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Puunkorjuun 
tehostaminen 
nuorissa metsissä

Jotta pieniläpimittaisen aines- ja energiapuun korjuumääriä nuorista metsistä kyettäisiin nostamaan, on puunkorjuu-
ta pystyttävä tehostamaan. Monia tehostamiskeinoja pieniläpimittaisen puun korjuuseen on esitetty. Useita tehos-
tamiskeinoja ei kuitenkaan ole sovellettu kunnolla käytäntöön. Tutkimuksessa listattiin esitetyt puunkorjuun tehos-
tamiskeinot pieniläpimittaisen puun korjuussa nuorissa metsissä ja selvitettiin eri toimijoiden näkemykset esitetyistä 
tehostamiskeinoista. Tässä katsauksessa esitetään tehdyn tutkimuksen päätulokset.
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Haastatellut pitivät huonoja korjuuoloja pahimpina ongelmi-
na kustannustehokkaalle ainespuun korjuulle. Korjuuolosuh-
detekijöistä merkittävimmiksi arvioitiin poistettavien puiden 
pieni koko, pieni hehtaari- ja leimikkokohtainen hakkuuker-
tymä, runsas korjuuta haittaava alikasvos ja maaston heikko 
kantavuus. 

Ammattitaitoisten metsäkoneen kuljettajien puute nostet-
tiin energiapuun korjuun isoimmaksi ongelmaksi. Puunhan-
kintaorganisaatioiden edustajat pitivät erityisen merkittävä-
nä ongelmana sekä aines- että energiapuun korjuussa am-
mattitaitoisten metsäkoneen kuljettajien puutetta. Vaikeita 
korjuuoloja pidettiin pahana ongelmana myös energiapuun 
korjuussa. Puunkorjuuyrittäjät pitivät sekä energia- että aines-
puun korjuun pahimpana ongelmana runsasta alikasvosta 
nuorissa metsissä. 

Merkittävimpänä tehostamiskeinona nuorten metsien ai-
nespuun korjuussa haastatellut pitivät alikasvoksen ennak-
koraivausta. Erityisesti puunkorjuuyrittäjät korostivat ennak-
koraivauksen merkitystä. Toiseksi merkittävimmäksi tehosta-
miskeinoksi ainespuun korjuussa nostettiin oikein suoritet-
tu taimikonhoito. Kolmanneksi tärkeimmäksi tehostamiskei-
noksi haastatellut nimesivät metsäkoneen kuljettajien koulu-
tuksen tehostamisen. 

Haastatellut korostivat, että ainespuun korjuuta voidaan 
tehostaa myös metsäkoneiden käyttöasteen nostamisella, 

metsäkoneen kuljettajaksi opiskelevien huolellisella valinnal-
la, hakkuutekniikan, työmenetelmien ja konetekniikan ke-
hittämisellä, korjattavien leimikoiden huolellisella valinnal-
la, työssä oppimisen laajentamisella sekä joukkokäsittelyllä. 
Tutkijat pitivät joukkokäsittelyä merkittävimpänä tehostamis-
keinona nuorten metsien ainespuun korjuussa.

Merkittävimmäksi tehostamiskeinoksi energiapuun kor-
juussa haastatellut arvioivat metsäkoneen kuljettajien kou-
lutuksen tehostamisen. Toiseksi merkittävimmäksi tehosta-
miskeinoksi nostettiin korjattavien energiapuuleimikoiden 
huolellinen valinta. Puunhankintaorganisaatioiden edustajat 
nimesivät merkittävimmäksi tehostamiskeinoksi kuormain-
vaakamittauksen, puunkorjuuyrittäjät metsäkoneen kuljetta-
jiksi opiskelevien huolellisen valinnan, kone- ja laitevalmista-
jat hakkuutekniikan ja työmenetelmien kehittämisen ja tut-
kijat metsäkoneiden käyttöasteen nostamisen.

Suurimmat nuorten metsien ainespuun korjuun tehos-
tamiskeinojen lisäyspotentiaalit olivat metsäkoneen kuljet-
tajaksi opiskelevien huolellisella valinnalla, alikasvoksen en-
nakkoraivauksella ja oikein suoritetulla taimikonhoidolla. 
Vastaavasti isoimmat energiapuun korjuun tehostamiskei-
nojen lisäyspotentiaalit olivat energiapuuharvennuksen yh-
distämisellä osaksi suunniteltua metsänkasvatusketjua, met-
säkoneen kuljettajaksi opiskelevien huolellisella valinnalla ja 
kuormainvaakamittauksella.



WWW.METSATEHO.FI

Nuorten metsien ainespuun korjuun 
merkittävimmät tehostamiskeinot 
haastateltujen ryhmien arvioimana ja 
keskimäärin. 
Asteikko: 1 = Ei lainkaan merkittävä …  
5 = Erittäin merkittävä.

The most significant approaches to 
achieve more cost-efficient industrial 
roundwood harvesting in young stands 
according to each interviewee group and 
the average for all groups. 
Scale: 1 = No significant approach …  
5 = Very significant approach.

Nuorten metsien energiapuun korjuun 
merkittävimmät tehostamiskeinot 
haastateltujen ryhmien arvioimana ja 
keskimäärin. 
Asteikko: 1 = Ei lainkaan merkittävä … 
5 = Erittäin merkittävä.

The most significant approaches for 
achieving more cost-efficient energy wood 
harvesting from early thinnings according 
to each interviewee group and the average 
for all groups. 
Scale: 1 = No significant approach … 
5 = Very significant approach.
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Nuorten metsien ainespuun korjuun 
tehostamiskeinot, jotka saivat 
korkeimmat lisäyspotentiaalit. 
Tehostamiskeinon lisäyspotentiaali 
laskettiin vähentämällä tehostamis
keinon merkitsevyydestä saadusta 
arvosta sen nykykäyttöä kuvaava arvo. 
Asteikko: 0 = Ei lisäyspotentiaalia …  
4 = Iso lisäyspotentiaali.

Approaches with the greatest potential to 
improve the cost-efficiency of industrial 
roundwood harvesting in young stands. 
The potential of each approach to increase 
the cost-efficiency of wood harvesting in 
young stands was calculated by subtracting 
the current utilization score of the approach 
from the significance score of the approach. 
Scale: 0 = No potential … 4 = Huge potential.

Nuorten metsien energiapuun korjuun 
tehostamiskeinot, jotka saivat 
korkeimmat lisäyspotentiaalit. 
Asteikko: 0 = Ei lisäyspotentiaalia … 
4 = Iso lisäyspotentiaali.

Approaches with the greatest potential 
for improving the cost-efficiency of energy 
wood harvesting from early thinnings. 
Scale: 0 = No potential … 4 = Huge potential.
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Tehostamiskeinot käyttöön heti

Increasing the cost-efficiency of wood harvesting from young stands in Finland

Suomessa nuoria kasvatusmetsiä on runsaat seitsemän 
miljoonaa hehtaaria. Nämä pinta-alat odottavat hoitaji-

aan. Satojen tuhansien hehtaarien hoitorästit on saatava hoi-
dettua nopeasti kuntoon. Jotta nuorten metsien kunnostussa-
votoista selvitään kunnialla niin kustannusten kuin resurssi-
enkin puolesta, on puun korjuuta pystyttävä tehostamaan.

Korjuuoloja parantamalla lisää kustannustehokkuutta
Tutkimuksessa haastatellut toimijat arvioivat, että korjuuolo-
ja parantamalla nuorten metsien aines- ja energiapuun kor-
juun kustannustehokkuutta voidaan parantaa merkittävästi. 
Erityisen merkittävinä tehostamiskeinoina haastatellut pitivät 
oikein suoritettua taimikonhoitoa, korjuuoperaatioiden hallit-
tua viivyttämistä ja alikasvoksen ennakkoraivausta. 

Usein edellä mainitut tehostamiskeinot ovat toisistaan riip-
puvaisia: kun taimikonhoito tehdään ajallaan ja riittävän voi-
makkaana, alikasvos ei ole riesana ja ensiharvennusta voidaan 
viivyttää muutamilla vuosilla ja näin kasvattaa poistettavien 
puiden kokoa ja hakkuukertymää ja laskea korjuukustannuk-
sia. Mikäli taimikonhoito laiminlyödään tai tehdään huonosti, 
alkaa oravanpyörä, joka tarjoaa vain kustannuksia kaikille.     

Korjuuta rationalisoimalla lisää potkua
Haastatellut korostivat myös, että korjuumenetelmiä voidaan 
rationalisoida vielä merkittävästi nykyisestä. Erityisesti haas-
tatellut painottivat joukkokäsittelyn tehostamispotentiaalia ai-
nespuun korjuussa, kuormainvaakamittausta, aines- ja ener-

giapuun integroitua korjuuta sekä korjattavien leimikoiden 
huolellista valintaa. – Voidaan esimerkiksi kysyä, onko jolla-
kin toimijalla varaa hakata pieniläpimittaisia puita yksinpuin 
ensiharvennuksilta? 

Metsäkoneen kuljettajakoulutus täysremonttiin
Tutkimuksessa ammattitaitoisten metsäkoneen kuljettajien 
niukkuus nousi erittäin merkittäväksi ongelmaksi nuorten 
metsien puunkorjuulle. Nuoret metsät korjuuoloina nähtiin 
erityisen vaativiksi koneen kuljettajille. Näissä oloissa kuljet-
tajien taitotasot korostuvat. Lisäksi näiden korjuuolojen hou-
kuttelevuuden nähtiin olevan heikko.

Haastateltujen vahva viesti oli, että metsäkoneen kuljetta-
jakoulutusta on tehostettava vastaisuudessa. Nykymuotoista 
metsäkoneen kuljettajakoulutusta onkin tarkasteltava kriitti-
sesti. Ammattitaitoinen metsäkoneen kuljettaja on pystyttävä 
kouluttamaan huomattavasti nopeammin. Lisäksi valmistu-
neet kuljettajat on saatava pysymään metsäalalla. – Ei ole mi-
tään mieltä kouluttaa metsäoppilaitoksissa maanrakennus- 
tai kiinteistönhuoltoalan työntekijöitä.   

 
Merkittäviä kustannussäästöjä tarjolla 
Tutkimuksessa esille nostetut puunkorjuun tehostamiskei-
not tulee ottaa täysimääräisesti ja mahdollisimman pian 
käyttöön. Tehostamiskeinoilla on saatavissa aikaan ainakin 
5–10 %:n kustannussäästöt nuorissa metsissä, joissakin ta-
pauksissa jopa 30–40 %:n säästöt.

The study ranked the proposed potential approaches for 
increasing the cost-efficiency of small-diameter energy 

wood and industrial roundwood (i.e. pulpwood) harvesting 
from early thinnings. Research data, based on a total of 40 
interviews, were collected in early 2008.

In the opinion of the respondents, there is a great poten-
tial to increase the cost-efficiency of wood harvesting in the 
future through improving harvesting conditions (i.e. effective 
tending of seedling stands, delaying harvesting operations, 
and pre-clearance of dense undergrowth). The interviewees 
also underlined that harvesting methods can be rationalized, 

e.g. multiple-tree handling in industrial roundwood cuttings, 
grapple scale measurement, integrated pulpwood and ener-
gy wood harvesting, and careful selection of stands for har-
vesting. The strong message given by the interviewees was 
that the education of forest machine operators must be made 
more effective in the future.

The most profitable guidelines must be more effectively 
utilized immediately. Cost savings of at least 5–10% can be 
achieved and, in some cases even 30–40%, compared to cur-
rent wood harvesting costs.

Tutkimus toteutettiin Metsäteho Oy:n Aines- ja energiapuun korjuun tehostaminen nuorista metsistä -tutkimusprojek-
tissa. Tutkimukseen haastateltiin 40:tä henkilöä tammi-helmikuussa 2008. Haastatteluihin osallistui edustajia neljäs-
tä eri ryhmästä: puunhankintaorganisaatioiden edustajat, puunkorjuuyrittäjät, kone- ja laitevalmistajat sekä tutkijat. 
Jokaisesta ryhmästä haastateltiin yhteensä kymmentä henkilöä. 

Tehostamiskeinojen merkittävyyden lisäksi haastatelluilta kysyttiin, kuinka hyvin heidän mielestään esitetyt tehosta-
miskeinot ovat tällä hetkellä käytössä nuorten metsien puunkorjuussa. Eri tehostamiskeinojen lisäyspotentiaali las-
kettiin vähentämällä tehostamiskeinon merkitsevyydestä saadusta arvosta sen nykykäyttöä kuvaava arvo.

Haastattelut teki Markku Oikari. Hän teki siitä pro gradu -työnsä, jota ohjasivat Kalle Kärhä ja Teijo Palander.


