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Kahteen kasaan hakkuu yleistynyt

• Kun leimikosta korjataan ainespuun ohella energiapuuta, 
puhutaan yhdistetystä eli integroidusta korjuusta. 

• Aines- ja energiapuun integroitu korjuu niin sanotulla 
kahden kasan hakkuumenetelmällä on yleistynyt 
voimakkaasti kuluneen vuoden, parin aikana nuorissa 
metsissä. 

• Kahden kasan menetelmässä leimikosta korjattava aines-
ja energiapuu erotellaan hakkuussa nimenmukaisesti 
kahteen eri kasaan: 
– ainespuukasaan ja 
– energiapuukasaan. 

• Ainespuuosite ohjautuu metsäteollisuuden käyttöön ja 
energiapuuosite energian tuotantoon. 
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Aines- ja energiapuun integroitu korjuu     
Kahteen kasaan hakkuu -korjuumenetelmä
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Kuitupuuosite
Energiapuuosite
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Integroitua korjuuta tutkittu vähän

• Kuitu- ja energiapuun hyvä kysyntä ja korkea kantohinta 
ovat edesauttaneet merkittävästi integroidun korjuun 
yleistymistä nuorissa metsissä. 

• Metsäteho Oy:n ja Joensuun yliopiston yhteistutkimuksessa 
(Metsätehon katsaus 36) puunhankinnan keskeiset 
toimijaryhmät nimesivät juuri integroidun korjuun yhdeksi 
tärkeimmäksi keinoksi tehostaa puunkorjuuta nuorista 
kasvatusmetsistä.  

• Energiapuun erilliskorjuuta, tavanomaista kokopuun 
korjuuta nuorista metsistä on tarkasteltu useassa 
selvityksessä 2000-luvulla. 

• Sen sijaan aines- ja energiapuun integroitua korjuuta 
nuorista metsistä on selvitetty vähemmän. 
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Tutkimuksen tavoitteet

• Metsätehon tutkimuksessa selvitettiin, miten ajanmenekki 
ja tuottavuus hakkuutyössä kehittyvät, kun 
työmenetelmänä käytetään integroitua hakkuuta 
ensiharvennuksella. 

• Lisäksi tarkasteltiin, mitkä ovat integroidun korjuun 
tulevaisuuden näkymät harvennusmetsissä. 

• Tutkimus toteutettiin Metsätehon Aines- ja energiapuun 
korjuun tehostaminen nuorista metsistä -tutkimus-
projektissa.
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Kahta hakkuumenetelmää tutkittiin

• Työmenetelmävertailut tehtiin Moisio Forest Oy:n 
(www.moisioforest.com) valmistamalla ja markkinoimalla 
Moipu 400ES -hakkuulaitteella. 

• Aikatutkimuksessa Moipu 400ES oli FMG 990 -hakkuu-
koneessa, jossa oli Ösa 184 -nosturi (ulottuvuus 10 m). 

• Tutkimuksessa testattiin kahta eri hakkuumenetelmää: 
– aines- ja energiapuun integroitua hakkuuta sekä 
– tavanomaista kokopuun hakkuuta. 

• Integroidussa hakkuussa kaikki ainespuuksi kelpaava 
puutavara hakattiin kuitupuuksi. 

• Kuitupuu hakatattiin käyttäen silmävaraista katkontaa. 
• Tavoitelatvaläpimitta oli 4–8 cm ja -pituus 3–5 m. 
• Havu- ja koivukuitupuu hakattiin erilleen.
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Moipu 400ES

• Paino: 650 kg
• Max. kertakatkaisuläpimitta:    

30 cm
• Katkaisumekanismi: saksiterät
• Joukkokäsittelyominaisuus: on
• Syöttöominaisuus: on
• Kuormausominaisuus: on
• Valmistaja: Moisio Forest Oy

2/2009                 27.1.2009 7Kalle Kärhä & Arto Mutikainen



www.metsateho.fi

Metsätehon tuloskalvosarja 

Moipu 400ES FMG 990 -hakkuukoneessa
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Tutkitut hakkuumenetelmät
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Integroitu hakkuu Tavanomainen 
kokopuuhakkuu
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Kolmessa ensiharvennusmännikössä

• Molempia työmenetelmiä tutkittiin kolmessa, iältään 25–
35-vuotiaassa ensiharvennusmännikössä Keski-Suomessa, 
Viitasaarella UPM-Kymmene Oyj:n mailla. 

• Hakkuun aikatutkimukset tehtiin huhtikuun alussa 2008. 
• Hakkuukoneen kuljettajalla oli yli 20 vuoden kokemus 

hakkuukonetyöstä. 
• Aines- ja energiapuun integroidusta hakkuusta ja 

energiapuun hakkuusta kuljettajalla oli vuoden 
työkokemus.
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Yli puolet poistumasta alle 7 cm

• Aikatutkimuksessa hakattiin runsaat 3 200 runkoa 
(integroitu hakkuu: 1 739 runkoa ja kokopuuhakkuu: 1 465 
runkoa). 

• Hakatuista puista 44 % oli lehtipuuta, lähinnä hieskoivua, 
39 % oli mäntyä ja 17 % kuusta. 

• Yli puolet poistumasta oli rinnankorkeusläpimitaltaan 3–6 
cm. 

• Poistuma oli kooltaan ja rakenteeltaan samanlainen 
molemmilla tutkituilla hakkuumenetelmillä. 

• Poistuman keskijäreys vaihteli aikatutkimuskoealoittain 
välillä 30–67 dm3. 

• Kokonaishakkuukertymä oli aikatutkimuskoealoittain 76–
141 m3/ha. 
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Poistuman rinnankorkeusläpimittajakauma
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Korjuuolot aikatutkimuksessa
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Koeala Leimikko Hakkuu-
menetelmä

Lähtö-
puusto,
r/ha

Poistuma, 
r/ha

Poistuman 
keskikoko, 
dm3

(kokopuuta)

Kokonais-
hakkuu-
kertymä,  
m3/ha *)

1
2
3
4
5
6

1
1
2
2
3
3

Integroitu
Kokopuu
Integroitu
Kokopuu
Integroitu
Kokopuu

2 403
2 285
3 928
2 966
3 492
2 915

1 622
1 425
3 188
2 106
2 572
2 015

55
54
30
67
33
41

90 (25 + 65)
76 (76 + 0)
96 (37 + 58)

141 (141 + 0)
85 (50 + 35)
82 (82 + 0)

*) Kokonaishakkuukertymä (energiapuukertymä + kuitupuukertymä).
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Mittaus kuormainvaa’alla

• Kaikki aikatutkimuksessa hakatut puut metsäkuljetettiin 
tienvarteen ja punnittiin kuorman purkamisen yhteydessä 
kuormainvaa’alla. 

• Metsäkuljetuksessa käytettiin Valmet 840-6 -kuorma-
traktoria, jossa oli LoadMaster 2000 -kuormainvaaka.

• Tuoretonneja kertyi yhteensä 129, josta energiapuuta oli 
93 ja kuitupuuta, lähinnä mäntykuitupuuta mutta myös 
koivukuitupuuta, 36 tonnia. 

• Kiintokuutiometreinä ilmoitettuna aikatutkimuksessa 
hakattiin yhteensä 143 m3 (energiapuuta: 103 m3 ja 
kuitupuuta: 40 m3) käyttäen muunnoksessa tuoretiheyttä 
900 kg/m3 (Energiapuun mittaus -opas). 
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Valmet 840-6 LoadMaster 2000 -kuormainvaa’alla
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Yli puolet rungoista joukkokäsiteltiin

• Runsaat puolet (54 %) hakatuista rungoista joukko-
käsiteltiin, eli yhteen taakkaan koottiin useampi kuin yksi 
runko. 

• Joukkokäsiteltyjen runkojen määrässä ei ollut eroa 
hakkuumenetelmittäin: kokopuun hakkuussa joukko-
käsiteltyjen puiden osuus oli 53 % hakatuista puista ja 
integroidussa hakkuussa 54 %.

• Joukkokäsittelytaakkoihin hakattiin useimmiten 2–3 
runkoa. Taakkakoossakaan ei ollut merkittävää eroa 
hakkuumenetelmien välillä: taakkakoko integroidussa 
hakkuussa oli keskimäärin 1,55 ja kokopuun hakkuussa 
1,52 runkoa/taakka. 
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Joukkokäsittelyn hyödyntäminen
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Koeala Leimikko Hakkuu-
menetelmä

Joukko-
käsiteltyjen 
puiden 
osuus, %

Taakan 
koko, 
r/taakka

Tehotuntituottavuus
m3/h r/h

1
2
3
4
5
6

1
1
2
2
3
3

Integroitu
Kokopuu
Integroitu
Kokopuu
Integroitu
Kokopuu

44
51
54
49
60
60

1,42
1,45
1,57
1,46
1,65
1,63

11,4
10,9
6,9

13,7
9,1

11,0

205
204
228
204
278
270
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Taakan kokojakauma
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Ei merkittävää ajanmenekin lisäystä

• Tutkimuksessa aines- ja energiapuun hakkuu eri kasoihin ei 
lisännyt merkittävästi hakkuutyön ajanmenekkiä verrattuna 
tavanomaiseen kokopuun hakkuuseen.

• Kun poistuman koko oli 10–100 dm3 (kokopuuna), eli 
rinnankorkeusläpimitta oli noin 5–14 cm, rungon 
käsittelyajanmenekin lisäys integroidussa hakkuussa oli 
keskimäärin 8–12 % verrattuna kokopuun hakkuuseen. 

• Poistuman ollessa kooltaan 10–100 dm3 integroidun 
hakkuun tuottavuus oli vain 0,3–1,2 m3/tehotunti (13–35 
runkoa/tehotunti) eli 8–11 % matalampi kuin kokopuun 
hakkuussa.
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Ajanmenekin suhteellinen lisäys rungon 
käsittelyssä integroidussa hakkuussa 
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Hakkuun tehotuntituottavuus I
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Hakkuun tehotuntituottavuus II
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Tulokset lupaavia, kehitystyötä jatkettava I

• Moipu 400ES -hakkuulaite osoittautui aikatutkimuksessa 
tehokkaaksi ja kilpailukykyiseksi verrattuna muihin 
markkinoilla oleviin hakkuulaitteisiin.

• Aikatutkimuksessa hakattiin valtaosin melko pientä puuta. 
• Tutkimuksen korjuuoloissa joukkokäsiteltyjen puiden osuus 

ja taakkakoko olisivat voineet olla korkeammat kuin mitä 
ne olivat. 

• Näin ollen niin kokopuun hakkuun kuin integroidun 
hakkuunkin tuottavuutta Moipu 400ES -hakkuulaitteella on 
mahdollista edelleen nostaa. 

• Työmenetelmää tehokkaaseen hakkuutyöskentelyyn 
integroidussa korjuussa on kehitettävä ponnekkaasti.
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Tulokset lupaavia, kehitystyötä jatkettava II

• Moipu 400ES -hakkuulaitteessa on kaksi leveää 
syöttörullaa. 

• Hakattaessa pienirunkoista energiapuuta rullat syöttävät 
useaa runkoa ongelmitta tasatahtiin. 

• Kahdella, kolmella isommalla ensiharvennuskokoisella 
rungolla alkaa tulla vaikeuksia syötössä. 

• Tämä pullonkaula poistuisi todennäköisesti, jos 
hakkuulaitteessa olisi kolmas syöttörulla. 
– Kehittämisehdotuksia listattaessa on hyvä kuitenkin muistaa, 

että isommilla puilla joukkokäsittelystä ei saada enää niin 
suurta hyötyä kuin pienemmillä rungoilla. 
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Moipu 400ES -hakkuulaitteen vahvuudet

• Tutkimuksen perusteella Moipu 400ES -hakkuulaitteen 
parhain käyttöalue on pienirunkoisista kemera-leimikoista 
ensiharvennusleimikoihin. 

• Moipu 400ES -hakkuulaitteen/korjuukouran vahvuuksina 
voidaan pitää:
– sen tehokasta, varmatoimista ja vähähuoltoista 

saksikatkaisua,
– sen monikäyttöisyyttä, eli sitä voidaan käyttää niin 

hakkuukoneissa kuin korjureissakin (kuormausominaisuus) ja 
– sen joustavuutta, eli sillä voidaan hakata joukkokäsittelynä 

integroidusti aines- ja energiapuuta, ainespuuta erilliskorjuuna 
sekä energiapuuta (karsimatonta kokopuuta ja karsittua 
rankapuuta) erilliskorjuuna. 
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Integroitu korjuu lisääntyy, markkinat 
määräävät tahdin 

• Kun hakkuun tuottavuuden lasku jää keskimäärin noin 10 
prosenttiin integroidussa hakkuussa, tekee se 
menetelmästä hyvin kilpailukykyisen. 

• Tulosten pohjalta voidaan ennustaa, että aines- ja 
energiapuun integroitu korjuu tulee yleistymään nuorten 
metsien puunkorjuusavotoilla. 
– Pienetkin, jopa 15–20 kuutiometrin hehtaarikohtaiset 

kuitupuukertymät on kannattavaa käydä korjaamassa 
kuiduttavan teollisuuden käyttöön. 

• Markkinat, eli mikä on kuitu- ja energiapuun kysyntä ja 
mitkä ovat kuitu- ja energiapuun kanto- ja tehdas-/laitos-
hinnat, määrittävät integroidun korjuun volyymit. 

2/2009                 27.1.2009 26Kalle Kärhä & Arto Mutikainen



www.metsateho.fi

Metsätehon tuloskalvosarja 

Kuvaus markkinatilanteen vaikutuksista 
korjuumenetelmän valintaan
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Kuitupuun kysyntä & 
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Aiempia julkaisuja tutkimuksesta

• Kärhä, K., Mutikainen, A. & 
Ahlfors, R. 2008. Testissä 
Moipu 400ES: Puuta 
integroidusti ja tehokkaasti 
nuorista metsistä. KoneYrittäjä 
8/2008: 16–17.

• Kärhä, K. & Mutikainen, A. 
2008. Moipu 400ES 
ensiharvennuspuun 
integroidussa hakkuussa. 
Summary: Integrated cutting 
of first-thinning wood with a 
Moipu 400ES. TTS tutkimuksen 
tiedote, Luonnonvara-ala: 
Metsä 10/2008 (726).
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