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· Maatilataloudessa 
edelleen 
perusturvallisuus 

Maatilataloudessa piiiioman muodostuminen 
on tunnetusti hidasta ja siinii se eroaa siiiiriippu
vuuden ohella ratkaisevasti teollisesta ja muusta 
yritystoiminnasta. Keskiverto maatilatalous on 
riiiitalintyotii sellaiselle mielenlaadulle, joka ei 
odottele eikii kuvittele iikkirikastumista, mutta jo
ka arvostaa vakaata perustoimeentuloa ja turvalli
suutta muuttuvissa oloissa ja suhdanteissa. 

Tehokas tiedonkulku ja tehokkaasti viilittyvii 
mielipiteiden esittiiminen ja arvomaailman seka 
maailmankuvien ristiaallokon tehokas viilittymi
nen tv:stii, radiosta ja lehdistosta ei tietystikiian voi 
olla vaikuttamatta myos viljelijiivaestoon etenkin 
nuorimmassa paiissii. Kun maatilatalouden kehit
tamisrahaston varoja on supistettu jo useamman 
vuoden ajan ja viljelijoiden tulonmuodostuksen 
edellytyksia heikennetty lukuisin poliittisin piiii
toksin ja lukemattomin muin keinoin, ovat viljeli
jat toistuvasti pelanneet pakkohuutokauppojen 
miiiiriin ryopsiihtiiviin tuhansiin tai enemmiiksikin 
vuositasolla. Velkasaneeraustyoryhmiikin laski ja 
ennusti maatilojen pakkohuutokauppojen miiiiriik
si 400 vuodeksi 1992. Varsinaisia maatilojen pak
kohuutokauppoja toimitettiin viime vuonna kui
tenkin vain kuutisen kymmentli. Huonot ajat ovat 
toistaiseksi muodostuneet monen velkaisen tilan 
pelastukseksi, silla pankit eiviit niita huonojen hin
tojen aikana mieluusti halua pakkorealisoida. 
Osaltaan pakkohuutokauppojen miiiiriiti ovat hil
linneet viljelijoille myonnetyt vakauttamislainat, 
ja pankit ovat jaaneet odottamaan niiden vaikutus
ta, arvellaan maa- ja metsiitalousministerit>ssli. 

Ylivelkaantuneet tilat ovat rakentaneet selviy
tymisstrategiansa myymiillii tilan ja muun omai
suuden osia. Selviytymisstrategioiden suunnitte
lussa monet ovat saaneet arvokasta apua maata
louskeskusten neuvojilta. Osasta luopuminen ei ole 
maatilan loppu eikii ammatin loppu, viela viihem
miin maailmanloppu. 

Toimeentulon subteen maatalous tarjoaa sit
tenkin pitkan pinnan, jonka arvo korostuu etenkin 
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Biomassapajut ja maatalous 
Veli Pohjonen, Energiapuu- ja turvetuotannon professori (vas.), Joensuun yliopisto. 

Biopolttoaineet, pelloilla viljeltiiviit ja energiaksi jalostettavat kasvimassat ovat energiatalouden vastaus pel
toviljelyn ylituotantoon. Biomassapajua kasvaa Etelii-Ruotsin viljelijoiden pelloilla jo 6300 hehtaaria. Pajua vil
jelliiiin paitsi energian tuotantoon, myos ympiiristosyistii, poistamaan maaperiistii raskasmetalleja ja vesiin kar- -
kaavaa fosforia. Biomassapajun viljely on kiiynnistymiissii myos Suomessa. 

Uppsalan maatalousyli
opistossa kiiynnistyi vuonna 
1976 merkittiivii kenttiikoe. 
Entiselle viljapellolle pantiin 
kasvamaan voimakkaasti ve
sovaa pajua, tiheiissii, rikka
kasvit torjuen, lannoittaen, 
kuin mitii tahansa peltokas
via. Kenttiikoe tuotti hiim
miistyttliviin tuloksen. Kun 
paju sai kiiyttoonsii parhaat 
mahdolliset kasvutekijiit, se 
alkoi kasvaa vauhdikkaam
min kuin mikiiiin muu vertai
lukasvi, esimerkiksi vehnii, 
kylvoheinli tai peruna. Viljel
ty paju ei kuitenkaan kasva
nut tahkiiii, valkuaista tai 
mukuloita, vaan pelkiistiiiin 
tonneittain kasvimassaa - tai 
biomassaa kuten nykyiiiin sa
notaan. 
Energiaa viljelemalla 

Vuoden 1976 koe kliyn
nisti Ruotsin biopolttoainei
den tutkimuksen. Viljeltlivili 
biopolttoaineita ovat kaikki 
peltokasvit, joista korjataan 
kasvimassaa energiajalos
tukseen. Siihkon ja liimmon 
tuotantoon viljellliiin ener
giapajua, biodieselili tuote
taan oljypuristamolla ener
giarypsistii, ja etanolia tisla
taan energiaohrasta, sekoi
tettavaksi bensiiniin. 

Kiiytiinnon energiaviljely 
biomassapajulla alkoi Ruot
sissa kymmenen vtioden koe
toiminnan jiilkeen, vuonna 
1986, kun sikiiliiinen viljeli
jajarjesto (Lantbrukarnas 
Riksforbund), otti biopoltto
aineet ohjelmaansa. Taustal
ln oli Ruotsin mnntalouden 
ylit11ol11t1to jn huoli mnnst•u 
dun pysymisesUI maaseutu
na: asuttuna ja viljeltynii. 

Vuosina 1986-1992 ruot-

poiketen Ruotsissa on haket
ta polttavia siihko- ja liimpo
voimaloita maan eteliiosia 
myoten. Pajun viljelijlillii on 
varmuus markkinoista. Hiin 
saa myydyksi haketuetteen
sa, tulipa se pellolta tai met
siistii. 

Pa jun energiaviljelyli 
vauhdittaa Ruotsissa maata
louden tuotantopolitiikan tii
ky. Luopumalla vehniistii ja 
vaihtamalla biomassapajuun, 
viljelija saa kertakorvaukse
na metsitysmaksun, 
12.000-24.000 kruunua heh
taarilta. Korvaus on suurin 
Skanen metslikaurisalueella, 
missii pajukon joutuu aitaa
maan ensimmliisiksi vuosik
si. Perustamiskorvauksen 
jiilkeen pajun viljelyyn ei saa 
muuta tuotantotukea. 

Biopolttoaineista 
ei ilmansaasteita 
Biopolttoaineiden arvo 

nousi 1980-luvun lopulla ym
piiriston kannalta, kun kaik
kialla liinsimaissa alkoi miiii
riitietoinen energiasaasteiden 
torjunta. Liihes poikkeukset
ta energiateollisuuden hai
takkeiden alkupera on maas
ta kaivetuissa tai pumpatuis
sa polttoaineissa (fossilis = 
maasta kaivettu). Toisin kuin 
kivihiilessii ja raskaassa polt
tooljyssii, biopolttoaineissa ei 
ole rikkili, eikii niistii koidu 
happamia savukaasun las
keumia. Viihiityppisen bio
massan leijupetipoltossa 
myos typen oksidien piiiistot 
ovat vlihliiset. 

MuUn mcrkiltl\vin hio 
polttonineiden etu hiUyy hii
lidioksidiin. Ilmakehiilin 
piiiisee kaikkien polttoainei
den savukaasuissa hiilidiok-

sen merkittiivii se on silloin, 
kun viljeltiivii puulaji on ve
sovaa. Vesametsiistii korja
taan vain kannon yliipuoli
nen biomassa, metsii uudis
tuu vesoina eikii maata muo
kata ollenkaan. 

Ruotsissa biopolttoaineet 
saavat ympiiristotavoitteisen 
verotuksen ansiosta hinta
edun. Fossiilisten polttoai
neiden rikille, typen oksideil
le ja hiilidioksidille on nimit
tiiin asetettu roimat piiiisto
maksut. Esimerkiksi kivihiil
tii polttava voimala maksaa 
liimmontuotannossa saaste
veroa Suomen rahassa 9,9 
penniii kilowattitunnilta. 
Vastaava vero on Suomessa 
0,47 p/kWh; Ruotsin vero on 
Suomeen verrattuna 21-ker
tainen. 

Ympiiristotavoi tteinen 
verotus vaikutti maan ener
giatalouteen siten, ettii voi
maloiden kannattaa ostaa 
ennemmin hakepolttoainetta 
kuin kivihiiltli. Sekii metsii
hakkeen ettii pajuhakkeen 
tuotanto kannattavat Ruot
sissa. Hakepuun kauppa on 
kliynnistynyt niin hyvin, · ettii 
Pohjois-Ruotsiin kannattaa 
ostaa hakepuuta myos Suo
men puolelta. Kymmeniii 
rekkakuormia energiahaket
ta ajettiin keviiiillii 1992 liin
sirajan yli, Keminmaalta Bo
deniin . 

Ekologinen harava -
pajuista suojakaistoja 

Peltoviljelystli jokiin ja 
jiirviin valuvat ravinteet, 
etenkin typpi ja fosfori, ovat 
kasvava ongelma niin Suo
messa kuin Ruotsissa. Tiistii 
on loytynyt viljelypajulle 
uusin tuotannon rako. Paiul-

ja edelleen runkOQnsa. Kun 
pajun ' rungot korjataan miiii
riiviilein, poltetaan ja jaljelle 
jaanyt tuhka ltootaan talteen, 
vaarallisel r11skasmetallit 
poistuv'at ·vahitellen maape
riistii. 

Pajua on ehdotettu ekolo
giseksi haravaksi myos ras
kasmetalleista vaarallisim
pien, ydinvoimaloista karan
neiden radioaktiivisten jiit
teiden poistoon. Ruotsalaiset 
pajututkijat ovat jo suunni
telleet pajun viljelykokeita 
Tshernobylin ydinturman 
saastuttamille pelloille. Siel
lii kasvaneita pajuja ei kui
tenkaan poltettaisi, vaan ne 
haudattaisiin sellaisenaan 
ydinjiitteelle kaivettuihin 
kalliovarastoihin. 
Suomessa tutkimusta 

vuodesta 1953 
Suomalainen biomassa

pajun · tutkimus on parikym
mentii vuotta ruotsalaista 
vanhempaa. Jo vuonna 1953 
metsiijohtaja, sittemmin vuo
rineuvos R. Erik Serlachius 
ja metslintutkija, sittemmin 
professori ja Metsiintutki
muslaitoksen ylijohtaja Risto 
Sarvas toivat maahamme 
Tanskasta 5000 kpl no
peakasvuisen si perialaisen 
viljelypajun (vesipaju, Salix 
burjatica) pistokkaita. Pis
tokkaat viljeltiin Metslintut
kimuslaitoksen kokeisiin 
Tuusulaan, Lapinjiirvelle ja 
Punkaharj ulle. 

J 950-luvun varhaisena 
tavoitteena oli lislikuitu met
sttteollisuudelle. Mutta no
peasti kasvava pajuhan on 
satoisa -kaikki tyl!'nni; ,tuotti
pa :Se. sitten kuidun tai ener
gian •raak-a•ainett-a ~ Samalla 
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ka arvostaa vaKaata perus101meentu10a 1a i.-urva111-
suutta muuttuvissa oloissa ja suhdanteissa. 

Tehokas tiedonkulku ja tehokkaasti viilittyvii 
mielipiteiden esittiiminen ja arvomaailman sekii 
maailmankuvien ristiaallokon tehokas viilittymi
nen tv:stli, radiosta ja lehdistostli ei tietystiklilin voi 
olla vaikuttamatta myos viljelijtivliestMn etenkin 
nuorimmassa piilissti. Kun maatilatalouden kehit
tlimisrahaston varoja on supistettu jo useamman 
vuoden ajan ja viljelijoiden tulonmuodostuksen 
edellytyksia heikennetty lukuisin poliittisin piUi
toksin ja lukemattomin muin keinoin, ovat viljeli 
jlit toistuvasti peliinneet pakkohuutokauppojen 
mlilirlin ryopsiihtiiviin tuhansiin tai enemmiiksikin 
vuositasolla. Velkasaneeraustyoryhmakin laski ja 
ennusti maatilojen pakkohuutokauppojen mliliriik 
si 400 vuodeksi 1992. Varsinaisia maatilojen pak
kohuutokauppoja toimitettiin viime vuonna kui
tenkin vain kuutisen kymmentii. Huonot ajat ovat 
toistaiseksi muodostuneet monen velkaisen tilan 
pelastukseksi, sillii pankit eivat niita huonojen hin
tojen aikana mieluusti halua pakkorealisoida. 
Osaltaan pakkohuutokauppojen miiiiriiii ovat hil
linneet viljelijoille mylinnetyt vakauttamislainat, 
ja pankit ovat jliiineet odottumaan niiden vaikutus
ta, arvellaan maa- ja metslitalousministeriossa. 

Ylivelkaantuneet tilat ovat rakentaneet selviy
tymisstrategiansa myymiilHi titan ja muun omai
suuden osia. Selviytymisstrategioiden suunnitte
lussa monet ovat saaneet arvokasta apua maata
louskeskusten neuvojilta. Osasta luopuminen ei ole 
maatilan loppu eikti ammatin loppu, vieUi v!ihem
miin maailmanloppu. 

Toimeentulon subteen muutulous turjoua sit
tenkin pitkiin pinnan, jonka arvo korostuu etenkin 
tiillais ena massatyottomyydcn ja laman aikana. 
Maatilatulous tarjoaa perh(•viljclmalle tietyn pc 
rusturvallisuuden vaikeinaki11 uikoina. Se on jo nyt . 
niihtavissii kun tilannetta vertaa esimerkiksi tyli 
paikkansa menettiineisiin, jotka ovat menettlinect 
lisiiksi kiiytiinnossii ainoan omaisuutensa, oman 
asunnon, joko pankkien suorittamissa pakkohuu 
tokaupoissa tai muutoin. Asuntonsa ja muun omai 
suutensa pakkohuutokaupoissa menettiineidcn 
miilirli on moninkertaisesti suurempi kuin maati 
lansa tiillii tavoin menettaneiden. 

Maatilasta ja maatilatalouden harjoittajan mo 
nitaitoisesta ammatista ei hevin kannata luopu11. 

Maatalouskoneen 
ostaja ja oikeusvoima 
KKO 1992: 91 Vaatimus knupnn purkami-

sesta jn hinnanalennuksesta 
Mautulouskonecn ostaja merkitsi puuttumista kaup-
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mahdolliset kasvutekijiit, se 
alkoi kasvaa vauhdikkaam
min kuin mikiiiin muu vertai
lukasvi, esimerkiksi vehnii, 
kylvoheinii tai peruna. Viljel
ty paju ei kuitenkaan kasva
nut Uihklili, valkuaista tai 
mukuloita, vaan pelklistlilin 
tonneittain kasvimnssaa - tai 
biomassaa kuten nykylllln s11-
notaan. 

Energiao viljelcmlillil 
Vuoden 1070 koe kllyn

nl11U Ruot11in biopolthminei 
den lulkhnuk11en. Viljeltlivili 
biopolttoalneita oval kaikki 
pelloknsvil, joista korjataan 
kasvimassaa energiajalos
tukseen. Siihkon ja liimmon 
tuotantoon viljelllilin ener
giapajua, biodieseliii tuote
taan oljypuristamolla ener- . 
giarypsistii, ja etanolia tisla
taan energiaohrasta, sekoi
tettavaksi bensiiniin. 

Kliytlimton energiaviljely 
biomassapajulla alkoi Ruot
sissa kymmenen vtioden koe
toiminnan jiilkeen, vuonna 
1986, kun sikliliiinen viljeli
jiijiirjesto (Lantbrukarnas 
Riksforbund), otti biopoltto
aineet ohjelmaansn. Tnuslnl 
ln oli Ruotsin mn11t11louden 
ylituotnnto ja huoll mnus<•u
dun pysymisesl!I maaseutu
na: asuttuna ja viljeltynii . 

Vuosinu 1986- 111112 ruot 
snlnist•I tuounjnt viljt•livlll 
t•nergin1mjun yhtc-N1NII 0:1110 
hn. Vuodcn l!HIJ loppuun 
mennessli viljelylavoite on 
10.000 ha. Vuosituhannen 
vaihteeseen mennessii viljely-
1111iun pinta-ala ylittiinee 
I 00.000 ha. Aurinko-Ruotsi 
luskee saavansa 2000-luvulla 
Elelli- ja Keski-Ruotsin pel-
1 ojtln viljelypajukoista raa
knenergiaa 145 petajoulea 
vuodessa (petajoulessa on yk
kllsen periissii 15 nollaa). 
Suuruusluokkaa voi verrata 
1•'limerkiksi Suomen neljiin 
ydinvoimalan tuottamaan 
N1Mgiamliliriiiin: 187 peta
jouleu vuonna 1991. 

Vlljelijlin myymii tuote on 
hake, jonka lin markkinoi 
biovoimalaan sopimusvilje
lyllli. Pajuhake sekoitetaan 
voimalassa muun metsiihak
keen joukkoon. Suomesta 
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ky. Luopumalla vehnistli j a 
vaihtamalla biomassapajuun, 
viljelijli saa kertakorvaukse
na metsitysmaksun, 
12.000-24.000 kruunua heh
taarilta. Korvaus on suurin 
Skinen metsllkaurisalueello, 
missll pajukon joutuu aitaa
m1rnn emlimml11!1ik11i vuo1'1ik
si. Perustamlskorvauksen 
jlUk1,en pajun viljelyyn el ~an 
muutn tuotnntotukea. 

Biopolttoaineista 
ei ilmansaasteita 
Biopolttoaineiden arvo 

nousi 1980-luvun lopulla ym
piiriston kannalta, kun kaik
kialla liinsimaissa alkoi miiii
riitietoinen energiasaasteiden 
torjunta. Liihes poikkeukset
ta energiateollisuuden hai
takkeiden alkuperii on maas
ta kaivetuissa tai pumpatuis
sa polttoaineissa (fossilis = 
maasta kaivettu). Toisin kuin 
kivihiilessii ja raskaassa polt
tooljyssii, biopolttoaineissa ei 
ole rikkiii, eikli niistii koidu 
happamia savukaasun las
keumia. Vllhiityppisen bio
m1us11n leijupetipoltossa 
myiis typen oksidien piiiistot 
oval vlihliiset. 

Mutln merkittlivin bio 
polttouinciden clu liittyy hii 
lidioksidiin. Ilmakehiiiin 
plilisee kaikkien polttoainei
d('n savukaasui ssa hiilidiok
sidin, c-ikll sitli vol suodallna. 
Uiopolttoninecl cronval Ulssli 
fossiilisista polttoaineista 
merkittliviillii tavalla. Niistii 
ilmakehiiiin karannut hiili
dioksidi palautuu pellolle ja 
metsiin, uusiin kasvustoihin. 
Hiilidioksidi ei ole biopoltto
aineen ongelmajiite. 

Viljelypajukkoon sitou
tuu itse asiassa hieman 
enemmiin hiilidioksidia, kuin 
mitii pajuhaketta poltettaes
sa vapautuu. Energiapaju
kossa on hiilen nielu. 

Hiilen nielua ei viilttii
miittli huomaa, koska se on 
maan alla. Kasvaessaan pa
jun hienojuuret sitovat hiiltii 
huomattavia miiiiria. Jos 
maata ei muokata, hieno
juurten hiili siiilyy maassa 
pitkiiiin hajoamatta. Ilmio 
liittyy kaikkeen kestiiviilin 
metsiinhoitoon, mutta erityi-

neiden rikille, typen ~ksideil
le ja hiilidioksidille on nimit
tiiin asetettu roimat piiiisto
maksut. Esimerkiksi kivihiil
tii polttava voimala maksaa 
llimmt>ntuotannossa saaste
veroa Suomen rnhassa 9,9 
pennili kilowattitunnilta. 
Vnstaava vero on Suomessa 
0,47 p/kWh; Ruotsin vero on 
Suomeen verrattuna 21-ker
tainen. 

Ympiiristotavoitteinen 
verotus vaikutti maan ener
giatalouteen siten, ettii voi
maloiden kannattaa ostaa 
ennemmin hakepolttoainetta 
kuin kivihiiltii. Seka metsii
hakkeen ettii pajuhakkeen 
tuotanto kannattavat Ruot
sissa. Hakepuun kauppa on 
kiiynnistynyt niin hyvin, ettii 
Pohjois-Ruotsiin kannattaa 
ostaa hakepuuta myos Suo
men puolelta. Kymmeniii 
rekkakuormia energiahaket
ta ajettiin keviiiillii 1992 liin
sirajan yli, Keminmaalta Bo
deniin. 

Ekologinen harava -
pajuista suojakaistoja 

Peltoviljelystli jokiin ja 
jiirviin valuvat ravinteet, 
etenkin typpi ja fosfori, ovat 
kasvava ongelma niin Suo
messa kuin Ruotsissa. Tiistii 
on loytynyt viljelypajulle 
uusin tuotannon rako. Pajul
la on tiheli juuristo. Eteliiis
ten p11jujen kasvukausi ulot
tuu toukokuusta lokakuulle. 
Kaikista viljeltiivistii maa
kasveista pajun juuret imevlit 
maasta vettii ja sen mukana 
ravinteita tehokkaimmin ja 
pisimpiilin kasvukauden ai
kana. Viljelemiillii pajua suo
jakaistoiksi jlirvien ja jokien 
rantapelloille, 5-10 metrin 
vyiihykkeiksi vasten rintavii
vaa, veteen karkaavat ravin
teet voi pysiiytt!ili pajun juu
riin. Kasvukauden ajan paju 
on ekologinen harava. 

Ekologisen haravan ko
keita on perustettu sekii Suo

. meen ettii Ruotsiin. Ekologi
nen haravointi ei rajoitu yk
sin vesistojen rannoille. 
Erliiit pajulajikkeet sietiivlit 
raskasmetalleja, ja ne hara
voivat muille kasveille myr
kyllisiii yhdisteitii juuriinsa 
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neiden radioaktiivisten jat
teiden poistoon. Ruotsalaiset 
pajututkijat ovat jo suunni
telleet pajun viljelykokeita 
Tshernobylin ydinturman 
saastuttamille pelloille. Siel
lii kasvaneita pajuja ei kui
tenkaan poltettaisi; vaan ne 
haudattaisiin sellaisenaan 
ydinjiitteelle kaivettuihin 
kalliovarastoihin. 
Suomessa tutkimusta 

vuodesta 195·3 
Suomalainen biomassa

pajun · tutkimus on parikym
mentii vuotta ruotsalaista 
vanhempaa. Jo vuonna 1953 
metsiijohtaja, sittemmin vuo
rineuvos R. Erik Serlachius 
ja metslintutkija, sittemmin 
professori ja Metsiintutki
muslaitoksen ylijohtaja Risto 
Sarvas toivat maahamme 
Tanskasta 5000 kpl no
peakasvuisen si perialaisen 
viljelypajun (vesipaju, Salix 
burjatica) pistokkaita. Pis
tokkaat viljeltiin Metsiintut
kimuslaitoksen kokeisiin 
Tuusulaan, Lapinjiirvelle ja 
Punkaharjulle. 

1950-luvun varhaisena 
tavoitteena oli lisiikuitu met
siiteollisuudelle. Mutta no
peasti kasvnva pajuhan on 
satoisa ,kaikki tyfnni ; <tuotti
pa se sitten kuidun tai e11er
gian raaka •ainetta. Samalla 
Siperian viljelypajulla jat
kettiin kokeita 1970-luvun 
lopussa, tavoitteena energia. 

Viljelypajun kokeita pe
rustettiin pakettipelloille ja 
entisille turvesuon pohjille. 
1980-luvun puoliviilissii suo
malaisen tutkimuksen ote 
kuitenkin herpaantui, samoi
hin aikoihin kun kiinnostus 
kotimaisiin polttoaineisiin 
laantui muutenkin. 

1990-luvun alussa vilje
lypajua tutki merkittiivlisti 
eniiii lmatran Voima, Kop
parniisin energiapuistossa 
Inkoossa. Kokeissa oli muka
na paitsi Suomesta loydettyjll 
nopeakasvuisia pajuja, ja 
~yo~ -~lJO,l:~i!:1 yi;ljelyohjelman 
parha1mm1sto. IVO:n tutki
mus . laajennettiin vuonna 
1992 energiatila-ohjelmaksi 
noin 30 stiomalaisella maati
lalle. 
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