
Pienikertymiset energiapuuleimikot
kuntoon korjurilla
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Korjuri on metsäkone, jolla tehdään

sekä puun hakkuu että metsä-

kuljetus. Koneyrittäjien kokemukset

ja tutkijoiden laskelmat ovat

osoittaneet, että kilpailukykyi-

simmillään korjuri on erityisesti

pienikertymisissä leimikoissa.

Perinteisellä kahden koneen

(hakkuukone & kuormatraktori)

korjuuketjulla tällaiset

korjuukohteet ovat kalliita.

K
orjurin kannattavuutta puunkor-

juussa on tarkasteltu monissa tut-

kimuksissa, ja tulokset ovat olleet

pääosin lupaavia. Suomessa on nykyisin

käytössä runsaat sata korjuria. Ne eivät

ole yleistyneet siten kuin saatujen korju-

ritutkimustulosten valossa olisi voinut

olettaa. Syitä korjureiden hitaaseen yleis-

tymiseen ei ole listattu. Mahdollisia syitä

saattavat olla asenteet ja ennakkoluulot

korjureita kohtaan ja tukeutuminen pe-

rinteiseen korjuuteknologiaan. 

Pienet leimikot korjurille

Pienpuun (korjattavan puuston rinnan-

korkeusläpimitta valtaosin alle 10 cm)

korjuussa on nykyisin käytössä noin 50

energiapuukorjuria Suomessa. Valtaosa

energiapuukorjureista on kuormatrak-

toripohjaisia. Arviolta vajaa 20 prosenttia

koneellisesti korjatusta pienpuusta korja-

taan korjureilla. 

Metsätehossa tehdyt pienpuun kor-

juun kannattavuustarkastelut ovat osoit-

taneet, että korjuukustannuksiltaan ener-

giapuukorjuri ja korjuuketju ovat lähellä

toisiaan. Metsätehon tarkasteluissa kil-

pailukykyisimmillään energiapuukorjuri

oli, kun:

– korjattiin pienirunkoista (< 20 dm3)

kokopuuta, 

– sekä hehtaari- että leimikkokohtaiset

kokopuukertymät jäivät pieniksi (< 55

m3/ha, < 100 m3/leimikko) ja 

– metsäkuljetusmatka oli energiapuu-

leimikossa suhteellisen lyhyt, alle 150

metriä.

Vastaavasti Metsätehon selvityksessä pe-

rinteinen hakkuukone-kuormatraktori-

korjuuketju oli kustannustehokkain kor-

juuoloissa, missä:

– korjattiin keskimääräistä järeämpää 

(> 20 dm3) pienirunkoista kokopuuta,

– hehtaarikohtainen kokopuukertymä

oli keskimääräistä suurempi (> 55 m3/

ha),

– kokopuuleimikon koko oli yli kaksi

hehtaaria ja

– metsäkuljetusmatka oli yli 150 metriä.

Pieniläpimittaista energiapuuta korjataan Suomessa

noin 50 korjurilla. Kuvassa kokopuun korjuuta Ponsse

Wisent Dual -korjurilla, jossa on Ponsse EH25 -korjuu-

koura.Valokuva: Ponsse Oyj
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Kehitysennusteet suotuisat

Ennustettavissa on kuitenkin, että korju-

reiden lukumäärä tulee jatkossa kasva-

maan puunkorjuussa niin Suomessa kuin

muuallakin. Tämän kehitysennusteen

taustalla ovat seuraavat tekijät:

1) Puunkorjuussa haetaan kustannuste-

hokkuutta niin leimikko- kuin koneyritys-

tasolla. Pienikertymiset ja -runkoiset ener-

giapuuleimikot on kokonaistaloudellisesti

järkevää korjata korjurilla ja vastaavasti

isompikertymiset ja -runkoiset korjuukoh-

teet kannattaa ohjata korjuuketjulle ja näin

nostaa korjuuketjujen kannattavuutta. Tä-

män ovat osoittaneet sekä yrittäjien koke-

mukset että tutkijoiden laskelmat. 

Koneyrityksen leimikkovaranto vai-

kuttaa olennaisesti siihen, kuinka opti-

maalisesti korjuria voidaan käyttää. Mitä

laajempi leimikkovaranto koneyrityksel-

lä on, sitä paremmat ovat mahdollisuudet

hyödyntää konekalustoa tehokkaasti.

2) Metsäkoneyrityskentän muuttuessa

koneyritysten koko kasvaa ja laajavastui-

nen urakointitoiminta lisääntyy. Muutok-

set luovat mahdollisuuden monipuolistaa

metsäkoneyrityksen konekalustoa. Täl-

löin korjurin hankinta korjuuketjujen rin-

nalle on mielekäs vaihtoehto.

3) Pienpuun korjuuvolyymien kasvu

merkitsee tehostunutta hankintaa. Pien-

puun korjuuoperaatiot on tällöin suun-

nattava entistä pienemmille ja heikom-

mille työmaille, mikä merkitsee kustan-

nuspaineita pienpuuhakkeen tuotanto-

kustannuksiin. 

Kustannuspaineiden torjunnassa ener-

giapuukorjuri on yksi varteenotettava vaih-

toehto. Tutkimuksissahan korjurin on ha-

vaittu olevan kilpailukykyisimmillään juu-

ri pienikertymisillä ja -alaisilla kokopuun

korjuukohteilla, missä korjattavan puus-

ton rungon koko on suhteellisen pieni.

Monikäyttöisyydestä

kannattavuutta

Kun tarkastellaan korjureiden kilpailuky-

kyä, on pidettävä mielessä korjureiden

suhteellisen lyhyt kehityskaari. Korjurei-

ta on kehitetty aktiivisesti vasta vajaa

kymmenen vuotta. Korjureita sekä niiden

työmenetelmiä ja työn organisointia ke-

hittämällä kilpailukykyä on mahdollista

edelleen parantaa.

Yksi kehityssuunta korjureiden kehittä-

misessä voi olla niiden monikäyttöisyyden

lisääminen siten, että samalla perusko-

neella tehdään yhdellä käyntikerralla työ-

maalla useampia työlajeja, jopa 3–4 työla-

jia. Mahdollisia työlajiyhdistelmiä ovat esi-

merkiksi erilaiset metsänhoidon, -uudista-

misen sekä aines- ja energiapuun korjuun

työt. Suuri työlajien lukumäärä ei luonnol-

lisestikaan ole päätarkoitus, vaan keino pa-

rantaa toiminnan kannattavuutta.

Tutkimus- ja kehitystyötä on

jatkettava

Tutkimus- ja kehitystyötä on edelleen jat-

kettava, jotta pienpuuhakkeen tuotanto-

kustannuksia pystyttäisiin alentamaan,

tai ainakin pitämään ne samalla tasolla

korjuuolojen vaikeutuessa. Ellei kustan-

nuspaineita pystytä hillitsemään, moni

energiapuusavotta jää korjaamatta. 

Lisäksi on pidettävä mielessä niukke-

nevat työvoimaresurssit metsäalalla. Työt

on pystyttävä rationalisoimaan niin, että

ne pystytään tulevaisuudessa tekemään

selvästi pienemmillä työvoima- ja kone-

resursseilla kuin nykyään.  
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Leimikon koon vaikutus kokopuun suhteellisiin korjuukustannuksiin eri korjureilla ja harvennus-

hakkuukone & keskiraskas kuormatraktori -korjuuketjuilla.Tehtyjen laskelmien mukaan kilpailuky-

kyisimmillään energiapuukorjuri on, kun kokopuukertymät jäävät pieniksi.


