
Energiapuu ja metsänhoito



• Ainespuu on metsänkasvatuksen päätuote ja 

energiapuu aina sivutuote.

• Metsänomistajan tuloista 80% tulee tukkipuun 

myynnistä.

• Energiapuu mahdollistaa kannattavan nuorten 

metsien hoidon.

Energiapuun korjuu 

kasvatusmetsistä



• Energiapuun erilliskorjuu

› Rankapuuna

› Kokopuuna

› Osittain karsittuna

• Yhdistettynä aines- ja 

energiapuun korjuuna

› Energiapuu joko kokopuuna 

tai rankana

Energiapuunkorjuu kasvatusmetsistä



• Energiapuuharvennus soveltuu harvennustavaksi niin 

hoidetuille kuin hoitamattomille harvennusmetsille.

• Karsittua rankaa voidaan korjata kaikkialta.

• Kokopuukorjuuta tulee välttää

› Hoidetuissa kuusikoista, joissa kuusen osuus 

runkoluvusta yli 75%

› Ravinnehäiriöiset kohteet

› Kuivahkoilla kankailta, joissa on ohut humuskerros 

ja sitä karummilta kasvupaikoilta

Korjuukohteen valinta



• Suositeltavat kasvatustiheydet hoitamattomalle nuorelle metsälle 

energiapuuharvennuksen jälkeen.

• Puuston valtapituus 8 – 14 metriä

Suositeltavat kasvatustiheydet

Puulaji Kasvupaikka Kpl/ ha

Mänty Tuore kangas 

Kuivahko kangas

Kuiva kangas

1 400 - 1 100

1 300 - 900

1 200 - 900

Kuusi Lehtomainen tai tuore kangas 1 400 - 1 000

Rauduskoivu Lehtomainen tai tuore kangas 1 100 – 700

Hieskoivu Hieskoivu turvemailla                                                                        1 400 – 1100

2 500-1 500 



Edut ja haitat

+ Parantaa puuston 

metsänhoidollista tilaa.

+ Parantaa myöhempien 

harvennusten 

kannattavuutta.

+Parantaa hoitotöiden 

kannattavuutta.

Vähentää jonkin verran 

ravinteiden määrää, 

tosin taloudelliset 

hyödyt ovat suuremmat 

kuin kasvutappiot.

Riukumetsien 

harvennusten jälkeiset 

lumi- ja myrskytuhot.

Vähentää lahopuun 

määrää.



• Hoitamattomilla kohteilla energiapuuharvennukset 

toteutetaan pääsääntöisesti alaharvennuksena.

• Hoidetuissa männiköissä energiapuuharvennus 

voidaan toteuttaa myös laatuharvennuksena.

• Tarvittaessa tehdään ennakkoraivaus.

• Ajouraleveys 4 - 4,5 m

• Ajouraväli yli 20 m

Korjuun toteutus

Kuva: Antti Pajula



• Korjuuketjut

› Moto + ajokone

› Korjuri (hakkaava ajokone)

› Siirtelykaato (miestyö) + 

ajokone

• Hakkuupäät

› Giljotiini (leikkaavat terät)

› Ketjusaha

Korjuun toteutus

Kuva: Ismo Makkonen

Kuva: Ismo Makkonen









• Nuoren metsän hoidon yhteydessä voidaan myöntää tukea 

pienpuun keräämiseen. 

• Puuta tulee olla kuviokohtaisesti ja pääosin tasaisesti

› Eteläisessä ja keskisessä Suomessa vähintään 35 m3/ha 

› Pohjoisessa Suomessa vähintään 25 m3/ha.

• Todennettava mittausasiakirjalla.

• Tuki pienpuun keräyskohteella 430 €/ha (sisältää nmh

perustuen 230 €/ha).

Pienpuun kerääminen



• Hakkuutähteiden korjuu

› Pääasiassa reheviltä kuusivaltaisilta aloilta

› Ei suositella korjattavaksi kuivahkoja kankaita karummilta 

kasvupaikoilta

› Suositellaan korjattavaksi niin, että suurin osa neulasista jää 

metsään

› Ainespuupoistuma väh. 200 m3/ha ja leimikon koko väh 2 ha

› Metsäkuljetusmatka alle 300 m

› Helpottaa metsänuudistamista

Energiapuun korjuu uudistusaloilta



• Kantojen nosto

› Pääasiassa kuusivaltaisilta aloilta

› Voi vähentää kuusen- ja männynjuurikäävän leviämisen riskiä

› Laskee maanmuokkauksen kustannuksia

› Lisää luontaisesti syntyvien taimien määrää

› Lisää päästöjä vesistöihin

› Lisää poistuvien ravinteiden määrää

› Ei suositella turvemaille

Energiapuun korjuu uudistusaloilta



Toimenpideketju hakkutähteiden 

ja/tai kantojen korjuussa









Kiitos
• ASIAKKAAT – HENKILÖSTÖ – KUMPPANIT – YHTEISKUNTA

www.metsäkeskus.fi | www.metsään.fi

www.twitter.com/metsakeskus | www.facebook.com/suomenmetsakeskus

Lassi Hakulinen


