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Opinnäytetyö lähti liikkeelle UPM Metsän tarpeesta. Vuonna 2015 Pirkanmaalla suori-

tettiin saarihakkuita UPM:n toimesta. Korjuuyrittäjänä toimi Kone-Yijälä Oy. Opinnäy-

tetyön tarkoitus on selvittää, minkälainen saarikorjuukalusto Kone-Yijälällä on käytössä 

ja miten se vastaa saarihakkuiden tarpeita. Tarkoituksena on myös selvittää saarihakkui-

den erityispiirteitä leimikonsuunnittelussa sekä kustannusrakennetta ja sen poikkeavuutta 

mantereella tapahtuvaan korjuuseen. UPM:n saarihakkuiden kustannusrakenne on salassa 

pidettävää materiaalia ja sitä ei tulla opinnäytetyössä julkaisemaan. Ainoastaan karkea 

kustannusrakenne tullaan käsittelemään. 

 

Kone-Yijälän saarikorjuukalusto vastaa tämänhetkisiä tarpeita. Myös Yijälän työntekijät 

ovat hyvin perehdytettyjä, sillä saarikorjuu vaatii erityistä osaamista ja etenkin työturval-

lisuus korostuu työskenneltäessä vesistössä. 

 

Saarileimikoiden korjuu koostuu pääosin samoista asioista, kuin mantereellakin tapahtu-

vissa hakkuissa. Osa mantereella tehdyistä hakkuista suoritetaan myös vesistön tuntu-

massa, jolloin tulee myös miettiä samankaltaisia asioita, kuin saarihakkuissakin, kuten 

rantojen suojavyöhykkeitä, suojeluohjelmia sekä maisemaa. Oman mausteensa saarihak-

kuisiin kuitenkin tuo koneiden kuljetukset saareen, niiden huoltotoimet saaressa ja polt-

toaineiden sekä muiden tarvikkeiden toimittaminen vesistön yli.  Leimikon suunnittelussa 

korostuu erityisesti rantautumispaikat, joihin Yijälän kalusto antaa omat toimintaraa-

minsa. Saarikorjuuta tehdään Kone-Yijälän saarikorjuukalustolla ainoastaan sulanveden 

aikaan, joten tämän vuoksi korjuun ulkopuolelle jäävät saarten talvikohteet. 

 

Saaripuunkorjuun kustannusrakenteen runko on sama, kuin mantereella tapahtuva kor-

juun kustannusrakenne. Siihen kuuluu kantohinta, korjuukustannukset, kaukokuljetus-

kustannukset sekä organisaatiokustannus. Kustannusrakenne poikkeaa jonkin verran 

mantereella tapahtuvasta korjuusta. Kuitenkin puuraaka-aine voidaan saada tehtaalle hy-

vinkin kilpailukykyiseen tehdashintaan, sillä saarista korjattavalla puulla ei ole saman-

kaltaista kilpailutilannetta, kuin mantereella. 
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The thesis started with UPM Metsä’s need to study the cost structure and the planning 

of the logging in islands. In 2015 UPM carried out logging in islands in Pirkanmaa. The 

harvesting company was Kone-Yijälä Oy. The purpose of this thesis is to find out what 

kind of machinery is used to harvest and transport wood from the islands. The aim was 

also to study what specific features is required in planning the logging sites in islands 

and how the cost structure separates from mainland’s loggings. The cost structure study 

is classified and it will not be published in the thesis. Cost structure will be presented 

only roughly. 

Kone-Yijälä’s machinery used to harvest wood from islands meet today’s requirements. 

Yijälä’s workers are thoroughly orientated to these special circumstances and especially 

safety issues are highlighted when working in waters. 

Logging in islands is mainly based on the same things that mainland logging is. Some 

of the mainland’s logging sites take place near the waters so you need to consider the 

same kind of thigs you need to consider when working in islands. Such as protection 

zones to water, landscape and nature preserve programs. A whole new challenge com-

pared to normal logging is the water element. You need to transport the machines, fuel, 

other supplies and workers to the site. Planning the logging work advance is in the key 

role. Especially the landing places need to be found and prepared if necessary. Logging 

is done only during the open water season so worksites that can only be done when the 

soil is frozen cannot be done. 

The cost structure of the island loggings is pretty much similar to normal logging in 

land. There is the price of the wood, logging cost, transport cost and organization cost. 

It varies only because there is one extra operation to be done to get the wood to facto-

ries. Wood harvested from the islands can still be competitive to wood logged in lands 

because there is not so much competition.

Key words: forestry, logging, forest industry. 



4 

 

SISÄLLYS 

1 JOHDANTO ...................................................................................................... 5 

2 TARKOITUS, TEHTÄVÄT JA TAVOITE ..................................................... 6 

3 TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT ............................................................... 7 

3.1 Puunhankinnan suunnittelu ........................................................................ 7 

3.2 Puunkorjuutyömaan suunnittelu ................................................................ 7 

3.3 Saaripuunkorjuu ......................................................................................... 8 

4 MENETELMÄT ............................................................................................... 9 

5 SAARIPUUKORJUU NÄSIJÄRVELLÄ KESÄLLÄ 2015 .......................... 11 

5.1 Toiminnan edellytysten selvittäminen ..................................................... 11 

5.2 Puunkorjuutyötä edeltävät toimenpiteet .................................................. 11 

5.3 Kone-Yijälän saaripuunkorjuu ................................................................. 15 

5.3.1 Saaripuukorjuukalusto................................................................... 17 

5.3.2 Lautan lastaus ................................................................................ 17 

5.3.3 Lautan purkaminen........................................................................ 19 

5.3.4 Korjuukaluston siirtäminen vesistöstä toiseen .............................. 20 

6 TULOKSET .................................................................................................... 22 

7 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET .......................................................... 25 

LÄHTEET ............................................................................................................. 26 

 



5 

 

1 JOHDANTO 

 

Suomen leudot talvet ovat vähentäneet metsäyhtiöiden saarihakkuukohteita, sillä tavan-

omaisesti saarihakkuut on suoritettu talviaikaan jääteitä hyväksikäyttäen. Kalusto on pai-

navaa ja vaatii jäätieltä erityistä kestävyyttä. Jäätietä pitkin ajava tukkirekka tarvitsee 

jäätä alleen jopa 1,2 metriä ja metsätraktori vähintään 80 senttimetriä. Riittävän kylmiä 

talvia on harvassa ja siksi isoimmilla järvillä saarihakkuut on järkevämpää tehdä kesäai-

kaan proomukuljetuksilla. (Eskanen 2016.) Tässä opinnäytetyössä tullaan käsittelemään 

sulanvedenaikaan tehtäviä saarihakkuita, niiden kulkua, tarvittavaa kalustoa sekä erityis-

piirteitä. 

 

Opinnäytetyön tarve tuli UPM Metsältä, joka suoritti vuonna 2015 Pirkanmaalla saari-

hakkuita käyttäen jämsäläistä metsäkoneyrittäjää Kone-Yijälä Oy:tä hakkuiden toteutuk-

sessa. Itse toimin tuolloin kesätyössä UPM:llä ja sain osakseni hoitaa saarihakkuita. Saa-

rihakkuut tuovat omia haasteitaan sekä lisäkustannuksia verrattuna mantereella tapahtu-

viin hakkuisiin ja näiden selvittäminen on UPM:lle tärkeää. Kustannuksiin liittyvät tiedot 

ovat luottamuksellisia ja niitä ei tulla julkaisemaan raportissa. 

 

Opinnäytetyössä tullaan käyttämään asiantuntijahaastatteluita Kone-Yijälältä, sillä saari-

hakkuista löytyy hyvin vähän tietoa. Myös oma henkilökohtainen asiantuntemukseni saa-

rihakkuiden suunnittelussa on tärkeä osa opinnäytetyötä. Menetelmänä on case –tyyppi-

nen opinnäytetyö. 



6 

 

2 TARKOITUS, TEHTÄVÄT JA TAVOITE 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on auttaa UPM:n toimihenkilöitä saarihakkuiden 

suunnittelutyössä. Työssä käydään läpi Kone-Yijälä Oy:n kehittelemää ja käyttämää saa-

rikorjuukalustoa sekä tarkastellaan sen toimivuutta tarkoituksessaan. Ohjeet toimihenki-

löille tehdään kyseisestä kalustoa silmällä pitäen. 

 

Opinnäytetyön tehtävänä on vastata seuraaviin kysymyksiin: 

1. Mitä tulee ottaa huomioon lähdettäessä suunnittelemaan saarihakkuita uuteen ve-

sistöön? 

2. Minkälainen on Kone-Yijälän saarikorjuukalusto ja kuinka hyvin se vastaa ura-

kanantajan vaatimuksiin? 

3. Mitä erityistä saarileimikoiden suunnitteluvaiheessa tulee ottaa huomioon? 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on auttaa UPM:n toimihenkilöitä suunnittelemaan saarileimi-

koita ja helpottamaan suunnitteluun liittyviä eri työvaiheita. 



7 

 

3 TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 

 

 

3.1 Puunhankinnan suunnittelu 

 

Metsäyhtiöiden puunhankintaorganisaatiot vastaavat tehtaiden puuraaka-aine toimituk-

sista yhdessä sopimusyrittäjien kanssa. Tehtaiden puunhankinta koostuu useista eri läh-

teistä, joista suurin on yksittäisten metsänomistajien kanssa tehtävät puukaupat. (Metsä-

teho 2010, korjuun suunnittelu verkko-opas.) 

 

Tehtaiden puunkäyttöä ennakoidaan ja suunnitellaan karkeasti kuukausia etukäteen. 

Suunnitelmat tarkennetaan myöhemmin kuukausi-, viikko- ja päivätasolle. Tarkemmassa 

suunnittelussa määritetään tarkat puutavaralajikohtaiset toimitusmäärät tehdaskohtai-

sesti. Toimitusmäärien lisäksi myös tehdashinta eli hinta, jolla puu saadaan toimitettua 

tehtaan portista sisään, on suuressa roolissa suunnitelmia tehtäessä. Tehtaiden puuraaka-

aineen sujuvaa toimittamista varten pidetään varastoja tienvarressa sekä tehtaiden ken-

tällä. Tämän lisäksi on myös olemassa pystyvaranto eli ostetut puut pystykaupalla, jotka 

ovat vielä korjaamatta. Näitä varastoja ja varantoja pyritään pitämään riittävällä, muttei 

myöskään liian suurella tasolla. (Metsäteho 2010, korjuun suunnittelu verkko-opas.) 

 

 

3.2 Puunkorjuutyömaan suunnittelu 

 

Puunkorjuutyömaan eli leimikon suunnittelussa tuotetaan tietoa puukaupan sekä korjuun 

tueksi. Yksittäisten leimikoiden suunnittelun tarkkuus vaihtelee mutta metsäteollisuuden 

puunkorjuun mittakaavassa tavoitteet täyttyvät nykyisillä käytössä olevilla keinoilla riit-

tävän hyvin. Leimikonsuunnittelusta vastaa aina lopulta hakkuuoikeuden haltija. (Metsä-

teho 2010, korjuun suunnittelu verkko-opas.) 

 

Puunkorjuutyömaan suunnittelussa valtaosa tiedosta tuotetaan maastokäynnin aikana. 

Tärkeimmät tuotettavat tiedot tulevan korjuun suunnittelun tueksi ovat hakkuutapa, kor-

juukelpoisuus, kuljetuskelpoisuus sekä puutavaralajikertymä lohkoittain. Hakkuulohko 

voi pitää sisällään useampia kuvioita, joilla on sama hakkuutapa sekä korjuukelpoisuus. 

Lohkoja voidaan tarvittaessa tehdä enemmän tai vähemmän riippuen leimikon raken-

teesta. (Metsäteho 2010, korjuun suunnittelu verkko-opas.) 
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3.3 Saaripuunkorjuu 

 

Saaripuunkorjuu ei eroa mantereella tehtäviin hakkuisiin merkittävästi. Korjuukalusto ja 

korjuutapa on sama. Saaripuunkorjuussa tulee yksi työvaihe lisää, kun puut ajetaan lau-

talla tai aluksella mantereelle välivarastoon. (Salonen 2016.) Ylimääräisestä työvaiheesta 

sekä suuremmasta ajan menekistä johtuen saaripuunkorjuusta syntyy myös enemmän 

kustannuksia, jotka on otettava huomioon heti suunnittelun alkuvaiheessa (Kervinen 

2013). 

 

Saaripuunkorjuuta suunnitellessa on otettava huomioon, että korjuuta tehdään yleensä 

alueilla keskitetysti, jotta kaluston liikuttamisen, suunnittelun, purkupaikkojen vuokrien 

ym. Kulut saadaan jaettua suuremman kuutiomäärän kesken. (Salonen 2016.) Suunnittelu 

aloitetaan kartoituksesta, jossa selvitään, onko tietylle alueelle mahdollista keskittää tar-

peeksi työmaita. Työmaiden hankinta alkaa leimikonsuunnittelusta sekä puukauppasopi-

musten tekemisestä. (Metsäteho 2010: Korjuun suunnittelu verkko-opas.) 

 

Saaret, joista puunkorjuuta suunnitellaan tehtäväksi, on oltava korjuuteknisesti mahdolli-

sia. Tämä asettaa vaatimuksia rannan sekä veden syvyyden osalta. (Yijälä 2016.) 
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4 MENETELMÄT 

 

Opinnäytetyön tutkimusote on case-tyyppinen. Case-tutkimus on lähinnä laadullista eli 

kvalitatiivista tutkimusmenetelmää, ja onkin kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän yksi 

viidestä alalajista (Kananen 2013, 30). Case-tutkimus voidaan kuitenkin pilkkoa vieläkin 

pienempiin osiin, joita on itsessään arvokas, välineellinen, kollektiivinen, etnografinen, 

historiallinen, psykologinen, sosiologinen, kuvaileva, selittävä ja uutta löytävä tapaustut-

kimus (Kananen 2013, 55). Näistä alalajeista opinnäytetyö edustaa kuvailevaa tapaustut-

kimusta.  

 

Tutkimusmenetelmä pyrkii ymmärtämään ilmiötä, eikä yleistämään kuten määrällisessä 

eli kvantitatiivisessa tutkimusotteessa. Nimensä mukaan case-tutkimus tutkii tiettyä il-

miötä tai tapausta yksityiskohtaisesti sekä analysoi sitä, ei niinkään yritä ratkaista ongel-

maa, kuten muissa tutkimus muodoissa. (Kananen 2013, 9.) Case-tutkimuksella on ole-

massa vaatimukset, jotka tulee toteutua; tutkittavan asian tulee olla tämän hetkinen ilmiö, 

tutkimus toteutetaan luonnollisessa ympäristössään, tutkimusaineisto koostuu monista ai-

neistoista ja menetelmistä, ilmiöstä halutaan saada syvällinen ja rikas kuva sekä tutki-

muskohteista on yleensä yksi (Kananen 2013, 54).  

 

Tutkimusmenetelmä sisältää aina teoreettisen osan sekä empiirisen osan eli käytännön 

(Kananen 2013, 45). Aineiston keruu on monilähteistä. On tärkeää, että aineistonkeruu 

pohja on laaja, jotta tutkittavaa ilmiötä voidaan ymmärtää mahdollisimman laajasti eri-

laisista näkökulmista. Monistrategista lähestymistapaa voidaan perustella sillä, että yhden 

menetelmän käyttäminen jättäisi tiedonkeruuseen aukkoja. (Kananen 2013, 34.) 

 

Kyseisessä opinnäytetyössä käytetään laajasti monilähteistä tiedonkeruuta, kuten asian-

tuntija haastatteluita, kirjallisuuden tutkimista sekä omakohtaista kokemusta saaripuun-

korjuusta. Omakohtainen kokemus karttui kesän aikana viiden kuukauden ajalta saari-

hakkuita suunnitellessa. Tänä aikana tapasin niin korjuuyrittäjän, kuin koneenkuljettajia-

kin. Keräsin monenlaista tietoa hakkuu- ja ajokoneenkuljettajilta, hinaajankuljettajilta 

sekä yrittäjältä itseltään. Käytännön työntekijöiltä vuosien työkokemuksen saatuja tietoja 

yhdistelemällä sain rakennettua omaa ammattitaitoani, jota pystyin hyödyntämään saari-

leimikoiden suunnittelussa. 
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Näsijärven hakkuut aloitettiin Vilppulan puolelta toukokuussa. Ne lopetettiin syys-loka-

kuun vaihteessa lähelle Kurua. Saarista korjattiin yli 25 000 m3 puita yhteensä 14 eri 

saarelta. Ne kuljetettiin 4 eri purkupaikkaan, josta puut kuljetettiin niin omille, kuin vie-

raslaitoksillekin. Purkupaikat oli suunniteltu jo valmiiksi edeltävänä vuonna ja aiemmin 

keväällä, joten niiden suunnitteluun en päässyt mukaan. Tärkein yksittäinen työtehtäväni 

oli löytää saarista parhaat mahdolliset rantautumispaikat sekä merkata korjuuohjeisiin ja 

kartoille työmaiden keskeiset tekijät. 
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5 SAARIPUUKORJUU NÄSIJÄRVELLÄ KESÄLLÄ 2015 

 

Näsijärvellä Ruoveden ympäristössä saarikorjuuprojekti alkoi kesällä 2014. Metsänhoi-

toyhdistys oli yhteydessä paikallisiin metsänomistajiin ja teki saariin puunkorjuusuunni-

telmia. UPM laski tarjouksen saarista korjattaville puille, joka vaihteli hieman vesikulje-

tusmatkasta riippuen. Kesällä 2015 korjuu aloitettiin ja se kesti aina syksyyn saakka. Saa-

rista korjattiin yli 25 000 kuutiometriä eri puutavaralajeja. Ne kuljetettiin saarista neljään 

eri purkupaikkaan. 

 

 

5.1 Toiminnan edellytysten selvittäminen 

 

Saaripuunkorjuuta tehdään keskitetysti eri vesistöillä niin, että kaluston siirtokulut saa-

daan jaettua mahdollisimman suuren puumäärän kanssa. Suurissa vesistöissä keskittämi-

nen on helpompaa pienempiin vesistöihin verrattuna. Ennen siirtymistä uuteen vesistöön 

on kannattavan toiminnan edellytykset selvitettävä. Tämä on helpoin sitoa kuutiomää-

rään, jonka ylittyessä korjuu on mahdollista suorittaa. Tarvittava kuutiomäärä vaihtelee 

teollisuuden puuntarpeen ja markkinan mukaan. (Yijälä 2016.) 

 

 

5.2 Puunkorjuutyötä edeltävät toimenpiteet 

 

Saarileimikoiden korjuuvalmius koostuu hyvin pitkälti samoista asioista, kuin mante-

reella tapahtuvien leimikoidenkin korjuuvalmius. Leimikko rajataan maastoon, tilarajat 

ja korjuulohkot rajataan kuitunauhalla. Tärkeimmät ajourat ja reitit merkataan tarvittaessa 

maastoon. Hakkuussa säästettävät kohteet on syytä rajata maastossa korjuun ulkopuo-

lelle. Korjuutyölle vaaralliset kohteet, kuten sähkölinjat, jyrkänteet ja pehmeiköt merka-

taan korjuuohjeisiin sekä tarpeen mukaan maastoon. Korjuukuvioiden tulee olla ennak-

koraivattuina tarvittavin osin ennen korjuun aloittamista. Ennakkoraivaus on konetyön 

kannalta paras tehdä hyvissä ajoin ennen hakkuuta. Jos ennakkoraivaus suoritetaan juuri 

ennen hakkuuta jää hyöty varsinkin lehdelliseen aikaan vähäiseksi. Maastomerkintöjen 

lisäksi laaditaan korjuuohje sekä korjuukartta, johon edelle mainitut asiat myös merka-

taan. (Metsäteho 2010: Korjuun suunnittelu verkko-opas.) 
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Rantautumispaikat suunnitellaan ja varmistetaan ennen hakkuun aloittamista. Lautan pi-

tuus ja hinaajan syväys ovat suurimmat rantautumispaikan valintaan vaikuttavat tekijät. 

Lastauslautta, josta käsin ajokone täyttää puunkuljetuslautan ylettyy rantaan laskettavien 

ramppien kanssa noin 20 metrin päähän rannasta. Siellä pitää veden syvyys olla vähintään 

1,7 metriä, jotta hinaaja pääsee liikkumaan. Heti vesirajassa tulisi olla metri vettä, jotta 

lastauslautan saa työnnettyä tarpeeksi lähelle rantaa. Lastauslautan molemmin puolin pi-

tää lisäksi olla tilaa puunkuljetuslautalle noin 40 metriä. Hinaaja työntää puunkuljetus-

lauttaa lastauslautan ohi sitä mukaa, kun ajokone saa sitä täytettyä. Tämän lisäksi rantau-

tumispaikkaa suunnitellessa tulee myös ottaa huomioon, että väylältä on hinaajan syväyk-

sen verran vettä koko kuljettavalta matkalta. (Yijälä 2016) 

 

Vesiensuojelu on tärkeässä roolissa saaripuunkorjuussa. Toisin kuin mantereella tapahtu-

vassa korjuussa saarikorjuussa vesistöt ovat läsnä jokaisella leimikolla. Metsätalouden 

vesiensuojelua ohjataan lainsäädännöllä, metsäsertifioinilla, hyvän metsänhoidon suosi-

tuksilla sekä metsätalouden vesiensuojelusuosituksilla. Vesiensuojeluun liittyviä lakeja 

ovat vesilaki, laki vesienhoidon järjestämisestä, ympäristönsuojelulaki sekä metsälaki. 

Käytännön toimenpiteisiin ja rajoituksiin lait eivät ota kantaa. Ohjeistus ja rajoitukset tu-

levat sertifioinnin ja metsänhoidon suositusten kautta sekä metsäyhtiöiden omien suosi-

tusten ja ohjeiden kautta. (Saari, Finér & Laurén 2009, 9-11.)  

 

Kone-Yijälällä on sekä saaressa lastauspaikalla, että mantereella purkupaikalla öljyntor-

juntapuomit. Puomit ovat 25 metriä pitkät. Puomeilla rajataan vesistöön päässyt öljy. Ne 

toimivat myös öljyn imeytyksessä. Purkupaikalla on lisäksi öljyntorjuntavälineet maape-

rään joutuneen öljyn imeytykseen ja keräämiseen. (Kone-Yijälä: Turvallisuusohje.) Polt-

toaineet, kantokäsittelyaineet, öljyt ja muut vesistöille haitalliset aineet joudutaan kuljet-

tamaan saareen lautalla. Polttoaine- ja muut säiliöt kuljetetaan lautalla sidottuina kiinni 

kansirakenteisiin. Koneiden huoltaminen sekä tankkaaminen lautalla on ehdottomasti 

kielletty. (Kone-Yijälä: Turvallisuusohje.) 

 

Metsätalouden vesistökuormituksesta merkittävin haitta on kiintoaineen huuhtoutumi-

nen. Ravinnekuormitus puolestaan on vähäisempää. Metsätalouden toimista kunnostus-

ojitukset, maanmuokkaus, lannoitus, kantojen nosto sekä hakkuut ovat merkityksellisem-

piä vesistönkuormituksen kannalta. Hakkuiden osalta kiintoaineen ja ravinnekuormituk-

sen vähentämiseksi tärkein toimenpide on suojavyöhykkeiden jättäminen vesistöjen ja 

pienvesien varsiin. (Ympäristö: Metsätalouden vesiensuojelu.) 
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Rantavyöhykkeen rajaaminen sekä maiseman kannalta säästettävät puuryhmät on hyvä 

suunnitella sekä merkata maastoon ja korjuukarttaan. PEFC-sertifikaatin kriteereissä vaa-

ditaan vesistöjen ja pienvesien varsiin jätettäväksi suojavyöhyke, joka sitoo kiintoainetta 

ja vähentää ravinnekuormitusta. Suojakaistalla säilytetään kasvillisuuden kerroksellisuus. 

Suojakaistan tulee olla vähintään 5 – 10 metrin leveä rannan kasvillisuus ja maaston 

muoto huomioon ottaen. Suojakaistalta voi poimia puustoa mutta pensaskerros sekä pie-

nikokoiset puut pitää säilyttää koskemattomana. Suojakaistalta ei saa nostaa kantoja, 

tehdä maanmuokkausta eikä lannoittaa. (Suomen PEFC-standardi, 24.) 

 

FSC-standardissa vaaditaan järvien ja lampien varsiin jätettäväksi vähintään 10 metriä 

leveä suojavyöhyke. Purojen, jokien ja merenrantojen varsiin jätetään vähintään 15 met-

riä leveä suojavyöhyke. Suojavyöhykkeeltä ei saa poistaa puita, tehdä maanmuokkausta, 

kantojen nostoa eikä suojavyöhykkeillä saa ajaa metsäkoneilla, lukuun ottamatta pakolli-

sia ylityksiä. (Suomen FSC-standardi, 33.) 

 

Maiseman kannalta tasaisen kaistaleen jättäminen rannan suojavyöhykkeeksi näyttää kei-

notekoiselta. Etenkin, jos taustalla rinne nousee rannasta jyrkästi ja paljastaa hakkuun. 

Hakkuun rajauksessa pyritäänkin välttämään geometrisiä muotoja. Ne tulee rajata maas-

ton muotojen mukaan. Avohakkuun ja rannan väliin on hyvä jättää yksittäisiä maisema-

puita sekä puuryhmiä. Ne pehmentävät maisemaa avoimen järven ja hakkuun välillä. 

Säästöpuut pyritään jättämään männyistä ja/tai koivuista, koska ne ovat vähemmän alttiita 

tuulituhoille kuin kuusi. Avohakkuut voivat tulla lähelle vesirajaa, kunhan hakkuu raja-

taan maaston muotoja hyödyntäen. Avohakkuuta ei kuitenkaan saisi rajata vesirajaan niin, 

että rantaan jätetään yksittäisiä muotopuolia puita. (Komulainen 2012, 104). 

 

Myös lintujen pesintä tulee ottaa huomioon. Suurten petolintujen pesäpuut ovat luonnon-

suojelulain nojalla aina rauhoitettuja, kun ne ovat säännöllisesti käytössä ja selvästi näh-

tävissä. Lisäksi muiden lintujen merkityt pesäpuut ovat rauhoitettuja. Pesä katsotaan hy-

lätyksi, kun siinä ei ole todettu pesintää viimeisen 10 vuoden aikana. Pesäpuuta ei saa 

kaataa, vaikka se olisi hylätty. Suuriin petolintuihin luetaan maakotka, merikotka sekä 

kalasääksi. Pesäpuun rauhoituksen lisäksi suurilla petolinnuilla on pesimäaikainen rau-

hoitusaika, joka on kotkilla 15.2 – 31.7 ja kalasääksellä 15.4. – 31.7. Tänä aikana ei saa 

tehdä hakkuita tai muita metsätaloustöitä 500 metriä lähempänä pesää. Poikkeuksena tä-
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hän on kalasääksen pesä, jolloin voidaan toimia myös 500 metriä lähempänä. Tällöin pe-

sän ja hakkuun välille ei kuitenkaan saa syntyä näköyhteyttä. (Luonnonsuojelulaki; Met-

säteho, 2002.) 

 

Hakkuut tulee rajata pesäpuusta 50 metrin päähän. Kalasääksen pesäpuun lähellä toimit-

taessa voidaan hakkuu ulottaa lähemmäskin. Puuston tulee kuitenkin pesäpuun läheisyy-

dessä olla vähintään suojuspuutiheydessä eli 200 runkoa/hehtaaria kohti. Jos pesintä ei 

ole käynnissä voidaan hakkuut suorittaa normaalisti pesintäaikana. (Metsäteho: Metsän-

käsittely ja linnusto, 2002.) 

 

 

 

KUVA 6. Kalasääksen pesäpuu. (Kuva: Petteri Laakso 2015) 
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5.3 Kone-Yijälän saaripuunkorjuu 

 

Kone-Yijälä Oy:n saaripuunkorjuu sekä siihen soveltuvan kaluston suunnittelu lähti liik-

keelle metsäteollisuusyritys UPM-Kymmene Oyj:n tarpeista. Päijänteeltä oli korjattu 

puita saarista jo ennenkin, joten uudesta asiasta ei ollut kyse. Saaripuukorjuun vesikulje-

tusmenetelmiä oli kuitenkin kehitettävä ja puut piti saada saaresta mantereelle kuivina. 

Tästä lähtökohdasta Kone-Yijälä lähti suunnittelemaan saarikorjuuseen soveltuvaa kalus-

toa. Tämän lisäksi yhdeksi tärkeimmäksi vaatimukseksi tuli kaluston siirrettävyys vesis-

töstä toiseen kustannustehokkaasti. (Yijälä 2016.) 

 

Kone-Yijälällä on käytössään moduulirakenteinen kansilastiproomu, joka koostuu use-

asta eri palasta ja se pystytään siirtämään helposti vesistöstä toiseen. Moduulirakenne 

mahdollistaa myös proomun muodon muuttamisen tarpeen mukaan. (Yijälä 2016.) Kone-

Yijälällä käytössään oleva puunkuljetuslautta on 42-metriä pitkä. Sen kantavuus on 

280 000 tonnia. Lautta on merikelpoinen ja se on rakennettu merenkulkulaitoksen eli ny-

kyisen Trafin ohjeiden mukaan. (Itä-Häme 2013.)  Kone-Yijälän saarikorjuukapasiteetti 

on noin 40 000 kiintokuutiometriä vuodessa. Toiminta-aika on noin 6-7 kuukautta, tou-

kokuulta aina marraskuun loppuun asti, riippuen voimakkaasti sääolosuhteista. (Yijälä 

2016.) Kuvassa 1 näkyy moduulirakenteinen proomu. Täydessä kuormassa kansi on lähes 

vedenpinnan tasolla ja puut näyttävät, kuin ne kelluisivat vedessä. 
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KUVA 1. Kone-Yijälä Oy:n saarikorjuukalustoa Visuveden purkupaikalla: Hinaaja, kul-

jetuslautta sekä materiaalinpurkukone. (Kuva: Petteri Laakso 2015) 

 

Taulukoissa 1 ja 2 on esitetty metsätehon osakkaiden aluskuljetusmäärät sekä vesitiekul-

jetusmäärät. Uiton määrä on laskenut viime vuosina mutta aluskuljetusmäärät ovat lisään-

tyneet. 

 

TAULUKKO 1. Metsätehon osakkaiden aluskuljetuksella kuljetetut puumäärät x 1000 

m3. 

 

  2015 2010 2005 

Aluskuljetusketju yhteensä 779 488 424 

Autokuljetuksella alukseen 647 364 371 

Aluksella mantereelle 132 124 53 

 

 

TAULUKKO 2. Vesitiekuljetusmäärät x 1000 m3. 

 

 Uittokuljetus Aluskuljetus Vesitiekuljetus yhteensä 

2005 1023 424 1447 

2010 659 488 1147 

2015 532 779 1311 
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5.3.1 Saaripuukorjuukalusto 

 

Kone-Yijälän saarikorjuukalustoon kuuluu hinaaja, puunkuljetuslautta, lastauslautta, ma-

teriaalinpurkukone, metsäkoneet sekä lautan ohjaamiseen ja kulkemiseen tarvittavat ve-

neet. Lautan suunnittelussa ja rakentamisessa on otettu erityisesti huomioon matala sy-

väys. Matalan syväyksen ansiosta voidaan liikkua matalissa vesistöissä ja myös rantautu-

minen on helpompaa. Lisäksi kalusto on rakennettu niin, että se voidaan mahdollisimman 

helposti siirtää vesistöstä toiseen. Kaluston siirtäminen vesistöstä toiseen kestää noin 

kaksi päivää, riippuen siirtomatkasta. Lautan rakenteen ansioista sitä voidaan myös tar-

peen mukaan lyhentää olosuhteiden niin vaatiessa. (Yijälä 2016.) 

 

Puiden kuljetukseen tarkoitettu lautta on 42 metriä pitkä ja 7 metriä leveä. Lautalla siir-

retään saareen hakkuukoneet, ajokoneet sekä kaikki huoltoon ja toimintaan liittyvät tar-

vikkeet, kuten polttoaineet ja kantokäsittelyaineet. Lauttaa puskee hinaaja, jonka teho on 

300 hevosvoimaa. Hinaajan syväys on 1,7 metriä ja puunkuljetuslautan syväys on puo-

lestaan 1,0 metriä täyteen kuormattuna. Puunkuljetuslautta on rakennettu 12 moduulista. 

Lastauslautta on puolestaan rakennettu 5 moduulista. Kaikki moduulit ovat 3,5 metriä 

pitkiä ja 7 metriä leveitä.  Lauttaan saadaan kuormattua kerralla 200 – 220 kiintokuutiota 

puutavaraa. Kuormattuna kuljetuslautan nopeus on 4,5 – 5,0 solmua tunnissa. Lastaus-

lautta on 17,5 metriä pitkä ja ramppien kanssa se ylettyy 20 metrin päähän rannasta. Las-

tauslautta kiinnitetään puunkuljetuslauttaan, kun siirrytään uuteen saareen. (Yijälä 2016.) 

 

Saarileimikoiden korjuukalustoon kuuluu kaksi hakkuukonetta sekä kaksi ajokonetta eli 

kaksi korjuuketjua. Hakkuukoneista toinen kuuluu kokoluokaltaan järeisiin hakkuukonei-

siin ja toinen taas keskijäreisiin hakkuukoneisiin. Näin ollen hakkuulohkojen korjuu voi-

daan suunnitella saaressa paremmin. Pienempi kone on tarkoitettu harvennuksille ja suu-

rempi pääsääntöisesti uudistushakkuille. (Yijälä 2016) 

 

 

5.3.2 Lautan lastaus 

 

Lastauslautta ajetaan ja kiinnitetään rantaan. Lastauslautta ja puunkuljetuslautta muodos-

tavat T-kirjaimen rannalta katsottuna. Ajokoneet kuormaavat kuljetuslautan lastauslau-

talta käsin. Hinaaja työntää lastauslauttaa sitä mukaan, kun lauttaa saadaan täytettyä. 

Lauttakuormat pyritään tekemään kerralla aina yhdestä puutavaralajista. Tämä helpottaa 
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lautan purkamista rantapinoon mantereella. (Yijälä 2016.) Alle olevassa kuvassa ajokone 

lastaa puita proomun kyytiin Ruovedelle Monosen-Kuusinen saaressa. 

 

 

 

KUVA 2. Lautan lastaus saaresta. (Kuva: Petteri Laakso 2015.) 

 

Kuvassa 3 on 17,5 metriä pitkä lastauslautta. Jos ranta ei ole syvä heti vesirajasta, lautta 

joudutaan jättämään syvemmälle. Lautta tarvitsee metrin vettä alleen. Rampeilla saadaan 

lauttaa jatkettua rantaan päin ja helpotettua koneella nousua lautan päälle. Havutuksella 

puolestaan vähennetään maa-aineksen kulkeutumista vesistöön. 

 

 

KUVA 3. Lastauslautta rannasta kuvattuna. (Kuva: Petteri Laakso 2015.) 
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5.3.3 Lautan purkaminen 

 

Mantereelle suunniteltavien purkupaikkojen tulee olla riittävän suuria, jotta kuljetuslau-

tan puukuorma saadaan purettua kerralla. Lisäksi purkupaikalla tulee olla tilaa puutavara-

autolle sekä materiaalinpurkukoneelle. Rantaviivan täytyy olla vähintään 40 metriä suora, 

jotta lautan saa ajettua rannan suuntaisesti purkua varten, Vettä tulee olla heti vesirajasta 

lähtien lautan syväyksen verran eli metrin. Noin kolmen metrin päässä rannasta vettä tu-

lee olla 1,7 metriä eli hinaajan syväyksen verran. (Yijälä 2016.) 

 

Purkupaikalla tulee olla puutavaralle tilaa vähintään yhden lauttakuorman verran. Tilan 

tarvetta suunnitellessa tulee ottaa huomioon eri puutavaralajien tilantarve. Lisäksi tulee 

ottaa huomioon, että lauttakuormat eivät aina ole yhden puutavaralajin kuormia, jolloin 

tilantarve kasvaa (Yijälä 2016). Taulukossa 3 on esitetty tukkipuun sekä kuitupuun kes-

kimääräinen varastotilan tarve. Puun kaukokuljetuksen organisointi tulee järjestää siten, 

että purkupaikalla on aina tilaa uudelle lauttakuormalle. Kaukokuljetuksen merkitys saa-

rikorjuuketjun joustavaan toimintaan korostuu etenkin ahtailla purkupaikoilla. 

 

 

TAULUKKO 3. Puutavaran varastotilan tarve. (Metsäteho, Korjuun suunnittelu ja toteu-

tus, 31. 2005) 

 

  100 m3 200 m3 300 m3 400 m3 500 m3 

Tukki 16 m 30 m 40 m 50 m 60 m 

Kuitu 5m 25 m  43 m 55 m 65 m 75 m 

Kuitu 3m 35 m 60 m 78 m 92 m 105 m 

 

 

Kuvassa 4 materiaalinsiirtokone purkaa lauttaa rantapinoon Visuvedellä. Materiaalinsiir-

tokoneenohjaaja sekä autokuljetusyrittäjä ovat jatkuvasti yhteydessä, jotta työtä saadaan 

tehdä ilman suurempia katkoksia. Purkupaikat ovat usein hyvien kulkuyhteyksien var-

rella, joten puut saadaan pois varastolta myös vesisateen aikana. 
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KUVA 4. Materiaalinpurkukone purkaa lastia rantapinoon. (Kuva: Petteri Laakso 2015.) 

 

 

5.3.4 Korjuukaluston siirtäminen vesistöstä toiseen 

 

Puunkuljetuslautan sekä lastauslautan osien siirtäminen vesistöstä toiseen onnistuu vaih-

tolava-autolla. Lauttojen osien nostaminen onnistuu veneliuskalta käsin suoraan vaihto-

lava-auton päältä vedestä. Laskeminen tapahtuu myös edellä kuvatulla tavalla. Korjuuka-

lusto sekä materiaalinpurkukone kuljetetaan laveteilla.  (Yijälä 2016.) 

 

Kuvassa 5 Visuveden kääntösilta. Matalat sillat aiheuttavat ylimäärisiä kustannuksia, kun 

kalusto joudutaan siirtämään maateitse sillan toiselle puolelle. Kääntösillan ansiosta kor-

keatkin alukset pääsevät liikkumaan sillan ali. 
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KUVA 5. Visuveden kääntösilta. (Kuva: Petteri Laakso 2015) 
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6 TULOKSET 

 

Saaresta korjattavalla puulla täydennetään metsäteollisuuden perinteisistä hankintaläh-

teistä muodostuvaa puuraaka-aineen virtaa. Korjattavat volyymit ovat pieniä teollisuuden 

käyttämässä kokonaismäärässä, mutta yksittäisten tehtaiden puuhuollossa saaripuulla 

voidaan saada merkittäviä hyötyjä etenkin kelirikon aikana. Purkupaikat ovat usein hy-

vien tieyhteyksien varsilla ja niistä saa myös tehtyä melko vähillä korjaustoimilla kelirik-

kokuljetuskelpoisia. Lisäksi koko maan mittakaavassa lisääntyvät hakkuumäärät metsä-

teollisuuden investointien myötä lisäävät haasteita organisaatioiden puuraaka-aineen han-

kinnassa. Saarista korjataan vuosittain verrattain pieni määrä puuta ja siellä on puunkor-

juulle potentiaalia. 

 

Kone-Yijälän suunnittelema sekä rakentama erikoiskalusto saarikorjuuseen on pitkälle 

mietitty ja ammattitaidolla toteutettu. Se toimii mainiosti myös haastavissa olosuhteissa 

ja hankalissa vesistöissä. Suuremmissa vesistöissä ja etenkin pidemmillä vesikuljetusmat-

koilla lautan koko muodostaa kuitenkin pullonkaulan. Lauttaa ei kuitenkaan ole mahdol-

lista kasvattaa määräänsä enempää tai muutoin myös sitä työntävän aluksen kokoa pitäisi 

kasvattaa. Tämä taas tarkoittaa suurempaa syväystä ja näin ollen osa saarista jää korjuun 

ulkopuolelle, koska rantautumispaikat ovat liian matalia. Suurta koneresurssia ei myös-

kään ole kustannussyistä järkevä ylläpitää. 

 

Työjärjestyksen suunnittelu on ensiarvoisen tärkeää sujuvan korjuun sekä kaukokuljetuk-

sen edistämiseksi. Lautan käyttö puun- sekä koneiden kuljetuksessa, tehtaiden tilaukset, 

puun vastaanottoaikojen rajoitukset, tehtaiden lomat ja käyttökatkot, puun pilaantuminen 

ja jopa sääolosuhteet asettavat haasteita koko hankintaketjun jokaiseen työvaiheeseen. 

Saarista korjattavan puuvarannon tulisi olla mahdollisimman tarkasti tiedossa, koska saa-

rihakkuissa ei kustannussyistä voida tehdä erilliskorjuuta eikä leimikoiden korjuujärjes-

tystä ole kustannussyistä järkevää muuttaa liikaa. 

 

Leimikonsuunnittelussa rantautumispaikkojen suunnittelu on yksittäisistä työvaiheista 

tärkein. Myös työturvallisuuteen liittyvät seikat korostuvat saaressa ja vesistöillä työs-

kennellessä. Saarihakkuiden parissa työskentelevät henkilöt tulee perehdyttää työhönsä 

huolellisesti. Liikkuminen ja työskenteleminen vesillä vaativat huolellisuutta sekä osaa-

mista. Työntekijöiden korvaaminen esimerkiksi sairauspoissaolojen takia onnistuu vain 

tehtäviin koulutetuilta ja saarihakkuiden toimintaan perehdytetyiltä henkilöiltä. 
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Saarista korjattavalla puulla ei ole samanlaista kilpailutilannetta, kuin mantereen leimi-

koilla. Tästä syystä puuraaka-aine voidaan saada tehtaalle kilpailukykyiseen tehdashin-

taan. Puuta puretaan myöskin suuria määriä purkupaikkaa kohden, joten lisätöistä ja mah-

dollisista korvauksista purkupaikoille kohdistuva kustannus kiintokuutiota kohden voi 

olla jopa pienempi, kuin mantereen lisätöiden kustannusten keskiarvo kiintokuutiota koh-

den. 

 

Saaripuunkorjuun kustannusrakenteen runko on sama, kuin mantereen puolellakin tapah-

tuvan korjuun kustannusrakenne. Siihen kuuluu kantohinta, korjuukustannukset, kauko-

kuljetuskustannukset sekä muut kustannukset. Muihin kustannuksiin voidaan lukea orga-

nisaation kustannuksia, eri mittauksista syntyvät määräerot sekä muut korjuusta tai kul-

jetuksesta aiheutuvat kustannukset. Näiden lisäksi saaripuunkorjuuseen tulee lisäkustan-

nuksia. Kustannuksina suurimmat niistä ovat puun- ja koneiden lauttakuljetus, korkeampi 

korjuukustannus, kaluston siirtäminen vesistöstä toiseen sekä purkupaikoista aiheutuvat 

kustannukset. Näiden lisäksi saarileimikoiden suunnitteluun kuluu enemmän aikaa ja ai-

heutuu enemmän kustannuksia kulkemisen sekä monimutkaisemman suunnittelun 

vuoksi. 

 

Suuremmat korjuukustannukset syntyvät korkeammista työntekijäkustannuksista sekä 

lautan lastaamisesta rantapinosta. Saarisavotoille kulkeminen vie enemmän aikaa sekä 

resursseja ja se nostaa työntekijäkustannuksia. 

 

Aluskuljetus voidaan laskea jatketuksi lähikuljetukseksi ja sen kustannus muodostuu kor-

juukustannuksen päälle. Näin ollen saadaan tienvarsihinta, jota voidaan verrata mante-

reen puolella tapahtuvan korjuun tienvarsihintaan. Tienvarsihinnalla tarkoitetaan koko-

naiskustannusta, joka puusta on syntynyt tienvarteen tuotuna. Kun tunnetaan korjuukus-

tannus kokonaisuudessaan sekä muut ylimääräiset kustannukset, joita saaripuunkorjuusta 

syntyy, voidaan laskea jäljelle jäävälle kantohinnalle arvo. 

 

Taulukon 2 laskelma perustuu kesällä 2015 Näsijärvellä saarista korjattujen puiden kus-

tannusrakennelaskelmaan. Niitä on verrattu samalla alueella samaan aikaan toteutuneisiin 

mantereen hakkuiden kustannuksiin. Tulokset ovat prosenttiosuuksia kokonaiskustan-

nuksista. 
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TAULUKKO 2. Saaripuunkorjuun kustannusrakenne tienvarressa mantereen 

korjuuseen verrattuna. Metsäkoneiden siirtokustannus sisältyy korjuukustannukseen. 

Kaluston siirtokustannuksella tarkoitetaan saarikorjuukaluston siirtoa vesistöstä toiseen. 

(Yijälä 2016.) 

 

 Saaresta korjattava puu 
Mantereelta korjattava 

puu 

Kantohinta 55 % 74 % 

Korjuukustannus 23 % 19 % 

Kiinteät kustannukset 7 % 7 % 

Kaluston siirtokustannus 1 % 0 % 

Puutavaran lauttakuljetuk-
sen kustannus 12 % 0 % 

Purkupaikkojen kustannuk-
set 2 % 0 % 

Yhteensä 100 % 100 % 
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7  POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Opinnäytetyön alussa olisi ollut tärkeää valita huolella tutkimusongelma ja kysymykset, 

joihin haetaan vastausta. Tässä opinnäytetyössä en käyttänyt niihin riittävästi aikaa, jol-

loin kokonaiskuva tuntui katoavan. Lopussa pystyin kuitenkin yhdistämään opinnäyte-

työn sisällön, jolloin siitä tuli johdonmukaisempi. Kokonaisuudessaan projekti oli raskas 

ja venyi pitkäksi, sillä sivusin ja tutkin turhia aineistoja asian ympäriltä. Lopputulokseen 

olen kuitenkin tyytyväinen. 

 

Tieteellisyyden kriteerejä on objektiivisuus, testattavuus ja toistettavuus, julkisuus, kriit-

tisyys, edistyvyys ja autonomisuus. Jorma Kanasen Case-tutkimus opinnäytetyönä –kir-

jassa (2013, 19) on kuitenkin todettu, että puhdasta tiedettä tuskin on eli kaikki kriteerit 

eivät välttämättä toteudu. Opinnäytetyötäni ajatellen objektiivisuus eli itsensä ja ajatus-

tensa asettaminen ulkopuolelle oli hankalaa, sillä käytin kuitenkin osittain lähteissäni 

omaa asiantuntijakokemustani. Se mitä testattavuuteen ja toistettavuuteen tulee, niin us-

kon, että opinnäytetyöni toistaminen eri tutkijalta toisi saman lopputuloksen. Toki kehi-

tystä tapahtuu myös saarihakkuissa ja niissä käytettävissä koneissa, jolloin pieniä eroja 

syntyy. Opinnäytetyö on julkinen, eikä siinä tulla käsittelemään kuin hyvin pintapuoli-

sesti saarihakkuiden taloudellista puolta. Taloudellisen puolen liian syvällinen tarkastelu 

olisi ollut liikesalaisuuksien paljastamista ja opinnäytetyöstä olisi tullut salainen. Kriit-

tistä asioiden tarkastelua on myös käytetty, mutta mielestäni olisin voinut olla vieläkin 

kriittisempi ja pohtia asioita laajemmin. Edistyvyyttä opinnäytetyössä voisi ajatella sillä, 

että loppujen lopuksi aineistoa oli melko niukasti käytettävissä ja jolloin tulevat tutki-

mukset tulevat olemaan edistyneempiä ja syvällisempiä, kuin tekemäni työ. Asiaa pysty-

tään jatkossa ymmärtämään syvällisemmin pilkkomalla sitä vieläkin pienempiin osiin, 

kuten tarkastelemalla vaikka pelkkää saarihakkuiden logistiikkaa. Autonomisuus eli tiede 

on riippumaton politiikasta, uskonnosta tai taloudellisista asioista. Opinnäytetyö toteutet-

tiin hyvin pienellä budjetilla ja se on täysin riippumaton poliittisesti sekä taloudellisesti 

mistään. 
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