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MIHIN TÄHDÄTÄÄN ?
 Täystiheä, terve, kasvupaikalle sopivaa puulajia oleva yhden puulajin
metsikkö tai sekametsikkö
 Kustannustehokas ja mahdollisimman riskitön metsänuudistamisen ketju
 Kannattava kasvatus ja hyvä (tai riittävä) kantorahakertymä koko kiertoaika
huomioon ottaen
 Kysyttyjä puutavaralajeja kaikissa hakkuissa
 Järeää, laadukasta ja arvokasta puuta päätehakkuussa

VAIHTOEHTOJA:
MAISEMAMETSÄ, BIODIVERSITEETTIMETSÄ, VALKOSELKÄTIKKAMETSÄ,
PÖKKELÖ- TAI PAKURIKÄÄPÄMETSÄ, …
TAI EI TIETOISTA TAVOITETTA
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HIESKOIVUN VERTAILUKOHTANA PIDETÄÄN USEIN
RAUDUSKOIVUA – tämä ei ole järkevin tarkastelutapa
Kuitenkin …
• Luontaisten hieskoivikoiden vuotuinen runkopuun tuotos on
ollut keskimäärin 72 % rauduskoivikkoihin verrattuna (vaihtelu
metsiköiden välillä 55-80 %).
• Varttuneiden ja hakkuukypsien hieskoivikoiden tukkipuuosuus
ja koko kiertoajan puuntuotannon arvo useimmiten korkeintaan
puolet rauduskoivikoista.
• Sekametsäkasvatuksessakin hieskoivu alentaa puuntuotosta
kivennäismaiden kuusikossa ja varsinkin männiköissä.
• Harvassa männikössä hieskoivu voi sekapuuna auttaa aluksi
laatukasvatuksessa, jos hieskoivua ei päästetä etukasvuiseksi.
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Sitä vastoin …
• Viljavilla turvemailla on biologisesti ja taloudellisesti perusteltua
kasvattaa kuusi-hieskoivu tai mänty-hieskoivu -sekametsiä.
• Tällöin käytetään hyödyksi nuorten hieskoivujen hyvä kasvu, ja
harvennetaan ne pääosin pois jo kuitupuuna.
• Runsas koivusekoitus haihduttaa kasvukauden aikana runsaasti
vettä ja parantaa näin suon kuivatustilaa.
• Tarvittaessa koivuverhopuusto myös antaa kuusentaimille
suojan hallaa vastaan.
• Hieskoivu verhopuitakin pystytään lihottamaan tukkipuiksi
taimikon päällä harvassa asennossa – sopii sekä viljaville
turvemaille että MT-OMT kankaille
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ESIMERKKEJÄ LOPPUTULOKSESTA
PÄÄTEHAKKUUVAIHEESSA

Verraten laadukas hieskoivikko
ruohoisella turvemaalla Tuusulassa.

Kaskimaalle syntynyt järeä ja laadukas
rauduskoivikko lehtomaisella kankaalla
Kontiolahdella.

Valokuvat: Erkki Oksanen, Metla
28.8.2007
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Hiestukkeja, huippu- ja normaalilaatu (yläkuvat); raudustukkeja, priimalaatu (alakuva).
Valokuvat: Erkki Verkasalo, Metla
28.8.2007

6

28.8.2007
7

24.6
20.8 22.1

90

30

20

10
0

Tuloksia hies- ja rauduskoivun vaneripuututkimuksista / Erkki Verkasalo, MT 717, MT 947
MT 4, huonohko
laatu

19.9

MT 3, hyvä laatu

21.1

MT 2, huonohko
laatu

HIESKOIVU

OMT 1, hyvä laatu

TEOREETTINEN

Käytännön taso
vaneritehtailla

MT 2

MT 1

21.4

MT 4, huonohko
laatu

20.0

Turvemaa 2

RAUDUSKOIVU

MT 3, hyvä laatu

Turvemaa 1

22.3

MT 2, huonohko
laatu

22.1

OMT 1, hyvä laatu

20.8

MT 4, huonohko
laatu

24.6

MT 3, hyvä laatu

19.9

MT 2, huonohko
laatu

OMT 1, hyvä laatu

HIESKOIVU

MT 2

MT 1

21.1

MT 2

21.4

MT 1

Turvemaa 2

Turvemaa 1

Saanto, prosenttia tukkierän tilavuudesta

20.0

Turvemaa 2

Turvemaa 1

Prosenttia viilun tuoretilavuudesta

80

TODELLINEN

70

RAUDUSKOIVU

60
22.3

50

40

Käytännön taso vaneritehtailla

30

Käytännön taso vaneritehtailla

20

10

0

100

80

Kesk

70

WG j
liitos

60

50

BB

40

S

B

A

Taulukko 1. Virheettömän runkopuun kuivatuoretiheyden ja eräiden mekaanisten
ominaisuuksien keskiarvot ja –hajonnat järeissä kivennäismaiden (OMT, MT) raudus- ja
hieskoivuissa sekä turvemaiden (Rhtkg, Mtkg) hieskoivuissa (Heräjärvi 2004a,b).
Kuivatuoretiheys
kg/m3

Raudus, kivennäismaat
Hies, kivennäismaat
Hies, turvemaat

511,9 (41,5)
478,0 (30,8)
491,9 (39,5)

Taivutuskimmokerroin
Taivutusmurtolujuus
GPa
MPa
Keskiarvo (keskihajonta)
14,5 (2,1)
13,3 (2,1)
13,0 (1,6)

113,9 (14,7)
104,7 (14,6)
103,0 (13,0)

Brinell kovuus
MPa

23,4 (4,4)
20,3 (3,8)
21,7 (4,3)

520

Kuivatuoretiheys, kg/m3

510

Puuaineen kuivatuoretiheyden vaihtelu
ravinteisuustason mukaan kivennäismaiden
(OMT, MT) raudus- (N=1423) ja
hieskoivunäytteissä (N=1292) sekä turvemaiden
(Rhtkg, Mtkg) hieskoivunäytteissä (N=771)
(Heräjärvi 2004a,b).
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•Toisaalta Järvi-Suomen vaneritehtaiden koivutukeista on lähes puolet päätelty
olevan hieskoivua, joten tukkia siitä on kasvanut.
• Myös Venäjän lähialueilta hankitusta koivutukista on yllättävän suuri osuus
hieskoivua (Arponen 2007)
Taulukko 2. Etelä-Suomen raudus- ja hieskoivuvarat puutavaralajeittain 8. valtakunnan metsien
inventoinnin mukaan (Louna ja Valkonen 1995).
Puutavaralaji

Rauduskoivu

Hieskoivu

Yhteensä

11 193
96 731
107 924
10,4

27 021
133 608
160 629
18,0

1000 m3
Tukki
Kuitupuu
Yhteensä
Tukki-%

28.8.2007

15 828
36 877
52 705
30,0
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Lähde: Erkki Verkasalo, MT 643
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Raudus- ja hieskoivuvaltaisten metsien pinta-alat kehitysluokittain EteläSuomen metsämaalla 10. VMI:n mukaan
Lähde: Hanke 3401 / Kari T. Korhonen, Metla
28.8.2007
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Suomen raudus- ja hieskoivuvarat 10. VMI:n mukaan jaoteltuna Etelä- ja
Pohjois-Suomen kankailla ja soilla kasvavaan koivuvaltaiseen puustoon
sekä vähemmistönä muun puulajin seassa kasvavaan puustoon
Lähde: Hanke 3401 / Kari T. Korhonen, Metla
28.8.2007
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Hieskoivun kasvatuksen tavoitteista 1
 Hieskoivutukkien kasvatus tulee kysymykseen lähinnä Etelä-, Keski-ja
Itä-Suomen, erityistapauksissa Pohjanmaan-Satakunnan viljavilla
kivennäis- ja turvemailla
 Hieskoivulla on jo 1950-luvun (Heiskanen 1957) ja 1980-luvun lopulta
lähtien tehtyjen tutkimusten (Verkasalo 1997, Heräjärvi 2002) mukaan
enemmän ja laajemmin arvoa vaneri- ja sahapuuna kuin uskotaan
 Kuitupuun kasvatukseen hieskoivikossa tarvitaan vain yksi varsinainen
harvennushakkuu, jossa jätetään kasvamaan noin tuhat puuta
hehtaarille; tukin mahdollisuutta ei tässä tarvitse vielä ennakoida
 Puiden koon, laadun ja terveydentilan perusteella pystytään
päättelemään noin 50 vuoden ikäisenä, onko tukkipuun tuottamiselle
edellytyksiä; kuitupuuksi hieskoivikko päätehakataan tällöin
viivyttelemättä.
 Jos tukkia on selvästi tulossa, kasvatusta jatketaan ja koivikko
harvennetaan toiseen kertaan ja jäävää puustoa kasvatetaan tukiksi
vielä noin 20 vuotta.
28.8.2007
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Hieskoivun kasvatuksen tavoitteista 2


Hieskoivuverhopuuston kasvatus tukkipuiksi harventaen on usein perusteltua
kaksijaksoisissa metsiköissä, joissa koivut ovat 30-50 vuotiaita; tällöin tukkipuiksi
voidaan lihottaa noin100-150 runkoa hehtaarilla



Hieskoivikossa voi tulla kysymykseen myös energiapuun tuotanto, jolloin
taimikko kasvatetaan harventamatta 10-11 metrin pituuteen.



Energiapuuharvennuksessa jätetään silloin hehtaarille kasvamaan 2000
siemensyntyistä hieskoivua ainespuuksi; voimakkaampi harvennus nuoressa
hieskoivikossa alentaisi ainespuun tuotosta ja altistaisi koivut lumituhoille.



Pelkän energiakoivun lyhytkiertotuotanto tulee kysymykseen lähinnä kuusen
verhopuuna tai vesasyntyisessä hieskoivikossa ongelmallisilla kasvupaikoilla.



Jos kuitu- ja energiapuun hintaero supistuu, voitaneen biomassan tuotantoa
laajentaa myös siemensyntyisiin koivikoihin vastaavilla kasvupaikoilla

HUOM! Kaikki tässä edellä esitetty, koskee päätöksentekoa olemassa
olevissa, riukuastevaiheen tai tätä varttuneempia hieskoivikoita

28.8.2007
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Entäpä uudistaminen hieskoivulle 1
 Hieskoivu on harvoin aktiivisen metsänuudistamisen tavoitteena,
lähinnä vain turvemaiden tai hienojakoisten vesijättöjen
ensimmäisenä puusukupolvena.
 Suopeltoja ja turvetuotannosta vapautuneita alueita on jonkin
verran istutettu hieskoivulla, mutta viljelykustannukset ovat
puulajin taloudelliseen tuottoon nähden korkeat.
 Suuremman tuhoriskin vuoksi ja oksikkuuden vähentämiseksi
koivuja kannattaa istuttaa pelloille tiheämpään kuin metsämaille.
 Luontaisesti syntyneiden hieskoivujen voi antaa kasvaa vanhojen
sarkaojien reunoilla, kunhan ne eivät pääse etukasvuisiksi.
 Hieskoivua on tiettävästi istutettu turvepelloille 14 000 hehtaaria,
eniten 1990-luvun alussa noin 2500 hehtaarille vuodessa.

28.8.2007
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Entäpä uudistaminen hieskoivulle 2
 Hieskoivikko syntyykin käytännössä lähes aina luontaisesti, usein
siinäkin tapauksessa että yritettäisiin luontaisesti rauduskoivikkoa
- vaikka hieskoivun taimien pituuskehitys on 15-30 % vastaavien
rauduskoivujen kehitystä hitaampaa; hieskoivun ikään kuin
annetaan tulla tietyille kasvupaikoille, joilla muut puulajit eivät
menesty tai niiden uudistamista pidetään kasvupaikan
tuotoskykyyn nähden liian kalliina ja työläänä.
 Usein hieskoivikko syntyy vahingossa tai vastoin tarkoitusta
uudistamisessa tapahtuneiden laiminlyöntien seurauksena
 Vrt. 9. ja 10. VMI:n tulokset: lehtipuuvaltaisten taimikoiden osuus
on kasvanut huomattavasti mm. Pohjois-Karjalassa

28.8.2007
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Entäpä uudistaminen hieskoivulle 3
 Luontainen hieskoivutaimikko voidaan hyväksyä kasvatettavaksi
viljavilla turvemailla (ruohoiset ja saraiset), turvepelloilla ja
tiivispohjaisilla tai muuten veden vaivaamilla kasvupaikoilla;
Välitön uudistaminen havupuille saattaa näillä kasvupaikoilla
epäonnistua tai taimikonhoito tulla kalliiksi, joten hieskoivikon
kasvatus on hyväksyttävä vaihtoehto.
 Samalla hieskoivu valmistaa maata arvokkaammille puulajeille.
 Luontaisesti syntyneet hieskoivutaimikot ovat usein hyvin tiheitä,
ne harvennetaan mahdollisimman pian ja kasvamaan jätetään
2500 siemensyntyistä tainta hehtaarille.
 Aikaisella taimikonharvennuksella vältetään lumituhoja ja
kasvatetaan maksimimäärä koivuja ainakin kuitupuiksi.
 HUOM! Hieskoivun on todettu maistuvan jostain syystä
huonommin hirvelle kuin rauduskoivun.
28.8.2007
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Entäpä uudistaminen hieskoivulle 4

28.8.2007



Kasvullinen uudistuminen kantovesoista on hieskoivulla voimakasta,
selvästi tehokkaampaa kuin rauduksella.



Vesasyntyisistä koivuista ei helposta ja halvasta uudistumisesta
huolimatta juuri kannata kasvattaa ainespuuta; runkojen tekninen laatu
on heikko, lahoisuus yleistä ja alkuvuosien voimakas kasvu hiipuu
nopeasti.



Koivun vesat syntyvät kantojen leposilmuista, joista valtaosa on maan
alla.



Aluksi vesojen kasvu on voimakasta, koska niillä on käytössään
emopuun laaja juuristo. Vanhan juuriston lahotessa vesat alkavat
kasvattaa omaa juuristoaan ja kasvu hidastuu.



Vesasyntyisistä koivuista pyritään yleensä eroon taimikonhoidossa.



Koivun uudistaminen vesoista voi tulla kyseeseen lähinnä biomassan
tuottamisessa lyhytkiertokasvatuksella; koivun vesabiomassan tuotanto
on kuitenkin heikompaa kuin esimerkiksi haavalla ja useilla pajulajeilla.



Parhaiten vesoja tuottavat 10-12 cm:n läpimittaisina kaadetut koivut.
17

ETTÄ SELLAASTA ….
KIITÄN MIELENKIINNOSTA!
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