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N:/kyisen turveaikakautemme synty ajoi ttuu vuoteen 1968, 

kun VAPO aloitti laajaa turpeennostoa enteilevat suotutki- . 

muksensa. Eduskunta asetti VAPO:lle ·ensimrnaisen turpeen

nostotavoitteen vuonna 1971, mutta varsinainen sysays saa

tiin vasta oljykriisista: vuositavoitekin oitis kaksinker~ 

taistettiin (1974), 20 miljoonaan turvekuutiometriin. 

Energiataloudessa suuri muutos nayttaa kuitenkin yievan 

aikansa, 10-20 vuotta, silla vasta par~, kolme ~uotta sit

ten turvetuotanto kaantyi selvasti aie~paa jyrkempaan nou

suun. Kesalla 1980 kahdenkymmenen milje,( 1 :1::m kuutiometrin 

vuositavoitteesta saavutettiin jo puolet. Sadekesan 1981 

aikaQa turpeennoston tuotantokayran oli vuoro sahata alas

pain, mutta uusien alueiden inventointi ja kunno~tus jat~ 

kuivat hellittama.tta • . Turvetalous on edelleen maamrne no

peimmin paisuva teollisuuden ala. 

Turvekausi tulee kuitenkin jaamaan vuosien saatossa his

toriamme valivaiheeksi; turve kun ei kuulu uudistuviin ener

giavaroihimme, tai ainakin se uudistuu aivan liian hitaasti., 

Jo 2000-luvulla turvetuotantomme ennustetaan kaantyvan las

kuun. Mita teemme turvesoille noston loputtua? Mita kay

-!:rmme turpeen jalkeen raaka-aineena iampovoimalassa, pellet

titehtaassa tai metanolilaltoksessa? Sellaisten pitkaikais

ten teollisuuslaitosten suunnittelussa on heti alunalkaen 

varauduttava turveraaka-aineen ehtymise~n ja sen korvaami

seen puulla (hakkeella). Energiavirta suolta jalostukseen 

ci saisi katketa. 

Uusi maareservi syntyy 

Turvetuotanto luo jo parhaillaan syrjaseuduilletnme uutta 

maareservia: loppuun jyrsittyja suonpohjia. Nykyisilla me

telmilla turvetta nostetaan yhdella suolla 15-20 v118tta, 

mutta suonpohjan epatasaisuus ja kivenna.isrnaan lahella olevat 
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irtokivet haittaavat nostokoneiden toirnintaa, ja erottavat 

nain suosta nostokelvottornia laiteita ja saarekkeita turve

tyomaan ollessa viela parhairnmillaan~ Tallaisia turvetuo

tannon hylkylaikkuja soiltarnme loytyy tanaan jo yhteensa 

noin 100 hehtaaria. P~rin vuodei kuluttua hylkylaikkuja ja 

kokonaan nostosta poistuneita suonpohjia vapautuu noin 

500 hehtaarin vuosivauhdilla, mutta vuoteen 2000 mennessa 

niiden kokonaispinta-alan ennustetaart nousevan valille 

50 000 - 100 000 hehtaaria. 

Rikkaruohoton uudisraivio 

Kun turpeen kuljetustraktorit ajavat viirneisen poltto

turvekuorrnansa suolta , ne j atta v at jal keensa rnustan, tasai

sen, kannotto"rnan j a ki vettoman rnaan ; · tyornaan teihin verrat 

tuna rnaanpinta on pudo~nut pari rnetria . Jyrsinturvekoneet 

eivat voi kuitenkaa n k ia p ia rnaan~intaa t fy sin paljaaksi, 

vaan kivennaismaan paalle j aa pisirnma l l e maatunutta pohja

turvetta runsas kyntokerros: vahintaan 30-50 cm. Mika 

on tallaisen maapohjan arvo kasvien kasvualustana? 

Muihin viljelysmai hi n verrattuna suonpohjalla on eras 

merkittava etu. Se on kas vu al u stana steriili . Siina ei 

ole rikkaruohoj~, ei tauteja, eika tuholaisia. Tama : etu 

kylla ha.via.a muutaman muod~n kuluessa jos suonpohja hyla

taan. Rikkaruohot levia v at tuulen mukana nopeasti paikalle. 

Turpeen typpipitoisuus on parhaiden polttoturvesoiden 

pohjalla yli 2 prosenttia kuiva-aineesta. Kyntokerrokses

sa loytyy piilevia typpivaroja yli 10 000 kg/ha - kuitenkin 

.piilevia siksi , etta orgaanisesti sitoutunut typpi on saa

tava irtoamaan turpeesta ennen k uin kasvit voivat kayttaa 

sita . 

Fosfori~, kalium - ja hivenravinnepitoisuuksil~aan poh-

jaturve - on koyhaa. Kalkki taas kayttaytyy varsinkin Poh

janrnaan aapasoiss& siten, etta se rikastuu pohjaturpeeseen . 

Kun rahkanevan pinnalla pH voi olla luonnontilas.sa 3.5, 

sarnanlaisen suon pohjalla on mitattu jyrsinturvetuotannon 

jalkeen pH-arvoja yli 5 . 
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Soiden : uudisraivausmenetelmana _ turv e tuota~to on ylivoi

mainen vanhoihin menetelmiin ~errattuna. Huole~timalla 

veto-, piiri- ja sarkaojien kun~osta, seka vilJeltavan kas

vin lannoitustarpeesta , tasainen ja ri1:karuohoton suonpohja 

on turvetuobannori ·loputtua heti valmis viljelyyn. Tallai

sen raivion on havaitt~ .soveltuvan niin ohralle ,kuin timo-

teillekin. Metsantutkimuslaitos on valinnut koekasviksi 

energiapajµn. 

Energiapaju . 

Pajun viljelya ·eneigiaraaka-aineeksi on kehitetty ny

kyisessa muodossaan 1970-luvu _n puolivalista lahtien. Puo-

l en kymmenen : vuoden kent _takokeiden jalkeen viljelymenetelmat 

on saatu hallintaan, ja kaytannon vi ljelmia on ruvettu pe

_rust~maan mu~n mua~sa vanhoille polttoturvesoille. 

Energiapaju ,viljellaan kevaalla, norrnaaliin kylvonteko-

aikaan, ta~aiselle maalle riveihin hieman perunan tapaan. 

Siemenena kaytetaan pistokkaita: lyijykynMn mittaisiksi 

katkottuja pajunvesan patkia. 

Pistokkaat juurtuvat parhaiten turvemaassa, .joka sailyt

taa ·1hanteellisen kosteuten~a pitkienkin poutakausieri yli. 

Oji tuk _sen vetaessa ei liiallisesta markyydesta · o1e sadeke

san sattuess~kaan · pelkoa. Sitapattsi paju kestaa puula-· 

jeista parhaiten ·tuivaa. 

_Energiapajun vil_jely soveltuu humidiin ilmastoomme -

saihin jotka synnyttivat myos polttoturvesuot. Lyhy~ kas

vukausi kayte _taan tehokkaasti hyvaksi, silla. parhaiden ener

giapaju1 en vesat venyvat pituutta aina syys-lokakuun Vaih

teeseen saakka. Loppukesan hallatkaan eiva.t tyystin turmele 

satoa , vaan voivat vain lopettaa pituuskasvun ennen aikojaan. 

Suomessa, nim~nomaan Suo-Suomessa on pajunviljelyilmasto. . . . . . 

Kun :nykyise t energiapajukokeet kaynnistyivat maassamme, 

k~keiltavat- pajuiajit jouduttiin etsimaan mil~ei umpimah

kaan. vanhojen kulttuuripaj~jen, joita viljeltiin aikanaan 
~ '"'· . - . 

korin .punontaan j~ tynnyrinvanteiksi, tiedettiin k~itenkin 

o-levan ojanvarsipajuja satoisampia. 
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V~rsinainen koripaju- eli hamppupaju (Salix viminalis) on 

sailynyt kotimaisen kotiteollisuuden tyrehdyttya pensasaita~ ja 

koristepajuna maamme etelarannikolla. Se on nopeakasvuinen 

myos energiapajuna, rnutta talvenkestavyydeltaan heikohko. 

Koripajun paaviljelyalue rajoittuukin Etela-Suomeen . Se on myos 

tarkeimpia pajulajeja Ruotsissa, Sk~nessa kasvavissa energiaoa

jukokeissa. 

Enit,en koeviljelty energiapaju on heti ensimrnaisessa kokees-

sa mukana ollut jattilaismainen vesipaju (Salix Aquatica Giqantea). 

Vesioaju on kasvitieteilijoille y ha mysteeri, alkuperaltaan 

selvittamaton luonnonristeyma, jonka muuan koripajunviljelija 

loysi Tanskasta 1940-luvulla. Talvenkestavyydeltaan vesipaju 

on koripajua vahvempi. Vesipaju soveltunee viljeltavaksi par

haiten maamme keskiosiin ehka Oulun laania myoten. Se viihtyy 

hyvin myos soilla. 

Kolmas lupaava paju, joka kestaa talvea vesi- ja koripajua 

paremmj_n, on raidan, harmaapajun ja koripajun risteyma (Salix 

dasyclados), jota myos vannepajuksi kutsutaan. Se loydettiin 

vuonna 1976 Oulun kaupungin alueelta, joutomaalta jonne se 

lienee aikoinaan juurtunut sattumalta paikalla harjoitetun 

taimikaupan yhteydessa. Vannepaju on ulkomaisista pajuista ka

rastunein seka kevat- etta syyshalloja ja talvea vastaan. Par

haat kasvutulokset vannepajulla on saatu turvetuotannon jatto

maille viljellyissa kokeissa. 

Koko maassa taysin talvenkestavan, mutta nopeakasvuisen ener

giapajun etsinnassa maamme 4H- kerholaiset ovat olleet avain

asemassa. Kolmena kevaana, vuosina 1978-1980, kerholaiset piti

vat luonnossa liikkuessaan silmansa auki ja mittailivat pitkia 

maatiaispajun vesoja, Parhaat niista lahetettiin testattaviksi 

energiametsakoeasemalle Kannukseen. Maatiaispajuja saatiin ener

giapajukokoelmiin alun toistat~hatta kappaletta, ja lupaavia al

kuperia loytyi koko joukko. Kolmen kasvukauden jalkeen niista on 

parhaiten kasvanut Kullaalta lBydetty risteymapaju, joka kasvoi 

pistokkaasta kolmessa vuodessa 4 metria 30 cm. 
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Pohjois-Pohjanmaa kokeissa hyvin mukana 

Energiapaj~n viljelytutkimukset vanhoilla polttoturve

suonpohjilla aloitettiin kevaalla 1979 Haapaveden Piipsan

nevalla. Kevaalla 1980 kokeet laajenivat Ruukin Palone

valle, Tohmajarven Valkeasuolle ja Katinhannan suolle Vih

tiin. Kevaalla 1981 oli vuorossa Limingan Hirvineva. Yh

teensa polttoturvesuonpohjilla kasvaa energiapajua nyt run

saan 10 hehtaarin alueella. 

Kokeiden ensimmaiset tavoitteet olivat puhtaasti biolo-

giset: mika on suonpohjalle sopiva pajulaji? miten sita 

lannoitetaan? montako vuotta on sopiva kiertoaika? 

Toistaiseksi parhaaksi suonpohjan energiapajuksi on 

osoittautunut Oulun ylibpiston kasvitieteellisen puutarhan 

kokoelmista loytynyt ulkomainen paj~ {Salix dasyclados), 

jota myos vannepajuksi kutsutaan. Se kestaa talvea muita 

ulkomaisia energiapajuja paremmin ja on verrattomasti no

peakasvuisempi kuin kptimaiset ·fajumme. 

Lannoitustutkimuksissa on jo naytetty toteen, etta 

ilman ~annoitusta ei energiapajukaan kasva. Suonpohjilla

kin on voimassa vanha paasaanto: kasvualustaan on palau

tettava ravinteita vahintaan saman verran kuin mita sadon 

mukana viedaan pois . . Lannoitteina tutkitaan·paitsi normaa

leja kaupallisia lannoitteita myos puun ja turpeen tuhkaa. 

Tuhkalannoituksen avulla tavoitellaan myos turpeen. luontai

sen typen irroittamista m~ahiukkasista juurten ul6ttuville. 

Viljelytekniikka: yhteiset koneet~ eriaikaiset tyohuiput 

Polttoturvesuo vapautuu turp c 2nnostosta.vahitellen. Tur

vetyomaalla olisi mahdollista viljella jo nostosta poistu

neita lohkoja energiapajulle kayttamalla peruskoneina samoja 

koneita kuin turpeen nostossakin. Tama kayneekin painsa, 

koska suomalainen turvetyomaa pyorii paljolti tavallisen maa
taloustraktorin ~oimin. 
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Metsantutkimuslaitoksessa on jo kehitetty esimerkiksi tur

vet yomaalla toimivaan traktoriin liitettava pajupistokkaiden 

istutuskone, jolla viljeltiin 2 turvesuonpohjalla yhteensa 

4 hehtaaria kevaalla 1981. 

Vaikka ka y tetaan yhteisia per uskoneita, tyohuiput voidaan 

lomittaa. Sadepaivina kun turpeen nosto ei kay painsa, hoide

taan energiapajun viljelyyn liitt yv ia toita, kuten istutusta, 

lannoitusta ja syks y lla sadonkor ju uta. Tyolain vaihe, sadon

korjuu ajoittuu itse asiassa niin myohaan s yk syyn - lokakuuhun -

etta tur ve t yomaa silloin jo tavallisesti hiljenee. Tuottamalla 

energiapuuta vanhalla polttoturvesuonpohjalla voitaisiin nain 

jatkaa turvetyontekijoiden syksyista ty orup eamaa, eika suo hil

jenisi viela sittenkaan kun turpeennosto olisi auttamattomasti 

lopussa. 

Itse energiapuun korjuu tullee olemaan turvesuon pohjalla 

huomattavasti helpompaa kuin hakepuun korjaaminen tanaan jouto

maiden puskikoista, onhan suonpohja olemukseltaan viljelijan 

ihanne: tasainen, kiveto n maa, jota halkovat pitkat, suorat sarat. 


