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Mustat hevoset 
pysykoot tallissaan 

□ Puheet "mustista hevosista" hajaannuksen tielle. Puolueella 
ovat nyt kiiytiivien presidentin- on erittiiin vahva presidenttieh
vaalien yhteydessii saaneet liioi - dokas, joka on kaikista ehdolla 
tellusti julkisuutta. Varsinaisten olevista kokenein, kyvykkiiin ja 
presidenttiehdokkaiden ulko- ansioitunein. Keskustapuolueen 
puolelta toisessa iiiinestyksessii presidenttiehdokkaan Johannes 
esiin vedettiivii - yllattava tai Virolaisen selviytyminen varsi
viihemmiin ylliittiivii - muu eh - naisen presidentinvaalin viimei
dokas on tuntunut kiehtovan seen vaiheeseen saakka on mitii 
monien mieliii. Ja monessa tar 
koituksessa. Mutta olipa puhu
jan tarkoitus mikii tahansa, on 
"mustista hevosista" puhumalla 
ja niiita puheita peruuttamalla 
tai muuttamalla saanut runsaasti 
julkisuutta. 

Keskustapuolueen Kuopion 
ylimiiiiriiisen puoluekokouksen 
jalkeen puheet jonkun muun 
kuin varsinaisen presidenttieh
dokkall;n mahdollisesta esille tu
losta oval olleel paaosiltaan 
muuta kuin todellisten mahdolli
suuksien tarkastelua. Enimmak
seen niiillii puheilla on pyritty 
luomaan epiivarmuutta ja ha
jaannusta Keskustapuolueen iiii
nestajajoukkoihin. Muiden puo
lueiden taholta on niiden omien 

todenniikoisintii. Hiinen voitton
sa tuossa lopullisessa vaalissa on 
yhtii hyvin mahdollista kuin toi
senkin piiakilpailijan. 

Puheet yllatysehdokkaista 
oval liimiin valitsijamiesvaalien 
edellii kiiytiiviin keskustelun yh
teydessii tiiysin turhia ja tarpeet
tomia. Sita ne ovat ainakin Kes
kustapuolueen iiiinestajien kes
kuudessa. Puolueella on presi
denttiehdokas, joka on asetettu 
kansanvaltaisimmalla tavalla ja 
suuremmalla piiiittajien joukolla 
kuin Suomessa koskaan yksi
kiiiin muu presidenttiehdokas. 
Pysykoot siis "muslat hevoset" 
tallissaan. 

Varsinaisia presidenttiehdok
kaita on kahdeksan. Eriiistii en -

tarkoitusperien mukaisesti pyrit- nakkoilmoituksista Jopulliseen 
ty ruokkimaan keskustalaisen iianestykseen nahden voi kuiten
"mustan hevosen" mahdolli- kin piiiitellii, ettii todelliset vaih
suutta. Niiillii puheilla on palvel- toehdot oval viihissii: Presiden-
tu ennen muuta sosialistien presi
denttiehdokkaan vaalityotii. 

Keskustapuolueessa on kuiten
kin kaikkein vahiten syitii liihteii 

tiksi valitaan joko Johannes Vi
rolainen tai Mauno Koivisto, siis 
keskiryhmien edustaja tai sosia
listi. 

muut lchdct 
□ Uusien jaan-

murtajien 
ja Perameren lalviliikenteen puo
lesta kirjoittaa H e I s i n g i n 
San om at: 

□ Kommunistisen 
liikkeen vaikeuksia puntaroi 

kuopiolainen S a v o n S a-
no mat: 

Hajoamisensa kynnyksella 
Skp joutuu ratkaisemaan 

POHJOL 

Energia1 
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□ Lapissakin energiapolitiikan paatavoitteet 
ovat tanaan energian saastaminen ja energian ko
timaisuusasteen lisaaminen. Molemmat tavoitteet 
kytkeytyvat paljolti rakennusten - seka julkisten 
rakennusten etta maatilojen ja omakotitalojen 
lammitykseen ja polttooljyn osuuden vahentami
seen siina. 

□ Kiilaako 
kivihiili? 

[J Muutaman viime vuoden ai
kana oljyn hinnan nousu on ollut 
niin nopeaa, ettii hinnan va iku
tus on ruvennut nakymaan ener
giatilastoissamme. Oljyn kulutus 
on kaantynyt maassamme las
kuun. Kun vuonna 1979 oljyn 
osuus maamme "energiakakus
ta" oli 48 %, vuonna 1980 osuus 
oli alentunut 2 prosenttiyksik
koii. Samalla kivihiilen osuus 
nou si samat 2 prosenttiyksikkoa, 
13 %:sta 15 %:iin. Tana vuonna 
su unta on jarkunut. 

Oljyn kulutuksen ehka yllatta 
van nop ea vaheneminen johtuu 
osaks i teollisuuden siirtymis esta 
kivihiileen, osaks i siita, etta talo
jamme on ruvettu lammittamaan 
sahko lla. Jos tuo sahkokin ruve
raan tuottamaan kivihiilesta niin 
kuin nyt nayttaa kayvan, tulos ei 
energ1an omavaraisuuttamme 
ajatellen ole mikaan rarkaisu. 

□ Metsaenergian 
eturivissa 

CJ Puun osuus "energiakakus
tamme" pysyi samana I 6 "lo :na 
vuode sta 1979 vuoteen 1980. Tuo 
osuus on kansainvalisestikin aja
tellen jo nyt huomattava , silla 
ka ikki muut lantiset teolli suu s
maat saavat puusta alle 10 "lo 
energiastaan, esimerkiksi merkit
tava metsainen maa Kanada va in 
3 % . 

Paaosa taman paivan puuener
giasta tulee tehokkaasta metsate
ollisuudestamme : kemiallisten 
prosessien jateliemet ja mekaa
nisten prosessien saha usjat teet 
poltetaan nykyaan tarkoin tyy
dyttamaan laitost en omaa ener
giatarvetta. 

Kuitu- ja sahapuun jalostami
sen sivu tuotteena saatavan jate
energian osuutta ei liene enaa 
mahdollista paljon nostaa metsa 
teollisuudessamme, ja senpa 
vuoks i mersaan on memava uu
delleen. Metsissamme kasvaakin 
merkitta va energiaraaka-aineeksi 
kelpaava, mutta nykyaan maa
han lahoava puureservi. Taman 
entuudestaan teollisuudelle kel
paamattoman hukkapuun: tai
mikonhoitopuun, pienikokoisen 
har venn uspuun , oksien ja latvus
ten kayttoonotto on ensimmai
nen uuden energiametsatalouden 
rnihe. 

□ Hukkapuu 
hakkeeksi 

n Hakemenetelma kehitettiin 
Suomessa pitkalle jo 1960-luvun 
alkuun mennessa. Silloin ennus
tettiin, etta halot ja klapit tulevat 
syrjay tymaan vanhanaikaisina 
polttoaineina ja hakkeesta tulee 
korvaava lammon lahde maati
loille ja pienlampokeskuksiin. 
Kevyt po lttooljy kuitenkin syr
jaytti hakkeen, ja menetelman 
kehittamisesta luovuttiin noin IO 
vuodeksi. Nyt hakkeen kaytto 
lammitykseen on taas nopeasti 
yleistymassa. 

Yerrattuna halkoihin ja kla 
peihin hakemenetelmiilla on yli
voima inen etu siina, etta yksin
kertaisten mutta tehokkaiden ko
neiden avulla paastaan jo kor
juuketjun alkuvaiheessa eroon 
polttopuun yksin kappalein ka
sittelysta. Polttopuu muuttuu 
hakkeeksi: tasalaatuiseksi massa
tuotteeksi, jonka siirtely kulje
tuksessa, jalostuksessa ja poltos
sa on helppoa. Sopivissa katti
loissa puu palaa hakelastuna te
hokkaasti, ja koko polttotapah
tuma syotti:iineen ja kattilan siia-
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tuun korjaamisesta 
oidollista hyOtyii 

~ ,., 

Energian saastaminen tarkoittaa esimerkiksi 
entista paksumpaa vuorivillakerrosta uusia raken
nuksia pystytettaessa ja vanhoja peruskorjattaes
sa, kolmin- tai nelinkertaisia ikkunoita kaksinker
taisten sijaan tai vaikkapa ilmanvaihdon uusimis
ta siten, etta poistoilman hukkalampokin otetaan 
vastedes talteen. 

~•-· ...... .--\ 

Energian kotimaisuusasteen lisaaminen tarkoit
taa taas energiapuuta ja turvetta: hakkeen, pala
tai jyrsinturpeen polttamista oljyn sijaan maati
loilla ja alueellisissa lampokeskuksissa, kaupun
kien lampovoimaloissa ja teollisuuden suurteho
kattiloissa. 

D Kasvuissa hieskoivun, halavan ja kiiltopajun vesakkoa Tervolassa. Tama 12-vuotias metsikk<> kasvaa haketettavaa kuiva-ainetta 
4250 kg/ha vuodessa. · 

toineen vo idaan automatiso1da. 
H11kka-R.uun korjuu polttohak-

merria. Lampomaaraltaan se 
\l~,t~~ PnPrni-::an-:i.nn,.c-t"l ;"L,,:i, C'-:io'll 

ollut menekkia. ta pienpuustoja ruvetaan_harY _en-
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valitsee linjansa; presidentilla 
myos laajat sisapoliittiset va 
oikeudet. Presidentti nimitta 
vapauttaa hallitukset. Han 
kuttaa ratkaisevasti hallitus 
kokoonpanoon. Presidentti 
hajottaa eduskunnan ja maar 
toimitettavaksi ennenaikai 
eduskuntavaalit. Han nimit 
kaikki korkeimmat virkamieh 
Namii esimerkit presiden 
valta-asemasta osoittavat, e 
on todella suuri kysymys, m 
on valittavan presidentin o 
maailmankatsomus ja mita o 
hanen taustavoimansa. 

□ Patevin vai 
suosituin? 

Presidentinvaalin lahestye 
on kaynnistynyt perati miel 
kiintoi11cn kcskustelu siita, mi 
1,1,il111 lo!__l_l_l_lllidt1s on kan,anva 

1\.\.\.-l\;)J Ul'J J J\;)Jlll\.t:I lctJ;':)JIJld llld.dll-

lOilla. Hakkeen hankinta kaikki
ne tydvaiheineen voidaan sovit
taa maatilojen muiden toiden lo
maan, kausiin jolloin muiden 
toiden tyohuiput sen sallivat. 
Polttohakkeen varastointikin 
voidaan helposti jarjestiiii. Ainoa 
tarvittava lisalaite on traktori
kiiyttoinen hakkuri . 

□ Maatilametsien 
energiakertymia 

□· Metsiemme hukkapuuvarat 
ja vuosittain kasvavan hukka 
puun maarii tiedetaan monicn 
selvitysten jalkeen suhtcclliscn 
tarkoin. Runkohukkapuuta, ok 
sia neulasineen seka kantoja ja 
juuria voitaisiin mct sistarnmc 
korjata vuodessa yhtcensti noin 
40 milj. kuutiometria. 

Hukkapuun taltccnotto vii
meista oksaa myotcn on kuiten 
kin kaytannossa mahtlotonta. 
Kantoja ja juuriakin rl·vitaan ny
kyaan poltettavaksi vain crikois
tapauksissa, k utcn pell on tai 
polttoturvesuon ruivauksessa. 
Metsantut kimuslaitobcn selvi
tyksissa on arvioi111, cttti hak
kuutiihteen ja pic11pu1111 vuotui 
nen korjuu voitaisiin kaytannos
sa nostaa tasollc 15 m1IJ. kuutio-

daan nom neljanneksesta vu6-
tuista oljyn tuontiamme. 

Kun Metsantutkimuslaitokses
sa kchitcttiin energiapuun inven
tointimenetelmia ja siina yhtey
dessa mitattiin Kannuksen kun
nan energiapuuvarat Keskipoh
janmaalla, eniten, yli kolme nel
jannesta, energiapuuta loytyi 
maatilametsien taimikoista ja 
nuorista kasvatusmetsista. 

Toinen merkittava havainto 
oli energiapuustojen selvii keskit
tyminen toisaalta pellon ja met 
san, toisaalta metsamaan ja tei
dcn raja-alue ille. Nailtii alueilta 
hakepuun hankinta onkin kayn
nistynyt ensimmaisena. Onhan 
hukkapuun korjuukoneidenkin 
kaytto helpointa hyvan kulkuyh
teyden varrella. 

□ Kasvuisia 
hieskoivikoita 

□ Maassamme 1960- ja 1970-
luvuilla toteutettu metsaojitu
sohjelma synnytti hieskoivikoita 
yli puolelle miljoonalle suoheh
taarille. Soiden hieskoivikoiden 
ydinalue sattuu Perameren ran 
nikkovyohykkeelle. Pitkaan tiil
laiset tiheikkoa puskcvat ojikot 
oli luokiteltava joutomaik s i, kos
ka pienikokoisille hie sko ivullc ei 

Toteutuuko 
kansan tahto? 

□ Valitaanko 
sosialisti? 

Viime aikoina seka vaaleissa 
etta mielipidetutkimuksissa lahes 
60 prosenttia valitsijoista on an
tanut tukensa keskustan ja oi
ke iston puolueille, 40 prosenttia 
sosialistisille puolueille. Nama 
luvut osoittavat viimeaikaisen 
vakiintuneen puoluejakautuman 
valitsijoiden keskuudessa. Presi
dentinvaaleja koskevissa tutki
muksissa - kun niita oikein lue

,l'lvll vulitsijoickn cnl'm 
ltllllllll 111~11\'lll"II 

Jo on aikoihin eletty ! Vie la pa
ri vuotla sittcn sosialidemokraa
tit halusivat politisoida kaiken, 
myo s kulttuurin, urheilun ja vir
kanimitykset. Nyt he vaittavat, 
ettei maan ylivoimaisesti tar
keimman poliittisen johtotehta
van tayttaminen ole lainkaan po
liittinen kysymys! Olisikohan 
tassa yhteydessa sopivaa nostaa 
esiin kysymys politiikan moraa
lista? 

□ Vaalijarjestelmaa 
uudistettava 

koivutiheikoiden energiametsan
hoitoa tutkitaan parhaillaan uu
delta pohjalta: metsikon kasva
tus vesoina, korjuu kokopuuna 
hakkeeksi 10-20 vuoden iassa ja 
kannokko taas vesottumaan. 
Hieskoivun kasvatuskokeisiin on 
liitctty mukaan myos annos eko
logiaa: kasvun vauhdittajana tut 
kitaan lampokeskuksesta, hies
koivun polttamisesta saatavaa 
tuhkaa ja sen lannoitusvaikutus
ta. 

Hicskoivun vesametsakoealoja 
on pcru stc ttu myos Lapissa. Vii
me kcs,1na csimcrkiksi Tervolas
sa 1a Pctajaskoskella mitattiin 
luonta1scsti syntyneiden hieskoi
vun vrsakoidcn kasvua . Naiden 
Lapin kolm1on alueen vesakko
jen hava1111i11 tuottavan hake
cncrgiaksi kttyvaa kuiva-ainetta 
vuo11a ja hd1taaria kohti samalla 
kasuvauhdilla kuin paikkakun
nan tyypillincn viljclysmaa kas
vaa hcina,1. 

□ Energiaa j a 
metst:lnhoitoa 

r ' Kost..a paaos.1 hak kccksi kiiy
vista h11kkapt111vurrnsta s ijaitsee 
taimiko11ho11ol..ohtl'ISsa ja nuo
rissa kasv.it11,111e1,1s,a, valiton 
iohtopat!llls 011: ,.unalla kun nai-

presidentin val it sij am icsvaaleissa 
etta eduskuntavaaleissa. Nykyi 
nen vaalijarjestelmii suosii suuria 
puolueita. Samalla nykyinen jar
jestelma suosii sosialistisia puo
lueita, silla vasemmistossa on 
vain kaksi puoluetta, kun taas 
keskustassa ja oikeistossa puolu
eita on enemman. Eduskunta
vaaleissa arvioidaan vasemmis
ton saavan enemmiston jo noin 
48 prosentin aaniosuudella. Kos
ka presidentinvaalissa vaaliliitto
ja puolueiden kesken solmitaan 
vahemmiin, riittaa vasemmistoe
nemmiston saavuttamiseeil tata 
pienempi aaniosuus. 

Tama epakohta on korjattava. 
Vaalimatemaattiset syyt eivat saa 
vaaristaii kansan todellista tah
toa. Tammikuun vaalissa nama 
vaalimatcmaa1tisct tckij!lt saatta
vnt vali1t•ttnv11\li joh11111 kansan 
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vaksi joko omaan tai alu;elliseen 
lampokeskuksen kattilaan, alu
een metsien tila tulee kohene
maan . 

Hukkapuuta korjaamalla saa
daan nain metsanhoidoll ista 
etua. Ellei pienikokoista puuta 
kyettaisi myymaan harvennus
vaiheessa kuitupuuksi tai kaytta
maan polttoaineena, taimikon 
hoito ja ensiharvennus olisivat 
vaarassa jaadii pois tai ainakin 
lykkaantya, mika hidastaa myo
hemmin tukkipuuksi kasvatta
vien runkojen tuotosta. 

Hakkuutahteiden korjuu myos 
siistii avohakkuualoja. Oksa- ja 
latvusrytkeikossa sik iavien tuho
hyonteisten maara vahenee, uu
den taimikon syntymiselle luo
daan otollisempi kasvuymparis
to, ja metsan virkistyskayttajat
kin kuten marjastajat ja metsas
tajat kulkevat nyt helpommin. 

Hukkapuun korjuuseen ja ha
ketukseen Liittyy siis paitsi ener
giaomavaraisuuttamme kohotta
via, myos muita suotuisia vaiku
tuksia. Energiapuun korjaami
nen luonnonmetsista on nahtava 
metsanhoidollisena ja ymparis
tonhoidollisena toimenpiteena -
energiametsanhoitona, joka 
maksaa itse itsensa. 

Enckell 
YK:n toimi

kuntaan 
0 NEY YORK (STT) - YK:n 
yleiskokous valitsi perjantaina 
suurlahettilsa Ralph Enckellin 
YK:n kansainvalisili virkamiehia 
kasitteleviin toimikunnan jase
neksi. Toimikuntaan kuuluu 15 
jasenta, joista nyt valittiin viisi 
tulevan vuoden alusta alkavalle 
nelivuotiskaudelle. 

Kansainvalisia virkamiehia kll
sitteleva toimikunta pcrustcttiin 
vuonna 1972. Se toimii YK:n 
yleiskokouksen ja crityisji.lrjest~ 
jen vahvistamien suuntaviivojcn 
pohjalta ja sen tehtttvl!nll on ke 
hittaii kansainvlllistll virkamloa 
jarjestclmllll. Tavoit1ccna on lu 
da yhdcnmukaiala m1n111I 
sovcltamalla yhtenlln1n f Ir 
trlmll, j11k11 kntt ■n kallc le Ii 


