
JAPANI 
metsienja 
voimallisen 
metsiitalouden maa 

Suomalaiselle mielikuva Japanista merkitsee 
tiheaan asuttua saarivaltakuntaa, riisivainioita, 
suurkaupunkeja saasteongelmineen, 
taloudellista kasvua elektroniikan ihmeiden 
varjossa. Metsatalousmaa Japani jaa sen 
sijaan usein huomaamatta. Kuitenkin Japani 
on metsien ja voimall isen metsatalouden maa 
- monilta osin Suomeen verrattava. 

Japanin kokonaispinta-ala 
on 38 milj. hehtaaria, hie
man suurempi kuin Suo

men (33 milj.ha). Metsien suh
teellinen osuus molemmissa 
maissa on sama,a luokkaa, kaksi 
kolmasosaa pinta-alasta. Japa
nissa metsat peittiivat 25 milj. 
ha, meilla vajaat 20 milj .ha. 

Metsamaisema Japanissa on 
perin erilainen kuin Suomessa. 
Metsat kasvavat liihes poik
keuksetta vuorten rinteilla. 
Vuorten metsatalous sisfiltiia 
meille oudon elementin: eroo
sion torjunnan eraana metsiin
kasvatuksen kulmakivena. 

16 

Sademaara 
takaa kasvun 
Japani sa sataa vettii 1800 mm 
vuodessa, kolme kertaa meidan 
vuosisademiiiiriimme verran . 
V ettii varmasti riittiiii. Maan itii
j a pohjoisosaan tuovat luoteis
tuulet Siperiasta runsaat lumet, 
kun taas liinsi- ja eteliiosat saa
vat sateensa Tyynelta valtame
relta. Sieltii tulevat myos syk
syn taifuunit, jotka aiheuttavat 
kaatosateineen ja tulvineen 
toistuvia katastrofitilanteita. 

Vuotuinen runsas sademaara 
on kuitenkin Japanin metsata
louden perusta. Puu kasvaa hy-

vin kaikkialla saarivaltalrunnas
sa, aina eteliiiseen Kyu hun 
saaren kapealta subtropiikin 
kaistaleelta pohjoisen Hokkai
don saaren havumetsiin. 

Hyva kasvu on mahdollista
nut metsien saiinnolliset hak
kuut jo vuosisatojen ajan. Japa
nilainen on tarvinnut puuta pe
rinteisesti temppeleihinsa, ta
loihinsa ja buonekaluihinsa. 
Tassa itiimainen maku on ollut 
vaativa: vain havupuu on kel
vannut. Havumetsien hoito on 
kehittynyt Japanissa erityisen 

Pitka.an metsanviljelyn tarkein 
puulaji oli sugi (Cryptomeria 
japonica, kuvassa). Aivan viime 
vuosina viljelyn painopiste on 
siirtynyt toiseen havupuuhun, 
hinoki {Chamaehyparis obtusa). 

korkeatasoiseksi , voimapera1-
syydeltaan yli sen mihin olem
me Suomessa paasseet. 

Sugi ja 
hinoki 
Kaksi puulajia on Japanin met
sataloudessa ylitse muiden: su
gi (Cryptomeria japonica) seka 
hinoki (Chamaechyparis obtu
sa) , molemmat maan alkuperai
seen lajistoon kuuluvia havu
puita. Metsanhoidon historia 
niiden kumpaisenkin osalta 



ulottuu aina 400--500 vuoden 
paahan. 

Sugipuu on niiistii kahdesta 
kasvuisampi. ' 

Sen kasrntuk en piiiivyohyke 
on Japanin meren puolella. Su
gipuu kasvaa parhailla 'mailla 
40 vuodes a __ -_6 metrin mit
taan. Sen puuainekses a ydiin
puu erottuu sel ·asti unertava
na tai tummanruskeana. Tum
mia siivyjii uo itaan rak:ennu -
materiaaleissa ja buone - -
luissa. 

Sugi on sikiili harvinai laa-

tuinen havupuu, ettii se lisiiiin
tyy helposti pistokkaista. Pis
tokkaat leikataan hyvin kehitty
neistii 1- 2 vuotiaista oksista 
30--40 senttimetrin mittaan ja 
istutetaan keviiiillii taimitar
haan. Kunhan kastelusta huo
lehditaan, pistokkaat juurtuvat 
taimitarhapenkissii hyvin. Pis
tokastaimet koulitaan ja istute
taan metsiiiin tavallisesti 2 vuo
den ikiiisinii , 35 cm:n mittaisi
na. ~1enetelmii muistuttaa pop
pelin pi tokastaimien kasvatus
ta lyhytk.iertoviljelyssii. 

Japanin metsatalous on vuorten 
rinteiden metsataloutta. Eroosion 
torjunnalla on merkittava osa. 

Vallitseva metsien 
kasittelymenetelma on 
avo akkuu ja viljely, yleensa 

os pu ajin vaihto lehtipuusta 
a p u un . 

Sugin helppo lisiiiiminen pis
tokkaista johti jo varhain kaup
palajikkeiden syntymiseen, ai
van kuten peltokasveilla. Eri
tyisesti Kyushun saarella kas
vaa lukuisia yhden lajikkeen 
metsiii. Lajikenimiii ovat esi
merkiksi aya-sugi, boka-sugi 
tai haraikawa. Kansallisessa 
metsiinjalostusohjelmassa sugi 
on jo pitkiin perinteensiikin 
puolesta tiirkein puulaji. 

Toinen tiirkeii havupuu, hi
noki muistuttaa ulkoniiOltiiiin ja 
kasvutavaltaan sugia, mutta ei 

Maat. metsat.tri 
VELI POHJONEN 
Metsantutki muslaitos 

ole kuitenkaan yhtii hyviikas
vuinen. Hinoki ei kestii taime
na lumituhoja. Tiimiin vuoksi 
hinokin tyyppialuetta on Japa
nin Tyynen valtameren puolei
nen osa. Hinoki viihtyy sugia 
paremmin kuivemmilla mailla. 
· Myos hinoki juurtuu pistok
kaana, mutta paljon heikommin 
kuin sugi. Siksi hinoki viljel
liiiin liihes yksinomaan taimina. 
Hinoki kasvaa parhailla kasvu
paikoillaan 40 vuodessa "vain" 
16-18 metrin mittaan , mutta 
heikommasta kasvusta huoli
matta hinoki on nykyiiiin met
siinkasvattajalle sugia mielui
sampi. Hinoki on nimittiiin eri
tyisen haluttua koteihin sisiipa
neliksi , ja siksi siitii ollaan val
miit maksamaan sugipuuta pa
remmin. Hinokin puuaines on 
vaalean kellertiiviiii, ja sen syyt 
ovat hitaammasta kasvusta tihe
iimmassa. Puuta on helppo 
tyostiiii ja se on hyvin kestiiviiii. 

Sugin ja hinokin lisiiksi Japa
nissa kasvatetaan havupuista 
myos lehtikuusta (piiiiosin Larix 
leptolepis) ja miintyii, joskin 
viihiiisemrniissii miiiirin. 

Perustana 
viljely 
Metsiinviljely on ollut viime 
vuosina hyvin voimaperiiistii. 
Tiillii eriiii Japanissa on noin 10 • 
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Havupuut viljelliiiin 
noin kaksinkertaiseen 
tiheyteen (4000 kpl/ 
ha) suomalaisiin nor
meihin verrattuna. 

Sugin viljelyn erikoi
suus on taimien kas
vatus pistokkaista. 
Kuvassa pistokkai
den tuotantoon tarvit
tu emopuiden vil
jelmii. 

Vaikka sugipuun kas
vatus tiihtaa japanilai
sen maun mukaan 
pikkutukkiin, sugi kyl
la kasvaa kunnon mit
toihinkin. 
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miljoonaa hehtaaria istutettuja 
metsia , yli 40 prosenttia met
sien kokonaispinta-alasta. Ta
voite on nostaa viljelymetsien 
maiira 12.5 milj. hehtaariin, eli 
51 prosenttiin metsa-alasta. 
Viljelypinta-alasta noin 70 pro
senttia on sugiaja hinokia. 

Metsanviljely saavutti huip
punsa - noin 400 000 hehtaaria 
vuodessa - jo v. 1960. Alkupe
raiset lehtimetsat, jotka muo
dostuivat useista eri puulajeis
ta , olivat heikkotuottoisia. Ne 
saatiin kuitenkin jo varhain 
muutetuiksi tuottaviksi havu
metsiksi. Sen jalkeen viljelyn 
vuotuinen tarve on viihentynyt 
noin puoleen . Viereisen sivun 
kaavio kuvaa metsanviljelyn 
kehitystii Japanissa 1953- 1980. 

Lannoittaen, 
harventaen 
ja karsien 
Metsanlannoituksen historia Ja
panissa juontaa aina 1920-lu
vulle. Jo tiilloin metsantutkijat 
aavistivat lannoituksen tulevan 
normaaliksi toimenpiteeksi 
metsanhoidossa - niin kasvun 
turvaajana kuin myos maaperan 
koyhtymisen torjujana. Erityi
sen tiirkeiiksi lannoitus koettiin 
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viljelymetsataloudessa ilmas
ton takia, lisaavathan rankat sa
teet maasta huuhtoutuvien ra
vinteiden maiiria, kun maa on 
suojaton paatehakkuusta seu
raavan metsan sulkeutumiseen. 

Metsanlannoitus siirtyi kent
takokeista kaytiinnon metsiin 
kuitenkin vasta toisen maail
mansodan jalkeen, ja tilastoissa 
nakyvassa laajuudessa vasta 
1960-luvun alussa. Huippunsa 
lannoitus saavutti 1970-luvulle 

tultaessa, noin 100 000 ha/v. 
Sen jalkeen vuotuiset lannoi
tusalat ovat alentuneet energian 
hinnan nousun myotii, niin kuin 
meillakin. 

Lannoitus on kuitenkin olen
nainen osa sugi- ja hinoki-met
sien kasvatusta. Lannoitus on 
kytketty muihin hoitotoimiin, 
harvennushakkuisiin seka pui
den karsintaan. Alla olevassa 
asetelmassa on esimerkki sugi
metsien hoito-ohjelmasta: 

SUGl-METSIKON HOITO-OHJELMA 
tavoitteena pikkutukin tuottaminen 

ika lannoitus karsinta harvennus puustoa 
vuotta kg N/ha metriin % kpl/ha m3/ha 

rungoista 
0 4000 
1 32 4000 
2 48 4000 
5 1.0 3800 23 
7 60 2.0 2500 
9 8-0 36 1800 70 

12 4.0 1150 110 
15 7.5 24 1150 190 
20 20 870 290 
25 14 700 405 
30 600 520 
Lattae: Fores-try technology 

. 
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Lannoim i filtaa roiseksi vii
meista kerraa lukuunottamatta 
typen lisaksi myos fosforin ja 
kalin; ·aksi ensirnmaistii kertaa 
ovat taimilannoituksia . Lannoi
tuksen rnirnaklruus: lahes 700 
kiloa typpea kiertoajan kulues
sa. on airnn toisella tasolla kuin 
meilla. 

Toinea merkittava metsiin
hoidollinen ero on taimikon al
kutiheyde a. Se on kaksi ker
taa uurempi kuin meilla. Met-
ikoiden kasvatus huomattavan 

tiheinii on tyypillistii Japanissa. 
Karsinta, mikii Suomessa te

kee tuloaan , on Japanissa nor
maali metsanhoidon toimenpi
de. Puut karsitaan useaaa, 4 jo
pa 6 kertaan ennen piiatehak
kuuta . Tiimiinkin toimenpiteen 
takaa lOytyy makutottumus, sil
lii oksattomien pylviiiden ky
synta kotien sisustusmateriaa
liksi on kova. Erityisesti lank
kujen kokoluokat 10.5 cm ja 
12.0 cm ovat hyvin haluttuja. 
Mikali ne ovat oksattomia, hin
ta on sugilla viisinkertainen. hi
nokilla jopa 7-8 kertainen ok
saiseen tavaraan errattuna. 
Tfillainen hintata oero ja lyh)1 
kiertoaika ohjaaYat kaTsintaryh
mat sugi- ja hinokirnetsikOihin. 
Laadun vaalimi e ta ja sen 
tuottami ta tuloksista Japanin 

metsataloudessa on vankka 
naytto. 

Metsiit kasvavat maiirallises
tikin . Esimerkkitapauksessa su
gipuun kiertoaika on vain 30 
vuotta (tavoitteena pikkutukki) , 
mutta paiitehakkuussa saadaan 
- aikaisempien harvennusten 
lisaksi - 520 kuutiota. Se on 
mahdollista vain tehokkain hoi
totoimenpitein. 

Riittaako puu 
sittenkaan? 
Puu kasvaa Japanissa hyvin ja 
sitii myos hakataan tallii eriiii 
saman verran kuin Suomessa 
eli noin 50 milj. kuutiometriii 
vuodessa. Metsanviljely- ja 
hoito-ohjelmien tavoitteena on 
nostaa vuotuisten hakkuiden ta
soa siten, ettii 2000-luvun en
simmaisella neljiinneksellii ny
kytaso olisi kaksinkertaistunut 
113 milj.m3:iin/v. Japanilaisen 
tehokkuuden tuntien tiihiin var
maan paiistiiankin. 

Mutta riittaako puu sitten
kiian. Kilvan metsanviljelyalo
jen kanssa kasvaa tilastoissa ni
mittain maan vakiluku, joka on 
jo yli llO miljoonaa henkeii. 

· Metsiiii on asukasta kohti vain 
0 ;23 ha, kun sitii esimerkiksi 
Suomessa on 20-kertaisesti. 

J apanilaisen metsiinhoidon 
hyvistii tuloksista huolimatta 
puu ei yksinkertaisesti riitii kas
vavalle viiestomiiiiriille. Kun 
maan omavaraisuus puun osalta 
oli vielii 1960-luvun puolivalis
sii 70 prosenttia , on se alentu
nut 1980-luvulla 30 prosenttiin. 
Piiiiosa Japanin tarvitsemasta 
raakapuusta laivataan jo 
tiina paivana ulkomailta 
- tulevaisuudessa il- rlJZI 
meisesti yhii enemmiin. LJlj 
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