja painelun ajanmenekkiä. Kuusialikasvok-
sen keskipituuden vaikutus hakkuun tuottavuuteen oli pienempi kuin kuu-
sialikasvoksen tiheyden vaikutus. 
 
Kun kuusialikasvoksen tiheys oli 2 000 r/ha ja keskipituus 2 m, hakkuun 
tuottavuus oli 12–14 % pienempi kuin korjuuoloissa, joissa ei ollut kuusiali-
kasvosta. Kun kuusialikasvoksen tiheys oli 10 000 r/ha ja keskipituus 2 m, 
hakkuun tuottavuus oli 30–34 % pienempi. Mitä pienempiä ainespuurunkoja 
hakattiin, sitä enemmän hakkuun tuottavuus laski kuusialikasvoksen tihey-
den ja keskipituuden kasvaessa. 
 
Kuusialikasvoksen tiheys vaikutti metsäkuljetuksessa kuormauksen ajan-
menekkiin, erityisesti kuormauksen apuaikoihin: uudelleenkuormaus pyrit-
täessä tipauttamaan taakkaan tulleet alikasvospuut tai taakan mukana kuor-
maan tulleiden alikasvospuiden poistaminen kuormasta. Metsäkuljetuksessa 
kuusialikasvoksen tiheyden vaikutus tuottavuuteen oli pienempi kuin hak-
kuussa.  
 
Raivaustavalla oli vaikutusta korjuun tuottavuuteen. Se tuli esille leimik-
koon jääneen kuusialikasvoksen kautta. Lehtipuualikasvoksella ei ollut 
merkittävää vaikutusta korjuutyön tuottavuuteen talvella, eikä kesällä. 
 
Alikasvoksen tiheydellä, sen koolla tai raivaustavalla ei ollut vaikutusta kor-
juujälkeen. Valtaosin korjuujälki oli tutkimuskoealoilla hyvä: Vauriopuiden 
osuus jäävästä puustosta oli keskimäärin 4,2 %. Ajouran leveys oli keski-
määrin 4,4 m. Pääsyy siihen, että korjuujälki pysyi hyvänä myös alikasvok-
seltaan erittäin tiheillä tutkimuskoealoilla, oli luultavimmin se, että kuljetta-
jat raivasivat hakkuulaitteella pois tiheää alikasvosta.  
 
Tehdyn ensiharvennuksen aiheuttamat, nykyarvoon diskontatut kasvu- ja 
laatutappiot jäävälle puustolle olivat keskimäärin 77 €/ha. Kesäaikaisten 
korjuutöiden aiheuttamat kasvu- ja laatutappiot (99 €/ha) olivat selvästi kor-
keammat kuin talviaikaisten korjuutöiden aiheuttamat kasvu- ja laatutappiot 
(63 €/ha). Alikasvoksen tiheydellä, sen koolla tai käytetyllä raivaustavalla ei 
ollut merkittävää vaikutusta kasvu- ja laatutappioihin.    
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Kuusialikasvoksen tiheys ja keskipituus, hakattavan puuston järeys, aines-
puun hakkuukertymä sekä käytettävä korjuukalusto ja sen kustannukset vai-
kuttivat laskettuihin ennakkoraivausrajoihin. Ennakkoraivausrajalla tarkoite-
taan sitä kuusialikasvostiheyttä, minkä ylittyessä ennakkoraivaus on koko-
naistaloudellisesti kannattavaa: korjuutyön lisäkustannukset ylittävät ennak-
koraivauskustannukset.  
 
Kun kuusialikasvoksen tiheys ja keskipituus sekä hakkuukertymä kasvoivat, 
oli taloudellisesti kannattavaa raivata ensiharvennusleimikko, jossa oli mel-
ko pieniäkin kuusialikasvostiheyksiä. Vastaavasti kun hakattavan puuston 
järeys kasvoi, ennakkoraivausrajat nousivat. Samoin käy, kun hakkuussa 
käytetään keskiraskaiden hakkuukoneiden sijasta harvennuskoneita (paino 
13–15 tonnia) tai pieniä hakkuukoneita (paino alle 13 tonnia). 
 
Kun ensiharvennuspuuta korjattiin tavanomaisissa korjuuoloissa (rungon 
keskikoko: 50–100 dm3, ainespuukertymä: 30–60 m3/ha), ennakkoraivausra-
jat vaihtelivat neljästä sadasta alikasvoskuusesta yli 10 000 alikasvoskuu-
seen hehtaarilla. Kun ainespuukertymä oli pieni (20–30 m3/ha) ja raivaus 
tehtiin palkkatyönä, ennakkoraivaus ei ollut taloudellisesti kannattavaa mil-
lään kuusialikasvostiheydellä usealla rungon koolla. 
 
Tutkimuksen tulosten pohjalta kustannustehokkain raivaustulos saavutetaan, 
kun raivataan ainespuurunkojen tyvet metrin säteeltä sekä muu hakkuuta 
haittaava, yli 1,5–2,0 m:n pituinen kuusialikasvospuusto. Ennakkoraivaus 
on tehtävä hyvissä ajoin, mieluimmin runsas vuosi ennen korjuuta, jotta rai-
vattu alikasvospuusto ehtii painua maata vasten. Ainespuurunkojen ympäril-
tä metrin säteeltä raivattavat alikasvospuut on syytä kaataa lyhyeen, noin 10 
cm:n kantoon. Muualta raivattavat alikasvoskuuset voidaan jättää pidem-
päänkin kantoon. Muualta on suositeltavaa raivata vain pääosin pidempiä, 
yli 1,5–2,0 m:n pituisia alikasvoskuusia, jotka hakkuussa aiheuttaisivat nä-
kymäestettä ja muuta haittaa.  
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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tausta 

2000-luvulla ensiharvennuksia on tehty 170 000 – 180 000 hehtaaria/vuosi 
(kuva 1). Kansallisessa metsäohjelmassa ensiharvennustavoite on asetettu 
250 000 hehtaariksi ajalle 1999–2010 (Kansallinen metsäohjelma… 1999). 
Täten 2000-luvulla ensiharvennustavoitteesta on saavutettu vuosittain vain 
runsas kaksi kolmasosaa. Ensiharvennuksen arvioidaan lisäksi olevan jo sel-
västi myöhässä yli 0,4 milj. hehtaarilla (Valkonen 1999).  
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KUVA 1. Ensiharvennustavoite ja ensiharvennuspinta-alat vuo-
sina 1995–2004 (Tomppo ja Henttonen 1996, Västilä ym. 
1997a, 1997b, 1998, 1999, Kansallinen metsäohjelma… 1999, 
Västilä ja Herrala-Ylinen 2000–2005).  

 
 
Ensiharvennusten heikon kiinnostavuuden taustalla ovat ensiharvennuspuun 
korkeat korjuukustannukset, markkinointivaikeudet (ensiharvennusmännylle 
ei löydy käyttöä) ja muusta kuitupuusta poikkeavat tekniset ominaisuudet 
(ensiharvennuspuun lyhyet, ohutseinäiset nuorpuukuidut sekä korkeahko 
kuoripitoisuus) (Hakkila ym. 1995). Ensiharvennuksissa pieni rungon koko, 
pieni hehtaarikohtainen ainespuukertymä, jäävien puiden suuri lukumäärä ja 
tiheä alikasvos merkitsevät alhaista tuottavuutta ja korkeita korjuukustan-
nuksia (Kärhä 2001). 
 
Metsätehon tilastojen mukaan 2000-luvulla metsäteollisuusyritysten ja Met-
sähallituksen koneellisesti korjaamissa ensiharvennusleimikoissa rungon 
keskikoko on ollut keskimäärin 84 dm3 vaihteluvälin ollessa vuosittain  
82–86 dm3 (Metsätehon tilastot… 2001–2005). Ainespuukertymä on ollut 
keskimäärin 44 m3/ha (vaihteluväli: 41–45 m3/ha). Vuonna 2004 koneelli-
sesti korjatun ensiharvennuspuun korjuukustannukset olivat keskimäärin 
15,1 €/m3 (hakkuu: 10,7 €/m3 ja metsäkuljetus: 4,4 €/m3) rungon keskikoon 
ollessa 82 dm3 ja ainespuukertymän ollessa keskimäärin 41 m3/ha (Metsäte-
hon tilastot… 2005). Vuonna 2004 metsäteollisuusyritykset ja Metsähallitus 
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korjasivat ensiharvennuspuuta yhteensä 3,5 milj. m3, josta männyn osuus oli 
66 % (Metsätehon tilastot… 2005). 
 
Taimikonhoidon laiminlyönti, sen selvä viivästyminen tai liian lievä toteu-
tus ovat useimmiten ensiharvennusten huonojen korjuuolojen takana. Tur-
vemailla korjuutyötä haittaa lisäksi maaston heikko kantavuus. Ensiharven-
nusten määrän lisääminen nykyisestä tasosta vaatii korjuuolojen parantamis-
ta: Ensiksikin taimikonhoitotyöt on tehtävä ajallaan ja riittävän voimakkai-
na, jotta kasvatettavaan tuotantopuustoon kuuluvat taimet voivat kehittyä 
ainespuun mittoihin ennen ensiharvennusta.  
 
Lisäksi ensiharvennusleimikoiden korjuuoloja voidaan parantaa korjuuta 
haittaavan, tiheän alikasvoksen ennakkoraivauksella. Runsas alikasvos estää 
hakkuukoneen kuljettajan näkyvyyttä poistettavien puiden valinnassa. Tiheä 
alikasvos rikkoo myös teräketjuja, -laippoja ja hydrauliikkaletkuja sekä es-
tää hakkuulaitteen vientiä kaadettavien puiden tyville (Hakkuutyömaan en-
nakkoraivaus 2001). Kaikki nämä tekijät heikentävät hakkuutyön tuotta-
vuutta ja laatua. 
 
Metsätehossa vuonna 2001 laaditussa Hakkuutyömaan ennakkoraivaus 
-oppaassa suositellaan, että kun alikasvos on runsasta ja haittaa näkyvyyttä, 
raivataan ainespuurunkojen ympäriltä metrin säteen lisäksi näkyvyyttä hait-
taava alikasvos. Kasvatuskelpoinen taimiaines suositellaan jätettäväksi rai-
vaamatta. Kun alikasvos on matalaa, oppaassa suositellaan, että vain aines-
puukokoisten puiden tyvet raivataan. 
 
Oppaassa ei esitetä rajoja alikasvoksen tiheydestä tai koosta, milloin käyte-
tään mitäkin raivaustapaa tai milloin ennakkoraivaus voidaan jättää koko-
naan tekemättä. Oppaan suositukset ovat levinneet kentälle, mutta valitetta-
van usein vielä kuitenkin raivataan kaikki alikasvospuut leimikosta. Toisaal-
ta korjuuseen tulee runsaasti niitäkin ensiharvennuskohteita, joilla ei ole teh-
ty minkäänlaista ennakkoraivausta, vaikka tarvetta olisi ollut. 
 
Alikasvoksen vaikutuksia korjuutyön tuottavuuteen ja kustannuksiin on tut-
kittu varsin vähän. Alikasvoksen ja sen ennakkoraivauksen vaikutuksia on 
tutkittu syvällisesti vain yhdessä tutkimuksessa, HARKO-tutkimus-
hankkeessa vuosina 2000–2001 (Tahvanainen 2001a, 2001b). Tahvanaisen 
(2001a) tutkimuksessa kesäaikana tiheän alikasvoksen totaaliennakkorai-
vaus (kaikkien alikasvospuiden raivaus) nosti hakkuutyön tuottavuutta  
13–38 %. Kun ennakkoraivauksen myötä myös korjuujälki parani merkittä-
västi, oli ennakkoraivaus taloudellisesti kannattavaa alikasvoksen kokonais-
tiheyden ylittäessä 6 000 r/ha. Kesällä tutkittiin myös osittaisraivausta, jossa 
raivattiin noin metrin levyinen vyöhyke ainespuun mitat täyttävien runkojen 
ympäriltä. Tämä osoittautui kuitenkin kannattavuudeltaan totaaliraivausta 
heikommaksi.  
 
Talviaikana huomattavaa haittaa hakkuulle aiheutti vain havupuualikasvos, 
jonka totaaliennakkoraivaus nosti hakkuun tuottavuutta 25 % (Tahvanainen 
2001b). Ennakkoraivaus todettiin talvella kannattavaksi, kun havupuuali-
kasvoksen tiheys ylitti 1 600 r/ha.  
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Tahvanaisen (2001a, 2001b) ansiokas tutkimus kaipaa kuitenkin joitakin 
tarkennuksia ja jatkotutkimuksia. Kun tarkastellaan lisätutkimustarpeita, 
seuraavat näkökohdat on otettava huomioon: 
− Alikasvoksen ja sen ennakkoraivauksen vaikutuksia metsäkuljetuksen 

tuottavuuteen ei tutkittu. Miten kourakasojen alle jäänyt raivattu alikas-
vos tai kourakasojen alle taittunut raivaamaton alikasvos hidastaa kuor-
mausta metsäkuljetuksessa? 

− Alikasvoksen pituutta ei määritetty puittain ja aikatutkimuskoealoittain, 
ja täten alikasvoksen pituuden vaikutusta hakkuun ajanmenekkiin ei tut-
kittu. 

− Alikasvos, erityisesti kuusialikasvos oli kesä- ja talviaikatutkimuksissa 
erikokoista. Talvikoealoilla havupuualikasvos oli valtaosin 2–4-metristä 
kuusikkoa. Kesällä havupuualikasvos oli huomattavasti pienempää kuin 
talvella. Täten alikasvoksen puulajin vaikutusta hakkuu tuottavuuteen ei 
pystytty yksiselitteisesti osoittamaan, ja kesä- ja talvitulosten vertaami-
nen oli vaikeaa. 

− Kesällä hakkuutyötä tutkittiin totaaliraivatuilla, osittaisraivatuilla ja rai-
vaamattomilla koealoilla. Talvella ei tutkittu lainkaan hakkuuta osittais-
raivatuissa leimikoissa.  

− Talviaineisto jäi melko pieneksi: 17 koealaa. 
− Hakkuutyöt tehtiin pienillä hakkuukoneilla eli harvennusharvestereilla 

(Nokka Profi ja Sampo-Rosenlew 1046X) ja ennakkoraivauksen kannat-
tavuusrajat laskettiin pienille hakkuukoneille (paino alle 13 tonnia) (vrt. 
Kärhä ja Peltola 2004). Valtaosin ensiharvennuksia tehdään kuitenkin 
isommilla hakkuukoneilla: niin kutsutuilla harvennuskoneilla (paino  
13–15 tonnia) (esim. Valmet 901, Ponsse HS15, Ponsse Beaver, Ponsse 
Cobra HS10, Timberjack 1070) ja keskiraskailla hakkuukoneilla (15–17 
tonnia) (esim. Timberjack 1270, Ponsse Ergo, Valmet 911), joiden käyt-
tötuntikustannukset ovat korkeammat kuin pienten koneiden ja joiden 
tuottavuus ei ole välttämättä samalla tasolla kuin pienten hakkuukonei-
den tuottavuus ennakkoraivaamattomissa/-raivatuissa ensiharvennus-
leimikoissa.  

 
 
1.2 Tavoitteet 

Tutkimuksessa selvitettiin, miten erilaiset ennakkoraivaustavat muuttavat 
korjuuoloja sekä mitkä ovat ennakkoraivauskustannukset. Lisäksi tarkastel-
tiin, miten erityyppinen alikasvos ja sen ennakkoraivaus erilaisilla toteutus-
tavoilla vaikuttavat: 

1) hakkuun ja metsäkuljetuksen tuottavuuteen ja kustannuksiin sekä 
2) korjuujälkeen talvella ja kesällä. 

 
Tavoitteena oli selvittää, milloin ja miten ensiharvennusmännikkö on raivat-
tava. Pyrkimyksenä oli löytää kustannustehokkain raivaustapa erilaisiin en-
siharvennusmänniköihin. Lisäksi tutkimusprojektissa tutkittiin, miten har-
vennusvoimakkuuden nostaminen vaikuttaa ensiharvennuspuun korjuun 
tuottavuuteen ja kustannuksiin sekä korjuujälkeen. Tämän osahankkeen tu-
lokset raportoidaan myöhemmin Metsätehon julkaisusarjoissa. 
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2 AINEISTO JA MENETELMÄT 

2.1 

2.2 

Käsittelyvaihtoehdot ja koealaverkosto 

Tutkimusta varten pyrittiin löytämään alikasvokseltaan – tiheydeltään, kool-
taan, rakenteeltaan, puulajisuhteeltaan – erilaisia ensiharvennusmänniköitä.  
Tutkimusmetsiköt valittiin kesällä ja syksyllä 2004.  
 
Tutkimuksessa testattiin viittä erilaista käsittelyvaihtoehtoa:  

1) Raivaamaton (kuva 2) 
2) Metrin säde ainespuurunkojen ympäriltä raivattu 
3) Metrin säde ja muu hakkuuta haittaava alikasvos raivattu, mutta py-

ritty jättämään kasvatettavaksi kelpaavia alikasvoskuusia (400–500 
isompaa alikasvoskuusta hehtaarille)  

4) Metrin säde ja yli metrin pituinen alikasvos raivattu ja  
5) Kaikki alikasvospuut raivattu (totaaliraivaus).  

 
Tutkimuskoealat sijoitettiin viiden koealan sarjoihin (vrt. em. käsittelyvaih-
toehdot) mahdollisimman homogeenisiin metsiköihin. Koealojen järjestys 
satunnaistettiin. Viiden koealan sarjoja perustettiin 17 kappaletta, eli yh-
teensä tutkimuskoealoja perustettiin 85 kappaletta. Koealat olivat kooltaan 
20 m × 50–60 m. 
 
Tutkimuskoealoista 40 perustettiin Janakkalaan UPM Metsän maille ja 45 
Ruokolahdelle Tornator Oy:n maille. Janakkalassa neljännes tutkimus-
koealoista ja Ruokolahdella kaikki tutkimuskoealat olivat turvemailla. Val-
tapuuston ikä tutkimusmetsiköissä oli 30–55 vuotta.  
 
 

Koealojen raivaus ja ennakkoraivausjäljen inventointi 

Tutkimuskoealat raivattiin syys-lokakuussa 2004. Janakkalan koealat raivasi 
UPM Metsän metsuri ja Ruokolahden koealat Tornator Oy:n metsuri. Kum-
matkin metsurit olivat hyvin kokeneita. Ennen raivausta eri käsittelyvaih-
toehdot käytiin läpi metsureiden kanssa. Metsurit kirjasivat paperille kunkin 
koealan raivaustyön tehoajanmenekin.  
 
Tutkimuskoealojen puusto inventoitiin ennakkoraivauksen jälkeen loka-
marraskuussa 2004. Jokaiselle tutkimuskoealalle perustettiin kolme ympy-
räkoealaa (kuva 3). Inventoinnissa alikasvoksesta määritettiin runkokohtai-
sesti puulaji (mänty, kuusi, lehtipuu), kantoläpimitta yhden senttimetrin 
tarkkuudella, pituus puolen metrin tarkkuudella sekä rungon tila (raivat-
tu/raivaamaton). Alikasvospuuksi määritettiin puu, jonka kantoläpimitta (d0) 
oli yli 11 mm (vrt. Tahvanainen 2001a, 2001b). Tuotantopuustoksi luettiin 
rinnankorkeusläpimitaltaan (d1,3) yli 70 mm:n puut. Tuotantopuustoon kuu-
luvista puista mitattiin rinnankorkeusläpimitta. 
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KUVA 2. Korjuutöiden jälkeen raivaamaton koeala (ylh.),  
koeala, jossa metrin säde ja muu hakkuuta haittaava alikasvos raivat-
tu, mutta pyritty jättämään kasvatuskelpoisia alikasvoskuusia (kesk.), 
ja koeala, josta kaikki alikasvospuut raivattu. 
Valokuvat: Metsäteho Oy    
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KUVA 3. Tutkimuskoealojen puuston inventointi ympyräkoealoin. 
Kaavion luvut metreinä. Koealan pituus (P) oli 50–60 m. 

 
 
Ympyräkoealoilta inventoitiin yhteensä 9 997 alikasvospuuta ja 2 159 tuo-
tantopuustoon kuuluvaa puuta (ainespuuta). Alikasvospuista kaadettuja oli 
6 055 ja pystyssä oli 3 942 alikasvospuuta. Kuvassa 4 on esitetty käsittely-
vaihtoehdoittain alikasvoksen tiheys ennen raivausta. Tutkimuskoealoilla oli 
ennen raivausta keskimäärin vajaa 8 000 alikasvosrunkoa hehtaarilla. Ali-
kasvoksen tiheys vaihteli koealoittain 1 530 alikasvospuusta 18 930 alikas-
vospuuhun hehtaarilla. 
 
Tutkimuskoealojen alikasvospuusto oli ennen raivausta lehtipuuvaltaista: 
Keskimäärin 61 % alikasvoksesta oli lehtipuuta (kuva 5). Vaihteluväli koe-
aloittain oli 0–96 %. Kuusialikasvosta oli runsas kolmannes vaihteluvälin 
ollessa koealoittain 2–100 %. Mäntyalikasvosta oli keskimäärin 2 % alikas-
voksen kokonaistiheydestä.   
 
Kuvassa 6 on esitetty alikasvoksen pituusjakauma ennen raivausta. Valta-
osin alikasvospuusto oli tutkimuskoealoilla 1–4 metrin pituista. Koealoittain 
alikasvoksen keskipituus oli 2,8 m vaihteluvälin ollessa 1,4–5,9 m. Käsitte-
lyvaihtoehdoittain alikasvoksen keskipituus ennen raivausta oli 2,4–3,2 m. 
Käsittelyvaihtoehdoilla 1 (koealoja ei raivata) ja 2 (raivataan metrin säde 
ainespuurunkojen ympäriltä) alikasvos oli jonkin verran pidempää kuin 
muilla käsittelyvaihtoehdoilla (kuva 6).    
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KUVA 4. Alikasvoksen kokonaistiheys käsittelyvaihtoehdoittain 
ennen raivausta. Alikasvospuusto keskimäärin (pylväät) sekä 
suurimmat ja pienimmät tiheydet kullakin käsittelyvaihtoehdolla.  
Käsittelyvaihtoehdot: 
1 = raivaamaton 
2 = metrin säde ainespuurunkojen ympäriltä raivattu 
3 = metrin säde ainespuurunkojen ympäriltä ja muu hakkuuta 

haittaava alikasvos raivattu, mutta pyritty jättämään kasva-
tettavaksi kelpaavia alikasvoskuusia 

4 = metrin säde ainespuurunkojen ympäriltä ja yli metrin pitui-
nen alikasvos raivattu 

5 = kaikki alikasvospuut raivattu. 
 
 
 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

1 2 3 4 5

O
su

us
 a

lik
as

vo
ks

es
ta

, %

Mänty

Kuusi

Lehtipuu

 
KUVA 5. Alikasvoksen puulajisuhteet käsittelyvaihtoehdoittain 
ennen raivausta.  
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KUVA 6. Alikasvoksen pituusjakauma käsittelyvaihtoehdoittain 
ennen raivausta. 
Käsittelyvaihtoehdot: 
1 = raivaamaton 
2 = metrin säde ainespuurunkojen ympäriltä raivattu 
3 = metrin säde ainespuurunkojen ympäriltä ja muu hakkuuta 

haittaava alikasvos raivattu, mutta pyritty jättämään kasva-
tettavaksi kelpaavia alikasvoskuusia 

4 = metrin säde ainespuurunkojen ympäriltä ja yli metrin pitui-
nen alikasvos raivattu 

5 = kaikki alikasvospuut raivattu. 
 
 
2.3 

2.4 

Ennakkoraivauskustannusten laskenta 

Raivaustyön kustannukset laskettiin tutkimuskoealoittain voimassa olevan 
metsäalan työehtosopimuksen (Metsäalan palkkaus 2005) mukaisella Met-
sätehon Perkaus-harvennushinnoittelufunktiolla. Raivauskustannukset saa-
tiin, kun laskettuun työpalkkaan lisättiin matkat ja sivukustannukset kertoi-
mella 1,73.   
 
 

Hakkuun ja metsäkuljetuksen aikatutkimukset 

2.4.1 Koealojen puusto 

Talviaikaiset korjuutyöt tehtiin tammi-maaliskuussa 2005. Hakkuun ja met-
säkuljetuksen aikatutkimukset tehtiin 40 koealalla. Raivattu alikasvospuusto 
oli painunut hyvin maata vasten ennen korjuutöitä. Lunta oli maassa 10–45 
cm. Talvella hakattiin yhteensä 3 164 puuta ja 391,7 m3. Hakatusta puutava-
ramäärästä 92 % oli mäntyä, 7 % kuusta ja 1 % lehtipuuta. Hakkuut tehtiin 
UPM Metsän ja Stora Enso Metsän harvennusohjeilla. Kaikki poistetut ai-
nespuurungot hakattiin kuitupuuksi. Ohjepituus oli 5 m, ja lyhin sallittu pi-
tuus oli 2,7 m. 
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Kesäaikaiset korjuutyöt tehtiin kesä-heinäkuussa 2005 Janakkalassa ja syys-
kuussa 2005 Ruokolahdella. Kesällä hakattiin 30 koealaa. Metsäkuljetus 
tehtiin 25 koealalta. Viideltä koealalta metsäkuljetusta ei pystytty tekemään 
maaston heikon kantavuuden vuoksi. Kesäaikaisissa aikatutkimuksissa ha-
kattiin yhteensä 2 531 puuta ja 286,5 m3. Hakatusta puutavaramäärästä 92 % 
oli mäntyä, 7 % kuusta ja 1 % lehtipuuta; jakauma oli samanlainen kuin tal-
vella. Kesällä puutavaraa kuljetettiin yhteensä 246,7 m3.  
 
Aikatutkimuskoealoittain lähtöpuuston tiheys vaihteli 668 ainespuurungosta 
(d1,3 ≥ 70 mm) 2 245 ainespuurunkoon hehtaarilla ollen keskimäärin 1 365 
r/ha (kuva 7). Talvikoealoilla lähtöpuuston tiheys oli pienempi (1 315 r/ha) 
kuin kesäkoealoilla (1 431 r/ha). 
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KUVA 7. Tuotantopuuston (ainespuurunkojen) tiheys ennen 
hakkuuta sekä poistuman tiheys käsittelyvaihtoehdoittain. Ti-
heys keskimäärin ennen hakkuuta ja poistuman keskitiheys 
(pylväät) sekä suurimmat ja pienimmät tiheydet kullakin käsitte-
lyvaihtoehdolla.  
Käsittelyvaihtoehdot: 
1 = raivaamaton 
2 = metrin säde ainespuurunkojen ympäriltä raivattu 
3 = metrin säde ainespuurunkojen ympäriltä ja muu hakkuuta 

haittaava alikasvos raivattu, mutta pyritty jättämään kasva-
tettavaksi kelpaavia alikasvoskuusia 

4 = metrin säde ainespuurunkojen ympäriltä ja yli metrin pitui-
nen alikasvos raivattu 

5 = kaikki alikasvospuut raivattu. 
 
 
Aikatutkimuskoealoilta hakattiin keskimäärin 711 r/ha vaihteluvälin ollessa 
koealoittain 280 – 1 347 r/ha (kuva 7). Talvikoealoilta hakattiin keskimäärin 
vajaa sata runkoa hehtaarilta vähemmän kuin kesäkoealoilta. Harvennuspro-
sentti oli korkea, keskimäärin 51. Talvikoealoilla harvennusprosentti oli 
keskimäärin 50. Kesäkoealoilla se oli keskimäärin 53. 
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Valtaosin tutkimuksessa hakattiin tilavuudeltaan 30–129 dm3:n puita (kuva 
8). Tutkimuskoealoilta hakattiin myös runsaasti järeämpää puustoa, mikä 
nosti hakatun rungon keskikokoa koealoittain: keskirungon koko koealoit-
tain oli 129 dm3 (kuva 9). Talvella keskitilavuus oli koealoittain 137 dm3 ja 
kesällä 118 dm3. Käsittelyvaihtoehdoittain hakattu puusto oli hyvin saman-
laista. Ainespuun hakkuukertymä tutkimuskoealoilla oli keskimäärin 86 
m3/ha vaihteluvälin ollessa 29–162 m3/ha. Kesällä ja talvella ainespuuker-
tymä oli samalla tasolla.   
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KUVA 8. Hakattujen ainespuurunkojen kokojakauma. Mukana 
kaikki puulajit. 
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KUVA 9. Hakattujen ainespuurunkojen keskitilavuus (pylväät) 
käsittelyvaihtoehdoittain talvella ja kesällä sekä suurimmat ja 
pienimmät rungon keskikoot koealoittain kullakin käsittelyvaih-
toehdolla.  
Käsittelyvaihtoehdot: 
1 = raivaamaton 
2 = metrin säde ainespuurunkojen ympäriltä raivattu 
3 = metrin säde ainespuurunkojen ympäriltä ja muu hakkuuta 

haittaava alikasvos raivattu, mutta pyritty jättämään kasva-
tettavaksi kelpaavia alikasvoskuusia 

4 = metrin säde ainespuurunkojen ympäriltä ja yli metrin pitui-
nen alikasvos raivattu 

5 = kaikki alikasvospuut raivattu. 
 
 
2.4.2 Korjuukalusto 

Hakkuussa käytettiin pääosin harvennuskoneita (paino 13–15 tonnia) ja 
keskiraskaita hakkuukoneita (15–17 tonnia): Koealoista 35 hakattiin Tim-
berjack 1270B -hakkuukoneilla ja 15 Timberjack 1070 -hakkuukoneella 
(kuvat 10 ja 11). Viisitoista koealaa hakattiin Ponsse Cobra HS10 -hakkuu-
koneilla. Yksi viiden koealan sarja hakattiin pienellä, tela-alustaisella Farmi 
Track 775 -hakkuukoneella (paino noin 10 tonnia).  
 
Puutavaran metsäkuljetukseen käytettiin Lokomo 909-, Timberjack 1010B-, 
Timberjack 810C-, Valmet 840-6-, Timberjack 1410B- ja Ponsse Caribou 
S10 -kuormatraktoreita (kuvat 12 ja 13).  
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KUVA 10. Talvella puolet koealoista hakattiin Timberjack 1270B 
-hakkuukoneilla. 

 
 

 
 

KUVA 11. Kesällä kaikki Ruokolahden aikatutkimuskoealat  
hakattiin Timberjack 1070 -hakkuukoneella. 

 

22 Metsätehon raportti 187 7.4.2006 



 

 
 
KUVA 12. Ponsse Caribou S10 -kuormatraktoria käytettiin puu- 
tavaran kuljetukseen viidellä koealalla Ruokolahdella. 

 
 

 
 

KUVA 13. Kuusipyöräinen Timberjack 1410B -kuormatraktori oli  
käytössä Ruokolahdella viidellä koealalla. 
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2.4.3 Kuljettajat 

Aikatutkimuksissa oli kuusi eri hakkuukoneen kuljettajaa ja seitsemän eri 
kuormatraktorin kuljettajaa. Yksi hakkuukoneen kuljettaja oli mukana sekä 
talvella että kesällä. Tältä kuljettajalta aikatutkimusaineistoa tuli yhteensä 
30 tutkimuskoealalta. Muut aikatutkimuksissa mukana olleet kuljettajat oli-
vat mukana vain joko talvella tai kesällä. Kaikilla hakkuukoneen kuljettajil-
la oli runsaasti kokemusta ensiharvennuspuun hakkuusta: kokemusta oli  
7–20 vuotta. Tutkimuksessa mukana olleilla kuormatraktorin kuljettajilla 
kokemusta metsäkonetyöstä oli 2–30 vuotta.   
 
Yhden viiden koealan sarjan aikatutkimuksen jälkeen hakkuukoneen kuljet-
tajaa haastateltiin ja häneltä kysyttiin seuraavat kysymykset: 
− Mikä oli koealojen paremmuusjärjestys hakkuun kannalta?  

(1 = paras … 5 = heikoin) 
− Haittasiko alikasvos hakkuuta? (Ei / Vähän / Runsaasti) 
− Oliko raivaus sopiva hakkuun kannalta? (Kyllä / Ei) 
− Jos ei, niin miksi?  
 
Hakkuukoneen kuljettajia pyydettiin myös kuvailemaan, minkälainen ali-
kasvoksen ennakkoraivaus on heidän mielestään hyvä tai sopiva. Lisäksi 
kuljettajia pyydettiin arvioimaan:  
− Miten heidän hakkaamansa ensiharvennusleimikot jakaantuivat ennakko-

raivauksen suhteen vuonna 2004 ja 
− Miten alikasvos vaikutti hakkuutyöhön heidän hakkaamillaan ensihar-

vennuksilla vuonna 2004. 
 
 
2.5 Ajanmenekin laskenta 

Hakkuun ja metsäkuljetuksen aikatutkimukset teki sama, kokenut työntutki-
ja. Aikatutkimuksissa käytettiin Metsätehossa vakiintunutta konetyön työ-
vaihejaottelua (liitteet 1a ja 1b):  

Hakkuu: 
 Työpistesiirtyminen 
 Hakkuulaitteen vienti ja puun kaato 
 Tuonti käsittelypaikalle 
 Karsinta ja katkonta 
 Alikasvoksen raivaus 
 Apuajat ja 
 Keskeytykset. 

Metsäkuljetus: 
 Tyhjänäajo ja apuajat 
 Kuormaus ja apuajat 
 Kuormausajo ja apuajat 
 Kuormattuna-ajo ja apuajat 
 Purkaminen ja apuajat ja 
 Keskeytykset.  
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Kunkin työvaiheen ajanmenekki määritettiin ja työvaiheiden ajanmenek-
kiyhtälöt laadittiin. Hakkuun tehoajanmenekki (cmin/r) laskettiin kaavalla 1. 
 
y = x1 + x2 + x3 + x4 + x5     [1] 
missä 
y = tehoajanmenekki, cmin/r 
x1 = työpistesiirtyminen, cmin/r 
x2 = hakkuulaitteen vienti ja puun kaato ja tuonti, cmin/r 
x3 = karsinta ja katkonta, cmin/r 
x4 = alikasvoksen raivaus, cmin/r 
x5 = apuajat, cmin/r 
 
Metsäkuljetuksen tehoajanmenekki (min/m3) määritettiin kaavalla 2. 
 
y = [(x1 + x2 + x4 + x5)/k] + x3 + x6   [2] 
missä 
y = tehoajanmenekki, min/m3

x1 = tyhjänäajoajanmenekki valmisteluineen ja päättämisineen, min 
x2 = kuormausajanmenekki, min 
x3 = kuormauksen apuaika, min/m3

x4 = kuormausajoajanmenekki valmisteluineen ja päättämisineen, min 
x5 = kuormattuna-ajoajanmenekki valmisteluineen ja päättämisineen, min 
x6 = purkamisajanmenekki, min/m3

k = kuorman koko, m3

 
 
2.6 Korjuukoneiden kustannuslaskenta 

Käyttötuntikustannuslaskelmat tehtiin keskiraskaan hakkuukoneen ja kuor-
matraktorin muodostamalle korjuuketjulle. Seuraavassa on esitetty kustan-
nuslaskelmissa käytetyt laskentaperusteet: Hakkuukoneen hankintahintana 
käytettiin 317 000 € (alv. 0 %) ja kuormatraktorin hankintahintana 175 000 € 
(alv. 0 %). Hakkuukoneen pitoaikana käytettiin 4,6 vuotta ja kuormatrakto-
rin pitoaikana 5,2 vuotta. Korkoprosentti oli 4,2 %. 
 
Korjuuketjun oletettiin korjaavan 35 124 m3/v. Harvennusten osuus oli  
40 %. Hakkuussa käyttötuntituottavuus oli 9,9 m3/h (harvennukset) ja  
18,0 m3/h (päätehakkuut). Metsäkuljetuksessa vastaavat luvut olivat 11,0 ja 
15,0 m3/käyttötunti. Korjuuketjun siirtokustannukset olivat 8 274 €/v.  
 
Hakkuukoneen kuljettajan palkkana käytettiin 10,44 €/h ja 9,72 €/h kuorma-
traktorin kuljettajan palkkana, palkan sivukuluina 65,2 % ja korvattavien 
työmatkojen määränä 55 200 km/v. Korjuuketjun vakuutukset olivat 4 082 
€/v ja hallinto- ja ylläpitokustannukset olivat 10 960 €/v. 
  
Hakkuukoneen ja kuormatraktorin polttoaineen kulutuksena käytettiin 11,0 
l/käyttötunti. Laippa-, teräketju- ja -öljykustannusten oletettiin olevan  
7 732 €/v. Korjaus- ja huoltokulujen arvioitiin olevan 10,33 €/käyttötunti 
hakkuukoneella ja kuormatraktorilla 7,54 €/käyttötunti. Edellä esitetyillä 
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lähtöarvoilla laskien keskiraskaan hakkuukoneen käyttötuntikustannukset 
olivat 78 €/h ja kuormatraktorin kustannukset 53 €/käyttötunti. 
 
Käyttötuntikustannuslaskelmat laadittiin myös pienelle hakkuukoneelle eli 
harvennusharvesterille (esim. John Deere 770D, Profi 500, Sampo-
Rosenlew 1066) sekä hieman isommalle hakkuukoneelle, niin sanotulle har-
vennuskoneelle (esim. John Deere 1070D, Ponsse Beaver, Valmet 901.2). 
Pienen hakkuukoneen hankintahintana käytettiin 214 000 € (alv. 0 %). Har-
vennuskoneen hankintahinta oli 279 000 € (alv. 0 %). Käyttötuntituottavuus 
harvennuksilla oli 7,5 m3/h (pieni hakkuukone) ja 9,0 m3/h (harvennusko-
ne). Päätehakkuilla käytetyt tuottavuudet olivat 14,0 ja 17,0 m3/käyttötunti. 
Hakkuumäärä pienellä hakkuukoneella oli 20 300 m3/v ja harvennuskoneel-
la 24 400 m3/v. Harvennusten osuus kummallakin koneella oli 90 %. Poltto-
aineen kulutus oli 10,0 (pieni hakkuukone) ja 11,0 l/käyttötunti (harvennus-
kone). Esitetyillä muutoksilla laskien pienen hakkuukoneen käyttötuntikus-
tannukset olivat 68 €/h ja harvennuskoneen kustannukset 74 €/käyttötunti. 
 
 
2.7 Korjuujälki-inventointi ja korjuujäljen  

seurausvaikutukset 

Korjuujälki inventoitiin Sirénin (1998) kehittämällä korjuujäljen inventoin-
timenetelmällä. Kullekin aikatutkimuskoealalle sijoitettiin kaksi korjuujäl-
kikoealaa, jotka olivat ajouran suunnassa 10 m pitkiä ja ulottuivat 10 m le-
veyssuunnassa ajouran keskilinjan molemmille puolille. Korjuujälkikoealat 
jaettiin kuuteen 3,33 m leveään ajouran suuntaiseen vyöhykkeeseen (kuva 
14). 
 
Vyöhykkeiltä mitattiin jäävän puuston määrä sekä puustovaurioiden määrä, 
laatu ja sijainti. Kesällä inventoitiin lisäksi poistuma. Paksun havutuksen 
vuoksi ajouralta hakattujen puiden inventointi oli vaikeaa ja saatu tulos 
osoittautui epäluotettavaksi. Tässä raportissa käytetty poistuma (r/ha) on 
laskettu koealoilta hakattujen ainespuurunkojen kokonaismäärästä. 
 
Kesällä korjuujälkikoealojen kultakin vyöhykkeeltä mitattiin pohjapinta-ala. 
Talvella ja kesällä kirjattiin myös niin sanotut metsänhoidolliset puut (esi-
merkiksi vioittunut, sairas tai huonolaatuinen puu), eli puut, jotka olisi pitä-
nyt hakkuussa poistaa. Puustovauriot jaettiin pinta- ja syvävaurioihin. Pinta-
vaurioksi luettiin vaurio, jossa vain puun kuori oli irronnut (kuva 15). Syvä-
vaurio puolestaan ulottui puuaineeseen.  
 
Ajouran leveys mitattiin kultakin korjuujälkikoealalta määrittämällä ajouran 
oikealla ja vasemmalla puolella lähimmän puun kyljen kohtisuora etäisyys 
ajouran keskilinjaan ja summaamalla nämä kaksi etäisyyttä (Korjuujälki 
harvennushakkuussa 2003). Lisäksi ajourilta mitattiin yli 10 cm:n ajoura-
painaumat maanpinnan tasosta mitattuna.  
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KUVA 14. Korjuujälkikoealan vyöhykkeiden kulmapaalurivistö 
kuvattuna aikatutkimuskoealan reunasta ajouralle päin.  

 
 

  
 

KUVA 15. Pintavaurio (vas.) ja syvävaurio.  
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Korjuujälki inventoitiin kaikilta 70 aikatutkimuskoealalta. Täten korjuujäl-
ki-inventointikoealoja mitattiin yhteensä 140 kappaletta, ja mittausvyöhyk-
keitä tuli yhteensä 840 kappaletta (140×6). Puustovaurioita koskevat tunnus-
luvut laskettiin vain 780 mittausvyöhykkeen tiedoista (hakatun puutavaran 
metsäkuljetusta ei tehty viideltä heikosti kantavalta aikatutkimuskoealalta). 
 
Korjuujäljen aiheuttamat seurausvaikutukset, eli jäävälle puustolle aiheutu-
neet laatu- ja kasvutappiot laskettiin Kovalama-mallilla (Kokko ja Sirén 
1996). Laatu- ja kasvutappioiden laskennassa käytettiin vuoden 2004 kes-
kimääräisiä kantohintoja: 
−  mäntytukki: 45,9 €/m3 
−   kuusitukki: 45,1  
−   koivutukki: 40,5 
−   mäntykuitupuu: 12,5 
−   kuusikuitupuu: 20,5 
−   koivukuitupuu: 12,0 (Aarne ja Ollonqvist 2005). 
 
Laatu- ja kasvutappiot diskontattiin nykyarvoon käyttäen korkoprosenttina 
kolmea prosenttia. 
 
 
2.8 Ennakkoraivausrajojen laskenta 

Hakkuun ja metsäkuljetuksen tehotuntituottavuudet muunnettiin käyttötunti-
tuottavuuksiksi kertoimilla 1,393 (hakkuu) ja 1,302 (metsäkuljetus). Käyte-
tyt kertoimet perustuvat Metsätehossa tehtyihin aiempiin aika- ja seuranta-
tutkimuksiin (Kuitto ym. 1994, Rajamäki ym. 1996, Väkevä ym. 2001). 
Puunkorjuun kustannukset laskettiin keskiraskaan hakkuukoneen (käyttö-
tuntikustannukset 78 €/h) ja kuormatraktorin (53 €/h) muodostamalle kor-
juuketjulle. Lisäksi hakkuun kustannukset laskettiin pienelle hakkuukoneel-
le (68 €/h) sekä harvennuskoneelle (74 €/h).  
 
Kuusialikasvoksesta aiheutuneet kuutiometripohjaiset (€/m3) korjuutyön 
lisäkustannukset laskettiin suhteuttamalla korjuukustannukset korjuuoloihin, 
joissa ei ollut kuusialikasvosta. Kuusialikasvoksesta aiheutuneet hehtaari-
kohtaiset (€/ha) korjuutyön lisäkustannukset laskettiin kertomalla kuutio-
metripohjaiset lisäkustannukset hakatulla/kuljetetulla puumäärällä. 
 
Ennakkoraivauksen kannattavuusrajoja eli ennakkoraivausrajoja määritettä-
essä laskettiin yhteen kuusialikasvoksen aiheuttamat hakkuu- ja metsäkulje-
tustyön hehtaarikohtaiset lisäkustannukset, joita verrattiin ennakkoraivaus-
kustannuksiin. Raivauskustannuksina käytettiin raivauskustannuksia, jotka 
syntyivät, kun raivattiin metrin säde ainespuurunkojen ympäriltä sekä muu 
hakkuuta haittaava alikasvos (käsittelyvaihtoehto 3). Korjuujäljen aiheutta-
mat seurausvaikutukset (kasvu- ja laatutappiot jäävälle puustolle) eivät ol-
leet mukana ennakkoraivausrajalaskennassa, koska alikasvoksen tiheydellä 
tai koolla ei ollut yhteyttä kasvu- ja laatutappioihin. Ennakkoraivausrajat 
määritettiin tehtäessä hakkuu pienellä hakkuukoneella, harvennuskoneella ja 
keskiraskaalla hakkuukoneella. Pienen hakkuukoneen tuottavuustason 
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(m3/tehotunti) sekä kuusialikasvoksen aiheuttaman tuottavuuden heikkene-
misen oletettiin olevan samanlainen kuin se oli harvennuskoneilla ja keski-
raskailla hakkuukoneilla tutkimuksessa. Ennakkoraivausrajojen määrityk-
sessä metsäkuljetus tehtiin kaikissa korjuuketjuissa keskiraskaalla kuorma-
traktorilla.    
 
 
2.9 

3.1 

Aineiston analysointi 

Aineistossa olleiden riippuvuuksien toteamiseen käytettiin Pearsonin korre-
laatioanalyysiä (r). Eroja eri korjuuajankohtien sekä käsittelyjen väliltä etsit-
tiin Mann-Whitneyn U-testillä ja Kruskal-Wallisin yksisuuntaisella varians-
sianalyysillä (χ2). Raivauskustannusmallien sekä hakkuun ja metsäkuljetuk-
sen ajanmenekkiyhtälöiden laadinnassa käytettiin eteenpäin askeltavaa 
(stepwise) regressioanalyysiä. Selittäviin muuttujiin tehtiin tarvittavat 
muunnokset. Regressiomallien sopivuutta tarkasteltiin graafisesti (regres-
siomallien residuaalit, havainnot vs. malli) sekä numeerisesti (regressiomal-
lien kertoimien merkitsevyys (t-arvot) ja selitysasteet (R2)).  
 
 
 
3 TULOKSET 

Ennakkoraivaus 

3.1.1 Vaikutukset alikasvospuustoon  

Kun raivattiin metrin säde ainespuurunkojen ympäriltä ja muu hakkuuta 
haittaava alikasvos, alikasvoksesta raivattiin keskimäärin 80 % (kuva 16). 
Raivatun alikasvoksen osuus oli samalla tasolla myös, kun raivattiin metrin 
säteen lisäksi yli metrin pituiset alikasvospuut. Näissä raivaustavoissa kai-
kille koealoille jäi alle 3 000 alikasvospuuta hehtaarille. 
 
Alikasvospuista keskimäärin puolet kaadettiin maahan, kun raivattiin vain 
metrin säde ainespuurunkojen ympäriltä (kuva 16). Raivaustavassa alikas-
voksesta jäi pystyyn keskimäärin vajaa 4 000 r/ha. Kun raivausohjeena oli 
poistaa kaikki alikasvospuut, alikasvoksesta raivattiin keskimäärin 97 %. 
Raivaustavassa kaikille koealoille jäi alle 1 000 alikasvospuuta/ha. 
 
Kun raivattiin systemaattisesti vain metrin säde ainespuurunkojen ympäriltä, 
ennakkoraivauksella ei ollut vaikutusta alikasvoksen puulajisuhteisiin, eikä 
kokojakaumaan. ”Valikoivat” raivaustavat, eli metrin säteen lisäksi muun 
hakkuuta haittaavan alikasvoksen raivaus ja metrin säteen lisäksi yli metrin 
pituisen alikasvoksen raivaus, muuttivat selvästi alikasvoksen puulajisuhtei-
ta: kuusen osuus alikasvoksesta lisääntyi ja lehtipuun osuus väheni (kuva 
17).  
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KUVA 16. Ennakkoraivauksen vaikutus alikasvoksen kokonais-
tiheyteen käsittelyvaihtoehdoittain. Alikasvospuusto keskimäärin 
ennen ja jälkeen raivauksen (pylväät) sekä suurimmat ja pie-
nimmät tiheydet kullakin käsittelyvaihtoehdolla.  
Käsittelyvaihtoehdot: 
1 = raivaamaton 
2 = metrin säde ainespuurunkojen ympäriltä raivattu 
3 = metrin säde ainespuurunkojen ympäriltä ja muu hakkuuta 

haittaava alikasvos raivattu, mutta pyritty jättämään kasva-
tettavaksi kelpaavia alikasvoskuusia 

4 = metrin säde ainespuurunkojen ympäriltä ja yli metrin pituinen 
alikasvos raivattu 

5 = kaikki alikasvospuut raivattu. 
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KUVA 17. Ennakkoraivauksen vaikutus alikasvoksen puulaji-
suhteisiin käsittelyvaihtoehdoittain.  
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Raivaustapa, jossa poistettiin metrin säteen lisäksi yli metrin pituiset alikas-
vospuut, vaikutti eniten alikasvoksen kokojakaumaan (kuva 18). Raivausta-
vassa yli puolet raivatusta alikasvoksesta oli 2–4 metristä. Pystyyn jääneen 
alikasvoksen keskipituus oli 2,1 m. Raivaustavassa, jossa poistettiin metrin 
säteen lisäksi yli metrin pituiset alikasvospuut, raivatun alikasvospuuston 
keskikantoläpimitta oli 3,7 cm. Muilla raivaustavoilla raivatun alikasvoksen 
keskikantoläpimitta oli pienempi (3,4–3,5 cm). 
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KUVA 18. Ennakkoraivauksen vaikutus alikasvoksen pituus-
jakaumaan käsittelyvaihtoehdoittain. Alikasvoksen pituus-
jakauma raivauksen jälkeen (ylh.) sekä raivatun alikasvoksen 
pituusjakauma.  
Käsittelyvaihtoehdot: 
1 = raivaamaton 
2 = metrin säde ainespuurunkojen ympäriltä raivattu 
3 = metrin säde ainespuurunkojen ympäriltä ja muu hakkuuta 

haittaava alikasvos raivattu, mutta pyritty jättämään kasvatet-
tavaksi kelpaavia alikasvoskuusia 

4 = metrin säde ainespuurunkojen ympäriltä ja yli metrin pituinen 
alikasvos raivattu 

5 = kaikki alikasvospuut raivattu. 
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Kun raivattiin metrin säde ainespuurunkojen ympäriltä ja muu hakkuuta 
haittaava alikasvos, pystyyn jääneen alikasvoksen keskipituus oli 2,5 m. 
Raivaamattomilla koealoilla ja koealoilla, joilla raivattiin vain metrin säde 
ainespuurunkojen ympäriltä, alikasvospuuston keskipituus oli yli 3 m. 
 
3.1.2 Raivaustyön ajanmenekki 

Raivaustavassa, jossa raivattiin vain metrin säde ainespuurunkojen ympäril-
tä, raivaustyön ajanmenekki oli keskimäärin 6,1 tehollista työtuntia/ha. Kun 
raivattiin kaikki alikasvospuut, raivausajanmenekki oli isoin, keskimäärin 
9,2 tehollista työtuntia/ha.  
 
Raivaustavassa, jossa raivattiin metrin säde ainespuurunkojen ympäriltä se-
kä muu hakkuuta haittaava alikasvos, raivausajanmenekki oli keskimäärin 
7,7 tehollista työtuntia/ha. Vastaavasti raivaustavassa, jossa raivattiin metrin 
säde ainespuurunkojen ympäriltä sekä yli metrin pituinen alikasvos, rai-
vausajanmenekki oli vajaa puoli tuntia pienempi (7,3 tehollista työtun-
tia/ha). Ennakkoraivauksen tehoajanmenekki raivatun alikasvoksen tiheyden 
ja keskikantoläpimitan suhteen tutkimuskoealoittain eri raivaustavoilla on 
kuvattu liitteessä 2. 
 
3.1.3 Raivauskustannukset 

Koealoittain kaikkien alikasvospuiden ennakkoraivauksessa kustannukset 
olivat korkeimmat, keskimäärin 202 €/ha. Pienimmät keskiraivauskustan-
nukset (125 €/ha) olivat, kun raivattiin vain metrin säde ainespuurunkojen 
ympäriltä. Keskiraivauskustannukset olivat korkeammat poistettaessa met-
rin säteen lisäksi yli metrin pituinen alikasvospuusto (178 €/ha) kuin raivat-
taessa metrin säteen lisäksi muu hakkuuta haittaava alikasvospuusto (168 
€/ha). Raivaustavassa, jossa raivattiin metrin säteen lisäksi yli metrin pitui-
nen alikasvos, raivatun alikasvoksen keskikantoläpimitta oli isompi (keski-
määrin 3,7 cm) kuin poistettaessa metrin säteen lisäksi muu hakkuuta hait-
taava alikasvospuusto (3,4 cm). Ero ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkit-
sevä näissä kahdessa raivaustavassa poistettujen alikasvospuiden keskikan-
toläpimitoissa (U=106,5; p=0,193). 
 
Koealoittaisista raivauskustannuksista laadittiin kustannusmallit kullekin 
raivaustavalle (käsittelyvaihtoehdot 2–5). Malleissa selittävinä tekijöinä oli-
vat raivatun alikasvoksen tiheys ja keskikantoläpimitta. Taulukossa 1 on esi-
tetty kustannusmallit eri raivaustavoille (kaava 3). Kuvissa 19 ja 20 on esi-
tetty malleilla lasketut raivauskustannukset raivatun alikasvospuuston tihey-
den ja keskikantoläpimitan suhteen. 
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TAULUKKO 1. Raivauskustannusmallit kullekin käsittelyvaihtoehdolle.  
Käsittelyvaihtoehdot: 
2 = metrin säde ainespuurunkojen ympäriltä raivattu 
3 = metrin säde ainespuurunkojen ympäriltä ja muu hakkuuta hait-

taava alikasvos raivattu, mutta pyritty jättämään kasvatettavaksi 
kelpaavia alikasvoskuusia 

4 = metrin säde ainespuurunkojen ympäriltä ja yli metrin pituinen ali-
kasvos raivattu 

5 = kaikki alikasvospuut raivattu. 
 
y = a + bx1 + cx2     [3] 
missä  
y = ennakkoraivauskustannukset, €/ha 
x1 = raivatun alikasvoksen tiheys, r/ha 
x2 = raivatun alikasvoksen keskikantoläpimitta, cm 
 
 
 

Käsittelyvaihtoehto 
2 3 4 5 Kerroin/  

Selitysaste 
Kertoimen estimaatti 

a -25,0284 -129,7481 -165,9138 -183,0214 

b 0,0153 0,0166 0,0195 0,0162 
c 25,6211 57,1865 62,5629 74,5948 

R2 0,96 0,89 0,90 0,93 
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KUVA 19. Ennakkoraivauskustannukset raivatun alikasvos-
puuston tiheyden suhteen. Raivatun alikasvoksen keskikanto-
läpimitta käsittelyvaihtoehdoittain tutkimuksessa toteutunut.  
Kuvaan merkitty raivauskustannukset koealoittain sekä laaditut 
kustannusfunktiot (F) käsittelyvaihtoehdoittain (taulukko 1). 
Käsittelyvaihtoehdot: 
2 = metrin säde ainespuurunkojen ympäriltä raivattu  

3,51 cm 
3 = metrin säde ainespuurunkojen ympäriltä ja muu hakkuuta 

haittaava alikasvos raivattu, mutta pyritty jättämään kasva-
tettavaksi kelpaavia alikasvoskuusia 
3,37 cm 

4 = metrin säde ainespuurunkojen ympäriltä ja yli metrin pitui-
nen alikasvos raivattu 
3,71 cm 

5 = kaikki alikasvospuut raivattu 
3,48 cm. 
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KUVA 20. Ennakkoraivauskustannukset raivatun alikasvos-
puuston keskikantoläpimitan suhteen. Raivatun alikasvoksen  
tiheys käsittelyvaihtoehdoittain tutkimuksessa toteutunut. Kuvaan 
merkitty raivauskustannukset koealoittain sekä laaditut kustan-
nusfunktiot (F) käsittelyvaihtoehdoittain (taulukko 1). 
Käsittelyvaihtoehdot: 
2 = metrin säde ainespuurunkojen ympäriltä raivattu 

3 959 r/ha 
3 = metrin säde ainespuurunkojen ympäriltä ja muu hakkuuta 

haittaava alikasvos raivattu, mutta pyritty jättämään kasva-
tettavaksi kelpaavia alikasvoskuusia 
6 300 r/ha 

4 = metrin säde ainespuurunkojen ympäriltä ja yli metrin pitui-
nen alikasvos raivattu 
5 719 r/ha 

5 = kaikki alikasvospuut raivattu 
7 785 r/ha. 
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3.2 Hakkuu  

3.2.1 Tehoajanmenekki 

Eniten aikaa (keskimäärin vajaa kolmannes tehoajasta) vei hakkuulaitteen 
vienti kaadettavan puun tyvelle ja puun kaato -työvaihe (kuva 21). Kaadetun 
rungon tuonti sen prosessointipaikalle vei keskimäärin 15–19 % tehoajan-
menekistä. Rungon prosessointiin – karsintaan ja katkontaan – kului keski-
määrin neljännes tehoajasta. Työpistesiirtymisten osuus oli keskimäärin  
12–17 % tehoajanmenekistä.  
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KUVA 21. Hakkuun tehoajanmenekki keskimäärin käsittelyvaih-
toehdoittain talvella ja kesällä.  
Käsittelyvaihtoehdot: 
1 = raivaamaton 
2 = metrin säde ainespuurunkojen ympäriltä raivattu 
3 = metrin säde ainespuurunkojen ympäriltä ja muu hakkuuta 

haittaava alikasvos raivattu, mutta pyritty jättämään kasva-
tettavaksi kelpaavia alikasvoskuusia 

4 = metrin säde ainespuurunkojen ympäriltä ja yli metrin pitui-
nen alikasvos raivattu 

5 = kaikki alikasvospuut raivattu. 
 
 
Raivaamattomilla koealoilla hakkuulaitteella tehdyn alikasvoksen raivauk-
sen ja painelun osuus tehoajasta oli keskimäärin 13 % (kuva 21). Raivatuilla 
koealoilla työskenneltäessä alikasvoksen raivauksen osuus laski. Merkille 
pantavaa on, että totaaliraivatuilla koealoillakin kuljettajat tekivät alikas-
voksen raivausta (keskimäärin 5 % tehoajasta) (kuva 21). Muiden aikojen – 
apuaikojen – (kasojen järjestely, hakkuutähteiden siirtäminen ja työn suun-
nittelu) osuus oli keskimäärin vajaa kaksi prosenttia tehoajanmenekistä.  
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3.2.2 Työpistesiirtyminen 

Tutkimuksessa siirtymismatka työpisteestä toiseen oli keskimäärin 1,8 m, ja 
aikaa yhteen työpistesiirtymiseen kului keskimäärin 21,2 cmin. Sekä talvi- 
että kesäaikaisissa tutkimuksissa mukana olleella kuljettajalla ei ollut mer-
kittävää eroa runkokohtaisissa siirtymisajoissa talvella ja kesällä (U=78,5; 
p=0,158). Keskimääräinen siirtymisajanmenekki tutkimuksessa oli  
8,5 cmin/r. Runkokohtainen siirtymisajanmenekki laskettiin käyttäen kaavaa 
4, jossa työpistesiirtymisen ajanmenekkiä selitettiin poistuman tiheydellä 
(kuva 22). 
 
y = 44,7674 − 5,5801×LN(x)   [4] 
missä   
y = työpistesiirtymisen ajanmenekki, cmin/r 
x = poistuman tiheys, r/ha 
R2 = 0,34 
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KUVA 22. Poistuman tiheyden vaikutus työpistesiirtymisen ajan-
menekkiin. Kuvaan merkitty ajanmenekki koealoittain talvella ja 
kesällä sekä laadittu ajanmenekkifunktio (kaava 4). 

 
 
Liitteessä 3a on kuvattu työpistesiirtymisen ajanmenekkimalli hakkuussa 
talvella. Samoin liitteissä on esitetty talviaikaisesta aikatutkimusaineistosta 
laaditut muut hakkuun (liite 3a) sekä metsäkuljetuksen (liite 3b) ajanmenek-
kimallit, joita käytettiin, kun raportoitiin tulokset alikasvoksen ja sen rai-
vaustapojen vaikutuksista talviaikaisen ensiharvennuspuun korjuun tuotta-
vuuteen ja kustannuksiin (Kärhä 2005).  
 
3.2.3 Hakkuulaitteen vienti ja puun kaato ja tuonti 

Ajanmenekkiyhtälöiden laadinnassa rungon tuonnin ajanmenekki kannolta 
rungon prosessointipaikalle yhdistettiin hakkuulaitteen viennin ja puun kaa-
don ajanmenekkiin. Hakkuulaitteen vienti- sekä puun kaato- ja tuontiajan-
menekki oli tutkimuksessa keskimäärin 28,3 cmin/r. Talvella ja kesällä 
ajanmenekeissä ei ollut eroa (U=482,5; p=0,163).  
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Sekä talvella että kesällä parhaiten hakkuulaitteen vienti- sekä puun kaato- 
ja tuontiajanmenekkiä selitti kuusialikasvoksen tiheys (liite 4, kuva 23, kaa-
va 5): kun kuusialikasvoksen tiheys kasvoi, ajanmenekki hakkuulaitteen 
vientiin kaadettavan puun tyvelle sekä puun kaatoon ja tuontiin käsittelypai-
kalle lisääntyi. Muilla alikasvoksen määrää (alikasvoksen kokonaistiheys ja 
lehtipuualikasvoksen tiheys) ja kokoa kuvaavilla muuttujilla ei ollut tilastol-
lisesti merkitsevää yhteyttä hakkuulaitteen viennin sekä puun kaadon ja 
tuonnin ajanmenekkiin (liite 4).  
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KUVA 23. Kuusialikasvoksen tiheyden vaikutus hakkuulaitteen 
vienti- ja puun kaato- sekä tuontiajanmenekkiin. Kuvaan merkit-
ty ajanmenekki koealoittain talvella ja kesällä sekä laadittu ajan-
menekkifunktio (kaava 5). 

 
 
y = 25,0236 + 0,0013x    [5] 
missä 
y = hakkuulaitteen vienti- ja puun kaato- sekä tuontiajanmenekki, cmin/r 
x = kuusialikasvoksen tiheys, r/ha 
R2 = 0,24 
 
 
3.2.4 Karsinta ja katkonta 

Rungon karsinta- ja katkonta-ajanmenekkiyhtälöt laadittiin käsiteltävän 
rungon käyttöosan tilavuuden funktiona. Männylle karsinta- ja katkonta-
ajanmenekkimalli laadittiin rungon kokoon 300 dm3 asti (kuva 24, kaava 6). 
Tätä isompia mäntyrunkoja tutkimuksessa hakattiin vain 127 kappaletta.  
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KUVA 24. Käsiteltävän rungon käyttöosan tilavuuden vaikutus 
mäntyrungon karsinta- ja katkonta-ajanmenekkiin. Kuvaan mer-
kitty ajanmenekki rungoittain talvella ja kesällä sekä laadittu 
ajanmenekkifunktio (kaava 6). 
 

 
y = -136,3786 + 24,6666 × LN(x + 337,4164)  [6] 
missä  
y = mäntyrungon karsinta- ja katkonta-ajanmenekki, cmin/r 
x = rungon koko, dm3

R2 = 0,69 
 
Liitteessä 5 on esitetty myös karsinta- ja katkonta-ajanmenekkiyhtälö kuu-
selle ja koivulle. Kuusirunkoja tutkimuksessa hakattiin yhteensä runsaat 600 
ja koivurunkoja vain vajaa 200 kappaletta. 
 
3.2.5 Alikasvoksen raivaus 

Talvikoealoilla alikasvoksen raivausajanmenekki oli keskimäärin  
4,8 cmin/r. Kesäkoealoilla raivausajanmenekki oli runsaan yhden senttimi-
nuutin isompi (keskimäärin 5,9 cmin/r). Ero talven ja kesän välillä raivaus-
ajanmenekissä ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä (U=493,5; 
p=0,293). Sekä talvella että kesällä parhaiten hakkuulaitteella tehdyn alikas-
voksen raivauksen ajanmenekkiä selitti kuusialikasvoksen tiheys (talvi: 
r=0,683; p<0,001, kesä: r=0,634; p<0,001) (liite 4, kuva 25). Myös alikas-
voksen kokonaistiheydellä oli vaikutusta alikasvoksen raivausaikaan 
(r=0,387; p<0,001), mutta vaikutus oli pienempi kuin kuusialikasvoksen ti-
heyden vaikutus. Lehtipuualikasvoksen tiheydellä ei ollut tilastollisesti mer-
kitsevää yhteyttä alikasvoksen raivausajanmenekkiin (r=0,010; p=0,932) 
(liite 4). 
 
Kuusialikasvoksen tiheyden ohella talvella ja kesällä kuusialikasvoksen 
keskipituus vaikutti alikasvoksen raivausajanmenekkiin (talvi: r=0,516; 
p<0,001, kesä: r=0,452; p<0,05) (liite 4, kuva 25). Myös kokonaisalikas-
voksen keskipituudella oli merkittävä yhteys raivausajanmenekkiin 
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(r=0,383; p<0,001). Kokonaisalikasvoksen keskipituuden vaikutus raivaus-
aikaan oli vähäisempi kuin kuusialikasvoksen keskipituuden vaikutus. Kaa-
vassa 7 on kuvattu alikasvoksen raivausajanmenekkiyhtälö, jossa selittävinä 
tekijöinä ovat kuusialikasvoksen tiheys ja keskipituus.  
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KUVA 25. Kuusialikasvoksen tiheyden (ylh.) ja keskipituuden 
vaikutus alikasvoksen raivausajanmenekkiin. Kuvaan merkitty 
ajanmenekki koealoittain talvella ja kesällä sekä laadittu ajan-
menekkifunktio kuusialikasvoksen keskipituudella 1–4 m ja tut-
kimuksen kuusialikasvoksen keskitiheydellä 1 419 r/ha (kaava 
7). 

 
 
y = 1,3690 + 0,0526x1

0,5× x2   [7] 
missä 
y = alikasvoksen raivausajanmenekki, cmin/r 
x1 = kuusialikasvoksen tiheys, r/ha 
x2 = kuusialikasvoksen keskipituus, m 
R2 = 0,59 
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Kuusialikasvoksen kautta alikasvoksen raivausajoissa oli merkittävää eroa 
eri käsittelyvaihtoehtojen välillä: Raivaamattomilla koealoilla raivausajan-
menekki oli keskimäärin 8,5 cmin/r (kuva 26). Koealoilla, joissa ainespuu-
runkojen ympäriltä oli raivattu metrin säde, raivausajanmenekki oli keski-
määrin 6,7 cmin/r. Kun oli raivattu metrin säteen lisäksi muu hakkuuta hait-
taava alikasvos, raivausajanmenekki oli keskimäärin 5,2 cmin/r. Vastaavasti 
kun oli raivattu metrin säteen lisäksi yli metrin pituinen alikasvos, raivaus-
ajanmenekki oli keskimäärin 2,9 cmin/r. Totaaliraivatuilla koealoilla keski-
määräinen raivausaika oli 3,0 cmin/r (kuva 26).  
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KUVA 26. Alikasvoksen raivausaika käsittelyvaihtoehdoittain 
talvi- ja kesäkoealoilla keskimäärin (pylväät) sekä suurimmat ja 
pienimmät ajanmenekit kullakin käsittelyvaihtoehdolla. 
Käsittelyvaihtoehdot: 
1 = raivaamaton 
2 = metrin säde ainespuurunkojen ympäriltä raivattu 
3 = metrin säde ainespuurunkojen ympäriltä ja muu hakkuuta 

haittaava alikasvos raivattu, mutta pyritty jättämään kasva-
tettavaksi kelpaavia alikasvoskuusia 

4 = metrin säde ainespuurunkojen ympäriltä ja yli metrin pitui-
nen alikasvos raivattu 

5 = kaikki alikasvospuut raivattu. 
 
 
Raivaamattomilla koealoilla alikasvosta raivattiin keskimäärin lähes joka 
kolmatta runkoa hakatessa (kuva 27). Kun oli raivattu metrin säde ainespuu-
runkojen ympäriltä sekä muu hakkuuta haittaava alikasvos, alikasvosta rai-
vattiin keskimäärin joka viidennen puun hakkuun yhteydessä. Totaaliraiva-
tuilla koealoilla alikasvoksen raivausta oli keskimäärin joka kymmenennellä 
rungolla.  
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KUVA 27. Alikasvoksen raivauksen yleisyys (osuus niistä run-
goista, joiden hakkuun yhteydessä oli alikasvoksen raivausta) 
käsittelyvaihtoehdoittain talvi- ja kesäkoealoilla keskimäärin 
(pylväät) sekä suurimmat ja pienimmät osuudet kullakin käsitte-
lyvaihtoehdolla. 
Käsittelyvaihtoehdot: 
1 = raivaamaton 
2 = metrin säde ainespuurunkojen ympäriltä raivattu 
3 = metrin säde ainespuurunkojen ympäriltä ja muu hakkuuta 

haittaava alikasvos raivattu, mutta pyritty jättämään kasva-
tettavaksi kelpaavia alikasvoskuusia 

4 = metrin säde ainespuurunkojen ympäriltä ja yli metrin pitui-
nen alikasvos raivattu 

5 = kaikki alikasvospuut raivattu. 
 
 
3.2.6 Apuajat 

Hakkuussa apuaikoja (kasojen järjestely, hakkuutähteiden siirtäminen ja 
työn suunnittelu) oli keskimäärin 2,04 cmin/r.  
 
3.2.7 Lyhyet keskeytykset 

Lyhyitä – alle 15 minuuttia kestäneitä – keskeytyksiä oli keskimäärin 4,5 % 
tehoajasta. Kesällä lyhyitä keskeytyksiä oli enemmän (keskimäärin 6,8 % 
tehoajasta) kuin talvella (2,8 %); ero ei kuitenkaan ollut tilastollisesti mer-
kitsevä (U=511,0; p=0,289). Käsittelyvaihtoehdoittain lyhyiden keskeytys-
ten vaihteluväli oli 3,0–6,7 % tehoajasta. Ero lyhyissä keskeytyksissä käsit-
telyvaihtoehtojenkaan suhteen ei ollut tilastollisesti merkitsevä (χ2=1,54; 
p=0,820). 
 
Eniten keskeytysaikaa (47 %) kului kuljettajasta johtuviin keskeytyksiin 
(esim. ruokailu, lepo). Hakkuukoneen korjaus- ja huoltotöihin meni 44 % 
lyhyiden keskeytysten ajasta. Häiriöt (esim. teräketju pois terälaipalta) oli-
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vat syynä keskimäärin 9 %:iin lyhyistä keskeytyksistä. Häiriöiden osuus 
vaihteli käsittelyvaihtoehdoittain 5,7–12,9 %:n välillä. Häiriöaikojen osuu-
dessa ei ollut merkittävää eroa käsittelyvaihtoehtojen välillä (χ2=3,03; 
p=0,552).   
 
 
3.3 Metsäkuljetus 

3.3.1 Kuormaus 

Metsäkuljetuksen ajanmenekkiyhtälöiden laadinnasta rajattiin pois selvästi 
vajaat kuormat sekä ne kuormat, joissa ilmeni epäselvyyksiä. Metsäkulje-
tuksen aineistoksi muodostui 460,8 m3. Kuormia laskentaan tuli yhteensä 45 
kappaletta. Keskikuorman koko oli 9,8 m3. Talvella keskikuorman koko oli 
8,9 m3 ja kesällä 11,7 m3. 
  
Kuvassa 28 on esitetty ajouranvarsitiheyden vaikutus työpisteiden kokoon. 
Ajouranvarsitiheys laskettiin jakamalla kuljetettu puumäärä kuormausajossa 
ajettua sataa metriä kohden. Työpisteen koko määritettiin kaavalla 8. 
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KUVA 28. Ajouranvarsitiheyden vaikutus työpistekokoon. Ku-
vaan merkitty työpistekoot koealoittain talvella ja kesällä sekä 
laadittu yhtälö (kaava 8). 

 
 
y = 0,1050x 0,5    [8] 
missä 
y = työpisteen koko, m3

x = ajouranvarsitiheys, m3 / 100 m 
R2 = 0,96 
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Työpisteen koolla oli vuorostaan merkittävä vaikutus työpisteessä käytet-
tyyn kuormausaikaan (kuva 29). Varsinainen kuormausajanmenekki lasket-
tiin kaavalla 9.  
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KUVA 29. Työpisteen koon vaikutus varsinaiseen kuor-
mausajanmenekkiin. Kuvaan merkitty työpistekohtaiset ajan-
menekit talvella ja kesällä sekä laadittu ajanmenekkifunktio 
(kaava 9). 

 
y = 0,1546 + 1,2043x    [9] 
missä 
y = varsinainen kuormausajanmenekki työpisteessä, min 
x = työpisteen koko, m3

R2 = 0,90 
 
Varsinaisen kuormausajanmenekin lisäksi aikaa kului kuormauksen apuai-
koihin, joita olivat uudelleenkuormaus pyrittäessä tipauttamaan taakkaan 
tulleet alikasvospuut tai taakan mukana kuormaan tulleiden alikasvospuiden 
poistaminen kuormasta. Kuusialikasvoksen tiheydellä oli vaikutusta kuor-
mauksen apuaikaan (r=0,423; p<0,001). Lisäksi alikasvoksen kokonaisti-
heys vaikutti kuormauksen apujanmenekkiin (r=0,315; p<0,05). Alikasvok-
sen kokonaistiheyden vaikutus kuormauksen apuaikaan oli pienempi kuin 
kuusialikasvoksen tiheyden vaikutus. Ennakkoraivatun alikasvoksen tihey-
dellä ei ollut vaikutusta kuormauksen apuajanmenekkiin (r=0,049; 
p=0,721). Kuvassa 30 on esitetty kuusialikasvoksen tiheyden vaikutus 
kuormauksen apuajanmenekkiin (kaava 10).   
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KUVA 30. Kuusialikasvoksen tiheyden vaikutus kuormauksen 
apuajanmenekkiin. Kuvaan merkitty ajanmenekit koealoittain 
talvella ja kesällä sekä laadittu ajanmenekkifunktio (kaava 10). 

 
 
y = 0,0426 + 3,522×10-5x    [10] 
missä 
y = kuormauksen apuajanmenekki, min/m3

x = kuusialikasvoksen tiheys, r/ha 
R2 = 0,28 
 
3.3.2 Kuormausajo 

Kuvassa 31 on esitetty kuormausajoajanmenekki kuormausajomatkan funk-
tiona (kaava 11). Kuormausajomatka oli puolestaan riippuvainen ajouran-
varsitiheydestä (kuva 32, kaava 12). Varsinaisen kuormausajoajanmenekin 
lisäksi kuormausajon valmisteluihin ja päättämisiin kului keskimäärin 0,06 
min/kerta. Näitä apuaikoja esiintyi keskimäärin 18 %:ssa kuormausajoker-
roista.   
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KUVA 31. Kuormausajomatkan vaikutus varsinaiseen kuor-
mausajoaikaan. Kuvaan merkitty ajanmenekit siirtymisittäin tal-
vella ja kesällä sekä laadittu ajanmenekkifunktio (kaava 11). 
  

 
y = -0,3265 + 0,2681 × LN(x + 4,0114)   [11] 
missä  
y = varsinainen kuormausajoajanmenekki, min 
x = kuormausajomatka, m 
R2 = 0,45 
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KUVA 32. Ajouranvarsitiheyden vaikutus kuormausajomatkaan. 
Kuvaan merkitty ajomatkat koealoittain talvella ja kesällä sekä 
laadittu ajomatkafunktio (kaava 12). 
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y = 11,7765 / x 0,5     [12] 
missä  
y = kuormausajomatka, m 
x = ajouranvarsitiheys, m3 / 100 m 
R2 = 0,97 
 
3.3.3 Tyhjänäajo 

Kuvassa 33 on havainnollistettu tyhjänäajomatkan vaikutus varsinaiseen 
tyhjänäajoajanmenekkiin (kaava 13). Varsinaisen tyhjänäajoajanmenekin 
lisäksi tyhjänäajon valmisteluihin ja päättämisiin meni aikaa keskimäärin 
0,18 min/kerta. Tyhjänäajon apuaikoja esiintyi 43 %:ssa ajokerroista. 
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KUVA 33. Tyhjänäajomatkan vaikutus varsinaiseen tyhjänäajo-
ajanmenekkiin. Kuvaan merkitty ajanmenekki kuormittain talvel-
la ja kesällä sekä laadittu ajanmenekkifunktio (kaava 13).  
 

 
y = -97,5026 + 15,1036 × LN(x + 658,989)  [13] 
missä  
y = varsinainen tyhjänäajoajanmenekki, min 
x = tyhjänäajomatka, m 
R2 = 0,73 
 
3.3.4 Kuormattuna-ajo 

Kuormattuna-ajomatkan vaikutus varsinaiseen kuormausajoaikaan on esitet-
ty kuvassa 34 (kaava 14). Varsinaisen kuormausajoajan lisäksi aikaa kului 
kuormattuna-ajon valmisteluihin ja päättämisiin keskimäärin 0,19 min/kerta. 
Valmistelua ja päättämisiä esiintyi 33 %:ssa kuormattuna-ajokerroista. 
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KUVA 34. Kuormattuna-ajomatkan vaikutus varsinaiseen kuor-
mattuna-ajoajanmenekkiin. Kuvaan merkitty ajanmenekki kuor-
mittain talvella ja kesällä sekä laadittu ajanmenekkifunktio (kaa-
va 14).  
 

 
y = -74,0628 + 12,3751 × LN(x + 381,510)  [14] 
missä  
y = varsinainen kuormattuna-ajoajanmenekki, min 
x = kuormattuna-ajomatka, m 
R2 = 0,86 
 
 
3.3.5 Purkaminen 

Purkamiseen kului aikaa keskimäärin 0,91 min/m3.  
 
 
3.3.6 Lyhyet keskeytykset 

Talvella lyhyitä keskeytyksiä oli keskimäärin 4,8 % tehoajasta. Lyhyistä 
keskeytyksistä 83 % johtui kuljettajasta (kuljettajan ruokailu-, ym. tauot). 
Loput (17 %) lyhyistä keskeytyksistä aiheutuivat organisatorisista keskey-
tyksistä (yrittäjän puhelut kuljettajalle, korjuuesimiehen käynti työmaalla). 
Kesällä lyhyitä keskeytyksiä ei ollut.    
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3.4 Kuusialikasvoksen vaikutukset tuottavuuteen ja  
kustannuksiin 

3.4.1 Vaikutukset hakkuun tuottavuuteen 

Kuvassa 35 on esitetty hakkuun tuottavuus ensiharvennusmännikössä kuu-
sialikasvoksen tiheyden ja hakattavan rungon koon suhteen. Kuvassa 36 
tuottavuus on esitetty suhteellisena. Molemmissa kuvissa on oletettu, että 
kuusialikasvoksen keskipituus on 2 m. Tutkimuskoealoilla kuusialikasvok-
sen keskipituus oli keskimäärin 2,2 m ja kuusialikasvoksen tiheys oli kes-
kimäärin 1 419 r/ha. 2000-luvulla metsäteollisuusyritysten ja Metsähallituk-
sen koneellisesti korjaamissa ensiharvennusleimikoissa ainespuukertymä on 
ollut keskimäärin 44 m3/ha ja rungon keskikoko keskimäärin 84 dm3 (Met-
sätehon tilastot… 2001–2005).  
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KUVA 35. Hakkuun tehotuntituottavuus ensiharvennusmänni-
kössä hakattavan rungon koon ja kuusialikasvoksen tiheyden 
suhteen. Kuusialikasvoksen keskipituus 2,0 m. Ainespuukerty-
mä kasvaa 33 m3:sta/ha (rungon koko 40 dm3) 64 m3:iin/ha 
(150 dm3). 

 
 
Kun hakattavan rungon koko oli 80 dm3, ainespuukertymä 47 m3/ha ja kuu-
sialikasvoksen keskipituus 2 m, kuusialikasvostiheys 2 000 r/ha laski hak-
kuun tuottavuutta 13 % verrattuna tuottavuuteen ensiharvennusmännikössä, 
jossa ei ollut kuusialikasvosta (kuva 36). Kun kuusialikasvoksen tiheys kak-
sinkertaistui, eli oli 4 000 r/ha, hakkuun tuottavuus oli 19 % pienempi kuin 
leimikossa, jossa ei ollut kuusialikasvosta. Kuusialikasvostiheydellä 8 000 
r/ha hakkuun tuottavuus oli 28 % pienempi. Mitä pienempiä ainespuurunko-
ja hakattiin, sitä enemmän hakkuun tuottavuus pieneni kuusialikasvoksen 
tiheyden kasvaessa (kuva 36).  
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KUVA 36. Kuusialikasvoksen tiheyden suhteellinen vaikutus 
hakkuun tuottavuuteen ensiharvennusmännikössä. Kuusiali-
kasvoksen keskipituus 2,0 m. Ainespuukertymä kasvaa 33 
m3:sta/ha (rungon koko 40 dm3) 64 m3:iin/ha (150 dm3). 
 

 
Kuvasta 37 nähdään, että kuusialikasvoksen keskipituuden vaikutus hak-
kuun tuottavuuteen oli pienempi kuin kuusialikasvoksen tiheyden vaikutus: 
kuusialikasvoksen keskipituuden kasvu 1 metristä 4 metriin aiheutti noin 10 
%-yksikön vähennyksen tuottavuuteen, kun kuusialikasvoksen tiheys oli 
2 000 r/ha. Mitä pienempiä ainespuurunkoja hakattiin, sitä enemmän hak-
kuun tuottavuus pieneni kuusialikasvoksen keskipituuden kasvaessa.   
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KUVA 37. Kuusialikasvoksen keskipituuden suhteellinen vaiku-
tus hakkuun tuottavuuteen ensiharvennusmännikössä. Kuu-
sialikasvoksen tiheys 2 000 r/ha. Ainespuukertymä kasvaa 33 
m3:sta/ha (rungon koko 40 dm3) 64 m3:iin/ha (150 dm3). 
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3.4.2 Vaikutukset metsäkuljetuksen tuottavuuteen 

Kuvassa 38 on esitetty metsäkuljetuksen tehotuntituottavuus eri ajouranvar-
sitiheyksillä (hakkuukertymillä) ensiharvennusmännikössä kuusialikasvok-
sen tiheyden suhteen. Kuormakoko on tutkimuksessa toteutunut (9,8 m3). 
Metsäkuljetusmatka on 250 m. Kuvassa 39 on havainnollistettu kuusialikas-
voksen tiheyden suhteellinen vaikutus metsäkuljetuksen tuottavuuteen 
ajouranvarsitiheyksillä 12,1–27,0 m3 / 100 m. 
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KUVA 38. Metsäkuljetuksen tehotuntituottavuus ensiharven-
nusmännikössä kuusialikasvoksen tiheyden ja ajouranvarsiti-
heyden (suluissa hakkuukertymän) suhteen. Metsäkuljetusmat-
ka 250 m. Kuormakoko 9,8 m3.  
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KUVA 39. Kuusialikasvoksen tiheyden suhteellinen vaikutus 
metsäkuljetuksen tuottavuuteen ensiharvennusmännikössä. 
Metsäkuljetusmatka 250 m. Kuormakoko 9,8 m3.  
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Kuvasta 39 nähdään, että kuusialikasvoksen tiheyden vaikutus metsäkulje-
tuksen tuottavuuteen oli huomattavasti vähäisempi kuin hakkuun tuottavuu-
teen: kun kuusialikasvoksen tiheys oli 2 000 r/ha, metsäkuljetuksen tuotta-
vuus oli vain runsaan prosentin verran pienempi kuin ensiharvennusmänni-
kössä, jossa kuusialikasvosta ei ollut. Metsäkuljetuksen tuottavuus oli vasta 
5 % pienempi, kun kuusialikasvoksen tiheys oli 8 000 r/ha (kuva 39). Tuot-
tavuuden lasku oli sitä merkittävämpää, mitä isompi ajouranvarsitiheys 
(hakkuukertymä) oli. 
 
3.4.3 Vaikutukset korjuutyön kustannuksiin 

Kuvassa 40 on esitetty hehtaarikohtaiset hakkuutyön lisäkustannukset kuu-
sialikasvostiheyden ollessa 2 000–12 000 r/ha, kun hakkuu tehdään keski-
raskaalla (käyttötuntikustannukset 78 €/h) ja pienellä (68 €/h) hakkuuko-
neella. Kuvasta 40 havaitaan, että pienillä rungon ko’oilla (40–60 dm3) ja 
isoilla kuusialikasvostiheyksillä (8 000–12 000 r/ha) kuusialikasvoksen ti-
heyden aiheuttamat hehtaarikohtaiset hakkuutyön lisäkustannukset nousivat 
korkeiksi (250–400 euroon/ha), kun käytettiin keskiraskasta hakkuukonetta.  
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KUVA 40. Kuusialikasvoksen tiheyden aiheuttamat hehtaarikohtaiset 
hakkuutyön lisäkustannukset, kun käytetään keskiraskasta (käyttötun-
tikustannukset 78 €/h) ja pientä (68 €/h) hakkuukonetta. Kuusialikas-
voksen keskipituus 2,0 m. Ainespuukertymä kasvaa 33 m3:sta/ha 
(rungon koko 40 dm3) 64 m3:iin/ha (150 dm3). 
 

 
Kuusialikasvoksen keskipituuden kasvun 1 metristä 4 metriin aiheuttamat 
hakkuutyön lisäkustannukset olivat 75 €/ha, kun käytettiin keskiraskasta 
hakkuukonetta ja poistettava puusto oli kooltaan 80 dm3 (kuva 41). Kun 
hakkuussa käytettiin keskiraskaan hakkuukoneen sijasta pientä hakkuu-
konetta, hakkuutyön lisäkustannukset olivat runsaat 10 % pienemmät. 
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KUVA 41. Kuusialikasvoksen keskipituuden aiheuttamat heh-
taarikohtaiset hakkuutyön lisäkustannukset, kun käytetään kes-
kiraskasta (78 €/h) ja pientä (68 €/h) hakkuukonetta. Kuusiali-
kasvoksen tiheys 2 000 r/ha. Ainespuukertymä kasvaa 33 
m3:sta/ha (rungon koko 40 dm3) 64 m3:iin/ha (150 dm3). 

 
 
Kuva 42 osoittaa, että metsäkuljetuksessa kuusialikasvoksen tiheyden ai-
heuttamat lisäkustannukset olivat melko pienet verrattuna kuusialikasvoksen 
tiheyden aiheuttamiin lisäkustannuksiin hakkuussa (vrt. kuvat 40 ja 41). 
Ajouranvarsitiheyden (ja hakkuukertymän) nousu kasvatti hehtaarikohtaisia 
lisäkustannuksia metsäkuljetuksessa (kuva 42). 
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KUVA 42. Kuusialikasvoksen tiheyden aiheuttamat hehtaarikoh-
taiset metsäkuljetustyön lisäkustannukset ajouranvarsitiheyden 
(suluissa hakkuukertymän) suhteen. Metsäkuljetusmatka 250 m. 
Kuormakoko 9,8 m3. Keskiraskaan kuormatraktorin käyttötunti-
kustannukset 53 €/h. 
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3.5 Korjuujälki 

3.5.1 Jäävä puusto 

Tuotantopuustoa (d1,3≥ 70 mm) aikatutkimuskoealoille jäi keskimäärin 654 
r/ha. Vaihteluväli koealoittain oli 325–1 050 r/ha. Talvikoealoilla jäävän 
puuston määrä oli keskimäärin 641 r/ha ja kesäkoealoilla 672 r/ha. Ero jää-
vän puuston määrässä ei ollut merkitsevä talvi- ja kesäkoealojen välillä 
(U=549,5; p=0,548). Jäävän puuston määrässä ei ollut myöskään merkittä-
vää eroa, kun hakattiin eri tavoin raivattuja koealoja (χ2=0,97; p=0,914). 
 
Valtapituudet kesällä korjatuissa leimikoissa olivat 15,1–19,6 m ja pohja-
pinta-alat olivat leimikoittain 12,0–15,0 m2/ha. Talvikoealoilta ei pohjapin-
ta-aloja mitattu.  
 
Kesäkoealoilla jäävän tuotantopuuston määrä kasvoi mentäessä ajouran kes-
kilinjalta tutkimuskoealan reunoja kohti (kuva 43). Talvikoealoilla jäävä 
puusto jakautui tasaisemmin: talvella eniten puustoa jäi vyöhykkeille, jotka 
olivat 3,3–6,7 m:n etäisyydellä ajouran keskilinjasta.  
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KUVA 43. Jäävän tuotantopuuston jakautuminen tutkimus-
koealoilla talvella ja kesällä. 

 
 
3.5.2 Puustovauriot 

Vauriopuita koealoille tuli keskimäärin 28 r/ha vaihteluvälin ollessa 0–100 
r/ha. Kesällä kuusialikasvoksen tiheyden kasvu nosti merkittävästi puusto-
vaurioiden määrää (r=0,472; p<0,05) (liite 6). Talvella tätä yhteyttä ei ha-
vaittu (r=-0,190; p=0,240). 
   
Puustovaurioista valtaosa (97 %) oli runkovaurioita. Juurivaurioita oli 3 %. 
Runkovaurioista pääosa (76 %) oli pintavaurioita, ja syvävaurioita oli 24 %. 
Kesällä runkovauriot olivat lähes yksinomaan pintavaurioita (97 %). Talvel-
la pintavaurioiden osuus oli 60 % runkovaurioista.  
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Kesällä puustovauriot olivat kooltaan selvästi isompia kuin talvella: Kesällä 
yli puolet (52 %) runkovaurioista oli kooltaan 30–60 cm2. Talvella 58 % 
runkovaurioista oli kooltaan alle 30 cm2. Talvella puustovauriot sijaitsivat 
pääosin ajourien varsilla (kuva 44). Kesällä puustovaurioita oli eniten vyö-
hykkeellä 6,7–10,0 m ajouran keskilinjasta. 
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KUVA 44. Puustovaurioiden (runko- ja juurivauriot) jakaantumi-
nen aikatutkimuskoealoilla talvella ja kesällä. 

 
 
Vaurioprosentti (vauriopuiden osuus jäävästä puustosta) tutkimuskoealoilla 
oli keskimäärin 4,2 %. Runsaalta joka kolmannelta koealalta ei löytynyt yh-
tään vaurioitunutta ainespuuta. Vastaavasti runsaalla joka kahdeksannella 
koealalla vaurioprosentti oli yli 10 %.  
 
Talvikoealoilla vaurioprosentti (3,7 %) oli jonkin verran pienempi kuin ke-
säkoealoilla (5,1 %) (kuva 45). Vaurioprosentin suuren vaihteluvälin vuoksi 
ero vaurioprosentissa talven ja kesän välillä ei kuitenkaan ollut tilastollisesti 
merkitsevä (U=370,5; p=0,073). Kun puuta korjattiin totaaliraivatuilta koe-
aloilta kesällä, vaurioprosentti oli selvästi pienempi kuin korjattaessa puuta 
muilta koealoilta kesällä (kuva 45). Kesällä kaikilta raivaamattomilta koe-
aloilta sekä jokaiselta koealalta, joista oli raivattu vain metrin säde aines-
puurunkojen ympäriltä, löytyi vaurioitunut puu (kuva 45). Alikasvoksen ti-
heydellä, sen koolla tai käytetyllä raivaustavalla ei ollut vaikutusta vaurio-
prosenttiin (liite 6).  
 
Jäävän puuston tiheydellä ei myöskään ollut vaikutusta vaurioprosenttiin 
(r=0,058; p=0,648) (liite 7). Tutkimuksessa poistuman tiheydellä oli sen si-
jaan selvä yhteys vaurioprosenttiin (r=0,356; p<0,01). Harvennusvoimak-
kuuden kasvu nosti myös vaurioprosenttia (r=0,397; p<0,001). 
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KUVA 45. Vaurioprosentit käsittelyvaihtoehdoittain talvi- ja ke-
säkoealoilla keskimäärin (pylväät) sekä suurimmat ja pienimmät 
vaurioprosentit kullakin käsittelyvaihtoehdolla. 
Käsittelyvaihtoehdot: 
1 = raivaamaton 
2 = metrin säde ainespuurunkojen ympäriltä raivattu 
3 = metrin säde ainespuurunkojen ympäriltä ja muu hakkuuta 

haittaava alikasvos raivattu, mutta pyritty jättämään kasva-
tettavaksi kelpaavia alikasvoskuusia 

4 = metrin säde ainespuurunkojen ympäriltä ja yli metrin pitui-
nen alikasvos raivattu 

5 = kaikki alikasvospuut raivattu. 
 
 
3.5.3 Ajouran leveys ja ajourapainaumat 

Ajouran leveys oli aikatutkimuskoealoilla keskimäärin 4,37 m (kuva 46). 
Joka kolmannella tutkimuskoealalla ajouran leveys ylitti 4,5 m:n. Kesä-
koealoilla ajouran leveys oli isompi (4,56 m) kuin talvikoealoilla (4,23 m) 
(U=389,5; p<0,05). Korjattaessa puuta eri tavoin raivatuilta koealoilta 
ajouranleveydessä ei ollut merkittävää eroa (χ2=4,58; p=0,334).    
 
Yli 10 cm syviä ajourapainaumia oli vain neljällä aikatutkimuskoealalla. 
Yksittäiset painaumamatkat olivat 1–7 m. Yli 10 cm syvien ajoura-
painaumien osuus oli keskimäärin 0,39 %. 
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KUVA 46. Ajouran leveydet käsittelyvaihtoehdoittain talvella ja 
kesällä keskimäärin (pylväät) sekä suurimmat ja pienimmät 
ajouran leveydet kullakin käsittelyvaihtoehdolla. 
Käsittelyvaihtoehdot: 
1 = raivaamaton 
2 = metrin säde ainespuurunkojen ympäriltä raivattu 
3 = metrin säde ainespuurunkojen ympäriltä ja muu hakkuuta 

haittaava alikasvos raivattu, mutta pyritty jättämään kasva-
tettavaksi kelpaavia alikasvoskuusia 

4 = metrin säde ainespuurunkojen ympäriltä ja yli metrin pitui-
nen alikasvos raivattu 

5 = kaikki alikasvospuut raivattu. 
 
 
3.5.4 Kasvu- ja laatutappiot 

Tehdyn ensiharvennuksen aiheuttamat, nykyarvoon diskontatut kasvu- ja 
laatutappiot jäävälle puustolle olivat aikatutkimuskoealoilla keskimäärin 77 
€/ha (kuva 47). Kesäaikaisten korjuutöiden aiheuttamat kasvu- ja laatutap-
piot (99 €/ha) olivat selvästi korkeammat kuin talviaikaisten korjuutöiden 
aiheuttamat kasvu- ja laatutappiot (63 €/ha) (U=269,5; p<0,01). Alikasvok-
sen tiheydellä, sen koolla tai käytetyllä raivaustavalla ei ollut merkittävää 
vaikutusta kasvu- ja laatutappioihin (liite 6).    
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KUVA 47. Ensiharvennuksen aiheuttamat, nykyarvoon diskon-
tatut kasvu- ja laatutappiot jäävälle puustolle käsittelyvaihtoeh-
doittain talvella ja kesällä keskimäärin (pylväät) sekä suurimmat 
ja pienimmät tappiot kullakin käsittelyvaihtoehdolla. 
Käsittelyvaihtoehdot: 
1 = raivaamaton 
2 = metrin säde ainespuurunkojen ympäriltä raivattu 
3 = metrin säde ainespuurunkojen ympäriltä ja muu hakkuuta 

haittaava alikasvos raivattu, mutta pyritty jättämään kasva-
tettavaksi kelpaavia alikasvoskuusia 

4 = metrin säde ainespuurunkojen ympäriltä ja yli metrin pitui-
nen alikasvos raivattu 

5 = kaikki alikasvospuut raivattu. 
 
 
3.6 Ennakkoraivauksen kannattavuusrajat 

Korjattaessa ensiharvennuspuuta ”keskimääräisistä” korjuuoloista – aines-
puukertymä 44 m3/ha ja rungon koko 84 dm3 – keskiraskaan hakkuukoneen 
(78 €/h) ja kuormatraktorin (53 €/h) muodostamalla korjuuketjulla ensihar-
vennusmännikkö olisi kannattavaa käydä raivaamassa, kun keskipituudel-
taan kahden metrin kuusialikasvoksen tiheys ylittää 6 200 r/ha (kuva 48). 
Kun kuusialikasvoksen keskipituus oli 3 m, ennakkoraivausraja siirtyi 
alemmaksi, 2 200 runkoon/ha. Keskipituudeltaan neljän metrin kuusialikas-
voksella ennakkoraivausraja oli 1 200 r/ha. Kun kuusialikasvoksen keskipi-
tuus oli 1 m, leimikkoa ei ollut kokonaistaloudellisesti perusteltua ennakko-
raivata (ennakkoraivauskustannuskäyrä ja korjuutyön lisäkustannuskäyrä 
eivät leikanneet).   
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KUVA 48. Kuusialikasvoksen tiheyden ja keskipituuden aiheut-
tamat lisäkustannukset ensiharvennusmännyn korjuutyössä 
(hakkuu ja metsäkuljetus) sekä ennakkoraivauskustannukset 
(metrin säde ja muu hakkuuta haittaava alikasvos raivattu) kuu-
sialikasvoksen tiheyden suhteen. 
Hakkuussa keskiraskas (käyttötuntikustannukset 78 €/h) ja pieni 
(68 €/h) hakkuukone. Metsäkuljetuksessa keskiraskas kuorma-
traktori (53 €/h). Hakattavan rungon koko 84 dm3 ja ainespuu-
kertymä 44 m3/ha. 
Ennakkoraivaus on kokonaistaloudellisesti perusteltua, kun kor-
juutyön lisäkustannuskäyrä ylittää ennakkoraivauskustannus-
käyrän. 

 Ennakkoraivaus ei ole kokonaistaloudellisesti perusteltua, koska 
ennakkoraivauskustannuskäyrä ei leikkaa korjuutyön lisäkustannus-
käyrää. 
 

 
Kun hakkuussa käytettiin pientä hakkuukonetta – ja oletettiin, että pienen 
hakkuukoneen tuottavuustaso sekä kuusialikasvoksen aiheuttama tuottavuu-
den heikkeneminen on samanlainen kuin se oli harvennuskoneilla ja keski-
raskailla hakkuukoneilla tutkimuksessa, ennakkoraivausrajat nousivat jon-
kin verran kuusialikasvoksen keskipituuksilla 3 ja 4 m (kuva 48). Kuusiali-
kasvoksen keskipituuksilla 1 ja 2 m ennakkoraivaus ei ollut kokonaistalou-
dellisesti perusteltua. 
 
Ennakkoraivausrajat laskettiin myös muihin kuin ”keskimääräisiin” (rungon 
koko 84 dm3 ja ainespuukertymä 44 m3/ha) korjuuoloihin. Taulukossa 2 on 
kuvattu ennakkoraivausrajat, kun käytettiin keskiraskasta korjuuketjua. Tau-
lukossa 3 on esitetty ennakkoraivausrajat, kun hakkuussa käytettiin keski-
raskaan hakkuukoneen sijasta pientä hakkuukonetta. Liitteessä 8 on kuvattu 
ennakkoraivausrajat, kun hakkuu tehtiin harvennuskoneella, jonka käyttö-
tuntikustannukset olivat 74 €/h.  
 
Ennakkoraivausrajataulukkojen 2 ja 3 sanoma on se, että kun kuusialikas-
voksen tiheys ja pituus sekä ainespuun hakkuukertymä kasvoivat, oli talou-
dellisesti kannattavaa raivata ensiharvennusmännikkö, jossa oli melko pie-
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niäkin kuusialikasvostiheyksiä. Kun hakattavan puuston järeys kasvoi, en-
nakkoraivausrajat nousivat. Samoin kävi, jos hakkuussa käytettiin keskiras-
kaan hakkuukoneen sijasta pientä hakkuukonetta edellyttäen, että kuusiali-
kasvoksen vaikutus niiden tuottavuuteen on samanlainen kuin se oli harven-
nuskoneilla ja keskiraskailla hakkuukoneilla tutkimuksessa. Kun ensihar-
vennuspuuta korjattiin tavanomaisissa korjuuoloissa (rungon keskikoko: 
50–100 dm3, ainespuukertymä: 30–60 m3/ha), ennakkoraivausrajat vaihteli-
vat neljästä sadasta alikasvoskuusesta yli 10 000 alikasvoskuuseen hehtaa-
rilla. 
 
 
TAULUKKO 2. Ennakkoraivausrajat (kuusialikasvospuuta hehtaarilla) ensi-
harvennusmänniköihin, kun kuusialikasvoksen keskipituus 1–4 m. Korjuu 
keskiraskailla metsäkoneilla, joiden käyttötuntikustannukset: 78 €/h hak-
kuukone ja 53 €/h kuormatraktori.  
Ennakkoraivaus ei ole kokonaistaloudellisesti perusteltua, kun kuusialikas-
voksen tiheys on pienempi kuin taulukossa esitetty.  
Ennakkoraivaus on kokonaistaloudellisesti perusteltua, kun kuusialikasvok-
sen tiheys on taulukossa esitettyä suurempi. 
 
 Ennakkoraivausrajaa ei määritetty, koska ainespuurunkojen poistuma ensiharvennusleimikossa  

hyvin pieni (≤ 200 r/ha) tai suuri (≥ 1 600 r/ha). 

 Ennakkoraivaus kokonaistaloudellisesti kannattavaa, kun kuusialikasvoksen tiheys < 1 000 r/ha. 

 Ennakkoraivaus kokonaistaloudellisesti kannattavaa, kun kuusialikasvoksen tiheys 1 000 – 6 000 r/ha. 

 Ennakkoraivaus kokonaistaloudellisesti kannattavaa, kun kuusialikasvoksen tiheys 6 001 – 12 000 r/ha. 

 Ennakkoraivaus kokonaistaloudellisesti kannattavaa, kun kuusialikasvoksen tiheys > 12 000 r/ha. 

 Ennakkoraivaus ei kokonaistaloudellisesti kannata (korjuutyön lisäkustannus- ja ennakkoraivaus-
kustannuskäyrät eivät leikkaa). 

 
 
  
Kuusialikasvoksen keskipituus 1 m 

Ainespuukertymä, m3/ha Rungon koko, 
dm3 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

40  5 200 2 200 1 400 1 000     
50   4 000 2 200 1 600 1 200    
60   8 200 3 400 2 200 1 600 1 200 1 000  
70    5 600 3 200 2 200 1 600 1 200 1 000 
80    10 800 4 600 2 800 2 200 1 600 1 400 
90     7 000 4 000 2 800 2 000 1 600 

100     13 000 5 400 3 400 2 600 2 000 
110      7 800 4 600 3 200 2 400 
120      12 600 6 000 4 000 3 000 
130       8 400 5 000 3 600 
140       13 200 6 600 4 400 
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Kuusialikasvoksen keskipituus 2 m 

Ainespuukertymä, m3/ha Rungon koko, 
dm3 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

40  1 800 1 000 600 400     
50  3 600 1 600 1 000 600 600    
60   2 400 1 400 1 000 800 600 400  
70   4 200 2 000 1 200 1 000 800 600 600 
80   10 000 2 800 1 800 1 200 1 000 800 600 
90    4 400 2 400 1 600 1 200 1 000 800 

100    8 200 3 200 2 000 1 400 1 200 1 000 
110     4 400 2 600 1 800 1 400 1 000 
120     7 200 3 400 2 200 1 600 1 200 
130      4 400 2 800 2 000 1 600 
140      6 400 3 400 2 400 1 800 

 
 

Kuusialikasvoksen keskipituus 3 m 
Ainespuukertymä, m3/ha Rungon koko, 

dm3 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
40 2 800 1 000 600 400 200     
50  1 600 800 600 400 400    
60  2 600 1 200 800 600 400 400 200  
70  6 000 1 800 1 000 600 600 400 400 400 
80   2 600 1 400 800 600 600 400 400 
90   4 200 1 800 1 200 800 600 600 400 

100    2 400 1 400 1 000 800 600 600 
110    3 600 1 800 1 200 1 000 800 600 
120    5 800 2 400 1 600 1 200 800 800 
130     3 200 1 800 1 400 1 000 800 
140     4 400 2 400 1 600 1 200 1 000 

 
 

Kuusialikasvoksen keskipituus 4 m 
Ainespuukertymä, m3/ha Rungon koko, 

dm3 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
40 1 400 600 400 200 200     
50 3 000 800 600 400 200 200    
60  1 400 800 400 400 200 200 200  
70  2 200 1 000 600 400 400 200 200 200 
80  3 800 1 400 800 600 400 400 200 200 
90   1 800 1 000 600 600 400 400 400 

100   2 600 1 400 800 600 400 400 400 
110   4 400 1 600 1 000 800 600 400 400 
120    2 200 1 200 1 000 600 600 400 
130    3 000 1 600 1 000 800 600 600 
140    4 400 2 000 1 200 1 000 800 600 
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TAULUKKO 3. Ennakkoraivausrajat (kuusialikasvospuuta hehtaarilla) ensi-
harvennusmänniköihin, kun kuusialikasvoksen keskipituus 1–4 m. Hakkuu 
pienellä hakkuukoneella (68 €/h). 
Kuusialikasvoksen keskipituus 1 m 

Ainespuukertymä, m3/ha Rungon koko, 
dm3 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

40  10 200 3 200 1 800 1 200     
50   6 600 3 000 2 000 1 400    
60    5 200 3 000 2 000 1 600 1 200  
70    11 000 4 600 3 000 2 200 1 600 1 400 
80     7 600 4 200 2 800 2 200 1 800 
90     18 200 6 000 3 800 2 800 2 200 

100      9 800 5 200 3 600 2 600 
110      21 000 7 400 4 600 3 400 
120       11 600 6 200 4 200 
130       29 000 8 400 5 400 
140        13 000 6 800 

 
Kuusialikasvoksen keskipituus 2 m 

Ainespuukertymä, m3/ha Rungon koko, 
dm3 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

40  2 600 1 200 800 600     
50  7 400 2 200 1 200 800 600    
60   3 800 1 800 1 200 1 000 800 600  
70   10 400 2 800 1 800 1 200 1 000 800 600 
80    4 800 2 400 1 600 1 200 1 000 800 
90    12 000 3 600 2 200 1 600 1 200 1 000 

100     5 400 2 800 2 000 1 400 1 200 
110     11 600 4 000 2 600 1 800 1 400 
120      5 800 3 200 2 200 1 800 
130      10 400 4 200 2 800 2 000 
140       6 000 3 400 2 400 

 
Kuusialikasvoksen keskipituus 3 m 

Ainespuukertymä, m3/ha Rungon koko, 
dm3 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

40 6 000 1 200 600 400 400     
50  2 200 1 000 600 400 400    
60  5 200 1 600 1 000 600 600 400 400  
70   2 600 1 400 800 600 600 400 400 
80   4 800 2 000 1 200 800 600 600 400 
90    2 800 1 600 1 000 800 600 600 

100    4 400 2 000 1 400 1 000 800 600 
110     2 800 1 800 1 200 1 000 800 
120     4 000 2 200 1 600 1 200 1 000 
130     7 000 2 800 1 800 1 400 1 000 
140      3 800 2 200 1 600 1 200 

 
Kuusialikasvoksen keskipituus 4 m 

Ainespuukertymä, m3/ha Rungon koko, 
dm3 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

40 2 000 800 400 400 200     
50  1 200 600 400 400 200    
60  2 000 1 000 600 400 400 200 200  
70  4 000 1 400 800 600 400 400 200 200 
80   2 000 1 000 800 600 400 400 400 
90   3 000 1 400 1 000 600 600 400 400 

100   6 400 2 000 1 200 800 600 600 400 
110    2 600 1 400 1 000 800 600 600 
120    4 000 1 800 1 200 1 000 800 600 
130     2 400 1 400 1 000 800 600 
140     3 200 1 800 1 200 1 000 800 
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3.7 Kuljettajahaastattelut 

Hakkuukoneen kuljettajat asettivat viiden koealan sarjat paremmuusjärjes-
tykseen hakkuun kannalta (1.=paras … 5.=heikoin):  

1. Käsittelyvaihtoehto 5 (kaikki alikasvospuut raivattu) 
2. Käsittelyvaihtoehto 4 
3. Käsittelyvaihtoehto 3 
4. Käsittelyvaihtoehto 2 
5. Käsittelyvaihtoehto 1 (raivaamattomat koealat). 

 
Kun hakattiin raivaamattomia koealoja, hakkuukoneen kuljettajat sanoivat 
useimmiten, että koealalla ollut alikasvos haittasi runsaasti hakkuutyötä 
(kuva 49). Myös kun oli raivattu vain metrin säde ainespuurunkojen ympä-
riltä, hakkuukoneen kuljettajien mielestä alikasvoksesta oli runsaasti haittaa 
hakkuulle (kuva 49).  
 
Kun oli raivattu metrin säteen lisäksi muu hakkuuta haittaava alikasvos tai 
yli metrin pituinen alikasvos, koealalla ollut alikasvos haittasi pääosin vähän 
hakkuuta; kun oli poistettu metrin säteen lisäksi yli metrin pituinen alikas-
vos, alikasvoksen haitta oli jonkin verran pienempi (kuva 49). Totaaliraiva-
tuilla koealoilla alikasvos ei haitannut lainkaan hakkuutyötä kuljettajien 
mielestä.  
 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

1 2 3 4 5

O
su

us
 k

oe
al

oi
st

a,
 %

Ei haitannut

Haittasi vähän

Haittasi runsaasti

 
KUVA 49. Alikasvoksen aiheuttama haitta hakkuutyölle käsitte-
lyvaihtoehdoittain aikatutkimuksissa mukana olleiden hakkuu-
koneen kuljettajien arvioimana.  
Käsittelyvaihtoehdot: 
1 = raivaamaton 
2 = metrin säde ainespuurunkojen ympäriltä raivattu 
3 = metrin säde ainespuurunkojen ympäriltä ja muu hakkuuta 

haittaava alikasvos raivattu, mutta pyritty jättämään kasva-
tettavaksi kelpaavia alikasvoskuusia 

4 = metrin säde ainespuurunkojen ympäriltä ja yli metrin pitui-
nen alikasvos raivattu 

5 = kaikki alikasvospuut raivattu. 
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Talvikoealoista keskimäärin 44 %:lla alikasvos ei haitannut hakkuukoneen 
kuljettajien työtä. Kesäkoealoista keskimäärin 27 %:lla alikasvoksesta ei 
ollut haittaa hakkuussa kuljettajien mielestä. Vastaavasti kesäkoealoilla kes-
kimäärin vajaalla kolmanneksella (30 %) kuljettajat kokivat alikasvoksen 
haitanneen runsaasti hakkuutyötä. Talvikoealoista vain keskimäärin runsaal-
la joka kymmenellä (12 %) koealalla kuljettajat sanoivat alikasvoksen hai-
tanneen runsaasti hakkuutyötä. 
 
Talvikoealoista keskimäärin puolella raivaus ei ollut sopiva hakkuun kan-
nalta kuljettajien mielestä; kuljettajat sanoivat, että raivaus oli liian lievä. 
Toisaalta keskimäärin puolella talvikoealoista raivaus oli kuljettajien mie-
lestä sopiva hakkuun kannalta. Kesäkoealoista vain keskimäärin runsaalla 
kolmanneksella (37 %) raivaus oli kuljettajien mielestä sopiva.   
 
Kun raivattiin metrin säde ainespuurunkojen ympäriltä, raivaus oli sopiva 
hakkuun kannalta keskimäärin 18 %:lla koealoista kuljettajien mielestä. Kun 
raivattiin metrin säteen lisäksi muu hakkuuta haittaava alikasvos, kuljettajat 
arvioivat, että raivaus oli sopiva hakkuun kannalta keskimäärin 40 %:lla 
koealoista. Kun raivattiin metrin säteen lisäksi yli metrin pituinen alikasvos, 
raivaus oli sopiva, hyvä keskimäärin 60 %:lla koealoista kuljettajien mieles-
tä. Kaikilla totaaliraivatuilla koealoilla raivaus oli hakkuukoneen kuljettaji-
en mielestä sopiva. Kun raivaus ei ollut hyvä, sopiva, pääsyy oli liian lievä 
raivaus. 
 
Hakkuukoneen kuljettajat kuvasivat alikasvoksen hyvää, sopivaa ennakko-
raivausta seuraavasti: 

− Kun vesakko on pidempää, raivaus saisi olla parempaa. 
− Talvikorjuussa alikasvoskuuset pois, ohut lehtipuuvesa ei niinkään hait-

taa. Kesäaikaisessa korjuussa myös lehtipuu olisi poistettava. 
− Kaikki pois. 
− Alikasvoskuusesta pitäisi päästä eroon. 
− Kaikki alimittaiset puut saisi ottaa pois.  
− Kaikki pois paitsi luonnon monimuotoisuuden kannalta tarpeelliset. 
 
Keskimäärin runsas kolmannes aikatutkimuksissa mukana olleiden hakkuu-
koneen kuljettajien vuonna 2004 hakkaamista ensiharvennusleimikoista ei 
ollut ennakkoraivattu (kuva 50). Osin ei ollut raivaustarvetta, koska alikas-
vos oli ollut vähäistä. Valtaosin kuitenkin raivaustarvetta olisi ollut, mutta 
ennakkoraivausta ei ollut tehty kuljettajien mukaan. 
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KUVA 50. Ennakkoraivauksen toteutus aikatutkimuksissa mu-
kana olleiden hakkuukoneen kuljettajien vuonna 2004 hakkaa-
milla ensiharvennuksilla kuljettajien itsensä arvioimana.  

 
 
Toisaalta keskimäärin runsas neljännes ensiharvennusleimikoista oli raivattu 
hyvin kuljettajien mukaan (kuva 50). Joka kahdeksas ensiharvennusleimik-
ko oli ennakkoraivattu, mutta kuljettajien mukaan raivaus oli tehty tarpeet-
toman voimakkaana, eli oli raivattu liikaa. Kuljettajat arvioivat, että keski-
määrin viidenneksellä vuonna 2004 hakatuista ensiharvennusleimikoista 
raivaus oli tehty liian lievänä (kuva 50). 
 
Kuljettajat arvioivat, että heidän vuonna 2004 hakkaamillaan esiharvennuk-
silla keskimäärin puolella alikasvos ei haitannut hakkuutyötä. Kuljettajien 
mukaan keskimäärin 23 %:lla alikasvos haittasi vähän hakkuutyötä ja  
27 %:lla alikasvos haittasi runsaasti hakkuuta vuonna 2004. 
 
 
 
4 TARKASTELU 

4.1 Aineisto 

Tehty tutkimus on laajin alikasvoksen vaikutuksia puunkorjuussa käsittelevä 
tutkimus, mitä tähän mennessä on tehty: Tutkimuskoealoja oli yhteensä 85, 
joista tosin vain 70 käytettiin korjuun aikatutkimuksiin. Tutkimuskoealoista 
kymmenellä korjuuta ei pystytty tutkimaan, koska leimikon maasto ei olisi 
kantanut korjuukoneita. Viisi koealaa jäi korjaamatta tutkimuksessa, koska 
ne oli korjattu vahingossa ennen aikatutkimuksia. Tutkimuksessa hakattiin 
yhteensä 678 m3. Metsäkuljetuksen aineistoksi muodostui 461 m3. Mallin-
nuksessa käytettyä aineistoa voidaan luonnehtia laajaksi verrattaessa sitä 
aiempiin ensiharvennuspuun hakkuun ja metsäkuljetuksen aikatutkimuksiin 
(esim. Kuitto ym. 1994, Rajamäki ym. 1996, Ryynänen ja Rönkkö 2001, 
Tahvanainen 2001a, 2001b, Väkevä ym. 2001, Korpunen 2005). 
 
Tutkimuskoealojen puusto oli mäntyvaltaista: hakatusta puumäärästä yli 90 
% oli mäntyä. Tämän vuoksi kerättyä aineistoa voidaan käyttää lähinnä vain 
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mäntyvaltaisten ensiharvennusleimikoiden puunkorjuun kysymysten tarkas-
teluun. Koska yli puolet korjatuista tutkimuskoealoista oli turvemailla, ke-
rättyä aikatutkimusaineistoa voidaan käyttää myös turvemaiden puunkor-
juun tuottavuuden ja kustannusten tarkasteluun harvennuskoneella sekä kes-
kiraskaalla hakkuukoneella ja kuormatraktorilla.  
 
Korjatut tutkimuskoealat harvennettiin voimakkaasti: Keskimäärin koealoil-
le jäi runsaat 600 r/ha ja koealoilta hakattiin runsaat 700 r/ha. Harvennus-
voimakkuus oli keskimäärin 51 %. Voimassa oleviin harvennussuosituksiin 
verrattuna tutkimuskoealat harvennettiin valtaosin alle nykysuositusten ala-
rajojen (vrt. Hyvän metsänhoidon… 2001). Osin alhaista jäävän puuston 
määrää selitti koealojen puuston aukkoisuus ja harvuus jo ennen hakkuuta: 
joka viidennellä tutkimuskoealalla tuotantopuuston tiheys ennen hakkuuta 
oli alle 1 000 r/ha. Pääsyy jäävän puuston määrään oli kuitenkin se, että 
koealat harvennettiin voimakkaasti.  
 
Tutkimusmetsiköiden puustojen harvuus ja epätasaisuus vaikutti voimak-
kaasti niiden valikoitumiseen tutkimukseen; tällaisissa hieman harvoissa 
männiköissä alikasvospuustolla oli ollut hyvät mahdollisuudet kehittyä ja 
kasvaa.  
 
Metsäkeskusten tekemien korjuujälki-inventointien mukaan vuonna 2004 
ensiharvennusmänniköissä jäävä puusto oli keskimäärin 938 r/ha ja poistu-
ma keskimäärin 588 r/ha (Äijälä 2005); harvennusvoimakkuus oli keski-
määrin 38,5 %. Näin ollen voidaan kysyä, miten hyvin tutkimuksessa kerät-
ty aikatutkimusaineisto kuvaa ”tyypillisiä” korjuuoloja ensiharvennusmän-
niköissä.  
 
Jos tarkastellaan vain keskitunnuksia, voidaan todetakin, ettei kerätty tutki-
musaineisto edusta kovin hyvin ”tyypillisten” mäntyvaltaisten ensiharven-
nusleimikoiden korjuuoloja. Jos katsotaan korjuuolojen vaihteluväliä tutki-
muskoealoilla, voidaan kuitenkin sanoa, että kerätty tutkimusaineisto kattaa 
melko hyvin nykyiset korjuuolot. Lisäksi on muistettava, että tulevaisuudes-
sa ensiharvennusleimikot tultaneen harventamaan jonkin verran voimak-
kaammin kuin nykyisin, koska korjuukustannukset ensiharvennusleimikois-
sa on saatava nykyisestä alemmalle tasolle. 
 
Ensiharvennuksen voimakkuudella voidaan merkittävästi vaikuttaa hehtaa-
rikohtaiseen hakkuukertymään sekä hakattavan puuston järeyteen ja näin 
ensiharvennuspuun korjuukustannuksiin. Voimakasta ensiharvennusta kan-
nattaisi harkita erityisesti huonolaatuisten, paksuoksaisten ensiharvennus-
männiköiden käsittelyssä. Voimakkaassa ensiharvennuksessa leimikkoon 
jäisi noin 600–700 r/ha. Näin voimakkaat ensiharvennukset eivät ole ny-
kyisten harvennusmallien sallimissa rajoissa (vrt. Hyvän metsänhoidon… 
2001). Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio on kuitenkin par’aikaa tarkas-
tamassa nykyisiä metsänhoitosuosituksia. Uusiin suosituksiin tulee ohjeistus 
huonolaatuisten männiköiden käsittelyyn (Niemelä 2006). Tässä tutkimuk-
sessa kerättyä aikatutkimusaineistoa voidaan käyttää tarkasteltaessa ensi-
harvennuspuun korjuun tuottavuutta ja kustannuksia käyttäen nykyisiä har-
vennusmalleja voimakkaampaa harvennusta. 
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Tutkimukseen pyrittiin löytämään alikasvokseltaan – niin tiheydeltään, 
kooltaan, rakenteeltaan kuin puulajisuhteeltaan – erilaisia ensiharvennus-
männiköitä ja edelleen koealasarjoja. Tässä onnistuttiin varsin hyvin. En-
nakkoraivauksen jälkeen koealoille jäi keskimäärin runsaat 3 000 alikasvos-
runkoa hehtaarille, mistä kuusen osuus oli 41 %. Valtaosin kuusialikasvok-
sen tiheys jäi alle 4 000 r/ha (ks. kuva 25). Erittäin tiheitä (> 8 000 r/ha) ali-
kasvoskuusikoita tutkimusmetsiköihin jäi suhteellisen vähän. Alikasvoksen 
vaikutusten mallinnusta varten olisi ollut hyvä olla enemmän erittäin tiheitä 
alikasvoskuusikoita käytettävissä.   
 
 
4.2 Alikasvoksen vaikutukset tuottavuuteen 

Tutkimuksessa kuusialikasvoksen tiheys laski sekä hakkuun että metsäkulje-
tuksen tuottavuutta. Lisäksi kuusialikasvoksen keskipituus pienensi hakkuun 
tuottavuutta. Kuusialikasvoksen vaikutus tuottavuuteen oli samanlainen se-
kä talvella että kesällä. Tämän vuoksi vain yhdet hakkuun ja metsäkuljetuk-
sen ajanmenekkimallit (kaavat 4–14) laskettiin talvi- ja kesäaikaiselle puun-
korjuulle ensiharvennusmännikössä. 
 
Hakkuussa kuusialikasvoksen tiheys lisäsi hakkuulaitteen viennin sekä puun 
kaadon ja tuonnin ajanmenekkiä; yhteys oli lineaarinen. Kuusialikasvoksen 
tiheys ja keskipituus kasvattivat puolestaan hakkuulaitteella tehdyn alikas-
voksen raivauksen ja painelun ajanmenekkiä. Kuusialikasvoksen keskipi-
tuuden vaikutus raivausaikaan oli lineaarinen. Kuusialikasvoksen tiheyden 
vaikutus alikasvoksen raivausaikaan oli sen sijaan ei-lineaarinen: Pienillä 
kuusialikasvostiheyksillä raivausajanmenekki kasvoi melko voimakkaasti. 
Kuusialikasvoksen tiheyden kasvaessa raivausajanmenekki tasaantui erityi-
sesti pienillä keskipituuksilla. Talviaikaista aikatutkimusaineistoa raportoi-
taessa käytettiin alikasvoksen raivaus -työvaiheen ajanmenekin mallinnuk-
sessa lineaarista mallia (kaava 18). Kun leimikossa ei ollut lainkaan kuu-
sialikasvosta, raivausajanmenekki oli 1,37 cmin/r, joka aiheutui leimikossa 
olleen lehtipuualikasvoksen raivauksesta (kaava 7). 
 
Kun kuusialikasvoksen tiheys oli 2 000 r/ha ja keskipituus 2 m, hakkuun 
tuottavuus oli 12–14 % pienempi kuin korjuuoloissa, joissa ei ollut kuusiali-
kasvosta. Kun kuusialikasvoksen tiheys oli 10 000 r/ha ja keskipituus 2 m, 
hakkuun tuottavuus oli 30–34 % pienempi. Mitä pienempiä ainespuurunkoja 
hakattiin, sitä enemmän hakkuun tuottavuus laski kuusialikasvoksen tihey-
den ja keskipituuden kasvaessa (kuvat 36 ja 37) (vrt. Mikkonen 1976, Tah-
vanainen 2001a). Tämä johtui siitä, että kuusialikasvoksen aiheuttama 
ajanmenekin lisäys oli runkokohtainen vakioaika (cmin/r); pienemmillä 
rungoilla lisäajanmenekki oli täten suhteellisesti isompi osa runkokohtaises-
ta tehoajanmenekistä kuin isommilla rungoilla. 
 
Lillebergin (1990) tutkimuksessa alikasvoksen ollessa alle 1 500 r/ha sillä ei 
ollut vaikutusta hakkuun ajanmenekkiin, mutta alikasvostiheys 3 000 r/ha 
lisäsi hakkuun ajanmenekkiä 8–10 %. Tutkimuksessa alikasvokseksi luettiin 
kantoläpimitaltaan 1–5 cm:n puut. Vastaavasti Lillebergin (1991) toisessa 
tutkimuksessa männikön ensiharvennuksessa ennakkoraivaus nosti hakkuun 
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tuottavuutta 11 %. Tutkimuksessa alikasvoksen määrä oli 950–2 650 r/ha ja 
alikasvokseksi luettiin rinnankorkeusläpimitaltaan alle 7 cm:n puut. Lille-
bergin (1990, 1991) tutkimuksissa käytettiin valtaosin harvennuskoneita.  
 
Sirénin (1990) tutkimuksessa mänty-kuusi-ensiharvennusleimikon ennakko-
raivaus nosti hakkuun tuottavuutta 33 %. Tutkimuksessa raivattiin läpimital-
taan alle 5 cm:n puita yhteensä 2 430 r/ha. Hakkuut tehtiin pienellä tela-
alustaisella hakkuukoneella.  
 
Gunnarssonin ja Hellströmin (1991) tutkimuksessa kuusialikasvoksen ai-
heuttama ajanmenekin lisäys verrattuna raivattuun leimikkoon kasvoi  
14 %:sta 26 %:iin kuusialikasvoksen tiheyden kasvaessa 2 000 rungosta/ha 
10 000 runkoon/ha, kun tuotantopuuston lähtötiheys oli 1 500 r/ha. Gun-
narssonin ja Hellströmin (1991) tutkimuksessa alikasvokseksi luettiin rin-
nankorkeusläpimitaltaan alle 7 cm:n puusto. 
 
Kuiton ym. (1994) tutkimuksessa alikasvospuuston raivauksen aiheuttama 
tehoajanmenekin lisäys esitettiin tiheysluokittain: Kun alikasvoksen tiheys 
oli alle 2 000 r/ha, hakkuun tehoajanmenekki lisääntyi 1,8 %. Alikasvoksen 
tiheyden ollessa 2 000–4 000 r/ha hakkuun tehoajanmenekin lisäys oli 4,7 % 
ja alikasvoksen tiheyden ollessa yli 4 000 r/ha tehoajanmenekin lisäys oli  
7 %. Tutkimuksessa alikasvokseen luettiin alle ainespuun kokoiset, mutta 10 
cm:n korkeudelta läpimitaltaan yli 2 cm:n puut (Kuitto ym. 1994). 
 
Mäen (1999) tutkimuksessa ennakkoraivaus paransi hakkuun tuottavuutta 
korjuuoloista riippuen 5–30 %. Tahvanaisen (2001b) talviaikaisissa aikatut-
kimuksissa, kun havupuualikasvoksen tiheys oli 2 000 r/ha, hakkuun tuotta-
vuus oli noin 20 % pienempi kuin ennakkoraivatuissa leimikoissa. Kesällä 
vastaava tuottavuuden lasku realisoitui vasta noin 12 000 r/ha -kokonais-
alikasvoksella (Tahvanainen 2001a). Tahvanaisen tutkimuksissa käytettiin 
pieniä hakkuukoneita ja alikasvokseen luettiin rinnankorkeusläpimitaltaan 
alle 7 cm:n puut, mutta kantoläpimitaltaan yli 1,1 cm:n puut. Tätä luokitte-
lua käytettiin myös tässä tutkimuksessa. Tahvanaisen (2001a, 2001b) tutki-
muksissa alikasvos vaikutti hakkuulaitteen vienti- sekä puun kaato- ja tuon-
tityövaiheen, alikasvoksen raivauksen ja hakkuun apuaikojen ajanmenek-
kiin. 
 
Vertailua aiemmin tehtyihin tutkimuksiin vaikeuttavat monet tekijät: 
− Minkä kokoinen puusto kanto- tai rinnankorkeusläpimitaltaan on luettu 

alikasvokseksi? 
− Mikä on ollut alikasvospuuston pituus? Entä puulajisuhteet? 
− Kuinka paljon ennen korjuuta ennakkoraivaus on tehty? Onko raivattu 

alikasvospuusto ehtinyt painua maata vasten? 
− Milloin korjuu on tehty? Talvella vai kesällä? 
− Minkälaista korjuukalustoa on käytetty? Pieniä hakkuukoneita, harven-

nuskoneita vai keskiraskaita hakkuukoneita? 
− Mikä on ollut tutkimuksissa mukana olleiden hakkuukoneen kuljettajien 

työskentelytapa? Vähäisenkin eteen tulleen alikasvoksen raivaus vai 
hakkuutyö ilman raivailua? 
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Tutkimuksessa saadut tulokset ovat melko hyvin linjassa aiempiin tutkimus-
tuloksiin. Uusi löydös on se, että aiemmissa tutkimuksissa ei ole tuotu esille 
alikasvoksen pituuden vaikutusta hakkuun tuottavuuteen. Sanomattakin on 
selvää, että nelimetrinen alikasvoskuusi aiheuttaa suuremman näkymäesteen 
hakkuussa kuin esimerkiksi metrinen alikasvoskuusi.  
 
Kuusialikasvoksen tiheys vaikutti tutkimuksessa myös metsäkuljetuksen 
tuottavuuteen. Mitä tiheämpi kuusialikasvos leimikossa oli, sitä enemmän 
aikaa kului kuormauksen apuaikoihin: kuormaukseen uudelleen pyrittäessä 
tipauttamaan taakkaan tulleet alikasvospuut tai taakan mukana kuormaan 
tulleiden alikasvospuiden poistamiseen kuormasta. Kuusialikasvoksen vai-
kutus metsäkuljetuksen tuottavuuteen oli huomattavasti pienempi kuin hak-
kuun tuottavuuteen.  
 
Tuottavuuden lasku metsäkuljetuksessa oli sitä isompaa, mitä suurempi 
ajouranvarsitiheys (hakkuukertymä) oli. Tämä johtui siitä, että kuormauksen 
apuaika -työvaiheen ajanmenekkifunktio oli kuutiometripohjainen (min/m3), 
eli mitä isompia puumääriä siirrettiin, sitä suurempi oli kuusialikasvoksen 
tiheyden vaikutus. Alikasvoksen vaikutus metsäkuljetuksen tuottavuuteen 
oli niin ikään uusi löydös tässä tutkimuksessa. Yhdessäkään aiemmassa en-
nakkoraivaustutkimuksessa ei ollut tutkittu alikasvoksen yhteyttä metsäkul-
jetuksen tuottavuuteen.   
 
Tahvanaisen (2001a, 2001b) tutkimuksissa ei pystytty yksiselitteisesti sa-
nomaan alikasvoksen puulajin vaikutuksesta hakkuun tuottavuuteen. Tämä 
tutkimus osoitti, että korjuuajankohdasta (talvi/kesä) riippumatta kuusiali-
kasvos vaikuttaa kaikista voimakkaimmin sekä hakkuun että metsäkuljetuk-
sen tuottavuuteen. Alikasvoksen kokonaistiheys vaikutti myös hakkuun ja 
metsäkuljetuksen tuottavuuteen, mutta sen yhteys tuottavuuteen oli pienem-
pi kuin kuusialikasvoksen vaikutus. Lehtipuualikasvoksella ei ollut merkit-
tävää vaikutusta korjuutyön tuottavuuteen talvella, eikä kesällä. 
 
Tutkimustulokset eivät tukeneet usein esitettyä väitettä: Tiheä alikasvos ai-
heuttaa runsaasti keskeytyksiä ja häiriöitä (esim. teräketju pois terälaipalta) 
hakkuutyössä. Alikasvoksen tiheydellä, sen koolla tai käytetyllä raivausta-
valla ei ollut yhteyttä häiriöiden määrään hakkuussa. Alikasvoksen yhteyttä 
konekeskeytyksiin olisi kuitenkin selvitettävä tarkemmin pitkäaikaisilla seu-
rantatutkimuksilla. 
 
 
4.3 Alikasvoksen vaikutukset korjuujälkeen 

Tutkimuksessa alikasvoksen tiheydellä, sen koolla tai käytetyllä raivausta-
valla ei ollut vaikutusta korjuujälkeen. Valtaosin korjuujälki oli tutkimus-
koealoilla hyvä: vaurioprosentti oli alle 5 %:n ja ajouran leveys oli alle 4,5 
m:n. Pääsyy siihen, että korjuujälki pysyi hyvänä myös erittäin tiheillä tut-
kimuskoealoilla, oli luultavimmin se, että kuljettajat raivasivat hakkuulait-
teella pois tiheää alikasvosta. Mikäli kuljettajat eivät olisi näin tehneet, vau-
rioituneita puita olisi todennäköisesti tullut enemmän kuin mitä nyt tuli. 
Osaltaan hyvää korjuujälkeä selittää myös kaikkien tutkimuksessa mukana 
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olleiden hakkuukoneen kuljettajien pitkä kokemus (7–20 v) ensiharvennuk-
silta.  
 
Tutkimuksessa vaurioprosentin olisi voinut olettaa laskevan, kun jäävän 
puuston tiheys koealalla pieneni ja harvennusvoimakkuus nousi. Tutkimus-
tulokset eivät tukeneet tätä oletusta. Harvennusvoimakkuuden nousun myö-
tä lisääntynyt työskentelytila työpisteissä ei siis pienentänyt puustovaurioi-
den määrä. Tutkimuksessa vaurioprosentti oli sidoksissa poistuman tihey-
teen: mitä enemmän puuta leimikosta hakattiin, sitä korkeampi vauriopro-
sentti oli. Hakkuukoneen nosturin ja hakkuulaitteen liikkeiden määrä leimi-
kossa vaikutti siis puustovaurioiden määrään.  
 
Tahvanaisen (2001a, 2001b) tutkimuksissa alikasvoksen tiheys ja käytetty 
raivaustapa vaikuttivat puustovaurioihin erityisesti kesällä: Kesällä vaurio-
prosentti oli raivaamattomilla koealoilla keskimäärin 9,0 %, osittaisraiva-
tuilla (metrin säde ainespuurunkojen ympäriltä raivattu) koealoilla keski-
määrin 5,9 % ja totaaliraivatuilla koealoilla keskimäärin 5,3 %. Talvella 
vaurioprosentti oli keskimäärin 0,4 % totaaliraivatuilla koealoilla ja raivaa-
mattomilla koealoilla keskimäärin 1,4 %. Tahvanaisen (2001a, 2001b) tut-
kimuksissa korjuujälki inventoitiin hakkuun jälkeen. Edellä mainituissa vau-
rioprosenteissa ei ole siis mukana metsäkuljetuksen aiheuttamia puustovau-
rioita. 
 
 
4.4 Kustannustehokas ennakkoraivausmenetelmä 

Puunkorjuun tuottavuuden kannalta ideaali tilanne on luonnollisesti se, ettei 
leimikossa ole lainkaan korjuuta haittaavaa alikasvosta. Raivaussahalla en-
nakkoon tehty sekä erityisesti hakkuukoneen kuljettajan tekemä raivaus 
hakkuulaitteella aiheuttavat aina lisäkustannuksia. Ollaankin optimointiti-
lanteessa, millä tavoin ja kuinka paljon alikasvosta leimikosta on ennakko-
raivattava, jottei alikasvos laskisi liiaksi korjuun tuottavuutta. 
 
Kun leimikossa tehdään totaaliraivaus, eli raivataan lähes kaikki alikasvos-
puut leimikosta pois, aiheutuu tästä useimmiten hyvin isot kustannukset: 
tutkimuksessa totaaliraivauksen kustannukset oli keskimäärin 202 €/ha. 
Tutkimuksessa mukana olleet kaikki hakkuukoneen kuljettajat sanoivat,  
ettei leimikkoon jäänyt alikasvos haitannut lainkaan hakkuuta (kuva 49). 
Tästä huolimatta totaaliraivatuillakin koealoilla ilmeni alikasvoksen raivaus-
ta keskimäärin 3 cmin/r (kuva 26).  
 
Kun tutkimuskoealoilta raivattiin vain metrin säde ainespuurunkojen ympä-
riltä, ennakkoraivauskustannukset olivat pienimmät, keskimäärin 125 €/ha. 
Tehdyllä raivauksella saatu hyöty jäi kuitenkin pieneksi, sillä hakkuulait-
teella tehdyn alikasvoksen raivauksen ajanmenekki oli keskimäärin lähes 7 
cmin/r. Ainespuurunkojen tyvien raivaus toki helpotti hakkuulaitteen aset-
tamista kaadettavan puun tyvelle. Tutkimuskoealoille jäi kuitenkin keski-
määrin puolet alikasvoksesta pystyyn. Ollessaan tiheää ja kookasta tämä 
pystyyn jäänyt alikasvos haittaa hakkuulaitteen vientiä ja tuontia ja aiheuttaa 
näin tarvetta hakkuulaitteella tehtyyn alikasvoksen raivauksen ja paineluun. 
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Yleensä leimikossa on aina myös isompia alikasvospuita, jotka olisi hyvä 
poistaa samalla kun raivataan ainespuurunkojen tyvet.  
 
Kustannustehokkain ennakkoraivausmenetelmä löytynee seuraavien tutki-
muksessa käytettyjen raivaustapojen yhdistelmästä: 

− Metrin säde ainespuurunkojen ympäriltä ja muu hakkuuta haittaava ali-
kasvos raivattu, mutta pyritty jättämään kasvatettavaksi kelpaavia ali-
kasvoskuusia (käsittelyvaihtoehto 3) ja 

− Metrin säde ainespuurunkojen ympäriltä ja yli metrin pituinen alikasvos 
raivattu (käsittelyvaihtoehto 4). 

 
Kun raivataan metrin säde ainespuurunkojen ympäriltä ja yli metrin pituinen 
alikasvos, raivausohje on selvä: metsurin ei tarvitse miettiä, häiritseekö tuo 
alikasvospuu hakkuuta vai ei. Tämä näkyi metsureiden kirjaamissa raivauk-
sen tehoajanmenekeissä: kun raivattiin metrin säde ainespuurunkojen ympä-
riltä ja yli metrin pituinen alikasvos, raivausajanmenekki oli vajaa puoli tun-
tia hehtaarilta pienempi kuin raivattaessa metrin säteen lisäksi muu hakkuu-
ta haittaava alikasvos. Osin tätä eroa selitti raivatun alikasvoksen tiheys: kun 
raivattiin metrin säde ainespuurunkojen ympäriltä ja muu hakkuuta haittaa-
va alikasvos, poistettiin keskimäärin vajaat 600 r/ha enemmän kuin raivat-
taessa metrin säteen lisäksi yli metrin pituinen alikasvos.  
 
Toiseksi, metrin säteen lisäksi yli metrin pituisen alikasvoksen raivausta 
puoltaa se, että siinä raivataan jonkin verran isompaa alikasvosta kuin rai-
vattaessa metrin säteen lisäksi muu hakkuuta haittaava alikasvos. Näin saa-
daan tehokkaammin vähennettyä näkymähaittaa hakkuussa; leimikossa ol-
leen kuusialikasvoksen pituushan lisäsi tutkimuksessa hakkuun tehoajan-
menekkiä. Haastatellut hakkuukoneen kuljettajat pitivät myös raivaustapaa 
parempana hakkuun kannalta kuin raivaustapaa, jossa poistetaan metrin sä-
teen lisäksi muu hakkuuta haittaava alikasvos (kuva 49).  
 
Metrin säteen lisäksi yli metrin pituisen alikasvoksen raivauksessa voidaan 
nähdä kuitenkin tehtävän turhaa työtä, kun raivataan pitkää lehtipuualikas-
vosta, jolla tutkimuksessa ei havaittu olevan merkittävää vaikutusta korjuu-
työn tuottavuuteen. Sekä metrin säteen lisäksi muun hakkuuta haittaavan 
alikasvoksen raivauksessa että metrin säteen lisäksi yli metrin pituisen ali-
kasvoksen raivauksessa kuusialikasvoksen osuus kasvoi (kuva 17), eli en-
nakkoraivaus kohdistui lehtialikasvospuustoon. Tätä ei tutkimuksen tulosten 
pohjalta voida pitää perusteltuna; kuusialikasvoshan laski tutkimuksessa 
selvästi erityisesti hakkuun tuottavuutta. 
 
Kun oli raivattu metrin säteen lisäksi muu hakkuuta haittaava alikasvos, 
haastatellut kuljettajat sanoivat useimmiten, että koealalla ollut alikasvos 
haittasi vähän hakkuuta (kuva 49). Ilmeisesti haitta syntyi siitä, että raivaus-
tavassa pyrittiin jättämään 400–500 kasvatettavaksi kelpaavaa isompaa ali-
kasvoskuusta hehtaarille täydentämään epätasaista tai harvaa männikköä. 
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Metsäntutkimuslaitoksessa on tutkittu kuusialikasvoksen hyödyntämismah-
dollisuuksia ainespuun tuotannossa. Viimeisimmissä tutkimuksissa on todet-
tu, ettei kuusialikasvos ehdi kasvamaan ainespuun mittoihin käytettyjen 
kiertoaikojen puitteissa suhteellisen tiheässä kasvatettavassa männikössä 
MT-kasvupaikalla (Niemistö 2003, 2005). Kun ensiharvennus tehdään suh-
teellisen voimakkaana ja/tai kun männikkö on ennen ensiharvennusta epäta-
sainen tai harva, kuusialikasvoksen kasvumahdollisuuksien voidaan olettaa 
olevan paremmat. Täten metsänkasvatuksen näkökulmasta alikasvoskuusten 
jättämistä täydentämään voimakkaasti harvennettua männikköä voidaan pi-
tää perusteltuna. Puun tuotannon tutkimuksia kuitenkin vielä tarvitaan voi-
makkaasti harvennettujen ensiharvennusmänniköiden alikasvoksen kasvu-
dynamiikan selvittämiseen. 
  
Muun hakkuuta haittaavan alikasvoksen ennakkoraivaus ei ole välttämättä 
helppoa, koska alikasvospuun häiritsevyys hakkuussa liittyy vahvasti siihen, 
tuleeko alikasvospuu hakkuukoneen ja kaadettavan puun väliin vai ei. Mikä-
li se tulee, se saattaa estää kuljettajan näkyvyyttä valittaessa poistettavaa 
puuta ja se saattaa olla myös edessä vietäessä hakkuulaitetta poistettavan 
puun tyvelle tai tuotaessa runkoa prosessointipaikalle. Toisaalta jos ajoura 
kulkee eri paikasta, edellä mainittu alikasvospuu voi jäädä poistettavan puun 
taakse, jolloin se ei häiritse hakkuuta. 
 
Alikasvokseen ja sen ennakkoraivaukseen liittyy myös se, että mikä on hak-
kuukoneen kuljettajan työskentelytapa sekä hakkuuta haittaavan alikasvok-
sen sietokynnys: Joku kuljettaja saattaa raivata hyvin vähäisenkin alikas-
voksen pois. Joku toinen kuljettaja ei raivaa hakkuulaitteella lainkaan ali-
kasvosta, vaan sietää sen aiheuttaman haitan hakkuussa, tai hän ei koe ali-
kasvosta pahasti hakkuuta haittaavaksi.  
 
Tässä tutkimuksessa ei yksikään hakkuukoneen kuljettaja raivannut kaikkea 
alikasvosta pois. Toisaalta on vaikea sanoa, raivasivatko kuljettajat alikas-
vosta osin turhaan. Merkille pantavaa oli, että totaaliraivatuillakin koealoilla 
ilmeni alikasvoksen raivausta (kuva 21). Tämän voidaan nähdä heijastele-
van ainakin sitä, ettei hakkuuta haittaavan alikasvoksen sietokynnys ollut 
korkealla kaikilla tutkimukseen osallistuneilla kuljettajilla. 
 
Tutkimuksen tulosten pohjalta kustannustehokkain raivaustulos saavutetaan, 
kun raivataan ainespuurunkojen tyvet metrin säteeltä sekä muu hakkuuta 
haittaava, yli 1,5–2,0 m:n pituinen kuusialikasvospuusto. Ennakkoraivaus 
on tehtävä hyvissä ajoin, mieluimmin runsas vuosi ennen korjuuta, jotta rai-
vattu alikasvospuusto ehtii painua maata vasten. Raivauksen yhteydessä on 
hyvä myös hieman painaa raivattuja alikasvosrunkoja, etteivät ne jää pys-
tyyn tai kallelleen. Pystyyn tai kallelleen jäänyt raivauspuusto aiheuttaa lä-
hes yhtäläisen näkymäesteen ja haitan hakkuussa kuin raivaamaton alikas-
vospuusto.   
 
Ainespuurunkojen ympäriltä metrin säteeltä raivattavat alikasvospuut on 
syytä kaataa lyhyeen, noin 10 cm:n kantoon. Jos ainespuurunkojen tyviltä 
kaadetut alikasvospuut on katkottu pitkään kantoon, raivauksesta ei ole 
suurta hyötyä, koska hakkuulaitteen asettelu kaadettavan ainespuun tyvelle 
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on työlästä. Muualta raivattavat alikasvoskuuset voidaan jättää pidempään-
kin kantoon. Muualta on suositeltavaa raivata vain pääosin pidempiä, yli 
1,5–2,0 m:n pituisia alikasvoskuusia, jotka hakkuussa aiheuttaisivat näky-
mäestettä ja muuta haittaa.  
 
Jos kuusialikasvos on valtaosin vain metrin pituista, raivaustarve on vähäis-
tä. Mitä pidempää kuusialikasvos on, sitä enemmän on raivattavaa. Ennak-
koraivausta tehtäessä on pidettävä mielessä, ettei raivata turhaan: Osa kuu-
sialikasvoksesta voidaan jättää raivaamatta esimerkiksi täydentämään epäta-
saista tai harvaa metsikköä. On kuitenkin muistettava, että jo kuusialikas-
vostiheydet 200–500 r/ha alkavat heikentää hakkuun tuottavuutta niin pal-
jon, että ne olisi kannattavaa ennakkoraivata tietyissä korjuuoloissa (vrt. tau-
lukot 2 ja 3 ja liite 8). Lisäksi on otettava huomioon, että alikasvos on myös 
tärkeää metsän monimuotoisuuden ja riistan elinmahdollisuuksien kannalta.  
 
 
4.5 Ennakkoraivausrajat 

Tahvanainen (2001a) laski ennakkoraivauksen kannattavuusrajat pienille 
hakkuukoneille rungon koon ollessa 50 dm3 ja ainespuun hakkuukertymän 
47,5 m3/ha. Talvella Tahvanainen (2001b) totesi ennakkoraivauksen kannat-
tavaksi, kun havupuualikasvoksen tiheys ylitti 1 600 r/ha. Vastaavasti kesäl-
lä ennakkoraivaus todettiin taloudellisesti kannattavaksi alikasvoksen koko-
naistiheyden ylittäessä 6 000 r/ha (Tahvanainen 2001a). Tämä tutkimus 
osoitti, ettei yhtä tai kahta ennakkoraivausrajaa voida määrittää, milloin en-
nakkoraivaus on taloudellisesti kannattavaa. Ennakkoraivausrajaan vaikut-
tavat korjuuolot (kuusialikasvoksen tiheys ja keskipituus, hakattavan puus-
ton järeys ja hakkuukertymä) sekä käytettävä korjuukalusto ja sen kustan-
nukset.  
 
Verrattaessa talviaikaisesta aikatutkimusaineistosta laskettuja ennakko-
raivausrajoja (liite 9) ja koko aineistosta laskettuja ennakkoraivausrajoja 
(taulukko 2) havaitaan, että ennakkoraivausrajat ovat erilaiset. Tämä johtui 
käytetyistä eri ajanmenekkifunktioista. Merkittävin ero tuli alikasvoksen 
raivauksen ajanmenekkifunktioista: Talvella käytettiin lineaarista mallia 
(liitteessä 3a kaava 18). Kuvattaessa koko aineistoa käytettiin ei-lineaarista 
mallia (kaava 7), joka kuvasi paremmin raivausajanmenekin luonnetta: 
aluksi raivausajanmenekin kasvu nopeaa tasoittuen kuusialikasvoksen ti-
heyden kasvaessa (kuva 25). 
 
Tutkimuksessa ennakkoraivausrajat laskettiin korjuutöissä käytettyjen har-
vennuskoneiden ja keskiraskaiden hakkuukoneiden lisäksi pienille hakkuu-
koneille. Laskelmissa oletettiin, että alikasvoksen vaikutus hakkuun tuotta-
vuuteen oli pienillä hakkuukoneilla samanlainen kuin se oli tutkimuksen 
harvennuskoneilla ja keskiraskailla hakkuukoneilla. Tahvanaisen (2001b) 
talviaikaisissa aikatutkimuksissa pienellä hakkuukoneella, kun havupuuali-
kasvoksen tiheys oli 2 000 r/ha, hakkuun tuottavuus oli noin 20 % pienempi 
kuin ennakkoraivatussa leimikossa. Tahvanaisen talvikoealoilla alikasvos 
oli valtaosin 2–4-metristä kuusikkoa. Tässä tutkimuksessa hakkuun tuotta-
vuus oli vastaavissa korjuuoloissa noin 10–20 % pienempi (kuva 37). Edellä 
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mainittujen suhteellisten tuottavuuserojen perusteella tehtyä oletusta voi-
daan pitää oikeana. 
 
Kun hakkuussa käytettiin pieniä hakkuukoneita, ennakkoraivausrajat nousi-
vat (vrt. taulukot 2 ja 3). Laskelmilla ei ole tarkoitus asettaa erikoisella ka-
lustolla operoivia yrittäjiä eriarvoiseen asemaan ensiharvennusleimikoiden 
alikasvoksen suhteen. Laskelmat tehtiin sen havainnollistamiseksi, mitkä eri 
tekijät vaikuttavat ennakkoraivausrajoihin ja mikä on vaikutus. 
 
Ennakkoraivausrajojen laskennassa käytettiin raivaustavan, jossa raivattiin 
metrin säde ja muu hakkuuta haittaava alikasvos (käsittelyvaihtoehto 3), 
kustannuksia. Käytetyt raivauskustannukset olivat teoreettiset, sillä kun lei-
mikosta raivataan esimerkiksi 2 000 alikasvoskuusta/ha, sieltä raivataan aina 
myös lehtipuualikasvosta ainespuurunkojen tyviltä, mitä käytetyt raivaus-
kustannukset eivät otattaneet huomioon. Se, miten paljon myös lehtipuuali-
kasvosta tulee raivattavaksi, vaihtelee leimikoittain. Kuusialikasvoksen li-
säksi raivattava lehtipuualikasvos nostaa raivauksen kustannuksia ja edel-
leen ennakkoraivausrajoja. 
 
Kun ainespuukertymä oli pieni (20–30 m3/ha) ja raivaus tehtiin palkkatyönä, 
ennakkoraivaus ei ollut kokonaistaloudellisesti kannattavaa millään kuu-
sialikasvostiheydellä usealla rungon koolla. Tällöin puunhankintaorganisaa-
tion kannalta katsottuna vaihtoehtoina ovat: 

1) Jättää leimikko puukauppamielenkiinnon ulkopuolelle 
2) Suorittaa kokonaiskustannusten kannalta kannattamaton ennakko-

raivaus ja tehdä ainespuuhakkuu 
3) Jättää ennakkoraivaus tekemättä ja tehdä ainespuuhakkuu ja 
4) Jättää ennakkoraivaus tekemättä ja tehdä energiapuuhakkuu.  

 
Ainespuukertymän ollessa pieni (noin 20 m3/ha) leimikko jäänee puukaup-
pamielenkiinnon ulkopuolelle. Toinen vaihtoehto on energiapuuhakkuun 
tekeminen. Kun ainespuukertymä on isompi, ainespuuhakkuu ilman ennak-
koraivausta tai ennakkoraivauksella -vaihtoehdot nostavat päätään.  
 
Tutkimuksessa alikasvoksen ennakkoraivausta lähestyttiin pelkästään tutki-
muksessa laskettujen tuottavuuksien ja kustannusten pohjalta. Tiheän ali-
kasvoksen ennakkoraivauksella voidaan nähdä olevan myös muita hyötyjä, 
esimerkiksi koneen kuljettajan parempi työviihtyvyys ja työturvallisuus. 
Näitä vaikeasti arvotettavia hyötyjä ei yritetty määrittää tässä tutkimuksessa.  
 
Ennakkoraivausrajojen määrityksessä oletettiin, että raivaustyö tehdään 
palkkatyönä ammattimiehellä. Mikäli metsänomistajalla on mahdollisuus 
tehdä ennakkoraivaus omatoimisesti, on se kannattava toimenpide, koska 
hänen mahdollisuutensa saada leimikko kaupaksi paranevat huomattavasti 
kuin myytäessä puuta ensiharvennusleimikosta, jossa on runsaasti alikasvosta. 
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LIITE 1A 

Hakkuun aikatutkimuksessa käytetyt työvaiheet. 
 

Työpistesiirtyminen: 

 Alkoi, kun hakkuukone lähti liikkeelle työpisteestä, ja päättyi, kun se 
pysähtyi seuraavalle työpisteelle. 

Hakkuulaitteen vienti ja puun kaato: 

 Alkoi, kun hakkuulaitetta alettiin siirtää poistettavan puun luokse, ja 
päättyi, kun kaatosahaus oli tehty. Lisäksi kirjattiin sektori ja etäi-
syys, jonne hakkuulaite vietiin, kaadetun rungon puulaji sekä työn-
tutkijan arvioima rinnankorkeusläpimitta. 

Tuonti käsittelypaikalle: 

 Mikäli kaadettu runko siirrettiin kaatopaikalta muualle ja työvaiheen 
aikana ei tehty muuta työvaihetta, rungon tuonti kirjattiin omaksi 
työvaiheekseen. Työvaihe alkoi, kun kaatosahaus oli tehty ja runkoa 
alettiin siirtää sen käsittelypaikalle, ja päättyi, kun hakkuulaitteen 
syöttörullat tai -telat alkoivat syöttää runkoa. 

Karsinta ja katkonta: 

 Alkoi, kun hakkuulaitteen syöttörullat tai -telat alkoivat syöttää run-
koa, ja päättyi, kun latvapölkyn katkaisusahaus oli tehty.  

Alikasvoksen raivaus: 

Hakkuuta haittaavan alikasvoksen raivaaminen joko sahaamalla tai 
painelemalla hakkuulaitteella. 

Apuajat: 

Kasojen järjestely, hakkuutähteiden siirtäminen ja työn suunnittelu. 
Syy kirjattiin. 

Keskeytykset:  

 Normaalista hakkuutyöstä poikkeavat keskeytykset. Keskeytyksen 
syy (kone [huolto, korjaus, häiriö], kuljettaja, tutkimus, muu) kirjat-
tiin. 
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LIITE 1B 
 

Metsäkuljetuksen aikatutkimuksessa käytetyt työvaiheet. 
 

Tyhjänäajo:  

Alkoi, kun kuormatraktori lähti liikkeelle kuorman purkamispaikal-
ta, ja päättyi, kun se pysähtyi ensimmäiselle työpisteelle. Työvaihee-
seen sisältyi kuormatraktorin ajokuntoon saattaminen ja ajon päät-
tämistoimenpiteet ennen kuormauksen aloittamista. 

Kuormaus:  

Alkoi, kun kuormatraktori oli pysähtynyt ensimmäiselle työpisteelle 
ja kuormainta alettiin viedä kuormattavaa taakkaa kohti, ja päättyi, 
kun työpisteessä olleet pölkyt oli nostettu kuormaan. Mikäli kuor-
mauksen yhteydessä kuormattiin uudelleen pyrittäessä tipauttamaan 
taakkaan tulleet alikasvospuut tai taakan mukana kuormaan tulleita 
alikasvospuita jouduttiin poistamaan kuormasta, tämä kirjattiin kuor-
mauksen apuajaksi. Myös kuormauksen yhteydessä tapahtunut työn 
suunnittelu laskettiin kuormauksen apuaikaan.  

Kuormausajo: 

Työvaiheeseen kuuluivat työpisteiden väliset siirtymiset valmistelui-
neen ja päättämisineen. Työvaihe alkoi, kun kuormaus-työvaihe lop-
pui, ja päättyi, kun kuormaus-työvaihe seuraavassa työpisteessä al-
koi. 

Kuormattuna-ajo:  

Työvaihe sisälsi ajon kuorman viimeiseltä työpisteeltä kuorman pur-
kamispaikalle. Työvaiheeseen kuuluivat kuormatraktorin ajokuntoon 
saattaminen ja ajon päättämistoimenpiteet ennen purkamisen aloit-
tamista.  

Purkaminen:  

Alkoi, kun kuormatraktori oli pysähtynyt purkamispaikalle, ja päät-
tyi, kun kuorma oli tyhjä ja kuormatraktori lähti liikkeelle kuorman 
purkamispaikalta. Purkamisaikaan sisältyi myös purkamisen yhtey-
dessä tehty varastokasan järjestely. 

Keskeytykset: 

Normaalista metsäkuljetustyöstä poikkeavat keskeytykset. Keskey-
tyksen syy (kone [huolto, korjaus, häiriö], kuljettaja, tutkimus, muu) 
kirjattiin. 
 

Metsätehon raportti 187 7.4.2006 



LIITE 2 

Ennakkoraivauksen tehoajanmenekki raivatun alikasvoksen tiheyden 
(ylh.) ja keskikantoläpimitan suhteen tutkimuskoealoittain eri käsitte-
lyvaihtoehdoilla. Esitetyt tehoajanmenekit perustuvat metsureiden kir-
jaamiin ajanmenekkeihin tutkimuskoealoilla.  
Käsittelyvaihtoehdot: 
2 = metrin säde ainespuurunkojen ympäriltä raivattu 
3 = metrin säde ainespuurunkojen ympäriltä ja muu hakkuuta haittaava ali-

kasvos raivattu, mutta pyritty jättämään kasvatettavaksi kelpaavia ali-
kasvoskuusia 

4 = metrin säde ainespuurunkojen ympäriltä ja yli metrin pituinen alikasvos 
raivattu 

5 = kaikki alikasvospuut raivattu. 
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LIITE 3A 

Talviaikaisesta aikatutkimusaineistosta laaditut hakkuun ajanmenek-
kimallit. Malleja käytettiin, kun raportoitiin tulokset alikasvoksen ja 
sen raivaustapojen vaikutuksista talviaikaisen ensiharvennuspuun kor-
juun tuottavuuteen ja kustannuksiin (Kärhä 2005).  
 
 
Työpistesiirtyminen: 
 
y = 80,7514 − 10,4657 × LN(x + 241,6178)  [15] 
missä  
y = työpistesiirtymisen ajanmenekki, cmin/r 
x = poistuman tiheys, r/ha 
R2 = 0,69 
 
 
Hakkuulaitteen vienti ja puun kaato ja tuonti: 
 
y = 27,5761 + 0,0011x    [16] 
missä 
y = hakkuulaitteen vienti- ja puun kaato- sekä tuontiajanmenekki, cmin/r 
x = kuusialikasvoksen tiheys, r/ha 
R2 = 0,18 
 
 
Karsinta ja katkonta: 
 
y = -607,0182 + 84,1529 × LN(x + 1509,7848)  [17] 
missä  
y = mäntyrungon karsinta- ja katkonta-ajanmenekki, cmin/r 
x = rungon koko, dm3

R2 = 0,79 
 
 
Alikasvoksen raivaus: 
 
y = 0,4311 + 0,0010x1 + 1,3162x2   [18] 
missä 
y = alikasvoksen raivausajanmenekki, cmin/r 
x1 = kuusialikasvoksen tiheys, r/ha 
x2 = kuusialikasvoksen keskipituus, m 
R2 = 0,57 
 
 
Apuajat: 
 
Apuaikoja keskimäärin 2,6 cmin/r. 
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LIITE 3B 
1 (2) 

Talviaikaisesta aikatutkimusaineistosta laaditut metsäkuljetuksen ajan-
menekkimallit. Malleja käytettiin, kun raportoitiin tulokset alikasvok-
sen ja sen raivaustapojen vaikutuksista talviaikaisen ensiharvennus-
puun korjuun tuottavuuteen ja kustannuksiin (Kärhä 2005).  
 
 
Kuormaus: 
 
y = 0,1190x 0,5    [19] 
missä 
y = työpisteen koko, m3

x = ajouranvarsitiheys, m3 / 100 m 
R2 = 0,98 
 
y = 0,1864 + 1,2528x    [20] 
missä 
y = varsinainen kuormausajanmenekki työpisteessä, min 
x = työpisteen koko, m3

R2 = 0,90 
 
y = 0,0687 + 4,654×10-5x    [21] 
missä 
y = kuormauksen apuajanmenekki, min/m3

x = kuusialikasvoksen tiheys, r/ha 
R2 = 0,49 
 
 
Kuormausajo: 
 
y = -2,8620 + 0,9806 × LN(x + 19,7695)  [22] 
missä  
y = varsinainen kuormausajoajanmenekki, min 
x = kuormausajomatka, m 
R2 = 0,51 
 
y = 12,2720 / x 0,5     [23] 
missä  
y = kuormausajomatka, m 
x = ajouranvarsitiheys, m3 / 100 m 
R2 = 0,98 
 
 
Tyhjänäajo: 
 
y = -517,0030 + 62,5078 × LN(x + 4009,55)  [24] 
missä  
y = varsinainen tyhjänäajoajanmenekki, min 
x = tyhjänäajomatka, m 
R2 = 0,92 
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LIITE 3B 
2 (2) 

 
Kuormattuna-ajo: 
 
y = -202,8280 + 28,3213 × LN(x + 1287,19)  [25] 
missä  
y = varsinainen kuormattuna-ajoajanmenekki, min 
x = kuormattuna-ajomatka, m 
R2 = 0,90 
 
 
Purkaminen: 
 
Purkamisaika keskimäärin 0,80 min/m3.  
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LIITE 4 

Alikasvoksen tiheys- ja pituusmuuttujien yhteys hakkuulaitteen vienti- 
ja puun kaato- sekä tuontiajanmenekkiin ja alikasvoksen raivausajan-
menekkiin hakkuussa. Tilastollisesti merkitsevät korrelaatiot lihavoitu. 
 
 

Alikasvoksen tiheys, r/ha Alikasvoksen keskipituus, m 
Työvaihe / Aineisto 

Kokonais Kuusi Lehtipuu Kokonais Kuusi Lehtipuu 

Vienti, kaato ja tuonti, cmin/r
 -  Koko aineisto 
 -  Talvi 
 -  Kesä 

 
0,073 
0,074 
0,045 

 
0,428 *** 
0,419 ** 
0,468 ** 

 
-0,235 
-0,234 
-0,296 

 
0,149 
0,241 
0,143 

 
0,141 
0,302 
0,046 

 
0,021 
0,066 

-0,011 

Alikasvoksen raivaus, cmin/r
 -  Koko aineisto 
 -  Talvi 
 -  Kesä 

 
0,387 *** 
0,500 *** 
0,307 

 
0,633 *** 
0,683 *** 
0,634 *** 

 
0,010 
0,122 

-0,100 

 
0,383 *** 
0,498 *** 
0,219 

 
0,475 *** 
0,516 *** 
0,452 * 

 
0,108 
0,362 * 

-0,084 

*** p<0,001, ** p<0,01, * p<0,05 
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LIITE 5 

Karsinta- ja katkonta-ajanmenekkimalli kuuselle ja koivulle. 
 
 
Kuusi: 
 
y = -13,5701 + 5,3837 × LN(x + 22,4646)  [26] 
missä  
y = kuusirungon karsinta- ja katkonta-ajanmenekki, cmin/r 
x = rungon koko, dm3

R2 = 0,64 
 
 
Koivu: 
 
y = -5,6168 + 3,9263 × LN(x + 0,0092)   [27] 
missä  
y = koivurungon karsinta- ja katkonta-ajanmenekki, cmin/r 
x = rungon koko, dm3

R2 = 0,69 
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LIITE 6 

Alikasvoksen tiheys- ja pituusmuuttujien yhteys korjuujälkeä kuvaa-
viin muuttujiin (vauriopuut/ha, vaurioprosentti, ajouran leveys) sekä 
korjuujäljen seurausvaikutuksiin (korjuu- ja laatutappiot jäävälle 
puustolle). Tilastollisesti merkitsevät korrelaatiot lihavoitu. 
 
 

Alikasvoksen tiheys, r/ha Alikasvoksen keskipituus, m 
Työvaihe / Aineisto 

Kokonais Kuusi Lehtipuu Kokonais Kuusi Lehtipuu 

Vauriopuut/ha, r/ha 
 -  Koko aineisto 
 -  Talvi 
 -  Kesä 

 
0,071 

-0,006 
0,431 * 

 
-0,008 
-0,190 
0,472 * 

 
0,091 
0,122 
0,076 

 
-0,071 
-0,062 
-0,202 

 
-0,143 
-0,158 
-0,166 

 
-0,065 
-0,011 
-0,157 

Vaurioprosentti, % 
 -  Koko aineisto 
 -  Talvi 
 -  Kesä 

 
0,050 

-0,020 
0,365 

 
-0,003 
-0,178 
0,385 

 
0,059 
0,097 
0,077 

 
-0,011 
-0,039 
-0,083 

 
-0,121 
-0,137 
-0,155 

 
-0,041 
-0,063 
-0,016 

Ajouran leveys, m 
 -  Koko aineisto 
 -  Talvi 
 -  Kesä 

 
-0,068 
-0,121 
0,130 

 
-0,033 
-0,055 
0,062 

 
-0,065 
-0,130 
0,120 

 
0,011 

-0,088 
0,017 

 
-0,065 
0,068 

-0,328 

 
0,008 

-0,053 
0,086 

Korjuu- ja laatutappiot, €/ha
 -  Koko aineisto 
 -  Talvi 
 -  Kesä 

 
-0,064 
-0,067 
0,103 

 
-0,079 
-0,079 
-0,068 

 
-0,017 
-0,037 
0,289 

 
-0,034 
-0,190 
-0,094 

 
-0,165 
-0,117 
-0,346 

 
0,016 
0,074 
-0,015 

*** p<0,001, ** p<0,01, * p<0,05 
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LIITE 7 

 
Jäävän puuston vaikutus vaurioprosenttiin. 
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LIITE 8 
1 (2) 

 
Ennakkoraivausrajat (kuusialikasvospuuta hehtaarilla) ensiharven-
nusmänniköihin, kun kuusialikasvoksen keskipituus 1–4 m. Hakkuu 
harvennuskoneella (74 €/h) ja metsäkuljetus keskiraskaalla kuorma-
traktorilla (53 €/h). 
Ennakkoraivaus ei ole kokonaistaloudellisesti perusteltua, kun kuusi-
alikasvoksen tiheys on pienempi kuin taulukossa esitetty.  
Ennakkoraivaus on kokonaistaloudellisesti perusteltua, kun kuusiali-
kasvoksen tiheys on taulukossa esitettyä suurempi. 
 
 Ennakkoraivausrajaa ei määritetty, koska ainespuurunkojen poistuma ensihar-

vennusleimikossa hyvin pieni (≤ 200 r/ha) tai suuri (≥ 1 600 r/ha). 
 Ennakkoraivaus kokonaistaloudellisesti kannattavaa,  

kun kuusialikasvoksen tiheys < 1 000 r/ha. 
 Ennakkoraivaus kokonaistaloudellisesti kannattavaa,  

kun kuusialikasvoksen tiheys 1 000 – 6 000 r/ha. 
 Ennakkoraivaus kokonaistaloudellisesti kannattavaa,  

kun kuusialikasvoksen tiheys 6 001 – 12 000 r/ha. 
 Ennakkoraivaus kokonaistaloudellisesti kannattavaa,  

kun kuusialikasvoksen tiheys > 12 000 r/ha. 
 Ennakkoraivaus ei kokonaistaloudellisesti kannata (korjuutyön lisäkustannus- ja 

ennakkoraivauskustannuskäyrät eivät leikkaa). 
 
 
 
Kuusialikasvoksen keskipituus 1 m 

Ainespuukertymä, m3/ha Rungon koko, 
dm3 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

40  6 400 2 600 1 600 1 200     
50   4 800 2 600 1 600 1 200    
60   11 400 4 000 2 400 1 800 1 400 1 000  
70    7 000 3 600 2 400 1 800 1 400 1 200 
80    17 400 5 400 3 200 2 400 1 800 1 400 
90     9 000 4 600 3 000 2 200 1 800 

100     26 600 6 600 4 000 2 800 2 200 
110      10 400 5 400 3 600 2 800 
120      21 600 7 400 4 600 3 400 
130       11 200 6 000 4 200 
140       22 800 8 000 5 200 

 
 
Kuusialikasvoksen keskipituus 2 m 

Ainespuukertymä, m3/ha Rungon koko, 
dm3 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

40  2 000 1 000 600 600     
50  4 400 1 800 1 000 800 600    
60   2 800 1 600 1 000 800 600 600  
70   5 400 2 200 1 400 1 000 800 600 600 
80    3 400 2 000 1 400 1 000 800 600 
90    5 600 2 600 1 800 1 200 1 000 800 

100     3 800 2 200 1 600 1 200 1 000 
110     5 800 3 000 2 000 1 600 1 200 
120     12 000 4 000 2 600 1 800 1 400 
130      5 600 3 200 2 200 1 600 
140      9 400 4 200 2 800 2 000 
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LIITE 8 
2 (2) 

 
Kuusialikasvoksen keskipituus 3 m 

Ainespuukertymä, m3/ha Rungon koko, 
dm3 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

40  3 400 1 000 600 400 400     
50  1 800 800 600 400 400    
60  3 200 1 400 800 600 400 400 400  
70   2 000 1 200 800 600 400 400 400 
80   3 200 1 600 1 000 800 600 400 400 
90   6 000 2 000 1 200 1 000 800 600 400 

100    3 000 1 600 1 200 800 600 600 
110    4 600 2 200 1 400 1 000 800 600 
120     2 800 1 800 1 200 1 000 800 
130     4 000 2 200 1 600 1 200 1 000 
140     6 200 2 800 1 800 1 400 1 000 

 
 

Kuusialikasvoksen keskipituus 4 m 
Ainespuukertymä, m3/ha Rungon koko, 

dm3 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
40 1 600 600 400 200 200     
50 3 800 1 000 600 400 200 200    
60  1 600 800 600 400 400 200 200  
70  2 600 1 000 600 400 400 400 200 200 
80  6 200 1 600 800 600 400 400 400 200 
90   2 200 1 200 800 600 400 400 400 

100   3 400 1 600 1 000 600 600 400 400 
110   8 800 2 000 1 200 800 600 600 400 
120    2 600 1 400 1 000 800 600 600 
130    4 000 1 800 1 200 800 800 600 
140    8 600 2 400 1 400 1 000 800 600 
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LIITE 9 
1 (2) 
 
 
Metsätehon katsaus 14 -julkaisussa (Kärhä 2005) esitetyt ennakko-
raivausrajat. 
Ennakkoraivausrajat (kuusialikasvospuuta hehtaarilla) ensiharvennus-
männiköihin, kun kuusialikasvoksen keskipituus 1–4 m. Korjuu keski-
raskailla metsäkoneilla, joiden käyttötuntikustannukset: 78 €/h hak-
kuukone ja 53 €/h kuormatraktori.  
Ennakkoraivaus ei ole kokonaistaloudellisesti perusteltua, kun kuusi-
alikasvoksen tiheys on pienempi kuin taulukossa esitetty.  
Ennakkoraivaus on kokonaistaloudellisesti perusteltua, kun kuusiali-
kasvoksen tiheys on taulukossa esitettyä suurempi. 
 
 Ennakkoraivausrajaa ei määritetty, koska ainespuurunkojen poistuma ensihar-

vennusleimikossa hyvin pieni (≤ 200 r/ha) tai suuri (≥ 1 500 r/ha). 

 Ennakkoraivaus kokonaistaloudellisesti kannattavaa,  
kun kuusialikasvoksen tiheys < 1 000 r/ha. 

 Ennakkoraivaus kokonaistaloudellisesti kannattavaa,  
kun kuusialikasvoksen tiheys 1 000 – 6 000 r/ha. 

 Ennakkoraivaus kokonaistaloudellisesti kannattavaa,  
kun kuusialikasvoksen tiheys 6 001 – 12 000 r/ha. 

 Ennakkoraivaus kokonaistaloudellisesti kannattavaa,  
kun kuusialikasvoksen tiheys > 12 000 r/ha. 

 Ennakkoraivaus ei kokonaistaloudellisesti kannata (korjuutyön lisäkustannus- ja 
ennakkoraivauskustannuskäyrät eivät leikkaa). 

 
 
  
Kuusialikasvoksen keskipituus 1 m 

Ainespuukertymä, m3/ha Rungon koko, 
dm3 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

40 15 200 3 400 1 800 1 000      
50  6 400 2 800 1 800 1 200 800    
60  13 200 4 400 2 600 1 800 1 200 1 000   
70  44 000 7 000 3 600 2 400 1 600 1 200 1 000 800 
80   11 600 5 000 3 200 2 200 1 600 1 200 1 000 
90   22 000 7 000 4 000 2 800 2 000 1 600 1 200 

100    10 400 5 400 3 400 2 600 2 000  1 600 
110    15 800 7 000 4 400 3 200 2 400 1 800 
120    28 000 9 400 5 400 3 800 2 800 2 200 
130     12 800 6 800 4 600 3 400 2 600 
140     19 000 8 600 5 400 3 800 3 000 

 
 
Kuusialikasvoksen keskipituus 2 m 

Ainespuukertymä, m3/ha Rungon koko, 
dm3 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

40 11 600 2 200 800 200      
50  4 600 1 600 800 200 200    
60  10 000 3 000 1 400 800 400 200   
70  35 600 5 000 2 400 1 200 800 400 200 200 
80   8 800 3 600 2 000 1 200 800 400 200 
90   17 600 5 200 2 800 1 600 1 000 600 400 

100    8 000 3 800 2 200 1 400 1 000 600 
110    12 200 5 200 3 000 2 000 1 400 1 000 
120    22 800 7 200 4 000 2 600 1 800 1 200 
130     10 200 5 000 3 200 2 200 1 600 
140     15 200 6 600 4 000 2 600 2 000 
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Kuusialikasvoksen keskipituus 3 m 

Ainespuukertymä, m3/ha Rungon koko, 
dm3 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

40 8 200 800 200 200      
50  2 800 400 200 200 200    
60   7 000  1 600 200 200 200 200   
70  27 000  3 200 1 000 200 200 200 200 200 
80   6 200 2 000 800 200 200 200 200 
90   13 000 3 400 1 400 600 200 200 200 

100   49 200 5 600 2 200 1 000 400 200 200 
110    9 400 3 400 1 600 800 400 200 
120    17 600  5 000 2 400 1 200 600 200 
130     7 400 3 400 1 800 1 000 600 
140     11 400 4 600 2 400 1 400 800 

 
 

Kuusialikasvoksen keskipituus 4 m 
Ainespuukertymä, m3/ha Rungon koko, 

dm3 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
40 4 600 200 200 200      
50  800 200 200 200 200    
60   4 000  200 200 200 200 200   
70  18 600  1 200 200 200 200 200 200 200 
80   3 600 400 200 200 200 200 200 
90   8 800 1 600 200 200 200 200 200 

100   35 600 3 200 800 200 200 200 200 
110    6 000 1 600 400 200 200 200 
120    12 400  2 800 1 000 200 200 200 
130    44 000 4 800 1 600 400 200 200 
140     7 800 2 600 1 000 200 200 
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