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Kelirikkoaikaan hankintakelpoisten
leimikoiden puustamaksetaan hintalisiä.
Kausivaihtelu kasvattaa myös
toimihenkilökuluja.

Puunhankinnan kausivaihtelu
aiheuttaa metsäteollisuusyrityksille
vuosittain noin 600 miljoonan
markan lisäkustannukset. Näiltä
kustannuksilta voitaisiin välttyä
lähes täysin lisäämällä
kelirikkoaikaan kuljetuskelpoisten
teiden määrää niin, että kuljetukset
hoituisivat luotettavasti myös
keväällä ja kesällä. Tehtailla
varastoidaan kelirikon vuoksi liki 10
miljoonaa kuutiometriä puuta, joka
on viidennes vuosittain käytetystä
puumäärästä.

Kelirikon suhteellinen merkitys vaihtelee
alueittain. Tielaitoksen arvion mukaan
kelirikkoteiden poistaminen maksaisi
400 – 700 miljoonaa markkaa. Kohdistamalla perusparannukset niihin kohteisiin, jotka tuovat eniten metsiä ympärivuotisten hakkuu- ja kuljetusmahdollisuuksien piiriin, saadaan teiden
korjauksiin sijoitetut rahat nopeasti
takaisin säästyneinä kustannuksina.
Tielaitoksen kanssa ollaankin ryhtymässä kelirikkokohteiden poistamiseen
tähtäävään ohjelmaan heti, kun rahoitus
on kunnossa.

Metsäteollisuusyritykset ja
urakoitsijat joutuvat kelirikon vuoksi
investoimaan ylimääräiseen metsäkone- ja puutavara-autokalustoon, ja
kalustolle aiheutuu kalliita seisokkeja.
Puunhankinnan vuosikustannukset
ovatkin nyt 330 miljoonaa markkaa
korkeammat kuin ne olisivat tilanteessa, jossa hakkuut ja kuljetukset
voitaisiin toteuttaa käyttömäärien
mukaisesti. Varastointi kelirikkoaikaista puunkäyttöä varten aiheuttaa
260 miljoonan markan kustannuserän
varastointikuluina ja laatumenetyksinä.

milj. m3
7

Hakkuu

Puukuljetusten kehittäminen
vaatii järeitä toimia
Lainsäädäntömme antaa hyvät puitteet
kehittää puutavaran autokuljetuksia.
Raskaita ajoneuvoja koskeva
lainsäädäntömme ja itse luomamme
kuljetusympäristö ovatkin olleet huipputasoa. Kehittämistarpeita ja huolia on
kuitenkin ilmaantunut, sillä alemman
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Kotimaisen puun keskimääräinen kuukausittainen hakkuu ja puunkäyttö vuosina 1998 – 2000.
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tieverkon ylläpitoon kohdennetut
määrärahat ovat laskeneet huolestuttavasti. Tämä koskee sekä yleisen
että yksityisen tieverkon parannuksiin
kohdennettuja määrärahoja. Yksityisteillä muutos huonompaan on ollut
dramaattinen. Vuonna 1989 hyväkuntoisia yksityisteitä oli vielä 73 %,
mutta vuonna 1999 enää 27 %.
Puutavaran kuljetuskustannukset
nousivat viime vuonna 7 % ja autokuljetuksen kustannukset lähes 8 %.
Merkittävin syy tähän oli polttoaineen
hinnan nousu, sillä polttoaineen osuus
puutavaran kuljetuskustannuksista on
lähes 30 %. On myös muistettava, että
puutavaran matka metsästä alkaa
lähes aina autoilla. Nyt näyttää siltä,
että puutavaran kuljetuksille edullinen
ajanjakso on päättymässä ellei uusiin,
merkittäviin toimiin ryhdytä.
Paras keino nostaa autokuljetusten
tuottavuutta ja alentaa kustannuksia
on korottaa yhdistelmille sallittuja
kokonaispainoja. Kaluston kehittämisen lähtökohtana tulee olla, ettei
liikenneturvallisuus vaarannu eikä
tierasitus kasva. Kalustoinvestoinnit
vievät vain viidesosan tuottavuuden
noususta saatavasta hyödystä, ja
loput neljä viidesosaa jäävät eri
osapuolten käytettäväksi. Tällainen
hyötysuhde taitaa löytyä vain
kelirikkoteiden parannuksesta.
Samalla myös kuljetusten energiankulutus ja päästöt vähenevät.
Viime vuonna maahamme tuotiin
puuta kaikkiaan 13 miljoonaa
kuutiometriä, joista valtaosa Venäjältä. Tuontipuun käyttö on olennainen
osa Suomessa toimivan metsäteollisuuden toimintaedellytyksiä, ja sen
hankinnan kehittämiseen tulisikin
panostaa voimakkaammin. Nyt
tarvitaan erityisesti tuontipuun
kotimaan kuljetuksiin ja rajan
tuntumassa tapahtuviin operaatioihin
kohdistuvia selvityksiä ja
kehittämistoimia, sillä vaikka
rajaliikenteen seisokit ovatkin usein
otsikoissa, useimmat ongelmat ovat
yhä ratkaisematta.

Metsätiet, joita on rakennettu maahamme
noin 125 000 km, jakautuvat yksityisten
metsänomistajien, Metsähallituksen ja
metsäyhtiöiden maille.

Uusi metsätieohjeisto valmis

M

etsäteiden suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa
tarvittavat ohjeet on saatettu
ajan tasalle. Eri organisaatioiden ohjeet
on nyt koottu yksiin kansiin kattavaksi
tietopaketiksi. Uudessa metsätieohjeistossa käsitellään aiempaa laajemmin ympäristönsuojelua, teiden kantavuuskysymyksiä, vanhojen teiden perusparantamista sekä viranomais- ja lupa-asioita.
Ohjeistoa saa sekä kansiona että sähköisessä muodossa.
Tietopaketin tavoitteena on palvella
kaikkia metsäteitä rakentavia ja ylläpitäviä organisaatioita. Se on yhteenveto Metsähallituksen, metsäyhtiöiden ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion ohjeista,
ja siinä hyödynnetään lisäksi VTT:n kantavuustutkimuksia ja Tielaitoksen ohjeita.
Tarkistetut ohjeet korvaavat entiset
Metsähallituksen normit ja ohjeet Maaja metsätalousministeriön asetuksissa.
Toisin sanoen tiet, joille haetaan kestävän metsätalouden rahoitustukea, tulee
suunnitella näiden ohjeiden mukaan.
Ohjeiston on laatinut Metsäteho Oy yhteistyössä Metsähallituksen, Stora Enso
Oyj:n, UPM-Kymmene Oyj:n, Metsäliitto Osuuskunnan, Maa- ja metsätalousministeriön ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion kanssa.

Kätevä sähköinen versio
Metsätieohjeisto koostuu tekstiosasta
(100 s.), liiteosasta (50 s.) ja koulutuskalvojen kopioista (40 s.). Lisäksi pääkohdista on laadittu kalvosarja (100 s.) koulutusta varten. Metsäalan oppilaitoksille
uusi ohjeisto ja sen tueksi laadittu kalvosarja ovat tervetullutta oppimateriaalia.
Paketti sisältää runsaasti tietoa, joka soveltuu metsäteiden lisäksi muidenkin yksityisteiden rakentamiseen ja ylläpitoon.
Sähköisen version tekstiosa, liitepii-

rustukset, lomakkeet ja koulutuskalvot
ovat käytettävissä Word 97 -tiedostoina.
Sähköisen tietopaketin jakelu on nopeaa ja edullista ja sen päivittämiskynnys
on matalampi kuin painotuotteella.

Rakentamisen painopiste
perusparannukseen
Suomen tieverkoista lähes kolmannes,
eli noin 125 000 km, on metsäteitä. Uuden ohjeiston tavoitteena on tukea nykyisen metsätieverkon säilyttämistä toimintakunnossa ja uusien teiden rakentamista nykyisen kuljetuskaluston vaatimusten mukaisiksi. Teiden ikääntyminen ja kantavuusongelmat lisäävät jatkossa huomattavasti kunnostus- ja perusparannustarvetta.
Merkittävin muutos tien rakenteen
mitoituksessa on, että tien päällysrakennekerroksia on nyt vahvistettu routivilla
pohjamailla.Vanhoilla mitoituksilla ei käytännön kokemusten ja VTT:n laskelmien
mukaan saavutettu riittävää kantavuutta.
Rakentamisen painopiste on siirtymässä uusien teiden rakentamisesta vanhojen teiden perusparannukseen. Uusiakin teitä vielä varmasti tarvitaan, mutta
niiden rakentamista joudutaan jatkossa
perustelemaan entistä useammin eri sidosryhmille. Tien rakentajan on mm.
kyettävä osoittamaan, että ympäristöasiat ovat hallinnassa.
Tien rakentaminen on investointi,
josta odotetaan hyötyjä 20 – 30 vuoden
ajan. Taloudellinen kannattavuus voi
usein tuntua itsestäänselvyydeltä, mutta se tulee kyetä osoittamaan tarvittaessa myös kannattavuuslaskelmina. ■
Lisätietoja:
Metsäteho Oy
Tutkija Jouni Väkevä
Puh. (09) 132 5239, 040 530 7164
jouni.vakeva@metsateho.fi
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Konekehitys
– avain parempaan korjuujälkeen
Hyvä korjuujälki on metsänomistajien mukaan keskeisin tulevaisuuden korjuukoneille asetettavista
vaatimuksista. Korjuujäljen merkitys korostuu vaativissa korjuuoloissa: harvennushakkuussa ja
erityisesti pehmeällä maaperällä sekä turvemailla.

K

un korjuujälkeä pyritään kehittämään olemassa olevalla kalustolla, ovat avainasemassa kuljettaja
ja korjuun organisointi. Kone- ja laitekehityksen rooli taas korostuu mitä pidemmällä aikavälillä tilannetta tarkastellaan ja mitä suurempiin kehitysharppauksiin pyritään.

Todellinen pintapaine
syynä maastovaurioihin
Ajourien ja ajourapainaumien osuus
korjuun aiheuttamista tappioista kiertoajan aikana on 70 %. Lisäksi maan kantamattomuus edellyttää korjuun tarkkaa
ennakkosuunnittelua ja aiheuttaa lisäajanmenekkiä sekä korjuutyönjohdolle
että metsäkoneyrittäjälle. Korjuuajankohta on nyt otettava huomioon jo puukaupan yhteydessä.
Hakkuukone ei yleensä aiheuta pahoja maastovaurioita. Kuormatraktori
sitä vastoin tekee syviäkin ajourapainaumia ja katkoo juuria. Viimeisten 15
vuoden aikana koneiden omapainot ovat
nousseet huolestuttavasti 20 – 40 %
kuormankantokyvyn pysyessä ennallaan. Syitä painonnousuun ovat olleet
kestävyyden maksimointi ja ylikuormituksiin varautuminen. Etenkään harven-
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nuksille tarkoitetut koneet eivät saisi
enää ”lihoa”.
Nykyiset laskennalliset pintapaineet
eivät vastaa käytännön pintapaineita.
Käytännössä pintapaine vaihtelee työskentelyn aikana kuorman, kulkualustan
kaltevuuden, kääntymiskulman, kuormaimen asennon ja maaston esteiden
mukaan. Näitä todellisia pintapaineita
tulee pyrkiä pienentämään maastovaurioiden estämiseksi.
Harvennuksille 700-millisetkin renkaat alkavat olla liian leveät. Rengaspaineiden ajonaikaista säätöjärjestelmää
(CTI eli Central Tyre Inflation) käyttämällä voitaisiin pienempää pintapainetta hyödyntää vain pehmeissä maastokohdissa. Säätöjärjestelmän haittoina
pidetään laitteiston kalleutta ja monimutkaisuutta, mutta ruotsalaisten selvitysten mukaan järjestelmä olisi kuitenkin kannattava.
Kuormatraktoreita tulee kehittää
myös rakenteellisesti. Käyttämällä yksittäisiä pyöriä telien sijasta voitaisiin rakentaa esimerkiksi 3-akselinen kone,
jonka painojakauma olisi selvästi nykyistä parempi. Kuormatraktorithan ovat
kuormattuna aivan liian takapainoisia.
Ylikuormien ja siten ylimitoituksen pois-

tamiseksi koneet tulisi varustaa punnitusvaaoin. Vaa’an avulla kuorma voitaisiin aina myös maksimoida.
Ajonopeutta voidaan kasvattaa merkittävästi jousituksella sekä pitämällä
kuorma tai mieluummin koko kone suorassa sivusuunnassa. Heilunnan väheneminen pienentäisi myös ajon aikaisia
pintapaineita. Päätehakkuulla konetta
voisi ajonopeuden kasvattamiseksi myös
leventää 20 – 30 cm.

Koneen hallittavuus
yhteydessä puustovaurioihin
Koneiden oikaisu, eli se, että koneen etuja takapää eivät kulje samaa jälkeä, on
viime aikoina lisääntynyt. Käytettäessä
700-millisiä renkaita, kone voi vaatia
jopa metrin leveämmän ajouran verrattuna oikaisemattomaan, 600-millisillä
renkailla varustettuun koneeseen. Koneen etu- ja takapään kulkeminen samaa
jälkeä vähentäisi puiden ”pilkkoja” ajouran varrella.
Nykyisissä koneissa nivelakselin
kääntökulma rajoittaa ohjauskulman
45 asteeseen. Ketteryydessä siirryttäisiin aivan uudelle tasolle, jos perinteisen runkonivelen lisäksi käytettäisiin
jokapyöräohjausta. Rakenne on moni-

Havutuksella voidaan vähentää painaumien
muodostumista pehmeällä maaperällä,
mutta kaikkia juuristovaurioita – etenkin
kuusikossa – ei voida estää tälläkään tavalla.

mutkainen, mutta helpottaisi ajourasuunnittelua.
Suurin osa kuormatraktorin käyttöajasta on nosturityöskentelyä. Sen tehostamiseksi nosturin liikeratoja tulisi automatisoida, jolloin kuljettajan oppimistarve vähenisi. Nosturi olisi hyvä myös
vaa’ittaa, jotta kääntövoimaa riittäisi
kaikkiin työskentelysuuntiin. Näin nosturin hallinta paranisi ja tuottavuus lisääntyisi. Nostureiden ulottuvuudesta on
alettu tinkiä. Tähän ei kuitenkaan ole
varaa, jos halutaan työskennellä luontevasti 20 metrin ajouraväliä käyttäen –
uralta poikkeaminen kun aiheuttaa helposti puustovaurioita.
Kuormaintyöskentelyä tehostaisivat
myös pystysuunnassa nostettavat ja laskettavat pankot.

Työolosuhteet
vaikuttavat jaksamiseen
Näkyvyys on erittäin tärkeä asia – puunvalinta vaatii valoa. Pimeässä tehdyn
hakkuun jälkiä joudutaan ”parsimaan”,
mikä pienentää tuotosta. Huono näkyvyys lisää myös onnettomuusvaaraa,
alentaa suorituskykyä ja pakottaa kuljettajan hankaliin työasentoihin.
Valo on kohdistettava sinne, missä
sitä tarvitaan. Nosturipuomi tuleekin
varustaa aina latvavaloilla. Kaasupurkauslamput parantaisivat näkyvyyttä, mutta niiden käyttöönottoa rajoittavat kal-

liit hinnat. Yksi ongelma on ikkunoiden
likaisuus ja peilaaminen. Lasien puhtaanapito vie aikaa, eikä pimennysverhojen
läpi näe kuusen lahoa.
Tärinä ja heilahtelu väsyttävät. Tämä
vaikuttaa tarkkaavaisuuteen ja sitä kautta korjuujälkeen. Nykyaikaisimmatkin
tuolit vähentävät lähinnä vain korkeataajuista tärinää. Ohjaamotärinän vaimentamisessa käytetään metsäkoneissa
yhä kumityynyjä, kun kuorma-autoissakin ilmajousitus on arkipäivää. Ruotsissa tehdyssä ohjaamon aktiivivaimennuskokeessa tärinä ja heilunta vähenivät
50 – 60 %, vaikka koneen ajonopeus
nousi 10 %. Vielä parempi ratkaisu olisi
vaimentaa koko kone. Mukavamman
työympäristön lisäksi saataisiin joukko
muita etuja: kapeampi ajoura, vähäisemmät maastovauriot, suurempi kuljetustilavuus, parempi tuottavuus, pienemmät
rengaskulut ja joustavampi koneen hyödyntäminen.
Joissakin koneissa jo olevat kääntyvä ja vaa’itettu ohjaamo lisäävät työskentelymukavuutta. Niiden yleistymistä
ovat estäneet korkea hinta ja paino.
Kääntyvä ohjaamo sopisi kuormatraktoreihinkin. Vaa’ituksessa on suositeltavinta, että ensin saatetaan koko kone vaakasuoraan asentoon, sitten ohjaamo ja
kolmanneksi istuin. Jos vaaitus tehdään
vapaasti riippuvalla ohjaamolla, koneen
painopiste siirtyy väärälle puolelle ja

kone kaatuu herkemmin. Tämä ratkaisu vaatii myös enemmän tilaa.
Pitkien työvuorojen lopussa työtahti
hidastuu ja työn laatu heikkenee. Harvennushakkuussa suositellaankin, ettei työpäivän pituus ylittäisi 6 tuntia kuin ajoittain. Kerran tunnissa olisi pidettävä vähintään 5 minuutin tauko, ja jokaiseen
nosturin kiertoon tulisi sisältyä vähintään
3 sekunnin pituinen mikrotauko.
Tuottavuuden nostamiseen on aina
paineita, vaikka korjuujälki kärsii kiireestä jo nyt. Työtä tulisi helpottaa sopivalla rytmityksellä. Korjuri (yhdistelmäkone) tuo tähän hyvän mahdollisuuden,
koska työ sillä on vaihtelevampaa.

Kehitys on
tahdon asia
Metsäkoneissa on korjuujäljen osalta
vielä merkittäviä kehittämismahdollisuuksia. Korjuujäljen kehittäminen yhä
paremmaksi nostaa myös tuottavuutta.
Lisäksi se helpottaa korjuun organisointia mahdollistaen jopa ympärivuorokautisen ja -vuotisen työskentelyn yhä vaativammissa olosuhteissa vaarantamatta
silti kuljettajan terveyttä. ■
Lisätietoja:
Metsäteho Oy
Tutkija Kaarlo Rieppo
Puh. (09) 132 5237, 040 582 2287
kaarlo.rieppo@metsateho.fi

5

Metsänuudistamisen laadun määrityksessä ollaan tekemisissä vaikeasti miellettävien ja subjektiivisesti määritettävien muuttujien kanssa.
Puuston tiheyden tarkka määritys muutamien koealojen varassa on tosiasiassa ongelmallinen asia.

Metsänuudistamistöiden laatu
ei ole pelkkää estetiikkaa
Metsänviljelyn laatukriteerien määrittelyä mutkistaa pitkä ”asiakkuusketju”. Metsänviljely on välivaihe
metsänuudistamisessa, joka taas on puuntuottamisen välivaihe. Suunnitelmallisessa metsätaloudessa
”asiakkaalla” on ymmärrettävä metsien raaka-ainevalikoiman, muiden tuotteiden ja palvelujen käyttäjää.
Viljelytöiden tärkeimmät laatukriteerien olisi perustuttava tuotettavan puun määrään ja laatuun.
Lisäksi metsänviljelyn tulee täyttää lakisääteiset työturvallisuus- ja ympäristövaatimukset.

L

iiketaloudessa laatu tarkoittaa sitä,
että tuote tai palvelu vastaa asiakkaan tarpeita. Määritelmä on yksinkertaisen pelkistetty. Puhtaasti asiakkaan tarpeentyydytykseen pohjautuvat
laatukriteerit ovat helposti perusteltavissa
– laatu ei ole vaikea asia.
Metsänuudistamistöissä työn toteutustapa ei ratkaise tulosta, toisin kuin
teollisessa valmistusprosessissa, mutta se
luo osaltaan edellytyksiä tuloksen syntymiselle. Laatukriteerien tulee kuitenkin olla sellaisia, että ne ovat työn toteu-
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tuksen kautta selvässä yhteydessä taimikon tiheys- ja pituuskehitykseen ja puun
laatuun.
Uudistamistöiden laatumittauksissa
huomio tuleekin kiinnittää ensisijaisesti
kaikkein keskeisimmiksi arvioituihin tekijöihin eikä suuria ponnistuksia kannata uhrata toisarvoisten, esteettisluonteisten mittarien tarkkaan seurantaan.
Laatu- ja ympäristöjärjestelmien
myötä metsäteollisuusyritykset ovat alkaneet kehittää maanmuokkauksen, istutuksen ja raivaussahatyön laadun tarkkai-

lua. Yrityskohtaisista työohje- ja laadunvarmistusmenettelyistä on vähitellen pyritty siirtymään yhteisiin menettelyihin.

Maanmuokkauksen
laadunseurannan ohjeet
Maanmuokkauksen laadunseurannan
ohjeet työohje- ja laadunvarmistuslomakkeineen sisältyvät vuonna 2000 julkaistuun Maanmuokkauksen koulutusaineistoon. Ohjeet sisältävät suosituksia
henkilöstön ja koneenkuljettajien koulutukseen ja opastukseen, kuljettajan

työn itsetarkkailuun sekä pistokokeina
tehtäviin työnjäljen arviointimittauksiin,
joissa ovat mukana sekä urakanantaja
että koneenkuljettaja.
Mittauksessa tarkastetaan mm. työohjeet ja toteutuksen asianmukaisuus
sekä muokkausjälki. Lisäksi kiinnitetään
huomiota vesiensuojelu- ja ympäristönhoitokysymyksiin, säästettävään puustoon ja taimiin, maisemaan ja työturvallisuuteen.

Vastaava opas
myös metsänviljelyyn
Metsänviljelypuolella on saatu päätökseen vastaava opasprojekti, jossa olemassa olevat ohjeet ja hyväksi havaitut
käytännöt on koottu yksiin kansiin. Lisäksi hankkeessa kehitetään istutustiheyden määrittämistä laadunseurannassa.
Laadun tarkastus kohdistetaan mm.
menetelmien valintaan, taimien varastointiin, taimihuoltoon, istutusajankohtaan, istutustiheyteen, muokkausjäljen
hyväksikäyttöön ja istutuksen tekniseen
toteutukseen. Lisäksi arvioidaan ympäristökysymyksiä.

laadun tunnuksia. Todellisuudessa tiheyden mittaaminen on kuitenkin ongelmallista.
Työmaalta mitataan laatua tarkastettaessa normaalisti viisi koealaa, joiden
keskiarvo ei kuitenkaan kuvaa kovin tarkasti todellista tiheyttä. Tiheyden määrityksen tarkkuuteen vaikuttaa myös
puuston tilajärjestys. Istutuksessa muokkausjäljen hyvien viljelykohtien hyväksikäyttö on tärkeämpää kuin päätyminen esimerkiksi viiden prosentin päähän
tiheystavoitteesta. Mätästyksessä tiheys
määräytyy jo muokkauksessa, ja raivaussahatyössä tarkkaa tiheyden säätelyä
huomattavasti tärkeämpi seikka on jäävien puiden valinta.

Tulevaisuuden
näkymiä
Metsänhoito-organisaatioiden laadunhallinta edellyttää prosessien sisäisen suorituskyvyn mittaristojen kehittämistä. Mittareissa käytettävillä kriteereillä tulee olla
selvä yhteys tuotettavan puuraaka-aineen
määrään ja laatuun. Niiden on myös oltava numeerisesti määritettäviä.

Olosuhteiden ja tehtyjen toimenpiteiden yhteyttä tulokseen on vaikea ennustaa, eikä tätä kolmiyhteyttä ole tutkimuksissakaan kyetty kuvaamaan selkeästi.
Niin kauan kuin tarkempi tietämys näistä asioista puuttuu, on käytettävä mittareita, jotka ovat toimivia ja otaksuttavasti oikeaan suuntaan viittaavia.
Puuston tiheys – ainoita asioita, joka
voidaan helposti esittää numeroina – on
saanut tarpeetonta painoarvoa ja tullut
käsitellyksi puutteellisin tilastomatemaattisin perustein. Vaikka numeerisuuteen on pyrittävä, on siinäkin käytettävä harkintaa. Näyttää siltä, että metsänuudistamisen laadun määrityksessä ollaan toistaiseksi vaikeasti miellettävien
ja subjektiivisesti määritettävien muuttujien varassa. ■
Lisätietoja:
Metsäteho Oy
Erikoistutkija Simo Kaila
Puh. (09) 132 5232, 040 582 1614
simo.kaila@metsateho.fi

Työn laatu osaksi raivaussahatyön palkkaperusteita
Hiljattain päättyneessä Taimikon perkauksen laadun ja tuottavuuden seuranta
-tutkimushankkeessa kehitettiin työntekijäkohtaiseen tuottavuustavoitteeseen
perustuvaa raivaussahatyön palkkajärjestelmää, jossa palkkaperusteena käytetään tuottavuuden lisäksi myös työn
laatua. Tuottavuudelle asetettuja henkilökohtaisia tavoitetasoja seurataan pistokoemittauksilla.
Työn laadun määrittämiseksi samoilta koealoilta mitataan myös jäävää puustoa. Projektissa raivaussahatöihin kehitettiin samankaltainen työohje- ja laadunvarmistuslomakemalli kuin on maanmuokkauksessa ja istutuksessa. Laadun
tarkastus kohdistuu mm. perkausajankohtaan, käsiteltävän alueen rajaukseen,
kasvatettavan puuston varomiseen, jäävän puuston tiheyteen ja puulajivalintaan.
Ympäristöasioita käsitellään kuten muidenkin työlajien kohdalla.

Tarkalle tiheydelle
annettu liikaa painoarvoa
Istutustiheyden ja perkauksessa jäävän
puuston tiheyden mittaamiseen kiinnitettiin aiemmin paljon huomiota työn
laatua arvioitaessa. Olihan tiheys ainoita selkeästi numeroina ilmaistavia työn

Kulotuksen toteutuksen käsikirja
(METSÄTEHON RAPORTTI 105)

Metsähallituksen, Metsämannut Oy:n, Stora Enso Oyj:n, UPM-Kymmene Oyj:n ja
Yksityismetsätalouden Työnantajat r.y:n yhteisenä hankkeena on koottu kulotuksen
tekniikkaa ja menetelmiä käsittelevä aineisto, joka kattaa alueen perusteellisesti
ja on ajan tasalla. Aineisto on hankkeeseen osallistuneiden osakkaiden toimihenkilöiden saatavissa.
Aineisto käsittelee pelkästään metsänhoidollista kulotusta, ei järeämmän puuston polttoa monimuotoisuuden lisäämiseksi. Seuraavalle työkaudelle laaditaan
tiivistetty opas.
Lisätietoja:
Metsäteho Oy
Erikoistutkija Simo Kaila
Puh. (09) 132 5232, 040 582 1614
simo.kaila@metsateho.fi
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Simulaattorilla luodaan virtuaalitaimikko, jota voidaan kasvattaa ja
käsitellä ensiharvennusvaiheeseen asti.

Metsien käsittelyä ja käyttöä koskevat päätökset
perustuvat aina epävarmaan tietoon siitä, miten
puusto tulee kasvamaan ja kehittymään. Puuston
tilavuuden kasvuennusteiden lisäksi tarvitaan
ennusteita sen laadullisesta kehittymisestä ja
hiilen sitoutumisesta kasvavaan puustoon.

Taimikosta metsäksi minuutissa

Y

ksittäisen taimikkokuvion toimenpidevaihtoehtojen vertailu,
tilan metsien käytön suunnittelu
seuraavalle 10-vuotiskaudelle tai valtakunnan metsävarojen kehitysennusteiden laadinta ovat intensiivisyydeltään ja
vaikutuksiltaan erilaisia tapauksia. Silti
niissä kaikissa tarvitaan arvioita siitä,
millaisiksi metsät eri ominaisuuksiltaan
kehittyvät.
Kasvun ja kehityksen mallintaminen
on jo kauan ollut metsäntutkimuksen
suuria haasteita. Edistystäkin on tapahtunut, ja tutkimustulosten hyödyntämiselle käytännössä on avautunut uusia
näkymiä, kun malleja on liitetty erilaisiin käyttösovelluksiin. Tulosten hyödyntämiseen tähtää myös Metsätehon koordinoima hanke, jossa kehitetään simulaattoriohjelmaa taimikoiden kasvun
ennustamiseen yhdessä Metsäntutkimuslaitoksen ja Helsingin yliopiston
metsäekologian laitoksen kanssa.

Varhaiskehityksen
mallintaminen vaikeaa
Uuden puusukupolven perustamiseen ja
varhaiskehitykseen liittyy monia epävarmuustekijöitä, joiden vuoksi niiden mallintaminen ei ole helppoa. Vakiintuneitakin menetelmiä käyttäen metsänuudistamisessa tai laadullisesti halutunlaisen
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taimikon kasvattamisessa voidaan epäonnistua. Uudistamisvaihe on tärkeä.
Silloin muodostuvat taimikon rakenne ja
puulajisuhteet.
Vakiintuneen taimikon kasvua ja
kehitystä voidaan sen sijaan mallintaa
paremmin. Taimikon kokojakaumaa ja
puulajisuhteita voidaan säätää vakiintumisesta ensiharvennukseen kestävässä
vaiheessa perkauksilla ja harvennuksilla sekä ensiharvennuksen ajoituksella,
voimakkuudella ja poistettavien puiden
valinnalla. Puuston laadun muodostumiseen vaikutetaan juuri tässä vaiheessa.
Käytännön kasvatusoppien tueksi
tarvitaan myös laadun kehityksen mallintamista. Lehti- ja havupuiden erilainen kasvudynamiikka puuston kehityksen eri vaiheissa sekä erilaiset kasvatustiheydet voivat johtaa epätoivottuun
lopputulokseen tai turhiin käsittelyihin
tavoiteltaessa laadukasta puustoa.

Malleissa
on eroja
Taimikkosimulaattori-projektissa on
pyritty kokoamaan yhteen pakettiin
kaikki olennainen tieto taimikoiden kehittymisestä ensiharvennusikäiseksi
puustoksi. Käytännössä tämä tarkoittaa
lähestymistavaltaan erilaisten tilastollisten kasvumallien ja puiden elintoimin-

toja kuvaavien kausaalimallien yhdistämistä ja käyttämistä samassa simulaattorisovelluksessa. Tarkoituksena on valita aina sopivin ennustamismalli taimikon puulajisuhteiden, rakenteen ja uudistamistavan mukaan.
Tilastolliset kasvumallit perustuvat inventointi- ja seurantamittauksiin. Ne ovat
luotettavia ja tarkkoja, mikäli ennustettava taimikko vastaa mallien laadinnassa
käytettyä aineistoa. Tällä hetkellä simulaattoriin vietyjä tilastollisia malleja ovat
• puhdas kuusen viljelytaimikko
• viljelykuusikko ja aukkoja täydentävä
koivu
• vapautettu alikasvoskuusikko
• mänty-koivu-sekataimikko.
Lisäksi valmisteilla ovat mallit, joilla ennustetaan säästöpuiden ja reunametsän vaikutuksia mäntytaimikon kasvuun sekä kaksijaksoisen kuusi-koivusekataimikon kehitystä.
Hankkeen yksi kiinnostava osa on
puun elintoimintoihin perustuvien mallien kehittäminen käytäntöön soveltuviksi. Mallien ekofysiologinen lähestymistapa tarkoittaa puun kasvun laskentaa sen
hiilitaseen perusteella. Laskelmilla ennustetaan puussa tapahtuvaa hiilen tuotantoa fotosynteesissä, sen kulutusta hengityksessä ja jakautumista puun eri osiin.
Kehitteillä ovat männyn ja koivun mallit.

Nopeaa vaihtoehtojen
vertailua
Taimikoiden luominen ja kasvattaminen
on simulaattorilla nopeaa eikä käyttäjän
tarvitse huolehtia mallin valinnasta. Simulaattorilla voidaan tarkastella kasvatettuja taimikoita ja vertailla saman taimikon kasvatusvaihtoehtoja mm. puulajeittaisten pituus- ja läpimittajakaumien
sekä valtapituus- ja tilavuuskehityksen
suhteen. Taimikoiden käsittelyä varten
simulaattorissa on erilaisia perkaus- ja
harvennusvaihtoehtoja, joita käyttäjät
voivat tallentaa omien metsänhoito-ohjeittensa sisällöstä riippuen.
Yleisimmät mallit, joissa puita poistetaan reikäperkauksissa tai tavoiteltavien taimimäärien, puulajisuhteiden tai
pituusvaatimusten mukaan, on jo toteutettu. Haastavin vaihtoehto, jossa puuta
tulee vertailla sen naapuripuihin metsurin valintatilannetta simuloiden, on vielä kehitteillä. Perkauskustannukset lasketaan raivaussahatyön ajanmenekkifunktioiden ja käyttäjän määrittämien
työpäivän hintojen avulla.
Taimikkosimulaattori on luotu apuvälineeksi metsänuudistamisen ja taimikonhoidon kehittämisvaihtoehtojen vertailuun sekä niihin liittyvään koulutukseen. Kasvumallien kokoaminen toimivaksi paketiksi mahdollistaa niiden yhdistämisen jatkossa myös varsinaisiin
metsäsuunnittelun tietojärjestelmiin.
Hanke jatkuu vuoden 2001 loppuun.
Seuraavaksi ohjelman toimintoja kehitetään ja testataan ja siihen liitetään vielä uusia kasvumalleja. Hankkeessa mukana olevat osakkaat voivat tiedustella
testiversiota kokeilukäyttöön kesästä
alkaen. ■
Lisätietoja:
Metsäteho Oy
Tutkija Tapio Räsänen
Puh. (09) 132 5235, 040 582 2293
tapio.rasanen@metsateho.fi

Prosessimalli
metsänkäsittelyvaihtoehtojen
vertailussa
Metsien kehitystä ja käsittelyvaihtoehtoja on perinteisesti tutkittu
tilastollisten kasvumallien avulla. Uuden vaihtoehdon tarjoavat
metsien luonnonprosesseja kuvaavat mallit, jotka ottavat huomioon
myös ilmaston, puuston ja maaperän tärkeimmät metsän kasvuun ja
kehitykseen vaikuttavat rakenteet ja mekanismit. Prosessimallien
etuna on, ettei niiden käytön tarvitse rajoittua pelkästään kokeellisesti tutkittuihin tapauksiin. Tilastollisilla malleilla alueen puumäärien ja hakkuumahdollisuuksien kehitystä voidaan ennustaa
luotettavasti vain olosuhteiden ja metsänkäsittelymenetelmien
säilyessä ennallaan.

P

rofessori Seppo Kellomäen johtama Joensuun yliopiston tutkimusryhmä kehitti metsäalan tutkimusohjelman osahankkeena metsien
ainevirtoja ja kehitysdynamiikkaa kuvaavan prosessimallin. Hankkeessa
hyödynnettiin myös alan venäläistä asiantuntemusta. Impact-mallilla voidaan
ennustaa puustotunnusten sekä puuston ja maan hiili- ja typpimäärien kehitystä. Metsikkö koostuu sijainneiltaan määritetyistä puista, joiden latvukset ja juuristo kilpailevat keskenään.
Puun kasvua rajoittavat ilmasto, valoolosuhteet ja typen kierto.
Metsäteho osallistui prototyyppisovelluksen käyttöliittymän ja käsittelytoimenpiteitä koskevien osien määrit-

telyyn ja testiajoihin. Tavoitteena oli
verrata erilaisten uudistamis- ja käsittelymenetelmien vaikutusta puuston
ja maaperän hiili- ja typpivarastoihin.
Mallia testattiin mm. Metsätehon
mäntytaimikoista kerättyyn aineistoon. Kaikkien taimikoiden kasvupaikka oli VT (kuivahko kangas), ja
lähtöiäksi asetettiin 15 vuotta. Eri uudistamismenetelmien alkupuustoon
vaikuttivat Metsätehon taimikkoaineiston mukaiset viljavuuserot.

Kiertoajan pidentäminen
sitoo hiiltä
Yksittäisten metsiköiden käsittelyohjelmia kuvaavista käyristä ja tiedoista on
vaikea päätellä tulosten merkitystä käy-

9

tännön metsätaloudelle. Tulkintaa pyrittiin helpottamaan olettamalla, että männiköissä vallitsee normaalimetsärakenne. Toisin sanoen, metsäalueen VT-männiköissä kunkin vuoden pituisen ikäluokan alojen oletettiin olevan samoja.
Normaalimetsä-tilassa kasvavien
VT-männiköiden kiertoaikojen pidentäminen lisäsi keskimääräisiä hehtaarikohtaisia puustoon sitoutuneen hiilen ja typen määriä oleellisesti.
Maaperässä (sis. humuksen) hiilen ja
typen määrät olivat verraten riippumattomia kiertoajasta.
Kun kiertoaikaa lisättiin 20 vuodella, luonnonpoistumaa ei vielä esiintynyt
(kuva 1). Kuusikoissa tilanne oli muuten
sama, paitsi että niissä alkoi esiintyä
luontaista poistumaa kiertoaikoja pidennettäessä.
Metsätöiden päästöt laskettiin Metsätehon laskentamallin avulla. Kiertoajan pidentäminen alensi keskimääräisiä
vuotuisia pakokaasupäästöjä männiköillä noin 10 %. Vuotuiset ainespuun poistumat alenivat kiertoaikoja pidentäessä
melko vähän, mutta korjattavien runkojen järeys kasvoi merkittävästi, mikä selittää pienemmät päästöt. On kuitenkin
huomattava, että kyse oli Impact-mallin
testiajoista eikä vielä varsinaisesta tutkimuksesta.

Lisätietoja:
Metsäteho Oy
Erikoistutkija Vesa Imponen
Puh. (09) 132 5243, 040 582 1612
vesa.imponen@metsateho.fi

Joensuun yliopisto
Tutkija Sari Pitkänen
sari.pitkanen@forest.joensuu.fi
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Kuva 1. Normaalimetsä-tilassa olevien VT-männiköiden puustoon
keskimäärin sitoutunut hehtaarikohtainen hiilen määrä
uudistamistavoittain ja kiertoaikavaihtoehdoittain.

Malli soveltuu myös
harvennusohjeiden laatimiseen
Metsien ainevirtojen lisäksi prosessimallin avulla voidaan tarkastella erilaisten
toimenpideketjujen vaikutuksia puustotunnusten kehitykseen, puutavarakertymiin ja korjuukustannuksiin (kuva 2).
Mallia voidaan siis hyödyntää myös perinteisen metsikkösimulaattorin tapaan
esimerkiksi harvennusohjeiden laatimisessa. ■
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Kuva 2. Kylvetyn VT-männikön harvennusohjelma. Simulointi aloitettiin
15 vuoden ikäisestä metsiköstä ja puustoa kasvatettiin tästä ajanhetkestä 65 vuotta (vaaka-akseli).

Puunhankinnan kalusto
ja sen työmäärät 1999
Metsäteho selvitti puunhankinnan käytössä vuonna 1999 olleen kaluston ja sen työmäärät.
Vuoteen 1994 verrattuna hakkuukoneiden määrä on kasvanut ja kuormatraktoreiden säilynyt ennallaan.
Metsäkoneiden työmäärissä ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Puutavara-autojen lukumäärä on
ennallaan, mutta kuljetetut puumäärät ovat kasvaneet ja kuljetusmatkat pidentyneet.

S

elvitys toteutettiin urakanantajille suunnattuna kyselynä. Kaluston ominaisuuksia koskevia tietoja täydennettiin ajoneuvorekisterin tiedoilla. Vastaava selvitys tehtiin viimeksi
vuoden 1994 tilanteesta.

Metsäkoneiden
työmäärät ennallaan
Kyselyyn saatiin vastauksia 1 157 hakkuukoneesta ja 1 314 kuormatraktorista. Korjurina (yhdistelmäkone) tilastoon
ilmoitettiin 17 konetta. Hakkuukoneiden määrä on lisääntynyt selvästi vuoteen 1994 verrattuna. Niiden työmäärä
on kaikilla koneilla säilynyt keskimäärin ennallaan. Yli yhdeksän kuukautta
vuodessa työskentelevien koneiden työmäärät ovat laskeneet samalla kun harvennusten osuus on kasvanut.
Kuormatraktoreiden määrä on lisääntynyt vain vähän eikä niiden työmäärissä ole tapahtunut suuria muutoksia. Työmäärällä painotettu keski-ikä oli
vuoden 1999 lopussa hakkuukoneilla
3,06 vuotta ja kuormatraktoreilla 3,85
vuotta. Kolme valtamerkkiä, Timberjack,
Ponsse ja Valmet, hallitsevat metsäkonemarkkinoita. Niiden yhteenlaskettu
osuus oli hakkuukoneissa 80,4 % ja
kuormatraktoreissa 87,8 %.

Puutavara-autojen
kuljetusmatkat pidentyneet
Kyselyyn saatiin vastaukset 1 158 puutavara-autosta. Autojen lukumäärässä ei
ole tapahtunut merkittäviä muutoksia,
mutta työmäärät ovat kasvaneet selvästi

vuodesta 1994. Kuljetusmatkojen selkeän pitenemisen vuoksi autokohtaiset kuljetussuoritteet ovat nousseet selvästi.
Vuoteen 1994 verrattuna yhä suurempi osa autoista toimii kahdessa vuorossa. Työvuorojen lukumäärä on jo keskimäärin 1,9 vuoroa / päivä. Puutavaraautojen suosituin merkki oli Volvo 38,3 %

osuudellaan. Sisun osuus oli 29,4 %,
Scanian 19,9 % ja Mercedes-Benzin 11,1 %.
■
Lisätietoja:
Metsäteho Oy
Tutkija Heikki Alanne
Puh.(09) 132 5238, 040 560 1968
heikki.alanne@metsateho.fi

Taulukko 1.
Hakkuukoneiden työmäärät ja harvennusosuudet yli 9 kk/vuosi työskentelevillä koneilla.

Työmäärä, m3 /vuosi
Kaikki
33 466
Pienet koneet
11 759
Yleiskoneet
29 975
Isot yleiskoneet
42 195

Harvennusosuus, % kuutiomäärästä
19
70
23
13

Taulukko 2.
Kuormatraktoreiden työmäärät ja harvennusosuudet yli 9 kk/vuosi työskentelevillä koneilla.

Työmäärä, m3 /vuosi
Kaikki
32 973
Pienet koneet
16 182
Yleiskoneet
32 897
Isot yleiskoneet
41 135

Harvennusosuus, % kuutiomäärästä
19
59
20
11

Taulukko 3.
Puutavara-autojen työmäärät ja kuljetusmatkat yli 9 kk/vuosi työskentelevillä autoilla.

Kaikki
1-vuorotyö
1,5-vuorotyö
2-vuorotyö
yli 2-vuorotyö

Työmäärä, m3 /vuosi
40 018
34 437
36 664
42 419
44 274

Kuljetusmatka, km
91
78
76
91
117
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Vasemmalla:
”Investoinnit ovat metsäteollisuustuotannon
kasvun avain. Vain nostamalla tuottavuutta
voimme kompensoida korkeita työvoimakustannuksiamme ja säilyttää kilpailukykymme
kansainvälisillä markkinoilla”, tähdentää
toimitusjohtaja Timo Poranen.
Oikealla:
”Puusta, joka on uusiutuva luonnonvara,
on ympäristöjärjestöjen toimesta tehty
kyseenalainen tuote. Puu menettää aivan
turhaan hyvän ympäristöimagonsa julkisen
kiistelyn takia”, metsä- ja luontoyksikön
johtaja Hannu Valtanen sanoo.

Kansainvälistä työtä
”E

Metsäteollisuus ry:n rooli metsäteollisuuden edunvalvojana
on muuttunut melkoisesti yritystemme kansainvälistymisen ja
Suomen EU-jäsenyyden myötä. ”Viime vuonna jo lähes 60 %
paperituotannostamme oli ulkomailla, kun 1980-luvulla liikuttiin
vielä 10 prosentissa”, toimitusjohtaja Timo Poranen muistuttaa.
”Jo pelkästään EU-asiat nielevät neljänneksen resursseistamme.”

nsisijainen tehtävämme on kuitenkin edistää toimintaympäristöä
metsäteollisuudelle edulliseksi
Suomessa”, Poranen toteaa. Sen lisäksi,
että Metsäteollisuus ry neuvottelee alalle
9 työehtosopimusta, sen selkeitä tavoitteita ovat tuotannon kasvun ylläpitäminen, puuhuollon turvaaminen ja teollisuuden energiansaannin varmistaminen.
”Näihin tavoitteisiin voin lisätä vielä
alan houkuttelevuuden nuorten silmissä. Tämähän on kansainvälisempi ala
kuin IT-ala, ja metsäalan ja siihen liittyvän teollisuuden koulutus on Suomessa
maailman huipputasoa.”
Tehokkaan edunvalvontatyön kivijalaksi Poranen nimeää oman alan tarpeiden ja vaatimusten tuntemuksen. Toiseksi, on kyettävä ennakoimaan kansainvälistä kilpailutilannetta. Kolmanneksi, on
verkostoiduttava, ylläpidettävä hyödyllisiä keskusteluyhteyksiä. Metsäteollisuus ry:llä on noin 120 jäsenyritystä, joista suurin osa pieniä tai keskisuuria puutuoteteollisuusyrityksiä.

Brysselin direktiivit
työllistävät
Teksti: Kirsikka Bonsdorff
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Euroopan unionissa ei Porasen mukaan
Suomen jäsenyyden alussa tunnettu
metsäteollisuutta yhtä hyvin kuin esimerkiksi auto- tai terästeollisuutta.

suomalaisen metsäteollisuuden hyväksi
”Käynnistimme silloin metsäklusteriprojektin, jonka seurauksena alan tuntemus
on selvästi lisääntynyt.”
Metsäteollisuus ry on mukana eurooppalaisten edunvalvontajärjestöjen
toiminnassa. Näistä CEPI (Confederation of European Paper Industries) keskittyy massa- ja paperiteollisuuteen ja
C.E.I. Bois (Confederation Europeenne des Industries du Bois) puutuoteteollisuuteen. Lisäksi Metsäteollisuus
ry:llä on Brysselissä pieni, kahden hengen toimisto.
”Tälläkin hetkellä minulla on ainakin kaksi liuskaa täynnä metsäteollisuuden toimintaedellytyksiin vaikuttavia
asioita, jotka ovat tulossa EU-parlamentin käsittelyyn”, Poranen kuvailee tilannetta. Direktiiveistä metsäteollisuutta
ovat työllistäneet erityisesti päästöihin,
jätehuoltoon, pakkauksiin, jätteiden
polttoon ja kierrätykseen liittyvät rajoitukset ja normit.

Metsäpolitiikkaa ja
imagonrakentamista
Metsä- ja luontoyksikön tehtävänä on
huolehtia edunvalvonnan keinoin siitä,
että teollisuuden puuhuolto on mahdollisimman sujuvaa. ”Ensinnäkin, pyrimme vaikuttamaan Maa- ja metsätalousministeriön harjoittamaan politiikkaan

niin, että lainsäädäntö, asetukset ja ohjeistukset ovat metsäteollisuuden kannalta hyväksyttäviä”, muotoilee yksikön
johtaja Hannu Valtanen.
Metsäteollisuus ry oli mukana valmistelemassa hallitusohjelmaan kirjattua, vuodesta 1999 vuoteen 2010
ulottuvaa Kansallista metsäohjelmaa.
Sen yksi tavoite on lisätä metsäteollisuudessa käytettävän kotimaisen
puun määrää 5 – 10 miljoonaa kuutiometriä vuoteen 2010 mennessä. Toinen tärkeä tavoite on metsäluonnon
monimuotoisuudesta huolehtiminen.
”Ympäristöjärjestöjen vaatimukset
suojelupinta-alojen lisäämisestä ovat
kuitenkin ristiriidassa kotimaisen raaka-aineen lisäämistavoitteen kanssa,
joten näistä asioista käydään jatkuvasti keskustelua.”
Puuhuollon sujumiseksi puukaupalle on luotava suotuisat olosuhteet.
”Edunvalvontajärjestönä ainoa mahdollisuutemme vaikuttaa siihen, että tarjonta on riittävällä tasolla, on tarjota metsänomistajille luotettavaa tietoa markkinatilanteesta. Tähän tähtää myös
elektroninen kauppapaikka Metsäsanomat, jonka tarkoituksena on toimia metsänomistajien ja raaka-ainetta tarvitsevan teollisuuden kohtauspaikkana ja informaatiokanavana.”

Teollisuuden puuhuollon turvaamiseen liittyvät myös puunkorjuuasiat.
”Suomessa on maailman kallein puun
kantohinta, mutta myös tehokas puunkorjuuketju niin, että tehdashinta on kilpailukykyinen. Tämän asian eteen Metsäteho on tehnyt paljon hyvää työtä.”,
kiittelee Poranen.
Metsänkäytön hyväksyttävyyden
edistäminen suuren yleisön keskuudessa ja markkinoilla on metsäteollisuudelle
elintärkeä asia. Suomen tärkeimmät
vientimaat ovat myös kaikkein ympäristöherkimpiä markkina-alueita, jotka haluavat varmistaa, että tuontituotteisiin
käytetty puu tulee hyvin ja kestävästi
hoidetuista metsistä.
Oma metsäsertifiointijärjestelmämme FFCS (Finnish Forest Certification
System) on saanut PEFC:n (Pan-European Forest Certification) hyväksynnän,
ja ensimmäiset suomalaiset PEFC-logolla merkityt tuotteet toimitettiin asiakkaille marraskuussa 2000. Kahdessa vuodessa PEFC on noussut maailman levinneimmäksi metsäsertifiointijärjestelmäksi kattaen nyt 35 miljoonaa hehtaaria. ”Pinta-alat kasvavat Euroopassa jatkuvasti, ja järjestelmän piiriin tulevat
pian myös Kanada ja Yhdysvallat”,
PEFC:n varapuheenjohtajana toimiva
Valtanen kertoo.
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Tutkimus- ja kehitystyö
tärkeä taustatuki
Hyvinä esimerkkeinä Metsätehon ja Metsäteollisuus ry:n yhteistyöstä ja yleisemminkin siitä, miten tutkimuksella voidaan
tukea edunvalvontatyötä, Valtanen mainitsee mm. Savotta 2000 -projektin ja keskustelun kesähakkuukiellosta.
”Kesähakkuu-kysymyksen ratkaisu oli meille suuri voitto, ja loistoesimerkki tutkimuksen ja lobbauksen
sujuvasta yhteistyöstä. Kun ympäristöjärjestöt vaativat kesähakkuiden lopettamista lintujen pesien tuhoutumisen
vuoksi, me palkkasimme ornitologin,
tekniikan ylioppilaan, joka laski, miten
suuri osa pesinnästä häiriintyy. Tulos
oli 0,1%, ja keskustelu lopahti siihen.
Metsäteho puolestaan teki laskelmia
siitä, millaisia taloudellisia vaikutuksia
kesähakkuiden lopettamisesta olisi
metsäteollisuudelle.”
Metsäteollisuus ry osallistuu tutkimustoimintaan mm. rahoittamalla erilaisia projekteja ja opinnäytetöitä.
Luonnon monimuotoisuutta tutkivassa FIBRE-ohjelmassa se on mukana
yhteensä 6 miljoonan markan panostuksella. ”Hankkeen kautta uskottavuutemme ympäristökysymyksistä aidosti kiinnostuneena organisaationa
on lisääntynyt”, Valtanen toteaa.

Metsäteollisuuden
tutkimusvisio
Tällä hetkellä metsäteollisuus pohtii
uutta tutkimusvisiota, joka laajentaisi
sen perinteistä, tuotekeskeistä tutkimustoimintaa. ”Yrityksemmehän käyttävät
paljon rahaa tuotekehittelyyn”, Poranen
aloittaa. ”Nyt aletaan ymmärtää, kuinka tärkeää olisi panostaa myös innovaatioketjun alkupäähän, jossa riskit ovat
suuremmat, ja uusia tuotteita, menetelmiä ja osaamisen edellytyksiä luodaan.
Voimme yhdessä jäsenyritystemme
kanssa ottaa uuden roolin osallistumalla tällaiseen perustutkimukseen.”
Metsäpään tutkimus on perinteisesti jätetty verovaroin hoidettavaksi,
eikä teollisuudella ole ollut mahdollisuuksia sen ohjailuun. Teollisuuden
tulisikin Porasen mielestä voida voimakkaammin vaikuttaa siihen, millaisia kuituja ja millaista puuta metsissä
kasvatetaan. ”Me kuitenkin tiedämme,
millaisia raaka-aineita tarvitsemme ja
millaisissa olosuhteissa niitä saataisiin
kasvatettua. Tätä tietämystä olisi järkevää hyödyntää pohdittaessa puunkasvatukseen liittyviä kysymyksiä.” ■
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Korjuri
– metsiemme uusi kone
Metsiemme uusi puunkorjuukonetyyppi on yhdistelmä hakkuukoneesta ja kuormatraktorista. Sillä tehdään koko korjuu eli sekä
hakkuu että metsäkuljetus. Niinpä konetta onkin nimitetty myös
yhdistelmäkoneeksi, kombikoneeksi, puunkorjuu- tai
korjuukoneeksi. Metsäteho suosittaa nimeksi korjuria.

Metsäteho on selvittänyt korjurin tuottavuutta ja kustannustehokkuutta hakkuukoneen ja kuormatraktorin muodostamaan ketjuun verrattuna. Hanke on
osittain Tekesin rahoittama.

hakattiin välialue ja kuormattiin. Jälkimmäinen menetelmä antoi paremman tuloksen kokeneemmalla kuljettajalla.
Keskimäärin työmenetelmien välillä ei
kuitenkaan ollut eroa.

Ei pelkkä
ensiharvennuskone

Puolet ajasta
metsäkuljetusta

Ensimmäiset korjurit rakennettiin kuormatraktoreista asentamalla puutavarakouran tilalle korjuukoura, jolla voidaan
tehdä hakkuu ja kuormaus. Seuraavaksi
kehitettiin myös pyöriväohjaamoiseen
alustakoneeseen perustuvia ratkaisuja.
Metsätehon tutkimuksessa käytetyt pyöriväohjaamoiset korjurit olivat S & A
Nisula Oy:n ja S. Pinomäki Ky:n valmistamia ja kuormatraktorialustainen ratkaisu Velj. Moisio Oy:n valmistama.
Korjurin piti alun perin olla ratkaisu
ensiharvennuksiin. Tässä tutkimuksessa
kokeisiin sisältyi ensi- ja myöhemmän
harvennuksen männikköä sekä sekapuustoa. Myös päätehakkuuta kokeiltiin.
Pyöriväohjaamoisilla koneilla ajouraa
avattaessa hakattiin myös välialue ja
palatessa kuormattiin. Kuormatraktorialustaisella koneella avattiin ensin ajoura peruuttaen ja palatessa hakattiin
välialue ja kuormattiin.
Tutkimuksessa verrattiin myös kahta erilaista työmenetelmää pyöriväohjaamoisella korjurilla ja kahdella kuljettajalla. Ensimmäisessä menetelmässä
ajouraa avattaessa hakattiin myös välialue ja palatessa kuormattiin. Toisessa
taas avattiin ensin ajoura ja palatessa

Kun kuljetusmatka oli 250 metriä, pyöriväohjaamoisilla koneilla kului hakkuuvaiheeseen runsaat puolet ajasta. Kuormatraktorialustaisella koneella hakkuun
ja metsäkuljetuksen suhde oli päinvastainen eli metsäkuljetus vei runsaat puolet ajasta. Tähän vaikutti koneen pienempi kuormatila, joka puolestaan johtui siitä, että koneessa olleen nosturin
nostokorkeus oli liian pieni korjuukouralle.
Leimikon rungon keskikoon ollessa
pieni, pyöriväohjaamoisen ja kuormatraktorialustaisen korjurin tuottavuudessa ei ollut merkittävää eroa. Puuston
ollessa järeämpää, pyöriväohjaamoinen
oli tehokkaampi. Osa erosta selittyy
kuormatraktorialustaisen pienemmällä
kuormatilalla.

Kustannusvertailu
harvennusketjuun
Kustannusvertailussa korjattiin vuoden
korjuumäärä samoissa olosuhteissa sekä
korjurilla että ketjulla. Vertailukohteena oli harvennusketju, ei siis yleisketju.
Kuormatraktorialustainen kone oli
edullisin, kun leimikon rungon keskikoko oli pieni (kuva). Pyöriväohjaamoinen

Korjurilla tuodaan puut kannolta tienvarteen
kerralla.
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Harvennushakkuun korjuukustannukset
pyöriväohjaamoisella ja
kuormatraktorialustaisella korjurilla
sekä yksioteharvesteriketjulla.
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korjuri oli hieman ketjua edullisempi, ja
edullisin ratkaisu runkojen keskikoon
ylitettyä 70 dm3. Erot olivat kuitenkin
varsin pienet.
Leimikon koon ollessa 100 – 500 m3,
pyöriväohjaamoinen korjuri säilytti
edullisuutensa ketjuun verrattuna. Kuormatraktorialustainen kone oli kannattava kokoon 200 m3 saakka.

Tulokset
kannustavia
Korjurit vaikuttavat suhteellisen kilpailukykyisiltä perinteiseen koneketjuun
verrattuna. Niillä onnistuu päätehakkuukin, joten niitä ei tarvitse pitää pelkkinä
ensiharvennuskoneina. Koneet olivat
tutkimuksen aikaan osittain prototyyppejä, joissa on vielä kehitysmahdollisuuksia. Nyt odotetaankin jo kiinnostuneina isompien konevalmistajien panostusta kehitystyöhön.
Korjurin käyttöön liittyy hyötyjä, joita ei heti voi mitata rahassa. Yksi niistä

on työn vaihtelevuus. Hakkuukonetyö
on ainakin ensiharvennuksella stressaavaa – korjurilla kuorman vienti tuo vaihtelua. Työn voi myös rytmittää siten, että
valoisalla hakataan ja pimeällä ajetaan
pöllit pinoon.
Metsäyhtiölle ja yrittäjälle korjuri
tuo selkeää etua vähentäessään työn organisointitarvetta ketjuun verrattuna.
Useamman ketjun omistava yrittäjä voi
myös parantaa suuremman ketjun tuotosta tekemällä kannattamattomammat
kohteet korjurilla. Korjurilla hakkuu ja
metsäkuljetus ovat aina tasapainossa,
joten sen kapasiteetti on koko ajan täydessä käytössä.
Ajomäärä ajouraa kohti on korjurilla, ainakin sopivissa olosuhteissa, pienempi kuin ketjulla. Vaurioituneet puut
voidaan poistaa vielä ajon aikana, joten
edellytykset hyvään korjuujälkeen ovat
olemassa.
Korjuri on koneena kompromissi
eikä näin ollen voi suoriutua eri työvai-

200

3

heista yhtä hyvin kuin erikoiskoneet.
Myös puutavaralajien suuri määrä heikentää sen kannattavuutta. Hinnaltaan
korjuri tulee olemaan hakkuukonettakin
kalliimpi, jos koko ja varustelutaso ovat
samat. Se on kuormatraktoriksi kallis ja
soveltuukin parhaiten lyhyille metsäkuljetusmatkoille.
Tähänastiset tulokset ja kokemukset
ovat kannustavia, ja aloitettua kehityspolkua kannattaa jatkaa. Eräs kiinnostava kokeilukohde olisi ruotsalaisten jo
kokeilema päätehakkuuseen soveltuva
korjuri, jolla voidaan valmistaa puutavaraa suoraan kääntyvään ja kallistuvaan
kuormatilaan. Näin kuormausvaihe jää
kokonaan pois. ■
Lisätietoja:
Metsäteho Oy
Tutkija Kaarlo Rieppo
Puh. (09) 132 5237, 040 582 2287
kaarlo.rieppo@metsateho.fi
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Kuva 1. Haastattelututkimukseen osallistuneiden henkilöiden ikäjakaumat ammattiryhmittäin.
Kuva 2. Metsäalan ammateissa työskentelevien halukkuus vaihtaa uuteen ammattiin.
Esitetyt lukumäärät eivät kuvaa aktiivisia
ammatinvaihtopyrkimyksiä, vaan valmiutta
siirtyä uuteen ammattiin, mikäli siihen
tarjoutuu tilaisuus.
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Teksti: Jyrki Penttinen ja Merja Perkiö-Mäkelä

Loppuvatko puunkorjaajat
Suomen metsistä?
Mikäli ennusteet pitävät paikkansa, maatamme uhkaa lähivuosina todellinen pula ammattitaitoisista
metsureista sekä hakkuukoneen- ja kuormatraktorinkuljettajista. Uusia työntekijöitä tulee näille aloille
yhä vähemmän. Olikin tärkeää selvittää, kuinka moni alalla toimivista todennäköisesti jättää nykyisen
työnsä lähivuosina.

K

uopion aluetyöterveyslaitoksen,
LEL työeläkekassan, Metsäteho
Oy:n sekä Puu- ja erityisalojen
liiton yhteistyönä käynnistetty tutkimus 1)
selvitti tällä hetkellä metsurina ja metsäkoneenkuljettajana toimivien halukkuuden vaihtaa ammattia tai pyrkiä eläkkeelle. Tutkimus toteutettiin tietokoneavusteisena puhelinhaastatteluna, ja siihen
osallistui noin 600 metsuria ja metsäkoneenkuljettajaa.

Nuoret suunnittelevat
ammatinvaihtoa,
iäkkäämmät eläkkeelle jäämistä
Metsurien keski-ikä on noin 47 vuotta,
metsäkoneenkuljettajat ovat kymmenisen vuotta nuorempia. Alle 35 vuoden
ikäisiä ja yli 55-vuotiaita metsureita on
huolestuttavan vähän (kuva 1).
Yli 55-vuotiaista metsureista joka
kolmas on miettinyt vakavasti eläkkeelle siirtymisen mahdollisuutta. Luku on
yllättävänkin matala. On kuitenkin huomattava, että heikkokuntoisimmat ovat
jo valikoituneet pois, ja yli 55-vuotiaita
metsureita on vain kolmannes 45 – 54vuotiaiden metsurien määrästä. Noin

joka kuudes metsuri olisi halukas vaihtamaan kokonaan toiseen ammattiin.
Suurimmasta ikäryhmästä, 35 – 44 -vuotiaista, peräti joka kolmas haluaisi vaihtaa ammattia (kuva 2).
Kun otetaan huomioon sekä metsurien ikäjakauma, eläkkeelle pyrkivien
määrä että ammatinvaihtohalukkuus,
näyttää varovaisenkin arvion mukaan
siltä, että jopa kolmannes nykyisistä metsureista on jättänyt ammatin viiden vuoden kuluttua. Näin ollen, jo metsurien
lukumäärän säilyttäminen nykytasolla
edellyttää vähintään noin 200 uuden
metsurin rekrytoimista vuosittain.

kilöllä kymmenestä on jokin lääkärin
toteama pitkäaikaissairaus.
Haastateltavilta kysyttiin myös viimeisen kahden viikon aikana ilmenneitä oireita ja vaivoja. Yleisimmäksi vaivaksi osoittautui väsymys, jota ilmoitti
potevansa lähes joka toinen kuljettaja ja
noin joka viides metsuri.
Työterveyshuollon järjestämisessä
on ongelmia kaikissa ammattiryhmissä.
Joka kuudes metsuri on vailla työterveyshuoltoa tai ei tiedä missä se on järjestetty. Metsäkoneenkuljettajista joka kolmas on ilman työterveyshuoltoa tai ei
tiedä, onko sitä järjestetty.

Metsäkoneenkuljettajat
metsureita huonokuntoisempia

Työn sisältö
muuttunut ratkaisevasti

Noin joka viides metsäkoneenkuljettaja
vaihtaisi toiseen ammattiin, jos siihen
tarjoutuisi tilaisuus. Vaikka kuljettajat
ovat metsureita nuorempia, he kokevat
itsensä selvästi metsureita huonokuntoisemmiksi. Metsureista noin kolme viidestä, mutta kuljettajista vain kaksi viidestä kokee terveydentilansa hyväksi
muihin samanikäisiin verrattuna. Kaikissa ammattiryhmissä noin kolmella hen-

Työn sisältö on suurimmalla osalla vastaajista muuttunut jossain määrin kaikissa ammattiryhmissä. Merkittävästi työn
sisältö on muuttunut neljällä kymmenestä metsurista, seitsemällä kymmenestä
hakkuukoneen- ja kahdella kymmenestä kuormatraktorinkuljettajasta. Suurin
osa on kokenut työnsä keventyneen
muutosten seurauksena.
Vaikeimmaksi muutoksen ovat ko-

1)

Tutkimus on osa tutkimuskokonaisuutta ”Inhimilliset voimavarat metsätaloudessa”, jossa ovat mukana Metsäteho Oy, Joensuun yliopiston Karjalan tutkimuslaitos ja Kuopion aluetyöterveyslaitos. Kokonaisuus on osa WoodWisdom-tutkimusohjelman ”Palveluyrittäminen”-teema-aluetta. Kokonaisuuden koordinoinnista
vastaa Metsäteho Oy.
Lisätietoja: Metsäteho Oy, tutkija Arto Kariniemi, puh. (09) 132 5244, 040 530 7158, arto.kariniemi@metsateho.fi
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keneet hakkuukoneenkuljettajat. Peräti kahdeksan kymmenestä hakkuukoneenkuljettajasta, joiden työ on merkittävästi muuttunut, kokee työn tulleen
henkisesti raskaammaksi. Metsureilla
vastaava luku on kolme kymmenestä ja
kuormatraktorinkuljettajilla viisi kymmenestä.
Kaikissa kolmessa ammattiryhmässä ongelmana ovat säännöllisesti toistuvat lomautukset. Viimeisen 12 kuukauden aikana joka toinen metsuri oli ollut
työttömänä tai lomautettuna keskimäärin 4 kuukauden ajan. Joka kolmas hakkuukoneenkuljettaja oli ollut lomautettuna keskimäärin 3 kuukautta, ja kuormatraktorinkuljettajista lähes puolet
noin 2 kuukauden ajan.
Vaikka moni haluaisi vaihtaa ammattia tai siirtyä eläkkeelle, on suuri osa kyselyyn vastanneista kuitenkin varsin sitoutunut työhönsä. Tätä kuvaa se, että
noin puolet hakkuukoneenkuljettajista
on suunnitellut siirtymistä itsenäiseksi
ammatinharjoittajaksi. Kuormatraktorinkuljettajista, samoin kuin metsureista, noin kolmannes on harkinnut yrittäjäksi ryhtymistä.

Palkkausmuotoon
ollaan tyytyväisiä
Suurin osa haastatelluista on tyytyväisiä
nykyiseen palkkausmuotoonsa. Metsureista tyytyväisiä on kahdeksan kymmenestä, metsäkoneenkuljettajista peräti
yhdeksän kymmenestä. Noin 40 %:lla
metsureista, 15 %:lla hakkuukoneen- ja
10 %:lla kuormatraktorinkuljettajista
palkkausmuoto on muuttunut viimeisen
10 vuoden aikana. Yleisimmin tämä on
tarkoittanut siirtymistä urakkapalkasta
aikapalkkaan.
Palkkauksen muutoksella on kaikissa ammattiryhmissä ollut useammin
myönteisiä kuin kielteisiä vaikutuksia:
työstressi on vähentynyt ja työviihtyvyys
lisääntynyt. Metsureilla muutos on johtanut ansion laskuun ja työpäivän pitenemiseen. Metsäkoneenkuljettajilla uusi
palkkaustapa sen sijaan on lievästi kohottanut ansiotasoa, mutta lyhentänyt
työpäivää.

Tulevaisuuden
haasteet
Metsurien kohdalla suurimmat ongelmat
näyttävät olevan työssä olevien ikääntyminen ja nuorten työhönsä sitoutuneiden
vähäinen määrä. Nuoret pitäisi tulevaisuudessa saada kiinnostumaan metsurin

Teksti: Kirsikka Bonsdorff

Metsureita
rasittaa työn
kausiluonteisuus,
kuljettajia stressi
– Metsurit ja kuljettajat ovat reilua sakkia,
joka vaatii avointa ja suoraa meininkiä
työnantajilta. Työ on heille elämäntapa.

– Hakkuukoneenkuljettajan työ on alan henkisesti kuormitetuin
ammatti, sen voin puhtaalla omallatunnolla sanoa, metsäkoneja metsäalan työehtosihteeri Aulis Nevalainen Puu- ja erityisalojen liitosta toteaa vakavana. – Ja metsurien lomautuksista on
päästävä eroon, muuten alan imagoa ei voi kohentaa.
Metsurit ikääntyvät, mutta nuoria on vaikea houkutella alalle, jota leimaa epävarma toimeentulo. – Etelä-Suomessa metsureista on jo huutava pula. Kun heiltä kysyy alan tulevaisuudennäkymiä, vastaus on: ”Ei täällä ole meidän tilalle
tulijoita.”
Metsurien työn sisältö on muuttunut rajusti. Paitsi, että metsänhoitotyöt ovat
korvanneet perinteistä hakkuutyötä, metsurit tekevät nyt myös töitä, jotka
ennen kuuluivat heidän työnjohtajilleen. – He menevät palstalle ja toteuttavat
työt itsenäisesti. Vastuuta on tullut lisää, ja taitoa riittää monenlaisiin tehtäviin.
– Hakkuukoneenkuljettajan työtä puolestaan ohjaavat puutavaran laatuvaatimukset, metsänomistajan korjuujälkeen liittyvät vaatimukset ja työnantajan
tulosvaatimukset. Tekniikkaa on paljon. – Eräskin kuski kuvaili hakkuukonetta,
että se on sotateollisuuden jälkeen atk-varustelluin yksikkö.
Työ on yksinäistä, ja päivät pitkiä – metsäkoneenkuljettaja tekee keskimäärin
9,1-tuntista päivää. Ja kun työmääräykset tulevat nykyään suoraan koneeseen,
hakkuukoneenkuljettajan on lähes mahdotonta suunnitella työpäiviään etukäteen.
– Tempoileva rytmi, suuri työmäärä ja erilaiset laatu- ja ympäristövaatimukset
leimaavat myös kuormatraktorinkuljettajan työtä.

Työskentelyolosuhteet kuntoon
Kuljettajien terveysongelmat eivät yllätä Nevalaista. Tärinän, heilumisen ja ylipitkän työpäivän lisäksi moni kuljettaja valittaa istuinten puutteellisia säätövaroja
ja ohjaamojen ahtautta. – Kyse on nähdäkseni siitä, halutaanko ergonomiaan ja
työviihtyvyyteen panostaa?
– Tehokkuuden tutkimisen rinnalle olisi nostettava ns. sosiaalinen ulottuvuus.
Paremmat työolot ja ympärivuotinen työllistäminen eivät välttämättä kasvata kustannuksia.

ammatista. Tämä edellyttänee, että työn
pätkäluonteisuus vähenee ja metsurit
voidaan nykyistä useammin työllistää
ympärivuotisesti. Ympärivuotisten metsurintoimien perustamiseksi tarvitaan eri
tahojen (kuntien, metsäyhtiöiden, yksityisten metsänomistajien) yhteistyötä.
Metsäkoneenkuljettajien työterveyshuolto tulisi järjestää nykyistä paremmin. Hakkuukoneenkuljettajien kohdal-

la on kiinnitettävä erityistä huomiota
työn henkiseen rasittavuuteen. Myös
kuljettajien työ tulee pyrkiä rakentamaan ympärivuotiseksi – se lienee ammatin houkuttelevuuden lisäämisen perusedellytys. ■
Lisätietoja:
Kuopion aluetyöterveyslaitos
Erikoistutkija Jyrki Penttinen
jyrki.penttinen@occuphealth.fi
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Teksti: tutkimuspäällikkö
Jarmo Hämäläinen

Jyvät akanoista

Onnistunut seminaari
metsäammattilaisille

M

K

etsätehossa on kehitetty
menetelmä T&K-hankkeiden luokitusta ja hyötyjen arviointia varten. Tavoitteena on
parantaa aihevalinnan osuvuutta ja tulosten hyödyntämiskelpoisuutta. Hankkeita on arvioitu ja priorisoitu ennenkin, mutta
nyt kehitetyllä yhtenäisellä menettelyllä resursseja pyritään
kohdentamaan entistä tarkemmin.
Arviointimenetelmä on kolmiosainen. Aluksi hanke-ehdotus luokitellaan ja sen yhteydet muihin aihepiirin hankkeisiin
esitetään hankekartan avulla. Hankeluokka kertoo, onko kyse
ensisijaisesti toimintatapojen, teknologioiden, koneiden ja
menetelmien vai työohjeiden kehittämisestä. Samalla tulee
määritellyksi hankkeen asiakas eli taho, jota hankkeen on tarkoitus hyödyttää.
Seuraavaksi tarkastellaan hankkeen sijaintia aihealueen
T&K-työssä (innovaatioketjussa). Uusilla aihealueilla lähdetään liikkeelle jäsennysvaiheesta. Tiedon karttuessa edetään
kehittämisvaiheeseen ja lopulta soveltamisvaiheeseen. Aina
prosessi ei tietysti etene näin johdonmukaisesti, vaan joudutaan palaamaan ketjussa taaksepäin. Hyötyjä kertyy eniten
kehittämis- ja soveltamisvaiheissa, mutta niihin voidaan edetä vasta kun perustiedot aiheesta on hankittu.
Hyötyjen arviointiosassa tulosten hyödyntämispohjaa ja
kustannus- ja tuottovaikutuksia tarkastellaan markkamääräisesti. Lisäksi arvioidaan hankkeen vaikutuksia asiakkaan toimintaedellytyksiin.
Lopuksi pohditaan, millaiset valmiudet Metsäteholla ja
kumppaneilla on toteuttaa hanke, ja mitkä ovat vastaavasti
asiakkaan edellytykset hyödyntää tuloksia.
Menetelmä ei anna hankkeen arvoksi yhtä lukua, vaan jäsentää hanketta tarjoamalla erilaisia näkökulmia päätöksenteon tueksi. Lopulliseen päätökseen vaikuttavat mm. asiakkaiden omat painotukset. Menetelmä on parhaillaan koekäytössä ja sitä kehitetään edelleen saatujen kokemusten perusteella. Jatkossa menetelmää on tarkoitus hyödyntää myös
hankkeiden jälkiarvioinneissa.

Projektitutkija Sakari Suuriniemi siirtyi 5.2.2001
Timberjack Oy:n palvelukseen.
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ehittyvä puuhuolto – Seminaari metsäammattilaisille 2001 -tilaisuuden tavoitteena oli edistää tutkimustulosten hyödyntämistä ja lisätä vuorovaikutusta tulosten hyödyntäjien ja tutkimusorganisaatioiden välillä. Näkökulma oli käytännönläheinen. Tulosten hyödyntäjien ja tutkijoiden keskustelut tuoreista tuloksista, niiden hyödyntämismahdollisuuksista ja uusista tutkimustarpeista antoivat eväitä tulevaan.
Seminaarin teemat olivat: Tuloksellinen metsänuudistaminen, Ympäristönhoito kilpailutekijänä,
Puunhankinnan toteutusvaihtoehdot, Uusinta harvennustekniikkaa, Apteerausvaihtoehdot ja Laadukasta kuitupuuta tehtaalle. Avauspuheenvuorot pitivät metsäjohtaja Markku Melkko Metsäliitto
Osuuskunnasta ja metsäpäällikkö Hannu Vainio
UPM-Kymmene Oyj:stä.
Kaksipäiväinen seminaari keräsi Vantaan Heurekaan ja Jyväskylän Paviljonkiin noin 250 osallistujaa. Seminaaripalaute oli myönteistä, joten tapahtumalle on luvassa jatkoa kahden vuoden kuluttua.
Seminaarijulkaisua
saa Metsätehosta
toimituskuluja
vastaan.
(paivi.rautiainen
@metsateho.fi
(09) 132 5251)
Metsäteho ja
yhteistyökumppanit
kiittävät aktiivisia
osallistujia, jotka
mahdollistivat
onnistuneet
tilaisuudet!

Tilaukset:

Lisätietoja:

Puuntuottamisen menetelmät ja kannattavuus
Uusittu! Metsänviljelyopas. 2001. 24 sivua
Maanmuokkauksen koulutusaineisto -vihko. 2000. 20 sivua
Ympäristönäkökohdat metsätaloudessa
Uusittu! Jätehuolto puunkorjuussa. 2001. 19 sivua
Rantametsien käsittely -suositus. 1999. 10 sivua
Luonnonhoito Suomen talousmetsissä
• Suomenkielinen. 1999. 6 sivua
• Englanninkielinen. 1999. 6 sivua
Säästöpuut
• Suomenkielinen. 1998. 10 sivua
• Ruotsinkielinen. 1998. 10 sivua
• Englanninkielinen. 1999. 10 sivua
Metsätalous ja vesiensuojelu
• Suomenkielinen. 1995. 23 sivua
• Englanninkielinen. 1996. 23 sivua
• Saksankielinen. 1996. 23 sivua
Naturvård i skogsbruket. 1994. 11 sivua
Wald und Umwelt in Finnland. 1993. 11 sivua
Puun hankinta- ja käsittelytekniikka
Hakkuukonetyömaan ennakkoraivaus. 2001. 7 sivua
Uusi!
• Ruotsinkielinen. 2001. 7 sivua
Uusi!
Kantokäsittelyn toteutus. 2001. 21 sivua
Juurikäävän torjunta kantokäsittelyllä. 2000. 20 sivua
• Ruotsinkielinen. 2000. 20 sivua
Ojitusalueiden puunkorjuu. 1998. 24 sivua
Puutavarapölkkyjen mittaus. 1998. 20 sivua
Kuitupuun pinomittaus. 1998. 16 sivua
Puutavaran autokuljetus. 1997. 33 sivua
Kantokäsittely. Taskukokoinen ohjekortti. 1997
Uusittu! Kasvatettavan puuston määritys koneellisessa harvennuksessa
• Etelä-Suomi. 2001. 6 sivua
• Pohjois-Suomi. 2001. 6 sivua
Puutavaran tehdasmittaus. 1995. 32 sivua
Puutavaran työ- ja luovutusmittaus tehtaalla
Esite, 50 kpl:n lehtiö. 1995

Metsäteho OY / Päivi Rautiainen
Puh: (09) 132 5251, 040 575 5101
paivi.rautiainen@metsateho.fi
www.metsateho.fi
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Raaka-aineen ominaisuudet ja hyödyntäminen
Kantokäsittely – peittävyyden mittaaminen.
Akryylimuovikortti. 2000
Tunne puuraaka-aineen lahoviat. 1999. 35 sivua
Laho ja sen torjunta. 2000. 10 sivua
• Ruotsinkielinen. 2000. 10 sivua
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Resurssit ja tuottavuus
Kumppanuutta puunhankintaan. 1998. 12 sivua
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OPETUSPAKETIT JA KALVOSARJAT
Metsänviljely (kalvosarja, vain sähköinen versio). 2001
Uusi!
Metsätieohjeisto (kansio, saatavana myös sähköinen versio). 2001
Uusi!
• Kalvosarja (saatavana myös sähköinen versio). 2001
Maanmuokkauksen koulutusaineisto (kansio). 2000
Tunne puuraaka-aineen lahoviat (kalvosarja). 1999
Hakkuukoneen tiedonsiirtostandardi (kansio). 1999
Puutavaranmittausohjeet (kansio, jatkuva päivitys).
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