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Kun turpeenkuljetustraktorit ajavat viimei
sen polttoturvekuormansa suolta, ne jattavat 
jalkeensri mustan, tasaisen, kannottoman ja 
kivettomtin maan. Tyomaan teihin verrattu-

Maatalou1- I• metsiitletelden 
tohtorlVell PohjonenMet-
1siintutklmu1l1llok111ta kiisittelee 
ohelsessa 1rtlkk1ll11aan vanho
jen turpeenno1to1luelden kiiyttii
·mlstii energl1nvllJelyyn. Hiin pltiiii 
,urvetuotanno1t1 polstunutta 
)luonpohJaa v■r,ln hyviinii ville• 
ysmaana. 

Viljava 
suonpohJa 

Jo luonnontilaisilla soil la 
on selvltotty, ettii turpeen kalkki· 
ja typpipitolsuus nousevat pinta
turpeesta pohjaturpeeseen. Kun 
raa'an pintarahkan pH on 3.5, sa
man rahkanevan pohjaturpeessa 
se voi olla aina 5.5 pH-yksikkoii. 
Kalkitus ei ole ongelma suon
pohjalla. 

Suonpohjan typpipitoisuus on 
parhailla soilla yli kaksi prosent
tia kuiva-aineesta. Kyntokerrok
sessa on piileviii typpivaroja yli 
10 000 kg N/ha, piileviii siksi ettii 
typpi on saatava mobiliso itu
maan ennen kuin kasvit voivat 

maanpinta on pudonnut pari metria. 
uon pohjan epatasaisuuksista ja pohjakivil
aroista nostomenetelmista johtuen kiven

paalle on kuitenkin jatetty 30-50 
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cm:n kerros pisimmalle maatunutta pohja
turvetta. Mika on tallaisen alueen arvo kas
vien kasvualustana? 

Typpeii tiihiin tasapainoon tar
vitaan vuodessa 90 kg N/ha. Vuo
tuinen typpilannoltus ei ole kui
tenkaan vanhalla turpeennosto
alueella niiin yksioikoinen. 

Turvemaid°en tuhkalannoltus
kokeis~a on havaittu maassamme 
merkillinen ilmio. Lehtipuiden 
kasvu on elpynyt tuhkalisiiyksen 
jiilkeen aivan kuin typellii lannoi
tettaessa. llmioon on ioytynyt S8-
litys maan mikrobeista. Tuhka
lannoitus on lisiinnyt typpeii tur
peesta irroittavien · bakteerien 
maiiriin jopa viisinkertaiseksi. 
Sen seurauksena typpi on liihte
nyt liikkumaan maanesteessii, ja 
puut ovat vastanneet ilmioon Ii· 
siikasvulla. Tuhkalannoitukselia 
voidaan siis korvata ainakin osa 
typpilannoituksesta, ja vanhat 
turpeennostoalueet ovat tiihiin 
otolllsia kohteita. 

Typpilannoitusta tul.laan kui
tenkin tarvitsemaan vanhoilla 
suonpohjillakin keviitkasvun 
vauhdittamiseksi. Silloin turve on 
vielii liian kylmiiii, jotta typpeii 
mobilisoivat bakteerit toim isivat 
viikkaasti. 
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iljava 
,suonpohja 

Jo luonnontilaisilla soilla 
bn selvitetty, etta turpeen kalkki
ja typpipitoisuus nousevat pinta
turpeesta pohjaturpeeseen. Kun 
raa'an pintarahkan pH on 3.5, sa
man rahkanevan pohjaturpeessa 
se voi olla aina 5.5 pH-yksikkoii. 
Kalkitus ei ole ongelma suon
pohjalla. 

Suonpohjan typpipitoisuus on 
parhailla soilla yli kaksi prosent
tia kuiva-aineesta. Kyntokerrok
sessa on pii1eviii typpivaroja yli 
10 000 kg N/ha, piileviii siksi ettii 
typpi on saatava mobilisoitu
maan ennen kuin kasvit voivat 
kiiyttiiii sen. 

Paitsi viljava, suonpoh ja on 
myos steriili. Siinii ei ole rlkka
kasveja, ei niiden siemeniiiii, ei 
tauteja eikii tuholaisia. Tama etu 
hiiviiia tosin nopeasti, parin vuo
den kuluessa, jos suo jiiii tur
peennoston jalkeen riinsisty
miiiin. 

Turvetuotannosta poistunut 
suonpohja on oivallinen viljelys
maa. Halkaisemalla vanhat 30 
metrin tuotantosarat ojajyrsimellii 
kahtia ja huolehtimalla piiri- ja 
veto-ojien kunnosta suopohja 
on valmis viljelyyn. 

Turvetuotanto on soiden uu
disraivausmenetel man ii yl I vo i mai
nen aikaisemmin kiiytettyihin me· 
netelmiin verrattuna. Tiillaisen 
raivion on havaittu soveltuvan 
niin kauralle kuin timotelllekin. 
Metsiintutkimuslaitos on vallnnut 
koekasviksi energiapajun . Ener 
giantuotantoa jatketaan poltto
turpeen jiilkeen toisella tasolla: 
energiaviljelmilla. 

Energlavll)ely 
·ja energlapaJu 

E nerglavilJely on oppi vilje
lyskasvolsta ju menetelmistii jail
la aurlngon energiaa vastaan
otetaan, sidotaan ja muunnetaan 
varastoitavaan muotoon. Energia 
sidotaan vihreiden kasvien foto
synteesissii ja varastoidaan bio
massana. 

nmgiavlljelyyn etsitiiiin par
hallhmn muhdolllslmman satoisia 
kasvoja ymplirl maullman. Meillii 
on lupaavimmat kasvutulokset 
saatu energiapajulla. 

fnorginpajuvlljalrnii peruste-
111,m phlokkunn11. Fri pajulajien 
volllll\ on µt~lokkolden juurtumis
u10111, rnuun muassa nopeakas
vu1s1n luonnonpajumme raita 
juurtuu vain heikosti. Entiset ko
ripajulajit ovat satoisia ja hyvin 
juurtuvia. 

Juurtumisen aikana ja sen jiil
keen versolla tulisi olla ripeii al
kukasvu, jotta rikkakasvit eiviit 
tukahduttaisi niitii. Kasvun on 
edelleen jatkuttava voimakkaana 
aina syksyn pakkasiin. Ainakin 
juurakon tulee talvehtia kovana
kin talvena. Satoisalle energiapa-

julle on ominalst11 111y1>'1 11111•111•, 
vesominen leikkuu11 jltlk111111 

Eraergiapajut In 11lldu11 v11j11ly 
voidl\an j$pa k,ih.JeEU) r)lh/naan 
sen mukaah talvehtiiko pajun 
maanpaiillihen vesa val ei. Mll<iill 
vesa ei kesta talven p11kk11~111, 
mutta juµrakko kultonkln l11lv11h 
tii hangen alla, pajukkou kusvuh 
taari yhden vuoden klorrolln . 
Kasvusto korjataan syksyisin, ja 
uusi s4to kasvaa seuraavana ke
siinii kantpvesoina. 

Monivuotisen kierron energia
viljelyyn valitaan talvea vastaan 
karaistunut pajulaji. Nyt vesasta 
saa paleltua vain parikymmentii 
senttiii latv'asta. Pajul<l<oa kasva
tetaan ehkii 3-5 vuoden kierro l· 
la. Tiissiikir.t tapauksessa uusi sa
to kasvaa kantovesolna. 

Vn11hn r11111t111111111fi /11/llllf! 011 
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uon pohJ 
Ja energlavllJelmln 
lannoitus 

L 111,11110n 11knnynhh111111i 
ttllllll)III 1111 11111111 Olllltikilll 111k 
VII"'" !,u tulm, 11111 IIIUO"III, 11.111 
koo okosystou111111 lapl I•• hlivl 
liimponii avaruuteen. Ves1 Jn ru 
vinteet sensijaan klertiiviit yhi:i 
uudelleen ja uudelleen elottoman 
maaperiin ja ilmakehiin sekii 
elollisen kasvi- ja elainkunnan 
viilillii. 

Energiaviljelyn satona tavoitel
laan ainoastaan energiaa, osaa 
auringon energiavirrasta. Sen 
vuoksi energiaviljelmiin lannoitus 

Pi.A4\ilo.w..:.t 1;li;;~';'!'irri1Mn~ loytynyt so 
litys maan mikrobeista. Tuhka
lannoitus on lisiinnyt typpeii tur
peesta irroittavien · bakteerien 
miiiiriin jopa viisinkertaiseksi. 
Sen seurauksena typpi on liihte
nyt liikkumaan maanesteessii, ja 
puut ovat vastanneet ilmioon li
siikasvulla. Tuhkalannoituksella 
voidaan siis korvata ainakin osa 
typpilannoituksesta, ja vanhat 
turpeennostoalueet ovat tiihiin 
otollisia kohteita. 

11 klili 
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kessa. Typpl on potkkeus, mutts 
nyt voidaan k<iyttiili tu .rv.Q-.uo"' 
p111ijt111 I U.IHIIIIIU lypplYllfOJI 

Job 11muu111p11j1tk1111 111,tu h11k11 
l11t,u111 JII poll"llu11t lll111p(lk1111k11k 
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keis'sa suhto1ssa. 
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Kohtuullinen satotavolte dner 
giapaj ulle on 12 tn/ha kuiva-al
netta v_uode~sa (ilman lehtia). Se 
sisiiltiiii tuhkaa noin 300 kg. Vii
hintiiiin tarna miiarii on siis pa
lautettava viljelmiille vuosittain 
jo!!a ravinnetasapaino siiilyisi. 

Typpilannoitusta tullaan kui
tenkin tarvitsemaan vanhoilla 
suonpohjillakin keviitkasvun 
vauhdittamiseksi. Silloin turve on 
vielii liian kylmaii, jotta typpeii 
mobilisoivat bakteerit toimisivat 
vilkkaasti. 

Kenttiikokelsta 
kiytiintoon 

pa)uja on tutkittu 
e vuodesta 1973. Vil
on hahmottumassa.• 
oevlljelmiit ovat Haa

annevalla, turve
osta osa on jo 

" Hehtaarin 
oe perus
kalannoi

llhe. 
n tulokset 
rpoonnos
t1111r1 orln-

1111 Knlkkl 
ul11 :70 000 
h1111l111111f111 
pnul11k1111 

l je 1011)011 
netaan ensi kesiinii. 
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ra1ulmmin laaje· 
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nenetelmillii turvetta 
11fl'1t111111m yt1deltii suolta 10:-20 

Jnn. Tamiin vuosisadan 
lcippuu11 111u11nossii maassamme 
tu lee vnpnutumaan ehkii 
50 000.:-100 000 hehtaaria val
miiksi raivattu)a kasvumaita. Tuo
tannosta poistuvalla suonpohjal
la voidaan kuitenkin jatkaa ener
giantuotantoa: viljelemiillii . 


