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/VIERAAN. 

Mielihyvaa 
metscinhoidosta 

H 
ankalakulkuisella avohakkuu
alalla marjastava saattaa pysiihtya 
murehtimaan nykyajan metsan
hoidon kiiytanti:ija. Mielihyvaa ei 
mahda tuntea myi:iskaan sienes

taja rampiessaan palstalla, jossa saunapuun ko
koista koivua on hoidettu maahan sikin sokin. 
Ryteiki:in lapi ponnistelu riipii raajoja ja mielta. 

Onneksi metsataloudesta saa paljon maal
lista mielihyvaa. Hoidetut puustomme puske
vat kuutioita ennenniikematti:imalla vauhdilla. 
Osaran aukeiden vanhimmat aurausmaat kas
vavat pikkutukkia. 

Ja ostaneehan huomisen biotalous nyt maa
han lyi:itavan ryti:ikoivun energiapuuna biodie
selin ja bioetanolin raaka-aineeksi. 

Taman paivan metsanhoitoon kaipaisi silti 
enemman mielihyvaa antavia menetelmia. Esi
merkiksi sopii Suomessa harvinaiseksi kaynyt 
pystykarsinta. 

MANTYJEN PYSTYKARSINNALLA tavoitel
laan oksatonta tyvitukkia. Kyseessa on pitka
janteinen metsanhoito. Pohjoissuomalaisen 
pystykarsitun puun voi myyda tukiksi vasta 
seuraava sukupolvi ehka 50 vuoden paasta. 
Etela-Suomessa nuori pystykarsija saattaa eh
tia myymaan puun itsekin. 

Sotien jalkeen ja viela 1980-luvulla perhe
metsali:iitiimme kannustettiin manniki:iiden 
pystykarsintaan. Metsiikeskus piti karsituista 
metsiki:iistii kortistoa, ja yhtii:it lupautuivat 
maksamaan tukkipuusta kortiston perusteel
la korotettua hintaa, kun puu aikanaan tulisi 
myyntiin. 

Vuosituhannen vaihteessa pystykarsinta hii
pui. Talousviisaat laskivat, etta pystykarsinnan 
tuntipalkkajaa liian alhaiseksi. Pystykarsintaa 
ei tunnusta enaa Kemera-rahoituskaan. 

HEIKOSTA KATTEESTA huolimatta perhe
metsaansa kasvattava voisi jatkaa pystykarsin
taa metsanhoidon kuntourheiluna. 

Aina, kun metsaansa pistaytyy, voisi kantaa 
mukanaan kevytta pystykarsintasahaa. Kun 
joka paiva kay tunnin kuntolenkilla ja ruotii 
samalla alaoksia sita kiireimmin odottavilta 
puilta, jalkea kylla syntyy. 

Kuntoilijan on muistettava pystykarsinnan 
kolme perussaantoa: 
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PIRJO POHJONEN 

Kuukauden vieraileva 
kirjoittaja Veli Pohjonen 
(s. 1947) on Helsingin 
yliopiston metsanhoito
tieteen dosentti. 
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))Pysty

karsinta 
palkitsee 
silmaaja 
korvaa.» 

Sahameriis: a itfui olla kiintea alaveitsi. 
Kun tuorerra o.· aa ahaa ylapuolelta katkea
mispisteeseen.. ennen itii oksaa on napautet
tava ala\·eitsella ·· etta puun kuori ei oksan 
pudotes a ·o kaan repea 

Toinen aan-6 on e, etta syyssumujen kos
tealla kaudella uita ei tuJe tautivaaran vuoksi 

KAIKKIA PUULAJEJA mi karsia. Tavallisin 
kohde on man __ . ue s"jaan kuusen karsintaa 

n1oksi. Suositus pe-
ae · iin, joissa tyi:ikalut 

"--'-"""'"CL<U-"'D.•<>et. 

matta jo ennen 

PYSTYKARS l~TA PALKITSEE silmaa, kun 
alaoksien vahene - ruo metsanpohjaan va
loa. Raivaussahaarr \errattuna pystykarsinta 
palkitsee myo .:;:o::Taa. Ihanteellisinta tyi:i on 
toukokuussa. ;:u ·oka aamu voi seurustella 
peippojen. paj · c jen ja metsakirvisten 
kanssa. Kunto·' r myi:is mieltiisi! 
Mielih~Tiin me-anhoidossa on kyse vanhan 

ranteajatte levemiimisesta. Iiikkaat miehet 
ovat aina viih _"Ileet rantteella, polttopuulii
terin liepeilla. jo a he ovat niihneet tyi:insa 
eteneYiin ja aaneet tuiki tarpeellista kunto
liikuntaa. 

Ran eajattelun voisi laajentaa puuliiterin 
takaa lapi koko metsapalstan. Vaikka talous
laskentaa tukevaa maanmuokkausta ja rydot
tavaa taimikonhoitoa edelleen tarvitaan, tilaa 
riittaa myi:is mielihyvan metsanhoidolle. 

VELI POHJONEN 

METS1 


