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EUROOPAN UNIONIN osaksi rahoittama Interreg-projekti
Puunkorjuun aiheuttama ravinnehävikki riippuu paitsi 
korjattavasta puuston määrästä myös korjattavan puuston 
koostumuksesta, koska puun eri osien ravinnepitoisuudet ovat 
erilaiset. Neulas- ja oksamassan ravinnepitoisuus on 
runkopuuhun verrattuna suuri. Puunkorjuun jälkeen 
uudistusalalle jäävä hakkuutähde muuttuu ensin karikkeeksi ja 
vähitellen humukseksi. Typen vapautuminen on nopeinta 
neulasista, jotka menettävät 30-50 % sisältämästään typestä 6-
8-vuodessa. Oksista ravinteita vapautuu hitaammin, yli 
vuosikymmenen kuluessa.

Tutkimuksessa selvitetään männikön ensiharvennuksen 
yhteydessä syntyvän hakkuutähteen hajoamista ja ravinteiden 
vapautumista, kun puusto korjataan joukkokäsittelymenetelmällä. 
Tavoitteena on selvittää hakkuutähteen korjuun vaikutuksia 
metsämaan ravinnetilaan pienpuuvaltaisessa männikön 
ensiharvennuksessa.
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HAKKUUTÄHTEEN HAJOAMINEN 
JOUKKOKÄSITTELYMENETELMÄLLÄ
ENSIHARVENNETUSSA MÄNNIKÖSSÄ

Puuperäisten polttoaineiden käyttö energiantuotantoon on 
yleistynyt voimakkaasti viime vuosina erityisesti puunkorjuun 
yhteydessä. Metsänomistajille  puun energiakäyttö tarjoaa 
mahdollisuuden hyödyntää aiemmin hankalasti 
markkinoitavissa ollut harvennushakkuissa syntyvä pienpuu 
taloudellisesti.

Puun korjuussa poistuu aina kasvupaikalta ravinteita, mikä
saattaa heikentää kasvupaikan viljavuutta. Kasvupaikan 
viljavuutta ajatellen maan typen määrä ja erityisesti sen 
mineraalimuodot ammonium ja nitraatti on avainasemassa, 
koska typen puute on kivennäismailla yleensä puuston kasvua 
rajoittava tekijä.
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Tutkimus perustuu kenttäkokeeseen, jossa mitataan 
hakkuutähteen hajoamista ja ravinteiden vapautumista 
joukkokäsittelymenetelmällä korjatussa ensiharvennus-
männikössä. Maan ravinteisuuden muutokset mitataan 
määrittämällä puunkorjuussa poistuneiden ravinteiden määrä ja 
mittaamalla maan ravinteisuus eri korjuukäsittelyissä. Koe 
sijaitsee Kannuksessa Poleenharjulla. Koe perustettiin 10. 10. 
2003 satunnaisten lohkojen muotoon (kuusi lohkoa), jossa 
käsittelyt koostuvat hakkuutähteen eri ositteiden sijainnista 
hakkuutähdekasoissa: 1) hakkuutähdekasan pinta,  2) kasan 
pohja ja 3) maan pinta. Hakkuutähteen ositteita ovat: 1) 
neulaset 2) oksat läpimitta > 5 mm 3) oksat läpimitta >5 mm. 

Puunkorjuussa poistuvien ravinteiden määrä mitataan korjatun 
puuston massan ja ravinnepitoisuuksien perusteella. Hakkuu-
tähteestä vapautuvien ravinteiden määrä selvitetään siten, että
välittömästi puunkorjuun jälkeen kerätään hakkuutähdenäytteet, 
jotka sijoitetaan eri käsittelyihin ja hakkuu-tähdenäytteiden 
kuivamassa- ja ravinnehävikki määritetään eri ajankohtina 
kerätystä näytteistä. Hakkuutähdeositteet sijoitettiin pusseissa 
hakkuutähdekasoihin ja maan pinnalle. Pussit tehtiin 
hyönteisverkosta kiinnittämällä pussin saumat nitomalla.

Kuva 1 ja 2. Hakkuutähdenäytteet sijoitettuna verkkopusseissa 
hakkuutähdekasojen päälle ja alle.


