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Raportti käsittelee energiaraaka-aineen eri 
kuljetusvaihtoehtoja ja metsäteollisuuden 
raaka-ainevirtojen vaikutusta niiden valin
taan. 

Osapuiden ja hakkuutähteiden kuljetuskalus
to valitaan kahdesta periaatteeltaan eri
laisesta vaihtoehdosta: Toisessa ajoneuvojen 
rakenteet ovat keveitä ja irrotettavissa 
eikä ajoneuvoissa ole kuorman tiivistyslait
teita. Lisäksi kuormatilan koko rakennetaan 
mahdollisimman suureksi. Tällaisen autoyh
distelmän omapaino jää alhaiseksi ja kuorman 
paino saadaan suureksi. Toisessa vaihtoeh
dossa taas ajoneuvot on varustettu kiintein 
laidoin ja tiivistyslaittein, jolloin kanta
vuutta mene tetään. 

Järeiden osapuiden kuljetuksessa on edullis
ta käyttää kevytrakenteista kalustoa, sillä 
pinotiheys on riittävä. Sen sijaan pienet 
osapuut ja hakkuutähteet vaativat tiivistä
mistä, joten niiden kuljetukseen kannattaa 
käytt ää kalustoa, jossa on kiinteät raken
teet ja tehokas tiivistyslaite. Keveä
rakenteisen kaluston kilpailukyky paranee 
hakkuutähteen kuljetuksessa, jos kuormaa 
voidaan tiivistää kuormaimen tai erillisen 
tiivistyslaitteen avulla. 

Hakkuutähteiden talteenotto voi tulla kysee
seen koneellisesti korjatuilla työmailla. 
Niiltä hakkuutähteet kuljetetaan varastolle, 
kun vapaita kuormatraktoreita on käytettä
vissä. Autokuljetukset määräytyvät energia
puun käytön mukaan, koska hakkuutähdettä ei 
juuri voi varastoida käyttöpaikalle. 

Autojen tarve vaihtelee eri vuodenaikoina 
samansuuntaisesti sekä osapuuta että karsit
tua puuta kuljetettaessa . Siksi ajoneuvojen 
käyttöä ei ole mahdollista lisätä kuljetta-
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malla eri tavaralajeja samalla kalustolla. 
Irrotettavat rakenteet puoltavat paikkaansa 
silloin, kun kalustoa voidaan käyttää ulko
puolisiin kuljetuksiin. 

Vastaisuudessa on tarpeen kehittää erilli
siä tiivistyslaitteita, jotta auton omapaino 
jäisi alhaiseksi. Myös helposti irrotetta
via kuormatilarakenteita pitäisi rakentaa. 
Polttohakkeen kuljetukseen tulisi rakentaa 
yksinkertaisia hakesäiliöitä tai muita lait
teita, joissa hakkeen lyhytaikainen varas
tointi tienvarressa olisi mahdollista. 

PUUTAVARA-AUTOJEN VERO 

Olavi Pennanen 

Yhdysvalloissa puutavara-autojen käyttöveroa 
on alennettu 25 % muihin raskaisiin kul
jetuksiin verrattuna. Veronalennuksen perus
teena on se, että puutavara-autot kulkevat 
myös muita kuin osavaltioiden ja liittoval
tioiden ylläpitämiä teitä pitkin. (American 
Pulpwood Association, Technical Release 84 -
R - 96) 

Suomessa puutavara-autojen käyttöön perus
tuva vero (77, 6 p /1) sisältyy dieselöljyn 
hintaan ja sitä maksetaan yhdestä puutavara
autosta noin 40 000 mk vuodessa , mikä rasit
taa puukuljetuksia noin 80 milj . mk vuodessa. 

Puutavaran kuormaus ja purkaminen kuluttaa 
polttoainetta noin 10 litraa/kuorma. Yksi
tyisillä teill ä - metsä- ja talviteillä -
ajettaessa auton polttoaineen kulutus on 
jopa kaksinkertainen verrattuna pääteillä 
ajoon. Niinpä keskimääräisillä uittoon- ja 
rautatielleajomatkoilla (40 km) polttoai
neesta kuluu kolmannes ja keskimääräisellä 
tehtaalleajoma t kalla (90 km) noin viidennes 
muita kuin yleisiä , ve rovaroin ylläpidet
t äviä teit ä a je ttaessa. 
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HARVENNUSHAKKUIDEN KORJUUOLOSUHTEET 
1990-LUVULLA 

Risto Lilleberg 

HaJtvennLL6 hakkuiden al..a. ja. n.-i.i.ot.ä. 6a.a;t.av-i1JM 
oleva. pu.umä.ä.Jr.ii k.Mva.va.t. 7990-!.u.vu.t!.a. hu.o
ma;t.:t.avM:t.i nyky-i1J u:t.ä . J o6 me:t..o-Ui. kä.ö-U:et
!.ä.ä.n KukLL6me:t..oä.la.u.t.a.k.u.n:t.a Ta.p~on nykyohj~
den mu.ka.a.n, :t.uU...o~ vu.aöil.:t~ haJtvennLL6ha.k
k.u.illa. kä.ö-U:el;t:ä.v~en me:t..oä.ma.a.n me:t..o~kö~den 
al..a.n olla vu.o6iluha.nnen v~ht.eeö6a. no~n 
280 000 ha. . Silta~ enö~ha.!tvennLL6t.en o6ULL6 
koko haJtvennLL6ai..M:t.a OW~ 43 %. 

HaJtv ennLL6 ha.kku-i1J :t 11 v u.o6 il.t.~n 6 a.a.:t.a va. 3 puu.
mä.ä.Jr.ii on 1990-!.u.vu.Ua. tä.hu 11 milj. m eli 
no~n pu.old:o-i1J:t.akeJLiMnen nykljTTlä.ä.Jr.iiä.n veA
tuLt.:tuna.. H eh:t~ko h:t~ et ha.kk.u.u.ke.Jtt.ljTTlä.t. 
tule v a.t. ~nö ~ha.Jt v ennu.k.ö -i1J :t.a o!.ema.a.n ku kjmä.ä.
!Un 3 6 m ja. mu-i1J:t.a ha.Jtv ennu.k.ö -i1J:t.a 4 2 m . 

7990-!.u.vu.n haJtvennLL6ha.k~en e.Jtd:y-i1Jp~
t.~nä. ovat mä.nt.yval..:t~t.en me:t..o~en IU.Lnöa.LL6 

'C) ja. ojd:e:t.:tujen öaffien hu.oma;t.:t.ava. o6ULL6 . 

JOHDANTO 

Metsäteho on selvittänyt puunkorjuuvaihee
seen 1990-luvulla tulevien .harvennusmetsien 
määrää ja korjuuolosuhteita. Erityistä 3huo
miota on kiinnitetty hakkuukertymään (m /ha) 
ja puutavaralaji- ja puulajisuhteisiin . 
Tavoitteena on ollut hankkia tietoa harven
nushakkuiden korjuumenetelmien ja - koneiden 
kehittelyä varten . 

Lähdeaineistona on käytetty valtakunnan met
sien 7 . inventoinnin julkaistuja ja osin 
julkaisemattomia tuloksia sekä Metsätehon 
tilastoja PMP-leimikoiden korjuuoloista. 
Lapin piirimetsälautakunnan aineistona on 
kuitenkin käytetty aluesuunnitelmien yhdis
telmiä ja valtakunnan metsien 6. inventoin
nin tuloksia. 

Tulevien harvennushakkuiden pinta- alan ja 
hakkuumahdollisuuksien määrittäminen perus 
tuu inventointien tulosten mukaisiin puu
lajisuhteisiin ja puuston ikä- ja kehitys
luokkarakenteisiin sekä metsämaan jakautumi
seen puuntuotannoltaan erilaisiin kasvupaik
ka t yyppeihin . 

Metsiä on laskelmissa edellytetty käsiteltä
vän Keskusmetsälautakunta Tapion nykyohjei 
den mukaan . 

HARVENNUSHAKKUIDEN TARVE 
1990-LUVULLA 

Vuosina 1975 - 1983 harvennushakkuin on kä
sitelty 100 000 - 150 000 ha vuodessa. Met 
sänhoidon ja puuntuotannon kannalta se on 
ollut liian vähän . 

Tarvetta lisätä harvennushakkuita on viime 
vuosina ollut runsaasti ja harvennusvaihees
sa olevien metsämaan metsiköiden määrä li
sääntyy edelleen vuosituhannen vaihteeseen 
tultaessa. Erityisesti varhaisempien har
vennusten eli ensimmäisen ja toisen harven
nuksen osuus lisääntyy. Sen sijaan myöhem
pien harvennusten osuus vähenee . Ensihar
vennusten pinta-alaosuuden tulisi nousta 
nykyisestä alle 30 %: sta yli 40 %: iin har
vennushakkuiden koko alasta. 

Tarkastelussa on edellytetty, että harven
nushakkuut toteutetaan oikeaan aikaan. 
Mahdollista harvennushakkuurästiä ei las
kelmissa ole otettu huomioon. Vaikuttaa 
kuitenkin siltä, että harvennushakkuita 
on jäänyt 1980-luvulla suorittamatta 
50 000 - 80 000 ha vuodessa . 
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TAULUKKO 1 Harvennusvaiheessa olevat me t sämaan me t s i köt. 
Ka i kki ha rvennushakkuulaji t 

1990 1995 2000 
Alue 

1 000 ha ( %) 

Etelä- Suomi 190 (73) 190 (70) 190 (68) 

Pohjois- Suomi 70 (27) 80 (30) 90 (32) 

KOKO MAA 260 (100) 270 (lOO) 280 ( 100) 

TAULUKKO 2 Harvennusvaiheessa oleva t me t sämaan me t siköt 
koko maassa 

J990 J995 2000 
Hakkuulaji 

Osuus harvennushakkuiden alasta, % 

Ensiharvennukse t 41 42 43 

Muut harvennukse t 59 58 57 

YHTEENSÄ, % JOO 100 100 
•==~=====··=·=====·= ============ ============ =========== 

YHTEENSÄ, J 000 ha 260 270 280 

TAULUKKO 3 Harvennusvaiheessa olevat me t sämaan me t siköt 
Etelä-Suomessa 

J990 J995 2000 
Hakkuulaji 

Osuus harvennushakkuiden a l asta , % 

Ensiharvennukset 36 37 4 J 

Muu t harvennukse t 64 63 59 

YHTEENSÄ JOO JOO 100 

TAULUKKO 4 Harvennusvaiheessa ole vat me t sämaan me t sikö t 
Pohjois- Suomessa 

J990 1995 2000 
Hakkuulaji 

Osuus harvennushakkuiden a l asta, % 

Ensiharvennukset 57 52 50 

Muu t harvennukse t 43 48 50 

YHTEENSÄ 100 JOO 100 

HARVENNUSHAKKUISTA SAATAVISSA OLEVA 
PUUMÄÄRÄ 1990-LUVULLA 

Harvennushakkuis t a saa tu puumaa r a on vaih
de l lut käs i tellyn pinta- alan tavoin varsin 
suuresti v iime vuosina . Vuos i ttaiyet kor
j uumäärä t ovat olleet 6 - 8 milj . m . 

Arvio t edellyttävä t, e t t ä hakkuut suori t e 
taan nykyisin käyt össä olevin t avaralaji
menetelmin . 

Harvennushakku iden vuotuis ta hakkuukert~ää 

voidaan nostaa ~kyises t ä no i n 8 mi lj . m : s t ä 
noin 11 milj . m :iin vuos i tuhannen v a ihtee
seen mennessä . 
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TAULUKKO 5 Harvennusvaiheessa olevista metsämaan 
metsiköistä tavaralajimenetelmin saa t av i ssa 
oleva puumäärä . Kaikki harvennushakkuulaj it 

1990 J995 2000 
Alue 

3 milj. m 

Et elä- Suomi 8 . 0 7.9 8.0 

Pohjois- Suomi 2.5 2.7 2.9 

KOKO MAA 10.5 10.6 10 . 9 

TAULUKKO 6 Harvennusvaiheessa olevis t a me t sämaan 
metsiköistä koko maassa t ava ralajimene t elmin 
saatavissa oleva puumäärä 

J990 1995 2000 
Hakkuulaji 

3 milj . m (%) 

Ensiharvennukset 3 . 8 (36) 4. J (38) 4.3 (39) 

Muut harvennukset 6. 7 (64) 6.5 (62) 6.6 (61) 

YHTEENSÄ J0.5 (100) J0 . 6 (100) 10 . 9 (100) 

TAULUKKO 7 Harvennusvaiheessa o levis t a metsämaan metsiköistä 
Etelä- Suomessa tavaralajimene t elmin saa t avissa 
oleva puumäärä 

J990 1995 2000 
Hakkuulaji 

3 milj . m (%) 

Ensiharvennukset 2.5 (31) 2. 7 (34) 2. 9 (37) 

Muut harvennukset 5 . 5 (69) 5.2 (66) 5 . 1 (63) 

YHTEENSÄ 8 . 0 (100) 7.9 ( 100) 8.0 (100) 

TAULUKKO 8 Harvennusvaiheessa olevista metsämaan metsiköistä 
Pohjois- Suomessa tavaralajimenetelmin saatavissa 
oleva puumää rä 

1990 1995 2000 
Hakkuulaji 

3 milj. m (%) 

Ensiharvennukset 1.3 (52) 1.4 (52) 1.4 (48) 

Muut harvennukset 1.2 (48) 1.3 (48) 1.5 (5 2) 

YHTEENSÄ 2.5 (100) 2. 7 (100) 2. 9 (100) 

Ensiharvennuksista vuosittain korj attavaa 
puumäär ää vo~daan nostaa nyky is3st ä runsaas 
ta 2 milj . m :stä yl i 4 milj . m :iin vuoteen 
2000 menness ä e l i kaks i nkertaiseksi . 

Muista harvennuksista saatava vuotuin3n hak
kuukertymä lisäänt yy noin 0 . 5 milj. m nyky-
määr ään verrattuna . Se j ohtuu 
muista harv ennuks ista noin 60 
harvennusta j a hakkuukertymä 
vielä suhteellisen väh ä iseksi . 

siit ä , ett ä 
% on toista 
niist ä jää 

Ensiharvennuksien hakkuukertymän osuus har
vennushakkuiden koko puumäär ästä nousee 
vuoteen 2000 mennessä nyky isest ä runsaasta 
20 %: sta 40 %:iin. Muista harvennuksis t a 



TAULUKKO 9 Harvennusvaiheessa vuosina 1990 - 2000 
olevien me t sämaan metsiköiden hakkuuker t ymä 
t ava r alajimenetelmin (me t sähake- ja osapuu
mene t elmä) 

Ensiharvennukset Muut harvennukset 
Alue 

m3/ ha 

Koko maa 36 (46) 42 (52) 

Et e lä- Suomi 38 (48) 43 (55) 

Pohjois- Suomi 33 (41) 34 (43) 

saatavan puumaar an osuus laskee vastaavasti 
nyky isest ä l ähes 80 %: sta 60 %: iin harven
nushakkuiden koko puumää r äs t ä . 

Etel ä -Suomessa kertymä t ovat ensiharven
nuksissa noin 15 % ja muissa harvennuksissa 
noin 25 % suurempia kuin Pohjois- Suomessa . 
Metsähake - ja osapuumenetelmin korjattaessa 
hakkuukertymä on keskimäärin 25 - 30 % suu
rempi kuin tavaralajimenetelmin korj attaes
sa. 

Rungon keskikoen määritte lyssä (taulukko 10) 
on käytetty Mets ä tehon tilastoa PMP - leimi
koiden korjuuoloista. 

TAULUKKO 10 Rungon keskikoko harvennushakkuissa 

Ensiharvennukset Muut harvennukset 
Alue 

dm3 

Koko maa 60 115 

Et e lä-Suomi 70 125 

Pohjois-Suom i 55 95 

Ensiharvennuksessa rungon keskikoko vaihte
lee puulajin , kasvupaikkatyypin, metsikön 
perustamistavan s e k ä ennen ka ikkea hakkuun 
a j oittumisen mukaan . Ete lä- Suome s sa rungon 
keskikoko on no in 25 % suuremp i kuin Poh j ois
Suome s sa . 

TAULUKKO II Harvennushakkuuker t ymä vuos ina 1990 - 2000 , 
tavaralajimenetelmä 

Alue ja Kui t upuu Tukkipuu Yhteensä 

hakkuulaji 1 000 .. 3 (%) 

KOKO MAA 

Ens iharvennukse t 4 070 (100) 10 (-) 4 080 (100) 
Muut harvennukset 3 970 (61) 2 580 (39) 6 550 (100) 

Yhteensä 8 040 2 590 10 630 

ETELÄ- SUOMI 

Ens iharvennukse t 2 700 (100) 10 (-) 2 710 (100) 
Muut harvennukset 2 910 (56) 2 300 (44) 5 210 (100) 

Yhteensä 5 610 2 310 7 920 

POHJOIS-SUOMI 

Ensiharvennukset 1 370 (100) - (-) 1 370 (100) 
Muut harvennukset 1 060 (79) 280 (21) 1 340 (100) 

Yhteens ä 2 430 280 2 710 

Kaikesta harvennushakkuista saatavissa ole
vasta hakkuukertymästä noin 75 % tulee ole
maan kuitupuuta ja 25 % tukkipuuta. Etelä
Suomessa tukkipuun osuus on lähes 30 %, kun 
taas Pohjois- Suomessa vain noin 10 %. 

TULEVIEN HARVENNUSHAKKUIDEN 
ERITYISPIIRTEET KORJUUN KANNALTA 

Tulevilla harvennushakkual oilla korostuu 
joitakin korj uuolosuhteisiin v aikuttavia 
piirteit ä , jotka tosin ovat jo v iime vuosi
na y leistyneet. Ne v aikuttavat niin korjuu
menetelmiin kuin koneiden keh ittelyynkin. 

Nykytilanteeseen v errattuna harv ennushakkui
den piiriin tulee y h ä enemmän v ilj elymetsi
k öit ä . Ensiharvennusvaiheessa olevia vilje
lyin perustettuja nuoria kasvatusmetsiä on 
ollut viime vuosina runsaat 10 %. Vuosina 
1990 - 2000 osuus nousee noin 40 %: iin ja 
seuraavan vuosituhannen alkupuolella noin 
70 %:iin. 

Viljelymetsikö iden 
harvennushakkuissa 
rungon keskikokoon 
lajisuhteisiin . 

osuuden lis ääntyminen 
vaikuttaa todennä köisesti 

j a hakkuukertymän puu-

Tasaikäisess ä ja tasa-asentoisessa metsikös
s ä rungon J a rey s kehittyy nopeammin kuin 
luontaisesti s yntyneiss ä metsiköissä ja 
rungon keskikoen voidaan olettaa n ä in hieman 
kasvavan ny kykoko on verrattuna. 

Mänty on ollut suosiossa mets änv i lj e lyssä j a 
ensiharvennuksista runs aat 80 % tulee o le
maan mäntyvaltais issa me t sissä (kuva 1) . 

HARVENNUSHAKKUUALA 

Ensi harvennukset 

•

Män t y 

Kuusi 
Lehtipuu 

Muut harvennukset 

HARVENNUSKERTYMÄ 

Kuva 1 . Harvennushakkuualan ja saatavan hak uu
ke rt ymän osuudet eri valtapuulajien etsiköissä 
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Kuva 2 . Harvennushakkuuvaiheessa olevien ojitettujen 
soiden osuus harvennushakkuualasta 

Vastaavasti ensiharvennuksista saatavasta 
puumäärästä noin 80 % tulee mäntyvaltaisista 
metsistä, noin 15 % kuusivaltaisista ja 
noin 5 % lehtipuuvaltaisista metsistä. 
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Korjuuolosuhteisiin vaikuttaa huomattavasti 
se, että ojitettujen soiden hakkuutarve 
lisääntyy (kuva 2) . 

Ojitusalueiden hakkuutarpeesta yli 50 % on 
ojitusalueiden harvennusmetsissä . Ne poikkea
vat korjuuolosuhteiltaan kangasmaiden keski
määräisistä olosuhteista sekä maastoltaan 
että puustoltaan. Vuonna 1990 ojitetuilla 
soilla tehtävien harvennushakkuiden osuus on 
noin 20 % koko harvennushakkuualasta ja 
nousee vuo teen 2000 mennessä noin 30 %:iin. 
Niiltä saatavan puumäärän osuus kehittyy 
todennäköisesti lähes samalla tavoin kuin 
pinta-alaosuus . Siten vuosituhannen vaih
teessa harvennushakkuista saatavasta puu
määrästä lähes 30 % tulee ojitusalueilta. 

Tiedot ovat Metsätehosta saatavissa myös 
piirimetsälautakunnittaisina. 

HARVESTING CONDITIONS FOR THINNINGS IN THE 1990S 

By the 
stands 
thinned 
annum. 
of the 
43 %. 

In the 
procured 
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turn of the century, the area of 
on productive forest land to be 

should be about 280,000 ha per 
The proportion of first thinnings 
entire thinning area will then be 

1990s , the total amount 
annually from thinnings 

of wood 
will be 

nearly 11 million solid m3 . The out3urn 
for first thinning will be }6 solid m /ha 
on average, and 42 solid m /ha for other 
thinnings . 

Special features of thinnings in the 1990s 
will be the abundance of pine dominant 
forests, and the notable share of drained 
swamps. 
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