
HARVENNUSOHJE, Etelä-Suomi 

POISTETTAVIEN PUIDEN VALINTA 

• Kasvatettavien puiden tulee olla: 

puita, joilla on hyvä latvus ja jotka ovat tekni
seltä laadutaan metsikön parhaita yksilöitä 
terveitä ja vailla vikoja 
kasvualustalle sopivaa puulajia 

• Ohjeen mukaisen runkoluvun tai pohjapinta
alan saavuttamiseksi poistetaan alus- ja välipuut 
sekä lisäksi tarpeen mukaan lisä- ja päävaltapui
ta. 
• Kasvatettavan puuston tulee jäädä mahdolli
simman tasaiseksi ja kasvuvoimaiseksi. 

HARVENNUS MAUIT 
• Ensiharvennus perustuu runkolukuun ja valta
pituuteen, muut harvennukset relaskoopilla saa
tavaan pohjapinta-alaan ja valtapituuteen . 
• Valtapituus on sadan paksuimman (heh taarilla) 
kehityskelpoisen rungon keskipituus. 
• Runkoluvun määritys ja relaskooppikoealat si
joitetaan ajourien väliselle alueelle. 

päävaltapuut 

lisävaltapuut 

välipuut 

aluspuu! 

kehityskelvoton 
latvuskerros 



Valtapituus 

-11 m 12m+ 
Runkoluku harvennuksen jälkeen kpl/ha 

MAr:!lY. MT 1400 1100 
Mänty, VT 1300 1000 

Mänty, CT 1100 800 

Kuusi, OMT-MT 1400 1 200 

Koivu, OMT-MT 1100-1400 700-900 
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Puita / segmentti 

3 5 8 
4 7 11 

5 9 14 
5 10 17 

6 12 19 
7 14 22 
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HARVENNUSOHJE 

Koneellisesti korjattavan 
harvennuskohteen suunnittelija: 

noudattaa yleisiä leimikon suunnittelupe
riaatteita 
tekee rajojen ja ajourien merkinnät näkyviin 
paikkoihin ja riittävän tiheään 
suunnittelee ajourat mahdollisimman suorik
si ja noudattaa tavoitteen mukaista ajouravä
liä 
valitsee käytettävät koneet, poistettavien pui 
den yksilöinti- sekä mittaustavan 
suunnittelee ajourat tavanomaisille kuormain
harvestereille 20 metrin ja pienille kuormain
harvestereille 30 metrin välein 
määrittelee työvaikeustekijät ja ottaa ne 
huomioon suunnittelussa 
valitsee varasto- ja huoltopaikan 
päättää mahdollisesta aluskasvillisuuden 
raivaamisesta 
määrittää korjuun ajankohdan 
ottaa suunnittelussa huomioon tyoturvalli
suustekijät (esim. sähköl injat) 
ottaa huomioon luonnonsuojelunakökohdat 

LEIMIKON 
SUUNNITTELU 



Koneellisesti korjattavan 
harvennustyömaan työnjohto: 

- valvoo puutavaran laatua 

VALVONTA 

valvoo puutavaran mittatarl<kuutta sekä mitta
laitteen toimintaa 
seuraa talteenoton tarkkuutta (kannot ja lat
vukset) 
seuraa jäävien puiden korjuuvaurioiden 
määrää 
seuraa työmaan korjuuteknistä jälkeä 
seuraa harvennuksen metsänhoidollista jäl
keä 
seuraa karsinnan laatua 

RUNKOLUVUN MITTAUS KOEALAKEPILLÄ 
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• Ensiharvennuksissa toteutunut tiheys 
mitataan koealakepillä 

• Muissa harvennuk
sissa käytetään relas
kooppia, ks. muut har
vennukset 


