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Oljyn hinnan noususta valit
tomasti seuraava viennin lisays 
lisaa tuotantoa Suomessa. Nain 
syntyy lisaa tuloja, joilla ei ole 
kuitenkaan kansantaloudessa 
katetta. Neuvostoo]jyn, arabiol
jyn ja norjalaisoljyn ostot vai
kuttavat tasmalleen samalla ta
valla, Suomen on maksettava 
enemman. Vientihintojen nou
sut eivat ole enaa vastann,eet 
oljyn hinnan nousua. 

Neuvostooljyn hinnan nousu 
tuo uusia tilauksia suomalaisille> 
vientiyrityksille ja tyotil niiden 
tyontekijoille. Tata myoten asia 
on selva. Yhta selviia on, etta 
ta.ma tuotannon ju tyon lli;ays ei 
ale kansantalouden tulojen li
saysta. Kansantalouden nako
kulmasta meidiin on tehtava se
ka idasta etta !annesta tulevan 
oljytonnin maksamiseksi aikai
sempaa enemman tyota ja myos 
tuotantokoneistoon on sijoitet
tava aikaisempaa enemman. 

Meidan on muistettava ta.ma 
koko ajan, etta emme kuvittelisi 
yritysten saamista lisatilauksis
ta liikaa. J os tama unohtuu, 
viennin kasvusta johtuva koti
rnninc-n rnhavirtn on inOaation 

KAINUUN SAN□MAT 

Viela 1970-luvun alkupuolella pienpuun tarjd'a
minen ensimmaisen o]jykriisin jalkeisecn cnergia
keskusteluun leimattiin haihattcluksi tai ain 
vahapatoiseksi napertelyksi ydinvoiman ja kivihii
len rinnalla. Hakkeen uskottiin jo poistunecn rly
kyaikaan sopimattomana Himmonliihteena. Met~
puidf'n lyhytkiNtoviU(•lykin mainittiin esimcrkfi
na tutkimt1kH1•Ht.11, jostu voirnavarat tuliHi irroittaa, 
koska nika on 1~11n ut auttamattomusti ohi. 

Nyt l!J80-luv111l11 tilumw on muuttunul. Halv 
oljyn aikakau:-ii lic•nt•t> pliiittynyt, ju i1ljynk11lut 
HPmnH• unkm ju kaantynyt lasku11n. l.uotettavap.a 
pidetty klvihiilikin niiyWHi olcvan vaarmrna ja uhau 
tua maailmanpolitiikan jalkoihin. 

Suomessa metsapuita ruvettiin 1970-luvun 
pussa tutkimaan auringon energian viilivurnsto 
Energiametsatutkimus annettiin Mctsiintutkim 
laitoksen tehtavaksi. Kotimainen polttohuk" nlo 
paluutaipaleensa maatiloille ja liimpiik(•skuksii 

Energiametsa1 
ei enaa haiha1 
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KAINUUN SAN□MAT Tiistaina 17. helmikuuta 198· 

Viela 1970-luvun alkupuolella pienpuun tarjoa
minen ensimmaisen oljykriisin jalkeiseen energ Ja
keskusteluun leimattiin haihatteluksi tai aina · · 
vahapatoiseksi napertelyksi ydinvoiman ja kivinii
len rinnalla. Hakkeen uskottiin jo poistuneen ~y
kyaikaan sopimattomana lammonlahteena. Met a
puiden lyhytkiertoviljelykin mainittiin esimerk i
na tutkimuksesta, josta voimavarat tulisi irroittaa, 
koska aika on ajanut auttamattomasti ohi. 

Nyt 1980-luvulla tilanne on muuttunut. Halv 
oljyn aikakausi lienee paattynyt, ja oljynkuluttiK
semme onkin jo kaantynyt laskuun. Luotettava pa 
pidetty kivihiilikin nayttaa olevan vaarassa jauhau 
tua maailmanpolitiikan jalkoihin. 

Suomessa metsapuita ruvettiin 1970-luvun 10 -

pussa tutkimaan auringon energian valivarasto Ja. 
Energiametsatutkimus annettiin Metsantutkimus 
laitoksen tehtavaksi. Kotimainen polttohake aloltti 
paluutaipaleensa maatiloille ja lampokeskuksii4., 

Energiametsa talo-us 
ei enaa haihattelua 



maailmanmarkkinahinnan. 
Tii.ssii mielessii ei kauppasopi
muksissa ole mitii.ii.n, mikii teki
si neuvostoo]jyn erityisen edul
liseksi. 

Edut ovat toimitusvarmuu
dessa, sillii o]jykaupat pe,rustu
vat pitkiiaikaisiin sopimuksiin. 
Edut ovat kahdenvii.lisen kau
pan periaatteessa: maksamme 
tavaran tavaralla, joten kauppa 
pysyy tasapainossa. Edut ovat 
myos viennin varmuudessa. 
Liinsikaupassa suhdannevaih
telut, ankara kilpailu hintojen 
heilahtelu ja valuuttojt>n arvon 
vaihtelu ovat selviii h11ittoja. 

N euvostooljynkin I rnii.hinta 
on suora tulonsiirto rnyyjiille. 
Hinnan nousun vermn un pois 
sa suomalaisten oma11t11 khytiis 
tii.. 

JG! 10:a:sra etta ranne -sur u :u 
oljytonnin maksamiseksi aikai
sempaa enemmii.n tyotii ja myos 
tuotantokoneistoon on sijoitet
tava aikaisempaa enemmii.n. 

Meidiin on muistettava tii.mii. 
koko ajan, ettii. emme kuvittelisi 
yritysten saamista lisii.tilauksis
ta liikaa. J os tii.mii unohtuu, 
viennin kasvusta johtuva koti
mainen rahavirta on intlaation 
kiihdyttii.jii.. -

O]jykauppa Neuvostoliiton 
kanssa on meille edullista, mut
ta ei niin edullista ettii. oljyn 
hinnan nousukin toisi meille 
voittoa. Oljytuotteiden hinnan
korotukset on maksettava tin
kimiillii jostakin muusta. Ne ei
viit ole inf1outi<llPkijii, joka on 
µalkankorotukHilla korvattaviH 
HII 

• Ne 
-

ron1ase 
vaihtoehto 

vai taydennys 

Yhdysvaltain uusi puolus
tusministeri Casper Weinberger 
haluaa sulattaa presidentti Car
terin jiiihin panemat neutronia
sesuunn.itelmat. Weinberger sa
noo kannattavansa neutronia 
seiden · sijoittamista Euroop 
paan. 

N eutroniaseen kannattajien 

Se perustuu siihen kuvitel
maan, ettii. vastapuolella ei ole 
vastaavaa asetta eikii sen oleteta 
turvautuvan ydinaseen kiiyt
ti.ion. Mutta millii aseella ratkai
sut tehdi:iiin, kun kummallakin 
osapuolella on neutroniase? 
Vastaus tii.hii.n kysymykseen se
littii.ii samalla sen, miten ydinso-
f-_,. 'HA; ~ ; C:"i7t+vii 

.. 
Energiapaju on huomispiiiviin energiametsataloutta. Me~an
tutkimuslaitoksen koekentillii kasvaa jo kantovesoina jatti• 
liiismiiistii vesipajua. 

Hukkapuuta 
haketetaan 

Maamme metsien vihreii. au
rinkokenno sitoo ja varastoi it
st•(•nsi\ vuosittain melkoiscn 
11111/iriln u11ri11k111•n1•rginu: jos 
JHIIIHto11 VIIIIHlkusvu p11lt1•lt11i 
1111, ll1111Jllll'lll'IWIIII 111111t11h11111 

1111111111 1111k11 vunt1111 1111e1ht111•t11 
k1•rt11111,.Ht I olJv11t111111t 1111111111• 
M11tt11 p1111t11t11rv1t111111111,y,,H ht•I 
luuu, p11pt•1·1111, 111111111111, l111d11l1• 
vyyn ju mont•n mom•en muu 
hun teollisuutemme tuottee
seen . Puunjalostus lol'rkaisee 
1111•t1.h·1111111• v11111<1kn111v11,i1u n11111 
IIU pl uu1•11t ll11, ju J111ll1•ll11v11k1H 
JIIIIVht Vlllll JUl'lllkokolllt•ll Jill•• 
µuusto JU hukkuutuhtt•t•t. 

Jiitepuun tiimiin piiiviin kor 
juuketju alkaa isiinniin savotoi
dessa raivaussahalla tai kaato
kahvallisella moottorisahalla 
ranteenvahvuista rankokoivua. 
Rankojen kuivahdettua hii.n ha
kettaa · ne pienhakkurillaan 
traktorin periikii.rryyn, ja ajaa 
hakkeen navetan piiiihiin raken 
tamaansa liimpi.ikeskukseen. 
Yhden tyi.ipiiivii.n saalis, suotui 
sissa oloissa puolenkymmcntii 
hakekuutiota, vastaa liimpi.iar
voltaan yhtii. polttooljytonnia. 

Metsiitii.hteen keriiily poltet 
tavaksi hakkeena on ensimmii.i
nen, jo kiiynnistynyt energia
metsii.talouden vaihe. Tii.hii.n 
saakka markkinoimattomana 
metsiiii.n maatuneesta hukka-

puusta arvioidaan noin puolet 
olevan sellaista ettii. sen keriiily 
on nykymenetelmillii mahdol
lista. Tama puolikaskin sisiiltii.ii 
niin paljon energiaa ettii. se kor 
vaisi viidenneksen i.iljyr,ituon 
nistamme. 

lliimmenta vi 
Vl'Ham•bilnhoito 

M1•lnli11ti1tk11111111ll11to11 tnitt1111 
OHUIIU l'lll'l"l(IUlllt'1Hllt11tk~- UkHI 
aan mytl:1 vesasy11ty1s n t1 
heikkometsien kasvu· ,, Kun 
viid<'n m1•trln mittni!'lta, kym 
1111•11\•t111tl11Hl11 l1t1•Hkulvu11 v1• 

11kko11 k11Nv1111 lodt•lla taajassu, 
yh r,o 000 runkou hehtaarill11 
(yli 5 puuta neliollii), piiiistiiiln 
ylliittii.viin kasvuihin . Tiillainen 
luonnonpiiheikko tuottaa vuo
dessa biomassaa samalla mitalla 
kuin viljelty hyvii heiniimaa: 6-7 
kuiva-ainetonnia hehtaarilta. 
Kiintokuutioina mitaten par
haat koealat ovat kasvaneet 
noin 15 m3/ha/v. 

Luontojaan syntyneitii. hies
koivutiheikiiitii. on jo 1Daas
sammc odottamassa hal<etus
taan. F.ttimcrkiksi 1960-ja 1970-
luvuilla maassamme toteui'ettu 
soiden metsii.ojitus synnytti nii
tii. yli puolella mi]joonalle heh
taarille. 

Niiiden vesakoiden energia
metsiinhoitoa tutkitaan parhail
laan uudelta pohjalta: metsikon 

kasvatus vesoina, korjuu koko 
puuna hakkeeksi 10 20 vuodm 
iiissii, ja kannokko IMS vesol 
tumunn. Kasvun kiihdyltQjiikNI 
kunnokolle voidaan ajna Ihm 
pi>k1•skuks1•stn saatnvua (hieti 
koivun} tuhkun. 

V1•1mmPtHiinhoito 011 to1H1"11 
polvt'n 1•111•rl,(u1111Pt~11t 11111111 tu 
S1•11 mu:11111 ylu1lv1~1111•t~11111 
k1rnnw pyldlli,;;,11 011 111ll11 lu•t 
111•1111 h111.-11u1111tllvli, Jh i;11111•k1111, 
lll1vt1111111l11 fu1111ir1t11 pllli~r•fl 111 
k11111111111, tl11Vltl11111•1•11 tliltll 011111 
111111 lllN1•1111uvn ~:111'1111111111•1 
to1m1kunla u111•hdutl1111ut vurut 
avaksi vuoteen 2000 mennessii 

ylttt•l'ht:h 750 000 Jwhtnarin pin 
iu 1111111 v.-w11u1·lt,11l1w1v11t 1111 ,,,·1•11 

Pullonkaulana 
yksin puin k(•riilly 

Ammattimetsuria encrg111 
puusavotta ei ole vielii juuri 
houkutellut, sillii ansiotason 
no usu ja pyrkimys pois raskais
ta tyovaiheista merkitseviit tii.
niiii.n ehdotonta koneellistami
sen vaatimusta. Huomispii.ivii.n 
energiapuuta ei ole enii.ii vara 
kiisitellii yksin puin. 

Pienpuurankojen korjuussa 
tuottavuuden kohottaminen on 
jo vaikeaa, sillii siirtelykaato on 
pitkii.lle kehitetty tyi.imenetelmii 
ja metsiikuljetuksissa kiiytettii
viit kuormatraktorit pitkii.ii.n hi
ottuja, varmoja erikoiskoneita. · 

~:rwrfllllkhl 11.Jt-ltUVII JJllll 
k111h•11k111 111111 p11•111kok,:,111tu .1 
11111uhu11 J11loi;t11ki;1•1•11 k1;lpu11 
rn11lo11t11; l11111pok1•i;k11ks1~11 kilt 
t1l11 1•1 p11tt1111 runt,11111 111111in11111 
p1rn1t11Ht.i, JOii hukkur·1 vuu, I 
111·1· lt1Hr11Ht11 Jillkl'h Ti111111 1111 
m11•l1•1rnii kull lllllllHHIIIIIIIII 
k11y111111lt1•tt1111 l.-1kkuuh11kk11111 
11111111l11t•ht 

Tervolalaisen Kyostl .Pallm-1 
kC'hittiimii leikk11uhnkk111 
lw1•11J.-tl 1i11 SITHA11 lyhylku·r 
top111Jlwt1,,1,11 1!1'10 l11v1111 puoli 
vllllNMII , 'l'ii1111111 1•dt•1it11lt•1kk1111 
vi111, k11k111111i11i11 rnr1k11J11 uhm1 
vun v1•1111kkopum11u-111 uush 

rn111 un t1•1il11tt11 M.-tsantutki 
11111sl111loks1_•si;11 k11yt11nnon avo 
hnkk 11111111111111, .111 tyi111 tuotta 
vuud1·st11 m1 s1111tu viitteitii. Ny 
kylsl'llil Vl'lrtiolla Himpokeskuk 
seen toim1tt•t11n hakkeen hin 
naksi on tullut 71 mk/kiinto 
kuutio. 

Kun vesametsii.kasvatus liih 
tee vauhtiin maassamme, kehit 
tyviit myos vesakkopuimurit jq 
niitii. opitaan kii.yttii.miiiin te , 
hokkaammin. Monelta muult 
maa- ja metsii.talouden alalt 
liiytyy esimerkkejii siitii. ettii. oi 
kea kone oikeassa tehtii.viissa 
liankkii aina hintansa. Ken tii.~ 
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Energiapaj11 on huoml11plilvlln ener,riametsataloutta. Met,an 
tutkimu11laltokiien ko.-kentllla kanaa Jo kantovesolna Jettl 
laismai5ta veslpaJua. 

Hukkapuuta 
haketetaan 

Maamme metsien vihreii au 
rinkokenno sitoo ja varastoi it
seensii vuosittain mrlkois1•n 
miiiiriin aurinkoetit•rginn: jos 
puuston vuoaik11Hvu polh•ltui 
siin, liirnp6t•nc-rguut HlllllUlHIIII 
miiiirii mikli VUHlnH puoltlolNln 
kertaisesti IHJy11t110111l11m1111• 
Mutta puutu t11r-vit111111111yoH bl'! 

luun, paperiin, luutnuu. lu11tul1• 
vyyn ja monen moncen muu 
hun teollisuutemme tuottee
seen . Puunjalostus lo¥rkaisee 
tJ11•f~iP11111u• v110Hikn~vw,tu nr,111 
(I() prniu•11tl111, ju poll.-tt11v11k"1 
jiluvut v;1111 p1t•111koko1111•n .lhh• 
puuslo Ju h11kkuut11htt•et. 

Jiitepuun tiimiin piiivlin kor 
juuketju alkaa isiinniin savotoi
dessa raivaussahalla tai kaato
kahvallisella moottorisahalla 
ranteenvahvuista rankokoivua. 
Rankojen kuivahdettua hiin ha
kettaa · ne pienhukkurillaan 
traktorin periikiirryyn, ja ajaa 
hakkeen navetan ptiiihlin rnkcn 
tamaansa Uim piikt•sk ukst•c•n. 
Yhden tyopiiiviir1 soalrn, sucilui 
sissa oloissa puol1•11kyn11ntmt11 
hakekuutiota, vastaa lilmptinr 
voltaan yhtii polttoo]jytonnia. 

Metsiitiihteen keriiily poltet 
tavaksi hakkeena on ensimmiii
nen, jo kaynnistynyt energia
metsatalouden vaihe . Tiihan 
saakka markkinoimattomana 
metsaii.n maatuneesta hukka-

puusta nrvloiduan noin i:Juolet 
Ol(•vnn sclluista ettii sen keriiily 
on nykymcnctelmillii TYlllhdol
lista. Tilmli puolikuskin sisli ltiii\ 
niin paljon encrgiua 1•ttii se k11r 
vaiHi viidennckscn oljyntuu11 
nistnmnw. 

Hammentii va 
v«•Namrt1dinholto 

M1·tH1111t11tk11111111l11ito~ l'niltan 
oHtutu P111•r1<1111111·ltotlutki;· uk1u 
aan myos vcsasynty111 n ll 
heikkometsien kasvu.:, . · Kun 
viid"n m1•trln mitt11isll1, kym 
111,•11v1111f111Ht11 h1t•Nko1vun Vt• 
11k k1111 ku11v1111 todt-lla taajassa, 

yh liO 000 runkou heht rrnrillu 
(yl1 5 puuta neliollii), piiibtaun 
ylllittiiviin kasvuihin. Tiillamen 
luonnonpoheikko tuottaa vuo 
dessa biomassaa samalla mitalla 
kuin vi]jelty hyvii heiniimaa: 6-7 
kuiva-ainetonnia hehtaarilta. · 
Kiintokuutioina mitaten par
haat koealat ovat kasvaneet 
noin 15 m"/ha/v. 

Luontojuan syntyneitii hies
koivutiht'ikoitii on jo tnaas
sn111111t• udvltumassa ha!tetus
t111111. 1<:1111n,•rkiksi 1960- ja 1970-
luvuillu maussamme toteufuttu 
soiden metsiiojitus synnytti nii
tii yli puolella mi]joonalle : heh 
taarille. 

Naiden vesakoiden energia
metsanhoitoa tutkitaan parhail
Jaan uudelta pohjalta: metsikon 

Kusvutus vesoina, korjuu koko 
puunu hakkeeksi 10-20 vuoden 
iiissu, ju kannokko taas vesot
t u rnunn. Kasvun kiihdyttiijiiksi 
k111111okullP voidaan ajaa liim
J>ok1•sk11ks1•slu saatavaa (hies
ko1v1111) luhkuu. 

V1•11unwtsiinhoito on toisen 
polVl'n t•rwrf{iarn(•tsiitaloutta. 
S1•u 11sPrnu yks1ty1sn1t·tslil11 
kt111111,• pykulrnsh 011 ll1ll11 h,•t 
lu•llll h11111111,,11tltvu. Ju 1•111wl111111 
k1lyl111111011 l111m111t1i J•IWM'l1 ul 
k11n1111111, 1111 vlt11m1•rn lllltli 11Ht11 
111111 lllNl'llllllY N ~!IH'I jllt1t111•fNll 

tu1mrku11tu 011 c•hdottu11ut \llll"lll 
avaksi vuoteen 2000 mennessa 

yhtt'1•t11:ii 7!i0 000 lwhtnnl'in pin 
ta 1111111 v,•,111111l'l!111ltuHVUI 11h •u•1•11 

Pullonkaula11u 
yksin puin kt•rally 

Ammattimetsuria energ1a 
puusavotta ei ole vielii juuri 
houkutellut, silla ansiotason 
nousu ja pyrkimys pois raskais
ta tyovaiheista merkitseviit tii
nii.an ehdotonta koneellistami
sen vaatimusta. Huomispiiiviin 
energiapuuta ei ole enii.ii vara 
kiisitellii yksin puin . 

Pienpuurankojen korjuussa 
tuottavuuden kohottaminen on 
jo vaikeaa , silla siirtelykaato on 
pitkiille kehitetty tyomenetelmii. 
ja metsaku]jetuksissa kiiytettii
vat kuormatraktorit pitkiian hi
ottuja, varmoja erikoiskoneita. · 

Energiaksi ajettava puu saa 
kuitenkin olla pienikokoista ja 
muuhun jalostukseen kelpaa 
matonta; liimpokeskuksen kat
tila ei piittaa rungon minimilii.
pimitasta, jos hakkuri vain te
kee tasaista jiilkeii. Tama oli 
mielessa kun maassamme 
kiiynnistettiin leikkuuhakkurin 
suunnittdu. 

V4'1U1kku1nahuurl 
'l'1•rvol11Hta 

Tervolalaisen Kyosti Pa!larin 
krhittiirn /i lrikklluhnkkuri 
l1111•11wtt1111 lil'f'IIA11 lyhytkat-r 
l11111111kl'f1,u,11 l!l'lll li1v1111 puoli 
v11ltNHl1- '1'111111111 1•d1•Nful .. 1kk11a
v1111, k11ki111111~i11 11111k11J11 11hmi
v1111 v,:s11kk11p11iin11ri11 uusin 
VN11l11 or1 lt-!lfhflu M,•tsantutki 
11111~lntf11ks,•:;H11 l111yt1111111111 11vo
huk.k111wlo1llil, JU tyorr tuotta 
vuudesta on suutu vlltt1•1ta. Ny
kyisellii. versiolla llimpokcskuk 
seen toimitetun hakkeen hin 
naksi on tullut 71 mk/kiinto
kuutio. 

Kun vesametsakasvatus liih
tee vauhtiin maassamme, kehit
tyviit myos vesakkopuimurit ja 
niitii opitaan kiiyttiimaii.n te
hokkaammin. Monelta muulta 
maa- ja metsiitalouden alalta 
loytyy esimerkkejii. siitii ettii oi
kea kone oikeassa tehtiivassa 
liankkii aina hintansa. Ken tiitii 

epi:iilee, tutustukoon vaikkapa 
polttoturvetuotantoon, jossa 16 
markan irtokuutiohintaan kye
taiin - tehokkain konein - ojit
tamaan, raivaamaan ja tasaa
maan suo sekii jyrsimaiin, kaii.n
telemii.iin, karheamaan, siirte 
lemiiiin ja aumaamaan turve 
kuorma-autoilla ajettavan tien 
varteen. Liimposisiiltoii yerra 
ten massatuotantona korjattu 
hi1•:,koivun hnkc tulisi sm1dn 
vaHt1111v111 fc•ho1n1•111•t1•lmin, vns 
h11tv111111 puild1111111, h111tuun !17 
11,k/111', 

J•;ner,c-h11•aJulle 
riittiiii alaa 

On ,•lilrn yl111tt11v111i, ettii ener 
urpujun vtljply 1•1 ole suinkaan 

uUykl"iisn mainingeista kcksitty 
1J1ttus. Jo 7. heiniikuuta vuonna 
I 7 53 kirjoitti Daniel Lithander 
'l'urun Akatemiasta: "Kuinka 
hclposti vain piilia ja pajua vii
~nasti istuttamalla saataisikaan 
miltei kaikki se polttoaine, mikii 
tarvitaan". Tuo ennustushan ei 
tuottanut tulosta: paju on PYSY· 
nyt kesyttomiina maamiehen 
vihollisena, joka ei uuvu kuok 
kaan, viikatteeseen, niittoko 
neeseen eika juuri vesakko
myrkkyynkiian. 

Energiapajun nykyisillii vi)je
lytutkimuksilla, joita on suori
tettu 1970-luvun puoliviilistii 

liihtien, tiihda~iin maassamme 
huomispiiiviiiin; pajun vi]jely on 
vesametsahoidosta edelleen 
kehitettyii, kolmannen polven 
energiametsiitaloutta. 

Ensimmiiinen energiapajun 
vi]jelyn re.servimaa on maata
louden ylituotannolta liikenevii 
peltoala. Vi]jelyskasvista ja sa
totasosta 'riippuen sen miiiiriiksi 
arvioidaan tiillii hetkellii 
200 000...:300 000 hehtaaria. 
l'111ws11 kiusallista ylituotanto-
1111rn1• t.ulN• kmjntaloudesta, ja 
t-1iks1 nunnivi)jt•lylle vaihtoeh 
toi~ten tulonliihtPiden kehittii 
minen olisi tarkeiia nimeno
maan Nurmi -Suomessa. , 

Myos pnkPttipcllot, joiden 
ojut alk;ivut luonnostaankin 
µuskl'a villipojua, sopivat ener 
giapajun kasvatukseen, kunhan 
myyrien lymypaikat, paksut 
nurmilauhaturppaat kynnetiiiin 
maan alle ja rappeutuneet ojat 
aukaistaan. 

Eras lupaavia vi]jelyalueita on 
turvetuottajan hylkaiimii poltto
turvesuonpohja, joka on jo val
miiksi raivattu ja tasoitettu, oji
tettu ja rikkaruohoista puhdis
tettu pajun kasvumaa. Tii.llaisia 
suonpohjia oli viime kesiinii 
maassamme jo satakunta heh
taaria; vuoteen 2000 mennessii 
niiden pinta-alan ennustetaan 
nousevan viilille 50 000-100 000 
hehtaaria. Ensimmaiset ener
giapajun koevi]jelmiit on jo pe
rustettu kuudelle suolle ympiiri 
Suomea. 




