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Nyt kui1 metsateollisuus suun
nittelee miljardiluokan uusia teh
taita Aanekoskelle ja Kuopioon, 
puuu, iitt,1vyys tuutuu taas pu 
huttavan. Puheen voi odottaa 
kiihtyvan myos Kemijarvcn 
u11dl'11 blotuull-kht,i.111 111yo1,1. 

'J"collisu11dt•11 huul, puust,1 011 
syva, mutta se ei ole uusi. Jo so
tien jiilkeen pelotti sellun raa
ka-aineen pula. Vuonna 1953 
vuorineuvos Ralph Erik Serla
chius ja professori Risto Sarvas 
toivat Tanskasta 5000 kappnlctlil 
nopeakasvuiscn scll11p,1j1111 pis 
tokkait.1. Si11 v,1, 1, 11111 i 11t· Ml'I 
s,1111 ut ki nu1sl,111ukst·11 maillc 
Uudt•1111H1.m Ruotsinkylaan ja 
Lapinjiirvelle. Uuden tyyppis
ten metsaviljelmien koekasva
tus kesti parikymmenta vuotta. 

Puuvajeen pelko kasvoi 
1970-luvun alussa niin, etta Suo
mcn Ttscnaisyydcn Juhlavuodrn 
lt1hi1sto (Sit1,1) niholttl viisiv110 
tiscn lyhytkicrtopuuu kasvatus 
ja kayttoprojektin. Viljelykokei
ta perustettiin eri puolille maa
tamme. Sitran hankkeen naky
vin saavutus oli Tervolan kek
sijii Kyosti Pallarin rakentama 
hakepuimuri. 

Pisimmiilk lyhytkit·rtoko 
kl'ista niikl MTK :n °pulwl'njoh 

taja Veikko Ihamuotila, itsekin 
maineikas metsankasvattaja. 
Han ehdotti 1977, etta maa- ja 
mclsatulousluollajal rcivalsi
vat suuntaa ja alkaisivat viljella 
sopivilla pelloillaan puuta bio-
111assaksi. 

Us,1111;1.ita oli tulossa turvc
tuotannolta. Limingan Hirvine
va oli ensimmaisia vapautuvia 
suopohjia. Sinnekin suunnitel
tiin ensimmaista mctsaviljclmi 
en koctt.1 jo 19 

Sdl1111 111l·11ekk1 11m.1ilnrnlla 
hdkkr, ti 1970 luvun oljykriisi
rn scurnukscna. Huoli puun riit
tavyydesta selluksi poistui, mutta 
tilalle tuli huoli energiasta. Met
saviljelmia tarjottiin energiamet
siksi. Sitten energiametsatoimi-· 
kunnan aikojen metsaviljelmia 
on tutkittu maassamme haja
naisesti, ilman selvaa tavoitct
ta, Vii nwist·n suopohjalla lyhyen 
kicrron puulajt·ja (rau<luskoivu, 
hieskoivu, harmaaleppa ja Salix
pajut) vertailevan kokeen vilje
li Haapaveden Piipsannevalle 
Kannuksen tohtori Jyrki Hyto
nen vuonna 1986. 

Nykyinen puuvarojcn riittaapi 
eipa riitii viiittely muistuttaa 

.iikaiSl'lllpll'n vuosikymmcnlcn 
mctsakohuja. Tutkimuksella on 
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ollut tapana vastata kohuun ke
hittamalla uutta metsanviljelya. 
Niin soisi tapahtuvan nytkin. 

'Jilannc on kuite11kin painvas
tainen. Metsantutkimuslaitos su
lautettiin vuoden 2015 alussa val
lakunnalliseen Luonnonvarakes
kukseen. Alueellisia koeasemia 
uhkaa lakkautus. 

Metla tunnettiin alun perin 
nimella Mctsatictccllincn koc 
laitos. Sr pohjautui aluccllislen 
kot\lSl'lllicn vcrkkoon. Niiden 
yhteinen tavoite oli selvittaa 
koeviljelylla miten metsankas
vattajien olisi kannattavin tuot
taa lisaa suomalaista puuta teol
lisuudelle. Tavoite on edelleen 
tarpeen. 

Metsateollisuus tarvitsee tuek
seen 2010-luvun metsaviljelmfa. 
Puuta on viljeltava Iisaa myos, 
koska vanhojcn mctsirn suojclun 
tarw viihrntiiii luonnonmctsista 
myyntiin lulevaa puuta. Nope
asti kasvavalla metsaviljelmien 
lisapuulla voisimme karistaa riit
tavyyden ongelman, mika uusia 
biotuotetehtaita huolettaa. 
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-> Toivakassa vietetaan 
Naistenpaivaa ensi sort-': 
nuntai-iltan'a seurakun
takodilla teemalla Pul
lantuoksuinen nainen tyo
eli:imassii. Kunnanjohtaja 
Pirkko-Liisa Vesterinen 
kertoo ajatuksiaan tee
masta. lmprovisaatiote
atteri Assiii Hatusta joh
dattelee naiset teemaan 
omalla tavallaan. Tarjol
la salaattia, patonkia ja tie
tysti pullaa, maksaminen 
on vapaaehtoista. Jokainen 
osallistuja saa kuntosali
kortin kukauden ajaksi. 
Lastenhoitokaan ei ole 
ongelma, silla lapsipark
ki jarjestetaan tarvittaes
sa, asiasta voi tiedustella 
Minski Kivimaelta. 
- > Ensikeskiviikkoilta
na Toivakka siirtyy viral
lisesti uuteen tietoliiken
neaikaan. Toivakan valo
kuituverkon avajaisia vie
tetaan silloin Taulun Kar
tanossa. Paikalle saapuu 
Keski-Suomen Valokui
tuverkot Oy:n edustuk
scn lisaksi mm . Toivakan 
uusi kunnanjohtaja Pirki 
ko-Liisa Vesterinen. ' 
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