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. ,. 
ikett~14ee koneesta 'ulos vauhdilla. Rajoittavana tekija['lii on· syiittiihenkiliin 
;/:itat Jljettimen sivussa olevat pellit ovat turhan ohuet, ne pyrkivat vaan-
;ilemaan.. . . . 

)uita kertyi mittauksen mukaan 
n 3,25 irtokuutiota. Bilke-ko
·n teoreettinen tuntituotos on 
(ennallisesti hiukan yli 21 kuu
a. Normaal illa tyovauhdilla pe
aunuun synty i nelja kuutiota 
ckeiUi 19 minuuti ssa, joten tun-
1otokseksi saatiin viihan yli I 2 
1tiota. Sahaavien koneiden 
1hti oli vastaavasti 4,35 - 6 kuu
:a tunnissa . Keskimaiiriiisiii no-
1ksia vertai ltaessa Bilke-koneen 
Jeus on noin kaksinkertainen. 
Vlitaan hairibita kokeilun aikana 
1een tekniikassa ei ollut. Jos ko
:n viereen tehdaan pilkkeet 
·kkio~ konetta on siirrettava , 
1en : • poistokuljettimen ala-
1ta alkaa tavoittaa kasaan. Kulje
maton kola saattaa vetaisUi ka
ta klapin koneen alapalkkia vas
' jolloin kuljetin pysahtyy ja 
)jakytkin luistaa. 
Pilkontat yon jalki on tuoreissa 
issa kohtalainen. Jos puissa on la-
3, niista tahtoo tulla salbja eika 
pi halkea valttamattii koko mat
ta. Kaiken kaikkiaan viiltaen 
kovilla ja halkaisevilla koneilla 
ee enemman roskaa ja puun 
Jpua, kuin sahaavasti katkovilla ja 
in teri lla halkaisuteraan puut 
intavilla koneilla . 
Huollolli sesti Bilke on helppo . 
jrivan teriilaipan voiteluUe on ol
uppi , josta avataan hana toiden 
. aessa. Oljyn tiputus siiiidetaiin 10 
.0 pisaraksi minuutissa, konetta 
saytettaessii annetaa n vi imeisilla 
irroksilla reilumpi loraus. Pyo-
1tiinopeuden alennushammas-

tuksen ja ketjuj en voitelu tehdiian 
neljiin tunnin viilein. Laakerit ja ni
velakseli voidellaan rasvapra ssill!i 
paivittain. Nivelakselissa on oltava 
max. 40 kilowatin ylikuormitus
suoja. Nivelakseli tulee koneessa 
mclko ,1lhaalle. lsommall,1 trakto 
rilla konetta pyoritettaessa kaytto
kulma jaa pakosti melko jyrkaksi. 

Katkaisutera on tehty karkais
tusta kulutuslevysta. Jos tera vaatii 
teroitu sta, se voidaan tehda paikal 
la pienellii kulmahiomakonee lla, 
jossa on lamellilaikka. 

Bi Ike painaa 500 kiloa, joten si ta 
pystyy liikuttelemaan pienellakin 
traktorilla . Kuljettimen tyven 1110-

lemmin puolin on ohjuripellit,jot
ka ovat heiverbistii tekoa. Ne pyrki
vat viiantyilemaa n. Samo in trakto
rin nostovarsien kiinnity skorvak
keet on tehty melko ohue sta levys
ta. 

Bilke maksaa vapaasti tehtaalla 
Varkaudessa veroineen 4.700 euroa. 
Lisavarusteena saatava kuljettimen 
ohjurilippa maksaa 140 euroa. Bil
ke Oy:n nettisivut loytyvat osoit
teesta www.bilke.net, sivui lla on 
esite ja videopatka koneella tyos
kentelysta. ::i 

Puheenvuoro t~-✓ 

Mihin havisi 
i 

1 metsien lannoitus? 
I 

Veli Pohjonen 

Metsien lannoitus "kaupallisin vakilannoittein" alkoi Suomessa vuonna 1926. En
simmaiset kokeet olivat suomaiden laikkulannoituksia, suoraan kylviiruutuihin, 

luujauholla ja tuomaskuonalla. Niiden sisaltaman fosforin ja ka'lkin arveltiin vauhdit
tavan puun taimien pituuskasvua. 

Sotien jalkeen lannoituskokeet monipuolistuivat. Kalkituksesta luovuttiin, ja paa
osaan nousi fosforin ohella typpi. Kangasmetsien lannoitus alkoi. Lannoituksen paa
kohde siirtyi taimista varttuneisiin puihin ja paatavoite puun pituuskasvusta paksuus
kasvuun. Myiis kaytanniin metsankasvattajat kiinnostuivat. Metsatilastoon lannoitus 
tuli 23 hehtaarilla vuonna 1955. 

Vuotuinen lannoitusala nousi 5.000 hehtaariin 1963. Juuri niihin aikoihin tapahtui 
lapimurto. Professori Olavi Huikarin tutkimusryhma selvitti ja julkisti metsanlannoi
tuksen kaytiinnon menetelmiit ja kannattavuuden. Metsanlannoitus tuli osaksi val
tion tukemaa metsanparannusta. 

Jalkeii alkoi syntya. Vuotuinen lannoitusala ylitti 1 OD.ODO hehtaaria jo 1968 ja 
200.000 hehtaaria vuonna 1971. Huippuvuosi oli 1975, jolloin metsiii lannoitettiin 
244.000 hehtaaria. 

Metsiinlannoituksen nopeaa nousua avitti halpa iiljy. Typpilannoitteiden valmistus 
vaatii energiaa, ja 1960-luvulla sitii sai halvalla. Ei ollut ihme, ettii ensimmiiinen oljykrii
si saikaytti metsanlannoittajat. Kolminkertaistunut oljyn hinta nosti lannoitteiden hin
nan, ja vuotuinen lannoitusala taantui 1970-luvun lopulla puoleen huippukaudestaan. 

Metsanlannoitus pysyi vajaassa 1 OD.ODO hehtaarissa aina vuoteen 1988. Sen jal
keen alkoi toinen taantuma. Lannoitus vajosi 4.000 hehtaariin vuonna 1993. Siita se 
toipui muutaman vuoden ajan, ja viimeiset viisi vuotta metsia on lannoitettu noin 
20.000 hehtaaria vuodessa. 

1990-luvun pudotukseen vaikutti talouden yleinen lama. Osansa vaikutti metsata
loudessa alkanut uusi, lannoitusta vieroksuva ymparistiiaika. Valtion tukema metsan
hoito jarjesteltiin uudelleen niin perusteellisesti, ettii sana metsiinparannuskin hiivisi. 

Metsaan tuli kylma talousoppi. Se laski lannoituksen kannattavaksi, eika valtion 
tukea enaa tarvita. Metsankasvattajan arveltiin jatkavan lannoituksia liikeperustein: 
omalla rahalla ja pankkilainalla. Arvio oli vaara. 

Varttuneiden metsien lannoitus on edelleen nopein ja kannattavin tapa lisata tuk
kipuun tuotosta. Talousmetsien hyva kasvu, ja nimenomaan laadukkaan tukkipuun 
kasvu on 2000-luvulla yha tarkeampiiii, kun vanhojen metsien suojelu viihentiiii puun 
tuotantoa toisaalla. Siksi yksityismetsien lannoitus tulee ottaa uuteen tarkasteluun. 

Menetelmiltiiiin ja tavoitteiltaan metsiinlannoitus on kuitenkin muuntunut sitten 
1970-luvun. Metsiinlannoitus on saanut ymparistiitavoitteita. Terveyslannoitukset 
ovat osa ilman ja maan saasteiden torjuntaa. Puun energiakiiytosta tuleva tuhka liia
kitsee turvemaiden talousmetsia. 

Valtioneuvoston periaatepiiatos vuodelta 1998 vesien suojelun tavoitteista vuo
teen 2005 asetti metsanlannoitukselle omat rajansa. Metsiilannoitetta ei saa joutua 
metsiiojiin. Karut metsat ja pohjavettii keraavat hiekkakankaat lannoittajan tu lee 
kiertiia. Metsaii ei tule lannoittaa sellaiseen vuodenaikaan, ettii pintahuuhtouma vie 
ravinteita mukanaan. 

Metsiinlannoituksen tulee olla tasmalannoitusta. Lentolannoituksesta siihen pys
tyy vain helikopteri. Maalevityksen avuksi on tullut moottorikelkka, jolla lannoitesiikit 
voi jakaa kevathangilla tarkoin laskettuihin paikkoihin niin, ettii tarkka levitys kylvo
vakasta sulaan maahan kay. Monkijiille tulee lannoitteiden levityksessa hyiitykayttiia. 

Metsalannoitteiden levitysmenetelmat eivat ole kehittyneet viime vuosina samaa 
tahtia kuin vaikkapa harvennuspuun konekorjuu. Kuinka luontevasti urean, suomen
salpietarin tai metsan NP-lannoksen levitys kiivisikaiin heti harvennuksen jalkeen, 
tiismalannoituksena samoilta ajourilta, milta harvennuspuu juuri korjattiin ja ajettiin 
· jos vain sopiva levityskone olisi saatavilla. 

Metsan kasvupulssi seuraa metsiinlannoitusta noin kahdeksan vuoden viipeellii. 
Naemme sen seuraavassa hakkuussa lisapuuna. Olemme juuri nauttineet viimeiset pa
rikymmenta vuotta 1970-ja 1980-luvun metsanlannoitusten kasvattamaa puusatoa. 

Metsiinlannoituksen taantuman jiilkeen emme saa enaii 2000-\uvulla entisen ta
paisia metsan kasvupulsseja. Arvopuun kasvu talousmetsissa voi laskea . 

Sahatavaran, puusepantuotteiden ja valmistalojen vientiin luottavassa maassa tu
lisi jo ihmetella, mihin metsanlannoitus hiivisi. Metsankasvattajien keskuudessa voisi 
puolestaan ihmetella, eikii metsaraha kelpaa, kun varttuneiden metsien lannoitukses
ta saa saanniillisesti 1 O prosentin sisaisen koron ja rahat kateensa kahdeksan vuoden 
kuluttua. 


