
Hakkuutähteen sijoittuminen uusilla
joukkokäsittelymenetelmillä

Hakkuutähteiden korjuu osalta turvemaita voi edesauttaa 
ravinnevajeen syntyä ja puuntuotoskyvyn pienenemistä. Noin 30 
%:lla turvemaista on puutetta kaliumista, joka on hakkuutähteistä 
nopeasti liukeneva ravinne. Tästä syystä johtuen määrätyillä 
turvemaakohteilla on suositeltavaa tehdä energiapuun talteenotto
karsittuna rankana ja jättää hakkuutähteet maastoon. Normaalilla
hakkuumenetelmällä hakkuutähteet sijoittuvat ajourille tai niiden 
läheisyyteen. Edellä mainittujen asioiden vuoksi on perusteltua 
tutkia korjuumenetelmiä, joilla voidaan jättää hakkuutähteet 
hajautetusti koko metsikön alueelle aiheuttamatta lisäkustannuksia 
hakkuutyölle. Hakkuutähteen hajauttamisen ansiosta useammat 
puut ylettyvät hakkuutähteiden vaikutusalueelle.

Hakkuutähteen sijoittumista mitattiin Metsäntutkimuslaitoksen 
Kruunupyyn tutkimusalueella, jossa tehtiin myös integroidun aines-
ja energiapuunkorjuukokeet (Info 54). Korjuukokeissa käytettiin 
yksinpuinkorjuuta (YP) ja kahta erilaista joukkokäsittely-
menetelmää. Yksinpuin korjuussa ja ensimmäisessä joukko-
käsittelymenetelmässä (JK1) puut kasattiin ajourien varteen ja 
karsinta-katkonta vaihe tapahtui ajouralla. 

Kuva 1. Hakkuujälkeä joukkokäsittely kannolle –alueella.
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Toisessa joukkokäsittelymenetelmässä (JK2) puita ei pyritty 
kasaamaan ja karsinta-katkonta tehtiin kannolla, josta puut oli 
kaadettu. Tässä menetelmässä puutavaralajit jäivät osittain 
kauemmaksi kuin ensimmäisessä menetelmässä, mutta myös 
hakkuutähteet saatiin hajautetusti koko metsikön alueelle. Toisessa 
joukkokäsittelymenetelmässä kaatosuunta oli määrätty koneesta 
poispäin, jolloin karsintavaiheessa puut automaattisesti syötettiin 
kohti ajouraa ja näin ollen lyhennettiin ajokoneen kuormausmatkaa. 
Hakkuukoneelle jälkimmäinen joukkokäsittelymenetelmä oli 
tuottavin ja ajokoneelle tuottavuudeltaan heikoin, mutta koko 
korjuuketjua tarkasteltaessa hakkuun tuotos ja siitä johdettu 
kustannus oli suurin piirtein sama molemmilla joukkokäsittely-
menetelmillä. Joukkokäsittelymenetelmät olivat selkeästi tuotta-
vampia verrattuna yksinpuinkorjuuseen. 

Taulukosta 1 ilmenee että yksinpuinkorjuussa ja ensimmäisessä 
joukkokäsittelymenetelmässä valtaosa hakkuutähteistä oli 
sijoittuneena ajouralle tai sen reunalle, koska hakkuussa 
ajouraleveys oli noin 4 metriä ja taulukossa etäisyydet on laskettu 
ajouran keskilinjasta. Viimeisessä joukkokäsittelymenetelmässä on 
huomioitavaa lisäksi noin kolmanneksen hakkuutähteistä 
sijoittuneen kauemmaksi kuin 7 metriä ajouran keskilinjasta. Sen
sijaan puutavaralajien sijoittumisella ei ole suuria eroja 
korjuumenetelmien välillä. Siltikin ajotyön tuottavuus oli heikompi 
joukkokäsittelyssä kannolle, mikä johtui pienemmistä kerta-
kuormaustaakoista kun puutavaralajeja ei pyritty kasaamaan 
kourakasoihin.

Taulukko 1. Puutavaralajien sijoittuminen eri etäisyyksillä ajouran keski-
linjasta. YP on yksinpuinkorjuu, JK1 on ensimmäinen joukkokäsittely-
menetelmä ja JK2 on viimeinen joukkokäsittelymenetelmä.

Kuitupuu YP JK1 JK2
m % % %
3 9 7 18
7 99 98 97

10 100 100 100

Energiapuu YP JK1 JK2
m % % %
3 7 11 15
7 97 99 95

10 100 100 100

Hakkuutähde YP JK1 JK2
m % % %
3 91 88 33
7 95 97 70

10 100 100 100


