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Suometsien harvennuksissa kertymät usein varsin 

kohtuullisia – keskeinen ongelma maaperän kantavuus  

Metsäpolitiiikkafoorumi 2019; Puunkorjuu 

Tulevalle viisivuotiskaudelle ehdotettujen ensiharvennusten jakautuminen tilavuusluokkiin (m³/ha) 

pinta-alan, puuston ja hakkuukertymän suhteen sekä hehtaarikohtaiset kertymäarviot tilavuusluokittain 

Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Suomen metsäkeskusten alueilla (Sirén ym. 2002). 
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                                    Kalvo: Asikainen ym. 2017/FORBIO 
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Merkittävä osuus tutkimus- ja kehitystoiminnasta tähtää  

korjuun kausivaihtelun vähentämiseen 
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Lähde: Vanhatalo ym. 2014. Metsänhoidon suositukset 

suometsien hoitoon, työopas 

Korjuukelpoisuuden arvioinnin lisäksi suometsien 

harvennuksissa myös paljon muuta mietittävää – 

kerralla kuntoon -toimintatapa 
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                  Kalvo: Jori Uusitalo/Luke 
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Turvemaaharvennusten korjuukelpoisuusluokitus 

(Högnäs ym. 2011) 
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                     Kalvo: Arbonaut Oy 
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Lähde: Poikela ym. 2017 
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Pitkä kehityspolku on kuljettu. 1980- ja 1990-luvuilla paljon 

konevertailuja raiteenmuodostuksesta. Koneiden 

raiteenmuodostuksessa ja toimintakyvyssä oli suuria eroja 

(telamaasturit = 1, pyörätraktorit = 2) 

Metsäpolitiiikkafoorumi 2019; Puunkorjuu 
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Pintapaineesta on haettu kantavuuden ”mittaria” 

 

• Yksinkertaisimmillaan laskenta 

perustuu mitattuun kosketuspinnan 

alaan ja sille kohdistuvaan 

kuormaan 

 

• Paine= voima jaettuna pinta-alalla 

 

• Renkaalle osa kohdistuva 

metsäkoneen painosta jaettuna 

renkaan ja maanpinnan 

kosketusalalla 

• Asia ei kuitenkaan ole näin 

yksiselitteinen 

 

                                    Lähde: Jari Ala-Ilomäki/Luke 
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Pienistä telakoneista on etsitty ratkaisua – pieni 

kone, pieni kuorma ja vähänkin pidempi 

kuljetusmatka ovat taloudellisesti vaikea yhtälö 

Metsäpolitiiikkafoorumi 2019; Puunkorjuu 



© Luonnonvarakeskus 

Samoin pienistä kuormatraktoreista ja leveistä teloista jo 1980-

luvun puolivälissä. Teloihin on myös haettu lisää kantopintaa 

erilaisin ratkaisuin  

Metsäpolitiiikkafoorumi 2019; Puunkorjuu 
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Kumiteloja ja ”mokkasiineja” on kokeiltu 

moneen otteeseen – ongelmana kestävyys 
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… mutta törmätty kestävyyteen kannokoissa ja kivikoissa. 

Näin kävi myös Lars Bruunin Bruun Twoo Kompaktille 

Metsäpolitiiikkafoorumi 2019; Puunkorjuu 
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Apupyöräratkaisu ideasta toteutukseen (idea Tore 

Högnäs - toteutus Ponsse Oyj) 

Metsäpolitiiikkafoorumi 2019; Puunkorjuu 
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Konekalusto järeytynyt – mutta samalla koneet ja 

varustelu kehittyneet  

 

• Reilut parikymmentä vuotta sitten tavoitteena koneiden 

keveys. Tavoitetila 10 m ulottuvuus, 10 tonnin omapaino ja 10 

tonnin kantavuus 

• Metsäkoneissa järeytymiskehitys, jolle on olemassa selkeitä 

syitä (Rieppo 2001): 

– kestävyysvaatimukset 

– ylikuormitukseen varautuminen 

– metsäkuljetuksessa haetaan taloudellista kannattavuutta 

suurilla kuormilla 

• Onko metsäkuljetuskalusto kehittynyt turvemaiden 

     korjuuta ajatellen huonoon suuntaan ?  

 

Metsäpolitiiikkafoorumi 2019; Puunkorjuu 



© Luonnonvarakeskus 

Varustelu vaikuttaa raiteenmuodostukseen ja 

selviytymiskykyyn. Koneet ovat myös kehittyneet 

Metsäpolitiiikkafoorumi 2019; Puunkorjuu 
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Myös hakkuukoneen varustelu on tärkeää – 

hakkuukoneen painumat antavat huonon  

lähtökohdan metsäkuljetukselle 

Metsäpolitiiikkafoorumi 2019; Puunkorjuu 
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Viime vuosina kaivukonetelojen käyttö lisääntynyt 

voimakkaasti 

                                Kuva: Koneosapalvelu                                  Kuva: Jari Ala-Ilomäki 

Metsäpolitiiikkafoorumi 2019; Puunkorjuu 
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Kumitelojen hyvät ominaisuudet kiinnostavat ja materiaalit 

kehittyvät – miten käy tällä kertaa? 

 

• 1 | föraren i den banddrivna skotaren 

• utsätts för cirka 17 procent 

• mindre av de skadliga 

helkroppsvibrationerna 

• och kan köra dubbelt 

• så fort på Skogforsks vibrationsbana 

• än en konventionell hjulskotare. 

• 2 | spårdjupen minskar med 90 

• procent jämfört med en hjulgående 

• skotare och 70-80 procent jämfört 

• med en skotare försedd med bärande 

• band på hjulen. 

• 3 | Bränsleförbrukningen minskade 

• vid jämförande studier. 

• 4 | Bättre framkomlighet, bättre 

• backtagningsförmåga och ökad 

• körhastighet i snö, både spårad och 

• ospårad. 

Valitse pohja temaattisen 

ohjelman mukaan:  

Pohjoinen vihreä 

biotalous 

Innovatiivinen 

elintarvikeketju 

Sininen biotalous 

Kestävä 

luonnonvaratalous 

yhteiskunnassa  

 

Mikäli kyse on 

temaattiseen ohjelmaan 

kuulumattomasta 

toiminnasta käytetään 

turkoosia tai oranssia.  

 

Jos asiantuntija- ja 

viranomaispalveluista 

käytetään harmaata 

pohjaa. 

 

Turkoosi ja oranssi ovat 

Luken päävärejä ja niitä 

saa käyttää aina ja 

esimerkiksi temaattisen 

ohjelman värin ohella. 

Lähde: Skogforsk Vision | 2 | 2016 | 29 
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OnTrack-projekti; Ponsse/Prinoth            Kuva: Ponsse Oyj 
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Kriittisiin kohtiin löytyy ratkaisuja – soveltuvuus 

operatiiviseen toimintaan? 

 

Kalvo: Tore Högnäs/Metsähallitus 
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https://www.metsakeskus.fi/julkaisut/metsakeskuksen-maastotarkastusohje-

2016 

Ajourapainuma: kivennäismaat  10 cm, turvemaat 20 cm 

Korjuun laatua seurataan ja verrataan Hyvän metsänhoidon 

suosituksiin ja lakirajoihin – turvemaiden toimintaympäristö 

otettu huomioon laatuvaatimuksissa 

Metsäpolitiiikkafoorumi 2019; Puunkorjuu 
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Lähivuosina lainvalvonnan rinnalle tulee 

automaattinen korjuujäljen arviointi 

• Suomen metsäkeskuksen tekemä korjuujäljen seuranta tärkeää, 

mutta mitattavien kohteiden määrä rajallinen 

• Muutaman vuoden kuluttua voimme olla tilanteessa, jossa kohteiden 

tilasta hakkuun jälkeen saadaan koneiden keräämä tieto 

• Jäävän puuston määrä ja laatu joko hakkuukoneen laserkeilaimesta 

tai vertaamalla ajourilta hakattua puustoa urien ulkopuoliseen  

• Puustovaurioiden määrää voidaan arvioida kuvaamalla 

• Raiteenmuodostusta voidaan mitata koneiden can-väylästä, laserilla 

tai kuvantamisella 

• Vaikka tieto ei kaikkien mitattavien asioiden kohdalla olen ”tieteellisen” 

tarkkaa, kohteiden korjuun onnistumisen taso saadaan selville 

• Suurella tietomassalla monta käyttöä: metsävaratiedon päivitys, 

maaperän kantavuusarvion validointi, metsäkuljetuksen 

kuljettajaopastus, välitön kuljettajapalaute 

Metsäpolitiiikkafoorumi 2019; Puunkorjuu 
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Teoreettinen malli puunkorjuun vaikutuksista 

puuston kasvuun 

ideaalikasvun taso 

harvennusten ajankohdan ja 

voimakkuuden vaikutus 

l   Ajoura   l 10 m 

Ajouran vuoksi menetetyn 

puuston kasvu, 4m ura:  6-10 % 

Tuhojen vuoksi menetetty puusto 

Puut, joiden kohdalla syvä 

painuma, juuret poikki 

Puut, joiden kohdalla ei ole urapainumaa 

Puut, joiden kohdalla lievä urapainuma 

puuvalinnan ja hakkuu- 

tähteiden vaikutus 

Etäisyys ajouran keskeltä 

Kasvu 

Kalvo: Pentti Niemistö Metsäpolitiiikkafoorumi 2019; Puunkorjuu 
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Laskelma: Urapainuman aiheuttama kasvutappio 

puustotasolla, tutkimusmetsiköt 1-9 
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Ajourapainuman vaikutus puuston pohjapinta-alan suhteelliseen 

kasvuun 5-vuotisjaksolla harvennuksen jälkeen

Urapainuman syvyys koko metsikössä 20 m uravälein

Referenssinä 5 cm syvyinen painuma (aineiston minimi)

                       Kalvo: Pentti Niemistö/Luke 
Metsäpolitiiikkafoorumi 2019; Puunkorjuu 
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Korjuujäljen taloudellisten vaikutusten ohella 

keskiössä on toiminnan yleinen hyväksyttävyys 

Metsäpolitiiikkafoorumi 2019; Puunkorjuu 



© Luonnonvarakeskus 

Kalvo: Suomen metsäkeskus 
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SpatHy – kosteuden kehitys ja sääennusteen 

vaikutus  

Kuiva ennuste Keskiarvoennuste Sateinen ennuste 

Ilman lämpötila Sademäärä 

Maan kyllästyneisyys 

Lähde: Launiainen, Salmivaara ja Laurén 2017 
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Ajouraverkon suunnittelun tukivälineitä - 

BestWay (Skogforsk), Suomessa Ajourakone 

Linkki Skogforskin videoon: https://www.luke.fi/efforte/2017/04/06/challenges-succeed-driving-traceless/ 
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Kuljettajaopastuksella suuri potentiaali – hakkuukoneen 

ajokoneelle välittämä puutavaralajeittainen määrä ja 

sijaintitieto tärkeässä roolissa 
Suometsissä kantavuusennustekartta 

opastaa korjuun toteutuksessa 

• Laskennallinen ennuste 

maksimaalisesta ajokertojen määrästä 

kohteella 

• Hakkuun lisäksi tieto tarpeellinen 

metsäkuljetukseen 

• ”Kesäkorjuuseen hyvä tieto, tietää 

minne mennä, peruskartta kertoo että 

on suota, muttei kerro millaista suota” 

• 63 % kuljettajista piti vähintään 

merkittävänä tietona ennen hakkuuta 

kesäkorjuun turvamaakohteilla 

 

Lindeman ym. 2013 
             Kalvo: Harri Lindeman/Luke 
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Uran leventäminen voi olla 

toimiva ratkaisu raskaasti 

kuormitetuille urille 

 

 

 

                         Kalvo: Harri Lindeman/Luke 
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Digitalisaatio antaa monia mahdollisuuksia 

Metsäpolitiiikkafoorumi 2019; Puunkorjuu 

                     Lähde: Asikainen ym. 2017/FORBIO 
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Entäpä jos avohakkuut turvemailla kiellettäisiin – mitkä olisivat 

vaihtoehdot 

Rämeillä vaihtoehtoina voisivat olla: 

• Kaistalehakkuut, joissa kaistale oli sarka 

tai osa sarkaa 

• Toteutuksessa olisi otettava huomioon 

myös uudistuminen 

• Jos korjuu tehdään sulan maan aikana, 

hakkuutähteitä tarvitaan suojaamaan 

maaperää – mikä on havumassan 

vaikutus taimettumiseen 

• Jos merkittävä osa puustosta jätetään 

odottamaan kaistaleitten metsittymistä, 

odottavan aika on pitkä – vaikutukset 

talouteen merkittäviä 

• Korvissa vaihtoehtona voisi olla 

kaistalehakkuu, pienaukkohakkuu tai 

poimintahakkuu tai niiden yhdessä 

muodostama mosaiikki 

• Merkittävä osa nykyisistä 

poimintahakkuukohteista on eri-

ikäisrakenteisia korpia 

• Kohteissa hyvä ennakkotieto puustosta, 

maaperästä ja pinnanmuodoista antaa 

eväitä suunnitteluun ja toteutukseen 

(uudistumisen edellytykset, tuulituhojen 

ja maaperävaurioiden välttäminen) 

• Suunnitteluvaiheessa olisi mietittävä 

myös seuraavaa käsittelykertaa ja 

näkymää sen jälkeen 
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Poimintahakkuissa jäävällä puustolla suuri vaurioitumisriski. 

Tuloksia Timonrannan kokeesta 2013 (Luke & MetsäGroup)  

Kasvatuskelpoisia taimia (0,5 – 2,5 m) 

ennen hakkuuta 1415 kpl/ha, joista 

korjuussa tuhoutui 42,4 % ja vaurioitui 

lievemmin 4,7 %. Kehityskelpoisia 

taimia jäi 763 kpl/ha. 
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