
dessakin niin kovaa j a myos li
kaista korruptiontayteista pe
lia, etta Suomen ja Lahden on 
viisainta pysytella niista kau
kana ja keskittya tavoittele
maan taas seuraavia MM-ki
soja joskus 20~0-luvulla." 

HAMEEN SANOMAT pohtii EU
rahan kayttoa. "Kohdealueilla 
on tarkastuksen mukaan saatu 
vahennettya tyottomyytta ja 
lisattya tyopaikkoja. Tulostan 
arvoa pudottaa se, etta tyOl
listyneiden joukossa on maa
raaikaisia hanketyontekijoita. 
Kaiken lisaksi osa ohjelman ke
humista tyopaikoista olisi to
teutunut ilman tukiohjelmaa
kin. Hanke Iahentelee naen
naispuuhastelua, jos tai kun 
toiminta ei vakiinnu ja saavu
tettu hyoty hiipuu pois heti 
hankkeen jalkeen. 

Ohjelmien todellisesta vai
kuttavuudesta ei ole varmutit
ta. Lukemia kaytetaan silti val
tion budjettiesityksissa maara
rahojen perusteluina. Raken
nerahastojen tuet lennahtele
vat ikaan kuin tutkan alapuo
lella." "Hankkeita ei pida teh
da vain hankerahojen vuoksi, 
vaan tavoiteltavien tulosten 
takia." 

KANSAN UUTISET kirjoittaa: 
"Suomi ei ole halunnut liit
tya Natoon, jotta se ei jou
du ottamaan vastuuta balt
tien puolustamisesta Venajaa 
vastaan. Nailla tuoreilla yh
teistyosopimuksilla Suomi -
ja myos Ruotsi - on mutkan 
kauttakuitenkin sidottu balt
tien puolustamiseen. Pahim
massa tapauksessa Suomi ve- . 
detaan mukaan sotaan Venajaa , 
vastaan." 
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NAKOKULMA 

V 
alkoiset rehun pyoro
paalit ovat 2010-luvun 
porotalouden arkipai
vaa. Niita nakee kaik

kialla poronhoidon alueella. Po
ro tarvitsee lisaa rehua. 

Vuosittain poromme syovatvil
jeltya tai tehtaassa valmistettua 
talvirehua yli 40 miljoonaa kiloa, 
kuivaksi heinaksi laskettuna. Pel
kastaan talla rehumaaralla Suo
men 200000 eloporoa· elaisivat 
. yli kolme kuukautta. 

Pyoropaaleja tarvitaan, koska 
jakfila ja luppo eivat poroille enaa 
riita. Ilman talven lisarehua elo
porojen maaraa jouduttaisiin pu
dottamaan kolmanneksella. Pyo
ropaaleihin puristetaan vain hei
naa, lehmien sailorehun tapaan . . 
Tassa piilee ongelma poronhoi
don taloudelle. 

N autaelainten kanssa yhtene- · 
vammaksi muuttuva heinaruo
kinta muuttaa porojen ruoansu
latusta samaan suuntaan. Ennen 
pitkaa se iiakyy lihan kobstumuk-

sessa. Kuluttaja voi huomata tai 
ainakin luulla huomaavansa muu
toksen lihan maussa. Han ei eh
ka ole enaa halukas maksamaan 
luomuna tai riistanomaisena pi
tamastaan poronlihasta korkeam
paa hintaa. Tahan lihan laatuar
von hinnoitteluunhan poronhoi
don talous paljolti perustuu. 

Porot tarvitsevat }atkossa mo
nipuolisempaa . talviruokaa. Po
ronlihan laatua ja sen mainetta 
kani:iattaa vaalia. Porotutkimus 
tietaa, etta laadukkain liha saa
daan syksylla teurastetuista va
soista, kun laatua mittaa rasva
happojen koostumuksella. Vasat 
ovat laiduntaneet kesalla moni
puolisesti. 

Paitsi heinaa (kuten metsfilau
haa) , ne ovat syoneet matalia var
puja (mustikkaajajuolukkaa) ja 
vesovien puiden (koivunja paju
jen) lehtia ja latvuksia. Pyoropaa
leihin teurasvasat eivat ole ennat
taneet koskea. 

KUN PORO laiduntaa kesalla lehti
puiden vesakossa, kyse on samas~ 
ta perusruoasta kuin taannoisissa 
talven kerpuissa. Kesfilla kuivatut 
ja talveksi varastoidut koivu- ja 
pajukerput olivat paksun lumen 
aikaan haluttua rehua. Niin kesan 
lehdeksissa kuin talven kerpuissa 
rehun ravitsevuus (kuten valku
aispitoisuus) ja karkeus ovat po
rolle sopivassa suhteessa. 
· Hieskoivun kerput ovat porol
le fasaisen 'maittavia. Pajun ker-

puissa on sen sijaan eroja. Paju
lajeja ja niiden risteymia kasvaa 
poronhoitoalueella parikymmen
ta. Poro tun tee ne vainullaan tar
koin. Kesaravintonaan se vieras
taa esimerkiksi puronvarsien ha
lavaa, mutta hamuaa pakettipel
lon ojien kiiltopajua. 

Pajussa on myos laakkeenomai
sia ominaisuuksia, mista poron 
ruoansulatus pitaa. Huhti-touko
kuussa, jakala- ja luppoajan jal
keen poro hakee hakemalla poh
janpajun norkkoja, silmuja ja en
simmaisia lehtia, ennen siirty
mistaan kesaruokaan. Poroaju
rit puolestaan tietavat, etta poron · 
vatsa on talvisena kilpailupaiva
na juoksulle sopivimmassa kun
nossa, kun poroa ruokkii etuka
teen pajun kerpuilla. 

Kerppujen tuotannon kehitta
minen on jaanyt porotalouden 
tutkimuksessa taka-alalle. Kasi
tyona kerppujen keruu ei enaa ny
kyaikana kannata. 

ENERGIAMETSATALOUS tietaa, et
ta vesovia lehtipuita voi paalata 
koneellisesti. Tallainen traktorin 
vetama biopaalain kehitettiin Ka
nadassa 2000-luvun alussa. Voi
siko poron lehtikerppujen teon 
koneellistaa tata reittia? Jospa 
viljellyt pa jut tai koivun j a pajun 
luonnonvesakot paalattaisiin kes-

. kikesalla heinan tavoin. Saanto
na olisi heinaa monipuolisempaa 
talvirehua. 

Ruotsala1nen risteytysjaldstus 

on loytanyt myohaan tuleentuvia 
viljelypajun fajikkeita,jotka ovat 
maittavia esimerkiksi metsakau
riille. Elaintarhat hamuavat hir
vielaimilleen naista pajuista val
mistettuja kerppuja. Poronrehuk
si viljeltyna nama lajikkeet voisi 
paalata ensilumen aikaan, oksi
neen ja lehtineen. 

Porotalous on merkittava bio
talouden haara Pohjois-Suomes
sa. Sen tulee kehittya muun talou
den tavoin. Kehitykseen kuuluu, 
etta tuotannon esteita madalle
taan ja etta tuotannon kannatta
vuutta nostetaan. Poron tuotan
non este ovat talvilaitumet. Met
sanhoidon tutkimus ei ole loyta
nyt kaytannon menetelmaa, milla 
jakalanja luponkasvua voisi met
sissamme lisata. Poro tarvitsee li
saa talvirehua. 

PORONLIHAN laatu varmistuu ja 
kohenee, kun poro saa jatkuvas
ti syodakseen monipuolista lai
dunta ja rehua. Lehtikerppujen ja 
vesojen tuotannon kehittamises
sa kannattaa ottaa kayttoon pel- . 
tometsatalouden oppeja. 

Myos poronhoito on siirtymas
sa kerailysta viljelyyn. Sita ei tule 
hatkahtaa, silla suunta noudattaa 
ihmiskunnan kulttuurin kehitys
ta. Kun tama toteutuu, porolukua 
voi nostaa. 

VELI POHJONEN 

Kirjoittaja on maatalous- ja metsatietei-
. den tohtori. 
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