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”Viestintä on yksi johtamisen välineistä.
Sillä turvataan osaltaan yrityksen tavoit-
teiden saavuttaminen ja hyvä tulos.
Viestintä on joukko toimenpiteitä, jotka
vaativat toteuttavaa työtä.”

”Metsätehon tavoitteena on tehokas
toiminta. Pienelle asiantuntijaorgani-

saatiolle viestintä on merkittävä menestystekijä, mutta siihen voidaan
panostaa vain rajallisesti. Panostus tulee kohdistaa tehokkaasti.
Tehokkuudella tarkoitetaan kustannustehokkuutta, resurssien käytön
tehokkuutta ja viestinnän vaikuttavuutta.”

Sitaatit ovat käynnistämämme viestinnän kehitysprojektin perusteluja.
Tavoitteenamme on määritellä viestinnän periaatteet, tavoitteet,
sanomat ja kohderyhmät sekä toimintatavat ja välineet. Näiden vuoksi
joudumme kirkastamaan missiomme, visiomme, arvomme ja toiminta-
periaatteemme eli koko olemassaolomme perustan. Se on sinällään
varsin terveellistä puuhaa yritykselle ja sen väelle.

Arvioimme itse viestinnällistä tilannettamme SWOT-analyysillä, mutta
selvitämme myös asiakkaiden näkemyksiä kyselyin ja haastatteluin.

Tunnuksemme Metsäteho – kehityksen kärjessä on vakavasti esitetty
haaste itsellemme. Viereiselle sivulle olemme koostaneet keskeiset
perusasiat, joista missio ja visio ovat vielä työstövaiheessa. Arvot ja
toimintaperiaatteet ovat suoraan voimassa olevasta toiminta-
järjestelmästämme.

Uskomme vahvasti siihen, että suomalainen metsäteollisuus haluaa
säilyä teknologiajohtajana maailmassa ja että puuhuollon tutkimus-
ja kehitystoiminta on yksi sen tärkeistä menestystekijöistä vastakin.

Metsäteholla on merkittävä rooli myös puuhuollon pitämisessä kehityksen
kärjessä. Siksi hiomme viestinnällisiä kynsiämme voidaksemme siirtää
tuloksia ja tietoja tehokkaasti asiakkaittemme käyttöön.

Erkki Alalammi
13.5.2000
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Metsäteho – kehityksen kärjessä

Arvot
Vastuullisuus
on meille sitoumusten tinkimätöntä noudattamista,
pätevien menetelmien käyttöä ja kaikkien
omistautumista tehtäviinsä.

Toteutettavuus
merkitsee tavoitteellista, realistista, käytännönläheistä ja
kokonaisuuksista lähtevää toimintatapaa, josta koituu
asiakkaalle konkreettista hyötyä.

Luovuus
vaatii meiltä aloitteellisen, innovatiivisen ilmapiirin
arvostusta ja tietoista prosessia uudenlaisten
lähestymistapojen ja ratkaisujen löytämiseksi.

Kumppanuus
painottaa yhteistyökykyä ja –halua, yhteen hiileen
puhaltamista, yhteisen hyödyn tavoittelua ja osallistavaa
toimintatapaa.

Jatkuva kehitys
edellyttää muutosvalmiutta ja reagointikykyä uusiin
asioihin ja tilanteisiin. Näemme muutoksen mahdollisuu-
tena ja ennakoimme kehitystarpeita asiakkaiden ja
yhteistyöverkostojen kanssa.

Toimintaperiaatteet
Asiakaskeskeisyys
on kaiken lähtökohta. Osaamisemme johtaa jatkuviin
asiakassuhteisiin ja omistajiemme yhteisiin tutkimus- ja
kehityshankkeisiin.

Luotettavuus
perustuu pätevien menetelmien käyttöön ja jatkuvaan
kriittiseen arviointiin.

Kaikkien sitoutuminen
sovittuihin tavoitteisiin on välttämätöntä toimiessamme
tiiviissä yhteistyössä asiakkaittemme kanssa. Jokainen
metsäteholainen vastaa osaltaan työn laadusta.

Jatkuva kehitys
on yksi arvoistamme ja samalla tulevaisuutemme ehto.

Ympäristön huomioon ottaminen
merkitsee toimintamme välittömien ympäristö-
vaikutusten arviointia sekä tutkimustulosten soveltami-
seen liittyvien ympäristönäkökohtien esiin tuomista.

Vahvuus
ja keskeinen onnistumisemme edellytys on, että työmme
on tieteellisesti korkeatasoista, kustannustehokasta ja
toteutukseltaan nopeaa.

Missio
Edistämme suomalaisen metsäsektorin toiminta-
edellytyksiä tarjoamalla teollisuuden puuhuoltoa tukevia,
asiakaslähtöisiä tutkimus- ja kehityspalveluja.

Visio
Olemme merkittävänä toimijana pitämässä metsä-
teollisuuden puuhuoltoa kehityksen kärjessä.

• Kuljemme kehityksen kärjessä metsäteollisuuden puuhuollon tutkimus- ja kehitystoiminnassa.
• Tuemme asiakkaiden liiketoimintaa korkealaatuisilla, teollisuuden puuhuoltoa tukevilla tutkimus- ja kehityspalveluilla.
• Tuotamme käytännönläheistä, helposti hyödynnettävää tutkimustietoa.
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Metsäteho Oy 1999

Vuosi 1999 oli Metsäteho Oy:n neljäs toimintavuosi. Yri-
tyksen edeltäjä, silloisen Suomen Puunjalostusteolli-
suuden Keskusliiton metsätyöntutkimusosasto, aloitti

toimintansa vuonna 1945.

Tutkimus ja kehitys
Vuoden mittaan oli käynnissä 69 tutkimushanketta ja 15 muuta
hanketta. Työpanoksesta suuntautui tutkimukseen, koulutuk-
seen ja tietopalveluun 71 %. Työpanos jakautui hankealueittain
seuraavasti:
• Puuntuottamisen menetelmät ja kannattavuus 8 %
• Ympäristönäkökohdat metsätaloudessa 12 %
• Puun hankinta- ja käsittelytekniikka 19 %
• Raaka-aineen ominaisuudet ja hyödyntäminen 18 %
• Operatiivinen suunnittelu ja ohjaus 20 %
• Resurssit ja tuottavuus 17 %
• Koulutus- ja tietopalvelut 6 %

Merkittävä osa hankkeista kuului Wood Wisdom –tutkimus-
ohjelmaan ja Biodiversiteetti-ohjelmaan. Lisäksi osallistuttiin
Puuenergian teknologiaohjelmaan ja HARJU-ohjelmaan
muutamalla hankkeella.

Ympäristötutkimuksen alueella saatiin liikkeelle moni-

muotoisuuden mittausta koskeva hanke. Mittavasta Tuhka-
hankkeesta valmistui useita tulosraportteja, ja se lähestyi pää-
töstään.

Ensiharvennusten ongelmiin paneuduttiin useissa
tutkimushankkeissa, ja aiheesta järjestettiin myös koulutus-
tilaisuus.

Tukkipuun ja sahatavaran tuotantoketjuja Euroopassa tar-
kastelevan EU-hankkeen (PROMOTE) päätulokset valmis-
tuivat. Kantokäsittelystä valmistui opas ja järjestettiin
koulutustilaisuus. Varastolahon esiintymistä ja merkitystä kos-
keva hanke valmistui, ja siitä järjestettiin tulosseminaari.

Runkopankki-hanke eteni hyvää vauhtia ja saatiin loppu-
suoralle. Tukkien katkontatarkkuutta ja pölkkyjakauman oh-
jausta tarkastelleet hankkeet valmistuivat.

Korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuushanke valmistui,
ja korjuun tuottavuutta koskevia tutkimuksia oli käynnissä.
Metsänuudistamistöiden tuottavuuden ja laadun seurantaan
kehitettiin uusia menetelmiä.

Tulosten siirto ja arviointi
Toimintavuonna valmistui yhteensä 18 tutkimusraporttia, joista
kolme oli yrityskohtaisia. Metsätehon Katsausten julkaisemi-
nen lopetettiin, koska vapaasti julkaistavia tuloksia syntyy enää

Runkopankki-projektissa on saatu hakkuukoneen mittaustiedon
tietovarastot ja leimikon puuston ennustemenetelmät kehitetyiksi
vaiheeseen, jossa niitä voidaan ruveta soveltamaan yritysten
puunhankinnan tietojärjestelmissä.
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vain yksittäisissä projekteissa.
Viestinnän alueella valmistui yhdeksän hanketta. Oppaita

ja ohjeita valmistui kahdeksan ja videofilmejä kaksi. Kursseja
ja seminaareja pidettiin neljä, ja niille osallistui 209 henkeä.
Metsäteho-asiakaslehteä julkaistiin kaksi numeroa.

Sähköisen tietopalvelujärjestelmän julkinen osa ja vain
osakkaille suunnattu osakasverkko avattiin vuoden aikana.
Järjestelmän kautta olivat vuoden lopussa hyödynnettävissä
projektikohtaiset suunnitelma- ja tulosaineistot sekä yleistä
informaatiota Metsätehon toiminnasta.

Projektien johtoryhmien tekemissä arvioinneissa
asiakastyytyväisyyden tavoitearvot saavutettiin hyvin. Ai-
kataulu- ja kustannusarviot pitivät paremmin kuin edellise-
nä vuonna. Projektien jälkiarvioinnissa havaittiin edelleen
parantamisen tarvetta tulosten käyttöarvossa ja niiden hyö-
dyntämisessä.

Hankevaranto
Työtilanne oli koko vuoden hyvä, ja kokonaiskysyntä ylitti
kiinteiden henkilöresurssien mukaisen tarjonnan. Hanke-
varantoa purettiin suunnitelman mukaisesti merkittävästi toi-
mintavuoden aikana, ja siksi uusia hankkeita käynnistettiin
vain vähän.

Toimintavuoden aikana päivitetty Kehyssuunnitelma ja
vuoden lopussa laadittu Toimintasuunnitelma antavat hyvän
perustan uusien hankkeiden käynnistämiseen vuonna 2000.
Toimintavuoteen 2000 lähdettäessä tilauskanta vastasi va-
jaan vuoden työmäärää, talous oli vakaalla pohjalla ja toi-
minnalliset valmiudet olivat kunnossa. Uusien tutkimus- ja
kehityshankkeiden käynnistämiselle oli entistä paremmat
edellytykset.

Hallinto
Varsinainen yhtiökokous pidettiin 8.4.1999 ja ylimääräinen
yhtiökokous 1.10.1999.

Yhdeksänjäsenistä hallitusta johti lokakuun alkuun vara-
toimitusjohtaja Harri H. Lallukka ja hänen jälkeensä metsä-
päällikkö Voitto Pölkki. Tutkimustoimikunnan puheenjohta-
juus vaihtui toukokuussa, kun kehityspäällikkö Reijo Haaja
luovutti tehtävän kehitysjohtaja Antero Koskiselle.

Henkilöstö
Yhtiön palveluksessa oli toimintavuoden alussa 30 vakituista
henkilöä. Kolmen henkilön työsuhde päättyi eläkkeelle siirty-
misen vuoksi ja kahden henkilön muusta syystä. Vuoden päät-
tyessä vakinaisen henkilöstön määrä oli 25, joista yksi oli osa-
aikaeläkkeellä. Määräaikaisessa työsuhteessa oli lisäksi neljä
projektitutkijaa.

Talous
Tilikauden tulos oli positiivinen ja liikevaihto 16,5 miljoonaa
markkaa. Taseen loppusumma oli 5,4 miljoonaa markkaa. �

Hakkuutähdepolttoaineen käyttöä metsäteollisuudessa pyritään
lisäämään nopeasti ja kannattavuuteen etsitään ratkaisua mm.
käyttöpaikalla haketuksesta. Tässä projektin johtoryhmä ja muita
asiantuntijoita tutustumassa ruotsalaiseen hakkuutähteen
paalaustekniikkaan.
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Vapo Timber Oy on maamme neljänneksi suurin sahatava-
ran ja sen jalosteiden tuottaja. Sen liikevaihto vuonna
1999 oli 843 miljoonaa markkaa.

Runsas sahatavaran tarjonta ja raaka-ainekustannusten
nousu pitivät Vapo Timberin viimevuotisen liikevoiton
tavoiteltua pienempänä, mutta toimitukset pyörivät hankin-
tapäällikkö Mauri Koskelan mukaan silti rivakasti. Vuonna
1999 Vapo Timberin sahat toimittivat sahatavaraa ja sen
jalosteita 690 000 kuutiometriä. Kokonaismäärä on yhtiön kaik-
kien aikojen korkein.

Tuotantokoneisto oli lähes täydessä käytössä, sillä yrityk-
sen kuuden tuotantoyksikön yhteenlaskettu kapasiteetti on vii-
meisimpien investointien jälkeen nousemassa noin 750 000
kuutiometriin vuodessa. Kolme suurinta yksikköä – Hanka-
salmi, Kevätniemi ja Nurmes – muodostavat kapasiteetistä lä-
hes 85 prosenttia. Loppuosa jakaantuu Forssan, Paltamon ja
Peuravuonon sahojen kesken.

Nurmeksen, Paltamon ja Peuravuonon yksiköt ovat kes-
kittyneet sahaamaan mäntyä, Kevätniemessä ja Forssassa puo-
lestaan on erikoistuttu kuuseen. Hankasalmi sahaa sekä kuus-
ta että mäntyä.

Viime vuonna Vapo Timberin sahatavaratoimituksista meni
vientiin 80 prosenttia. Vienti kasvoi varsinkin Iso-Britanniaan,
Espanjaan, Japaniin ja osaan arabimaista.

Kumppanit vakiintuneet
Vapo Timberin raakapuu tulee suurimmalta osin suomalaisis-
ta yksityismetsistä, lisäksi puuta toimitetaan valtion ja mui-
den yhteistyökumppaneiden metsistä. Osa tukeista hakataan
itse, ja osa tulee toimituspuuna muiden metsäteollisuusyritys-
ten ja Metsähallituksen toimittamana.

”Muilla keskisuurilla ja suurilla integraattien ulkopuolisil-
la sahaajilla oman yksityismetsien hankinnan osuus lienee suu-
rempi kuin Vapo Timberillä. Meillä suuri osa puusta tulee
toimituspuuna. Olemme aina pitäneet tavoitteena alan yritys-
ten välistä kumppanuutta ja verkostoitumista. Itsenäiset sahat
ovat myös tärkeä osa sellu- ja paperiteollisuuden raaka-aineen
hankintaketjussa”, Koskela luonnehtii.

Tuontipuu tärkeää
Tuontipuun osuus yhtiön käyttämästä sahatukkimäärästä on
nykyisin merkittävä. Etenkin Itä-Suomessa sijaitsevien saho-
jen raaka-aineesta Venäjän puu muodostaa olennaisen osan.
Koskelan mukaan tuontipuun tarpeen selittävät osittain
suojelupäätökset, osittain tuotannon kasvu.

”Vuonna 1995 tuotimme sahatavaraa 480 000 kuutiomet-
riä, ja viime vuonna tuotettu kuutiomäärä oli jo lähes 700 000.
Kotimaiset sahatukkivarat ovat täydessä käytössä, kasvua on
haettava tuontipuusta.”

Vireä 60-vuotias
Vaikka polttopuiden ja puutavaran hankinnalla toimintansa aloittanut Vapo

lähestyy jo suomalaisten eläkeikää, puu liikkuu konsernissa vauhdikkaammin

kuin koskaan. Viime vuonna Vapo Timber toimitti ennätysmäärän sahatavaraa.

Yhteistyö venäläisten kumppanien kanssa on vakiintunut-
ta. Osan Venäjän-puusta Vapo Timber hakkaa itse, mutta pää-
osa on venäläisten hakkaamaa. Yhtiö on ollut tukemassa eri-
tyisesti Suomen rajaa lähellä olevien kylien, kuten Lenderyn,
oman puunhankinnan kehittämistä.

”Yhteistyön vakiinnuttua olemme nähneet, että paikallis-
ten kumppanien kautta toimiessakin voi vaikuttaa puutava-
ran laatuun ja toimitusohjelmiin. Tuontipuun toimittajille an-
netaan samanlaiset hankintaohjeet kuin oman organisaation
sisälle ja muille kotimaisille toimittajille. Seuranta, palautteen
anto ja koulutus ovat myös yhtä tärkeitä”, Koskela arvioi.

Markkinat toivovat toimintajärjestelmiä
Valtaosa Vapo Timberin tuotannosta ja myynnistä on ISO 9002
-laatujärjestelmän piirissä. Kevätniemelle ISO 9002 -sertifikaatti
myönnettiin jo vuonna 1992, ensimmäisenä sahana Suomessa.
ISO 14001 –sertifioitu ympäristöjärjestelmä löytyy yhtiön
suurimmilta sahoilta ja puunhankinnasta. Myös tuontipuu
kuuluu sertifioidun laatu- ja ympäristöjärjestelmän piiriin.

”Pienissä organisaatioissa on laatu- ja ympäristöjärjestelmät
rakennettava ja ylläpidettävä niin, etteivät ne rasita organisaa-
tiota kohtuuttomasti ylimääräisillä rutiineilla ja byrokratialla.
Järjestelmien tarpeellisuuden sanelevat sekä tarpeet oman or-
ganisaation ja toimintatapojen kehittämiseen että markkinat.
Monet asiakkaat haluavat nykyisin tietää, ovatko laatu- ja
ympäristöjärjestelmät kunnossa, jotta ne voivat olla varmoja
tavarantoimittajansa kyvystä laadukkaaseen toimitukseen.”

Kevätniemen saha on edelläkävijä myös henkilöstön hy-
vinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Viime vuonna siitä tuli en-
simmäinen suomalainen saha, jolle myönnettiin työterveys- ja
-turvallisuussertifikaatti TTT. Työ etenee myös muille sahoille.

Komponentteja Saksaan ja Japaniin
Sahojen tekniseen kehittämiseen Vapo Timber investoi viime
vuonna reilut 50 miljoonaa markkaa. Suurin yksittäinen me-
noerä oli Nurmeksen sahalinjan uusiminen. Lisäksi rakennet-
tiin muun muassa Hankasalmen sahalle kuivaamokapasiteettia
ja uusittiin Forssan sahan jalostuslinjaa.

”Tänä vuonna yhtiön suurimmat investointihankkeet ovat
Hankasalmen sahan jalostusyksikön uusiminen ja Nurmeksen
sahan kuivaamokapasiteetin lisääminen”, Koskela kertoo.

Saksan ja Japanin markkinoita silmällä pitäen Vapo Timber
on lähtenyt mukaan Anaika Components –nimiseen yhteisyri-
tykseen, joka valmistaa rakentamisen komponentteja. Yhtiön
tuotantolaitos on noussut Kevätniemen sahan läheisyyteen, ja
tuotanto alkaa kesäkuussa.

”Anaika kuulostaa japanilta, mutta kumppanimme on kyllä
ihan kotimainen, Jäppilässä ja Toivakassa toimintansa aloitta-
nut Anaika Timber”, Koskela naurahtaa. �
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Viimeisimpien investointien jälkeen Vapo Timberin sahojen
yhteenlaskettu kapasiteetti on nousemassa 750 000 kuutio-
metriin vuodessa. “Tämän vuoden investoinneista tärkeimpiä
on Hankasalmen sahan jalostusyksikön uusiminen”,
kertoo hankintapäällikkö Mauri Koskela.

Vapo Timberin ohella myös toinen Vapo-konsernin
yhtiöistä on kovin kiinnostunut puusta. Vapo Oy Energian
erikoisalaa on muun muassa puun käyttö polttoaineena.

Hakkuutähteistä yhtiö tuottaa Terminaalihaketta,
joka palaa tuorehaketta paremmin ja jolla on sitä paljon
parempi lämpöarvo. Terminaalihakkeen tuotanto edellyt-
tää kasoille hakkuuta, jossa hakkuukone karsii rungot
ajouran sivulla. Tämän jälkeen hakkuutähteet siivotaan
HavuHukka-hakkuutähdeperävaunuun. Kun kuorma on
täysi, se kuljetetaan suoraan palstalta terminaaliin kuiva-
tusta ja haketusta varten. Kuivatus tapahtuu peitetyissä
aumoissa, suojassa sateelta ja lumelta. Vapo Oy Energia
suorittaa hakkuutähteiden siivouksen veloituksetta.

Jos hakkuutähteet siivotaan, uusien taimien istutta-
misen voi aloittaa heti hakkuita seuraavana kesänä tai
parhaimmillaan jopa samana vuonna. Metsänomistaja
säästää näin vähintään yhden vuoden, ja yhdellä tai
kahdella ylimääräisellä kasvukaudella on suuri merkitys
taimien menestykselle.

Jo yhden kasvukauden etumatka riittää siihen,
että taimet ennättävät kasvaa heiniltä karkuun tar-
peeksi vahvoiksi. Koska heinistä ei tarvitse kantaa
huolta, on mahdollista käyttää pienempiä istutustaimia
tai vaihtaa jopa siemenkylvöön, mikä alentaa uudistus-
kustannuksia.

Metsäntutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja Kari
Mielikäinen on todennut, että hakkuutähteiden
keräämisellä uudistusalalta ei ole kovin suurta merki-
tystä uuden metsän tarvitsemien ravinteiden määrään.
Vaikka ravinnetappioita tietyissä olosuhteissa jonkin
verran tuleekin, metsänhoidolliset hyödyt korvaavat
tämän haitan. Mahdolliset kasvutappiot tulevat metsän-
omistajalle takaisin työn helpottumisen ja nopeutu-
misen kautta. Yksi kasvuvuosi lisää merkitsee metsän
tuotossa jopa tuhatta markkaa hehtaarilta.

Tällä hetkellä hakkuutähteistä saadaan energiapuuna
talteen korkeintaan viisi prosenttia. Potentiaalia Suomes-
sa olisi huomattavasti suurempiin määriin. �

HAKKUUTÄHTEIDEN SIIVOUS NOPEUTTAA METSÄN UUDISTUMISTA

Teksti: Jukka Holopainen, Viestintätoimisto Pohjoisranta Oy

Kuva: Matti Salmi
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Perinteisiä toimintoja leikkaavien markkina-  ja tuote-
lähtöisten prosessien jäsentäminen, virtaava logis-
tiikka ja tuotantojärjestelmän joustavuus ovat yleisiä

tavoitteita kaikkien yritysten liiketoiminnan kehittämisessä.
Teollisuudessa tuotannon joustavuuteen on yleensä tähdätty
monikäyttöisten yleiskoneiden avulla.

Metsäalalla on käyty läpi samantyyppisiä kehitysvaiheita.
Prosessijohtaminen, tuotelähtöisyys, täydellinen koneellis-
taminen sekä informaatiotekniikan kehittyminen ovat muut-
tamassa merkittävästi puunhankinnan rakenteita. Tuotanto-
ketjut ovat osin eriytymässä tuoteryhmittäin. Nykypäivän tek-
nisen osaamisen tasolla korjuutekniikat ovat liiketoiminnan
tarpeiden mukaan muokattavia elementtejä.

Keskikokoisiin yksiotehakkuukoneisiin perustuvat ketjut
sopivat erilaisiin korjuuolosuhteisiin, ja niillä voidaan valmis-
taa ja käsitellä kaikkia puutavaralajeja. Yleiskoneet eivät ole
herkkiä toimintaolosuhteiden ja hakkuutaparakenteiden
vaihtelulle, ja korjuuohjelmia ei tarvitse suunnitella kovin tar-
kasti etukäteen.

Harvennusongelmaa on yritetty aika ajoin ratkaista uusi-
en pienkoneiden sukupolvien avulla. Metsäkuljetuksessa ne
eivät kuitenkaan ole juuri menestyneet. Markkinoilla olleista
pienistä hakkuukoneista on yleensä kehitetty uusia yhä
järeämpiä versioita. Jossain vaiheessa kierros on sitten aloi-
tettu uudelleen.

TOIMINTAMALLIT

Teollisuuden raaka-ainevaatimukset, korjuuolo-

suhteiden vaihtelu ja alihankinnassa sovellettavat

periaatteet muodostavat jokaisessa puunhankinnan

vaiheessa toimintaympäristön, johon tekniikat ja

koneet sopeutuvat. Konevalmistuksen teknologia

on jo sen verran kehittynyttä, että rautaa voidaan

taivuttaa lähes rajoitteitta tarpeiden mukaisesti.

Kehityksen nopeus riippuu enemmän tuotanto-

ketjun eri vaiheissa työskentelevien ihmisten,

organisaatioiden ja yritysten valmiudesta luoda

ja soveltaa uusia toimintamalleja.

Koska suurin osa koneyrityksistä toimii yhden kone-
ketjun varassa, myös metsäkoneyrittäjän kannalta yleis-
tekniikat ovat olleet riskittömin vaihtoehto. Yhden koneen
tai ketjun harvennuskoneyritykset ovat ilmeisesti menesty-
neet vain alueilla, joilla harvennusten osuus on ollut suh-
teellisen tasainen.

Tukkipuun hankinnassa logistiikan vaatimukset ovat pisim-
millään jo johtaneet runkomenetelmän hyödyntämiseen. Järe-
ät hakkuukoneet alkavat olla siirtyviä puunkäsittelyasemia.
Pienten runkojen ja kuitupuun käsittelyssä ei kannata hyödyn-
tää samaa tekniikkaa. Tämä tilanne saattaa johtaa konekannan
entistä selkeämpään jakoon tukkipuu- ja kuitupuukaluston kes-
ken. Joustava erikoistuminen kuitenkin edellyttää, että
harvennuskoneidenkin pitää pystyä tarvittaessa operoimaan
tukkipuuhakkuissa pienirunkoisilla päätehakkuutyömailla.

Otsat lommolla valintojen edessä
Metsäteollisuudelle tyypilliset suhdannevaihtelut ovat viime
vuosina voimistuneet. Tämän seurauksena nimenomaan
harvennushakkuiden määrä on vaihdellut rajusti (Kuva 1).
Erityisesti ensiharvennushakkuiden kallis raaka-aine on muo-
dostanut massatehtaiden kannalta reservin, jota on hyödyn-
netty pääosin suhdannehuippujen aikana. Viime vuosikymme-
nen lopulla tosin myös ensiharvennusten pinta-alat alkoivat
kasvaa, ja kuvassa näkyvä harvennuspinta-alojen nousu joh-
tuu tästä kehityksestä.

Harvennusten osuuden kasvu, mutta toisaalta myös tule-
vaisuudessakin jatkuva harvennushakkuumäärien vaihtelu
kannattaisi ottaa huomioon, kun strategioita valitaan ja kone-
kalustoa kehitetään. Toisaalta päätehakkuut kulkevat edelleen
omalla tasollaan, ja mekaanisesti valmistettavien puutuot-
teiden tuotantoketjuja tehostetaan edelleen.

Elämme jälleen aikaa, jolloin pähkäillään tavanomaista enem-
män yleis- ja erikoistekniikoiden kilpailukykyä. Uutena vaihto-
ehtona on tarjolla myös yhdistelmäkone, jonka käytännön
tuottavuustasosta saadut tiedot ovat tosin vielä puutteellisia.

Metsätehossa on käytettävissä aluekohtaisiin, kuukau-
sittaisiin korjuumääriin ja hakkuutapajakaumiin perustuva,
kokonaiskorjuukustannukset minimoiva resurssisuunnittelu-
ohjelma, jonka avulla voidaan tarkastella vaihtoehtoisten
korjuuketjujen kilpailukykyä. Lopputuloksena saadaan han-
kinta-alueen tai piirin kulloisiinkin toimintaolosuhteisiin



9

Kuva 1. Avo- ja harvennushakkuiden vuotuiset pinta-alat
(Lähde: Metsätilastollinen vuosikirja)
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Taulukko 1.
Hankinta-alueen korjuukustannukset eri resurssivaihtoehdoissa

1. Yleiskoneet, ketjumäärä optimissa 48,3

2. Yleiskoneet, 15 % ylikapasiteetti 50,4

3.  Kaikki konetyypit, ketjumäärä optimissa 46,2

4.  Kaikki konetyypit, 15 % ylikapasiteetti 48,3

RESURSSI- KORJUUKUSTANNUKSET,
VAIHTOEHDOT mk/m3
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sovitetut ja hakkuutaparakenteita vastaavat erilaisten
koneketjujen määrät.

Erityiskalusto sopii suuremmille yrityksille
Metsätehossa on tutkittu myös korjuukaluston ylikapasiteetin
vaikutusta korjuukustannuksiin, kun vaihtoehtoina olivat
keskikokoisiin yleiskoneisiin perustuva toimintamalli ja kaik-
kiin tarjolla oleviin hakkuukoneluokkiin perustuva malli. Jäl-
kimmäisessä tapauksessa hakkuukoneita oli käytössä kolme
kokoluokkaa, ja pienimpien oletettiin olevan Nokka Profin
tyyppisiä. Metsäkuljetuskoneet olivat kaikissa tapauksissa kes-
kikokoisia.

Tarkasteltavana esimerkkialueena oli eteläsuomalainen
hankinta-alue. Harvennusten osuus oli kaikkiaan noin 30 pro-
senttia, joista vajaa kolmannes oli ensiharvennuksia. Eri
laskentavaihtoehdoissa käytössä olleet korjuuresurssit mää-
riteltiin seuraavasti:
1)Kalusto koostuu keskikokoisista yleiskoneketjuista,

ketjumäärä olosuhteita vastaavassa optimissa.
2)Kalusto koostuu keskikokoisista yleiskoneista, kapasiteet-

tia 15 % liikaa tarpeeseen nähden.
3)Kaikki hakkuukoneiden kokoluokat käytössä, ketjumäärä

optimissa.
4)Kaikki hakkuukoneiden kokoluokat käytössä, kapasiteettia

15 % liikaa tarpeeseen nähden. Pääosa ylikapasiteetista
on harvennuskoneita, ja loput keskikokoisia koneita.
Päätehakkuuketjut ovat täystyöllistettyjä.

Kaikkien hakkuukonetyyppien käyttöön perustuva toiminta-
malli johtaa edullisimpiin puunkorjuun keskikustannuksiin
(Taulukko 1). Tarkasti työmäärin sovitettu yleiskonevaihtoehto
(yleiskoneoptimi) johtaa noin kaksi markkaa korkeampiin
keskikustannuksiin. Ensiharvennusten osalta erot näiden vaih-
toehtojen välillä ovat kymppejä mottia kohti.

Perinteisesti on ajateltu, että yleiskonemalli sietää parhai-
ten myös suhdannevaihteluista johtuvia vajaatyöllisyys-
tilanteita. Tässä tapauksessa yleiskonevaihtoehto 15 prosen-
tin ylikapasiteetilla näyttäisi nostavan korjuukustannukset kor-
kealle. Sen sijaan kaikkia konetyyppejä hyödyntävä toiminta-
malli pääsee 15 prosentin ylikapasiteettitilanteessa samalle
tasolle kuin tarkassa työmäärien mukaisessa optimissa oleva
yleiskonevaihtoehto. Harvennuskoneiden halvempien pää-
omakustannusten vuoksi myös seisokin kustannukset ovat pie-
nemmät.

Harvennushakkuukoneet, yhdistelmäkoneet ja muukin
erikoiskalusto sopivat parhaiten suurempien, useamman kone-
ketjun yritysten menetelmäpalettiin. Kun koneyritykset vähitel-

len kasvavat, niiden kaluston voidaan odottaa monipuolistuvan.
Myös hankintaorganisaatiot ovat osaltaan vastuussa toimintamal-
lien kehittymisestä, koska ne tarjoavat puitteet, joiden rajaamina
alihankkijat toimivat ja tekevät päätöksiään.

Markkinat vai kumppanuus koneyrittämisessä?
Verraten yleisesti luotetaan markkinoiden toimivuuteen.
Konekalustovalinnat ja resurssisuunnittelu nähdään pääosin
koneyritysten ongelmaksi, eikä niinkään asiakkaina ja ostajina
toimivien hankintaorganisaatioiden murheeksi. Toinen linja
tavoittelee kumppanuutta. Pitkään puunhankinnan tutkimuk-
sessa ja kehittämisessä ansiokkaasti toiminut Tore Högnäs
Metsähallituksesta otti tämän uudemman suuntauksen tosis-
saan ja väitteli aiheesta. Hän määrittelee väitöskirjan
tiivistelmässä kumppanuuden seuraavasti:

”Kumppanuudella tarkoitetaan palvelun ostajan ja myy-
jän väliseen yhteistyöhön perustuvaa liikesuhdetta, jossa kes-
keisiä piirteitä ovat suhteen jatkuvuus, laaja keskinäinen in-
formaation vaihto ja yhteiset kehittämisaktiviteetit.”

”Tutkimustulosten mukaan puunkorjuu- ja kuljetus-
yritykset hakeutuvat kumppanuuteen asiakkaansa kanssa, jos
luvassa on resurssien tehokkaampi hallinta, organisaation va-
kaampi toiminta ja molemminpuolisuushyötyjä.”

”Kumppanuusajattelun vahvistuminen saattaa johtaa entistä
suurempiin toimittajayrityksiin ja tasapainottaa samalla suhteita.”

Mikäli jatkossa edetään kumppanuutta kohti, konetyyppien
valinnasta, resurssisuunnittelusta ja korjuun ohjelmoinnista
näyttäisi tulevan alihankkijan ja hankintaorganisaation tiiviis-
sä, luottamuksellisessa yhteistyössä hoitamaa aluetta. Tämä ei
tosin käytännössä liene vierasta nykyisinkään. Toimintatapa ja
liikesuhteet sijoittuisivat puhtaiden markkinoiden ja hankinta-
organisaatioiden oman konekaluston käytön välimaastoon.
Luottamuksellinen tietojen vaihto ja yhteistoiminta lisäisi sekä
palvelujen ostajan että myyjän tuottoja. �

LISÄTIETOJA:

Metsäteho Oy

Erikoistutkija Vesa Imponen

Puh. (09) 132 5243, 040 582 1612

vesa.imponen@metsateho.fi

Projektitutkija Heikki Alanne

Puh. (09) 132 5238, 040 560 1968

heikki.alanne@metsateho.fi
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Lajittelulla lisäarvoa?

Puunhankintaorganisaation valikoimaan kuuluu

usein kymmeniä eri puutavaralajinimikkeitä, joista

yksittäisellä työmaallakin saattaa olla käytössä

kymmenkunta. Raaka-ainetutkimuksen valossa eri-

tyisesti kuitupuun lajittelua pitäisi lisätä nykytasosta,

mutta onko siihen teknis-taloudellisia edellytyksiä?

Varttuneessa kasvatusmetsikössä voidaan esimerkiksi läpimittaan
perustuvalla lajittelulla tuottaa kaksi selvästi toisistaan poikkeavaa
kuitupuuositetta. Kuvassa on sovellettu 12 cm:n rajaläpimittaa. Erikoispuutavaralajit ovat olleet puunhankinnan arkipäi-

vää jo pitkään. Mekaaninen jalostusketju on pyrkinyt
tehostamaan raaka-aineen käyttöä erikoistumalla

tuotantolaitoksittain poikkeaviin raaka-aineositteisiin. Tyypil-
linen erikoiskohtelun saanut puutavaralaji on ollut pikkutukki.

Raaka-ainetutkimus on tuonut esiin seikkoja, jotka lisää-
vät paineita myös kuiduttavan jalostusketjun käyttämän puun
tarkempaan lajitteluun. Tähän asti kuitupuun lajittelu on ol-
lut pääsääntöisesti puulajien erilläänpitoa. Siinä on onnistut-
tukin kohtalaisen hyvin. Jatkossa puunhankintaorganisaatioilta
tullaan tiedustelemaan entistä useammin, kykenevätkö ne
toimittamaan aiempaa tarkemmin lajiteltuja kuitupuuositteita
ja mihin hintaan.
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Lajittelun tasot kuidusta leimikkoon
Puuraaka-ainetta voidaan lajitella monella eri tasolla. Kuidut-
tavasta teollisuudesta puhuttaessa pienin lajitteluyksikkö on
ainakin teoriassa puukuitu tai hakepala ja karkeimmillaan
leimikko. Tälle välille sattuu vielä pölkky- ja runkokohtainen
lajittelu. Leimikkotasolla lajittelukriteerinä voi olla esimerkiksi
kaatoajankohta ja kasvupaikka. Runkokohtaisella lajittelulla
päästäisiin vaikkapa vallittujen ja valtapuiden erillään pitoon.
Pölkyn lajittelukriteerinä voitaisiin käyttää esimerkiksi sijain-
tia rungossa.

Kuiduttavan teollisuuden kannalta olisi tietysti ihanteel-
lista päästä jopa pölkkytasoa tarkempaan lajitteluun, koska
suurin kuituominaisuusvaihtelu löytyy sittenkin yksittäisen
pölkyn sisältä, ydin- ja pintapuun väliltä. Tämän vaihtelun hyö-
dyntäminen edellyttäisi kuitenkin jo haketustekniikan muutta-
mista eikä kuulu siten puunhankinnan vaikutuspiiriin – ellei
sorvia istuteta kumipyörien päälle.

Puunhankintaorganisaation näkökulmasta kyseeseen tulee
lähinnä leimikko- ja pölkkytasoinen lajittelu, joista ainakin en-
sin mainittu on jo todellisuutta tietojärjestelmien kehittymi-
sen ansiosta. Pölkkyositteiden erillään pito onkin jo astetta
vaikeampi juttu.

Teknologiaa varaa parantaa
Hakkuukoneen kuljettaja kantaa yleensä päävastuun
puutavaralajien erillään pidosta. Järeät saha-, sorvi- ja
hiomopölkyt värimerkitään. Ne erottuvat usein myös
dimensioiltaan selvästi toisistaan niin, että metsätraktorin kul-
jettaja erottaa ne kuormatessaan. Sen sijaan pieniläpimittaisten
pölkkyjen värimerkintä on epävarmaa. Hakkuukoneen pitää-
kin kasata ne yleensä selvästi eri kasoihin, jos ositteita on puu-
lajin lisäksi useampia. Jos pieniläpimittaisten ositteiden
puutavarakertymä on ajourametriä kohti suuri, ei erillisille
kasoille jää riittävästi tilaa, vaan kasat on tehtävä uran
vastakkaisille puolille.

Kuitupuun lajittelupotentiaali on suurimmillaan nimen-
omaan myöhemmissä harvennuksissa. Keskikokoinen kone-
ketju on näissä olosuhteissa yleensä tuottavuuden suhteen
epätasapainossa. Metsätraktori tulee helposti hakkuukoneen
‘nilkoille’, jos koneilla tehdään yhtä pitkää päivää. Tästä voi-
sikin vetää sen johtopäätöksen, että vastuuta – ja vaivaa –
puutavaralajien erillään pidosta tulisi nimenomaan harven-
nusolosuhteissa siirtää entistä enemmän hakkuukoneelta
metsätraktorille. Tämä auttaisi tasapainoittamaan kone-
yksiköiden tuottavuustasoa.

Metsätraktoreiden varustelussa ei ole toistaiseksi otettu
huomioon lajittelun asettamia vaatimuksia. Puutavarakoura

on mitoitettu täysien taakkojen käsittelyyn. Yksittäisten
pölkkyjen ‘nyppiminen’ ajouran varren tiiviistä puutavara-
matosta tai sekakuormasta vaatii kuljettajalta tavanomaista
parempaa sorminäppäryyttä. Kuljettajalta pitäisi samalla riit-
tää kärsivällisyyttä jäävän puuston väistelyyn. Kouran ominai-
suuksia on varmasti mahdollista kehittää tältä osin joustavam-
miksi kestävyydestä tinkimättä.

Toinen selvä puute metsätraktorien varustelussa löytyy
kuormatilasta, joka on suunniteltu lajipuhtaille kuormille.
Vähemmistöpuutavaralajeja tuodaan metsästä kuorman mu-
kana vaihtelevilla tekniikoilla, jotka poikkeuksetta ovat han-
kalia. Metsätraktorin kuormatila pitäisi kyetä jakamaan vä-
hintään kahteen lokeroon, joiden koko olisi helposti
säädettävissä. Esimerkiksi keskirunkoon kiinnitetty ylimääräi-
nen käännettävä karikka tai karikkapari saattaisi edesauttaa
metsäkuljetusvaiheessa tehtävää lajittelua.

Tuleeko erikoispuutavaralajin hankinta
liian kalliiksi?

Puunhankinnassa voidaan siis tehdä paljon puuraaka-aineen
lajittelemiseksi, ja kehittämispotentiaaliakin löytyy. Onko asi-
aan syytä panostaa?

Jokainen korjuuvaiheen lisäpuutavaralaji laskee tekniikas-
ta riippumatta työn tuottavuutta jossain määrin. Ositteiden lu-
kumäärän lisääntyessä työmaakohtaiset eräkoot pienenevät,
mikä rasittaa myös kaukokuljetusvaihetta. Kenties ainoa kei-
no välttää tuottavuuden lasku ja edelleen kustannuspaine on
keskittää erikoispuutavaralajin hankinta yksittäisille
leimikoille niin, että puutavaralajien lukumäärä pysyy työmaa-
tasolla ennallaan.

Kustannuspainekaan ei sulje pois lisäpuutavaralajien teon
kannattavuutta,  jos saatavat lisätuotot kasvavat vähintään sa-
massa tahdissa. Vaikka lajittelun kaikkia hyötyjä ja haittoja ei
voida yksiselitteisesti mitata ja taustalla on myös ‘annettuja
asioita’, on ilmeistä, että panos-tuotos-tarkastelu on tässä ky-
symyksessä paikallaan.

Tämä on erityisen ajankohtaista juuri nyt, kun raaka-aine-
tuntemus lisääntyy mittavien tutkimuspanostusten myötä vauh-
dilla. Houkutus esimerkiksi ns. räätälöityjen massojen raaka-
aineen lajittelemiseen voi kasvaa suureksi lähitulevaisuudessa.
Tutkimuksen on kyettävä tuottamaan taustatietoa tahoille, jot-
ka joutuvat tekemään ratkaisuja tällaisissa valintatilanteissa. �

LISÄTIETOJA:

Metsäteho Oy

Tutkija Asko Poikela

Puh. (09) 132 5229, 040 530 7159

asko.poikela@metsateho.fi

Metsäteho on mukana Wood Wisdom -tutkimusohjelmaan

sisältyvässä Kuitupuun lajittelu ja mittaus puunhankinnan

ja puun tehdaskäsittelyn yhteydessä -projektissa. Siinä

tutkitaan muun muassa puutavaran lajittelun nyky-

käytäntöä ja kustannuksia.
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Näin totesi Maaseudun Tulevaisuuden artikkelin 6.4.2000
mukaan Metsä-Serlan tutkimusjohtaja Jyrki Kettunen
MTK:n metsävaltuuskunnan kokouksessa.

Kuitupuukokoisessa rungossakin on esimerkiksi kuidun-
pituudeltaan ja tiheydeltään hyvinkin erilaisia osia. Näitä puu-
aineksen erilaisuuksia ei vielä juurikaan hyödynnetä. Nykyi-
set kuitupuun käsittelymenetelmät ovat tähän hyödyntämiseen

Kohti tuotelähtöistä
puunkäsittelyä

”Kuidun kannalta puun paras osa on lähellä kuorta.

Puun eri osia ei kuitenkaan erotella toisistaan, vaan

kaikki päätyvät samaan kattilaan.”

myös joustamattomia. Tarvitaan puuraaka-aineen ominaisuu-
det paremmin huomioivaa puun käsittelytekniikkaa.

Tuotteiden määrä määrää erilläänpitotarpeen
Kuitupuu kuoritaan ja haketetaan nykyisin tehtaalla suurissa
kuorimoissa. Metsäteho selvitti tehdaskyselyllä kuitupuun
tehdaskäsittelyn nykytilanteen.

Kuitupuuvarasto vastaa 1 – 25 vuorokauden käyttöä. Pal-
jon puuta käyttävillä tehtailla kuitupuuvaraston kierto on no-
peampaa kuin pienen puunkäytön tehtailla.

Varastoinnissa erillään pidettäviä raaka-aine-eriä on 1 – 7.
Määrä riippuu tehtaan valmistamista tuotteista – vähän tuot-
teita merkitsee vähäisempää erilläänpitotarvetta. Tyypillisim-
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millään erillään pidetään vain puulajit tai puutavaralajit.
Erillisinä kuorittavia raaka-aine-eriä on vielä vähemmän,

yleensä yhdestä neljään, koska tiettyjä raaka-aine-eriä syöte-
tään sekoitettuna kuorintaan. Järeyden tai laadun mukaan
tehtävä kuorinta on hyvin vähäistä.

Erillään kuorittuja ja haketettuja raaka-aine-eriä ajetaan
jatkoprosessissa vakioprosentteina eri laaduille tai ne keitetään
omina keittoinaan. Lajittelu kuorintaa ja haketusta varten voi-
daan tehdä myös vain puuhävikin pienentämiseksi. Tällöin
haketuksen jälkeen kaikki hakkeet laitetaan samaan kasaan.
Havu- ja lehtikuitupuut keitetään luonnollisesti erikseen.

Kapasiteettia kaivataan lisää
Alle puolella tehtaista  on jollekin  hakeraaka-aineelle
siilovarastointi. Muilla tehtailla hake varastoidaan vielä ulko-
na kasoissa. Yleisimmin hakevarastokasoja on kaksi – yksi
havu- ja toinen koivuhakkeelle. Mahdollinen kolmas kasa muo-
dostetaan sahanhakkeesta.

Hake viipyy varastossa 1 – 2 viikkoa. Parilla tehtaalla
hakkeen kiertonopeus oli koko raaka-aineen osalta 2 – 3 vuo-
rokautta. Pisin hakkeen kiertoaika oli kolme kuukautta.

Kuorintatähde poltetaan lähes aina omalla tehtaalla. Teh-
taat ovat yleensä omavaraisia kuoren suhteen, joten lisäkuori
ei heitä kiinnosta. Rajoitteena on usein myös kuorikattilan
kapasiteetti.

Useimmat tehtaat selviävät kasvavasta kuorintakapasi-
teettitarpeesta vielä työaikamuotoa muuttamalla. Muutamal-
la tehtaalla kuorimon kapasiteetti on kuitenkin jo nyt riittä-
mätön. Kahdella tehtaasta viidestä on kuorimarummun uu-
sinta edessä lähivuosina.

Jos pienikokoinen raaka-aine – ensiharvennus- ja latvapuu
– lajiteltaisiin pois järeämmän kuitupuun joukosta, saavutet-
taisiin vastaajien mielestä etuja: kuorimon kapasiteetti kasvaisi,
hakkeen laatu paranisi ja puuhäviöt pienenisivät yhdestä kol-
meen prosenttia sekakuorintaan verrattuna.

Menetelmät pienpuun erilliskäsittelyyn
Rumpukuorinta
Ohuet ensiharvennuspölkyt katkeilevat  yhteiskäsittelyssä
järeämmän puutavaran seassa. Uudella  kuorimolla, jossa  rum-
mun kuoriaukot eivät ole vielä kuluneet, voidaan päästä pien-
puun erilliskuorinnassa kuitenkin jo hyviin tuloksiin. Tämä
todettiin jo 1990-luvun alkupuolella uudella Enocell Oy:n
kuorimolla tehdyillä kokeilla. Puun hävikki oli ensiharvennus-
puulla 2-3 %, kun se oli normaaliraaka-aineella noin 1 %.

Uimaharjun kuorimo edusti tuolloin alansa huippua, jol-
laista ei tällä hetkelläkään ole monella tehtaalla.

Reikäroottorikuorinta
Reikäroottorikuorinnassa tuottavuus määräytyy pölkyn
syöttönopeuden, syöttövirran katkeamattomuuden sekä puun
läpimitan tuloksena. Menetelmää sovelletaan yleisesti tukki-
puun kuorinnassa.

Imatralla Pertti Szepaniak Oy:llä on kuitenkin vuodesta
1992 lähtien ollut toiminnassa kaksoisroottorikuorintaan pe-
rustuva laitos, jossa käsitellään kuitupuuta. Metlan tekemien
kokeiden mukaan on hävikki ensiharvennusmännyllä 2 – 3 %
ja hakkeen kuoripitoisuus 0,1 – 0,2 %. Tuottavuus on tyydyt-
tävä, jos tällainen laitos käsittelee ensiharvennuspuusta vain
sen järeimmän osan.

Ketjukarsinta
Yhdysvalloissa ja Kanadassa yleistyi 1980-luvun lopulla ketju-
karsinta-menetelmä, jossa kuitupuu sekä karsitaan että kuoritaan
piiskaamalla läpi kulkevaa taakkaa teräsketjuilla. Menetelmää
kokeiltiin myös meillä 1990-luvulla. Ongelmaksi havaittiin kuori-
pitoisuus – vain parhaimmillaan päästiin alle 1 %:n rajan.

Ketjukarsinnan ja rumpukuorinnan yhdistäminen
Ketjukarsinta-menetelmästä saatujen kokemusten perusteel-
la Pertti Szepaniak Oy kehitti ns. ketju-rumpu-menetelmän.
Menetelmässä pölkyt ensin karsitaan ja osittain myös kuori-
taan ketjuilla piiskaamalla, minkä jälkeen kuorinta
viimeistellään pienikokoisella kuivarummulla.

Laitteisto on ollut käytössä vuodesta 1996 Imatralla Stora
Enson Kaukopään tehtailla. Tällä pienpuuasemalla kyetään
tuottamaan karsitusta ja karsimattomasta ensiharvennus-
männystä haketta, jonka kuoripitoisuus täyttää asetetut vaati-
mukset. Ongelmia saattaa esiintyä puutavaran ollessa vahvasti
jäässä. Pakkaskautta lukuun ottamatta tyydyttävään tulokseen
päästään myös karsitulla kuusi- ja koivupuulla. Kuorintahävikki
on onnistuttu kutistamaan 1 – 2 prosenttiin.

Massahake
Yksi yritys pienpuun erilliskäsittelyyn oli 1990-luvulla voimak-
kaasti kehitetty massahakemenetelmä. Hanke eteni pilotti-
laitokseen asti. Menetelmän erikoisuus on värierottelu.

Pääomakulujen osuus jää usein huomioimatta
Suurten kuorimoiden käsittelykustannuksista pääomakulut
muodostavat lähes puolet. Usein vertailulaskelmissa tämä
osuus on jätetty huomioimatta. Lyhytaikaisia puunkäsittelyn
ratkaisuja mietittäessä näin voitaneenkin tehdä. Pitkäaikaisissa
tarkasteluissa kaikkien vertailtavien menetelmien pääoma-
kulujen on kuitenkin oltava mukana.

Mikäli maamme aikoo pysyä mukana maailman

yhä kiristyvässä sellunvalmistuskilpailussa,

on kuitupuun erilaisia ominaisuuksia opittava

hyödyntämään nykyistä paremmin.
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Pienpuuasemalla ja isolla kuorimolla tuotettu hake ei näyt-
täisi eroavan tuotantohinnaltaan oleellisesti toisistaan. Pien-
puuasemalla tuotettu hake voi olla jopa edullisempaa
ensiharvennuspuun osalta. Näin ollen etenkin tehtailla, joilla
kuorimokapasiteettia on niukasti, on pienpuun erilliskäsittely
varteenotettava vaihtoehto. Kannattavuuslaskelmat tulisi teh-
dä tehdaskohtaisesti.

Erottelu on tulevaisuuden mahdollisuus
Mikäli maamme aikoo pysyä mukana maailman yhä kiristy-
vässä sellunvalmistuskilpailussa, on kuitupuun erilaisia omi-
naisuuksia opittava hyödyntämään nykyistä paremmin. Raa-
ka-aine on ositeltava.

Osittelu ei onnistu perinteisillä isoilla kuorimarummuilla,
joilla operointi vaatii suuren eräkoon. Pieniä yksilöllisiä eriä
ei tällaisella menetelmällä voida käsitellä. Tarvitaan uuden-
laisia ratkaisuja.

Kuvaan 1 on hahmoteltu eräs ratkaisu. Osa kaaviossa esi-
tetyistä kuitupuun käsittelymenetelmistä on jo käytössä, ku-
ten edellä on kuvattu. Näillä ratkaisuilla on jo nyt mahdollista

toteuttaa kuvassa esitettyä ratkaisua yksinkertaisempi
kuitupuun käsittelymenetelmä, joka voisi toimia ns. sivuvirta-
periaatteella esim. kuvan 2 mukaisesti. Jatkossa on kuitenkin
kehitettävä menetelmiä, joilla puuta voidaan erotella säteen-
suuntaisesti. Vain näin päästään todelliseen raaka-aineen omi-
naisuuksien täysimittaiseen hyödyntämiseen.

Mikä on tällaisten linjojen kilpailukyky? Tähän on ehkä
mahdotontakin antaa tyhjentävää vastausta. Todennäköistä
kuitenkin on, että tällaisen linjan käyttöönotto vaatii sillä saa-
dun hyödyn tunnustamista siten, että sillä tuotetusta ”parem-
masta” raaka-aineesta ollaan valmiita myös maksamaan ta-
vallista raaka-ainetta enemmän. Hyöty saadaan lopputuotteen
paremmasta hinnasta tai siitä, että tätä ”parempaa” raaka-ai-
netta tarvitaan lopputuotteen tekemiseen vähemmän kuin ta-
vallista raaka-ainetta. �

Lisätietoja:

Metsäteho Oy

Tutkija Kaarlo Rieppo

Puh. (09) 132 5237, 040 582 2287

kaarlo.rieppo@metsateho.fi

Kuva 1.
Ositteluun perustuva kuitupuun käsittelylinja. Pienrumpukuorinta ja kaksoisroottorikuorinta ovat jo käytössä olevia laitteistoja.

Kuva 2.
Puuraaka-ainetta osittelevien puuasemien hyödyntäminen ns.
sivuvirtaperiaatteella.

Syöttö Karsinta Dimensio-
lajittelu

Kuorinta Ominaisuus-
lajittelu

Haketus Hake Miksaus Tulos

Katkottu

kokopuu

Sahahake

Autosta

suoraan

ketju-

karsintaan

tai

varastoon

Autosta

suoraan

lajitteluun

tai

varastoon

Läpimitta-

lajittelu

Läpimitta-

lajittelu

Lajittelu

parametrien

perusteella

sisältäen

mahdollisen

katkaisun

Parametrit

Ikä (esim.

optinen

määritys)

Pölkyn si-

jainti run-

gossa (väri-

merkin pe-

rusteella)

Säteittäinen

erottelu

Sopiva

sekoitus-

suhde

keittoon

Tasainen

laatu

tai

asiakkaan

tarpeiden

mukainen

laatu

Ketju-

karsinta-

kuorinta

Kaksois-

roottori-

kuorinta

Pien-

rumpu-

kuorinta Laatu 1

Laatu 2B

Laatu 2C

Laatu 2A

Laatu 3

Normaali

haketus

Poltto

Ydin haketta-

mattomana esim.

sahatavaraksi

(haluttaessa)
Ydin (haluttaessa)

Oksa- ja kuorijäte

Latvalp
  12 cm

Latvalp

Latvalp
   12 cm

Kuori-

jäte

-kasvupaikkatiedot
-pölkyn tunnukset

Lpm

Pinta

Välivaippa

Ydin

Raaka-
aine

Osapuu

(latva 5 cm)

Karsittu

kuitupuu

(latva 5 cm)
Latvalp
   12 cm

   12 cm

Heikkolaatuinen

kuituraaka-aineosa

Tehtaan A
hankinta-alue

Tehtaan B
hankinta-alue

Erottelevan puuaseman
hankinta-alue

EP = erotteleva puuasema

Pitempi kuituinen raaka-aine

Lyhyempi kuituinen raaka-aine

Polttoraaka-aine

Tehdas A
-norm. kuitu

Tehdas B
-pitkä kuitu

EP

EP

Lämpö-
laitos
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Viime vuosina suven tulon on huo-
mannut – jos ei aina säätilasta –
niin ainakin siitä, että mediassa

yltyy keskustelu metsien kesäaikaisista
hakkuista. Niiden pelätään vievän lin-
nuilta pesimärauhan ja muutenkin hei-
kentävän metsien terveydentilaa. Kuten
muissakin ympäristökysymyksissä rajan-
veto on selvä: luonto- ja ympäristötahot,
ennen kaikkea lintuihmiset, vastustavat
hakkaamista. Metsätalouden ja -teolli-
suuden edustajien epäkiitollisena tehtä-
vänä on taas puolustaa menettelyä. Jo
kesähakkuiden rajoittamisenkin hintaa
pidetään kestämättömän korkeana.

Maa- ja metsätalousministeriön aset-
tama kesähakkuutyöryhmä sai muistion-
sa valmiiksi huhtikuussa. Tuloksena oli
joukko suosituksia, mutta ei mitään pak-
koja. Työryhmää puheenjohtanut ylitar-
kastaja Hannu Kukkonen MMM:stä sa-
noo, että lainsäädäntötoimet eivät olleet
missään vaiheessa esilläkään, eikä tähän
ongelmaan olisi mistään sopivia pykäliä
edes löytynyt. – Olimme aika vaikean
yhtälön kimpussa. Nykypäivän puu-
huollossa on tietty rytmiikkansa, eikä
siihen voida ajatella katkoksia. Kansa-
taloudellisestikaan äkkijyrkät toimet ei-

Kesähakkuista luopuminen
hyppy tuntemattomaan

vät ole viisaita, Kukkonen muotoilee.
Kukkonen toteaa, että työryhmä piti

parhaimpana suosittelevaa linjaa, mikä
tarkoittaa lyhyesti ja ytimekkäästi, että
tervettä järkeä saa ja pitää käyttää.
– Kesähakkuukohteissa on entisestään
terävöitettävä luontoa myötäilevää toi-
mintaa ja oltava joka suhteessa tarkka-
na. Metsien terveydentilasta ja lintujen
elintavoista tarjolla olevaa tietoa on so-
vellettava joustavasti käytännön työssä.
Esim. lintujen pesinnälle suotuisat rehe-
vät  alueet voidaan kriittiseen aikaan jät-
tää käsittelemättä, Kukkonen linjaa.

Hän muistuttaa myös, että Kansalli-
sessa metsäohjelmassa (KMO) pantiin
paljon painoa nuorten metsien hoidon
ja harvennushakkuiden tehostamiseen.
– Kesähakkuiden merkittävä vähentämi-
nen olisi ristiriidassa KMO:n harvennus-
tavoitteiden kanssa.

Kalliita vaihtoehtoja
Kesähakkuutyöryhmän asiantuntijoihin
kuulunut erikoistutkija Olavi Pennanen
Metsätehosta laski kesäaikana tehtävi-
en hakkuiden vähentämisen taloudellis-
ta merkitystä teollisuuden puuhuollolle
ja työllisyydelle. Pennasen laskelmissa

verrattiin kesähakkuiden vähentämis-
vaihtoehtoja vuoden 1998 hakkuisiin
sekä myös saman vuoden käytön mu-
kaan laskettuihin kuukausittain hakat-
taviin puutavaramääriin. Määritetyissä
vaihtoehdoissa tarkasteltiin kolmen kuu-
kauden hakkuita, Etelä-Suomen
harvennuksia ja tilannetta, jossa rehe-
vien kuusikoiden hakkuita siirrettäisiin
kesästä talveen. Vaihtoehtojen valintaan
vaikuttivat ennen muuta juurikäävän
leviämisen estäminen ja lintujen pesin-
nän häirinnän vähentäminen. – Yllätys
tuskin oli, että tarjolla oli vain reippaas-
ti kustannuksia lisääviä ratkaisuja, Pen-
nanen summaa.

Korjuukustannukset ylöspäin
Vertailuvuoteen 1998 suhteutettuna kol-
men kuukauden hakkaamattomuus ke-
sällä ja siihen varautuminen aiheuttaisi
hänen mukaansa 670-930 miljoonan
markan lisäkustannuksen eli mottia koh-
ti 12-17 markkaa lisää riippuen siitä,
kuinka laajalle edeltävään talveen hak-
kuut siirtyvät. – Lisäkustannuksia tulisi
eniten korjuusta. Korjuu- ja kuljetus-
kaluston kausivaihtelu kesäajan seisokin
vuoksi aiheuttaisi täysin kestämättömän
tilanteen jo ennestään lujilla oleville kul-
jettajille ja yrittäjille. Eikä ole yksinker-
taista hankkia puumäärille lisävarasto-
tilaa. Ympäristöhaittoja syntyisi myös
tätä kautta. Puiden kuivuminen aiheut-
taa tikkuuntumista ja pölyä prosessissa.
Varastoitu puu myös sinistyy herkästi.

Harvennukset alaspäin
Pennasen laskelmien perusteella
harvennusten siirtäminen kesäajasta tal-
veen johtaisi vastaavasti 210-280 miljoo-
nan markan menetyksiin. Kuutiota koh-
den se tekisi 3,80-5,10 markkaa vertailu-
vuoden harvennuksiin nähden. – Hak-
kuukoneiden tuottavuus harvennuksissa
on alhainen ja kun niitä siirrettäisiin
muutenkin kiireiseen talviaikaan, har-

Teksti: Pekka Marttila

Tukkisini pilaa sahatavaraa, jos tukit ”loikovat” varastossa heinä-elokuussa.
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vennusten toteutus ajallaan viivästyisi
pahasti, mikä on Kansallisen metsäohjel-
man tavoiteasettelun kanssa ristiriidas-
sa. Sitä paitsi nuorten männiköiden hak-
kuut työllistävät kesällä merkittävästi.

Rehevien kuusikoiden hakkuiden
siirtäminen talveen johtaisi puolestaan
185-215 miljoonan markan lisä-
menoihin eli lähemmäs neljää markkaa
kuutiolle. Lievempi vaihtoehto sallisi
heinäkuussa kuusikoiden hakkuut.
Vertailuvuoden hakkuissa kuusikoiden
harvennuksia oli kesällä vähän. – Eri-
tyisesti järeiden kuusikoiden hakkuiden
aloitusaika on merkittävä, koska latva-
kuitupuun ohessa hakevirrat tukevat
tuoreutta vaativien mekaanista massaa
valmistavien tehtaiden puuhuoltoa sa-
malla kun tukit toimitetaan sahoille tai
sorvaamoihin mahdollisimman pienin
loma-ajan varastoin.

Varastointikin ympäristöriski
Kantokäsittelykustannukset touko-loka-
kuun hakkuissa kohoaisivat runsaaseen
7,5 miljoonaan markkaan, kun kuusta
harvennettaisiin Etelä-Suomessa ja män-
tyä juurikäävän riskialueella Itä-Suo-
messa. Pennanen tähdentää, että tässä
yhteydessä ei voi myöskään turvautua
tuontipuuhun, koska sen logistiikka ei
toimi nykyään. Kylmävarastointia on
käytetty rajoitetusti kalleutensa vuoksi.
Ympäröivän metsän hyönteistuhot on
kuitenkin vältettävä, vaikka varasto-
määriä nostettaisiinkin. – Lisäksi täytyy
pitää mielessä, että kelirikon kulje-
tuksille aiheuttamat esteet vaikeuttavat
kuljetuksia vähintään kuukauden ajan
ennen lintujen pesintäkauden alkua.

Terävöitetty nykymenettely paras
Kaiken kaikkiaan Pennanen ei näe kesä-
hakkuita suurena ongelmana. Loppujen
lopuksi puuvirrasta tulee hyvin pieni
määrä tyypillisistä lintujen pesimis-
kohteista ja metsien terveydentilan hoi-
toon löytyy kyllä keinoja. Suomen met-
säteollisuuden kehittäminen on perustu-
nut pitkälti tasaiseen puuhuoltoon, kor-
kealuokkaiseen ja tuoreeseen raaka-ai-
neeseen. – Metsien terveys ja lintujen
pesinnän häirinnän välttäminen voidaan
ja pitää liittää entistä tiiviimmäksi osak-
si myös kesäaikaista raaka-aineen
hankintaprosessia. Linnuston kannalta
tilannetta ovat jo parantaneet uudet
hakkuuohjeet. Suositut pesimäpaikat
kuten puronvarret, rantakaistaleet ja
kosteikot, jätetään käsittelemättä, Pen-
nanen tähdentää. �

Metsätalouden ja metsäteollisuustuotteiden elinkaari-
arviointiin etsitään linjoja nelivuotisessa COST E9 -hankkeessa,
joka järjesti maaliskuun lopulla puoliväliseminaarin Suomessa.
COST (European Cooperation in the field of Scientific and
Technical Research) -yhteistyöohjelman tarkoitus on edistää
eurooppalaista luonnontieteellistä ja teknistä tutkimusta.
Hankkeessa ovat mukana niin metsätalousmaat kuin metsä-
teollisuutemme asiakasmaatkin.

Elinkaarilaskenta eli LCA (Life Cycle Assessment) on
tärkeä kestävän kehityksen analysointiväline teollisuuden
tuotekehityksessä ja asiakasviestinnässä. Hankalimpia, mutta
hyvin keskeisiä kysymyksiä ovat puuraaka-aineen tuotantoon
liittyvät ns. maankäyttöasiat, joihin metsänhoidon taso, metsien
monimuotoisuus sekä metsien monikäyttökin kuuluvat.

Seminaarivieraita oli 18 maasta. Ohjelmaan kuului
monipuolinen tutustuminen suomalaiseen metsätalouteen
ja -teollisuuteen Lohjan ja Valkeakosken seuduilla. Ennakko-
käsitykset korjaantuivat, ja sääkin suosi. Hirven jäljet, hanki-
kanto ja järven jää olivat elämyksiä varsinkin etelä-
eurooppalaisille.

Lisätietoja:

Metsäteho Oy

Erikoistutkija Simo Kaila

Puh. (09) 132 5232, 040 582 1614

simo.kaila@metsateho.fi

Elinkaarilaskennan
asiantuntijat koolla
Suomessa
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Metsätehossa seurataan toimin-
nan laatua  jatkuvin mittauksin.
 Parantamisen varaa on erityi-

sesti tutkimustulosten siirrossa käytän-
töön. Huoli on yhteinen meille ja
asiakkaillemme, joten yhdessä haetaan
myös ratkaisuja.

Metsäalan tutkimukseen käytetään
Suomessa vuosittain noin 300 milj. mk.
Valtaosa siitä on soveltavaa tutkimusta,
joka on tarkoitettu nimenomaan  käy-
tännön toimijoiden hyödyksi. Vaivalla
punnerretut tutkimustulokset jäävät tur-
han usein pölyttymään, tai niitä hyödyn-
netään vain puolinaisesti. Tutkimus- ja

Tulokset käyttöön

kehitystyö on merkittävä vipuvarsi, jon-
ka noste tulisi saada tarkemmin talteen.
Mistä kiikastaa ?

Tulosten hyödyntäminen on vaival-
loista, vaatii pinnistelyä niin tiedon
tuottajalta kuin käyttäjältäkin. Tutkijan
takki tahtoo tyhjentyä siinä vaiheessa,
kun raportti on kansissa. Mieli palaa
tuoreempien kysymysten pariin  pikem-
minkin kuin sanansaattajaksi. Eikä sii-
hen ole aina resurssejakaan varattuna.

Kentän mies puolestaan uupuu
raskassoutuisiin raportteihin, tutkijan
tekstissä kun selkeys ja sovellettavuus
ovat usein taka-alalla. Ja tuloksetkin ovat
yhä harvemmin apteekkitavaraa, jonka
voisi napata sellaisenaan käyttöön.
Soveltajan pitää ensin kasata synteesi eri
lähteistä tulevasta informaatiosta ja ko-
ettaa sitten  kätilöidä asia omaan orga-
nisaatioon. Soveltaminen saattaa edel-
lyttää isojakin muutoksia toiminta-
tavoissa. Remonttiin ei välttämättä ole
edellytyksiä – tai on muuten vain hel-
pompi jatkaa vanhaan malliin.

Osa ongelmasta piilee varmasti sy-
vemmällä, itse aiheissa. Hyödyntämisen
asialla pitää olla jo varhain,  hankkeiden
määrittelyvaiheessa. Jos toimintaympä-

ristön muutokset, uudet mahdollisuudet
ja tulosten hyödyntäjien tulevat tarpeet
onnistutaan ennakoimaan oikein, tulok-
set viedään aikanaan käsistä. Tarve ta-
varan kaupitsee.

Vaan kukapa sen ennakoinnin tar-
kalleen taitaisi? Jos joku olisi keksinyt
vaikkapa pystytellä höperön tuntuisia
kokeita säästöpuiden sopivasta määräs-
tä reilu vuosikymmen sitten, niin olisi nyt
kysytty konsultti. Tietotekniikan puolel-
ta löytyy paljon esimerkkejä mahdolli-
suuksien ennakoinnin vaikeudesta - ja
menestystarinoista. Eli osan hankkeista
tulisi joka tapauksessa olla riski-
hankkeita, joiden hyödyistä ei ole takei-
ta. Niillä tavoitellaan reiluja kehitys-
hyppäyksiä tai vastauksia kysymyksiin,
joita kukaan ei vielä älyä esittää.

Metsäteho satsaa jatkossa entistä
enemmän tulosten hyödyntämiseen.
Otetta tiivistetään koko prosessin mat-
kalla tarvemäärittelyistä tulosten vies-
tintään ja tuotteistamiseen. Osakkaiden
asiantuntijoilla, projektien johto-
ryhmillä ja koko potentiaalisella
hyödyntäjäjoukolla on tässä tärkeä osa.
Kyse on yhteisestä asiasta, tervetuloa
talkoisiin! �

Maanmuokkauksen koulutusaineisto
– koulutuskansio

Koulutusaineisto esittää maanmuokkauksen keskeisimmät muokkausohjeet
ja laatutavoitteet. Käsitteiden, ohjeiden ja tavoitteiden yhdenmukaistaminen
helpottaa kuljettajien työtä ja parantaa edellytyksiä päästä tavoiteltuun työn
jälkeen. Aineisto käsittää seuraavat muokkausmenetelmät: äestys, laikutus,
kääntömätästys, laikkumätästys ja naveromätästys (ent. ojitusmätästys).

Hinta:

Koulutuskansio

(vihko + kalvosarja) 690 mk (+ alv 22 %)

Vihko 47 mk (+ alv 8 %)

Tutkimuspäällikkö

Jarmo Hämäläinen
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METSÄTEHON OPPAAT

Puuntuottamisen menetelmät ja kannattavuus
Maanmuokkauksen koulutusaineisto -vihko. 2000. 20 sivua 47,- (+ alv.  8 %)
Metsänviljelyopas. 1993. 25 sivua 25,- (+ alv.  8 %)

Ympäristönäkökohdat metsätaloudessa
Rantametsien käsittely -suositus. 1999. 10 sivua 10,- (+ alv.  22 %)
Luonnonhoito Suomen talousmetsissä
• Suomenkielinen. 1999. 6 sivua 12,- (+ alv.  22 %)
• Englanninkielinen. 1999. 6 sivua 12,- (+ alv.  22 %)
Säästöpuut
• Suomenkielinen. 1998. 10 sivua 10,- (+ alv.  22 %)
• Ruotsinkielinen. 1998. 10 sivua 10,- (+ alv.  22 %)
• Englanninkielinen. 1999. 10 sivua 10,- (+ alv.  22 %)
Jätehuolto puunkorjuussa. 1997. 19 sivua 22,- (+ alv.  8 %)
Metsätalous ja vesiensuojelu
• Suomenkielinen. 1995. 23 sivua 40,- (+ alv.  8 %)
• Englanninkielinen. 1996. 23 sivua 40,- (+ alv.  8 %)
• Saksankielinen. 1996. 23 sivua 40,- (+ alv.  8 %)
Naturvård i skogsbruket. 1994. 11 sivua 15,- (+ alv.  22 %)
Managing the forest environment in Finland. 1993. 11 sivua 15,- (+ alv.  22 %)
Wald und Umwelt in Finnland. 1993. 11 sivua 15,- (+ alv.  22 %)

Puun hankinta- ja käsittelytekniikka
Juurikäävän torjunta kantokäsittelyllä. 1999. 20 sivua 25,- (+ alv.  8 %)
Koneellisen puunkorjuun vastuut ja työturvallisuus. 1999. 21 sivua 15,- (+ alv.  8 %)
Ojitusalueiden puunkorjuu. 1998. 24 sivua 20,- (+ alv.  8 %)
Puutavarapölkkyjen mittaus. 1998. 20 sivua  6,- (+ alv.  22 %)
Kuitupuun pinomittaus. 1998. 16 sivua  6,- (+ alv.  22 %)
Puutavaran autokuljetus. 1997. 33 sivua 25,- (+ alv.  8 %)
Kantokäsittely. Taskukokoinen ohjekortti. 1997 3,- (+ alv.  22 %)
Runkolukuun tai pohjapinta-alaan perustuva harvennus
• Etelä-Suomi. 1996. 6 sivua 5,- (+ alv.  22 %)
• Pohjois-Suomi. 1997. 6 sivua 9,- (+ alv.  22 %)
Puutavaran tehdasmittaus. 1995. 32 sivua 20,- (+ alv.  8 %)
Puutavaran työ- ja luovutusmittaus tehtaalla
Esite, 50 kpl:n lehtiö. 1995 50,- (+ alv.  22 %)
Puutavaran veteen- ja jäälleajo. 1991. 25 sivua 16,- (+ alv.  8 %)
Puutavaran tilavuuden mittaus hakkuukoneen mittalaitteella
Esite, 45 - 50 kpl:n lehtiö. 1990 50,- (+ alv.  22 %)
• Ruotsinkielinen 50,- (+ alv.  22 %)
Monitoimikoneopas. 1989. 13 sivua 10,- (+ alv.  22 %)

Raaka-aineen ominaisuudet ja hyödyntäminen
Tunne puuraaka-aineen lahoviat. 1999. 35 sivua 30,- (+ alv.  8 %)
Laho ja sen torjunta (uusittu painos ilmestyy kesäkuussa 2000)

Resurssit ja tuottavuus
Kumppanuutta puunhankintaan. 1998. 12 sivua 15,- (+ alv.  22 %)

OPETUSPAKETIT JA KALVOSARJAT
Maanmuokkauksen koulutusaineisto -koulutuskansio (kalvosarja). 2000 690 ,- (+ alv.  22 %)
Tunne puuraaka-aineen lahoviat (kalvosarja). 1999 400,- (+ alv.  22 %)
Hakkuukoneen tiedonsiirtostandardi -kansio. 1999 150,- (+ alv.  22 %)
Puutavaranmittausohjeet-kansio. 1997 (päivitetty tammikuussa 2000) 550,- (+ alv.  22 %)
Metsänuudistaminen Suomessa (kalvosarja). 1994 310,- (+ alv.  22 %)
Metsänviljely (opetuspaketti). 1994 400,- (+ alv.  22 %)
Metsäammattilainen ympäristönhoito (kalvosarja). 1993 275,- (+ alv.  22 %)

Tilaukset: Metsäteho Oy

Päivi Rautiainen

Puh: (09) 132 5251, 040 575 5101

paivi.rautiainen@metsateho.fi

Lisätietoja: www.metsateho.fi



JULKAISIJA
Metsäteho Oy
PL 194, (Unioninkatu 17)
00131 Helsinki

www.metsateho.fi

PÄÄTOIMITTAJA
Erkki Alalammi

TOIMITUSSIHTEERI
Arto Kariniemi

TOIMITUSKUNTA
Erkki Alalammi
Arto Kariniemi
Riitta Leustu
Olavi Pennanen
Markus Strandström

LEHDEN ULKOASU
Eerikki Soininen T:mi
eerikki.soininen@pp.htv.fi

PAINO
Erweko Painotuote Oy

ISSN 1455-1063


	Sisältö
	Tavoitteellinen viestintä työkaluksi
	Metsäteho - kehityksen kärjessä
	Metsäteho Oy 1999
	Vireä 60-vuotias
	Toimintamallit muokkaavat rautaakin
	Lajittelulla lisäarvoa?
	Kohti tuotelähtöistä puunkäsittelyä
	Kesähakkuista luopuminen hyppy tuntemattomaan
	Elinkaarilaskennan asiantuntijat koolla Suomessa
	Tulokset käyttöön
	Maanmuokkauksen koulutusaineisto
	Metsätehon oppaat

