
4 KESKUSTELE 

Puu kasuaa yha 
kovemrnin 

E 
nncn 1u1kiinuk$_enalkaa Lapin.ja~·ill:i
sillolnh:ineiollut viel, metsureit;i oli sa• 
no11ra: "puu ei L~\>isa k~$u;;•, Mets ·nwll<i
mus!aitos mlp:;,a ·1oisb1. Pohjois-S11omen 
puu kasvaa, ja kasvu on kiihtyvaalt.appi 
pusk"CC nyt <mittaus ajalta 2009- 2.01:2) 
pu.ura 13,2 miljoonaa kut1tiot-a vuodessa, 

kunkasvu vu@na 1990 oli 7,9 mUjoonaa kuutioca. rfO\.ISI.Q 
oo 67 p!llSCnttl;,. 

FllikeUyttavallc mc1s~n ita.svulle on pari hclppoa seUrys
t'.l: ti:homctslinhoiw ja SP.id.en ojitu~. Vu0$1kymm~mco tyo 
1uouaa tu.los1a. l:lakkuuaukioita on myrniuy, 11usi.a mcii;I~ 
viljelty ja raimikoita harvenne1tu. 'l'ak.1vi1osi!la mCtslli 
n;ryos laoaoltcttiin. 

, , 
Lappi puskeenytpuu
t~ 13,2 rniljoonaa kuu
tiota vuode~sa. 

Moni muist.ia vieffl Osatiln auke.iden aUiauksen. Lapin ja 
Koillism~.in me~aurouli:senkummiset1i on ba;ipavcti11cn 
proressori Olal'i llll ilmi. llubtikunssa 19S4 hlin jlitU nuore• 
na :mctsan.hoilajana-patentti•Ja rckistcrlhallituksene hake
mu.kscnkeksimlistaa.n.met.s;inparannusaurasra. Aqraas al• 
koi. Se saavul'tl hudppmisa 1960 .. Juvun lopulla. Scnj:ilkccn 
autauksest.i v5hltcllcn lµovuttiln, mals\!llla• Ja mullta ym
p:iristosyista. 

Auraus ehti kuitcnkin paran1aa voimallisestika gas
maiden ilmavuutta ja maaveden liikkuvuutta. Nyt parhai• 
ten kasv:lvat nuoretmctsatloytyvatj uuri, 40-50 vuqtta sit• 
tenau.ratuilta OsaranaukeUta. I 

,SOiden ojitusvalkutti kasvattamalla mctsamaana laa. Se 
alkoi llsa:intyU9S0•luvulla, kun ojitetutsoot muuttuivat 
mel/iiksi. Met~falan kasvu pysaht:,rl 1980-luvull;i,,ku.n o/i· 
tusurakl<atuli valmJiksl. Senj!ilkeen metsfojlkol oval pus
keneet puuta. 

Qsa_metsank:isvuaselittyypuiden i:ill!i. Pohjoisess:aon 
pa:ljo)l rasalk!i!s13 20-S0 vuotlalta merslli. Ni Iden pllusto on 
eH nhare,lR nopei mmassa kawussa. Se n:ikyy inittaustu
loksiss.,. 

Mutta riinavatko na.mascUtykset?ooko Lapin kohe□tu· 
neen metsankasvun taustalla vi ell\ muutakin? 

. Umakchan Us5.antyvahiilid1okstdl on metslcn kaasu
mainen lannQite. Metsicn ulkopuolelb htilldioksldilla Ian• 
noitel\l~n esiJnerkiksik.svihuonemansikkaa j~ - ;1delrnaa. 
Riilidioksidin kaasulisay1=1ikasvibuoneeseeo on hyiitya 
erilYfflti ke,v;iall$;ja ~yksylla, kqn valoa on vahcmmao. 'La• 
pin puu, hyiityy hiilidlo~id.ista arvaten.kin yiittiimiinli yon;i. 

Vuonna 1'1!10 lli.ilidiokiildin pitoiiuu$ mctJ;aa ylapuoli• 
ses$il ilm:as:,a oli ~3 miljoooa&osaa.(ppm), Vuonoa lQ1'1 sc 
oU 3~ ppm eJi kolmetoistaproscnttia kor)<c;impi. 1:!Wldiok
sfdlp v;dkutus ml!i&len kasvuun kllnnost~a etcnkl11jVll.rtian 
tlllkimusaseman lledemiebel. 

HlllkUoksldi nostaa Umakeblin l:lmpotllaa. Metsat alst!
vatsen kasvukauden pitei1emisen~. Si~ IJ}itat:mn ;ismpaivl
en eli iel,oisan'lampotllansumma n liSiiantymiswal 

.Kasvukausl alk~a kevaiin vllcl1:11s~ asiee:..sa. Kunlvuow
kauden kesk!l~mpotllaon ku11si ~sti:m.i, p\t.i1leJ1 p~iyyrl 
pyorabi'ii5 ct~cnpai11 yhden asiep~ivan. Kun kesk.il~mpotlla 
onseitscman astetra, paivyri pyilrahraii kaksi astepaMia, ja 
niin edelleco. 

'.l'arl<in ja pis.In Lapin kasvukauden mill aus on Sodanky
lan 1Jmasto,!$emalla. llmalierecn I:iltokscn sarjolsra vol las· 
ke;i, etta vuonna 1990 kasvukauden pituus ol i 800 asrepai
vaaja vuoana 20l3 =t:1av.1stl JOOO astepaiv~•-Viimeisen 
24vuodcnaik;loa Keski•Lapin m,etsien lruvukausi onjat• 
kunutt1eljan1Jel<scllii. 

M.etsayrittajiin kannalta on. lopulta yhdent'ekevali, oolco 
lis~puu pcr.iisln kasvukauden pltcnemasta, hlilldioksidin 
lannolttavasta vafkutukscsta, sopivan lkaisista pulslll, tc· 
hokkaasta talmiko_nholdosta,. soi({en ojituksestl va.i k:l,ngas, 
maiden aukkojen Jurauksesta. Puura OLl Joka tapat1ksess;1 
tulossa korjatra\lllksl ja myytSviksi eatistii enemman. 

Kun KemljS.rvcn sellutehdas suljm lln 2008, h3rvetmus
PUIU1 kysynta k:i.ihltyi faskuu11. Metsa1ulo cl 1:lll:i menolla 
kasu;. 

Riitta.ako pelkka kuntakierros? 

T
ammikuun alussa kaynnistyi Ira• 
L, pin maakuntakaavan ku.nt:a· 
kierros. Maakuntakaava on ta· 
vamsillekansalisflle eta111en as:ia. 

Silla.on kuitenkin uuretvai
kutukset. Se rajoittaa eri tavoin tulevaisuu· 
clessa maan kayttoa. 

1<11ntakeskuksissa pidettavissa tilaisuuksis
sa, osaHiset ja asiasta kiiJmostuncet saavat 
esittaa mielipitee1Isa maakuntakaaVc11J val
misteluaineistosta. 

Kylatovatikaval.la tavalla tyhjentyneetsa
moinkuin taajamissaasukasluvut pudon
neet, Ibmisten yhteiset, aiemmin yhteista 
aanta pitaneet ednnva.lvojat ovat vahenty
neet. 

Kuntakierros saattaa tayttaa lain kirjaimen, 
mutta toteunmko stina naiden kuulemistilai· 
suuksien tarkoitus? Saadaanko pfilit-oksente· 
koon mabdollisimman.Jaaja kuva kaavaluon-

noksen va.ikutuksista.ja mita.mielta ihmiset 
ovat kaavaluonnokscu ratkaisuista? Riittavat
ko pelkatkuntakohtaiset tilaisuudet kansa
Iaisten oikeusrurvan toteutt:m1iseksi? 

Maakuntakaavaa valmistelevan Lapin I.ti
tan ol isi syyra seuloa kuntatilaisuuksista yk
sityiskohtaiset ongclmakobdatja kaynnisraa 
nU.clen osalta tarke.mmat asukaskohtaiset ky
la.-tai aluekuule.miset. 

Vaikka onkln vjela kokeiluasteelJa, Kemi,· 
j5.rveTl5 ve.dettavan Uusi paikallisuus-han
keen kansalaisraad.it olisivatrassa.hyva tyo
kalu alueellisten vaikutusten arvioirniseksi ja 
oi kea o kuvan saamiseksL 

Maakuotakaava on rnyos lalltokohta eteen 
rulevi.e11 baittojenja menet:ystenkorvaami
selle. 1,axsiva osapuoli joutuu havahtumaan 
valitettavaolusein llian myoha:an, vasta toteu
tusvaiheess;1 siihen, et.tel mitalin ole enli.li 
tehtavissa. I 

412 Tck11110 Vdn/lo. edusii uusi Antti 
Kettusesta 
laaninrovasti 

• fuh(!dS Jo tUl'VOllintn, ktrten olna. jo'ttn 11il<olliin dlo.it111<1 lompsilll/11tn, 
pidct114'1 toisista1'Vtlc hyvoa huolta, cikll arvaillo mita tui.e vostaM. 

I 

Metsa 
palvelu pari 
kuukautta 
maksuton 
Melsaaomistajat voivat 
kayt~ii s uomen mersakes· 
k11kseo Metsaan.fi-asioinli
palvelua miliuna helmi• 
k:uun 2015 loppuun 11sti. 
.Mets:inomi~tajat ovat voi• 
neet kokcllla palvclua flmai
seksi marraskuusta lalulen. 

Metsanomlstajat vofvar 
jatk:u maksuttomasti palve
lun kayttiia helm.ikuun 2015 
loppuun asti koek:iytt3jln!. 
Lopullimm pl:.itiis Me1,saan. 
li0 i,.,lvelun maksuUisuuden 

jalkosta sclvltl5 UIJ.d.en mak
super usrcJse tu ksen voi
maant.111011 myi:11:i m~alis
lluon ;ilussa. 

Met~U n.Ji,-palveJu on. 
avoin k~ ikillc mctsanom is· 
1ajillc. Met linomistajat nli· 
kevatpalvelussa oman met,
satilansa met atfadot ja ch
dotetutm~tsiinhoi1Vl}'<it. l'h: 
\"Oivat otma yhreytra metsa· 
alan toimijoihin, kun r.uvit
scvat mcisat'Oille tekijiia tai 
puillcosr.i)aa. Palvcluakayt• 
tavat akti.ivlsesrJ myos lil<i 
kalkld mcrsaal:ln toimljat. 

Palvelu llsaa rnetsfin
omlscajien akt11vlsuurta 
mctslnholdossa Ja parantaa 
metsapalvel uyritysteo toi
mintaedellytyl(si5. Palvelus
s;i on kaksi kolm~sog;i y.ksJ-, 
1y1sme1si ta. 

Tam:in viikon plll$liat mene
vlit aktiiveille, jotka pit;h-at 
ylla latuja )a lasten talvi5ia 
leikkipaikkoja picnempaiUJ 
tai suurempaan y'btcis'een 
ka)'l'toon. 

Erityisplu_ssa Har1hikQskel
le, mi.sf.I on tullut laajemmi.n· 
kio k·eroijaivclaist~o yhtei• 
ncn hiihtopall<ka. 

liiihtokausi oa avam , jo 
useamman vuoden ajan lian
bfkoskclla. Ladulle paastaan 
cosimm~ koko kaupun
g!ssa. 

P:iasf.lao naurtimaan ul
koUusta ja \1rklstykses1:i l<aa
moksen keskel!li. 

Samalla r.ivalla on tie1r~-

oulun. b!lppakunnan tuo
•miokapltuU·on nimlttlinyt 
SalJan seurakunpan k!rkko
herr:m Antti Ketlusen Rova
nlcmcn n1vastrkunnan 15ii
ninrov;istinvirl.m.1n. 

1'0imik.i11sl on viisivu.oti· 
nco p3.attyci, vuoden 2010 
lopussa . 

Antti .Kettuuen sal enlten 
aanlil rovastikunaan llianin
rov:i li11 v .iHss:i.. Hanclle 
kertyi yhtecosa kymmeneu 
aanta. Alinioikeuiertuja oli 
56, beis:tii aanfoikeuttaan 
kliytti 23 ja 3ancstyspro.se.nrtl 
oll41,1. 

vliSti nhkeraa viik~'li alnt!:kio 
Luusua.n suunnalla. Varmasti 
muuall;ikin, ja SiU110In plus
saa vai!lkapa vain aaa.p11rei• 
den kcskcn lap~illc laiteruista 
pul]<\gf!1iiis~. ,, 
Pulkkamakea 
lapsille vaikka 
pa vain naapu
reiden kesken. 




