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Kannikko muuttaa metsanhoitoa 
Vuonna 2001 UPM-Kymmene alkoi 
nostaa Keski -Suomessa kuusen avo
hakkuualoilta kantoja energiapuuksi. 
Ne murskattiin muun metsahakkeen 
jatkoksi Jamsankoskelle vastikaan 
valmistuneeseen uuteen biovoima
laan. Ensimmiiisen vuoden saanto oli 
puuna mitaten 5000 kiintokuutiona. 
Energiamitassa se vastaa 10 miljoo- . 
naa kilowattituntia. Vuonna 2002 kiiyt
to kolminkertaistui. 

Paanavaus oli merkittiiva. Vaikka 
metsantutkijat laskivat jo parikym
mentii vuotta sitten, etta avohakkuu
alojen kannot ovat maamme kolman 
neksi tarkein metsaenergiavara, kan
tojen nostoa vieroksuttiin ymparisto
syista viela 1990-luvun alussa. Avo
hakkuualan mylliiyksen pelattiin joh
tavan samanlaiseen metsan maiseman 
muutokseen ja luontovaen reaktioon, 
mita takavuosien metsaauraus Poh
jois-Suomessa aiheutti. 2000-luvun 
alussa ajatukset kantojen nostosta 
muuttuivat. 

Avohakkuualan metsanviljelyyn 
kuuluu ja siihen hyvaksytiian nykyisin 
matastys kaivinkoneella. Kokemus on 
osoittanut, ettii kantojen poisto samal
la koneella ei enaii jiirkyta maisemaa 
lisaa. 

Kantoja on korjattu maassamme en
nenkin. 1970-luvun alussa kannoista 
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tehtiin sellua, kokeeksi mutta silti teh
dasmitassa. Joutseno Pulpin tehtaalle 
Kaakkois-Suomeen valmistui kanto 
jen murskausasema 1973. Tervolan 
keksija Kyosti Pallari kehitti konemie
hille kantoharvesterin. Ensimmiiinen 
kantokokeilu uupui kuitenkin 1970-lu
vun puoliviilissa sellun laskevan hin-

_ nan myota. 
Toisen yrityksen teki 1980-luvun 

alussa metsanhoitaja Turkka Jamsen 
Kajaani Oy:n tehtailla. Han nostatti 
kantoja ja murskautti ne yhtion katti
laan energiahakkeeksi. Kajaanin ko
keilu hiipui 1980-luvun puoliviilissa 
niin kuin muukin metsiihakkeen ener
giakaytto, kun oljyn hinta laski tila
paisesti. 

2000-luvun alussa kantojen korjuu 
saa taas pontensa energiasta. Puun 
energiakiiytto lisaantyi edellisella 
vuosikymmenella voimallii,esti, ja bio
voimaloita rakennettiin kaikkialle 
maahamme. Energiapuun tarve kasvoi 
niin, etta myos kannoille tuli kysyn
taii. 

Energia ei kuitenkaan selitii kanto
jen uuskorjuusta kaikkea. Kantojen 
poistoon liittyy merkittiiva metsiinhoi-

don lisa. Kyseessa on kuusen viljely, 
Kuusen metsatalouteen piiiisi 1900-

luvun loppupuolella vakava ongelma. 
Raskaiden koneiden ja kesiikorjuun 
myotii kuusen juu;rikaapii (maannou
sema) lisiiantyi huolestuttavasti. La
hoisuuttaan hyliityt tyviklumpit pudot
tavat jo kuusen tukkisaantoa ja kuu
sesta saatavia myyntituloja. 

Metsiinhoidolle juuri kiiaviin ongel
ma on vakava, koska juurikiiiipa jaa 
muhimaan avohakkuualan kantoihin 
ja siirtyy niista kuusen seuraavaan su
kupolveen. Usein edessii on puulajin 
vaihto. Etelii- ja Keski-Suomen rehe
villa. mailla liihes ainut kuusen vaihto
ehto on istutus rauduskoivulle. 

Kuusen juurikiiapiia vastaan on ke
hitetty kemiallis-biologisia aseita. 
Kantopintoja on kiisitelty joko 
urealiuoksella tai harmaaorvakka · ni
mista sientii sisaltavalla, kuusen juuri
kiiiipaa torjuvalla biologisella liuok
sella 

Kantokasittely on tehokas tapa suo 
jata kuusen kesaaikaisessa harven
nushakkuussa paljastuvat kannot juu
rikaiivaltii. Kasittely ei kuitenkaan rii
ta pahoin lahonneille vanhoille kuusi
koille. Korjuun ja.lkeen juurikaapaa 
jiia silti kuusen avohakkuualalle. Se 
saastuttaa seuraavan sukupolven kuu
sen taimet. 
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Ongelman ratkaisu niiyttiiii nyt loy
tyviin kuusen kantojen energiakaytos
tii . Juurikiiiipainen maa puhdistuu sie
nestii parhaiten, kun poistaa kannot. 
Saastuneet kannot on myos kuljetetta
va pois metsiista. 

Haketus energiaksi tekee kantojen 
korjuusta ja kuljetuksesta kannatta
van. Kuusen kantojen energiakaytto 
saa aikaan maassamme metsanhoidon 
muutoksen. Kuusi on jo nyt rahapuu, 
ja sitii tulisi kasvattaa liihivuosina 
suhteellisesti enemman kuin mantya. 
Kuusen nouseva hinta ja tulevaisuu
den niikymiit houkuttelevat viljele
maiin samalle hakkuualalle kuusta 
kuusen periian. Sitapaitsi vai};lto kuu
sesta hirvelle maistuvaan rauduskoi
vuun arveluttaa metsankasvattajia. 

Kun myy tautiset kuusen kannot ha
kepuuna samalta avohakkuualalta tu
levan latvus- ja oksatahteen jatkeeksi, 
puulajia ei tarvitse vaihtaa. Hyvame
nekkisen kuusen viljely voi jatkua sil
le luontaisilla mailla. 

Kantojen poisto ilahduttaa myos 
metsan istuttajaa. Muokattuun, kan
nottomaan ja oksarydosta siivottuun 
maahan kuusen istutus pottiputkella 
kiiy sutjakkaasti. 

Veli Pohjonen 
Maatalous-ja metscitieteiden tohtori 


