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Kantoj en nosto energiaksi muuttaa metsanhoitoa 
Vuonna 2001 UPM-Kymmene alkoi nostaa 

kuusen avohakkl,lilta kantoja energiapuuksi. 
Ne murskattiin muun metsahakkeenjatkoksi 
yhtion Jiimsiinkosken biovoimalaan. Ensim
miiisen vuoden saanto oli puuna mitaten 5 
000 kiintokuutiota. Energiamitassa se vastaa 
10 miljoonaa kilowattituntia. 
Vuonna 2002 kaytto kolminkertaistui. 
Piiiinavaus oli merkittavii. Metsiintutkijat 

laskivat jo parikymmentii vuotta sitten, ettii • 
avohakkuille jaaviit kannot ovat oksa ja lat
vutahteen sekii vielii kaupaksi kiiymiittomiin 
metsiinhoidon harvennuspuun jiilkeen 
maamme kolmanneksi tiirkein metsiiener
giavara. Kantojen nostoa si)ti vi~roksut tiin 
ymparistosyistii vielii 1990-luvun alussa. 

Vuosikymmenen vaihteessa ajatukset 
muuttuivat. Metsiinviljelyyn oli tullut ja sii
hen hyviiksytiiiin nykyisin ennakkorniitiistys 
kaivinkoneella. Kantojen poisto samalla ko
neella eijarkytii maisemaa lisiiii. 

Kantoja on korjattu maassarnme ennenkin . 
1970~luvulla kannoista tehtiin sellua, kokeek
si mutta silti tehdasmitassa. Joutseno Pulpin 
tehtaalle Kaakkois-Suomeen valmistui kanto
jen murskausasema 1973. Keksija Kyosti Pal
lari kehitti konemiehille kantoharvesterin. 
Ensimrnainen kantokokeilu uupui kuitenkin 
jo 1970-luvun puoliviilissii sellun laskevan 
hinnan rnyota. 

Toisen yrityksen teki 1980-luvulla met siin
hoitaja Turkka Jamsen silloisen Kajaani Oy:n 
tehtailla. Han nostatti kantoja ja murskautti 
ne yhtion kattilaan energiahakkeeksi . Kajaa
nin kokeilu hiipui 1980-luvun puoliviilissii 
niin kuin muukin metsiihakkeen poltto, kun 
oljyn hinta laski. 

2000-luvun alussa kantojen korjuu saa taas 
pontensa energiasta. Puun energiakiiytto on 
lisiiiintynyt voimallisesti, ja biovoimaloita on 
rakennettu kaikkialle maahamme. Ener~ 
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Kirjoittajan mukaan puidenb kannoista on tullut entista merkittavampi energianlahde. Kantojen 
hyotykiiytolle on myos merkittiivat metsanhoidolliset perusteet. · 

giapuun tarve on kasvanut niin, ettii myos 
' kannoille on tullut kysyntaii. 

Energia ei kuitenkaan selita kantojen nyky
korjuusta kaikkea. Kantojen poistoon liittyy 
merkittavii metsanhoidon lisii. Kyseessii on 
kuusen viljely. 

uusen metsiitalouteen piiiisi 1900-luvun 
loppupuolella vakava ongelma. Raskaiden ko-

neiden ja kesiikorjuun myi.itii kuusen juuri
kiiiipii (maannousema) lisiiiintyi huolestutta
vasti. Lahoisuuttaan hyliityt tyviklumpit pu
dottavat jo kuusen tukkisaantoa ja kuusesta 
saatavia myyntituloja. 

Metsiinhoidolle juurikiiiiviin ongelma on va
kava, koska juurikiiiipii jiiii muhimaan avo
hakkuualan kantoihinja siirtyy niistii kuusen 

seuraavaan sukupolveen. Usein edessii on 
puulajin vaihto rauduskoivuun. 

Kuusen juurikii.iipii.ii vastaan on kehitetty 
kemiallis-biologisia aseita. Kantopintoja voi 
kasitellii joko urealiuoksella tai harmaaor
vakka-nimistii sienta sisiiltiiviillii, kuusen 
juurikiiiipiiii. torjuvalla biologisella nesteellii. 

Kantokiisittely on tehokas tapa suojata kuu
sen kesaaikaisessa harvennushakkuussa pal
jastuvat kannot. Kasittely ei kuitenkaan riitii 
pahoin lahonneille vanhoille kuusikoille. Kor
juun jiilkeen juurikaiipiiii jiiii kantoihin kuu
sen avohakkuualalle. Juurikii.iipii leviiiii 
maassa ja saastuttaa seuraavan sukupolven 
kuusen taimet. 

Ongelman ratkaisu niiyttiiii nyt loytyviin 
kuusen kantojen energiakiiytostii. Juurikiiii
piiiI).en maa puhdistuu sienestii parhaiten, 
kun poistaa kannot . Saastuneet kannot on 
myi.is kuljetettava pois metsiistii. 

Haketus energiaksi tekee kantojen korjuus
ta ja kuljetuksesta kannattavan. 

Kuusen kantojen energiakiiytto saa aikaan 
maassamme metsiinhoidon rnuutoksen. Kuu
si on jo nyt rahapuu, ja siti:i tulisi kasvattaa 
lii,hivuosina suhteellisesti enemmiin kuin 
miintyii. Kuusen nouseva hinta ja tulevaisuu
den niikymiit houkuttelevat viljelemiiiin sa
malle hakkuualalle kuusta kuusen periiiin. 
Sitiipaitsi vaihto kuusesta hirvelle maistu
vaan rauduskoivuun arveluttaa metsiinkas
vattajia. 

Myymiillii kuusen kannot hakepuuna sa
malta avohakkuualalta tulevan latvus- ja ok
satiihteen jatkeeksi puulajia ei tarvitse vaih
taa. Hyviimel).ekkisen kuusen viljely voi jat
kua sille luontaisilla mailla . 
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