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taimia. Silloin on varhais
perkauksen aika. 

Kun- v111e11yn ta1mfkon p1-
tuus on tuollaista metrin -
parin luokkaa ja vesakko 
on toden teolla ahdistamas
sa taimia. 

ottax-mrp-a--ynteyfta ·me· -
sanhoitoyhdistykseen, 
niin laitetaan hankkeita 
vircillc. 

• Tyon jalkeinen tiheys enintaan 5 000 runkoa hehtaarilla 

• Tukimaara 160 euroa hehtaarilta 

Reikaperkaus saattaa olla 
ensiapuna hyva toimenpide 
ennen varsinaista varhais
perka usta. Nain ehkii val
tytaan kovin monclta hoito-

Valtion kemera-rahoitus
ta saa hoitotyohon jo siina 
vaiheessa kun taimikko on 
saavuttanut 70 sentin mi-

Metsurityiivoimaa 
loytyy myos omasta 
metsanhoitoyhdistyk
sesta. 

• HUOM! Tukca ci voi saada, mikiili samalla kohteella on tuettu metsiinuudis
tamista tai nuorcn mctsiin hoitoa Kemera-rahoituksella viimeisen 10 vuoden si
sallii. 

Liihde: Metsakeskus 

Avohakkuista luopuminen odottaa porkkanaa zol~ 

Ve/i Pohjone11 
Maatalous ja 

metsdtietelden tohtori, 
Helsingin y/iopiston 

metsiinhoitotieteen dosentti, 
Joensuun yliopiston 

metsdtieteiden 
emeritusprofessori, 

Kuusamo 

Toukokuussa luontojarjesto
jen edustajat kaynnistivat avo
hakkuiden kieltoa koskevan 
kansalaisaloitteen. Se saavutti 
50 000 kannatusaanen tavoit
teen elokuussa. Lopputulos ei 
ollut yllattava. Haastattelutut
kimusten perusteella tiesimme 

JO t'lln.1kkoon, t•tt ii 70 pro~rnt-

1 t;I ~uomaL11~1sta karsastaa avo
h;1kkuita. 

Avohakkuu on osa saksalais
ta lohkometsiitalouden oppia. 
Kestiivan metsatalouden 1sa 
Hans Carl von Carlowitz antoi 
1713 opille perusohjeen: "Puu
ta ei saa hakata enempaa kuin 
metsiit kasvavat". Ohje ei toteu
tunut Saksan taannoisissa poi
mintahakkuissa. Metsiitiede ei 
osannut vielii laskea moniker
roksisen metsan puunkasvua 
eikii hakkuun ylarajaa. Hak
kuut jatkuivat holtittomina. 
Saksa ajautui Euroopan histo
rian synkeimpiiiin metsien ha
vitykseen. 

Saksa siirtyi 1800-luvulla loh
kometsatalouteen. Sille metsa
tiede osasi ennustelaskennan. 
Havitettyja metsaalueita viljel
tiin lohkoittain. Ne istutettiin 
kuuselle. Vuosien saatossa kuu
sikkoa harvennettiin. Lohko 
avohakattiin 70 vuoden iassa ja 

"' 

viljcltiin uudelleen. 
Lohkoviljelyssii von Carlo

witzin ohje toteutui. Puun kas
vu ylitti vuotuiset hakkuut. 
Saksa nousi metsien havityksen 
tilasta EU:n johtavaksi metsa
maaksi 3663 miljoonalla kuu
tiollaan. 

Meidatkin luokiteltiin 
1800-luvulla metsien havityk
sen maaksi. Nousimme sil
ti lohkometsataloudella sadan 
vuoden aikana EU:n viiden
neksi metsamahdiksi (Saksan, 
Ruotsin, Ranskan ja Puolan jal
keen). Meilla vastaava puuston 
maiira oli 2320 miljoonaa kuu
tiota. 

Puun kasvultaan lohkometsa
talouden satavuotiset niiytot 
ovat musertavia. Onko talous
metsien jatkuvalla kasvatuksel
la enaa mahdollisuuksia? 

Metsatiede kehittyi tietoko
neiden myota. Pystymme nyt 
ohjeistamaan jatkuvan kasva
tuksen vuosihakkuut niin, et-

ta ne eivat ylita metsan vuosi
kasvua. Optimaalisesti haka
ten poimintahakkuilla yltaa 
samaan puun kasvuun ja hak
kuumiiaraan kuin lohkometsa
taloudessa. Kasvuopillisesti jat
kuva kasvatus ja lohkometsiita
lous ovat tanaan tasavertaisia. 

Talousopillisesti tasavertai
suutta ei ole. Euroina laski
en avohakkuu on keskiverron 
metsatilalle houkuttelevin tapa 
myyda ja teollisuudelle huokein 
tapa hankkia puuta. 

Kun nykykonein siirtyy avo
hakkuusta poimintahakkuu
seen, metsatilaa uhkaa puun 
myyntihinnan pudotus. Keski
maiirin se on kantohinnoissa 
arviolta 20 prosentin tasoa. 

Metsatiloille avohakkuista 
luopuminen on rahallisesti si
tii luokkaa, ettii yhteiskunnan 
on tarjottava porkkanaa. Ra
hoitukseen voisi ottaa mallia 
1960-luvulla kehitetysta met
sanparannuslainasta. Siirtyma 

jatkuvaan kasvatukseen on sa
manlainen, pitkiian kustannuk
sia aiheuttava toimenpide kuin 
1900-luvun jiilkipuoliskolla, 
metsanparannuksen lainoilla 
rahoitettu suometsien ojituk
semme. 

Myyntipuun hintaeroa tasaa
va jatkuvan kasvatuksen lai
noitus voisi olla osa Metsamaa 
Suomen tukipakettia, hieman 
muiden tukiaisten tapaan. Met
sanparannusten tapaan laina
aika voisi olla 35 vuotta, missii 
ensimmiiiset 5-10 vuotta olisi
vat vapaavuosia. Tuki olisi paa
osaksi korkotukea. 

Lainan vakuus olisi vahvin 
minka pankkitalous tuntee: 
maa itse. Lainojen myohempi, 
vuotuinen takaisinmaksu sopi
si jatkuvaan kasvatukseen - ja 
jatkuvasti tuloa tuoviin hakkui
sun. 

Myyntipuun virta metsatalo
udessamme pysyisi vakaana, jo
pa kiihtyisi. Se sopisi kasvavalle 
biotaloudelle. 
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