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ENERGIA- JA SELLUHAKEASEMA, 
TULEVAISUUDEN METSÄTÄHTEEN 
TALTEENOTTOJÄRJESTELMÄ? 

Esko Mikkonen 

Pohjoisruotsalaisen Västerbottenin läänin 
kehittämisrahaston käynnistämänä Ruotsissa 
on ryhdytty kehittämään uudentyyppistä met
sätähteiden talteenotto·- ja käsittelyjärjes
telmää. Kehittämisprojektissa ovat olleet 
mukana Domänverket (Ruotsin metsähallitus) , 
metsäteollisuusyrityksistä MoDo, SCA (Svenska 
Cellulosa AB) ja Västerbottens Skogsägare 
sekä Lyckselen kunta . Ruotsin valtio tukee 
hanketta 50 %:n avustuksella. Projekti käyn
nistyi vuonna 1980 ja valmis tuu vuoden 1982 
alkupuoliskolla . Hankkeen kokonaiskustan
nukset ovat noin 9 . 6 milj. kruunua. 

Hankkeen tarkoituksena on kehittää sellaisia 
metsätähteen korjuu- ja talteeno ttomenetel
m1a, jotka soveltuvat tavanomaisen puunkor
juun yh teydessä käytettäviksi. Synt yvä raaka
aine käsitellään suurten lämpökeskusten tai 
teollisuuden käyttöön soveltuvaksi poltto
aineeksi. 

Hanke toteutettiin neljässä vaiheessa : 

1 Kokopuumenetelmien soveltaminen poltto
hakkeen korjuuseen ja vertailu tavanomai
sen puunkorjuun jälkeen tehtävään metsä
tähteiden korjuuseen: 

osa- ja kokopuumenetelmien kokeilut 
kantojen, oksien ja latvusten korjuun 
kokeilut käsittelyasemalla 
nippuina tapahtuvan karsinnan kokeilut 
metsässä 
poltto- ja selluloosahakkeen teko ja 
lajittelu 

2 Hankkeen vaatima kone- ja laitekehittely 

metsätähteen tiivistämislaitteet 
nippukarsimalaitteet 
hakkeenmurskauslaitteet ja seulat 
kantojen puhdistaminen maa-aineksista 
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3 Ensimmäisen ja toisen vaiheen perusteella 
laadittava systeemikuvaus ja koelaitoksen 
suunnittelu 

4 Metsätähteen vastaanottamiseen, mittauk
seen, karsintaan ja murskaamiseen sovel
tuvan laitoksen rakentaminen . Koelaitos 
käsittelee metsätähteet energiantuotan
toon sopivaan muotoon sekä tuottaa teol
lisuudelle sopivaa haketta latvoista ja 
pienpuusta . Koko projekti liittyy olen
naisesti Lyckselen kunnan kaukolämpölai
tosten kehittämissuunnitelmiin. 

Helmikuun 1982 loppuun mennessä koelaitos 
oli sisäänajovaiheessa. 

Hankkeesta voidaan tehd ä mm . seuraavia pää
telmiä: 

* 

* 

* 

Västerbottenin läänistä saatavilla olevat 
metsätähteet olisivat noin kolmannes kai
kesta läänin lämpöenergian tuottamiseen 
tarvittavasta energiamääräs tä. Jos kan
toja ei käytetä selluloosan raaka-aineek
si ja ne ovat kohtuullisin kustannuksin 
korjattavissa, voidaan polttoainemäärä 
lähes kaksinkertaistaa. 

Läänin kiinteiden polttoaineiden huollon 
kannalta olennaisesti tärkeät metsätähde
määrät katsotaan voitavan korjata ainoas
taan soveltamalla korjuumenetelmät suur
metsät alouden nykyisin käyttämiin korjuu
menetelmiin . Edellytyksenä on myös , että 
energiahuolto puuraaka-aineen avulla ei 
vaaranna teollisuuden normaalia raaka
ainehuoltoa. 

Korj uumenetelmien soveltamisessa on py
ritty 

mahdollisimman vähiin työnvaiheisiin 
metsässä 
käyttämään nippu- tai joukkokäsittelyä 
mahdollisimman monessa vaiheessa 
kokeilemaan nippukarsintaa vaihto
ehtoisten toteutustekniikoiden avulla 
vertaamaan perinteisiä ja uusia kor
juumenetelmiä teknis-taloudellis-bio
logises ta näkökulmasta 
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Korjuun tuloksista mai nittakoon: 

Osapuut voidaan käsitellä ja metsätäh
teet kerätä nykyis iin me t säkoneisii n 
liitettävien suhteellisen yksinkertai s 
ten lisälaitt eiden avulla. 

Koko biomassaa kohti korjuukustannuk
set tienvarteen laskettuna ovat 120 -
240 kr/kuiva- ainetonni. 

Eri menetelmillä saadaan talteen raa
ka-ainetta seuraavasti : 

kokopuumenetelmät 

tavaralajimenetelmä t 

osapuumenetelmät pääte
hakkuissa 

osapuumenetelmät har-

75 % 

56 II 

83 II 

vennuksissa lähes 100 " 

Harvennuksissa ja pienipuustoisissa 
päätehakkuissa osapuumenetelmät arvi
oidaan selvästi muita menetelmiä pa
remmiksi. 

Kaukokuljetuksesta mainittakoon: 

N~kykalustolla voidaan päästä 140 
m :n eli 26 - 28 tonnin kulje t uskykyyn . 

Ajoneuvo voidaan varustaa kaikkien ta
varalajien käsittelyyn soveltuvilla 
laitteilla . 

Kuljetuskustannusten arvioidaan olevan 
50 km:n kuljetusmatkalla 57 kr/kuiva
a inetonni. 

* Koeterminaali on toiminut tyydyttävästi. 
Vaikeuksia on ollut lähinnä syoton ja 
murskaimen toiminnassa . Hakkeen laadussa, 
mm . tuhka- ja tikkupitoisuudessa, on jos
sai n määrin toivomisen varaa. 

* Öljye kvivalenttitonnia (tae) vastaavan 
energiamäärän tuottamiskustannukset metsä
t ähteestä markkinoiden vaatimukset huomi
o on ottaen ovat noin 850 - 900 kr. Ras
kaan polttoöljyn hinta Lyckselessä on 
1 650 k r / tonni. 

* Vaikka laskelmiin s i sälty isikin virhear-

Pohjois- Ruotsin alueella on useita vastaa
vanlaisia terminaalihankkeita suunnitteilla 
ja niitä ryhdyttäneen toteuttamaan, jos tä
män terminaalin antamat kokemukset ovat riit
t ävän myönteiset. 

LÄHDE Anon . Projektet Västerbottensterminal. 
Konekirjoitettu projektiraportti. 198L 
Tumfor AB . Osoite: Kungsgatan 42, 
90245 UMEÄ, Sverige 

KANNON KORKEUS PÄÄTEHAKKUISSA 

Markku Mäkelä 

Metsäteho on tutkinut sekä hakkuumiehen että 
koneen kaatamien puiden kantojen korkeuksia 
päätehakkuuleimikoissa . Mittauksin selvi
tettiin "kannon korkeus" eli alimman mahdol
lisen katkaisukohdan (yleensä ylin juuren
niska) ja todellisen katkaisukohdan ero. Met
sätehon mittaukset suoritti kaikissa kohteis
sa sama henkilö, joten menetelmien vertailut 
ovat luotettavia; näkemyserot juurenniskan 
määrittämisessä ovat voineet sen sijaan vai
kuttaa absoluuttisiin mittaustuloksiin. 
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r a skaan polttoöljyn ja metsätähteellä tuo-
t e tun energian välinen marginaali näyt-
t ää riit t äv ä ltä hankkeen kannattavuuden 
t akaamisek s i. Muihin v a ihtoehtoisiin 
polttoa i ne i s iin, kuten kivihiileen t a i 
turpeeseen, verra ttuna marg inaalit l ien e 
vä t selv äs t i pien emmät. 

Lyckse lessä tot eutettua hanketta voidaan pe
rustell a myös yhteiskuntataloudelli sesti. 

Pr o j ektin johto onkin ehdottanut, e tt ä t e rmi
naal i a r y hdy t ään mi t ä pikimmin t äys i määr äi
ses t i hyödyn t ämään . 
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Kuva 1. Kannon korkeuksien riippuvuus puun läpimitasta · 



Tutkitut menetelmät olivat hakkuumiehen suo
rittama erilliskaato kesällä ja talvella 
(pehmeää lunta palstalla 40 cm ja puiden ty- ~ 
vellä 20 cm) sekä kaato prosessoriin asenne
tulla Hultdin-kaatopäällä samoin kesällä ja 
talvella (kovaa lunta palstalla 43 cm ja 
puiden tyvellä 25 cm). Mitattu aineisto kä
sitti kaikkiaan 371 kantoa. 

Kesäaikana ei mittaustulosten mukaan ollut 
olennaisia eroja hakkuumiehen ja koneen suo
rittaman kaadon välillä. Kannon korkeus 
pienentyi rungon koon kasvaessa (kuva 1) . 
Keskimääräinen kannon korkeus oli runsaat 
3 cm . Oikealta kohdalta (kannon korkeus = 
0 cm) hakkuumies katkaisi keskimäärin 53:ssa 
ja kone 59 %:ssa tapauksista . Oikean katkai
sukohdan osuus kasvoi kummassakin mene tel
mässä rungon koon kasvaessa . 

Talvella lumessa hakkuumies katkaisi puut 
keskimäärin matalampaan kantoon (7 cm) kuin 
kone (10 cm) . Hakkuumiehen osalta kannon kor
keus madaltui rungon koon kasvaessa. Kone
kaadossa puolestaan sekä pienet että isot 
kannot jäivät korkeiksi. Hakkuumies katkaisi 
oikealca kohdalta keskimäärin 34 %:ssa, kone 
vain 6 %: ssa tapauksista . 

Koneellisessa kaadossa -kaatolaitteen rakenne 
voi vaikuttaa kannon korkeuteen etenkin lu
men aikana . Tutkittu Hultdin-kaatopää riip
puu kuormaimen päässä. Tällaisen laitteen 
painaminen kovan lumen lävitse puun juurelle 
on vaikeaa. Puomiin kiinteästi asennettu 
kaatolaite sen sijaan on helpompi painaa lu
men lävitse aivan puun tyvelle. 

UUTTA MAANMUOKKAUSKALUSTOA 

Simo Kaila 

Maanmuokkauksessa on meillä vallinnut kaksi 
erillistä, vakiintunutta linjaa : auraus ja 

( lautasauraus eli äestys . Muokkauslaitteiden 
valmistajat ovat erikoistuneet jompaankum
paan, ja kehittelytyö on edennyt asteittain, 
vanha~ toimint a periaatteen pohjalta. Käy ttö
alueet ovat vakiintuneet siten, että auroja 
käytetään Pohjois- ja Itä- sekä lautasauroja 
Etelä- ja Länsi-Suomessa. Muokkauslaitteet 
soveltuvat hyvin alueiden keskimääräisolo
suhteisiin . Muokkauksessa ei kuitenkaan ole 
voitu aina ottaa huomioon uudistusalojen 
eroja. 

Teoreettisissa tarkasteluissa on toisaalta 
jatkuvas ti korostettu , että erityisesti hie
nojakoisilla maalajeilla tulisi muodostaa 
viljelykohdiksi kohoumia ja että eri maa
pohjilla tarvittaisiin erilaista muokkaus
jälkeä . 

Viime vuoden loppupuolella esiteltiin kaksi 
uutta maanmuokkauslaitetta. L . Marttiinin 
uusi AKLM-monitoimiaura kykenee tavanomaisen 
palleaurausjäljen lisäksi tekemään myös lau
tasaurauksen kaltaista jälkeä . Se on jonkin 

Kuva 2. L. Marttiini-Yhtymän valmistama AKLM
monitoimiaura . Valo k. L. Marttiini -Y htymä 

verran pitempi ja painavampi kuin KLM- 240-
aura . Auran vantaassa on nivel ja työsylin
teri, joka kääntää terän äestys- tai auraus
asentoon. Sen avulla voidaan myös irrottaa 
uponnut vetokone . Aurassa on lisäksi hyd
raulisesti ulostyönnettävät terät "äestys
käyttöä" varten (kuva 2). Prototyyppi oli 
heinäkuun puolivälistä marraskuun alkuun 
me tsähallinnon Perä- Pohjolan piirikunnan käy
tössä, ja koneyksikkö muokkasi noin 700 ha . 

TTS - mätästäjä on hydraulipainotteiseen TTS-
35 H - lautasauraan asennettava lisälaite , 
joka tekee kivennäismaakasaumia lautasauran 
vakoihin. Mätästäjä asennetaan TTS- 35 H 
-lautasauran lautasvarsiin . Lait teessa on 
poikittaiset lautaset, jotka jättävät kasaa
mansa maan mättäiksi säädettävissä olevin 
välein edellä kulkevien muokkauslautas ten 
tekemiin vakoihin . Mätästyslautasten ·suunni
kasripustuksen ansiosta j ättöliike on tar
koituksenmukainen, ja mättäät pysyvät hyvin 
koossa . Laite painaa 2 x 800 kg (kuva 3) . 

Kuva 3. Työtehoseura r. y:n valmistama TTS- ätästäjä. 
Valok. Metsäteho 
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METSÄTEHON KOULUTUSTILAISUUKSIA 
SYKSYLLÄ 1982 

Syyskauden koulutustilaisuudet ovat pääasi
assa opintopäiviä, jotka on lähinnä tarkoi
tettu jäsenyritysten kyseisistä toiminnoista 
vastaaville erikoishenkilöille. 

Koulutuksen opintopäivät 
31.8. - 1.9.1982, Hotelli Tampere, Tampere 

Pääteema : Sisäisen tiedotuksen organisointi 
yrityksen metsäosastolla 

Opintopäivillä käsitellään sisäisen tiedotuk
sen organisointia erityyppisissä ja -kokoi
sissa yrityksissä käytännön esimerkein. Päi
villä analysoidaan tiedotuslehtiä ja keskus
tellaan henkilöstön kouluttamisesta tiedot
tamaan. Tutustutaan metsäalan ulkopuolisen 
yrityksen sisäiseen tiedotukseen. 

Opintopäivät on tarkoitettu metsäosastojen 
koulutus- ja tiedotushenkilöille. 

Metsänhoidon opintopäivät 
14. - 15.9 . 1982, Rantasipihotelli Aulanko, 

Hämeenlinna 

Pääteema: Metsänkasvatus ja puun laatu 

Opintopäivillä käsitellään eri toimien vai
kutusta puun laatuun metsän kasvatuksessa 
sekä pystykarsinnan, metsänjalostuksen ja 
metsikön perustamisen ratkaisujen merkitystä 
puun laadulle . 

Tietojenkäsittelypäivät 
12 . - 13 . 10 . 1982 Hotelli Rosendahl, Tampere 

Pääteema: Tie tojenkäsittelyjärjestelmien 
taloudellinen kannattavuus ja t o i
minnanohjausjärjestelmät kenttä
organisaatiossa 

Opintopäivillä perehdytään yritysesimerkkejä 
käyttäen tietojenkäsittelyjärjestelmien ke
hittämisen taloudellisiin perusteisiin sekä 
käydään läpi keskeisiä kenttäorganisaation 
toiminnan ohjausjärjestelmiä . Järjestelmien 
atk-toteutus ja käytettävyys arvioidaan työ
ryhmissä. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

UUTTA KOULUTUSAINEISTOA 

Puutavaran autokuljetus 

Elokuva antaa yleiskuvan puutavaran autokul
jetuksesta ja sen merkityksestä nykyaikai
sessa puunhankinnassa . Elokuvassa esitetään 
kuormauspaikkaolosuhteet ja -vaatimukset, 
tiestö, kuljetuskalusto ja sen kehittyminen 
sekä seurataan puutavaran ajoa uittoon, rau
tatielle ja suoraan käyttöpaikalle. 

Elokuvan kesto on 15 min. Se on kuvattu 16 
mm:n filmille ja varustettu magneettisella 
äänellä . 

Metsäkonekatsaus 1981-1982 

Elokuvassa esitetään seuraavat koneet: Finko 
50 -kuormainprosessori, Lokomo 919/750 -pro
sessori, Kockums 822 GP -prosessori, Makeri 
33 T -harvesteri, Bruunett Maxi 858 FS -kaa-
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to-juontokone, Bruunett Maxi 858 F -kuorma
traktori, Norcar HT- 440 -kuormatraktori. 

Elokuvan kesto on 15 min. Se on kuvattu 
super 8 -filmille ja mukana seuraa oheisvih
ko, jossa on koneiden t ä rkeimmä t tekniset 
tiedot. 

Lännen Tehtaat Oy: ltä saatavissa 
Paperpot-elokuva 

Elokuvassa esitetään koko Paperpot-ketj u tar
halta metsään . Elokuva on kuvattu vuonna r 

1981 super 8 - filmille . Kuva on ilman ääntä 
eikä toistaiseksi ole varustettu oheisteks
tillä . 

Elokuvan lainausta tai mahdollista myyntiä 
hoi t aa Lännen Tehtailla mh . Martti Issakai
nen tai Päivi Aaltonen , puh . (938) 703 00 . 
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