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Veli Pol1jonen 
I<erailysta vilje1yyn 

KOLUMNI 

ps.toivritus@pohjotmrsanomat:fi 

M
- etsiistii lee• 

riill:mliiimme 
ene:rgiapuura 
on ohut Iiu 
ku, jolal ei ole 

viela tl1rvonnut paperipi1un ko
koon. lmcrginpuu on ensibar
ve11nuksen halpaa _pienpuutn, 
jot-n. mnas.snmn,e rlittlili. 

Rlm1ankorkeude.ltaan 6-10 

SC1.1tin, l<arsimnttom= encr
giap11usta mak.s niin :,yksyl
lii 2014 ticn VlllTI!asa 2.2 curoa 
kiinrolruutiQlra. Kun miinnyn 
laplmkr.a nQQSe<! yll kymme
ncn scntin, puun SBa myytyii 
seUuksi. Scllupuun tieavarsi 
b.in.ta oli V11Sm.o.,mti 29 euroa. 
Seltupuu on jo pu,unj;i;to ·t1.1k• 
seJ1arvopuum,ja siitiiku.uluu
kin mnksaa 11netttmliu. 

PIENIKOK01$EN energi.apmm 
kuut.iohinna,sn on mystceri. 
0 nn22eurostatulisiolla omaa. 

lialkl<na mctslllillsa kasvat:tavnl• 
e, ja toisen oson koneurakoit

sljan pa:lkkaa enc,wapuunkor 
ja:tjaUe. Metsai,tu.tk.imuslaitos 
scl.vittl jovuonna 2011 asiao tQ 
dclliscn tilan. Kuusiscnttisen 
e.nergiopuun korj11u tien var• 
tc:en maksoi nykyko11ein kcs
kimliii.rin 5S euroa kilrl.toku,u• 
tilllt(I, yli 'knl-si kerw sen mitii 
puusta myydcss!ilin sai. 

Korjuukustan n.us putoa.n 
puun Jlircytycssa. Kahdtksan 
senttimcmii pnks1111 puun sai 
tien V1UteenJOCllfollajalcym
me1.1senttiSen lwltupuunweu
rolla, kiiotolruutiotll. koh ti las
ketttulll. 

Jos minlcli tahonsa t.wnran 
tu.ottarninen mal.'Sl\n sen arvoo 
cncmmiin, puuha$telussaeiolc 
jarkcl. Toistaiseksi pienikokoi
scn cncrgl:ipuun tappioisra on 
sclvltty tuld9lsln. £du slam ca on 
myontiinytvu,osittrun energia" 
puullc niin paljon KeMcRaa eli 
Kebittyv;in M~t'Siitolouden Ra
hdi.tustukca, cttii. hintaero on 
kulttaantw111t. 

ENERGIAPUUNKEHITYSTV0Nal· 
kuvaihecssa tuldin ,oli vara j a 
niitii mrvitti in. Energin puun 
J..'iiyno on knSVllllut 2000:luvul• 
la roimasti,ja i;c-ka,'iV:13 edelleen 
l:ihiY\IOSina EU,n uusi0<:llcrgi,1n 
mvolttelden myiita. Muno mlr
taviin tappiorukiln licoee rus-

kin jatkossa vnraa. Mym encr • 
ginpua11 oo curnrtava vapruin 
markklnnu hi.JitruL 

Valtion Telc:nilllnen Tutki 
muskcslrus clvitti 2013 Cller
giupu1mt11otruttoa toiseln1 kan· 
naltn. Sen sijaarl, ettii plenikn• 
koisct r iu'ut ker:itatin mets.'i.~-

tii_ .. jiircillli ko· nej' '" yksin pui.11, 
VT'l' pnhti voisi P)'St)'knsvus-
ton pllid<t mas menetclmii.lla 
suornan hakkec i. Jlarhaiten 
mcnetclmiiiin sopil tasailiellc 
maallc viljclty lyhycn lcicnori 
paju. Siltii. on kiiytiiruilin ltoke
muStll ja mitrausticroa.Ruotsi5• 
m jo. Tonskasta 

Kun metsuri kaato.~. mi,vnus
~'llhnlla korkcintnan kuusi scnt
tiii va ltWll energ iapajukoa jn, 
t'~l'.lg.!~ ~j¢tMn trak1,or illll tieil 
vnrreun knsaan, ldlu.rolruudon 
korjuukustannus on 33 euroa. 
Muttajos pajukko puidnan vii• 
Jan tnvoin suoraan hald:.cek
si, ltorjuun kustannus putona 
kymmenecneuroon.JamyytiMi 
tUQtl! on jo valmillcsi tlen var
ress,, hakkeeM. Vi!Je.llyn paju
kon kasvarnijallc jHli yksitoism 
euroakiintolruutiolt:a. 

ENER,GtAPUUNhintnm) tce rissii 
on ky:,c isommn.$tn nsi1lSrolrui1t 
poliitti esmlciiste.lyna rukWs,. 
ten myllyssa. 

Lyhyeu kicrron c:mcrgiapu.us• 
sa ja scnmassaks;rjuussaon k-y• 
se vi!Jelyn cli · lmturill (lati• 
naksi : ugritul - ) kehitykses• 
tit. Lil.pl kulttuu~~rume histori
an, ihmincn on pyrkinyt keriii
lystii vlljclyyn. 

Ennen vlljat kerattiin sirpllln 
lyhreiksi. Nyt nc puidaan jyvinli 
suoraau slUoon. Ennen karjan. 
rehuheioli lrerattiin soiltakao 
tamalla se lccsfillli niittylatoihin 
ja ajamolh St! talvella b.!vosUln 
rutYcttuan. Nytheinii viljcllnlin 
pdlolla ja ko,rjatann traktoriUa 
valkoi~ten muovif"'nlien knut
tn suornan lehmillc. 

H!storla opettaa, ettl! ener
giapuunbinnan mystecri ratke
aa ·vasra, knn bloencrgiassaJ.in 
slirrytiiiin kcrfillystii viljl':lyyn. 

Kirjofttaja on maa-ja 
nimlirieJdden. toll.tori. 

PilKIRJOITUS ff 21.1.2015 

Metsavarat salli ct kestav.ien hakk:uiden nostami en 20 
miljoonallalmn(jometr.illa vnode sa. 

Hakkeen kayttoa ei 
ole aihetta rajata 

M 
ets1iteollisuus 
jollrn.:i :11.tknra.1 
pnil1osrus111nn 
ldlstassa puw1 
energlnkayros

tii. H.allirus lln csittiinyt tcolli
suud.en vnntimU:ksia Dl)'Otilillen 
c,nerginpuun jakn.mist,a knhtccn 
erl tukirybmiliiu. 

Lausuntoklerrokselln ollut bal
lltuksen lakiesitys tynnlitdin laa
Jalti ja perustcclllscstl. 

Met:;iiteolli:;uudelln on huoli 
siitli, ettii paperirehraideu lcimno 
kclpoava puuainc piiatyisi ruld
eu myotii. cnergiaybtioid~n pol
tettavaksi. TcolUsuus sanoo pcl· 
Jcii.'iviinsii puupulna. 

ENEM11AN teol1J$U1~q tieten-
kin pelkiili, m:ti! puun J1lm:a llOU• 
see l?ll'ert,>lakiiyt:lln Ii !intyutisc.n 
vuol<si. 

l.akiesltystii lausuntokforrok
sella puineet asianrun ti jot ja etu 
jarjestot pitihit teollisuuden 
maalaamao. uhkaltuvaa llioitel
tuna. 

£nergiatc.llllisuus muisnmaa, 
cttii metsanomistnjat, mcts5yrit -

tiijlit, energian tuortlljar ja ener
gian mY)jiir vruatUSUlvn.r lakiesi
rykscn antamist!L l'uutatlitjfili 
ruetllissii ntin C!llcrgi:in ruo~jillc. 
kuin mctsiitcollisulldellekin 

MctsiitL>OlJisuus wntil cdehcc.n 
tiulmsti tmm rnjl!llmlsta !11}1tyi
seUiiiin tuld r.tlihdliiin. uhlcM>1jO• 
paAlin.ekosken-scllurchd:lsuives
tol11ncillc. Tuollisuudcn mukaan 
papcrit.eollisuudc.llc kclpaaw 
pllU!li.ncs pitiiisi rajara rulucn ul
kopuolelle tlli men pitiiisi Tiinn
kia oUa alhai$cmp~ kutcn Wciuu
distus csittii.ii. 

NykyJse.lJiiiin told 
tJiiluUifut ubknna Jo1>a 
Aiin~oslren sellu
tehdaslnvestol.unellle. 

Eliitkeinoministeri Jan Yapna
vuorcn (kok.) lron-otaan hake
van ratknl.sua k!Jsraan parin vii -

kon sisllllit. 
P1:1.heet Alinelrosken hankkllcn 

\'lllll"llntumisesta vol tuJkita kiris
tykl,ak l. Tolvouavasti minisre:rl 
Vapaavnori ei antm1d<rkiri tyk· 
sen cdcssa, kuten blin ci antautu • 
nut ttilakkajatti STX:n e<le siL 

Se, cttii h3llituS ja mii,isteri , 
vapruwuori ovat myotlimlellsili 
ceollisuu<len vnru:eille, pitii.isJ ~aa
da kliiintymalin vruwoilla ,irgu
roentcilla. 

PUUMARKl(JNAT ()1,'l\t toimineet 
tiibaukin ~aakka crittfiln hyvin. 
Arvioidcu mu'knan Suomcn met• 
si\varat Sallh<Titkestiivltn hakkui• 
den nost11mlsen :.o miljoonalln 
kuutloroetrillli IIUOdessa. M.etsii• 
ti:ollisuuden lll(i.UaaJIIJ!a o.ngel
maaei cries ole. 

R.ajaus olisl crltt-liln haitallinen 
momlla alu.cilla,joilla mjauk-
scn piiriin csitctylfa1 puulla ci olc 
kilyttoo luinkann. Mets:ihak:kee,1 
rnjaaminen eri luoklriin merkit
S.isi my& tarpeeronta siilltelyn ja 
byrokr:lti:ln.lisruiniymistii. Ura
koitsijoille ja knljeruk,;clle rojaus 
ollsi mytkl..)i. 

Esl<arissa tarvitaa11 jot1stoa 
E sikoulun1opcrus muuttui 

pakoUisliksi vuodeu alusta 
. . liihtien. Lastea tarhatou• 

hut Jruuluvat nyt slls opetusroi
mco alrum, lmtnkuinldn oppivel
voUisuudcn piiriln. Rewrin vaih• 
to tuo omot selvitt'l:tii.viit organi.sa
toriset asiansa, mutm pcrheisiin• 
kin muutoksella lln vailcutukscnsa. 

MUUTMEOIAT 

S-cyhmii. 
kesldttaa 
$\/OMEHMAAPahltcn j111lmlbln Ja.'i
viitne scudut,.jotka ovatvnin Sa-
1€'-palvclujcnvru:assa. Ylciocn bin, 
.nnnlMll"u ci n;iytii koskevnn niitii 
juuri lainkllan. Sopii kys)>ii, ouko 
tiima osuu&toiminta-aatteen mu• 
kai$tll?Siihen kt!itenkin vt!dQtaan 
j1.1h1apahe.issa. 

Ny,: maa.seudun asulckaalle ta i 

Aina jokU. voi vic.rasrna tiuk~nm
\'llll ohjeiJmlsm, lrurc.rmycmi;,ahmu 
esiopetakscssa. Silti byviii puolia 
on hyvii kehlniilija kliyttiiiinrkijiir
kcii. Opctus!lllilituk.scltaodotetmm 
ta:rkempia ohjeistuksia. 

Perhcidcn tnrpect voidann ot
tnll viisan ti huomioon. £ imcr
ldksi vuorohoitoa tarvitsevlen esi-

muut.cn lmukann byp,:rmnrketcis-
1'1 asuviUe iln10i11etnn111, ettii . hiincn 
jase.nyytens;ieiolekl1nnsnman:u-• 
\'Oinen, Pain vnsxoin, hlin sn:maa 
t1mtea jout:uvnnsa kustaD.1:nn1aai1 
k, lliimmilla binnoilla.an bypcr
nmKCttiM alcnnuskrunpanjobitia. 

KESKIPOHJAN.MAA Jiintamuutos
l'ell kobdenttuulset kcrrov:it lcau• 
pankeskittymisestii)'hil vni11 suu. 
l'l!IIlpiln yks!kliil!ln. S-1ylunii alensi 
uscimpiea ruon:eidcn himojo, Pris-

koalulaistcn l<ohdnlla ()D jlirk1Miii 
joo.sraa. tteidliupfilvansa tuppaaw.t 
. vonymaiin vanhempien eyovuoro
Jcn vuoksi. Siksiel olejilrl<eviili vel
rnittaa ~ oomupiiiviillii 
Jarjestcttliviliin esiopetuksocn,jos 
la!J6i on men= vielasamana piii
v:inii paiviihottoon vanhempicn 11-
1:11:vuoron aj:i.ksi. 

moissa, lcoskn suurissa yksik6is
s1i lalupan logistiikkn tulee huo 
~eammaks.i kt1i11 pieni sn ]\Qupois
sa., Myos Kesko !up~ alenouksla 
em'l.ldn Citymru:ketticn Vl\}ikoi
miln. T.i.wnhi.ntaemt pikkwcaup
pojen jasuunnarkettlcn vl!IDF.ikas
-vancvnt cdelleen. 'lfuniitarkolttnn., 
rttii Kolckola.ssa5-ryhman tai Kes
kon asiaklcailla ou mahdollisuus 
hoomattavnsti suurempiin ruoka
loskun sliastolh!n kuin Toholam
millakl.upnssg kii)''l'illa. 




