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METSÄ TEHO ON MUKANA 
ENERGIATUTKIMUKSESSA 

Metsäteho solmi kesällä 1981 tutkimussopi
muksen kauppa- ja teollisuusministeriön ener
giaosaston kanssa energiapuun hankintaan 
liittyvän tutkimusprojektin toteuttamiseksi. 
Tutkimusprojektin nimi on : "Ener> iapuun kor--
·uu teolli uu puun kor> ·uun yhte de ä " . Tut 

kimuksen tavoitteena on selvittää polttokäyt
töön sopivan puun teknisesti ja ennen kaikkea 
taloudellisesti edullisimmat korjuu- ja kul 
jetusvaihtoehdot , kun tällaista puuta hanki
taan teollisuuskäyttöön menevän ainespuun 
hankinnan yhteydessä . Kauppa- ja teollisuus
ministeriö rahoittaa tutkimusprojektin kus 
tannuksista toisen puolen , Metsäteho toisen . 

Kuva 1. Ene rg i akäy ttöön sopivaa lis ra a a
a inetta saadaan mm . oksis ta. joiden ääriä lei
mikossa tu t ki uksen kenttäva iheessa selvitet
tiin punni t semall a . Ka ikki valok. Metsä t eho 
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Projekti toteutetaan 
vuosina 1981 - 1983 . 

kolmen vuoden aikana , 
Tutkimuksella kerätään 

kenttäaineistoja erilaisista korjuun ja kul 
jetuksen menetelmäratkaisuista ja yhdistelmä
vaihtoehdoista . Kerätyn ja muualta saadun 
tiedon perusteella laaditaan mm . leimikko
tasoinen vaihtoehtolaskentasysteemi edulli 
simpien korjuu- ja kuljetusratkaisujen mää
rittämiseksi . Samoin tehdään lopuksi koko
naistaloudellinen laskelma ja t o imenpide
ehdotukset energiapuun hankinnan taloudel 
lista järjestämistä varten myös kansantalou
delliset vaikutukset huomioon ottaen . 

Projektin ensimmäinen vaihe käynnistettiin 
kesällä ja syksyllä 1981 yhdessä mm . Kajaani 
Oy : n , Pellos Oy :n ja Veitsiluoto Osakeyhtiön 
kanssa . Myöhemmin on tarkoitus laajentaa 
tutkimuksia myös muiden jäsenyritysten pii 
r1ln . Tutkimusprojektin t o teuttamista seu
raa Metsätehon johtokunnan lisäksi erityinen 
seurantaryhmä , jossa ovat KTM : n lisäksi edus 
tettuina Suomen Metsäteoll isuuden Keskus
liitto ry . , Enso- Gutzeit Osakeyhtiö, Kajaani 
Oy , Osuuskunta Metsäliitto ja Veitsiluoto 
Osakeyhtiö . 

KANADAN JA YHDYSVALTAIN PUUN
KORJUUN MENETELMÄT JA TEKNIIKKA 
SEKÄ KEHITYSNÄKYMÄT VUOTEEN 1985 

Raportti USA:han ja Kanadaan suoritetusta 
stipendimatkasta 1979 - 1980 

Esko Mikkonen 
Metsätehon moniste 28.5 .1 981 

Rapor tissa esitellään Pohjois- Amerikan met 
sävarat ja - teollisuus, puuraaka- aineen hin
ta , korjuumenetelmät, puu - ja hankintakus
tannukset , korjuun koneellistamisen kehitys 
näkymät ja puun käyttö energian tuottamiseen . 
Raportti pohjautuu kirjoittajan opiskelun ja 
tutustumismatkan aikana syntyne1s11n käsi 
tyksiin sekä kerättyyn taustamateriaaliin . 
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Yhdysvalta i n puun tuo t a nnon 
painopiste tulee siirty
maan yhä enemmän etel ä 
valtioiden suuntaan . Kana
dassa suurimmat ja hel 
poimmin käyttöön saatavat 
puureservit sijaitsevat 
Brittiläisessä Kolumbiassa . 
Puuraaka- aineen , varsinkin 
kuitupuun , hinta on pysy
nyt varsin vakaana . Saha
tukin hinta on herkemmin 
reagoinut markkinatilanteen 
vaihteluihin . Puuntuotta
minen on sekä Yhdysvaltain 
että Kanadan olosuhteissa 
selvästi halvempaa kuin 
Pohjoismaiden olosuhteissa , 
vaikka myös siellä lisä
kustannuksia syntyy tehos
tuvan metsänhoidon kustan
nusten myötä . 

Kuva 2. Koehring- kaato- kuormajuonto kone on esimer kki nä po hj oisamer ikka laisesta 
koneellistamisesta. jossa palsta l la t ehtäviä t öi tä py r i tään vä hentämään 

Puunkorjuumenetelmät kehittyvät perinteisten 
linjojen kautta kuitenkin siten , että koko 
puuhaketus järeän kuitupuun korj uumenetelmä
nä lisää tuntuvasti osuuttaan . Sahapuun 
korjuussa pyritään tehokkaaseen eri työn
vaiheiden koneellistamiseen ja erityisesti 
Kanadassa harkitaan puunkäsittelyterminaa
lien perustamista . Harvennusten koneellis 
tamisessa ollaan siirtymässä riviharvennuk
sista valikoivien harvennusten suuntaan , 
mikä vaikuttaa myös korjuumenetelmiin ja 
- teknol og iaan . 

Puun energiakäyttö on tietyissä os1ssa Yh
dysvaltoja lisääntymässä varsin nopeasti , 
mutta yleensä ollaan pessimistisiä mahdolli 
suuksista ratkaista USA : n mittavat energia
ongelmat jätepuuta käyttämällä . Kanada on 
energian tuo tannon suhteen omavarainen , eikä 
siellä tunneta suurta kiinnostusta laajamit 
taiseen energian tuottoon jätepuun avulla . 
Painopiste on tehtaalle tulevan raaka- aineen 
tarkemmassa hyväksikäytössä . Sen S1Jaan 
puun kotitarvekäyttö tulee Kanadassa lisään
tymään . 

METSÄALAN TIEDOTUS JA KOULUTUS USA:SSA JA KANADASSA 

Raportti opintomatkasta 3. - 18.5.1981 

Koonneet ~ture Lampen ja Markku Rauhalahti 
opintomatkan.osanottajien laatimista osaraporteista 
Metsätehon moniste 10.6 .1981 

Yleistoteamuksia USA : n ja Kanadan metsäsektorin iedo uk e ta ja koulu uk e a : 

Tiedotus on näkyvämpää ja monipuolisempaa 
kuin Suomessa . Siihen tunnutaan panostetta
van melkoisesti ja s11na käytetään tehok
kaita ja kalliitakin keinoja , kuten televi 
siomainontaa ja lehdissä laajoja tiedotus/ 
mainoskampanjoi ta . 

Tiedotuksen keskeisiä tavoitteita ovat yksi
tyismetsien puun myynnin ja taloudellisen 
hyödyntämisen lisääminen , avohakkuiden ja 
muiden tehokkaiden menetelmien saam1nen hy
väksytyiksi , metsien virkistyskäyttö ja sen 
ohjaus sekä yleensä metsätalouden ja - teol 
lisuuden t o imintaedellytysten turvaaminen . 

Tiedottamista toteuttavat ja edistävät lukui 
sat julkishallinnon organisaatiot , metsä
teollisuuden yhdistykset ja muut yhteisöt . 
iillä on ainakin osaksi aihe- ja kohderyh

mittäinen työnjako . 
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Koulu on yliopistotasoa lukuun ottamatta 
perin nuorta . Suomalaista opisto- ja koulu
tasoa vastaava koulutus USA : ssa on vielä 
vähäistä ja jäsentymätöntä . Koulut ovat 
hyvin eritasoisia . Kanadan itäprovinsseissa 
koulutus ja sen kehittämissuunnitelmat sen 
sijaan tuntuivat selkeämmiltä . 

euvonta (extention) on laaja ja yleisesti 
tunnettu koulutuksen muoto kaikilla aloilla 
USA : ssa ja Kanadassa . Metsäalalla se koh
distuu metsänomistajien lisäksi muihin am
mattiryhmiin ja myös puunjalostukseen . eu
vontaa kehitetään huomattavasti erityisesti 
Kanadassa . 

Yr itysten oma ko ulutus on tiukan tavoitteet
lista ja korostaa siitä saatavaa hyötyä . Se 
keskittyy näin ollen niihin kohderyhmiin ja 
aiheisiin jotka vaikuttavat eniten ja nope 
asti tul oksiin . 



METSÄALAN KOULUTUS 
NEUVOSTOLIITOSSA 

Raportti opintomatkasta 28.6. - 5 .7.1981 

Koonneet Erkki Hänninen ja Raimo Savolainen 
opintomatkan osanottajien osaraporteista 
Metsätehon moniste 6 .10.1981 

Pohjakoulutusta metsätalouden eri tehtäviin 
annetaan yliopistoissa, opistoissa ja metsä
kouluissa . Sama korkeakoulu valmistaa met 
sänho i tajia , insinöörejä sekä ekonomisteja 
metsäteollisuuden eri sektorien palvelukseen . 
Esimerkiksi Leningradin metsäakatemiassa näi 
den koulutus kestää neljä vuotta . Pääsyvaa
timuksena on 10- vuotinen peruskoulu ja pääsy
t u t kinto . Akatemiassa opiskelu on tiivistä 
ja opiskelu keskeytyy ellei vauhdissa pysy 
mukana . Metsäopistoissa saa koulutusta 25 
eri alalle metsästä tehtaisiin . Leningradin 
metsätekn i kumiin oppilaat voivat hakeutua 
käytyään 8 vuotta peruskoulua , jolloin oppi
a i ka on neljä vuotta , tai käytyään täydet 10 
vuotta peruskou l ua , jolloin oppiaika on kaksi 
ja puoli vuotta . Metsäkoulut antavat opetus 
ta mm . hakkuutehtäviin ja metsäkoneiden käyt
töön . 

Tieteen tutkimustulokset sekä kehittynyt 
teknologia pyritään siirtämään tuotantoelä
mään jatkokoulutuksen avulla . etsäteolli 
suudessa jatkokoulutus , joka on pakollista 
ja toistuu 3 - 5 vuoden välein , kohdistetaan 
tuotantolaitosten johtajiin ja keskijohtoon . 

Jokainen 1 - 2 kuukauden mittaiselle jatko
koulutuskurssille osallistuva joutuu val 
mistamaan lähinnä oman tuotantola itoksensa 
kehittämistä koskevan tutkielman . Kehittä
misehdotustaan , jossa on oltava myös kustan
nusarvio , kukin kurssilainen joutuu puolus 
tamaan erityiselle jatkokoulutusinstituutin 
ja ministeriön muodostamalle lautakunnalle . 

HELIKOPTERIN KÄYTTÖ 

Användning av helikopter. Torbjörn Brunberg 
Forskningsstiftelsen Skogsarbeten . 
Ekonomi 8/1981 

Helikopteri on osoittautunut käyttökelpoi
seksi metsänarvioimiseen , lannoitukseen , 
vesakontorjuntaan ja taimien kuljetukseen . 
1yös muita käyttöalueita on ajateltavissa -
puutavaran kuljetus , maastossa tapahtuva 
valvonta ja tarkastus , inventoinnit ja suun-
nittelu mutta käyttökokemukset näissä 
töissä ovat vähäisiä . 

Forskningsstiftelsen Skogsarbeten selvitti 
yhdessä 1o och Domsjö AB : n ja Cassel Aero 
AB : n kanssa syksyllä 1980 helikopterin käyt
töä runkojen ja puiden kuljetukseen . Lähes 

l~tvaan asti karsittuja, keskimäär i n 0 . 8 
m :n koko i sia siemenpuita kuljetett iin 4 - 6 
m: n korkuisen taimiston seasta BELL 204 - he
likopterilla . Suurin kantavuus oli 1 800 kg . 
Kun helikopterin lentotuntikustannuksiks i 
määriteltiin 3 700 - 43600 kr ja taakan kes 
kikoko oli 0 . 6 - 1 . 2 m kuoretta , kuljetus
kustannukset muodostuivat kuvan mukaisiks i: 

Krtm3 kuoretta 

200 r--------------,,-----------~~ 

0 500 
Ku1jetusetäisyys, 11 

1 ()()() 

Kokonaisia puita kuljetettiin kuusivaltai 
selta päätehakkuualalta, 3jossa rungon kuore
ton keskikoko oli 0 . 28 m . Kokeessa käytet
tiin kahta helikopterityyppiä , BELL 204 : ää 
ja pienempää SA 315 B: tä , jonka suurin kan
tavuus on 1 100 kg . Kun helikoptereiden 
lentotuntikustannuksiksi määriteltiin 2 700 -
3 700 kr ja taakan keskikoko oli 0 . 6 m3 , 
kuljetuskustannukset muodostuivat kuvan 
mukaisiksi : 

Kr / 3 kuoretta 

200 

~ 

175 

150 

==-
125 

0 100 200 
Ku1 jetusetäi syys, 11 

Vertailun vuoksi samoista olosuh teista kul 
jetettiin puuta vintturimenete)mällä . Sen 
kustannukset olivat noin 30 kr /m halvemmat . 
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Runkojen ja puiden kuljettaminen helikopte
rilla on kallista ja soveltuu vain, jos 
kuljettaminen muilla menetelmillä on mahdo
tonta . 

Helikopterikuljetuksen tuottavuuteen vaikut
tavat mm . seuraavat seikat : kuorman koko , 
lentoetäisyys , rungon keskikoko ja kokoja
kauma , maahenkilöstön määrä ja kiinnostus , 
työmaan koko ja työmaiden välinen etäisyys . 

Kuljetuskustannuksiin vaikuttavat mm . heli
kopterin sopiva kantavuus ja kantavuuden 
tehokas hyväksikäyttö . Helikopterin käyttöä 
voidaan tehostaa käyttämällä sitä lisäksi 
esimerkiksi valvonta- ja tarkastustehtäviin, 
puutavaravarastojen ja metsävahinkojen inven
t ointeihin, kulontorjuntaan ja kulotukseen . 

Käyttöalueen lisäämiseksi olisi : 

parannettava inventointi- ja suunnittelu
menetelmiä 

kehitettävä inventointiin ja suunnitte
luun tarvittavia laitteita 
lisättävä yhteistyötä yrityksen sisällä 
ja eri yritysten kesken . 

* * * * 
Metsähallituksen kehittämisjaosto on tehnyt 
mm . seuraav1a selvityksiä helikopterin käy
töstä : 

Helikopterin palontorjunt asäiliö . 1artti 
Hedemäki , Timo Heikkilä . Koeselostus 131/ 
1979 

Metsäpuiden taimien kuljetus Sikorsky
helikopterilla . Paavo Hokka , Tarmo Herra
nen. Koeselostus 116/1977 

Vesakontorjunta Sikorsky S- 55 B - helikop
teril la . Paavo Hokka , Tarmo Herranen . 
PM 15/77 

FERIC ON SELVITTÄNYT VETÄVIEN PERÄVAUNUJEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSIA 
PUUTAVARAN AUTOKULJETUKSESSA 

Ernst 1. Stjernberg, FERIC (Forest Engineering Research Institute of Canada ) 
Tec hnical Report No . TR-47 

Vetokitkan puute on puutavaran autokuljetuk
sen yleinen ongelma erityisest i talvella . 
Vetäviä perävaunuja käyttämällä vetokitkaa 
voidaan lisätä 100 %. 

Perävaunun pyöriin voima voidaan s iirtää joko 
hydros t aattisest i tai mekaanisesti . «ydro
staattinen voimans11rto soveltuu käytettä
väksi , kun vetokitkan l i säys on tarpeen ly
hyillä matkoilla alhaisella nopeudella ajet 
taessa . Mekaanista voimans11rtoa voidaan 
käyttää jatkuvasti kaikissa nopeuksissa . 
Kummatkin järjestelmät voidaan haluttaessa 
irro ttaa t o1m1nnasta . Hydros taattisista jär
jestelmistä mainittakoon suomalainen Sisu
nestemoottori , j oka on kehitetty erityisesti 
varsina1s1a perävaunuja varten . Nestemoot
tori asennetaan perävaunun pyöri in . Hydrau
lipumput saavat voimansa auton moottorista . 
Kehitteillä oleva , omalla moottorilla t o imiva 
järjestelmä soveltunee sekä varsina1s11n 
että puol iperävaunuihin merkistä riippumatta . 

Aiemmat kokemukset mekaanisista järj estel 
mistä osoittavat , että ne ovat teknisesti 
t o teutettavissa . Niiden käyttökelpoisuutta 
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puutavara-autoissa ja vaikutusta kuljetus
kustannuksiin ol isi selvitettävä pro totyypin 
avulla . 

FERICin selvityksessä esitellään seuraavat 
päätelmät: 

Teknisest i perävaunut on mahdollista va
rustaa vetävillä pyör illä . 
Käyttämällä vetäviä perävaunuja voidaan 
ajoneuvoyhdistelmän suorituskykyä paran
taa . 
Pelkästään kustannusten ja tuo ttavuuden 
perustee lla vetävä perävaunukalusto voisi 
olla taioudellisempi kuin tavanomainen 
perävaunukalusto . 
Vetäviä perävaunuja voidaan käyttää lähes 
kaikkiin puutavarankuljetuksiin sekä 
yleisillä että yksityisillä teillä . 
Vain valmistamalla ja testaamalla mekaa
nisella voimansiirrolla varustettua perä
vaunua voidaan varmistua sen käyttömah
dollisuuksista . 
Tällaisen pro t o tyypin valmistamiseksi ja 
testaamiseksi tulisi muodostaa projekti
ryhmä , jossa olisi edustet tuina käyttäjiä 
valmistajia ja FERIC . 
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The investigation results of Metsäteho and 
other research institutions are reviewed . 
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