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Aines- ja energiapuun korjuun
tehostaminen nuorissa metsissä

– Keinot ja niiden priorisointi
Markku Oikari 1, Kalle Kärhä 2, Teijo Palander 1, Heikki Pajuoja 2 & Heikki Ovaskainen 1

1 Joensuun yliopisto & 2 Metsäteho Oy 
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Tutkimuksen tausta ja tavoitteet
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Metsätalousmaa kehitysluokittain Suomessa

Lähde: Korhonen ym. 2007

18.8.2008 Oikari, Kärhä, Pajuoja, Palander & OvaskainenOikari, Kärhä, Palander, Pajuoja & OvaskainenSuomessa nuoria metsiä runsaat 7 milj. ha; valtaosin männiköitä.
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Ensiharvennukset Suomessa 1995–2007

Lähteet: KMO 1999, Västilä & Herrala-Ylinen 1996–2005, Salakari ym. 2006, Juntunen & Herrala-Ylinen 2007, 2008

18.8.2008 Oikari, Kärhä, Pajuoja, Palander & OvaskainenOikari, Kärhä, Palander, Pajuoja & OvaskainenTavoitetta lähestytty, mutta vielä ollaan kaukana.
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Hakkuuehdotukset seuraavalle                    
10-vuotiskaudelle Suomessa

Lähde: Korhonen ym. 2007

18.8.2008 Oikari, Kärhä, Pajuoja, Palander & OvaskainenOikari, Kärhä, Palander, Pajuoja & OvaskainenSeuraavan 10 vuoden aikana ensiharvennuksia tehtävä runsaat 3 milj. ha = 300 000 ha/v.



www.metsateho.fi

Metsätehon tuloskalvosarja 9/2008 6

Ensiharvennukset Suomessa 1995–2007

Lähteet: KMO 1999, Västilä & Herrala-Ylinen 1996–2005, Salakari ym. 2006, Juntunen & Herrala-Ylinen 2007, 2008

18.8.2008 Oikari, Kärhä, Pajuoja, Palander & OvaskainenOikari, Kärhä, Palander, Pajuoja & OvaskainenEnsiharvennuksia tehtävä 50 % nykyistä enemmän!
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Ainespuun keskimääräiset korjuukustannukset 
hakkuutavoittain Suomessa 2007

Lähde: Kariniemi 2008

18.8.2008 Oikari, Kärhä, Pajuoja, Palander & OvaskainenOikari, Kärhä, Palander, Pajuoja & OvaskainenEnsiharvennuspuun korjuu kallista; hakkuun osuus noin 70 %.
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Metsähakkeen käyttö Suomessa 2000–2007

Lähteet: Ylitalo 2001–2008

*)

*) Energialaitosten – eli lämpö- ja voimalaitosten – käyttö.

18.8.2008 Oikari, Kärhä, Pajuoja, Palander & OvaskainenOikari, Kärhä, Palander, Pajuoja & OvaskainenNuorista metsistä korjatun pienpuuhakkeen käyttökehitys ollut suhteellisen hidasta.
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Metsähakkeen käyttötavoitteita ja 
korjuupotentiaaleja Suomessa

18.8.2008 Oikari, Kärhä, Pajuoja, Palander & Ovaskainen

Lähteet: Ylitalo 2008, KMO2010 1999, KMO2015 2008, Leino ym. 2007*, Ranta ym. 2007**, Hakkila 2004***, Laitila ym. 2008****

1 TWh ≈ 0,5 milj. m3

Oikari, Kärhä, Palander, Pajuoja & OvaskainenAsetetut käyttötavoitteet edellyttävät pienpuuhakkeen käytön kolmin–nelinkertaistamista.
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Keskimääräisiä tuotantokustannuksia              
Kokopuuhake vs. Hakkuutähdehake

Lähde: Kärhä ym. 2008

18.8.2008 Oikari, Kärhä, Pajuoja, Palander & OvaskainenOikari, Kärhä, Palander, Pajuoja & OvaskainenIlman Kemera-tukia pienpuuhakkeen tuotanto ja käyttö ei mahdollista nykyään.

Metsähakkeen keskihinta 15,4 €/MWh (30,8 €/m3) kesäkuussa 2008 (Pöyry Energy Oy).
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Tehostamiskeinojen esille nosto tärkeää

• Jotta nuorten metsien kunnostussavotoista 
selvitään kunnialla niin kustannusten kuin 
resurssienkin puolesta, on puun korjuuta pystyttävä 
tehostamaan.

• Monia tehostamiskeinoja pieniläpimittaisen puun 
korjuuseen on esitetty. 

• Useita tehostamiskeinoja ei kuitenkaan ole 
sovellettu kunnolla käytäntöön.

• Potentiaalisimpien tehostamiskeinojen parempi 
hyödyntäminen välttämätöntä.
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Tutkimustehtävät

• Metsäteho Oy:n ja Joensuun yliopiston 
yhteistutkimuksessa:
1. listattiin esitetyt puunkorjuun tehostamis-

keinot pieniläpimittaisen puun korjuussa 
nuorissa metsissä ja 

2. selvitettiin eri toimijoiden näkemykset 
esitetyistä tehostamiskeinoista.

• Tutkimus toteutettiin Metsäteho Oy:n Aines- ja 
energiapuun korjuun tehostaminen nuorista 
metsistä -tutkimusprojektissa. 
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Tutkimuksen toteutus
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Nuorten metsien puunkorjuun tehostamiskeinot

I) Korjuuolojen parantaminen:
– Oikein suoritettu taimikonhoito
– Käsittelyn hallittu viivyttäminen
– Alikasvoksen ennakkoraivaus
– Puuntuotannon uudet menetelmät: 

• Voimakas ensiharvennus
• Energiapuuharvennus osaksi suunniteltua 

metsänkasvatusketjua
– Leimikkokeskittymien muodostaminen

4.9.2008                  Oikari, Kärhä, Palander, Pajuoja & Ovaskainen
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Nuorten metsien puunkorjuun tehostamiskeinot...

II) Korjuumenetelmien rationalisointi:
– Joukkokäsittely 
– Kuormainvaakamittaus 
– Energiapuun korjuu kokopuuna 
– Korjattavien leimikoiden ja kaadettavien puiden 

huolellinen valinta 
– Puutavaralajien vähentäminen 
– Aines- ja energiapuun integroitu korjuu:

• Kokopuun paalaus
• Kahden kasan menetelmä

4.9.2008                  Oikari, Kärhä, Palander, Pajuoja & Ovaskainen
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Nuorten metsien puunkorjuun tehostamiskeinot...

III) Korjuukaluston tehokkaampi käyttö:
– Korjureiden käytön lisääminen
– Alhaisemman kustannustason kalusto:

• Harvennusharvesterit
• Kaivukonepohjaiset hakkuukoneet 

– Nykyistä yksinkertaisemman korjuukaluston käyttö
– Koneiden käyttöasteen lisääminen
– Kuormatraktorin kuorman maksimointi ja kuormatilan 

laajentaminen
– Puunkorjuuyritysten koon kasvattaminen ja 

verkottuminen

4.9.2008                  Oikari, Kärhä, Palander, Pajuoja & Ovaskainen
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Nuorten metsien puunkorjuun tehostamiskeinot...

IV) Korjuukaluston ja työmenetelmien 
kehittäminen:
– Automatisoinnin lisääminen 
– Konetekniikan kehittäminen
– Hakkuutekniikan ja työmenetelmien kehittäminen
– Kuljettajaksi opiskelevien huolellinen valinta 
– Uusien kuljettajien koulutuksen tehostaminen
– Työssäoppimisen laajentaminen

4.9.2008                  Oikari, Kärhä, Palander, Pajuoja & Ovaskainen
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Aineisto ja menetelmät I
• Selvitykseen haastateltiin 40:tä henkilöä tammi-helmi-

kuussa 2008. 
• Haastatteluihin osallistui edustajia neljästä eri ryhmästä: 

i)   puunhankintaorganisaatioiden edustajat, 
ii)  puunkorjuuyrittäjät, 
iii) kone- ja laitevalmistajat sekä 
iv) tutkijat. 

• Jokaisesta ryhmästä haastateltiin yhteensä kymmentä 
henkilöä. 

4.9.2008                  Oikari, Kärhä, Palander, Pajuoja & Ovaskainen
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Aineisto ja menetelmät II
• Haastatelluilta kysyttiin, kuinka merkittävinä ongelmina

he pitivät lueteltuja asioita nuorten metsien ainespuun 
korjuun kannalta. 

• Tehostamiskeinojen merkittävyyden lisäksi 
haastatelluilta kysyttiin, kuinka hyvin heidän mielestään 
esitetyt tehostamiskeinot ovat tällä hetkellä käytössä 
nuorten metsien puunkorjuussa. 

• Eri tehostamiskeinojen lisäyspotentiaali laskettiin 
vähentämällä tehostamiskeinon merkittävyydelle saadusta 
arvosta sen nykykäyttöä kuvaava arvo.

4.9.2008                  Oikari, Kärhä, Palander, Pajuoja & Ovaskainen



www.metsateho.fi

Metsätehon tuloskalvosarja 9/2008

Päätulokset



www.metsateho.fi

Metsätehon tuloskalvosarja 9/2008

Pahimmat ongelmat / Ainespuun korjuu

• Tutkimukseen haastatellut toimijat pitivät huonoja 
korjuuoloja pahimpina ongelmina kustannustehokkaalle 
ainespuun korjuulle. 

• Korjuuolosuhdetekijöistä merkittävimmiksi arvioitiin:
– poistettavien puiden pieni koko, 
– pieni hehtaari- ja leimikkokohtainen hakkuukertymä,
– runsas korjuuta haittaava alikasvos ja 

– maaston heikko kantavuus.

214.9.2008                  Oikari, Kärhä, Palander, Pajuoja & Ovaskainen
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Pahimmat ongelmat / Ainespuun korjuu

Asteikko: 1 = ”Ei lainkaan merkittävä” … 5 = ”Erittäin merkittävä”.

4.9.2008                  Oikari, Kärhä, Palander, Pajuoja & Ovaskainen
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Pahimmat ongelmat / Energiapuun korjuu

• Ammattitaitoisten metsäkoneen kuljettajien puute
nostettiin energiapuun korjuun isoimmaksi ongelmaksi. 

• Puunhankintaorganisaatioiden edustajat pitivät erityisen 
merkittävänä ongelmana sekä aines- että energiapuun 
korjuussa ammattitaitoisten metsäkoneen kuljettajien 
puutetta. 

• Vaikeita korjuuoloja pidettiin pahana ongelmana myös 
energiapuun korjuussa. 

• Puunkorjuuyrittäjät pitivät sekä energia- että ainespuun 
korjuun pahimpana ongelmana runsasta alikasvosta 
nuorissa metsissä. 

234.9.2008                  Oikari, Kärhä, Palander, Pajuoja & Ovaskainen
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Pahimmat ongelmat / Energiapuun korjuu 

Asteikko: 1 = ”Ei lainkaan merkittävä” … 5 = ”Erittäin merkittävä”.

4.9.2008                  Oikari, Kärhä, Palander, Pajuoja & Ovaskainen
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Merkittävimmät tehostamiskeinot / Ainespuu

• Merkittävimpänä tehostamiskeinona nuorten metsien ainespuun 
korjuussa haastatellut pitivät alikasvoksen ennakkoraivausta. 

• Erityisesti puunkorjuuyrittäjät korostivat ennakkoraivauksen 
merkitystä. 

• Toiseksi merkittävimmäksi tehostamiskeinoksi ainespuun korjuussa 
nostettiin oikein suoritettu taimikonhoito. 

• Kolmanneksi tärkeimmäksi tehostamiskeinoksi haastatellut nimesivät 
metsäkoneen kuljettajien koulutuksen tehostamisen. 

• Haastatellut korostivat, että ainespuun korjuuta voidaan tehostaa 
myös metsäkoneiden käyttöasteen nostamisella, metsäkoneen 
kuljettajaksi opiskelevien huolellisella valinnalla, hakkuutekniikan, 
työmenetelmien ja konetekniikan kehittämisellä, korjattavien 
leimikoiden huolellisella valinnalla, työssä oppimisen laajentamisella 
sekä joukkokäsittelyllä. 

254.9.2008                  Oikari, Kärhä, Palander, Pajuoja & Ovaskainen
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Merkittävimmät tehostamiskeinot / Ainespuu

Asteikko: 1 = ”Ei lainkaan merkittävä” … 5 = ”Erittäin merkittävä”.

4.9.2008                  Oikari, Kärhä, Palander, Pajuoja & Ovaskainen
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Merkittävimmät tehostamiskeinot / Energiapuu

• Merkittävimmäksi tehostamiskeinoksi energiapuun korjuussa 
haastatellut arvioivat metsäkoneen kuljettajien koulutuksen 
tehostamisen. 

• Toiseksi merkittävimmäksi tehostamiskeinoksi nostettiin korjattavien 
energiapuuleimikoiden huolellinen valinta.

• Puunhankintaorganisaatioiden edustajat nimesivät merkittävimmäksi 
tehostamiskeinoksi kuormainvaakamittauksen, puunkorjuuyrittäjät 
metsäkoneen kuljettajiksi opiskelevien huolellisen valinnan, kone- ja 
laitevalmistajat hakkuutekniikan ja työmenetelmien kehittämisen ja 
tutkijat metsäkoneiden käyttöasteen nostamisen.

274.9.2008                  Oikari, Kärhä, Palander, Pajuoja & Ovaskainen
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Merkittävimmät tehostamiskeinot / Energiapuu

Asteikko: 1 = ”Ei lainkaan merkittävä” … 5 = ”Erittäin merkittävä”.

4.9.2008                  Oikari, Kärhä, Palander, Pajuoja & Ovaskainen
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Korkeimmat tehostamiskeinojen lisäyspotentiaalit

• Suurimmat nuorten metsien ainespuun korjuun
tehostamiskeinojen lisäyspotentiaalit olivat: 
– metsäkoneen kuljettajaksi opiskelevien huolellisella valinnalla, 
– alikasvoksen ennakkoraivauksella ja 

– oikein suoritetulla taimikonhoidolla.

• Vastaavasti isoimmat energiapuun korjuun
tehostamiskeinojen lisäyspotentiaalit olivat: 
– energiapuuharvennuksen yhdistämisellä osaksi suunniteltua 

metsänkasvatusketjua, 
– metsäkoneen kuljettajaksi opiskelevien huolellisella valinnalla ja

– kuormainvaakamittauksella.

294.9.2008                  Oikari, Kärhä, Palander, Pajuoja & Ovaskainen



www.metsateho.fi

Metsätehon tuloskalvosarja 9/2008 30

Nuorten metsien ainespuun korjuun tehostamis-
keinot, jotka saivat korkeimmat lisäyspotentiaalit

Asteikko: 0 = ”Ei lisäyspotentiaalia” … 4 = ”Iso lisäyspotentiaali”.

4.9.2008                  Oikari, Kärhä, Palander, Pajuoja & Ovaskainen
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Nuorten metsien energiapuun korjuun tehostamis-
keinot, jotka saivat korkeimmat lisäyspotentiaalit

Asteikko: 0 = ”Ei lisäyspotentiaalia” … 4 = ”Iso lisäyspotentiaali”.

4.9.2008                  Oikari, Kärhä, Palander, Pajuoja & Ovaskainen
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Tarkastelu ja johtopäätökset
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Korjuuoloja parantamalla lisää 
kustannustehokkuutta

• Tutkimuksessa haastatellut toimijat arvioivat, että korjuuoloja 
parantamalla nuorten metsien aines- ja energiapuun korjuun 
kustannustehokkuutta voidaan parantaa merkittävästi. 

• Erityisen merkittävinä tehostamiskeinoina haastatellut pitivät: 
– oikein suoritettua taimikonhoitoa, 
– korjuuoperaatioiden hallittua viivyttämistä ja 
– alikasvoksen ennakkoraivausta. 

• Usein edellä mainitut tehostamiskeinot ovat toisistaan 
riippuvaisia: kun taimikonhoito tehdään ajallaan ja riittävän 
voimakkaana, alikasvos ei ole riesana ja ensiharvennusta 
voidaan viivyttää muutamilla vuosilla ja näin kasvattaa 
poistettavien puiden kokoa ja hakkuukertymää ja laskea 
korjuukustannuksia. 
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Korjuuta rationalisoimalla lisää tehoa

• Haastatellut korostivat myös, että korjuumenetelmiä 
voidaan rationalisoida vielä merkittävästi nykyisestä. 

• Erityisesti haastatellut painottivat: 
– joukkokäsittelyn tehostamispotentiaalia ainespuun 

korjuussa, 
– kuormainvaakamittausta, 
– aines- ja energiapuun integroitua korjuuta ja
– korjattavien leimikoiden huolellista valintaa. 
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Kuljettajakoulutus kriittisen tarkastelun alle

• Tutkimuksessa ammattitaitoisten metsäkoneen kuljettajien 
niukkuus nousi erittäin merkittäväksi ongelmaksi nuorten 
metsien puunkorjuulle. 

• Erityisen huolestuneita haastatellut olivat hyvän opiskelija-
aineksen saamisesta metsäoppilaitoksiin. 

• Haastateltujen vahva viesti oli, että metsäkoneen kuljettaja-
koulutusta on tehostettava jatkossa. 

• Nykymuotoista metsäkoneen kuljettajakoulutusta on 
tarkasteltava kriittisesti. 

• Ammattitaitoinen metsäkoneen kuljettaja on pystyttävä 
kouluttamaan huomattavasti nopeammin. 

• Haastatellut alleviivasivat, että koulutuksessa on panostettava 
erityisesti niihin seikkoihin, jotka todella vaikuttavat korjuutyön 
tuottavuuteen.
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Mahdollisuudet merkittäviin 
kustannussäästöihin

• Tutkimuksessa esille nostetut puunkorjuun 
tehostamiskeinot tulee ottaa täysmääräisesti ja 
mahdollisimman pian käyttöön. 

• Tehostamiskeinoilla on saatavissa aikaan ainakin     
5–10 %:n kustannussäästöt nuorissa metsissä, 
joissakin tapauksissa jopa 30–40 %:n säästöt. 
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Projektissa julkaistu kirjallisuus
• Kärhä, K. 2007. Towards More Cost-Efficient Harvesting of Energy Wood and 

Pulpwood in Early Thinnings. In: Savolainen, M. (Ed.). Book of Proceedings. 
BIOENERGY 2007, 3rd International Bioenergy Conference and Exhibition, 3rd–6th

September 2007, Jyväskylä Paviljonki, Finland. Finbio Publications 36: 443–451. 
• Kärhä, K., Oikari, M., Palander, T. & Ovaskainen, H. 2008. Approaches for Increase 

Cost-Efficiency of Harvesting in Early Thinnings. In: Abstracts of Presentation. IUFRO 
ALL-D3-Conference “Pathways to Environmentally Sound Technologies for Natural 
Resource Use”, June 15-20, 2008, Sapporo, Japan. pp. 12.

• Oikari, M. 2007. Aines- ja energiapuun korjuun tehostamiskeinot nuorissa metsissä: 
Kirjallisuuskatsaus. Joensuun yliopisto, Metsätieteellinen tiedekunta, Kandidaatin työ.

• Oikari, M. 2008. Aines- ja energiapuun korjuun tehostamiskeinot ja niiden priorisointi 
nuorissa metsissä. Joensuun yliopisto, Metsätieteellinen tiedekunta, Metsä- ja 
puuteknologian pro gradu -tutkielma.

• Oikari, M., Kärhä, K., Palander, T. & Ovaskainen, H. 2008. Promoting approaches for 
increasing the cost-efficiency of energy wood and pulpwood harvesting in young stands. 
In: World Bioenergy 2008, Proceedings of Oral Session. World Bioenergy 2008 
Conference & Exhibition on Biomass for Energy, 27th–29th May 2008, Jönköping, 
Sweden. pp. 90–94.

• Oikari, M., Kärhä, K., Palander, T., Pajuoja, H. & Ovaskainen, H. 2008. Puun korjuun 
tehostaminen nuorissa metsissä. Summary: Increasing the cost-efficiency of wood 
harvesting from young stands in Finland. Metsätehon Katsaus 36. 

• Oikari, M., Kärhä, K., Palander, T., Pajuoja, H. & Ovaskainen, H. 2008. Puuta saatava 
nuorista metsistä nykyistä tehokkaammin. KoneYrittäjä 6/2008: 19–21.

374.9.2008                  Oikari, Kärhä, Palander, Pajuoja & Ovaskainen



Nuoren metsän hoitotyö 
palkitsee!
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