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MAASEUDUN TULEVAISUUS _ Tiistaina rµ~~raskuu~ \ _ pn~~ "i9S~}-,',::::; 
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Energiapajun viljely on vesametsiinhoidosta kehitettyii eliergiametsiitaloutta: Pajun koeviljely maatiloilla on i 
loitettu. Kuvassa niitetiiiin ensimmiiisen vuoden satoa vesipajusta siemenpistokkaiksi. . . · !. . -.. -_ · · . ·· 

.~ . · ' -~?. . . 
. . 

·Metsista ratkai.sll, , :r, 
· .. ~µergi11ol1g~Itriaii~: , 

Eh.Id 111ei1Hi suo.mal~isill~'etolek~a~\yyta k~-. ·. 'nuksesta. 1970-luvun oljykriisit ovat opettaneet, 
dehtia niita oljyntuottnjamaita, joilla ensi vuosi- _ -etta metsaan kan::attaa menna energiapulassa
tuhannella ei ole, kasissaan muuta kuin kuivaa. · kin. Energiametsatalous on kotim'ainen, kestava, 

· hiekkaa .. Omat mahdollisuutemme ovat uudistu- · , turvallinen ja luontoa hoitava tapa vastata midis: 
_ · ·, vissa energiavaroissa, joista tarkein on puu, tuu-· :. tuvan energian; ~ilcakauden'·· haasteisiin,, esittaf. 

'. mii --ID:02::Jous- ja m~tsatie!_eiden tohtori . Veli ,; Pohjonen. · . .. ; ;_>.~-: :_; ::< ... :. ,_:,' · · , --t 

I
. P o h J o n e n energmmetsakoease~alta Kap-. - · '., · : -,:.-;:.-.: .. _, · .\ •: · , · · _. r_. . 

· _ Miltei huomaamattamme rakentamaansa liimpokeskuk-. '1970-Iuvuill~'r maassamrrie ·-to- saan tasaisi tyohuipp~ja )a ar, 
maamme metsapuut sitovat au- seen. , · teutetun metsaojituksen on las- taisi tulojakin pitkin vuotta. 

1 · ringon siiteiden kuljettamaa · ~1etsiitiihteen keriiily poltet- kettu synnyttaneen.· niita · yli . Taloudelli~ena seikaranka1l 
·-_ J energiaa jo nyt :~:,;cmaUavia tavaksi hakkeena on ensimmai- puolelle 1,<ijs:,onalk suohehtaa-.- metsiital_outta tukisi edellee: 
I maiiriii. Jo~ P,UUs!,on ~uosik~s- nen, jo m~assam,_me b:.-nnist~- rille. .. . ,,_ . _ _ .. norm,a,~h metsaala, jo~la kasva 

-- -· - - , . _ .. ______ ·------n•-•nn -··· n-n~--n..-. ofM♦nl.-. .. ,l,,.,. -,,,,._ VP~llm?.~~:inhmto on hukk:i- tettais.m laadukasta amesouut 
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aamme metsapuut s1tovat au-

ringon siiteiden kuljcttamaa 
energiaa jo nyt huomattavia 

, , miiiiriii. Jos puuston vuosikas
,:· vu poltettaisiint liimp0energiaa 

.saataisiin miiiirii, mikii vastaa 
puolitoistakertaisesti . oljyn
tuontiamme. Puunjalostus loh
kaisee metsiemme vuosikas
vusta noin 60 prosenttia, pctet - • 
tavaksi j aa kuitenkin vielii pie-· 
nikokoine jatepuusto ja hak-· 
tu tah eet 

Bukkapuu 
bakkeek.si 

Hukkap un tiimiin pEh·an 
korjuuketju alkaa isiinniin sa
votoidessa raivaussahalla · tai 
kaatokab allisella moottorisa~ 
halla ranteenvahvuista ranka
koivua. Rankojen kuivahdettua 
hiin hakettaa ne pienhakkuril-

' laan traktorin periikiirryyn, · ja 
· ajaa bakkeen navetan piiiihiin 

' ... 
· seen. teutetun metsiiojituksen on las- ta1s1 tuloJaKm pit.KIO vuotta. • ·· 

Metsiitiihteen keriiily poltet- kettu synnyttiineen niitii yli .. . Taloudellisena selkarankan,, 
tavaksi hakkeena on ensimmiii. puolelle miljoonalle su:,hehtaa- riletsiitaioutta tukisi edelleen 
nen, jo maassamme kiiynnisty- ·. rille. , . .. <.,-.. : .. , normaali metsiiala, jolla kasva
nyt energiametsiitalouden vai- · Vesametsiinhoito on hukka-· · tettaisiin laadukasta ainespuuta 
he. Tiihiin saakka · markkinoi-. puun keriiilystii edel~en kehi- ;' inyytiiviiksi · metsiiteollisuudei~ 
mattomana metsiiiin maatu- . tetcyii _toisen _polven .. _energia~ le, mutta taimistonhoidossa, 
neesta hukkapuusta on Metsiin- metsiitaloutt11. Sen asema yksi- kas'1atus- ja · paatehakkuissa 

. tutkimuslaitoksessa a'rvioitu tyismetsiilakimme pykiilissii oil · kertyvii htikkapuukin otettai-
olevan noin puolet · sellaista, tiillii hetkellii epiiselvii, ja en- ·siin talteen. Se haketettaisiin 
jonka, korjuu olisi nykymene-.. nenkuin kaytiinnon · toiminta . joko poltettavaksi omassa lam
telmin mahdollista. ,Tiimii puo~ piiiisee alkamaan, tarvittaneen . ,,pokeskuksessa tai myytiiviiksi 
likaskin sisaltiia niin paljon talta osin lain tiismennys! ... , kunnallisee~ liimpokeskuk-
energiaa ettii se korvaisi viiden- ' seen, Vaikka hukkapuun keruu 
neksen oljyntuonnistamme. Pullonkaulana onkin tyoliiiimpaii kuin jareiim-

Maassamme on myos luonto- yksin puin keraily man puun hankinta, sen korvaa 
jaan syntyneitii hieskoivutihei-· osaksi tieto, siita ettii samalia 
koitii, joiden energiametsiinhoi- ~mmattimet~uria ·; .~n~rgi:- metsaloil metsiinhoidollinen ti-
toa tutkitaan parhaillaan uudel- ar,,msavotta e! .?le ~iela JUU~I la kohenee, varsinkin ajal!aa~ 

. ta p~hjalta: m~tsikoµ kasvatus. houkutellut; si_lla .. ~1~1~en ans_1• t tap~htuvan . taimistonhoi~?D 
vesoma; kor1uu kokopuuna otaso~ nou.,~. Ja. i ;'/ ;,,mys P~1s ans10sta. Hukkapuun kera1ly 

. hakkeeksi J0-20 vuoden iassa, , ras~ais~a ... !yovaihta:;w merkit•c;,.on · energiametsiinhoitou · -
ja kannokko. taas vesottumaan. { s_evat ~anaan e~dotonta kone~I~ · metsanhoitoa joka maksaa itse 
Tallaisia energiametsiitiheikoi- h~~~Tisen va_atimusta .. Huom~~.: · itse~sii. . · · . .. . · . . 
ta kasvaa muun muassa rehe- Pc:,,·:.n .. e~er~_1apu~ta ei_ole,enaa Titan h1esko1vua puskevaa 
villa, ojitetuilla soilla: 1960-ja var~ kasi!ella yk_sm pum .. ,,. . suota kasvatettaisiin vesamet-

tl -
I 

. PienpuurankoJen k~rJuussa siiperiaatteella; · · 15-20-vuoti -
:_ !uott~vuuden. ~O~?ttammr!n on aaksi '.Brttunut hieskoivun po· 

J~ v~1keaa, s~lla smtelr,kaato on heikko kaadettaisiin rasiin ke
PI!.k~lle ke_~1tettr tyo_mene!~l- viitkesiista, ja : haketettaisiir. 

- ma A.metsankul1etuks1s~a kay- · kuivahtaneena · :. · loppukesasta. 
t~~-!ava! k1;1ormatrak!ont. P_1t- Tulevaisuutta edustaa hakepui
kaan. h1ottuJa, varmoJa enko1s-. muri, joka. pui koko vesakon 
koneita.. . . , : ; : .'avohakkuuna. T.1lvella kannok-

~ner~iaksi aJ~ttaya Pl!U s~a koon ajettaisiin lannoitteeksi 
kmtenkm _olla piemkoko,st'.\ .Ja · tuhkat lampokeskuksen pesii.s-

-muuhun J~los!!.lkseen kd paa- :, tii. , . · 
matonta; lampokeskuksen Int - 0 11 . -1 I ·1· I ... 

. tila ei piittaa rungon minimiiii- _ .. sa a t1 _an ~uoa aa vi J~ ta1·-
pimitasta, jos hakkuri vain te- ~nn t:~ergiapaJua. Ener.~iap~-
kee tasaista jiilkea. Tama oli JUD v11Je~1! on ves_amet~anho1-
mielessii kun maassamme d?sta e~.:: •. een ke~1tettya .. en~!.: 
kiiynnistettiin . hakepuimurin gmmetsataloutta, JO~a k~~ttas 
suunnittelu., maatalou~~sta tuttuJa _v1IJ~ly-

menetelm1a. · · EnergiapaJun 
· Hakepuim~:,]m ~kl~1:rk~~~~1i.ovat jo Suomes~ 
auttaisi . ~·-: _ . ;: , 1. 

· . Tervolaisen · Kyost{ P~ilarin ·vieraat vaihtoehdot 
kehittamii leikkuuhakkuri koe- e--·]varmoJ· 3 ajettiin SITRAn lyhytkierto-.- i-' . . ,, . 
~roJ.ektis.~a }970-luv~!l p~oliva-.. ·,, Halvan oljyn aikakausi piiat• 

. hssa. Tama~ . edesta _le1kka~~· tyi viime vuosikymmenellii, ja 
· , van, kokon~1s1a. runko_1a ah~1- . oljyn· kul_µtuksemme kiiiintyi 
. van hakepmmun~. uus1~ vers1~ laskuun. Oljyn kulutuksen yl
.. on testattu Metsantut~1musl~1-. Jiittiiviin .-,nopea viiheneminer; 

:to~sen avohakkuual01lla,-· Ja . · johtuu tosin osaksi siita, ettii 
t~~n !~_ottavuud~sta__on saat_u JO talojamme on ruvettu-iiirnmittli
v11!le1ta. Nyky1sella vers101la miian sahkolla. Energian koti-

- pu1du_n, ~uor.~a-autoon lasta: maisuutta ajatellen se ei ok 
:tun Ja lampokeskukseen . ast1 .-. viilttamiittii mikiiiin ratkaisu. 
kuljetetun hakkeen · tuotanto- .. tuotetaanhan -siihkoa kovin 
kustannukseksi on tullut vajaa · tfsein kivihiilestii tai ydinvoi· 

. 30 mk/hakekuutio. Vaikka pro-,.:masta. ·. 
· totyyppi~ ajet~ii~ vain ve~r~ten'' ' Kivihiill kilpailee : tii~aan 

.... lyhye~ ~1kaa Ja _tlman ma~mtta-. -energialiihteenii kotimaisen jyr• 
, vaa n~~oontum1sta, tuo ko!.~e sinturpeemme kanssa. Kivihii: 
• ,ky~pp1_a_ kannustaa _eteenJ?am. ,. len tulevaisuus on tallii hetke!E 

Permte1sm men~t~l~!n kotJ~.t.!u . ongelmallinen: hinta suosisi, 
ha~e tul~e . mmittam · tan.~an . mutta taakkana ovat rikkisaas
nom _puohto1sta kerta~ kallum- teet ja epiivarmuits. Kivihiilikir 

-maksi. .. .. on vaarassa - oljyn tavoin -
Kun v~_sametsakasvatus la~- jiilida milloin , tahansa maail

tee _yauht_~m maass~mm~, ~eh~!- manpolitiikan jalkoihin: · 
• tyvat myos hakepmmunt Ja 011- , • .. .. .• . .• .. 

'. ta opitaan kiiyttiimiiiin 
I 
tehok- · Y dm_?ahkossa _ole~me t~Ht 

kaasti. Monelta muulta maa: ja _ ~etkella · suhteelhsest1 !ask1er 
metsiitalouden aTalta on · koke~ : . JOhtava maa, mutta tuud1ttatau: 
mus siitii ettii oikea kone oike- tu1:1inen ~en taattuun s~an!ii! 
assa paikassa hankkii hintansa v01 os01ttautua pctolhseks,, 

Energiasta ,. , 
1 
tuloja tiioille ·. · 

· Onhan ' ydinvoiman kotimai. 
. • - , 1 . . • suusaste samaa luokkaa kuir 

. _ banaanin: hinnasta kylla, muo. 
;,: • .. dostuu raaka-ainetta kypsytet: 

. .· Energiametsiitalouden .·• , , eri tiiessa suurin osa manmme rn 

. v.aihtoehdot tuovat uusia vaih- j ojen sisiipuolella, mub >ok1). 
'' toehtoia maatilo.ien · tulori:;:;> / naan kotimaisen tuotteen val 


