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Kuolleiden puiden ja tuulenkaatojen  
korjuu hyötykäyttöön 

1. Paikanna korjattavat puut maastossa.  
Korjuuta nopeuttaa se, että korjattavien puiden paikka on tie-
dossa. Kannattaa siis kiertää metsikkö ennen korjuuta, ja merkitä 
puut joko paperiseen tai mobiililaitteen karttaan, jolloin korjuu-
vaiheessa on helppo suunnistaa kaatuneen puun luo. Jo tällöin 
voit ottaa moottorisahan ja vesurin mukaan, ja karsia oksat 
puusta ja pätkiä se sopivan mittaisiksi osiksi. Tämä on helpointa 
tehdä, jos kierrät metsää esimerkiksi mönkijällä, jolloin et joudu 
kantamaan työkaluja käsissäsi. Pienessä metsikössä tämän vai-
heen voi tehdä jalkaisinkin. 

 

 

Tuulen kaatama mänty kallioisella kasvupaikalla. 
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Moottorisaha kannattaa ottaa mukaan maastoon joko paikannus- tai 
korjuuvaiheessa, jotta tällaisista tuulen juurineen kaatamista puista saa-
daan runko sahattua irti juurista. 

2. Kerää ja kuljeta puut pois maastosta.  
Jos olet jo sahannut ja karsinut puut, ei sinun tarvitse muuta kuin 
käydä keräämässä ne. Riippuen siitä, kuinka paljon kerättäviä 
puita on, puiden kuljetus kannattaa suunnitella jo etukäteen. Jos 
puita on paljon, ja metsikössä on hyvät metsätiet, kuljetus kan-
nattaa tehdä traktorin ja peräkärryn kanssa. Pienempi puumäärä 
voidaan kuljettaa esimerkiksi mönkijän ja peräkärryn kanssa. Jos 
et ole vielä karsinut ja pätkinyt puita pienempiin osiin, tee se en-
nen kuljetusta. Näin kyytiin mahtuu enemmän puita. Karsinnassa 
jääneet oksat voit jättää maatumaan metsään. Ota mukaan 
maastoon tässä vaiheessa kuljetuskaluston lisäksi kartta, tukki-
sakset tai pokara, tarvittaessa kirves, vesuri ja moottorisaha tai 
tavallinen saha. Varmista ennen maastoon lähtemistä, että si-
nulla on tarpeeksi polttoainetta mukana. Näin ei tule turhaan 
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ajoa edestakaisin metsän ja kodin välillä. Mukaan voit ottaa myös 
evästä, jos olet metsässä kauemman aikaa. 
 

3. Pilko puut haloiksi tai klapeiksi tai käytä ne muuten hyödyksi. 
Voit pilkkoa puut klapeiksi tai haloiksi joko klapikoneella tai käsin 
moottorisahaa ja kirvestä käyttäen. Voit käyttää pölkyt myös 
muuten hyödyksi, esimerkiksi hakkeeksi, koriste-esineiksi tai esi-
merkiksi pöllönpöntöiksi.  

 

 

Hyödynnä tuulen kaatamat puut vaikka pöllönpöntöiksi. 
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Korjaa tuulenkaadot ja kuolleet puut ajoissa pois metsästä!  

Yksittäiset tuulenkaadot ovat hyväksi luonnon monimuotoisuudelle, 
mutta jos tuulenkaatoja on paljon, niihin voi tulla sienitauteja tai tuholai-
sia, jotka voivat levitä terveisiin ja elinvoimaisiinkin puihin. Esimerkiksi 
kirjanpainaja on tuholainen, joka varsinkin kuusella tekee tuhoa siten, 
että se lisääntyy tuulen kaatamissa puissa ja voi levitä myös terveisiin 
puihin. Tämä on mahdollista, jos kirjanpainajia on paljon ja ne pääsevät 
lisääntymään, jolloin ne saavat tuhottua yhdessä terveitäkin puita. Kirjan-
painajat aiheuttavat puihin myös sinistymää.  

 

Lisätietoa 

• Laki metsätuhojen torjunnasta: 
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131087 

• Kirjanpainajien torjuntaopas: 
https://www.op.fi/media/liitteet?cid=151807735&srcpl=4 
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Tapion Taskukirja. 2008. Toim. S. Rantala. 25. uud. painos. Metsäkustannus Oy. Hämeen-
linna 

Teksti: Niina Näriäinen & Tero Vesisenaho 
Kuvat: Niina Näriäinen 
 

Tämän omatoimisen ja aktiivisen metsänomistajan infokortin on koostanut Jyväskylän 
ammattikorkeakoulu osana NEEFO “Network for Educated European Forest Owners” -
hanketta, jota on osarahoittanut EU:n Erasmus+ -ohjelma (Agreement No.2015-1-LV01-
KA204-013437). Lisätietoa hankkeesta sekä lisää infokortteja löydät Internet-osoitteesta: 
jamk.fi/infokortit . 
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