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Valtakunnan metsien kahdeksannen inuentoin
nin mukaan noin 28.1 milj. m 3 puuta on Etelä
Suomessa järeissä kuusissa, joiden rinnan
korkeusläpimitta on 40 cm ja yli. Niissä on 3.5 
milj. m 3 latualäpimitaltaan yli 40 cm:n tyuitukke
ja. Alueellinen vaihtelu on suurta. Järeiden 
kuusitukkien määrä on keskimäärin 1 % kuusien 
kokonaispuumäärästä. Osuus on kaksinkertaistu
nut noin kymmenessä vuodessa kahden viimei
simmän inuentoinnin välisenä aikana. Järeyty
misen odotetaanjatkuvan ellei kuusikoiden käsit
telyä muuteta. Kuusitukkien järeytyessä yli 40 
cm:n latualäpimittaan ne kelpaavat yhä haruem
mille tuotantolaitoksille, koska hankintakustan
nukset nousevat ja niistä tehtyjen tuotteiden 
ominaisuudet huononeuat. Ylijäreytymisestä seu
raa kuusien arvon aleneminen. Päämarkkina
alueellamme Euroopassa on runsaasti järeää 
kuusta, mikä vähentää siitä tehtyjen tuotteiden 
kysyntää. 

Keskikokoisella yksioteharuesterilla valmistetun 
järeän kuusen - erityisesti tyuitukin- hakkuukus
tannukset nousevat merkittävästi rinnankorkeus
läpimitan kasvaessa yli 40 cm:n. Käyttökelpoisim
mat hakkuumenetelmät suuriläpimittaisille kuu
sille ovatjäreä hakkuukone tai metsurinja keski
kokoisen yksioteharvesterin yhdistelmä. Järeiden 
kuusitukkien kaukokuljetuskustannukset nouse
vat, jos ne on kuljetettava eri käyttöpaikkaan kuin 
muut kuusitukit. Erityisen suuriksi kuljetuskus
tannukset muodostuvat, kunjäreät kuusitukit vie-

dään muiden tukkien seassa sahalle ja erottelun 
jälkeen kuljetetaan sieltä edelleen. 

Järeän kuusen kuorinta vaatii tyven sie
uistämisenja riittävän tehokkaan kuorimon. Isoja 
kuusia käyttää eniten leuyteollisuus. Järeästä 
kuusesta aiheutuu niin laatu- kuin tuotanto
ongelmia sahoilla, levyteollisuudessa ja mekaani
sessa massateollisuudessa. Syynä niihin ovat 
laho, kuivat oksat, suuri sydänpuun osuus sekä 
nopean kasvun myötä alentunut lujuus. Kemial
lisessa massateollisuudessa järeä kuusi on kui
tupuun veroista raaka-ainetta. 

JOHDANTO 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Jareän 
kuusen alueittaista määrää, laatua, järeydestä 
aiheutuvia korjuunja kuljetuksen lisäkustannuksia 
sekä kartoittaa järeän kuusen käyttöä ja käytön 
ongelmia. Järeällä kuusella tarkoitetaan tässä 
tutkimuksessa rinnankorkeusläpimitaltaan 40 cm 
ja sitä paksumpia kuusirunkoja ja/tai latvalä
pimitaltaan yli 40 cm:n kuusitukkeja. 

Metsäylioppilas Timo Yli-Hukkala tekee aiheesta 
tutkielman Helsingin yliopiston metsätieteellisen 
tiedekunnan metsävarojen käytön laitokselle. Tämä 
katsaus on tiivistelmä tutkielmasta. 

Järeän kuusen määrä laskettiin Metsäntutkimus
laitoksen metsien käytön tutkimusosastossa. 

~METSÄTEOLLISUUS 



TUTKIMUSAINEISTO JA MENETELMÄ 

Järeän kuusen määrä 

Kuusen läpimittaluokittaiset tilavuudet laskettiin 
metsälautakunnittain ja metsänomistajaryhmittäin 
valtakunnan metsien kahdeksannen inventoinnin 
perusteella. Tyvitukkien määrät laskettiin kuusen 
runkokäyräfunktion avulla. Kuusien määrän ke
hitystä tarkasteltiin valtakunnan metsien kahdek
sannenja seitsemännen inventoinnin erojen avulla. 
Hakkuukoneella mitattiin lahomääriä Keski-Suo
messa. 

Hakkuu 

Hakkuussa käytettiin viimeisimmän maksuperus
teselvityksen aineistoa, joka koski 24 keskikokoista 
yksioteharvesteria. Aineistossa oli 1 756 rinnankor
keusläpimitaltaan yli 30 cm:n ja 195 yli 40 cm:n 
kuusta. Lisäaineistoa kerättiin järeällä kaatopäällä 
varustetulta FMG 770 -kaksioteharvesterilta 
159:stä, keskikokoiselta yksioteharvesterilta 45:stä 
ja kahdelta hakkuumieheltä 85 kuusesta. ~ä~osa 
iisäaineiston kuusista oli rinnankorkeusläpmutal
taan yli 40 cm. 

Hakkuun kustannukset laskettiin aikatutkimuk
seen perustuen keskikokoiselle yksioteharvesteril
le, järeälle kaksioteharvesterille, metsurihakku~le 
sekä metsuri- ja yksioteharvesterihakkuun yhdis
telmälle. Viimeksi mainitussa metsuri kaatoijäreät 
kuuset ja valmisti niistä tyvitukin. Yksioteharveste
ri valmisti loppurungon ja muut puut. 

Hakkuukustannukset kohdistettiin myös tyvitukil
le sekä latvaläpimitaltaan yli 40 cm:n tukkiosalle. 
Kahta esimerkkileimikkoa käytettiin hyväksi ku
vaamaan hakkuumenetelmien edullisuutta. 

Yksioteharvesterin käyttötuntikustannuksina käy
tettiin 380 mk:aaja kaksioteharvesterin 410 mk:aa. 
Mieshakkuun sivukustannukset sisältävät päivä
kustannukset olivat 781 mk. 

Kuljetus 

Järeän kuusen kuljetusmatkoja ja -kustannuksia 
selvitettiin Metsäliiton eteläisen Suomen hankinta
alueiden toteutuneista puutavaran kuljetuksista. 
Kustannuksia tarkasteltiinjäreän kuusen käyttöön 
erikoistuneen tehtaan, sahojen, vaneriteollisuuden 
ja massateollisuuden kuljetuksien osalta. 

Käyttö 

Käytön ja käyttöominaisuuksien kartoittamiseksi 
tehtiin kaksivaiheinen kysely. Aluksi tiedusteltiin 
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yritysten metsäosastoilta järeää kuusta käyttävät 
laitokset. Toisessa vaiheessa kysyttiin teolli
suuslaitoksiltajäreän kuusen käyttöä, maksimiläpi
mittoja eri tuotantovaiheissa sekäjäreästä kuusesta 
valmistettujen tuotteiden ominaisuuksia. Kysely lä
hetettiin erikseen sahoille, levyteollisuudelle ja me
kaaniselle sekä kemialliselle massateollisuudelle. 
Kyselyyn vastasi 17 sahateollisuuden, 10 levyteolli
suuden, 8 mekaanisen massateollisuuden ja 4 ke
miallisen massateollisuuden laitosta. Kyselyssä jä
reäksi kuuseksi määriteltiin latvaläpimitaltaan yli 
40 cm:n kuusitukki. 

TULOKSET 

Järeän kuusen määrä ja laatu 

Etelä-Suomessa on noin 3.5 milj. m3 latvaläpi
mitaltaan yli 40 cm:n kuusi tukkeja. Erityisen paljon 
niitä on Hämeessä, Savossa ja Keski-Suomessa 
(taulukko 1). e 
Rinnankorkeusläpimitaltaan 40 cm:n ja sitä suu
remmissa kuusissa olevasta puusta (noin 28 milj. 
m3) 66 % on puissa, joiden rinnankorkeusläpimitta
luokka on 40 - 44 cm, 24 % luokassa 45 - 49 cm ja 10 
% luokassa 50 cm ja yli. Suurimmillaan osissa Itä
Hämettä on järeissä kuusissa puuta yli 8 m3 metsä
maahehtaarilla (kuva 1). Järeistä kuusista noin 90 
% on uudistuskypsissä metsissä. 

Järeiden kuusien määrä on kaksinkertaistunut 
inventointien välisenä noin 10 vuoden aikana. Poik
keuksellisen suurta järeytyminen on ollut Keski
Suomen, Satakunnan, Etelä-Savon ja Lounais
Suomen metsälautakuntien alueella. Järeistä kuu-
sista 83 % on yksityisten ja 11 % valtion ja yhtiöiden 
sekä 6 % kuntien ja yhteisöjen omistuksessa. 

Monitoimikoneiden mittaustietojen ja aiempien .A 
tutkimusten mukaan lahon määrä lisääntyy puiden W' 
järeytyessä. Lahoa lisääviä syitä ovat mm. puun 
korkea ikä, hyvä kasvupaikka ja puun suuri kas
vunopeus; kaikki ovat seikkoja, jotka liittyvätjärei-
siin kuusiin. Rinnankorkeudeltaan yli 40 cm:n kuu-
sia oli kuitenkin eri aineistoissa vähän, joten var
muutta lahon lisääntymisestä näin järeissä puissa 
ei saatu. Järeät kuuset sisältävät runsaasti kuivaa 
sydänpuuta, jonka on todettu lisääntyvän puun 
nopean kasvun ja korkean iän myötä. 

Valtakunnan metsien inventoinnin koepuiden 
mittauksissa on todettu kuivaoksarajan sekä elävän 
latvuksen alarajan olevan järeissä kuusissa alem
pana kuin saman metsikön pienemmissä tukki
puissa. Se merkitsee oksikkuuden ja erityisesti 
kuivien oksien määrän kasvua tyvitukeissa. Teolli
suuslaitoksille osoitetussa kyselyssä ilmenikin kuol
leiden oksien olevan eräs järeiden kuusitukkien 
ongelma. 



TAULUKKO 1 Järeän kuusen määrä ja kasvu 

Tyvitukit 
Runkopuu (latvalpm. 

~ 40 cm) 
(rinnankorkeuslpm. ~ 40 cm) 

Metsälautakunta 8. 8. Kasvu, 7.- 8. 
inventointi inventointi inventointi 

1 000 m3 

0 Ahvenanmaa 30 187 131 
1 Helsinki 182 1 261 541 
2 Lounais-Suomi 99 901 497 
3 Satakunta 99 997 585 
4 Uusimaa-Häme 321 2 806 1 125 
5 Pirkka-Häme 240 2 197 868 
6 Itä-Häme 404 2 944 1 513 
7 Etelä-Savo 294 2 301 1 310 
8 Etelä-Karjala 123 1 192 248 
9 Itä-Savo 192 1 526 866 

10 Pohjois-Karjala 205 1 749 849 
11 Pohjois-Savo 564 4 298 1 968 
12 Keski-Suomi 565 4 257 2 653 
13 Etelä-Pohjanmaa 65 653 280 
14 Pohjanmaa 31 393 156 
15 Keski-Pohjanmaa 50 415 204 

0- 15 Etelä-Suomi yht. 3 500 28100 13 800 
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Kuva 1. Järeän kuusen (rinnankorkeusläpimitta ~ 40 cm) runkopuun määrä 
metsämaan hehtaaria kohti (m31ha). Metsälautakuntien numerot yllä olevassa 
taulukossa 



Hakkuukustannukset 

Yksioteharvesterin hakkuukustannukset olivat 
pienimmät, kun hakattiin kuusta, jonka rin
nankorkeusläpimitta oli noin 35 cm (kuva 2). Sen 
molemmin puolin hakkuukustannukset nousivat. 
Järeiden kuusien hakkuun ajanmenekkiä keski
kokoisella yksioteharvesterilla kasvatti ensisijaises
ti kaadon ja karsinnan hidastuminen. Menetelmä, 
jossa metsuri kaataa puun ja valmistaa tyvitukin, 
parantaa keskikokoisen yksioteharvesterin käyttö
kelpoisuuttajäreitä runkoja hakattaessa. Kaksiote
harvesterilla hakkuun ajanmenekki kuutiometriä 
kohti nousi lievästi kuusen rinnankorkeusläpimi
tan kasvaessa yli 45 cm:n. Metsurihakkuun hak
kuukustannukset ovat selvästi suuremmat kuin 
muiden hakkuumenetelmien 43 cm:n rinnankorke
usläpimittaan asti. Metsurihakkuun kustannukset 
laskevat vielä rinnankorkeusläpimitaltaan yli 45 
cm:n puilla. Rinnankorkeudeltaan yli 50 cm:n kuu
sirungoilla metsurihakkuun kustannukset ovat sa
mansuuruiset kuin kaksioteharvesterin sekä met
suri- ja hakkuukoneyhdistelmän. 

Hakkuukohteenjäreiden runkojen määrä vaikuttaa 
-eri hakkuumenetelmien käyttökelpoisuuteen. Lei
mikossa,jossajäreiden kuusien määrä oli 10 % puu
määrästä, metsurin ja hakkuukoneen yhdistelmän 
käyttö oli 6 % edullisempaa ja leimikossa,jossajärei
den kuusien määrä oli 50 %, metsurin ja hak
kuukoneen yhdistelmän käyttö oli 45 % edul
lisempaa kuin yksioteharvesterilla tehty hakkuu. 

% 
300 .------------------------------------, 

-$-Yksioteharvesteri 

•Metsurin ·a ksioteharvesterin hdistelmä 
250 ~~~~~~~~~~~~==~~----~ 

-#-- Kaksioteharvesteri 

- Metsuri 
200 ~----------------------------------~ 

50 ~--------------------------------~ 
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Rinnankorkeusläpimitta, cm 

Kuva 2. Kuusen suhteelliset hakkuukustannukset 
rinnankorkeusläpimitan mukaan. 100 = 18 mk/m3, 

rinnankorkeusläpimitaltaan 25 cm:n kuusen hakkuu
kustannukset 

Keskikokoisella yksioteharvesterilla tyvitukin hak
kuukustannukset nousevat jyrkästi verrattuna 
muihin menetelmiin (kuva 3). Ne olivat rinnankor
keudeltaan 53 cm:n kuusella noin viisinkertaiset 
verrattuna rinnankorkeudeltaan 25 cm:n tyvitukin 
hakkuukustannuksiin. Tällöin hakkuukustannuk
set on kohdistettu aiheuttamisperiaatteen mukaan 
noin 5-metriselle tyvitukille. Kustannusten nousu 
on vähän lievempää, kun kustannukset lasketaan 
rungon järeälie (läpimitta> 40 cm) tukkiosalie. 

Kuljetuskustannukset 

J äreän kuusitukin kuljetus on kallista, koska sitä 
käyttäviä laitoksia on harvassa, j a järeitä kuusia on 
vähän sekä leimikossa että hankinta-alueeliaja kos
ka tukit vaativat erilliskäsittelyä. Kuljetuskustan
nukset ovat erityisen suuret, jos järeät kuusitukit 
kuljetetaan sahoille ja lajiteliaan erilleen muualla 
käyttöä varten. Massateollisuuteen ja vaneriteolli
suuteen toimitettavan kuusitukin eassa olevan 
järeän kuusitukin kuljetus käy hyvin, sillä nämä 
laitokset voivat käyttää molemmat yhdessä eikä 
erilläänpitoa tarvita. Jos järeät kuusitukit kul
jetetaan erikseen, ne on usein keräiltävä pienistä 
eristä, samalla kun kuljetusmatkat kasvavat. 

Esimerkkiyrityksessä järeän kuusen käyttöön 
erikoistuneelle tehtaalle toimitettu järeä kuusi
tukki oli ku jetuskustannuksiltaan 17 % ja vaneri
tehtaille toimitettu 10 % kalliimpaa kuin sahoille 
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-$-Yksioteharvesteri, tyvitukki 

• Yksioteharvesteri, järeä tukkiosa 
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-#-- Kaksioteharvesteri, tyvitukki 
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Rinnankorkeusläpimitta, cm 

Kuva 3. Tyvitukin ja järeän tukkiosan (latvaläpimitta 
~ 40 cm) suhteelliset hakkuukustannukset rinnankor
keusläpi mitan mukaan. 100 = 11 mklm3, rinnankor
keusläpimitaltaan 25 cm:n kuusen tyvitukin hakkuu
kustannukset 



toimitettu kuusitukki. Massatehtaille viedyn kuusi
tukin kuljetuskustannukset olivat samansuuruiset 
kuin sahoille toimitetun kuusitukin. Järeän kuu
situkin kuljetuskustannukset olivat noin kolmin
kertaiset, kun ne kuljetettiin ja kerättiin sahoille 
edelleen kuljettamista varten, verrattuna sahoille 
toimitetun tavallisenkokoisen kuusitukin kuljetus
kustannuksiin. 

Käyttöominaisuudet teollisuuden kannalta 

Tehtyyn kyselyyn vastanneet tuotantolaitokset 
käyttivät yhteensä 3.8 milj. m3 kuusitukkia 
vuodessa, josta 170 000 m3 oli latvaläpimitaltaan 
vähintään 40 cm:n tukkia. Merkittävintä järeän 
kuusitukin käyttö oli levyteollisuudessa. Kyselyn 
perusteella, vaikkei kaikkia käyttäjiä tavoitet
tukaan, järeän kuusen nykyinen käyttö on vähäistä 
raaka-ainevaroihin nähden. 

Järeiden pölkkyjen käsittelyssä oli ongelmia. Jos 
tukkien maksimikokoa kasvatettaisiin, kuljettimet 
ja siirtolaitteet olisi uusittava, ja siitä syystä 
muutoskustannukset katsottiin suuriksi. 

Mekaanisessa metsäteollisuudessa tukit kuoritaan 
yleisesti roottorikuorimakoneella ja massateol
lisuudessa rummuissa. Järeät kuusitukit ovat on
gelmallisia molemmissa kuorimatavoissa. Rootto
rikuorimakoneissa tukit täytyy sievistää, etteivät 
ne jäisi kiinni ja kuoriutuisi huonosti tyvestä. Rum
pukuorimoissa on sama tyven kuoriutumisongelma, 
ellei tyviä oie ennalta sievistetty. Järeitä tukkeja oli 
myös halkaistu ennen rumpuun panoa. Tällöin kuo
rintahukka kasvoi suureksi. Sitä lisää myös järei
den pölkkyjen kanssa samanaikaisesti rummussa 
kuorittavien ohuiden pölkkyjen pirstoutuminen 
painavien pölkkyjen vaikutuksesta. 

Selluun ja kuumahierteeseen järeitä kuusia hake
tettaessa ei suuria ongelmia esiintynyt, jos hak
kurin kita oli riittävän laaja. 

Sahoilla tukkien maksimilatvaläpimitta oli usein 
40 cm (37 - 55 cm). Rajoituksen aiheutti kuorinnan 
ja/tai sahauksen läpäisymitta. Vannesaha sallii 
suuremman tukkiläpimitan. Järeiden tukkien pyö
rösahaus oli ongelmallisinta. Järeiden tukkien 
käyttösuhde vaihteli tavallisenkokoiseen tukkiin 
verrattuna. Järeistä tukeista sahatuissa sydäntava
roissa todettiin erityisesti kuivumis- sekä kä
sittelyhalkeamia. Laho ja kuivat oksat olivat lisäksi 
laatuongelmina. Sahatavara meni joko höylä- tai 
rakennustavaraksi; jälkimmäiseen erityisesti järe
ämpi osa tukeista. Päämarkkina-alueet olivat samat 
kuin muullekin kuusisahatavaralle. Menekki arvi
oitiin kyselyhetkellä kohtalaiseksi, joskin Keski
Euroopan järeä kuusitukki koettiin kilpailijaksi. 
Kapasiteettilisäystä järeille tukeille suunnitteli 
kaksi sahaa yhdestätoista tavanomaisen koneiden 
uusinnan yhteydessä. Sahoilla toivottiin, ettei kuu
sia kasvatettaisi ylijäreiksi. 

Vaneriteollisuudessa kuusitukin suuri paksuus li
säsi viilun särkymisiä, kuivien oksien irtoamisia ja 
liimauksen epätasaisuutta. Viilun heikkouden pe
russyyt olivat kuivan sydänpuun suuri osuus, 
paksut vuosilustotja kuivat oksat. Sorvauksen kan
nalta tukin edullisimman läpimitan todettiin olevan 
25 - 40 cm. Järeistä kuusitukeista valmistettujen 
tuotteiden, seka- ja havuvanerin, menekin ei 
yleisesti arvioitu nousevan tulevaisuudessa sillä ne 
kilpailevat ns. bulkkimarkkinoilla, joilla' raaka
aine- sekä tuotantokustannukset ovat tärkeitä. 
Näillä tuotteilla ei nähty myöskään olevan mitään 
erityistä omaa markkina-aluetta. Kymmenestä 
vastanneesta kaksi ilmoitti kuusitukin käytön 
lisäämisestä lähimmän viiden vuoden aikana. Myös 
vaneriteollisuuden edustajien mielestä kuuset olisi 
käytettävä, ennen kuin ne kasvavat liian suuriksi. 

Kemiallisessa massateollisuudessa järeän kuusitu
kin saannon arvioitiin sellunkeitossa olevan taval
lisenkokoisen kuusipuun veroista tai hieman pa
rempaa. Se edellyttää lahojen tukkien poistamista. 
Järeiden kuusien kuituaines todettiin hyväksi eten
kin pienpuuhun verrattuna. Tuotannossa maksimi
läpimittaa rajoitti hakkurin kidan koko. Järeän 
kuusen käytön lisäystä tuotannossa ei suunniteltu. 
Vaikkajäreä kuusitukki todettiin hyväksi, sen arvo 
ei poikkea kuitupuusta, jolloin hinnan tulisi olla 
samansuuruinen. 

Mekaanisessa massateollisuudessa järeä kuusi sopi 
huonosti hiontaan. Painehionnassakin järeästä 
kuusesta tehdyn massan ilmoitettiin olevan tikkuis
ta, mikä asettaa vaatimuksia massan jälkikäsitte
lylaitteille. Kuumahlerron soveltuvuuden järeälle 
kuuselle ilmoitettiin olevan heikohkon. Järeää 
puuta todettiin voitavan käyttää pieni osuus puu
virrasta. Tällöin syötön tulisi olla tasaista muun 
puun tai hakkeen joukossa. 

TARKASTELU JA PÄÄTELMÄT 

Rinnankorkeusläpimitaltaan 40 cm:n ja sitä suu
rempien kuusien määrä on Etelä-Suomessa kas
vanut valtakunnan metsien 7. inventoinnin 14.3:sta 
8. inventoinnin 28.1 milj. m3:iin. Järeän kuusen 
määrä on vajaassa 10 vuodessa, mikä on inventoin
tien välinen aika, kaksinkertaistunut ja joidenkin 
metsälautakuntien alueella miltei kolminkertaistu
nut. Tämä on seurauksena hakkuusäästöistä ja 
hakkuiden kohdistumisesta runsaampana läpimi
taltaan alle 30 cm:n kuusikoihin. Kuusikoiden 
järeytyminen on todennäköisesti edelleen jatkunut 
kahdeksannen inventoinnin jälkeen (maasto
mittaukset 1986 - 1992), koska hakkuutavoissa ei 
ole tapahtunut muutoksia. 

Järeiden kuusten hakkuussa on hakkuutavoittaisia 
kustannuseroja. Järeä harvesteri soveltuisi par
haiten suuriläpimittaisten kuusten hakkuuseen. 
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Myös metsuri- ja hakkuukonetyön yhdistelmä on 
suurille kuusille käyttökelpoinen. Isojen kuusten 
tyvitukin tai koko puun valmistaminen metsurihak
kuuna onnistuu luontevasti, jos metsuri on urakoit
sijan palveluksessa ja tekee myös muita töitä kuin 
hakkuu ta. 

Hakkuukoneilla ylisuuria puita hakattaessa synty
nee myös laskelmissa näkymättömiä kustannuksia 
koneiden mekaanisten rikkoutumisten muodossa. 
Myös moottorisahalta vaaditaan erityisominai
suuksia kuten pitkä terälevy. Järeiden tukkien 
erilleenteko vaatii myös mittaustuloksen liittämistä 
koneellisen hakkuun mittaustietoihin. 

Järeiden kuusitukkien kuljetuskustannukset osoit
tautuivat suuriksi, kun niitä verrattiin sahoille 
kuljetettujen tavallisenkokoisten kuusitukkien kul
jetuskustannuksiin. Kuljetuskustannukset muut
tuvat tapauskohtaisesti järeän kuusen määrän ja 
käyttökohteiden etäisyyden mukaan. Mikälijäreitä 
tukkeja kerätään tuotantolaitoksille ja toimitetaan 
edelleen käyttökohteisiin, muodostuvat kuljetus
kustannukset suuriksi. Vaihtoehtona tällöin olisi 
-ylisuurten kuusitukkien keräily usealta leimikolta 
ja niiden suora kuljetus järeää kuusta käyttävälle 
tehtaalle. 

Järeiden · kuusitukkien käsittelyssä sekä roottori
että rumpukuorinnassa on ongelmia, sillä tyvilaa
jentuma on sievistettävä kuorinnan onnistumiseksi 
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ja kiinnijuuttumisten estämiseksi. Järeät tukit 
lisäävät myös puuhävikkiä. 

Järeitä kuusitukkeja sahattaessa ongelmia on myös 
tuotannossa ja kuivauksessa. Sydäntavaraan syn
tyy helposti halkeamia. Kuusitukin läpimitan kas
vu yli 40 cm:n lisää kuivan sydänpuun osuutta ja 
oksikkuutta siinä määrin, että vaneriteollisuudessa 
tuotteen laatu kärsii. Siksi järeä kuusi ohjataan 
bulkkituotteisiin. Laadullisesti järeä kuusitukki 
näyttäisi soveltuvan hyvin kemiallisen massateolli
suuden käyttöön, kunhan kuorinnasta ja hake
tuksesta huolehditaan. Mekaanisessa massateolli
suudessa järeistä kuusipölkyistä syntyy karkeaa 
massaa, joka vaatii erityiskäsittelyä. Järeiden kuu
situkkien arvo tässä käytössä on yleensä vähäi
sempi kuin kuusikuitupuun. 

Eniten suuriläpimittaista kuusta hyödynnetään va
neriteollisuudessa. Vähän sitä käytetään myös 
sahauksessa ja massateollisuudessa. Järeän kuu-
sen käyttö on pientä saatavilla olevii.q raaka-aineva- .A 
roihin nähden. Viime aikoina yleistyneet järeiden ,., 
kuusitukkien käyttöön erikoistuneet pienet sahat 
lisännevät jonkin verran järeän kuusen käyttöä. 

Asiasanat: kuusi, raaka-aine, 
rungon koko, korjuu 

SUPPL Y AND PROCUREMENT OF LARGE-DIAMETER SPRUCE 

The study deals with the quantity, quality, pro
curement and conversion of spruce, which is oversized 
for many purposes for instance sawing in ordinary 
mills (i.e. top diameter over 40 cm). Due to timber 
felling falling short ofthe allowable cut and the way 
that felling operations are focused, the amount ofthis 
timber category has doubled over the past ten years 
in Southern Finland. This resource also includes 3.5 
mill. m3 ofbutt logs. Oversized spruce logs represent 
about 1 % of the total spruce inventory. 

Medium-sized single-grip harvesters represent 95 % 
ofthe total number ofharvesters in operation in the 
country. In 1993,80 % ofSouthern Finland 's spruce 
harvest was felled using these machines. Since 
felling costs when using these machines to process 
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oversized spruce would rise steeply, it is more e 
economic to harvest them motor-manually or by 
using large-sized harvesters. Long-distance trans
portation of oversized spruce logs is costly because of 
their small density per area and the fewness ofmills 
able to accept them. 

The woodpanel industry is the branch of industry 
that uses significant amounts of oversized spruce. 
Nevertheless, oversized spruce causes production 
and quality problems in all branches offorestindustry 
because of butt rot, high proportion of heartwood, 
heavy branches, etc. 

Key words: spruce (Picea abies), raw materia!, 
stem size, harvesting 
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