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METSÄTÄHTEEN JA PIENPUUN 
KORJUUN JA KÄYTÖN KEHITYSNÄKYMÄT 

Markku Melkko Heikki Vesikallio 

KORJATTAVISSA OLEVAT 
RAAKA-AINEMÄÄRÄT 

Metsätähde ja pienpuustot muodostavat huo
mattavan , vielä lähes käyttämättömän raa
ka- ainer eservin teollisuudellemme . Lähivuo
sien aikana teolliseen käyttöön saatavaks i 
määräksi on arvioitu yli 10 milj . m3 vuo
dessa . Tästä määrästä kokopuuhakkeen osuus 
on noin 50 %, hakkuutähdehakkeen noin 30 % 
sekä kanto- ja juuripuun noin 20 %. 

KORJUUTEKNOLOGIA 

Pienpuun ja metsätähteen taloudellisimmik
si osoittautuneet korjuumenetelmät on esi
tetty kuvassa 1 . 

Kokopuuhaketuksessa palstahaketukseen pe
rustuva menetelmä on yksikkökustannuksil
taan edullisin sekä avo- että harvennus
hakkuuolosuhteissa . Välivarasto- ja teh
dashaketukseen perustuvien menetelmien 
suuremmat yksikkökustannukset aiheutuvat 
paaasiassa kokonaisten puiden metsä- ja 
kaukokuljetuksen pienestä tuotoksesta . 
Tehdashaketukseen perustuva menetelmä on 
yksikkökustannuksiltaan seuraavaksi edul
lisin noin 200 km :n kuljetuse äisyydelle 
saakka . 

Korjuukoneiden investointitarve sekä työ
voiman tarve talteensaatua kuutiometriä 
kohti muodostuvat palstahaketusta käytet
täessä muita menetelmiä edullisemmiksi . 

Toisaalta hakkeen 
dollisuudet ovat 

laadun säilyttämismah
välivarasto- ja tehdas-

haketukseen perustuvissa menetelmissä pa
r emmat kuin palstahaketukseen perustuvassa 
menetelmässä . Jälkimmäinen menetelmä on 
myös häiriöherkempi kuin edelliset . 

Kasvatettavaksi jäävää puustoa nykyisten 
palstahakkureiden käyttö vaurioittaa il
mei sesti enemmän kuin haketus välivaras
tolla tai tehtaalla . Suuren pituuden , le
veyden , korkeuden ja painon vuoksi palsta
hakkureilla aiheutetaan helposti runko- ja 
juuristovaurioita sekä menetetään hieman 
enemmän kasvutilaa kuin kahdessa muussa 
menetelmässä . Li säksi palstahakkureiden 
suuri paino kuormattuna rajoittaa niiden 
käyttöä kelirikkoaikoina ja pehmeillä maa
pohjilla . 

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa 
tärkeimmäksi korjuuketjujen edullisuuden 
arviointiperusteeksi kannattanee asettaa 
yksikkökustannukset . Varsinkin tällä pe
rusteella näyttää siltä , että palstahake
tus on edullisinta, j9s 

vuotuinen korjuumäärä jää pieneksi , 
esimerkiksi alle 50 000 m3 : n , 

- vajaatuottoisten lehtipuumetsien avo
hakkuuleimikot muodostavat korjuukoh
teiden pääosan ja 

- maasto- olot ovat keskimääräistä parem
mat . 

Jos korjuukohteiden paaosa koostuu ens1-
harvennusmetsistä ja korjuuvaurioiden 
välttämistä painotetaan , pienten korjuu
määrien kysymyksessä ollen palstahaketuk
sen sijalle kannattaa harkita välivarasto
haketusta . 
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Kuva 1 . Pienpuun ja metsätähteen kor juumenetelmät 

Jos vuotuinen korjuumäärä nousee suureksi 
(e simerkiksi yli 200 000 m3 :ksi) , palsta
haketus ja tehdashaketus ovat kustannuk
siltaan likimäärin tasavertaisia . Väliva
rastohaketus näyttää tässä tapauks essa 
huonoimmalta vaihtoehdolta . Uudet r atkai -
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Kuva 2 . Eri metsät ähde- ja pienpuulajien 
tehdash innan keskimääräinen rakenne 

sut korjuussa saattavat kuitenkin muuttaa 
menetelmien keskinäistä edullisuutta . 

Hakkuutähde saadaan korjattua halvimmin 
sellaisista kohteista , joista ainespuu on 
korjattu monitoimikoneilla . Monitoimi ko
nekorjuun jälkeen hakkuutähteet jäävät 
yleensä valmiisiin kasoihin ja niitä e1 
tarvitse erikseen esikasata (kuva 1 , me
netelmä 2 . 2) . 

Kanto- ja j uuripuun korjuussa edullisim
malta näyttää menetelmä , jossa kannat nos 
t et aan kantokoukull a ja paloit ellaan kan
toharvesterilla (ku va 1 , menetelmä 3 . 2) . 

ERI METSÄTÄHDE- JA PIENPUULAJIEN 
TEHDASHINNAT JA NIIDEN RAKENNE 

Vuoden 1977 loppupuolen kustannustason mu
kaiset keskimääräiset tehdashinnat olivat 
seuraavat: 

lehtikokopuuhake 85 mk / m3 (sisältää 
kantohinnan ) 

havukokopuuhake 105 II ( sisältää 
kant ohinnan ) 

hakkuutähdehake 80 II (ei kanto-
hintaa) 

kantopala 135 II ( ei kanto-
hintaa) 

Tehdashint ojen keskimääräinen rakenne on 
e s itetty kuvassa 2 . 

Kai kk i en t arkasteltujen r aaka-aineiden 
tehdashinnasta korj uukustannukset muodos
t avat pääosan . Tehdashi nnan alentamispyr-
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Kuva 3. Eri metsätähde- j a pienpuulajien 
kor juukustannusten rakenne 



kimyksissä päähuomio olisikin kiinnitettä
vä korjuuseen . Palkkakustannusten osuus 
tehdashinnasta on 30 .. . 60 %. 

Korjuuvaiheessa kustannukset jakautuvat 
eri työvaiheiden kesken kuvassa 3 näkyväl
lä tavalla . 

Pienpuu ja hakkuutähde ovat korjuun jäl
keen hakkeena ja kantopuu kantopaloina. 

· RAAKA-AINEIDEN 
KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET 

Metsäteollisuus 

Lähivuosien aikana kysymykseen tulevia 
metsätähteen ja pienpuun hyödyntämispro
s esseja ovat sulfaattimassateollisuus se
kä lastu- ja kuitulevyteollisuus . 

Kokopuu- ja hakkuutähdehakkeen laajamit
tainen käyttö massateollisuudessa edel
lyttää hakkeen seulontaa ja puhdistusta 
ennen prosessia , mistä aiheutuu sekä li
säkustannuksia että raaka- ainehäviöitä . 
Seulonnasta ja puhdistuksesta huolimatta 
nämä raaka-aineet ovat jalostuksessa ai
nesraakapuuta tai saha- ja vaneriteolli
suuden jätepuuta huonompia raaka-aineita . 

Kantopuun käyttö massateollisuudessa edel
lyttää kivien ja maan vuoksi kantopalojen 
murskausta ja pesua ennen prosessia . Näin 
syntynyt kantomurske ei käyttöarvoltaan 
täysin vastaa havukuitupuuhaketta . 

Kun otetaan huomioon puuraaka- aineen han
kinnan kokonaiskus annukset (tehdashinta + 
tehdaskäsittelykustannukset) sekä käyttö
arvo , eri metsätähde- ja pienpuulajien 
käytön kannattavuus massateollisuudessa 
näyttää nykyään seuraavalta . 

1 Ensiharvennusmetsistä korjatun havuko
kopuuhakkeen puuraaka- ainekustannukset 
muodostuvat mäntykuitupuun keskimääräi
Sla puuraaka-ainekustannuksia suurem
miksi . Ensiharvennusten suorittamista 
on kuitenkin pidettävä metsänhoidolli
sesti välttämät tömänä ja näistä olosuh
teista korjuu on useissa tapauksissa 
kannattaviota tehdä kokopuumenetelmäl
lä. 

2 Vajaatuottoisista lehtipuumetsistä kor
jattua lehtikokopuuhaketta kannattaa 
käyttää pienenä sekoituksena (alle 10 
%:n ) lehtikuitupuuhakkeen joukossa. 

3 Kantopuun suhteellista tehdashintaa 
mäntykuitupuun hintaan verra tuna olisi 
pystyttävä alentamaan nykyisestään ai
nakin 30 %, ennen kuin sen hyväksikäy-

tölle muodostuu riittävät taloudelliset 
edellytykset . 

4 Hakkuutähdehakkeella sen heikon laadun 
vuoksi ei liene käyttömahdollisuuksia 
lähivuosina . 

Lastu- ja kuitulevyteollisuudessa kokopuu
ja hakkuutähdehaketta voidaan käyttää sel
laisenaan levyjen keskikerroksissa . Kui
tenkin levyteollisuus huonon markkinati
lanteen vuoksi tarvitsee hyvin vähän ensi
asteista ainesraakapuuta. Levyteollisuu
den perinteisen raaka-aineen , saha- ja va
neriteollisuuden jätepuusta valmistetun 
hakkeen, hinnan ja käyttöarvon perusteella 
kokopuu- ja hakkuutähdehake ei yleensä ole 
kilpailukykyistä raaka- ainetta . 

Energian tuotanto 

Puupolttoaineen potentiaalisia suurkulut
tajia ovat lämpövoimalaitokset, lämpökes
kukset ja teollisuuden höyryvoimalaitok
set. Näissä kohteissa puupolttoainetta 
käytettäisiin raskaan polttoöljyn ja myös 
kivihiilen asemesta . 

Raskaan polttoöljyn sekä kivihiilen vuo
sien 1977 ja 1978 vaihteen hintatason mu
kaan puupolttoaine saisi maksaa käyttöpai 
kalle toimitettuna enintään 0 . . . 50 mk/m3 
(kiintotilavuus) , jotta sen käyttö raskaan 
polttoöljyn ja kivihiilen asemesta olisi 
liiketaloudellisesti kannattavaa. Kosteu
deltaan puun on oletettu tällöin olevan 
lähes kaatotuoretta . Teholliselta lämpö
arvoltaan eri puupolttoainelajit ovat li
kimäärin samanarvoisia, jos niiden koste
uspitoisuus on sama . Laskelmassa on otet
tu puupolttoaineen tehollisen lämpöarvon 
lisäksi huomioon seuraavat lisäkustannuk
sia aiheuttavat seikat: 

- puun poltto tapahtuu noin 10 % huo
nommalla hyötysuhteella kuin öljyn , 

- puupolttoaineen siirto, varastointi 
ja käsittely eri vaiheissa on kal
liimpaa kuin öljyn , 

- kattiloiden investointikustannukset 
ovat suuremmat kuin öljyä käytettä
essä . 

Aiemmin esitetyn tehdashintatason perus
teella puupolttoaineen käyttäminen raskas
ta polttoöljyä korvaavana raaka- aineena on 
ilman julkisen vallan investointi- ja 
käyttötukea vielä kannattamaton a . 

Kemian teollisuus 

Metsätähde ja pienpuu ovat myös kemian 
teollisuudelle monipuolinen potentiaalinen 
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raaka- ainelähde . Kysymykseen tulevia pro
sessivaihtoehtoja ovat mm. etanolin, meta
nolin, ammoniakin ja furfuraalin valmistus . 
Suomen oloissa edellä mainittujen proses
sien lopputuotteiden suhteellisen hintata
son olisi noustava ainakin kolminkertai 
seksi puuraaka-aineen suhteelliseen teh
dashintaan verrattuna, ennen kuin näiden 
tuotteiden valmistamiselle puuraaka-ai
neesta on riittävät taloudelliset edelly
tykset . 

VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN 

Puiden biomassan entistä tarkempi talteen
otto merkitsee myös metsästä poistuvien 
ravint eiden ja hivenaineiden määrän l i
sääntymistä . Kuitenkin ainoastaan hakkuu
tähteiden korjuun yhteydessä on kysymys 
n11n suurista ravinnemääristä, että ne 
joissakin t apauksissa saatetaan j outua 
korvaamaan lannoituksella . 

Metsätähteiden ja · pienpuiden kor juun ai
heuttamia positiivisia s eikkoja ovat mm . 
tuhohyönteisten lisääntymismahdollisuuk
sien väheneminen , maanmuokkauksen helpot
tuminen hakkuutähteiden korjuun jälkeen 
sekä maan muokkautuminen kantopuuta kor
jattaessa . 

PÄÄTELMÄT 

Eri metsätähde- ja pienpuulajeista ainoas
taan l ehti- ja havukokopuuhakkeella arvi 
oidaan olevan lähivuosien aikana teollisia 
käyttömahdollisuuksia . Vuoden 1978 koko
puuhakkeen korjuumäärä teollista k~yttöä 
varten tullee olemaan noin 150 000 m . 

Korjuutekni ikan puolella kehi tteillä ole
vat seuraavat ratkaisut saattavat tarjota 
mahdollisuuksia korjuukustannusten nousun 
hillitsemiseksi ja raaka-aineen laadun 
parantamiseksi. 

Metsäteho Review 12/1978 

- Kaadon ja kasauksen koneellist aminen 
joko pientraktoreilla tai puomisovit
teisella kaatolaitteella . 

- Kuorman koon suurentaminen metsäkul
jetuksessa tai autokuljetuksessa kar
simalla puut joko kaato- tai kuor
mausvaiheessa. Samalla myös raaka
aineen l aatu paranee. 

-Puiden esi karsinta tai hakkeen lajit
telu palstahaketuksen yhteydessä . 

- Haketusyksikön työvaiheiden (puiden 
syöttö ja haketus) keston optimaalinen 
mitoittaminen . Tämä mahdollistaa joko 
nykyisen tuotostason kohottamisen tai 
nykyisen tuotoksen saavuttamisen ai
kaisempaa pienemmällä koneyksiköllä. 

Tehdaspäässä on kehitteillä useita mene
telmiä, jotka mahdollistanevat viheraineen 
ja kuoren aikaisempaa tehokkaamman ja hal
vemman erottamisen puuraaka- aineesta. 

Korjuu- sekä puhdistus- ja seulontateknii 
kan kehittymisen arvioidaan parantavan ko
kopuuraaka- aineen teollisia käyttömahdol
lisuuksia siten , että ensi vuosikymmenen 
alussa korjattava määrä on nykyiseen ver
rattuna noin kaksinkertainen . 

Kantojen kerjuulle saattaa muodostua riit
tävät taloudelliset edellytykset 1980- lu
vulla . Kemian teollisuuden raaka- aineena 
metsätähteen ja pienpuun laajamittainen 
käyttö tullee mahdolliseks i aikaisintaan 
1980- luvun loppupuolella . 

Energian tuotannossa hintasuhteet epäile
mättä muuttuvat jatkuvasti puupolttoainei
den käytölle edullisemmiksi . Puupoltto
aineen käytön låajentamisesta on lisäksi 
monia kansantaloudellisia ja metsänhoidol
lisia hyötyjä . Laajamittaisen käytön 
edellytyksenä olevasta julkisen vallan 
tuesta julkiselle sektorille muodostuva 
rasitus Jalsl nykyisessä työvoimaresurs
Slen suuressa vajaakäyttötilanteessa ~yös 
vähäiseksi . 

DEVELOMNT PROSPECTS OF THE HAAVESTING AND UTILIZATION 
OF FOREST RESIDUES AND SMALL-TREES 

The rev1ew is a summary of the results of 
the studies on the development prospects 
oS the harvest i ng and utilization of for 
est residues and small- trees which have 
been published 1n Metsäteho Reports 341 
(Economicalness of Harvesting of Whole 

Tr ees) , 3 2 (Economicalness of Harvesting 
Logging Residues) , 346 ( Selecting the 
Chipping Site in Whole-Tree Harvesting) 
and 3 8 (Logging Residue as Industrial Raw 
Material) and in Metsätehon seloste (spe
cial report) 10/1977 . 
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