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man tut kimusmetsassa.
Nakyma Hyytialan metsaase

energiahuolto voidaan turvata. Entisten sah
kolinjojen paikkojakin voisi tarkastella met
sityskohteina. Hiilta sitova metsa voi syntya
linjan alle myos itsestaan. Kasvamaan vali
koituu taimiainesta, joka parhaiten sopeu
tuu reunametsan, maaperan, ravinteiden,
valon ja lampotilan sallimiin olosuhteisiin.

Entiselle sahkolinjalle synty��
taimikko. Sahkolinjan alt� �' �,kanaan
_
raivattu aivan kaikkea �a1m1a1nesta
_ Ja -Johtimet
pois. Kun �a�k,ot�lpat
vietiin pois, 1a, ta1m1kko kasvamaan.

Metsaa kannattaa hoitaa
Koneyrittajat ovat keskeisin arkipai
van toimija kansakunnan ilmasto- ja

Hiilensidontatalkoissa

hiilensidontatalkoissa puunkorjuutyomailla.
Jos talousmetsaa ei hoideta harvennushak
kuilla, hoitaa luontoaiti metsan sadonkor
juun. Talloin metsanomistajien kantorahat
ja koneyrittajien tyotulot jaavat saamatta.
Puiden kuollessa ja lahotessa hiilidioksi
dia vapautuu ilmaan. Toki lahopuista paatyy
ravinteita ja hiilta myos maaperaan.
Calpolyn metsaprofessori Douglas Piirto
vieraili usein Seinajoen ammattikorkeakou
lussa vaihto-opettajana. Piirto kertoi pohjois
amerikkalaisen metsateollisuuden taantumi-

sesta. Kun puunkaytto vahenee, eika met
sia hoideta, niin kaarnakuoriaishyonteiset
tappavat heikentyneet puut. Nain Kalifor
nian helteissa metsaan kertyy paloaines
ta kuolevista puista, ja salama sytyttaa hel
posti metsapalon.
Jaakko Ilkan suvusta polveutuva Piirto
on nykyisin elakkeella ansiokkaan tyouran
jalkeen. Piirto toimi aikanaan mm. Kalifor
nian kuvernoorin, Arnold Schwarzeneg
gerin neuvonantajana metsapaloasioissa.

Suomen hallitus on osaltaan lisaamassa metsien hiilensidontaa. Muun muassa turvemaiden metsien
puutuhkalannoitukset seka kaytosta pois jaaneiden peltojen metsityshankkeet ovat kaytannon
tyokaluja tahan. Metsien hoitoharvennuksilla on keskeinen osa metsien elinvoiman ja kasvun
huolehtimisesta. llman koneyrittajia ei ilmastotalkoista selvita.
TEKSTI JA KUVAT: RISTO LAUHANEN, SEAMK

H

iili on osa metsaekosysteemia. Yh
dessa kiintokuutiometrissa puuta
on noin 200 kiloa hiilta. Jos havu
puukuution tuoremassa on runsaat
800 kiloa, ja tasta on puolet vetta, niin varsi
naisen puuaineen massa on noin 400 kiloa.
Kun puusta on puolet hiilta, on hiilen massa
siten noin 200 kiloa.
Metlan mukaan puutuhkalannoitus lisaa
ramemannikon kasvua noin kolme kuutiota
hehtaaria ja vuotta kohti. Nain puuston hiilen
maaraa lisaantyy tuhkalannoituksella runsaat
600 kiloa hehtaari- ja vuositasolla.
Yleistaen voidaan todeta,etta puuston kas
vua ja hiilen maaraa on melko yksinkertaista
laskea. Koko metsaekosysteemia tarkastelta
essa hiilenkierto on kuitenkin monimutkainen
asia. Helsingin yliopiston Hyytialan metsaase
malla akateemikko Markku Kulmalan tutki
musryhma tekee arvokasta tyota tutkiessaan
hiilen, aerosolihiukkasten ja metsaekosystee
min vuorovaikutusmekanismeja.
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Metsaa peltoheitoille
Edesmennyt metsatohtori,Ari Fermjohti
aikanaan Metlan Kannuksen tutkimusase
maa ja mittavaa valtakunnallista pellon
metsityshanketta. Tuolloin,noin 30 vuotta
sitten EU:n maatalouden ylituotanto vilja- ja
voivuorineen aktivoi peltojen metsityksiin.
Parhaillaan Suomen metsakeskus koor
dinoi Kokkolassa valtakunnallista Manner
Suomen maaseutuohjelman hanketta,joka
Luonnonvarakeskuksen kanssa selvittaa
syrjaisten, "unohtuneiden" peltojen eli pel
toheittojen seka suopohjien metsittamis
ta. Nain etsitaan toimivia ratkaisumalleja
hiilensiclontaan,koska kaytanto tarvitsee
tietoa erilaisten metsityskohteiden onnis
tumisista ja toiminnan kannattavuuclesta.
Maanomistajat puolestaan ovat kiinnos
tuneita siita, miten hiilensidonnalla sai
si lisaa rahaa. Metsitysoperaatiot maan
muokkauksineen ja kuivatuksineen eivat

kuitenkaan onnistu ilman ammattitaitoisia
koneyrittajia.
Kokonaisvaltaisessa maankaytossa taytyy
lisaksi muistaa, etta suopohjia ja peltoheit
toja tarvitaan osin myos maatalouskayttoon,
silla kotimaisen ruokaketjun huoltovarmuus
on korostunut koronavirusvaaran aikana.
Entisille sahkolinjoille metsaa?
Suomessa on metsamailla n. 67 000 kilo
metria sahkolinjoja. Jos linjan leveys on
10 metria, linjat vievat kasvuisilla metsa
maista maata 67 000 hehtaaria. Nain on
Valtakunnan metsien inventointitietojen
pohjalta ja Metsatalouden kehittamiskes
kus Tapion johdolla asiaa arvioitu. Muulla
metsatalousmaalla eli kitu- ja joutomailla
sahkolinjoja on noin 4 000 hehtaaria vastaa
valla tavalla laskien.
Ilmojen halki kulkevat sahkojohdot siir
tyvat vahitellen maan alle, jotta kansallinen

KoNEYRITTAJA

=1

vuotta

KONEYRITTAJA • 5/2020

41

