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1. Harvennushakkuun terminologiasta

• Käsitteet tuulee olla määriteltyinä, opittuna 
teoriassa ja käytännössä, jotta asioista tulee oikea 
ymmärrys eri tilanteissa

• Koneelliseen puunkorjuun työskentelyn 
käsitteistöstä on määriteltynä ja paljolti 
käytössäkin (Koukkari ym. )

• Metsän ja puiden laadun (Metsäteho) ja 
puutavaralajien  laadun käsitteistö on 
hajanaisempaa (mm. tehdasrekisterit) ja tarvitsee 
vielä määrittelyjä opetustilanteisiin

http://www.metsateho.fi/puuhuolto-opas/koneellinen_puunkorjuu/valmistus/kasvatettavien_puiden_valinta
http://www.metsateho.fi/puuhuolto-opas/koneellinen_puunkorjuu/valmistus/tyopiste_valmistus
http://www.metsateho.fi/files/metsateho/Opas/Kasvatettavan_puuston_maaritys_Etela-Suomi.pdf


2. Tässä itseopiskelumateriaalissa

• Laajennetaan tarkastelua puun laadun ja 
puutavaralaadun puolelle
– Miten puun laatu vaikuttaa työjärjestykseen ja 

kannattavaan työskentelymenetelmään?
– Millä perusteilla poistettava puu valitaan?
– Mikä on tavoiteltava harvennusvoimakkuus 

esimerkkikohteella?
– Tarkastellaan videoanimaatiota harvennusprosessista 
– Ja tehdään leimausharjoitus 

ensiharvennusympäristössä, joka on toteutettu  
virtuaalikuvatekniikalla (aloita tehtävä – seuraa 
panoraamakuvalta tehtäväjärjestyksessä)

http://www.virtuaalikuvat.com/demot/metsakone2/


3.Ajouran avaaminen

• Ajouran paikka tehtävässä on määritelty keltaisella 
katkoviivalla

• Ajouran reunapuut on merkitty oranssilla pannalla 
– Määrittävät ajouran paikan konkreettisesti
– Reunapuut ovat ”varmasti jääviä puita”, ajouralta poistettavat 

puut ovat ”varmasti poistettavia puita”
– Puiden laatu ei vaikuta valintaperusteena 

• Aluksi valitaan työpiste ja poistetaan ajouralta lähimmät 
puut ( n. 6 - 8 m)

– Mihin kourakasat tehdään? 
» Vinoittain koneen sivulle luonnostaan vapaisiin kohtiin
» Tarvittaessa kourakasan paikka avataan (huomioidaan puulaji 

– tavaralaji – yhteensopivuudet)

http://www.metsateho.fi/puuhuolto-opas/koneellinen_puunkorjuu/valmistus/tyopiste_valmistus


3. Aloitustilanne



4. Aloitustilanteessa ajouralta
• Poistetaan kaikki, ja tarvitaan vain päätös siitä, missä 

ajoura kulkee
– Etäisyys rajasta tms. tai edellisestä ajourasta
– Maaston muodot ja esteet
– Mahdollisesti puuston tilajärjestys ja harvemmat kohdat

• Tilannetta voi hankaloittaa, jos 
– Uralla on useita puulajeja
– Kaadettavana on myös isoja puita

• Seurauksena voi olla 
– Poikkeuksellinen kaatojärjestys
– Konetta joudutaan liikuttamaan työpisteeltä 

aputyöpisteelle



4.Uran aukaisu



5.Uran aukaisussa ja kasojen teossa

• Kun kaadetaan uran suuntaisesti, kasvatettavien 
puiden vaurioituminen on vähäisempää

• Vältettävä ”ääriulottumalta kaatoa” ja kasaamista 
myöhemmin poistettavien puiden juurelle

• Läheltä koneen edestä kaadettaessa kannot 
tahtovat jäädä pitkiksi

• Uran aukaisun yhteydessä avataan myös uran 
sivuja, mikäli tarvitaan kasaustilaa tai jotta 
tavaralajien käsittely sekä kasaus olisi tehokasta 
– Mikä on enimmäistavaralaji jne…



6. Välialueiden harventaminen

• Poistetaan opitussa järjestyksessä
– Etusektori – sivusektori, aloituspuoli valitaan tilanteen 

mukaan
• Poistetaan pienet huonolatvaiset ja ohuet puut 

”varmasti poistettavina”
• Poistetaan korjuuteknisesti haittaavat 

”vaihtoehtoiset puut”
• Varotaan ”varmasti jääviä” puita

– Korjuujärjestys voi olla todellisuudessa myös
• korjuuteknisesti haittaavat 
• Pienet puut, jotka haittaavat isompien kaatoa

http://www.metsateho.fi/puuhuolto-opas/koneellinen_puunkorjuu/valmistus/tyopiste_valmistus


7. Poistettavien puiden 
valintaperusteita

1. Runko monihaarainen tai latva katkennut
2. Latva huono (surkastunut, typistynyt, 

toispuoleinen…)
3. Läpimitta ohut suhteessa pituuteen – ”D1,3m 

läpimitta sentteinä < puun pituus metreinä”
4. Runkomuoto huono (tyvimutka, moniväärä)
5. Oksaisuus huonolaatuinen 
Usein poistamispäätös tehdään useamman 
laatuvian perusteella esim. runkomuoto + oksaisuus



7. Perustelut 1,2 ja 3



7. Perustelut 4 ja 5



8. Etu- ja sivusektoreiden käsittelyssä

• Puu- ja tavaralajien esiintyminen vaikuttaa työjärjestykseen ja 
kasauspaikkoihin

• Kiinnitetään huomio myös puun laatuun – ei pelkästään 
tilajärjestykseen
– Pieni puu ja heikko latva ovat selkeitä käsitteitä
– Muiden laatutekijöiden oppiminen ja huomiointi edellyttää niiden 

määrittelyn tuntemista, havainnointia ja oikeita johtopäätöksiä
• Tavoitteena on, että kuljettaja pystyy havainnoimaan laatutekijät, ja 

pystyy tekemään päätöksiä kaatamisesta, sekä pystyy käyttämään 
konetta tehokkaasti myös huonolaatuisia puita käsiteltäessä    
(tutustu esimerkkileimaukseen – siirry panoraamaan 2 – video 
haarapuun käsittelystä)

http://www.virtuaalikuvat.com/demot/metsakone2/


8. Vasen etusektori



9. Vasemman sivusektorin perustelut

• Valintaperusteet
– Mänty 18: läpimitta/pituus + latva huono + 

tilajärjestys + tilaa työskennellä
– Kuusi 19: läpimitta/pituus + latva huono + 

tilajärjestys
– Mänty 24: tyvimutka + latva huono



9. Vasen sivusektori



10. Puumäärän arviointi



10. Puumäärän arviointi
• Huonot puut on poistettu
• Puumäärä ympyröidyllä alueella on 9 kpl
• Mikä on puuston määrä kpl/ha ?
• Onko alue tiheän näköinen? – kyllä

• Montako voidaan vielä poistaa?
• Tavoitteena on useimmiten tietty pohjapinta-ala, tässä tapauksessa >20 m2

• Tehtävässä annetaan kasvupaikkatyyppi, lähtöpuuston määrä ja keskipituus
• Jätettävä määrä selvitetään harvennusmalleista

• Pohjapinta-ala on käyttökelpoinen, jos puustoa voidaan arvioida 
relaskoopilla

• Runkoluvun arviointi on käyttökelpoisempi koneellisessa 
puunkorjuussa

http://www.metsalehti.fi/Metsakortisto/Kortistohaku/?tag=harvennusmallit


11. Runkomäärän arviointimenetelmä

• Tarkasteltaessa 11 metrin puoliympyrää, voidaan 
laskea hehtaarikohtainen runkomäärä

• Tässä tehtävässä arvioidaan käsiteltyä pinta-alaa 
suhteessa puoliympyrään (r=11m)

• Tälle n. kolmanneksen alueelle tulisi jättää n kpl
– Nyt jätettynä 9 runkoa, josta tulisi vähentää vielä 1-2 

runkoa, jotka voi valita ”vaihtoehtoisista puista” 
korjuuteknisin perustein

– Jokainen jätetty runko vastaa 52,5 runkoa hehtaarilla -> 
7x52,5 =1102,5 r/ha

• Käytännön töissä käyttökelpoisempi on katsoa 
runkomäärä valmiiksi lasketusta taulukosta

http://www.metsateho.fi/puuhuolto-opas/koneellinen_puunkorjuu/valmistus/harvennustiheys


12. Lisäksi poistettavat kaksi runkoa

• Vaihtoehtoisista puista: 
– Mänty no 20: poistaminen mahdollistaa 

paremman työskentelyn puulle 24  + tyvimutka + 
huonompi oksalaatu kuin puu no 21

– Mänty no 25: korjuuteknisesti helppo poistaa, 
koska on lähempänä + vieressä saman kokoinen 
hyvälaatuinen kuusi no 26



12. Lisäksi puut 20  ja 25 poistetaan, ja 
tilanne harvennuksen jälkeen



Jätettävien puiden valintaperusteita

• Latvus hyvä
• Runkomuoto hyvä
• Oksaisuus hyvälaatuinen
• Läpimitta suhteessa pituuteen optimaalinen
• Puuta on vaikea saavuttaa
• Puulaji soveltuu paremmin kasvupaikkatyypille

• Monimuotoisuuden takia jätettävä puusto vaatii 
oman määrittelynsä ja se on jätetty tämän 
tehtävän ulkopuolelle



Tämän esittelevän harjoituksen jälkeen 

• Voit katsoa tämän harjoituksen videoanimaationa
• Päivitä virtuaalinen harvennusmetsä selaimessasi
• Voit tutustua vielä esimerkkileimaukseen ja sen 

lisämateriaaleihin
• Tee leimaustehtävä soveltamalla edellä kuvattuja 

asioita
• Palauta tehtävän tuloksesi kurssialueen 

palautuskansioon§
• Arvioi tulostasi suosituksiin – muista, että ei ole vain 

yhtä oikeaa ratkaisumallia lopputulokseksi
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