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ENERGIAMETSA T ALOUS ETIOPIASSA 

Veli Pohjonen1 

Timo Pukkala 2 

Tiivistelmii: Suurin osa Etiopiasta kuuluu laajaan keskusylankoon, jolla myos 
vaeston paaosa asuu. Alueen korkeus merenpinnasta on 1500-3000 m ja 
sademaara 750-1500 mm vuodessa. Alue on ennen ollut trooppisten havu
lehtipuusekametsien peitossa, mutta on viimeisen sadan vuoden aikana 
hakattu Iahes puuttomaksi. Alueelle on istutettu runsaasti eukalyptus-metsi
koita, eniten Eucalyptus globulusta, joka on ollut kokeilluista lajeista 
selvasti nopeakasvuisin. Se vesoo runsaasti hakkuun jalkeen eika kelpaa 
karjan ruuaksi. Toiseksi eniten on viljelty Eucalyptus camaldulensista, joka 
viihtyy hieman kuivemmilla alueilla kuin Eucalyptus globulus. Myos ulkomai
sia havupuita on viljelty, mm. Cupressus lusitanicaa ja Pinus radiataa. 
Kotimaiset puulajit eivat ole kasvaneet yhta hyvin kuin parhaat ulkomaiset. 
Kuitenkin mm. eraat akaasiat tarjoavat realistisen mahdollisuuden monipuo
listaa viljeltavien lajien valikoimaa. Energiametsia on tahan mennessa 
istutettu n. I 00 000 ha, mutta tarve olisi 2-4 milj. ha. Runkopuun tuotos 
on suurimmalla osalla Eucalyptus globulus -viljelmia 10-25 m3 /ha vuodessa. 
Parhaan keskimaaraisen kasvun antava kiertoaika olisi runsaat IO v, mutta 
luultavasti kaytannossa tullaan soveltamaan lyhyempia kiertoaikoja. 

ETIOPIAN LUONNONOLOT 

Etiopia on suuri ja luonnonoloiltaan vaihtele
va maa, jonka pinta-ala on noin 130 milj. ha. 
Paaosa Etiopiaa kuuluu laajaan ylankoon, 
jonka Ita-Afrikan hautavajoama halkaisee 
suurempaan luoteiseen ja pienempaan kaak
koiseen osaan. Ylankomaa on ilmastoltaan 
terveellista ja maaperaltaan soveliasta seka 
maanviljelyyn etta karjanhoitoon. Suurin osa 
vaestosta asuukin ylangoilla. Etiopian paa
kaupunki Addis Ababa sijaitsee maan keskel
Ia, suuremman ylangon kaakkoisreunassa. 

Ylankomaata luonnehtivat laajat, loivasti 
kumpuilevat tasangot, joita vuoristot ja 
syvaan uurtuneet jokilaaksot pilkkovat pie-

nempiin osiin. Valtaosa Etiopian keskusylan
gosta on 1500-3000 metrin korkeudella me
renpinnasta. Ilmasto on sita viileampi, mita 
korkeammalle noustaan; keskimaarainen 
Iampotilan lasku on 0, 7 °C/ 100 m. Keskus 
ylangolla onkin paivantasaajan Iaheisyytta 
ajatellen verraten viileaa: vuoden keskilam
potila on 10-25 °C. 

Ylankomaan vuotuinen sademaara vaihtelee 
valilla 750-1500 mm, mika on selvasti enem
man kuin lauhkeassa vyohykkeessa. Kuten 
tyypillista paivantasaajan Iahella, vuodessa on 
kaksi sadekautta. Ns. pienet sateet ajoittuvat 
maalis-huhtikuulle ja varsinainen sadekausi 
eli suuret sateet heina-syyskuulle. Sateiden 
ajoittuminen, kesto ja voimakkuus vaihtelevat 
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paikallisesti ja ajallisesti; joinakin vuosina 
pienet sateet saattavat jaada kokonaan 
tulematta, toisina vuosina taas sataa lahes 
joka kuukausi, ainakin osassa maata. Sateiden 
epasaannollisyys aiheuttaa aika ajoin suuria 
menetyksia maataloudessa ja vaikeuttaa 
jonkin verran myos metsanviljelya. Lokakuus
ta tammikuuhun ylamaalla on tavallisesti 
kuivaa. Kuivana kautena pilvettomat yot ovat 
viileita; yli 3000 metrin korkeudessa Iampoti
la laskee joulun tienoilla saannollisesti nollan 
tuntumaan, usein sen allekin. 

Jos metsia olisi jaljella, ylamaata luonnehti
sivat komeat trooppiset havu-lehtipuumetsat, 
jotka muuttuisivat noin 3000 metrin kor
keudella vahitellen vuoristoaroksi. Nyt yla
maalla kohtaa vain laitumia, peltoja ja 
paljaita vuorenrinteita (kuva I). 

Alangot ja matalat ylangot ovat paljon 
kuumempia alueita kuin keskusylanko. Jos 
sademaara on yli 1500 mm vuodessa, kuten 
esimerkiksi Kaffan (kahvin) maakunnassa 
Lansi-Etiopiassa, ilmasto ja kasvillisuus ovat 
trooppiset. Suurimmassa osassa alavia maita 
sataa kuitenkin niin vahan, etta kasvillisuus 
on akaasiasavannia, piikkipensastoa tai 
autiomaata. 
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ETIOPIAN PUUNKAYTTO JA METSATASE 

Viela sata vuotta sitten tiheat vuoristometsat 
peittivat lahes 50 milj. ha eli 40 % Etiopian 
maa-alasta. VaestOn kasvu, metsien kaskeami
nen, ylilaiduntaminen ja polttopuuhakkuut 
aiheuttivat kuitenkin metsien nopean havia
misen. Vuonna 1950 metsia oli enaa 16 %, 
1960- luvun puolivalissa 7 % ja 1980-luvun 
lopussa metsia arvioidaan olevan ainoastaan 
2, 7 % maan pinta-alasta eli n. 3 milj. ha. 

Nopeimmin metsia havitettiin 1950-luvulla, 
jolloin vuosittain hakattiin (jattaen uudista
matta) yli puoli miljoonaa hehtaaria. 1960-
luvulla metsaa hakattiin vuosittain n. 300 000 
ha ja 1980-luvun lopussa 200 000 ha (Et
hiopia ... 1984). Nykyisella vauhdilla Etiopia 
hakataan metsattOmaksi 30 vuodessa. Jaljelle 
jaa ehka muutamia luonnonsuojelualueita ja 
teista kaukana olevia metsakolkkia. 

Etiopiassa, kuten kaikkialla kehitysmaissa, 
paaosa hakattavasta puusta poltetaan kotita
louksissa. Seka maaseudulla etta kaupungeissa 
biomassa on tarkein energian Jahde. Kaikki 
poltettava biomassa ei ole kuitenkaan puuta, 
koska sita ei enaa yksinkertaisesti ole saata
villa. 

Kuva I. Nakyma keskusylangon metsanistutusalueelta. Puuntaimet oval n. 2-vuotiaita Eucalyptus 
globuluksia. Kuva: Veli Pohjonen. 



Polttopuuta joudutaan jatkamaan kuivatulla 
karjanlannalla ja peltokasvien puintitahteilla, 
kuten maissin ja durran oljilla. Noin 40 % 
tarvittavasta biomassaenergiasta tulee nykyi
sin puusta (kuva 2). 

Maailmanpankin energiaselvityksen (Ethiopia ... 
1984) mukaan etiopialainen perhe tarvitsee 
paivassa n. kaksi kiloa ilmakuivaa puuta tai 
vastaavan maaran energiaa muista biomas
salahteista. Tama riittaa perinteisiin keitto
ja ruokailutottumuksiin, asuntojen valaisuun, 
majojen Iammitykseen ja kotitarveteollisuu
teen (kylasepan pajoihin yms.). Keskimaarin 
puuta kuluu 1,04 m3 /henkilo/v (Gilliusson 
1985). 

Etiopian vuotuinen polttopuuhakkuu, puuhii
len valmistus mukaan lukien, on nykyaan 18 ,8 
milj. m3 • Polton lisaksi puuta kaytetaan 
kevyeen rakentamiseen (riukuja, tolppia, 
pienpylviiitii yms.), arviolta 2 milj. m3 /v. 
Mekaaninen metsateollisuus kayttaa vuodessa 
ainoastaan 142 000 m3 (Palm 1983). Kemial
Iista metsateollisuutta Etiopiassa ei ole. 
Kaikki puun kayttotavat huomioon ottaen 
Etiopian vuotuinen puunkaytto on hieman yli 
20 milj. m3. 

Runsaan 20 miljoonan kuutiometrin kestavan 
vuotuiseen hakkuuseen tarvitaan noin 5 milj. 
ha talousmetsaa. Sellaista metsavaraa Etio
piassa ei enaa ole. Lisaksi jaljella olevien 
metsien paaosa on harvaan asutussa Lansi- ja 
Lounais-Etiopiassa. 

34,3% 
Lant a 
3,5 Mtoe 

Biomassaenergian lahteet 
Etiopiassa 

40,2% Pol t topuu 
4, I Mtoe 

11111~ 1,0% Puuhiili 
0,1 Mtoe 

24,5% Kasviiate 
2,5 Mtoe 

Mtoe = mi!j. ekvivalenttista 6ljytonnia 

Kuva 2. Biomassaenergian kulutus Etiopiassa 
v. 1985. 
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Koska luonnonmetsia ei ole riittavasti, metsia 
pitaisi viljella lisaa. Kestava metsiitalous 
saavutetaan nopeimmin viljelemalla eukalyp
tusta tai muita polttopuuksi soveltuvia no
peakasvuisia puulajeja. Eukalyptusviljelmia 
tarvittaisiin noin miljoona hehtaaria, jos 
keskimaarainen kasvu olisi 20 m3 /ha/vuosi. 
Tallii hetkellii viljeltyja eukalyptusmetsiii on 
noin 100 000 ha, ja uusia alueita viljelliian 
vain no in 10 000 ha vuodessa. 

Karjanlannan polttaminen Jannoitekayton 
asemesta johtaa peltokasvien sadon laskuun. 
Puintitahteen poltolla on sama, joskin vahai
sempi vaikutus. Puintitahdettii tarvittaisiin 
myos karjan, etenkin kyntOhiirkien rehuksi. 
Karjanlannan ja puintitahteen poltto laskee 
jo nyt Etiopian maatalouden satotasoa. 

Etiopian metsatalouden pitkiin aikaviilin 
tavoite on korvata kaikki poltettava karjan
lanta ja puintitiihde polttopuulla. Tavoitteen 
saavuttamiseksi polttopuuta olisi kasvatettava 
vuosittain jo nykyisin tarvittavan 18,8 milj. 
m3:n lisaksi seuraavasti: 

karjanlannan 
korvaamiseksi 
puintitahteen 
korvaamiseksi 
yhteensii lisiiii 

14,2 milj. m3 

10,5 milj. m3 

24,7 milj. m3 

Kaiken biomassaenergian tuottaminen poltto
puulla nostaa vuosittain tarvittavan poltto
puun maaran 43,5 milj. m3:iin ja koko vuo
tuisen puunkulutuksen 45,5 milj. m3:iin. 
Tahiin tarvittaisiin 2 milj. ha hyvin hoidettu
ja eukalyptusmetsia. 

Etiopian vaestOn kasvu (2,9 % vuodessa) lisaa 
polttopuutarvetta. Vuonna 2000 puuta tulisi 
tuottaa kaikkiaan 60- 70 milj. m3 vuodessa. 
Hyvakasvuisia polttopuuviljelmia tarvittaisiin 
silloin noin 3,5 milj. ha. 

POLTTOPUUHANKKEET 

Etiopian metsitysohjelmiin polttopuuhankkeet 
sisallytettiin 1980-luvun alussa, jolloin UNSO 
(United Nations Sudano-Sahelian Office) 
aloitti polttopuun viljelyn Nazretissa (Esta
blishment... 1982), Debre Birhanissa (Esta
blishment... 1985) ja Desessii (National... 
1983). UNSOn hankkeissa on viljelty poltto-



puumetsili neljlin vuoden aikana noin 6000 ha. 
UNSOn lisliksi polttopuumetsien viljelyli on 
tukenut Afrikan kehityspankki (African 
Development Fund) myontlimlillli 25 milj. 
dollarin lainan Addis Ababan ympliristOssli 
viljeltiviin noin 15 000 hehtaarin polttopuu
metsiin (Addis Ababa ... 1981). Vuosina 1985-
1987 tavoitteesta on viljelty noin 6000 ha. 
Toinen lainarahoituksella kliynnistyvli hanke 
on Maailman pankin rahoittama Addis Ababa 
- Bahir Dar -polttopuuprojekti, jonka ensim
mliiset viljelmlit perustettaneen vuonna 1988. 

Ulkomaisella rahoituksella toteutettavien 
hankkeiden lisliksi Etiopialla on kunnianhi
moiset metslinviljelytavoitteet: kymmenvuotis
suunnitelman 1984/85 - 1994/95 mukaan 
maahan pitaisi viljellli metslili kaikkiaan 2,9 
milj. ha, josta pliliosa tulisi olemaan poltto
puumetsili. 

VILJEL TA VAT PUULAJIT 

Viljeltliviksi valitaan lajeja, jotka tuottavat 
mahdollisimman paljon kuiva-ainetta. Viljelyn 
tulisi olla helppoa ja halpaa, ja metsanhoidon 
ongelmatonta tulen ja karjan subteen. Suuri 
etu on, jos viljelyyn valittava laji uudistuu 
vesoista. 

Etiopian alkuperliisestli puulajistosta ei ale 
toistaiseksi loydetty lajeja, jotka tliyttliisivlit 
edellli mainitut vaatimukset. Vaikka Etiopian 
metslintutkimus on vielli nuorta - vanhin 
sliilynyt puulajikoe on vuodelta 1956 - tlihlin 
mennessli saadut tulokset eri puulajien vilje
ly- ja kasvuominaisuuksista ovat selvlit. 
Yleinen piirre Etiopian luontaisten puiden 
viljelyssli on tuttu kaikkialta tropiikista: 
valitettavan usein viljeltlivliksi ajateltu 
luontainen puulaji kuuluu sukkession loppu
vaiheen lajeihin, jotka uudistuvat vain moni
lajisen vanhan metsan alla. Nliiden lajien 
viljely puuttomalle yllimaalle on monesti 
llihes mahdotonta: varjoa vaativat taimet 
menehtyvlit auringon paahteeseen, taimet 
jurovat kohtuuttoman kauan, tai normaa
lioloissa varteva puu kehittyykin kitukas
vuiseksi ja monhaaraiseksi pensaaksi. Tyyp
piesimerkki on etiopialainen sahapuulaji 
Cordia af ricana, jonka viljelyyn liittyvia 
ongelmia ei ale pystytty ratkaisemaan. 
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Muita tlirkeitli yllimaan lajeja ovat kaksi 
kotimaista havupuuta, Juniperus procera ja 
Podocarpus gracilior, lehtipuut Olea africana 
ja Hagenia abyssinica sekli joukko luontaisia 
akaasioita (mm. Acacia abyssinica), joita on 
perinteisesti kliytetty polttopuuksi; sahauk
seen ja pienrakennukseen menevistli puistakin 
oksat ja latvukset on poltettu, lehtipuista 
myos lehdet. Yksiklilin nliistli lajeista ei 
kuitenkaan so vi energiametslitalouteen, 
mikalin niistli ei esimerkiksi veso. 

Paras kotimainen polttopuulaji on Olea 
af ricana. Hyvien poltto-ominaisuuksien Iisliksi 
sen savu karkottaa asunnoista hyonteisili. 
Olea af ricanaa olisi mahdollista viljellli ilman 
verhopuustoa. Se kasvaa taimivaiheessa 
kuitenkin hyvin hitaasti, ja sen karjalle 
maistuvia taimia on vartioitava pitklilin. 

Helpoimmin viljeltlivli yllimaan puulaji on 
Juniperus procera. Seklilin ei vaadi vlilttlimlit
tli verhopuustoa suojakseen. Juniperus proce
ra on hyvli sahapuu; se on myos yksi harvoja 
termiitinkestlivili havupuita. Sita ei voida 
kuitenkaan pitlili varsinaisena energiametslita
louden puulajina, koska se juroo taimena ja 
kasvaa muutenkin liian hitaasti. 

Etiopian energiametslitalouteen on onneksi 
tarjolla runsaasti puulajeja muualta tropiikis
ta. Jo vuonna 1895 muuan ranskalainen 
rautatieinsinoori ehdotti silloiselle Etiopian 
keisarille eukalyptuksen koeviljelyli Addis 
Ababan ympliristossli. Plilikaupunki oli jo 
tuolloin ajautumassa polttopuupulaan (Brei
tenbach 1961). Kokeiluun valittiin 15 euka
lyptuslajia, joista kaksi levisi nopeasti kliy
tlinnon viljelyyn: Eucalyptus globulus ja 
Eucalyptus camaldulensis. 

Eukalyptukseen perustuva energiametslitalous 
sai Etiopiassa pysyvlin aseman jo vuosisadan 
alussa ja saavutti mittavan laajuuden 1970-
luvun alkuun mennessli. Noilta ajoilta perlii
sin olevia Eucalyptus globulus -metsia kasvaa 
Addis Ababan ymplirist6ssli noin 15 000 ha 
(Henry 1973, Persson 1975). E. globulus ja E. 
camaldulensis -viljelmien nopea laajeneminen 
ei perustunut puulajikokeisiin, vaan parem
minkin siihen, ettli lajit sattuivat tliyttlimlilin 
tlirkeimmlit kriteerit: (I) karja ei syonyt 
istutettuja taimia, (2) polttopuun tuotanto oli 
mlilirlillisesti riittlivli, (3) lyhyt kiertoaika 
houkutteli viljelijoitli myos taloudellisesti ja 
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( 4) uusi pusukupolvi kasvoi kantovesoista 
(kuva 3). 

Vertailevat puulajikokeet aloitettiin 1950-
luvulla. Kokeet osoittivat vuosisadan vaihteen 
lajivalinnan oikeaksi. Jo vanhimmassa saily
neessa, vuonna 1956 perustetussa Holettan 
kokeessa eukalyptuksen kasvunopeus on ollut 
selvasti paras; 30-vuotiaan E. globulus -met
sikon runkopuun tilavuus oli 960 m3 /ha ja 
kuivamassa (runko + oksat + lehdet) 556 
t/ha (Pohjonen ja Pukkala l 987a). Keskimaa
rainen vuotuinen tilavuuden nettokasvu oli 36 
m3/ha/v ja vastaava kuivamassan tuotos 18,5 
t/ha/v. Ainoa laji, joka ylsi edes Iahimain 
samaan tuotokseen, oli toinen eukalyptus, E. 
saligna. 

Myos vuonna 1975 perustetut viljelykokeet 
koti- ja ulkomaisilla puulajeilla ovat vahvis
taneet aikaisempia tuloksia: jos tavoitteena 
on biomassan tuottaminen, eukalyptukset ovat 
ylivoimaisia (Mebratu Mihratu ym. 1985, 
Orlander 1986). 
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Seuraavaksi parhaiten tuottaa ulkomaisten 
havupuiden ryhmii, johon kuuluvat mm. 
Cupressus lusitanica, Pinus radiata ja Pinus 
patula. Hitaimmin ovat kasvaneet kotimaiset 
lajit, joista paraskasvuisin on Juniperus 
procera, ja sita heikompia, mutta metsikoiksi 
kasvaneita mm. Podocarpus gracilior, Hagenia 
abyssinica ja Olea af ricana. 

Kokeiden perusteella on voitu laskea, etta l 0 
vuoden kiertoajalla parhaiden ulkomaisten 
havupuulajien kasvu on 55 % ja Juniperus 
proceran 18 % neljan parhaan eukalyptuslajin 
tuotoksesta (Pohjonen ja Pukkala 1987b). 
Kotimaisten puulajien pitemmiin biologisen 
kiertoajan vuoksi niiden asema vertailussa 
paranee jonkin verran ajan kuluessa. 

Myos eri eukalyptuslajien keskinaisessa 
vertailussa tulokset ovat selviit: Addis Aba
baa ymparoivalla keskusylangolla, missa sataa 
noin I 000 mm vuodessa, E. globulus on 
paraskasvuisin. Sen sijaan liinnempana, missa 
sataa noin 1500 mm, parhaiten kasvavat E. 
saligna, E. grandis ja E. viminalis. 

Kuva 3. Esimerkki Eucalyptus globulus -viljelmiistii Etiopian yliimaalla. Kuvan metsikko on n. 8 
vuoden ikiiinen. Kasvupaikka sijaitsee 2770 m:n korkeudella merenpinnasta. Puuston valtapituus 
on 18 m, tilavuus 145 m3 /ha ja keskimiiiiriiinen vuotuinen kasvu n. 18 m3 /ha. Metsikko sijoit
tuu pituusboniteettien JI ja 111 viilimaille kuvan 5 kiiyriistossii. Kuva: Veli Pohjonen. 
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Toinen paljon viljelty eukalyptuslaji, E. 
camaldulensis, ei ole kasvanut puulajikokeissa 
erityisen hyvin. Kuivuuden kestiiviinii sitii 
kuitenkin viljellaan yliingon rajavyohykkeella, 
missii vuotuinen sademiiiirii on 700-1000 mm 
ja missii E. globulus on vaarassa menehtyii 
istutuksen jiilkeiseen ensimmiiiseen kuivaan 
kauteen. 

Eukalyptuksia vastaan esitetiian Etiopiassa 
niinkuin muuallakin tropiikissa kritiikkia. 
Eukalyptuksia pidetiian vieraina puulajeina, ja 
niiden laajan viljelyn peliitaan tuovan ongel
mia. Eukalyptuksia on kuitenkin viljelty ltii
Afrikan yliinkomaalla kauemmin kuin mitaan 
muuta puusukua, noin 100 vuoden ajan. Sen 
viljelyyn liittyvat ekologiset ja ekonomiset 
riskit tunnetaan kutakuinkin hyvin kaytannon 
kokemuksesta. Ainakaan toistaiseksi mikaan 
vakava katastrofi ei ale kohdannut euka
lyptuksen viljelyii. Monokulttuuriin liittyvista 
tauti- ja hyonteistuhoista on toistaiseksi 
selvitty lajivalinnalla. 

Eukalyptusta on myos syytetty sen mahdolli
sesti aiheuttamista ekologisista haitoista. Sen 
viiitetiiiin mm. tappavan pintakasvillisuuden 
altaan, kuivattavan kaivoja, lisaavan eroosi
ota ja koyhdyttiivan maaperan ravinteista. 
FA On mukaan syytoksilta puuttuu useimmiten 
tieteellinen todistusvoima, ja ainakin viljely
metsataloudessa eukalyptuksen edut painavat 
enemmiin kuin sen haitat (Ecological... 1983). 

Koska Etiopia tarvitsee kipeasti poltto- ja 
rakennuspuuta, eukalyptuksia ei voida syr
jiiyttaii maan metsitysohjelmasta. Edes liihi
main saman kasvun ja taloudellisen tuloksen 
antavaa vaihtoehtoa ei talla hetkellii ole. 
Hyviin kasvun lisaksi Eucalyptus globuluksen 
viljelyn puolesta puhuvat seuraavat nakokoh
dat: 

E. globuluksen taimien tuottaminen on 
helppoa ja sen viljely hallitaan. Taimet 
kasvavat nopeasti eroon heinikosta ja 
viljelma sulkeutuu nuorena. 
Karja ei syo taimien ja vesojen kitkeria 
lehtiii. 
Vesominen on runsasta, ja vesorniskyky 
sailyy usean hakkuun jalkeenkin. 
E. globulus on kestava tuuli- ja termiit
tituhoja vastaan. 
Puu palaa hyvin, jattaa vahan tuhkaa ja 
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hiiltyy helposti puuhiileksi. Paikallinen 
vaesto on tottunut siihen polttoaineena. 
E. globulus on rnyos rnonikayttOpuu: se 
sopii rakennuspuuksi, selluteollisuuteen 
sekii siihko- ja puhelinpylviiiksi. Laji on 
myos runsaasti kukkivana ja hyonteis
polytteisenii sopiva rnehiliiiskasvatukseen. 

VILJELMIEN PERUSTAMINEN JA HOITO 

Taimituotanto 

Eukalyptuksen ja muiden polttopuulajien 
taimituotannossa kiiytetiiiin Etiopiassa rnuovi
potteja. Siemen kerataan tavallisesti liihelta 
viljelyalueita; ainakin E. globuluksen siemen
puita, joskin heikkolaatuisia, on riittaviisti. 
Harvinaisempien puulajien siemenet tuodaan 
ulkornailta. 

Taimien tuottaminen kestiiii vain puolisen 
vuotta, taimet kasvavat istutuskokoon kol
messa, neljiissa kuukaudessa. Taimitarhan 
tuotantokapasiteetti on tavallisesti 1-2 
miljoonaa tainta vuodessa. 

Liihes kaikilla taimitarhoilla tyot tehdaan 
kiisin, joten tyovoirnaa tarvitaan paljon. 
Kahden miljoonan taimen tuottamiseen tarvi
taan noin 200 tyontekijiiii. Koska taimitarha 
ei ole toirninnassa yrnpari vuoden, tyovoima 
ei ole vakinaista. Monet tyovaiheet, kuten 
tairnipenkkien valmistaminen ja taimipottien 
tayttiiminen, teetetaiin urakkapalkalla (kuva 
4). Tarkemrnista tyovaiheista, kuten kylvostii, 
koulirnisesta, kastelusta ja tainten lastaarni
sesta maksetaan aikapalkkaa. 

Istutus ja taimikonhoito 

Polttopuuviljelrnien istutustiheys on yleensii 
joko 2500 tai 1600 tainta hehtaarille. Viljely
kohteet ovat vuorten rinteitii ja kukkuloita. 
Tasaista, rnaanviljelykseen soveltuvaa maata 
viiltetiiiin. 

Tairnet istutetaan halkaisijaltaan ja syvyydel
taiin 40 cm:n suuruisiin istutuskuoppiin, jotka 
on kaivettu kuivana aikana etukateen. 



Kuva 4. Taimipottien tiiyttOii etiopialaisella 
taimitarhalla. Tiiyttomaasta kolmannes on 
hiekkaa, kolmannes metsiimaata ja kolmannes 
orgaanista ainetta (lantaa yms.). Kuva: Veli 
Pohjonen. 

Istutus aloitetaan heti varsinaisen sadekauden 
alettua, yleensli heinlikuun alussa. Istutustyo 
tulisi saada piiiit5kseen kuukauden kuluessa, 
jotta taimet ehtisivlit kasvattaa sateiden 
aikana juurensa mahdollisimman syviille. 
Ensimmiiinen kuiva kausi (lokakuu-helmikuu) 
on viljelyn onnistumisen kannalta kriittinen. 
Jos taimet selviaviit maalis-huhtikuun lyhyi
siin sateisiin saakka, kuivuus ei yleensa tapa 
niita eniia myohemmin. 

Taimikot heinitaan ja taydennysviljellaan 
yleensa kahdesti. Jos lopulliseksi tiheydeksi 
saadaan yli 1100 tainta hehtaarilta, viljelyn 
katsotaan onnistuneen tyydyttiivasti. 

Taimikoiden pahin vihollinen on karja. Vaik
ka E. globuluksen taimet eivat kelpaakaan 
karjalle, se voi laiduntaessaan tallata taimet. 
Sen vuoksi viljelmiii vartioidaan (yksi vartija 
100 ha kohti). Vartioinnin onnistumiseksi 
paikallisten maanviljelijoiden kanssa on 
paastava sopimukseen siitii, etta pariin 
kolmeen vuoteen istutusalueella ei laidunneta. 
Myohemmin polttopuuviljelmilla voitaisiin 
Iaiduntaa. UNSOn metsityshankkeissa tutki
taankin parhaillaan sopivia metsalaidunta
mismenetelmia. 
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Metsiin kiisittely 

Polttopuumetsia kasvatetaan vesametsiiperi
aattella, ts. uusi puusukupolvi kasvaa kanto
vesoina korjuun jalkeen. Kaytetty kiertoaika 
on lyhyt, metsan potentiaalista tuotosta 
ajatellen liiankin lyhyt, usein vain 3- 4 
vuotta. 

Puunkorjuu tapahtuu kasityomenetelmin, 
useimmiten kirveellii. Kirveshakkuu tuhlaa 
puuta, silla kanto jaa saiinnollisesti liian 
pitkaksi. Hakkuun jiilkeen puut kannetaan 
rankoina pois palstalta. Rankojen tyviosat 
kiiytetaan tavallisesti pienrakentamiseen; 
latvat, oksat ja Iehdet poltetaan. 

Vesametsikot kasvavat yleensa hoitamatta 
aina seuraavaan paatehakkuuseen. Esimerkiksi 

ilmeisen hyodyllinen vesaryhman harventami
nen 2-4 vesaan on jokseenkin tuntematon 
hoitotoimi. 

ENERGIAMETSIKOIDEN KASVU 

Kasvupaikkaluokittelu 

Eukalyptuksen kasvu vaihtelee suuresti mm. 
kasvupaikan korkeuden, sateisuuden ja ravin
teisuuden mukaan. Mita korkeammalle siirry
taan, sita huonommin puut kasvavat, koska 
korkeuden mukana lampotila laskee ja tuuli
suus lisaantyy. Korrelaatio kasvun ja kasvu
paikan korkeuden viililla selittaa kuitenkin 
vain pienen osan kasvun vaihtelusta; riippu
vuutta modifioivat mm. sademaara, maaperan 
ravinteisuus ja maakerroksen paksuus. Lisaksi 
kasvuun vaikuttaa mm. rinteen suunta ja 
jyrkkyys seka maan terassointi. 

Kasvun riippuvuus em. tekijoista tunnetaan 
puutteellisesti. Sita paitsi mania kasvua 
selittavia tekijoitii on vaikea mitata. Koska 
Etiopiassa ei ole pintakasvillisuuteen perustu
vaa kasvupaikkaluokittelua, on maan puun
tuotantokyky kaytannollisinta mitata suoraan 
puuston kasvusta pituusboniteettien avulla 
(Pukkala ja Pohjonen 1987). Menetelman 
puute on mm. se, etta puuttoman alueen 
puuntotuotantokykya ei voida miiiirittiiii, 
vaikka se olisi tiirkeiiii tietiiii uusia metsitys
alueita suunniteltaessa. 



Eucalyptus globuluksen kasvupaikat on jaettu 
neljaan pituusboniteettiin valtapituuskehityk
sen perusteella (kuva 5). Luokittelu on tehty 
erikseen siementaimin perustetuille metsikoil
le ja vesametsikoille. Istutusmetsassa valtapi
tuuskehitys on nopeinta 5-8 vuoden ialla, 
vesametsassa ensimmaisina vuosina hakkuun 
jalkeen. 

Tuotos eri kasvupaikoilla 

Etiopian polttopuuviljelmien paaosa tullee 
tuottamaan runkopuuta keskimaarin 10-25 
m3 /ha vuodessa. Istutusmetsan tilavuuskasvu 
on nopeinta metsikon ollessa kymmenvuotias. 
Vuotuinen runkopuun kasvu on talloin par
haalla boniteetilla (I) noin 70 m3 ja heikoim
malla (IV) 14 m3 . Keskimaarainen vuotuis
kasvu on 44 m3 /ha boniteetilla I ja 9 m3 /ha 
boniteetilla IV (Pukkala ja Pohjonen 1987). 
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Kuva 5. Eucalyptus globuluksen kasvupaikka
luokat Etiopian keskusyliingollii. 
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Parhaalla boniteetilla runkopuun tilavuus 
kohoaa 25 vuodessa yli 1000 m3:iin/ha, hei
koimmalla runsaaseen 200 m3:iin/ha. 

Vesametsassa kasvu on nopeaa jo ensimmaisi
na vuosina hakkuun jalkeen. Vuotuinen 
tilavuuskasvu on suurimmillaan 8-10 vuoden 
iassa. Suurin keskimaarainen kasvu saavute
taan 14-15 vuoden iassa, jolloin se on 46 m3 

m/ha/v parhailla kasvupaikoilla (boniteetti I) 
ja 13 m3/ha/v heikoimmilla kasvupaikoilla 
(boniteetti IV). Noin 15 vuoden iassa vesa
metsa alkaa muistuttaa rakenteensa ja kas
vunsa puolesta istutusmetsaa. Vesametsan 
kasvuluvut koskevat ensimmaista ja toista 
vesasukupolvea; myohempien vesomisten 
jalkeen tuotos alkaa jatkuvasti pienentya, ja 
3-5 vesasukupolven jalkeen metsikko onkin 
perustettava uudelleen siementaimiin. 

KEHITYSNAKYMIA 

Etiopian energiametsia viljellaan ja kasvate
taan - useista kansainvalisista metsityshank
keista huolimatta - vieHikin varsin perinteisin 
menetelmin pyrkimatta juurikaan kohottamaan 
viljelmien tuotosta. Toistaiseksi paatavoittee
na on ollut metsittaa puuton keskusyHinko ja 
suojella istutukset luvattomilta hakkuilta, 
tulelta ja karjalta. Energiametsien tuotosta 
voidaan parantaa mm. seuraavin keinoin: 

Eucalyptus globulus -metsikoiden kierto
aika pidennetaan nykyisesta 4-5 vuodesta 
kaksin-kolminkertaiseksi. Keskimaarainen 
vuotuinen kasvu paranisi vesametsassa 
noin kolmanneksella, istutusmetsassa 
huomattavasti enemman (Pohjonen ja 
Pukkala 1987b). 

Heinantorjuntaa tehostetaan. Nykyisin 
heinaa ei torjuta saannollisesti, ehka 
ensimmaista vuotta lukuunottamatta. 
Lukuisista eri puolilla tropiikkia toteute
tuista eukalyptuksen viljelykokeista 
kuitenkin tiedetaan, etta taimien kasvu 
on kaantaen verrannollinen heinien 
maaraan. Paras tulos saavutetaan vilje
lemalla taimet loivilla rinteilla korkeus
kayran suuntaisiin riveihin siten, etta 
rivivaleja voidaan muokata. 

Viljelyssa siirrytaan valikoimattomasta 
siemenesta valittuihin proveniensseihin 

.:. 

._, 



tai pluspuista kloonattuihin pistokkaisiin. 
Parhaassa tapauksessa kasvu voidaan 
nain jopa kaksinkertaistaa. 

Etiopian energiametsatalouden kehittamissa 
patevat samat periaatteet kuin lauhkean 
vyohykkeen lyhytkiertometsataloudessa. Vil
jelyketjun ja kasvatuksen optimointi parem
man kasvun saamiseksi ovat Hihiajan kehitys
tavoitteita, joihin Etiopiassa pyritaan kansal
lisella ja kansainvalisella yhteistyolla. 
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SUMMARY 

Energy forestry in Ethiopia 

Veli Pohjonen 
UNDP Field Office, P.O. Box 5580, 
Addis Ababa, Ethiopia 

Timo Pukkala 
Faculty of Forestry, University of Joensuu, 
P.O. Box Ill, SF-80101 Joensuu, Finland 

This paper discusses the policy of energy forestry in the densely populated 
central highlands of Ethiopa, which comprises the major land area of the 
nation. The altitude of the central highlands ranges from 1500 to 3000 m 
and the annual rainfall is between 750 and 1500 mm. A century ago the 
area was covered by tropical mixed forests, but now most of them have 
disappeared. Several reforestation projects have started production of the 
necessary fuelwood for local people. Due to its rapid growth, coppicing 
vigour and the fact that cattle do not eat its glacous juvenile leaves, the 
most frequently planted tree species is Eucalyptus globulus. Another 
common exotic species is Eucalyptus camaldulensis, which is the 
dominating species in the driest areas of the central highlands. Examples 
of exotic conifers are Cupressus lusitanica and Pinus radiata. The growth 
of indigenous trees is much lower than that of exotics, but some acacias 
may provide a realistic opportunity to widen the species composition of 
fuelwood plantations. The area of fuelwood plantations is now about 
100 000 ha. However, there is a need for 2-4 million hectares. The mean 
annual volume increment of Eucalyptus globulus plantations usually varies 
between l 0 and 25 m3 /ha/annum. The optimal rotation time is usually 
longer than IO years, but in practice, much shorter rotations can be 
expected. 
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