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Radio Pohiois-Amerikan metsätaloudessa 

Nopea ja luotettava tietoliikenne on oleellinen vält
tämättömyys Pohjois-Amerikan metsätaloudessa., 
jossa organisaatio tavalli sesti edellyttää viipymä
töntä ti edotustoimintaa. Nopeat tiedotusyhteydet 
voidaan saada a ikaan vain sähkön avulla lennätintä, 
puhelinta tai radi ota käyttäen. 

Lennätin ei ole erityisen sopiva metsätalouteen. 
Maastopuhdinta on k ii.ytetty Pohjois-Amerikan 
metsätaloudessa, mutta sillä on useita haittoja: me
l.uisn. toiminta , epäluotettavuus kostean sään valli
tessa, katkenneiden oksirm ja ka.a.tuneiden puiden 

Kuva l . Puhelim en kilp::tilukykyisy~·ttii radioon H'ITattuna 
voidaan pa ra n taa rakentamalla tilapäiskäyttöön halpa ja 
helposti huolle ttanl. linja ilman py lväitä. Linja lanka j uoksee 
e rity isen e rist ime n lä p i joustaen ok. ien pudotessa linja n 

päälle 

Ku,·a :2 . Ku,·all L 
esit tämää linjaa var 
t e n käytetty erist in, 
joka sen y m pä ri si
clotu! la la ngalla. kiin 
nitet: än puuhun 

aiheuttamn,t hä iriöt, palam ismahdolli suus metsäpalon 
sattuessa, jolloin sitii. kipeimmin kaivattaisiin , ja 
joustamattomuus, mikä johtuu linjan vetämisen Yält
t ämättömyydestä. Tavallista puhelinta käytetään 
laajn,lti, mutta rajoittavina t ekijöinä ovat korkeat 
rakennus- ja kunnossapitokustannukset (knYassa 1 
nähdään u usi linjatyyppi , jonka rakennuskustannuk
set ovat vain 30- 40 % pylväslinjan kustannuksista, 
lisäksi uuden linjan kunnossap ito on helpompaa, koska 
linja katkeamatta joustaa oksien tms. pudotessa lan
gan päälle ja koska vikojen löy t3 minen on helppoa 
linJan ollessa t ien pää llä) . Edellä mainittujen syitten 
vuoksi radio on t ullut metsätaloudessa v uosi v uo
delta yhä t ärkeämmäksi ti edotusvälineeksi sen käy
tön alettua jo lähes 20 v uotta sit t en. R adioalalla 
tapahtuva kehi tys on ollut nopeaa , ja luultayasti 
tämä suuntaus jatkuu lähi tulevai st: udessakin. 

laitetyypit 

:;\•fetsätaloudPssa käytetään yleensä kolmen t yyppi
siä radiolaitteita . Tietyissä kiinteissä pisteissä on 
perusasemat, joilla on suurin teho ja pisin lähetysetäi
syy<> (kuvat~ ja 4). Pernsasemien t eho on 50- 500 W. 

, Vaikutuspiiri ri ippuu oleelli sesti perusa!'leman anten
nin korkeudesta. 
Antennin pitäisi 
ulottua 60- 120 m 
ympäröivän maas
ton yläpuolelle. Ai 
na 200 km etäisyy
det ovat mahdol
li sia ihanneolosuh
teissa, mutta v uo
ristomaastossa mah
dolliset etäisyydet 
ovat huomattavasti 
lyhyempiä - a llo 
100 km. 

Toinen laitetyyp
p i on liikkuva (ku
va 5). Se voidaan 
asentaa henkilö-
tai kuorma -a utoon , 

kuormauslaittee
seP-n, laivaan t.ms. , 
ja se toimii tava lli
sesti 6 V paristolla . 

Kuva 3. Palotorn ia 
käytetään kiinteän pe 
rusaseman radiomas
tona. V a lok . Metsäteho 

Teho on 10- 60 W. _-\.utojen välinen t iedotusli i
kenne riippuu paikallisista olosuhteista; 40 km 
lienee kohtuullinen arvio edullisissa olosuhteissa. 
Vuoristo-olosuhteissa Washingtonin yaltiossa 30W liik
kuvilla yksiköi llä saavutetaan 15- 25 km kuuluvuus. 

Euva .J,, Tukk ikämppään a ennettu kiin teä p erusasema. 
Vn.lok. Me tsäteh o 
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Kuva 5. Kuorma.autoon asennettu li ik kuva yksikkö, jonka 
tiedotusetäisyys on 15 - 40 km. Valok . Motorolå Inc. 

Kolmas välinetyyppi on kannettava (kuva 6). Tämä 
tyyppi voidaan kantaa kädessä helposti, ja sitä voi
daan käyttää välittömästi pysähtymätt ä ja laitta 
matta lisäantcnnia. K onstruktiosta ja painorajoituk
sista johtuen tällä tyypillä voidaan saavuttaa vain 
lyhyitä etäisyyksiä, 2- 15 km. Voimakkaampia kan
nettavia tyyppejä on käytösfffi- esim. tie- ja uittotyö
mailla (kuva 7). 

Ra,diojärjestelmät 
Tyypillinen metsätalouden radiojärjestelmä käsit

tää joukon kiinteitä asemia yksikköpiirinä tietyllä 
alueella. Tälla isen alueen halkaisija saattaa olla 150-

raattori on asennettu maahan, mutta sen käynni sty s 
on mahdolli nen myös tornista käsin. E sirn. eräs 
Weyerhauser Timber Co:n työmaan voima-asema k ä
sittää p ienen ilmajäähdytetyn kaasutinmoottori n, 
generaattorin (samantyyppisen kuin autoissa) ja kolme 
6 V paristoa. Voima-aseman poltto- ja voiteluai n e
kustannukset ovat 80 mk/12 t untia *. 

Radiojärjestelmän hankkiminen ja kustannukset 
Yhdysvaltojen metsäteollisuudella on radiolupien 

hankkimista ja neuvontaa varten koko maata käsit
tävä keskuselin , The National Forest I ndustries Com
m1mications (N .F .I .C.) . Koska USA:ssa jaksoluku
jen saanti on erittäin vaikeaa, keskuselin avustaa n ii
den hankkimisessa ja t ehokkaassa käyttämisessä 
yhteistoiminnassa. 

R ad iojärjestelmän suorituskyvyn tarkkaa arvioi
mista varten on tunnettava lähettävän ja vastaan
ottavan aseman korkeus ja välimaaston korkeuserot. 
Tyypilli sen järjestelmän arviointi yksinomaan t oi
mistotyönä maksaa 10 000- 50 000 mk. Mahdolliset 
kenttätyöt a iheuttavat vastaavan lisäkustannuksen. 

Laitekustannukset vaihtelevat melkoisesti r iippuen 
järj estelmästä. >>Päämajam valvontalaitteet maksa
vat 45 000- 70 000 mk.** Kiinteä asema maksaa 
160 000--700 000 mk. Esim. 60 W Motorola lähetin
vastaanotin maksaa n . 230 000 mk ja 250 W y ksikkö 
n . 460 000 mk. Antenni maksaan. 35 000 mk ja linja 

n . 25 000 mk. Rakennuksen ja sähkö
voiman kustannukset vaihtelevat tapa
uksen mukaan. 

Motorola Inc. suosittaa 30 W liik
kuvia yksikköj ä, jotka maksavat n . 
140 000 mk kukin; 10 W yksikkö 
maksaa n . 105 000 mk ja 60 W yksikkö 
n. 150 000 mk. 

Kannettavan y; W yksikön hinta on 
n . 70 000- 90 000 mk. Sen paino on 
yleensä 5-10 kg. 

200 km. J okin alueen asemista voi 
olla pääasema, josta voidaan pitää yh
teyttä toisen vastaavanlaisen alueen 
kanssa. Kunkin pääaseman kanssa yh-
teydessä on tavallisesti joukko lentoko
neita, ajoneuvoja, a luksia tms. Yhdys
valtojen länsirannikolla suuret kuorma
autot yhä useammin varustetaan radi
olla. Liikennöijät käyttävät yhteistä 
keskusasemaa. Korjausautot varuste
taan radiolla miltei poikkeuksetta. Erit
täin suosittu on radio myös metsänhoi
taj ien ja työnjohtajien autoissa (usein 
pieni ä 7'2 tonnin pakettiautoja, ns. pick
up trucl~) . 

P ääasemilla on ehkä keskenään kak-

Kuva 6. Kevyt kannettava 
yk s ikkö, jonka tiedotus

etäisyys on 2 - 15km. 
V>tlok . Motorola Inc. 

Välineitten asentamisen suorittaa 
tavalli esti myyjä. Kaksi miestä tekee 
yksinkertaisen asennuksen parissa päi
vässä, kun taas t yöläät asennukset , 
jotka vaativat erikoisantennit ja -val
vonta laitteet puhelinverkkoon yhdistäsikkojärjestelmän mukainen toiminta ja 

mahdollisesti yhteys puhelinverkkoon . Kaksikkoj är
jestelmää var ten tarvitaan kaksi jaksolukua (aallon
pituutta). Kahden a lueen asemista kumpikin käyttää 
keskinäisissä puheluissaan vain toista jaksolukua, 
niin ettei toinen ryhmä häiritse toista keskusteluil
laan. Kunkin pääaseman yhteydessä saattaa lisäksi 
olla joukko kannettavia radioita, 'joita käytetään 
tulipalojen torj unnassa, uitto-, tie- ja rakennus
työmailla jne. 

Kannettavissa radioissa on tavallisesti yhtä herkät 
vastaanottimet kuin k iinteissä tai liikkuvissa laitteissa, 
siten ne voivat ottaa vastaan samoilta etäisyyksiltä. 
Kuten on mainittu, koon ja painon rajoituksista joh
tuen kannettavat radiot voivat olla yhteydessä perus
asemien kanssa vain Jyhyehköltä etäisyydeltä. 

Koska sähköverkko ei aina ole metsätyömaiden 
ulottuvilla, usein on tarpeellista varustaa kiinteät ase
mat polttomoottorien käyttämillä generaattoreilla . 
Kiinteät asemat saattavat olla myös pari stokäyttöisiä. 
Jos kiinteät radiolaitteet sijaitsevat palotorni ssa, gene-
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mistä varten, vievät viikon tai kauemminkin. 
Liikkuvan yksikön asentaminen kestää korkeintaan 
päivän. 

Hyvä esimerkki yhteistoiminnasta on Oregonin osa
valtiossa, missä 22 urakoi jalla on yhteinen keskuR
asema . Maali skuussa 1952 heillä oli 66 yksikköä toi
minnassa, li säksi heillä oli vireillä lupahakemus n. 30 
yksikölle. 

laitteiden huolto 

Säännöllinen, suunnitelman mukainen huolto on 
ehdottoman välttämätöntä. Katsotaan, että kuutta 
t ai useampaa asemaa varten kannattaa palkata mies 
huoltoa varten. Sama henkilö voi huoltaa m uut sähkq
laitteet sekä polttomoottorit. 

Varastossa p idetään putkia ja muitakin varaosia . 

*) USA:n dollarin kurssina on tässä a r t ikkelissa käytetty 
S = 231 mk. 

**) K a ikki hinnat ovat SA:n hintoja. 



Kuva 7. Tietyömaalla käytetty kannettava yksikkö, jonkn 
t iedotusetäisyys on 10-25 km. Vaiole Metsä.teh o 

Putken ikä on 2 500- 4 000 käyttötuntia. Snoqual
mien Kansallismetsässä 124 radioyksikön huoltokus
tannukset olivat 1,3 mi lj . mk v . 1951 käsittäen tekni 
kon palkan (osatyö) , auton kustannukset, osat ja 
paristot . Kohtuulli sesti huoltaen välineet voidaan 
kuolettaa 7 - 15 v uodessa. 

Jos laitteita huolletaan säännölli sesti, uusista osista 
k oituvien kuukausikustannusten arvioidaan olevan 
2 000- 2 500 mk liikku~lle yksiköille ja n. 3 500 mk 
kiinteille perusasemille. Varsinkin jos kysymyksessä 
on useampia radiolaitteita, hankitaan usein yks i yli
m ääräinen yksikkö korvaamaan korjauksen tarpeessa 
olevan yksikön. Samoja laitteita voidaan käyttää ke
sällä palotornissa tai uitossa ja talvella hankintatyö
maalla. Laitteiden vaihtokelpoisuuden aikaansaami
seksi ja varaosavaraston pienenä pitämiseksi pyritään 
hankkimaan vain samaa valmistetta olevia laitteita. 

Yhteenveto 

Radiolaitteilla on metsätaloudessa pääasiassa se u
raavaa käyttöä: 

l. Metsänhoitajien ja työnjohtajien autoissa ja lento
koneissa valvontatehtäviä ja töiden ohja usta 
varten . 

2. Palontorjunnassa nopean tiedotusverkoston luomi 
seksi (palovakuutukset saattavat alentua ja mah
dollisimdet metsäluotan saantiin parantua). 

3. Huoltova unussa korjausten nopeuttamiseks i, vara
osien t ilaamiseksi ja huoltovaunun joutoaikojen 
vähentämiseksi. 

4. Kuorma-autoissa, hinaajissa ja kuormauslaitteissa 
töiden järjestelyä ja vikoj en ilmoittamista varten. 

5. Hankinta- , uitto-, tie- ja rakennustyömailla töiden 
työmääräysten antamista ja valvontaa ja tarvike
ti lauksia varten . 

l={adio on miltei välttämätön apuväline suuria ko
neelli stcttuj a operaatioita varten. Kohtuullisen ha lpo
jen, kevyiden J'a pienikokoisten radioyksiköitten ke
hittäminen on suuresti helpottanut hankinnan koneel
li stami sta ja hankinta-ajan lyhentämi stä pienentäen 
välivarastoinnin ja sitä seuraavien li säkäsittelyjen 
tarvetta. 

Metsätalouden radiolaitteet ovat pääasiassa kolmen 
tyyppi siä: 

l. Perusasemia , joiden teho on 50- 500 W ja tiedo
tusetäisyys 50- 200 km. 

2. Liikkuvi a yksiköitä, joiden t eho on 10- 60 W ja 
t iedotusetäisyys 15-40 km. 

3. Kannettavia yksiköitä, joiden teho on n .Yz W ja 
tiedotusetäisyys 2- 15 km (tai liikkuvia yksik öitä 
vastaavia raskaampia yksiköitä) . 

Radio 1n North American Forestry 

SUllf _MARY 

Radio eq~~ipment is used in North American forestry 
principally for the following purposes. 

( 1) I n foresters' and foremen ' s cars and planes for 
control duties and for the direction of worlc. 

(2) I n jire-fighting , to set up a mpid network of 
communication.s (/ir·e insurance premiums may be 
reduced and the possibilities of obtaining forest credit 
impr-ove) . 

(3) I n the service car, to effect q~~icker r·epairs, to 
order spares, and to r·educe delays. 

( 4 ) I n truclcs, tug boats and cranes for the organisa
tion of worlc and re]Jorting of need of r·epa·irs . 

( 5) A t logging , floating , road and building construc
tion sites for the iss~~ance of u·ork orders, for control and 
for ordering equipment. 

Radio is an almost indispensable instrument in large 
mechanised forest worlc areas. The development of fairly 
cheap, light-weight, and small-sized sets has facilitated 
greatly the mechanisation of logging ope:rations and 
assisted reduction in logging time, diminishing th e need 
for intermediate stomge mul the resultant additional 
handling. 

Foresl worlc radio equipment is of tlwee main types : 
( 1) B ase stations with a power of 50 · · · 500 W and 

a mnge of 50·· · 200 km ; 
(2) mobile units with 10 ·· · 60 W power and a range 

of 15 ··· 40 km; 
(3) portable ~mits, about 1/2 W power and range of 

2 ··· 15 !cm. They gene,rall!J weight 5 ·· · 10 lcg. 
The -radio system varies according to prevailing con

ditions. The most typical forestry set-up consists of 
jixed stations all operating as a simple net for an area 
with a possible diameter· af 150 · · · 200 km. One of the 
stations in the area may be the main station which can 
ma.intain connection with another similaT area. The 
main stations may operate between themselves a du plex 
net and possibly have an extension to the telephone 
system. PoTlable radios usually have receivers of the 
same sensitivity as fi xed or mobile installations; on the 
other hand they have tmnsmitter·s good joT a mnge of 
only 2 ··· 15 km . 

I n the absence of electricity fi xed stations are eqnipped 
u·ith genemtoTs operated by combustion engines or by 
batteries . Mobile cmd porta,ble stations are batt2ry
OJJerated . 
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Helsinki 1952, Frenckellin Kirjapaino Osakeyhtiö. 


