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AJANKOHTAISTA
Koonnut Sture Lampen

KANSAINVÄLINEN METSÄTALOUDEN ENERGIAKONFERENSSI
Pekka-Juhani Kuitto
Kansainvälinen Energ i ajärjestö (IEA) ja Metsäntutkimusjärjestöjen Kansainvälinen Liitto
(IUFRO) järjestivät yhdessä Ruotsin tutkimuslaitosten kanssa Jönköpingissä , Etelä- Ruotsissa 29 . 9 . - 3.10 . 1980 kansainvälisen metsäenergiakonferenssin, johon osallistui yli 400
tutkijaa ja asiantuntijaa .
Päivien teemana oli selvittää energiakäyttöön
soveltuvan puuraaka- aineen saantimahdollisuuksia ja korjuuvaihtoehtoja sekä eri toimintamallien taloudellisuutta .
1. Konferenssin pääosa koostui asiantuntijaalustuksista ja selvityksistä energiapuututkimuksen kehitystilanteesta eri puolilla maailmaa (Pohjoismaat , Alankomaat ,
Irlanti, Kanada , USA ja Austra l ia). Alustuksilla pyrittiin kartoittamaan kokopuun ,
hakkuutähteiden, kantopuun, harvennus- ja
raivauspuun ja varsinaisten energiametsien
korjuu- ja kuljetusmenetelmiä sekä kokonaisenergiatalouteen liittyviä ongelmia
ja ratkaisuvaihtoehtoja .
2 . Energiakonferenssin yhteyteen oli näyttelykentälle järjestetty hakkurien ja pienkattiloiden tuote-esittelyjä .
3 . Metsässä järjestettyihin työnäytöksiin ol i
koottu pohjoismaisia puun energiakäyttöön
liittyviä koneita ja laitteita , joita
esiteltiin sekä erillisinä yksikköinä
että havainnollistettujen korjuu- ja kuljetusketjujen osina .
4 . Konferenssiin liittyi myös kaksipäiväinen
IUFROn jäsenten kokous Metsäkorkeakoulussa Garpenbergissä, Keski-Ruotsissa .

* *

*

Professori Gustaf Sirenin (Ruotsi) energiametsäkokeissa on pää sty nopeakasvuisilla ,
pistokkaista kasvavilla ja vesoista uudistuvilla lehtipuulajikkeilla jopa 25 - 32 tonnin

hehtaarikohtaisiin vuotuisiin kuivapainomäär~~n
2 - 3 vuotta metsiköiden perustamisen
jälkeen . Tällainen vuosituotos vaatii intensiivistä viljelyä keinokastelluilla ja lannoitetuilla alueilla .
Käytännössä sato jäänee
12 - 18 tonniin vuodessa.

*

*

*

Tutkija Hans-Olof Sä ll (Ruotsi) esitti energiametsien korjuuvaihtoehtoja, jotka pohjautuivat lähinnä hakettamis- ja niputtamismenetelmiin . Puut korjataan talvisaikaan 2 - 5
vuoden välein leikkaamaila ne kantoja repimättä maataloustraktorisovitteisella leikkuulaitteella tai ns . puskaharvesterilja .
Kantovesoista kasvaa nopeasti uusi energiapuusukupolvi hyödynnettäväksi .
Hakettamismenetelmässä puu haketetaan suoraan säkkeihin , säiliöihin tai varastosiiloihin, jotka
kuljetetaan joko haketusyksiköllä tai erillisellä kuormatraktorilla kaukokuljetusreitin
varteen.
Niputtamismenetelmässä puut niputetaan kaatoniputtamiskoneella joko jatkuvaksi nippujonoksi tai pätkitään noin 6 m pitkiksi , 0 . 45
cm : n läpimittaisiksi, 350 kg painaviksi yksittäisnipuiksi .

*

* *

Professori Pentti Hakkila (Suomi) totesi Suomen vuosittaisesta energiakulutuksesta vain
28 % olevan kotimaista alkuperää (vesivoima ,
puupohjaiset polttoaineet ja turve) . Uusi
energiapoliittinen ohjelma tähtää kotimaisen
energian osuuden nostamiseen lähinnä puun ja
turpeen avulla 34 - 40 %: iin vuosikymmenen
loppuun mennessä .
ykyään puupohjaisista
polttoaineista vajaa puolet on varsinaista
polttopuuta , valtaosan ollessa teoll isuuden
jätepuuta ja kuorta sekä kemiallisen massateollisuuden jätelientä .
Varsinaisen polttopuun vuosikäytön nostaminen asetettuun
tavoitteeseen edellyttäisi muutaman miljard in
markan laiteinvestointeja.
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Professori Hakkilan mukaan energiapuun käyttökohteet olisivat :

Maatilat ja kotitaloudet :

Määrä 250 000
kappaletta .
Korjuu " isännän linjalla"
maataloustraktorisovitteisin laittein
rankoina , halkoina tai hakkeena .

(1 - 10 ~v)
puuta käyttävät kunnalliset lämpövoi malat , me1Jerit, sairaalat jne : Määrä
tällä hetkellä 20 kpl . Polttoainehuolto
muiden organisaatioiden toimesta . Haketus keskikokoisella hakkurilla (esim .
TT 1000 TU) .

Keskikokoiset lämpövoimalat

Metsäteollisuus :

Valmiit korjuu- ja
kuljetusorganisaatiot . Hake sekä massateollisuuden raaka- aineeksi että palttoon . Kokopuuhaketus enimmäkseen välivarastohakkurilla (esim . TT 1500 L) .

Kantoharvesterin, puskaharvesterin ja
hakkuutähdekouralla varustetun metsätraktorin käyttökokeilut tuonevat lisämahdollisuuksia .
Energiakäyttöön soveltuvan puuraaka- aineen
polton on arvioitu tuottavan tuhkaa 300 000
tonnia vuodessa vuosikymmenen loppuun mennessä (Suomen nykyinen metsälannoitemäärä on
noin 45 000 tonnia vuodessa) .
Jos tuhkan
palauttaminen kekeiltavilla menetelmillä
takaisin metsäluontoon onnistuu, ainoa kokopuukorjuun merkittävä ekologinen ongelma on
ratkaistu.

* *

*

Energiapuun korjuun ja kuljetuksen olennainen kysymys on : miten ja missä puu käsitellään polttovalmii~muot~ Metsät . lis .
Magnus La r ssonin (Ruotsi) mukaan energiakäyttöön soveltuvan puuraaka-aineen kehittäminen
on liitettävä tiiviisti varsinaisen ainespuun
korjuun ja polttotekniikan kehittämi sen yhteyteen. Ruotsin pien- ja jätepuu- sekä hakkuutähdetutkimus on keskittynyt palsta- ja välivarastohaketukseen ja jonkin verran myös
paalaamiseen .
Haketuslaitteina käy tetään
kuten Suomessa maataloustraktori-, metsätraktori- ja autoperustaisia rumpu- ja laik-

kahakkureita sekä murskaimia . Paalauskoneena
on käytetty yhdysvaltalaista VPI-paalaajaa,
joka katkaisee puuraaka- aineen noin 1 m: n
pituisiksi pätkiksi sekä paalaa ja sitoo puut
valmiiksi kuljetusyksiköiksi .
Hakkeen kaukokuljetuk~essa ei enää ole tekniS1a, vaan l ähinnä organisatorisia ongelmia .
Hakkuutähteiden ja kokopuun kaukokuljetus sen
sijaan aiheuttaa vielä pitkään tutkimuspainetta .
Er iko israkenteisten täysperävaunuautojen
kuormatilat on rakennettava tarpeeksi suuriksi, jotta niihin saataisiin teli- ja
akselipa~nojen sallimat kuormat, keskimäärin
220 kg/m painavaa raaka-ainetta. Sekä hakkeen , hakkuutähteiden ett1 kantopuun kuljetuksessa on käytössä 130 m :n kuormatiloilla
varustetut autot C§uomes sa kuorman kehystilavuus on 80 - 100m) . Kuorman tiivistämiseen
käytetään a ut okoh taisia hydraulisia puristimia ja teräsvöitä .
Ylei sin purkamistapa on
lavan sivullekallistaminen . Pitkien kokopuiden kuljetuksessa on ollut vaikeata päästä
täysiin, 25 tonnin kuormiin latvuksien
" hangoittelun" vuoksi . Kokopui den kuljetus
keskitetyille käsittelyasemille ja puolijalosteiden jakelu eri käyttäjille onk in Ruo t sin energiapuututkimuksen polt tavimpia pitkän aikavälin haasteita .

* * *
Tutkimusjohtajat John 1 . Zerbe (USA) ja Per
E. Tho r esen ( orja) arvioivat puun biomassan
jatkojalostamisen (puuhiil i, etanoli, metanoli , synteettinen öljy jne . ) ehkä jo lähitulevaisuudessa muodos tuvan taloudellisesti kannattavaksi puun energiakäytön vaihtoehdoksi .
Jatkajal os teet soveltuvat esimerkiksi l iikennevä l i ne i den po l tt oaineeks i.

* *

* * *

Energiapuun käyttö on huomattavan kansainvälisen kiinnostuksen kohde . Lähinnä polttokattilatekniikan kehittäminen , metsähakkeen
lajittelu , korjuun yhtenä i stäminen ja kansainvälisen taitotiedon välityksen tehostaminen ovat nykyisin tärkeimpiä osa- alueita
puupohjaisten polttoaineiden käytön kehittämisessä .

RAAKAPUUN UITON KILPAILUKYVYN KEHITYSNÄKYMÄT VUOTEEN 1985
Heikki Vesikalli o
Uiton kustannuk sellisen kilpailukyvyn arv1o1daan paranevan lähivuosina pitkillä (yli 100
kilometrin) kuljetusmatkoilla energ i an hinnan
nousun vaikutuksesta . Lyhyillä kuljetusmat koilla eri kuljetusmuotojen ku s tannu ssuht e iden arvioidaan säilyvän lähes ennallaan .
Uiton käyttöä kannattaa pyrkiä hitaasti laajentamaan myös kilpail un säilyttämiseksi sekä
2

kuljetusvarmuuden vuoksi ja muiden kuljetusmuotojen rationalisoinnin edistämiseksi .
Kuljetusmuotojen käytön olennainen muuttami nen ei kuitenkaan näytä mahdolliselta , sillä
kuljetuskustannusten ohella päättämisessä on
otettava huomioon kuljetusmuodon tekninen
sopivuus , kuljetusten ajallinen käytettävyys ,
kuljetusaika sekä kuljetuskalustoon , työvoimaan ja kuljetusväyliin sijoitetut varat .

••
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METSÄTEHON KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 1981
Rationalisointipäivät
tiettyä to1m1ntoa laaja- alaisesti käsittelevät koulutustilaisuudet , joissa käsitel lään aihealueen uusinta tutkimus - ja kokemus peräistä tietoa ja sen soveltamista
käytäntöön

Rationalisointipäivä metsäjohdolle
Maaliskuu
Tilaisuuden teema pää tetään myöhemmin . Tilaisuus on tarkoitettu jäsenyritysten metsäpääl liköille ja vastaaville . Se on samalla Met sätehon neuvottelukunnan kokous .

Kehittyvä puun mittaus
Syksy
Kurs sin tarkoitus on esitellä mm . mittaus menete1mien kehittämisen nykyvaihetta ,
kehittämistarpeita sekä vaikutusta puunhankintaan .
Kurssi on tarkoitettu puutavaran
mittauksesta ja sen kehittämisestä vastaaville henkilöille .

Kurssi on tarkoitettu puunkorjuun suunnit telu - ja johtotehtävissä toimiville metsänhoitajille ja metsäteknikoille .

Energiapuun korjuu
Syksy
Kurssin tarkoitus on esitellä mm . energiapuun
laatua ja maaraa , korjuutekniikkaa , käytön
taloudellisuutta sekä korjuun vaikutuksia
työvoimaan , kalustoon ja ympäristöön . Kurssi
on tarkoitettu energiapuun korjuun suunnittelu- ja johtotehtävissä toimiville henki löille .

Opintopäivät
toimintokohtaiset opinto- ja neuvottelupäivät, joilla ajankohtaisten aiheiden
lisäksi käsitellään Metsätehon kyseisen
alan toimintaa ja suunnitelmia . Opintopäivät on tarkoitettu Jasenten ao . toiminnoista vastaaville erikoishenkilöille

Koulutusmiesten opintopä ivät
Elokuu

Erikoiskurssit
tiettyä aihealuetta syvällisesti käsittelevät koulutustilaisuudet

Metsänhoitomiesten opintopä iv ät
Syyskuu

Korjuun kehittämismi esten opi ntopäivät
Lokakuu

Puunhankinnan peruskurssi
Helmikuu

Tietojenkäsittelypäivät
Marraskuu

Kurssin tarkoitus on tukea jäsenyritysten
hankintatehtävissä to1m1v1en metsänho ita··
Jlen perehdyttämiskoulutusta .
Kurssi on
tarkoitettu jäsenyritysten palvelukseen
parin viime vuoden aikana tulleille metsänhoitaj ille .

Opintomatkat
Opintomatka Yhdysvaltoihin ja Kanadaan tai
Saksan liittotasavaltaan .
Matkan tarkoitus
ja toteutusajankohta ilmoitetaan myöhemmin .

Koneelli sen puunkorjuun suunnittelu kurssi
Helmikuu

Esitelmätilaisuus
Kurssilla käsitellään puunkorjuun suunnittelua , monitoimikonekorjuuketjujen niveltämistä koko hankintaketjuun , korjuuketjujen
käytön ohjausta sekä korjuun taloudellisuutta .

Syysmetsäpäivien yhteydessä Metsäteho järjestää esitelmätilaisuuden , jonka aiheesta
päätetään myöhemmin .

RUOTSIN METSÄTALOUS 1979-1985
Svenskt skogsbruk 1979 - 1985 - produktivitet. kostnader. lönsamhet mm
Olle Ericsen- Lennart R8dström . Skogsarbeten, Ekonomi Nr 7. 1980
Yleistä

Investoinnit ja ylläpito

J u lkaisu ssa käsitellään Ruotsin metsätalouden t uottavuutta , työvoimantarvetta, kustannuksia, investointeja ja kannattavuutta ajanjaksolla 1979 - 1985 .

Investointeihin on luettu metsäkoneiden hankinta , metsäautoteiden rakentaminen s ekä
metsänviljely, lannoitus ja ojitus . Muut
metsänhoitotoimenpiteet, kuten taimikon perkaus j a harvennus, katsotaan ylläpidoksi .

Analysoinuin perustana on kaksi kehittämisvaihtoehtoa .
Vaihtoehto A edellyttää , että
hakkuumäär~ nost3taan ka~den aikan~ vastaamaan 75 m1lj. m : n vuotu1sta metsankasvua .
Edellytyksenä on myös nykyistä voimaperäisempi metsien hoito .
Vaihtoehdossa B vuotuinen hakkuumäärä on jätetty ennalleen eli
65 milj . m3:iin, mutta metsien hoito on yhtä
voimaperäistä kuin vaihtoehdossa A.

Metsätalouden investoinni t ja ylläpitokustannukset

vuos ina 1979 ja 1985 vuoden 1979 hint ojen mukaan
1979
Er itte l y

1985
A
1
1 8
milj . Rkr

Investoinnit
Koneet

Me t sänhoi totoimenpiteet
Metsäautotiet
Investoinnit yhteensä

Yll ä pi tokustannukset yhteensä

450
735
140

975
750
200

755
750
140

l 325
283

l 925
340

l 645
290

Työvoiman tarve
Koko työvoiman tarpeen arvioidaan tarkastelukauden aikana lisääntyvän 5 % vaihtoehdossa A ja vähentyvän 4 % vaihtoehdossa B.
Korjuutyön työvoiman tarpeen arvioidaan
olevan vuonna 1979 noin 6 . 7 milj . miestyöp äivää ja vuonna 1 985 vaihtoehdossa A noin
6 . 9 milj . ja vaihtoehdossa B noin 6 . 3 milj.
miestyöpäivää . Koko työvoimasta 4/5 sijoittuu ihmistyövaltaisiin menetelmiin . Kauden
aikana osuus pienenee hieman .

Kustannukset
Koneellistamisaste vaikuttaa ratkaisevasti
korjuukustannuksiin.
Menetelmien väliset
kustannuserot ova t er ityisen suuret päätehakkuissa.
Koko kauden aikana ja koko
maassa halvin korjuumenetelmä on moottorisahakaatoon ja prosessorin käyttöön peru s tuva menetelmä sekä harvennus- että päätehakkuissa.

Korjuun suhteelliset yksikkökustannukset (mukana myös
metsäkuljetuskustannukset) vuoden 1979 hintojen mukaan.
Ihmistyövaltainen tavaralajimenetelmä

s

100

Keski-Ruotsi
Korjuumenetelmä

1979

Kannattavuus
Ruotsissa kannattavuus ilmaistaan metsätalouden tul ojen ja kustannusten erona . Hakkuiden
arvioitu bruttoarvo autotien varressa katsotaan tuloksi . Kustannuksia ovat puunkorjuun,
metsänhoitotöiden ja muiden töiden kustannukset sekä metsäautoteiden investoinnit ja
teiden j a ojien ylläpitokustannukset. Erotuksen pitäisi riittää hallintokuluihin ,
metsän j a metsämaan korkoihin , veroihin ja
mahdolli·seen voittoon .
Kannattavuu s r11ppuu myös hakkuutavasta .
Tutkimuksess a puun tienvarsiarvoa on verrattu
päätehakkuiden ja harvennushakkuiden korjuukustannuksiin rinnankorkeusläpimittaluokittain . Pohjois- Ruotsissa harvennushakkuiden
korjuukustannukset ovat suuremmat kuin puun
arvo , kun puiden rinnankorkeusläpimitta on
13 cm j a sitä pienempi. Keski- ja EteläRuotsis sa raja kulkee 15 cm: n rinnankorke usläpimitan kohdalla . Sitä pienempien puiden
kantohinta on negatiivinen .
Kannattavuuden parantamiseksi on ehdotettu
kone el listamisen lisäämistä,
tuottavuuden
parantamista, raaka- aineen paremp aa käyttös uhd etta ja metsätalou den sekä -teollisuuden
supistamista .

1985

Bruttoarvot , kustannukset ja nettoarvot

vuoden 1979 hintojen mukaan

PAATEHAKKUU

l.

2.
3.
4.

Ihmistyövaltainen tavaralajimenet .
Moottorisahakaato + prosessori
Koneellinen kaato + prosessori
Ha rvesteri

71

100
63
66

75

72

146

149

178

177

126

122

13

122

-

166

100
65

1979

1985

1

Erittely

A

1

8

Rkr/m3

HARVENNUSHAKJ(UU

l.

2.
3.
4.
5.

lhmistyövaltainen tavaralajimenet.
Ihmistyövaltainen cavaralajimenet . + traktorivins saus
Moottorisahakaato + traktorivinssaus + prosessori
Moottorisahakaato + prosessori

pitkäulotteisella ottolaitteella
Harvesteri pitkäulaeteisella
kaatolaitteella

Bruttoarvo
Korjuukustannukset
Metsänhoitokustannukset
Muiden töiden kustannukset
Nettoarvo
Metsäautoteiden investoinnit

ia ylläpito
Jäljelle jäävä arvo

119
64
16
10

120
61
10

119
63
15
10

29

36

31

4

5

4

25

31

27

l3

3

PUURAAKA-AINEEN KÄYTÖN OPTIMOINTIMALLI SULFAATTIMASSAN, LASTULEVYN
JA KUITULEVYN VALMISTUSTA VARTEN
Airi Eskelinen
Jaakko Peltonen
Heikki Vesikallio

KAUKO KULJETUSTILASTO
VUODELTA 1979
Pekka S. Rajala
Vuoden 1979 raaka- j a jätepuun
tustil asto on valmist unut .

Metsätehossa on kehitetty lineaariseen ohjelperustuva puuraaka-aineen käytön
optimointimalli, jonka avulla voidaan määrit t ää kokonaiskust annuksiltaan edullisin puuraaka- a i neyhdis telmä sulfaattimassan, lastulevyn ja kuitulevyn valmis tu sta varten. Las kentamallilla voidaan edelleen määrittää eri
puuraaka- ainelaj i en taloudellisen käytön
edellytykset sekä prosess in kanna tt avuus tunnukset .
moint~~n

Metsäpään kust annusp erus t eide n lis äks i las kentamallissa otetaan huomioon eri puuraakaaineiden vaihtoehtoisen käytön aiheuttamat
kustannukse t tehdasprosessissa .
Laskentamallilla on tähän mennessä t eh t y puuraaka- aineen käy tön optimoi ntis elvitys A. Ahl ström Osakeyhtiön Pihlavan kuitulevytehdasta
varten.
Kokemusten mukaan sillä pystytään
määrit t ämään aikaisempaa luotettavammin eri
puuraaka- ainelajien taloudellisimmat hankintamäärät sekä val it semaan tehtaan ja puunhankinnan kehittämiseen li ittyvä t investointikohteet .
Osa massa- ja levytehtaista on
integroitu yrityksen muuhun yr itystoimi ntaan
siten, että se määrää käytet tävät puuraakaainelajit ennakolta .
Tämänkaltaisille tehtaille kyseinen laskentamalli ei luonnollisestikaan ole hyödyllinen .

kaukokul je-

Viime vuonna metsäteollisuus ja myyjät kuljettivat metsäteoljisuuslaitoksille yh t eensä
lähes 44 . 8 milj . m raaka- ja jätepuuta~
josta tuont ipuuta oli noin 3 . 7 milj . mj
Edellisvuoteen nähden tehtaille toimi§etut
puumäärät kasvoivat lähes 5 . 7 milj . m .
Tehtaille päättyvissä kaukokuljetuksissa on
tapahtunut lievää siirtymistä autokuljetuksista rautatie- ja vesitiekuljet uksiin .
Vuonna 1979 näet tehtaille tuodusta kotimai sesta puusta 71 . 8 i. saapui autolla , 8 . 9 i.
rautateitse, 19 . 0 i. vesitse ja 0 . 3 i. traktorilla.
Metsäteollisuuden omissa koti - ja ulkomaisen
puun kaukokuljetuksissa keskikuljetusmatkat
ovat kaikkien kuljetusmuotojen osalta pysyneet edellisvuoteen nähden lähes ennallaan
tai lyhen t yneet hieman . Suoriteyksikköä kohti
lasketut välittömät traktori-, auto- ja
rautatiekuljetuskustannukset ovat jonkin
verran suurentuneet , mutta uitt okustannukset
selvästi pienentyneet .
Yksityiskohtaiset tulokset julkaistaan
teina, joita voi tilata Metsätehosta .

mon~s 

OPETUSPAKETTI PERUSKOULUA VARTEN
Suomen Me tsäyhdistys r . y . on t ehnyt tekstija kuvapaketit peruskoulun 6 . ja 9 . luokkien
metsä tal oustunteja varten .

metsien omistusta . 60- sivuisen paketin hinta
on 25 mk . Liitteenä olevan OH- kalvosarjan
hinta on 15 mk .

Aineistoa voidaan käyttää myös metsäyrityksissä sellaisten toimihenkilöiden perehdy ttämiseen , j oilla ei ole metsällistä pohjakoulutusta .

Metsätalous 9 käsittelee Suomen metsävaroja ,
metsien käsittelyä , metsänparannusta , puunkorjuuta , puunkäyttöä, metsänjalostusta ,
metsäteollisuuden ulkomaankauppaa ja puukauppaa . 54 - sivuisen paketin hinta on 25 mk .

Metsätalous 6 käsittelee metsien monikäyttöä ,
metsän kasvattamista j a uudistamista, puunkorjuuta , metsänparannusta , me tsätuhoja sekä

Opetuspaketteja
yhdistyksestä .

saa

tilata

Suomen

Me tsä-
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TOPICAL
The investigation results of Metsäteho and o t her research institutions
are reviewed and Metsäteho's training mee tings in 1981 are listed .
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