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Yleistä Uruguaysta

• Oriental Republic of Uruguay, valtiomuoto tasavalta, naapureina Argentiina ja 
Brasilia, kieli espanja, valuutta peso

• Pinta-ala 17,6 milj. ha eli noin puolet Suomesta, toiseksi pienin Etelä-Amerikan 
valtioista

• Asukkaita 3,3 milj., joista 1,8 milj. pääkaupungin eli Montevideon suuralueella
• Maastonpiirteet tasaiset, loivasti kumpuilevat, korkein kohta 500 metriä mpy
• Maisemaa luonnehtivat silmänkantamattomat pelto- ja laidunalueet, pieniä 

puuryhmiä hyvin harvakseltaan
• Maatalous pääelinkeino 
• Maaperä viljava, ilmasto leuto (kaksi satoa vuodessa) 
• Tieverkko kohtuukuntoinen, rautateitä niukasti, meri-/jokikuljetuksiin hyvät 

edellytykset
• Yleinen infra vaikuttaa toimivalta, esim. tietoliikenneyhteydet kattavat ja toimivat
• Talous vakaampi kuin suuressa naapurissa (Argentiina)
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Viljelymetsät ja niiden hoito – yleistä

• Puuviljelmien perustaminen poliittinen päätös – taustalla metsälaki (1987), 
jolla varattiin 4,1 milj. ha karuimpia maita metsätalouskäyttöön

• Tähän mennessä perustettu n. 0,9 milj. ha puuviljelmiä. Niistä n. 80 % viljelty 
eukalyptuksella (E. grandis, E. globulus ja E. dunnii). Loput istutettu 
männyllä (Pinus taeda) 

• Paikallisväestö laiduntaa viljelmillä karjaa, kasvattaa mehiläisiä jne.,
metsäteollisuusyrityksillä jopa omaa karjaa

• Luonnonmetsiä vähän, vain 4–5 %. Ovat lähinnä matalakasvuista 
lehtipuustoa

• Viljelymetsätalouteen soveltuvan maan hinta tällä hetkellä 3 500–4 000 USD
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Taimituotanto – UPM

• UPM:n puuviljelmien taustalla alun perin Kymmenen ja Shellin yhteistyö
• Omia viljelmien 230 000 ha, lisäksi viljelmiä yksityismailla
• Kaksi taimitarhaa, kokonaistuotanto n. 35 milj. tainta/vuosi, mikä riittää

23 000–25 000 hehtaarin istutuksiin vuosittain

• Taimet kasvatetaan pistokkaista: juurrutus noin 40 päivää, seuraavaksi 
huonojen poistaminen ja taimien sievistäminen, lopuksi karaistuskasvatus

• Kasvatus tarhalla kestää 3 kuukautta – kasvatetaan 15 kloonia yhtä aikaa
• Taimien eloonjäänti juurrutusvaiheessa 50-80 %
• Valmis taimi on noin 25 cm pitkä
• Taimen hinta 25–35 c (USD) alkuperästä riippuen
• Päälajikkeet E. grandis ja E. dunnii. Uusia, tuottavampia ja kestävämpiä 

lajikkeita – kylmänkestävyys, kuituominaisuudet, saanto – jalostetaan 
kaiken aikaa
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Metsänuudistaminen ja kasvatus I

• Kiertoaika noin 10–11 vuotta eli hiukan pidempi kuin Brasiliassa (7–8 vuotta)
– Vanhimpia viljelmiä hakataan etuajassa ja uusitaan paremmilla lajikkeilla

• Uusi sukupolvi istutetaan valtaosin (85 %), vesoista tapahtuvaa uudistamista 
ei juuri käytetä. Pääsyynä parempien lajikkeiden käyttömahdollisuus

• Kokonaisuutena erittäin intensiivinen perustaminen ja kasvatus
• Tavoitteena uudistaminen pari viikkoa hakkuun jälkeen (käytännössä 

pidempi viive)
• Istutus mahdollista lähes vuoden ympäri. Kylmimmällä kaudella käytetään 

kestävimpiä lajikkeita. Istutukset tehdään pääasiassa elo-marraskuussa
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Metsänuudistaminen ja kasvatus II

• Uudistamisketju: 
– hakkuutähteiden auraus/maan kuohkeutus (30 cm)
– maanmuokkaus, muurahaisten kemiallinen torjunta, pintakasvillisuuden torjunta 

(glyfosaatti) ja lannoitus
– istutus yleensä manuaalisesti, mutta koneellistakin istutusta käytetään 

(maataloustraktori, äeslautaset, käsisyöttö – hienojakoisilla mailla ongelmia)
– istutustiheys 1 300 tainta/ha
– istutuksen jälkeen pintakasvillisuuden torjunta glyfosaatilla 1–2 kertaa 

ensimmäisenä vuonna

• Perustamiskustannukset noin 1 500 USD/ha
• Taimikon pituus 1. vuoden jälkeen noin 3 metriä
• Työvoiman saatavuudessa esiintyy ongelmia
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Puunkorjuu
• Koneyrittäjät omistavat valtaosan koneista, teollisuudella myös omia koneita
• Käytetään pelkästään uusia koneita, yrittäjä voi valita muutamasta 

tunnetusta merkistä ja konetyypistä
• Koneiden käyttötunnit ovat suuria, yli 4 000 tuntia vuodessa
• Koneiden huolto on keskitetty ja järjestetty työmaalle
• Tyypilliset hakkuukertymät ovat 200–400 m3/ha
• Katkontapituuksia on vähän: 6,5 m ja 4,8 m (MdP) / 7,2 m ja 5 m (UPM)
• Kuorinta on lisätyövaihe, joka pienentää korjuun tuottavuutta noin 30 %

• Kohteet pystymitataan ennen hakkuuta, jolla tarkennetaan metsä-
inventointitietoja. Urakoitsijat hyödyntävät tietoja työn suunnittelussa. 
Hakkuukonemittausta käytetään lähinnä ennakkomittauksen kontrollina

• Puukauppamaksut yksityisille metsänomistajille perustuvat 
tehdasmittaukseen. Puutavaran mittausmenettelyt ovat pelkistettyjä eikä 
niitä kontrolloida ulkopuolisten toimesta
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Kaukokuljetus ja tehdasvastaanotto

• Kaukokuljetusmatkat ovat pitkiä
– omilta plantaaseilta keskimäärin 240–260 km ja yksityismailta jopa 400 km

• Kuormakoko on 28–35 m3. Kuljetusmaksut perustuvat tonneihin
• Puumäärät mitataan kuljetusten suunnittelua varten pinomittauksena
• Kuormat mitataan lastausvaiheessa tonneina ylikuormien estämiseksi
• Sadesää pysäyttää kuljetukset metsäteillä, koska tiet ovat hyvin 

kevytrakenteisia ja maapohja hienojakoinen
• Tavoitteena on, että puutavara kuljetetaan tehtaalle 110 vuorokauden 

kuluessa hakkuusta. Puutavaran annetaan kuivaa tienvarressa muutamia 
kuukausia kosteuden pienentämiseksi

• MdP:llä on käytössä myös neljä proomua, joilla puuta kuljetetaan merta 
pitkin Uruguayn itäosista. Lastin koko on 500 000 m3

• Alkuperät pidetään erillään tehdasvastaanotossa, paino-otantamittaus
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Sellun tuotantolaitokset – Fray Bentos

• Tehdas käynnistyi vuonna 2007 (Botnia), siirtyi UPM:lle vuonna 2009
• Tuotantokapasiteetti 1,1 milj. tn/vuosi, kapasiteettia ollaan nostamassa 

1,3:een tonniin (uusimmat sellutehtaat maailmalla 1,7–2,0 milj. tn)
• Markkinasellua valtaosin Kiinaan ja lisäksi lähinnä Eurooppaan.

Tuotetaan vain yhtä sellulajia, paalaus voi vaihdella
• Erittäin tarkka ympäristömonitorointi, päästöt noin 1/3 ohjearvoista
• Puunkäyttö noin 12 000 m3/vrk eli 350 kuormaa/vrk. Keskikuljetusmatka 

240 km. Hakekasoissa noin 3,5 päivän haketarve
• Puun vastaanoton tietojärjestelmät on tehty pääosin itse
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Sellun tuotantolaitokset – Montes del Plata

• Suomalais-Chileläinen yhteisyritys (Stora Enso ja Arauco)
• Punta Pereira –projektissa rakennetaan 1,3 milj. tonnin sellutehdas. 

Käyttöönotto 2014 tavoitteena. Rakentaminen viivästynyt lakkojen takia. 
Rakennustöissä yli 4000 työntekijää, ammattiliitot vahvistaneet otettaan

• Tehdas sijaitsee Uruguay-joen suistoalueella, meren/joen rannalla.
Tehdasta ei ole vastustettu lainkaan ympäristöperustein 

• Tehdasprojektiin sisältyy hyvin merkittäviä kuljetusväylien ja muun infran 
rakennustöitä alueella

• Tehtaan logyard –toiminnot on järjestetty urakoitsijaperusteisesti
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Johtopäätöksiä I

• Vakaa yhteiskunta ja sen panostukset metsätalouden edellytyksiin 
olennainen perusta menestykselle

• Puuviljelmiä perustettu nopeaan tahtiin ja lisäpotentiaalia vielä runsaasti
• Hyvät kasvuolosuhteet pystytään hyödyntämään tehokkaasti. 

Metsänuudistaminen erittäin intensiivistä. Kemiallisella torjunnalla 
keskeinen merkitys

• Puunkorjuu viritetty tehokkaaksi, mihin isot käsittely-yksiköt, avohakkuut, 
helpot maasto- ja sääolosuhteet sekä pelkistetyt katkonta- ja lajittelu-
periaatteet antavat hyvät edellytykset. Koneiden käyttöasteisiin kiinnitetään 
erityistä huomiota – vuotuiset käyttötunnit noin kaksinkertaiset 
suomalaisiin koneisiin verrattuna

• Viljelmät verraten kaukana tehtaista. Kuljetusväylät eivät mahdollista 
ainakaan nopeaa kaukokuljetustehokkuuden nostamista
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Johtopäätöksiä II

• Tehdasvastaanotossa ja -käsittelyssä ovat käytössä modernit ison 
mittakaavan menetelmät

• Puuhuollossa hyödynnetään tehokkaasti viljelymetsätaloudesta muualla, 
esim. Brasiliassa, saatuja kokemuksia. Uudet tehtaat mahdollistaneet 
toimintamallien tehokkaan järjestämisen ”puhtaalta pöydältä”, ilman 
aiempia rajoitteita ja uutta tekniikkaa hyödyntäen. Yritysten palveluksessa 
oleva paikallinen henkilöstö hyvin koulutettua ja motivoitunutta

• Työvoiman saatavuus ja kustannusten nousu mahdollisia kilpailukyvyn uhkia 
tulevaisuudessa

• Kolmannen sellutehtaan rakentaminen lähemmäksi raaka-ainelähteitä on 
nostettu hiljattain esille
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Tyypillistä pampaa eli aroaluetta
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Karjatalous on keskeinen elinkeino
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UPM:n uusi Santanan taimitarha 
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Pistokkaiden istutusta
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Pistokkaat kastellaan kunnolla
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Taimia lajitellaan – pistokkaista juurtuu 50–80 %
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2 kuukauden ikäisiä taimia
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Taimia karaistumassa
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Taimet valmiina lähtemään tarhalta
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Hakkuutähteet aurataan sivuun ja maa kuohkeutetaan 
ennen istutusta
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Kasvua edistetään lannoittein ja pintakasvillisuus 
torjutaan kemiallisesti

2/2014           7.3.2014 24Hämäläinen, Räsänen & Strandström



www.metsateho.fi

Metsätehon tuloskalvosarja 

Istutus pyritään koneellistamaan
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Vastaistutettu eukalyptuksen taimi
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Uusi eukalyptussukupolvi aloittaa kasvunsa
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Eukalyptuslajike ja jalostus vaikuttavat huomattavasti 
puuntuotokseen  
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Metsänkasvatusta ja karjataloutta rinta rinnan
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Eukalyptusmetsää
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Eukalyptusmetsää
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Eukametsä varttuu hakkuukypsäksi 10–11 vuodessa
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Luonnonmetsiä 4–5 % pinta-alasta
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Luonnon metsässä

2/2014           7.3.2014 34Hämäläinen, Räsänen & Strandström



www.metsateho.fi

Metsätehon tuloskalvosarja 

Puunkorjuuta
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Puunkorjuuta
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Puunkorjuuta
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Puunkorjuuta
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Hakkuupäällä hoidetaan myös puiden kuorinta 
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Korjuujäljen tarkastelua
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Korjuutyömaat ovat suuria ja olosuhteet helpohkot
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Huolto on työmaan laidalla, kuljettaja saa keskittyä 
kokonaan korjuuseen

2/2014           7.3.2014 42Hämäläinen, Räsänen & Strandström



www.metsateho.fi

Metsätehon tuloskalvosarja 

Esimerkki jätehuollon järjestämisestä

2/2014           7.3.2014 43Hämäläinen, Räsänen & Strandström



www.metsateho.fi

Metsätehon tuloskalvosarja 

Puutavaran kuljetusta
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Esimerkki kuljetusten ohjaus- ja seurantajärjestelmästä
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UPM:n Fray Bentosin sellutehdas
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UPM:n Fray Bentosin sellutehdas
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Tehdasaluetta ja ympäröiviä viljelysmaita
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Uruguay-joen ylittävä silta – vastarannalla Argentiina
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Tehtaan ympäristövaikutuksia seurataan tarkasti
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Vuonna 2014 käynnistyvä Montes del Platan sellutehdas
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Puutavaraa varastoidaan tilapäisesti lähipelloille
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Yrittäjät harjoittelevat jo toimintaa tehdasalueella
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Puutavaraa tehtaan kentällä
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Teollisuuden Metsänhoitajien retkeläiset F. Bentosissa
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