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3.1.3  Kannuksen  tutkimusase  

man syntyvaiheista  -  Turve  
suon pohjia  ja vesametsäta  
loutta 

Veli Pohjonen  

Johdanto  

Lähi-Idän öljysodista  kummunneet kaksi  

1970-luvun energiakriisiä  loivat Suomen 

kansantalouteen tilanteen,  jossa  Metsän  

tutkimuslaitoksen energiametsäkoease  

man, sittemmin  tutkimusaseman perusta  

minen Kannukseen tuli  yhtäkkiä  mahdol  

liseksi.  Ensimmäinen energiakriisi  1973 

oli nostanut raakaöljyn  hinnan kolminker  

taiseksi. Se antoi ratkaisevan markkina  

vauhdin energiatarpeelle.  Turvetuotanto 

oli  hiipunut  1960-luvulla halvan öljyn  ja 

kivihiilen  myötä.  Eduskunta halusi kuiten  

kin  säilyttää  kotimaisen  turpeen  energiata  

loudessamme ja määräsi  vuonna 1971 

Valtion Polttoainekeskuksen  (Vapo)  käyn  

nistämään turpeen  noston uudelleen. 

Turvetuotannon uusi nousu merkitsi  met  

säntutkimukselle haastetta:  turvesuon 

pohjia.  Niitä alkoi  vapautua  koetoimin  

taan 1970-luvun lopulla.  Jo Mikolan var  

haisen suonpohjien  metsitystutkimuksen  

ajoista(l9sB)  lähtien oli ilmeistä,  että  tur  

vesuon  pohjat  ovat nimenomaan metsän  

viljelyn  maita.  Metsätalous  saa niistä  uu  

den maaresurssin.  1970-luvun alussa 

käynnistynyt  turvetuotanto painottui  Suo  

menselän vaikutuspiiriin  ja  koko  Pohjan  

maan laajoille  suoalueille. Kannus  sijait  

see  niihin nähden maantieteellisesti  sopi  

valla  paikalla.  Se  on  riittävän  lähellä niin 

Etelä-  ja Keski-Pohjanmaan  kuin  Poh  

jois-Pohjanmaankin  turvesoita.  Kannuk  

sella  oli  luontainen asema tutkia turve  

suon pohjien  metsitystä.  

Toinen energiakriisi,  vuosina 1978-1979,  

nosti  raakaöljyn  hintaa lisää,  nyt  kaksin  

kertaiseksi  edellisestä  tasosta. Energia  

puusta  tuli  vuorostaan kannattava poltto  

aine. Metsähakkeen tuotanto ja käyttö  

polttoaineeksi  oli  kehitetty  maassamme 

1960-luvulla,  mutta halpa  polttoöljy  oli  

estänyt  hakelämmityksen  yleistymisen.  

Metsäntutkimuslaitoksen  suontutkimus  

osaston  professori  Olavi  Huikari  kiinnitti  

huomion puun ja polttoöljyn  muuttunee  

seen  hintasuhteeseen toimiessaan energia  

politiikan  neuvoston jäsenenä  1976-1982. 

Hän ehdotti  neuvostolle puun energiakäy  

tön tutkimusta  ja sen rahoittamista  valtion 

budjettivaroin.  Neuvosto puolsi  Huikarin 

ehdotusta. 

Vuonna 1977,  saatuaan energiapolitiikan  

neuvoston  puoltolausuman  maa-ja  metsä  

talousministeri  Johannes Virolainen alkoi  

ajaa  puun energiakäytölle  tutkimusrahaa.  

Samalla hän asetti  Energiametsätoimi  

kunnan ohjaamaan  uutta tutkimusta.  Sen 

toimesta ja eduskunnan myöntämin  va  

roin Metsäntutkimuslaitoksessa alkoi  

1978 kymmenvuotiseksi  suunniteltu  laaja  

tutkimushanke PERA  (Puu  energian  raa  

ka-aineena).  PERA-projekti  tarvitsi  kent  

täaseman, jotta  energiametsätutkimukset  

saatiin nopeasti  käyntiin.  Kenttäaseman 

paikaksi  valittiin  Kannus. Energiametsä  

toimikunnan tukea Kannukselle tässä  vai  

heessa  ei  voi aliarvioida.  

Metsäntutkimusta oli  odotettu Keski-Poh  

janmaalle  ja  Kannukseen jo pitkään.  Met  

sähallitus oli  lakkauttanut vuonna 1961 

talousyksikkönä  liian pieneksi  käyneen  

Suupohjan  hoitoalueen,  ja yhteensä  13 

metsäaluetta oli  siirretty  tutkimusmetsiksi  

Metsäntutkimuslaitoksen Keski-Pohjan  

maan kokeilualueeseen. Kannuksen  kunta 
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vauhditti metsäntutkimuksen käynnistä  

mistä  lahjoittamalla  vuonna 1962 tontin 

uuden koeaseman rakennuspaikaksi.  

Eduskunta myönsi  suunnittelumäärärahan 

koeaseman ensimmäiseen rakennusvai  

heeseen vuonna  1968.  Se  johti  Kannuksen 

kokeilualueen metsäteknikon (Heikki  

Leppänen)  toimisto-ja  asuintilojen  raken  

tamiseen,  mutta ei  vielä  tutkijoiden  mie  

hittämään koeasemaan. Tutkijat  tulivat  

vasta 10 vuoden kuluttua,  PERA-projek  

tin rahoituksen mukana. 

Pienpuu,  erityisesti  markkinaton metsäoji  

koilla kasvava  hieskoivu nähtiin PERA  

projektissa  merkittäväksi,  lähes käyttöval  

miiksi,  mutta heikosti  tutkituksi  energia  

varaksi.  Hieskoivu  oli  lisääntynyt  metsä  

ojitusten  myötä  etenkin  Pohjanmaalla  ai  

na  Perämeren pohjukkaa  myöten. Tässä  

kin suhteessa Kannus oli  maantieteelli  

sesti  tutkimusongelman  keskellä. 

Vesametsätaloutta lyhyellä  kierrolla  
-  pajun  energiaviljelyn synty  

Kannuksen tutkimusaseman synty  sai  kui  

tenkin ratkaisevan  loppusykäyksensä  vas  

ta uusiutuvan energian  pohjoismaisesta  

1970-luvun tutkimusinnovaatiosta,  jossa  

metsäpuiden  lyhytkiertoviljelystä  kehitet  

tiin  pajun energiametsätalous  eli  energia  

"Energiapuu  puhuttaa  Kannuksessa  
"

 otsikoi 
Metsälehti 11.10.1979. 

viljely  (Ruotsissa  energiskogsodling).  

Metsäpuiden  lyhytkiertoviljely  oli  synty  

nyt käsitteenä  metsänhoitoon jo 1950-lu  

vulla,  kun  metsäteollisuus näytti  ajautu  

van yleismaailmalliseen  raaka-ainepu  

laan. Viljelemällä  nopeakasvuisia  lehti  

puita  lyhyellä  kierrolla  ja  vesametsäperi  

aatteella metsäteollisuudelle laskettiin  

voitavan  tuottaa lisäraaka-ainetta  nopeas  

ti.  

Lyhytkiertoviljelyn  kenttätutkimuksia  se  

kä  Suomessa että Ruotsissa alettiin  suun  

nitella  silti  vasta  parin  kymmenen  vuoden 

kuluttua,  kun  kanadalaiset ZsufFa ja Bala  

tinecz raportoivat  vuonna 1971 mitan  

neensa 64  kuution vuosikasvun yhden  

vuoden kierrolla,  tiheään viljellyllä  veso  

valla hybridipoppelilla.  Ensimmäiset met  

säpuiden  lyhytkiertoviljelyn  kokeet  perus  

tettiin Suomessa  1973 Helsingin  yliopis  

ton metsänhoitotieteen laitoksen toimesta. 

Varsinainen ensimmäinen laaja  tutkimus  

hanke oli  Suomen itsenäisyyden  juhla  

vuoden rahaston (Sitra)  rahoittama Ly  

hytkiertopuun  kasvatus-ja  käyttöprojekti  

1973-1978. Ruotsissa  suomalaissyntyinen  

Gustaf  Siren  johti  samaan aikaan,  saman  

tyyppistä  tutkimushanketta. Metsäpuiden  

lyhytkiertoviljelyn  varhaisvaiheita on  kä  

sitelty  Kannuksen tutkimusaseman Jyrki  

Hytösen  ja Keijo  Poletin toimittamassa 

"Peltojen metsitysmenetelmät"  -teokses  

sa. 

Siihen,  että  pajun lyhytkiertoviljelyn  kent  
tätutkimuksia  käynnistyi  myöhemmin  

juuri  Kannuksessa  ja sen  vaikutuspiirissä  

olevilla  turvesoilla,  vaikutti  Sitran hank  

keen biologisen  osan  johtaja,  Metsäntut  

kimuslaitoksen  erikoistutkija,  myöhem  

min  yliopiston  metsänhoitotieteen profes  

sori  Matti  Leikola.  Hän luennoi vieraana 

Oulun yliopiston  kasvitieteen  laitoksessa  

keväällä 1976. Itse  toimin  tuohon aikaan 

tutkijana  yliopiston  Pohjois-Suomen  tut  



16 

Tohtori Veli Pohjonen  kuvattuna useita vuosia 
"Kannuksen aikojen  'jälkeen  (kuva: Esa  Hei  

no). 

kimuslaitoksessa.  Järjestin  Matti Leiko  

lalle  maastoretken Limingan  Tupokseen,  

jossa  tutustuimme erääseen luontaisesti  

syntyneeseen,  nopeakasvuiseen,  varttu  

neeseen halava-metsikköön  (Salix  pen  

tandra).  Leikolan kiinnostus maastoret  

keen oli  osaksi  peräisin  Gustaf  Sireniltä. 

Hän  oli  kuullut Sireniltä kuinka  tämä oli  

retkeillyt  1970-luvun alussa sekä  Limin  

ganlahden  että Ruotsin puolen  Pohjan  

lahden luontaisissa  rantapajukoissa,  ja 

mittaillut  luonnonpajujen  kasvupoten  

tiaalia. Leikola oli  kiinnostunut näkemään 

omin silmin  Sirenin kuvailemat Limin  

ganlahden  rantapajukot.  

Limingan  koealaretkeilyn  ja kasvitieteen 

laitoksen luentotilaisuuden innoittamana 

Matti  Leikola  järjesti  vuonna 1976 poh  

joisten  lyhytkiertopuiden  valintaan Sitran 

rahoituksen Pohjois-Suomen  tutkimus  
laitokselle.  Etsin  ja valikoin  keväällä  ja 

kesällä  1976 Oulun seudulta löytyviä  no  

peakasvuisia  pajuja  ja poppeleita  lyhyt  

kiertopuiden  kasvatuskokeisiin.  Valitut  

pajut  ja poppelit  numeroitiin ja viljeltiin  

klooneina Oulun yliopiston  kasvitieteel  

lisen  puutarhan  Linnanmaan kasvatus  

kentille.  Sieltä valinnan parhaimmisto 

siirrettiin  sittemmin,  vuonna 1979 pistok  

kaina Kannukseen ja Haapaveden  Piip  

sannevan koealueelle. 

Jo lyhytkiertokokeiden  varhaisessa vai  
heessa selvisi,  että  nopeimmin uutta bio  

massaa  voi  tuottaa  sopivasti  valituilla  ve  

sovilla  pajuilla.  Kanadasta peräisin  oleva  

ajatus  kasvattaa  hybridipoppeleita  pelloil  

la, ei  tuottanut samanlaista kasvutulosta  

Suomessa.  Kalkinsuosija  poppelin  menes  

tyminen  happamilla  ja usein suoperäisillä  

pelloillamme  oli pettymys.  Pajut  valikoi  

tuivat  varhain parhaiksi  kasvajiksi  myös  

Sirenin kokeissa  Ruotsissa.  

Lyhytkiertometsät  oli  ajatus  korjata  koko  

puuhakkeena.  Kuoripitoinen  lehtipuuhake  

suunniteltiin käytettävän  kuitu-ja  lastule  

vyteollisuudessa.  Muina mahdollisuuksi  

na  mainittiin  massateollisuus  sekä  kemian 

ja biokemian teollisuus. Paljon  1970-lu  

vulla esillä  ollut  tämän alan mahdollisuus 

oli  Oy Rosenlew Ab:n uusi  öljy-,  muovi  

ja  petrokemian  teollisuudelle  raaka-ainet  

ta  syöttävä  furfuraalitehdas Porissa,  joka  

tarvitsi  pentosaanipitoista  lehtipuuhaket  

ta. 

Metsäpuiden  lyhytkiertoviljely  syntyi  

1970-luvulla nimenomaan metsäteolli  

suuden tarpeeseen.  Tuotettua biomassaa 

ajateltiin  pitkään  vain  perinteellisen  met  

säteollisuuden raaka-aineena niin  Suo  

messa  kuin  Ruotsissa.  Metsäteollisuus ei  

silti  ollut varauksettoman innostunut. Hy  

vä  esimerkki  on  Jaakko Pöyry  -yhtiöiden  

johtokonsultti  professori  Nils  A.  Osaran 

muistio  Gustaf  Sirenin  järjestämästä  koe  

alaretkeilystä  Tukholman lähellä  syys  

kuussa 1975. Osara  kommentoi Sirenin 

kokeista  muun muassa, että  "onko perus  

teltua  lähteä kasvattamaan Pohjolassa  ly  

hytkuituista  raaka-ainetta,  jonka  kuoripi  

toisuus lisäksi  on  hyvin  korkea,  kun  muis  

tetaan miten tehokkaasti  ja halvalla lyhyt  
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kuitua  on tuotettavissa lämpimillä  vyö  

hykkeillä".  

Metsäpuiden  lyhytkiertoviljely  herätti 

1970-luvun puolivälissä  muutenkin häm  

mennystä.  Metsäteollisuutta  aikaisemmin 

uhannut raaka-ainepula  näytti  poistuneen  

energiakriisin  myötä.  Merkillisimpiä  kan  

nanottoja  oli  metsähallituksen ylijohtaja  

J.E. Arnkilin  vaatimus keväällä  1977 "ir  

rottaa voimavarat ajoissa  lyhytkiertotut  

kimuksesta,  josta aika  on  mennyt  ohi". 

Lyhytkiertopuun  mahdollisuus energia  

raaka-aineena tuli  esiin  verraten myöhään.  

Suomessa sen lienee ensimmäisenä esittä  

nyt Helsingin  yliopiston  Malminkartanon 

tilanhoitaja  Matti  Kares  maanviljelyagro  

nomien neuvottelupäivillä  11. marras  

kuuta 1976. Kares  oli  entinen opettajani  

Helsingin  yliopistossapa  hän oli kuullut  

minun toimivan  Sitran lyhytkiertopro  

jektissa.  Hän  kirjoitti  minulle esitelmänsä 

jälkeen  Pohjois-Suomeen  tutkimuslaitok  

seen kirjeen  4.  tammikuuta 1977 ja pyysi  

"tietoa puuainesenergian  tuottamismah  

dollisuuksista".  Vastasin  hänelle kirjees  

säni 1. helmikuuta 1977,  että on mahdol  

lista  tuottaa  "yli  10 000 kg/ha  kuiva-ainet  

ta vuodessa,  kun  valitaan oikea pajulaji  

ja  riittävä  perustamistiheys".  Lyhytkierto  

pajun  käyttömahdollisuuksista  kirjoitin  

suorasanaisuudestaan tunnetulle Karek  

selle,  että "olen mainostanut tuotetta tosi  

koille  lastulevyn  raaka-aineena,  vähem  

män tosikoille furfuraalitehtaan raaka-ai  

neena ja ennakkoluulottomille energian 

raaka-aineena." 

Vaikutusvaltaisin  energian  tuotantoon tar  

koitetun lyhytkiertoviljelyn  puolestapu  

huja  oli Maataloustuottajien  Keskusliiton  

entinen puheenjohtaja,  ministeri  Veikko 

Ihamuotila. Hän puuttui  keväällä 1977 

maatalouden ylituotanto-ongelmia  käsi  

telleessä esitelmässään lyhytkiertovilje  

lyyn  ja katsoi  kansantaloutemme kannalta 

järkeväksi  poistaa  ylimääräistä  peltoalaa  

elintarvikkeiden tuotannosta muuttamalla 

se  lyhytkiertoiseksi  energiametsäksi.  Hän 

suositteli  lyhytkiertoviljelyn  mahdolli  

suuksien pikaista  selvittämistä.  Ihamuo  

tilan vahva kannanotto vaikutti  ilmeisesti  

myös  ministeri  Johannes Virolaisen pää  

tökseen asettaa energiametsätoimikunta.  

Järjestely  oli  nimittäin poikkeuksellinen.  

Toimikunta tuli  tilapäisesti  Metsäntutki  

muslaitoksen (osa)rahoitusta  valvovaksi  

elimeksi,  eräänlaiseksi  laitoksen oman 

hallituksen ja ylijohtajan  päällystakiksi.  

Energiametsätoimikunnan  puheenjohta  

jaksi  Virolainen nimitti  itseoikeutetusti  

energiapolitiikan  neuvostossa  puuenergi  

an  puolta  pitäneen  Olavi  Huikarin.  Muita 

jäseniä  olivat  professori  Pentti  Hakkila,  

ylijohtaja  Tapio  Korpela,  metsäneuvos 

Kaino Tuokko,  tohtori Timo Korpela,  li  

sensiaatti  Kalevi  Karsisto,  metsänhoitaja  

Pekka  Airaksinen  ja  yliasiamies  Pentti  K.  

Vilppula.  

Energiametsätoimikunta  teki  marraskuus  

sa  1977 retkeilyn  Ruotsiin Studsvikin  ja 

Bogesundin  koeasemille,  jotka  sijaitsevat  

Tukholman tuntumassa. Toimikunta  ha  

lusi  tutustua Gustaf  Sirenin  energiametsä  

kokeisiin ennenkuin suomalaiset kenttä  

tutkimukset  käynnistetään.  Toimikunta oli  

erityisen  kiinnostunut nopeakasvuisten,  

peltomaille  valittujen  pajulajien  ja -lajik  

keiden kasvusta.  Retkeilyllä  mukana ollut  

Maaseudun Tulevaisuuden toimittaja  otsi  

koi  15. marraskuuta 1977,  että "Ruotsin 

energiametsissä  vuotuinen kasvu  jo  75  m 3/ 

ha". Kasvulukema herätti  Suomessa vilk  

kaan keskustelun,  ja Maaseudun Tulevai  

suus  joutui vahvistamaan uutisensa seu  

raavassa  numerossaan 17. marraskuuta 

1977 toteamalla,  että "esitetyt  luvut  ovat  

paikkansa  pitäviä  ja  ne on  todella saavu  

tettu prof. Gustaf  Sirenin kokeissa". 
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Energiametsäkoeasema  käynnistyy  
Kannuksessa 

Nähtyään  Sirenin  kokeet  Ruotsissa  Huika  

ri  ymmärsi  pajujen  kasvumahdollisuudet  

ja sopivien  pajulajien  valinnan merkityk  

sen,  mutta hän ymmärsi  myös,  että Etelä- 

Ruotsin  ilmasto-ja  maaperäoloihin  valitut  

pajulajit  eivät  välttämättä sovellu  Suo  

meen. Ruotsissa  energiametsätalouteen  

oli tarjolla  maatalouden ylituotannolta  va  

pautuvaa  savipeltoa  etelästä,  Skänea myö  

ten. Suomessa energiametsätalouteen  lii  

kenevä maaresurssi  oli pohjoisempana  -  

ja se  oli  useimmiten  turveperäistä.  

Ensimmäiseksi  suomalaisiin energiamet  

siin  oli etsittävä  kasvuisat mutta samalla 

talvenkestävät ja  turvemailla  viihtyvät  pa  

julajit.  Saadakseen luonnon pajujen  etsin  

tään vauhtia Huikari päätti  pyytää  vuoden  

vaihteessa 1977-78 Suomen 4H-kerholai  

sia  apuun. Hän neuvotteli nopeasti  4H  

järjestön  ja Suomen Säästöpankkiliiton  

kanssa  kotimaisten  pajujen  kaksivuotisen  

keräyskilpailun.  Suomi jaettiin  viiteen 

vyöhykkeeseen  etelästä  pohjoiseen.  Jo  

kaisessa  vyöhykkeessä  4H-kerholaiset  kil  

pailivat  keväällä  1978 ja 1979 keskenään 

siitä,  kuka  löytää  nopeakasvuisimman  pa  

jun vesan.  Kilpailuvesat  oli  lähetettävä 

postitse  Kannukseen,  jossa ne oli  määrä 

pätkiä  20  cm:n pistokkaiksi  ja  pistää  kas  

vamaan Kannuksen taimitarhalle. Keski  

pohjanmaan  piirimetsälautakunnalle  kuu  

luvan taimitarhan johtaja  Jussi Salmela 

oli  lupautunut  varaamaan taimitarhalta 

4H-pajuille  riittävästi  taimipenkkitilaa.  

Tarkoin  merkittyjä  pajun vesoja  oli  määrä 

kasvattaa  kesän  yli  taimitarhalla ja  mitata 

niiden  vuotuinen pituuskasvu  syksyllä.  

Säästöpankkiliiton  oli  määrä jakaa  kilpai  

lun palkinnot  syksyllä  kesän  1978 kasvu  

jen  perusteella.  

Esa  Heino palkattiin  työnjohtajaksi  PERA-projektiin  huhtikuussa  1979. Tämä kuva  on  otettu 
joskus  alkuaikoina Kannuksen vanhalta taimitarhalta,  jonne Kannuksen ensimmäiset paju-  ja 
poppelipistokkaat  istutettiin jo  vuonna 1978. 
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Kotimaisten pajujen  valintahanketta var  

ten Huikari  palkkasi  alkuvuodesta 1978 

Metsäntutkimuslaitokseen kaksi  nuorta 

tutkijaa.  Jo tammikuussa metsänhoitaja  

Kirsi  Elo aloitti  Helsingissä  kerholais  

kampanjan  suunnittelun ja  yhteistyön  4H  

liikkeen  kanssa.  Kirsi  Elo  siirtyi  Helsin  

gistä  Kannukseen toukokuussa 1978. Sa  

maan aikaan Huikari  palkkasi  Kannuk  

seen  monikäyttömetsätalouden  tutkijan,  

maisteri  Kauko Salon. Myöhemmin  Joen  

suuhun siirtyneen  Kauko Salon ensim  

mäinen metsätutkimustehtävä oli  Kan  

nuksen taimitarhalla: hänen oli  viljeltävä  

Kirsi  Elon  innostamien 4H-kerholaisten  

lähettämät pajut vertaileviksi  klooni-  ja 

kasvatuskokeiksi.  

Pajujen  ensimmäinen 4H -  keräys  saavutti  

valtavan suosion. Kilpailuun  osallistui  

1200 kerholaista.  Heidän keväällä 1978 

postipaketteina  lähettämistään vesoista  

leikattiin  6100 pistokasta,  joilla  viljeltiin  

Kannuksen taimitarhalle 531 koeruutua. 

Vuoden 1978 kilpailuvoittaja  oli hausjär  

veläinen Pirjo  Pirjola,  jonka  löytämästä  

pajun  vesasta leikattu pistokas  kasvatti  

Kannuksen oloissa  jo ensimmäisenä 

vuonna 193 cm  pitkän  vesan.  

Syksyllä  1978 Kirsi  Elo  palasi  Metsäntut  
kimuslaitoksen  pääkonttoriin  Helsinkiin.  

Kauko Salo puolestaan  lähti  sotaväkeen. 

Energiametsätutkimus  hiljeni  Kannukses  

sa talvikaudeksi  1978-79. 

Alkuvuodesta 1979 Olavi Huikari  päätti  

vahvistaa Kannuksen energiametsätutki  

musta. Huhtikuussa Kannukseen palkat  

tiin  metsätyönjohtaja  Esa  Heino. Hänen 

päätoimenaan  oli  aluksi avustaa Kirsi  

Eloa  vuonna 1979 j  atkuneessa  4H-keräyk  

sessä  sekä  myöhemmin  (keskikesästä  syk  

syyn)  MMT  Paavo  Tiihosta  ns. atk-kartta  

menetelmän maastotöissä. Tiihonen sel  

vitti  mm. Kannuksen energiapuuvaroja.  

Myös sotaväestä palannut  Kauko Salo 

työskenteli  Kannuksessa Paavo  Tiihosen 

energiapuuselvityksissä.  Minä puolestani  

saavuin Kannukseen 15. toukokuuta 

1979. Me molemmat -  Esa  ja  minä -  muu  

timme Kannukseen  pysyvästi,  perheinem  

me. 

Jälkikäteen  katsoen,  juuri  huhti-toukokuu 

1979 ratkaisi  Kannuksen tutkimusaseman 

synnyn.  Kannuksesta tuli  silloin  Metsän  

tutkimuslaitokseen PERA-projektin  ym  

pärivuotinen  keskuspaikka.  Metsäntutki  

muslaitoksen  Kannuksen toimipistettä  ru  

vettiin  kutsumaan energiametsäkoease  

maksi.  

Kokeita  turvesuon  pohjille  

Keväällä 1979 energiametsän  kasvatusko  

keita  piti laajentaa.  Taimitarhalta piti  

päästä  maastoon, 4H-pajujen  valinnasta 

piti  päästä  käytännön  viljelykokeisiin.  

Pääkohteeksi  tulivat  heti turvesuon  poh  

jat. 

Turvetuotannon jättösoiden  viljely  nopea  

kasvuisille  lehtipuille  oli tullut esille  jo 

Pohjois-Suomen  tutkimuslaitoksen  lyhyt  

kiertohankkeessa.  Ensimmäisenä Pohjois  

suomessa turvesoista  oli  vapautumassa  

Limingan  Hirvineva. Huhtikuun 1977 

viimeisillä hangilla  tarkastin  hiihtämällä 

Hirvinevan turvetuotantokentät ja nevan 

laiteiden luonnonpajukoiden  kasvupoten  

tiaalin. Tavoitteena oli  Pohjois-Suomen  

tutkimuslaitoksen kokeiden laajentami  

nen kasvitieteelliseltä  puutarhalta  maas  

toon. Hirvinevan  kokeet  eivät  kuitenkaan 

käynnistyneet  vielä tuolloin. 

Kannuksen energiametsäkoeasemalta  kat  

soen Haapaveden  Piipsannevan  valinta 

turvesuon pohjien  ensimmäisiin pajun  vil  

jelykokeisiin  oli  luonnollinen. Se  oli  lä  

hempänä  kuin Limingan Hirvineva,  ja 
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Kaarlo  Sirviö  ja pajukasvustoa  Haapaveden  Piipsannevalla  (kuva:  Veli Pohjonen/Metla).  

Piipsannevalla  oli  jo Metsäntutkimuslai  
toksen kokeita.  Tohtori Seppo  Kaunisto 

Parkanon tutkimusasemalta  oli  viljellyt  

mänty-ja  koivukokeita  20  hehtaarin loh  

kolle,  joka  oli  ensimmäisenä jäänyt  pois 

turvetuotannosta. Toukokuun lopulla  

1979 kävimme  Seppo  Kauniston,  Parka  

non  metsäteknikko  Kalle  Nevanrannan ja 

Esa  Heinon kanssa  valitsemassa Piipsan  

nevalta energiapajujen  kasvatuskentän 

juuri  saman  lohkon toisesta  laidasta,  mis  

sä olivat  Kauniston aikaisemmat  kokeet.  

Kesäkuun alussa  1979 otin  yhteyden  Haa  

paveden  työvoimatoimistoon  ja pyysin  
viisi  riuskaa  istuttajaa  Piipsannevalle  

energiapajukokeiden  istutustöihin.  Istu  

tustyö  alkoi  välittömästi.  Kun haastattelin  

nevalle  tulleita  istuttajia  ensimmäisen  työ  

päivän  aamuna, totesin  yhden  heistä  ole  

van  raskaana,  verraten pitkällä.  Kuvailin 

pistokkaiden  istuttamistyön  luonnetta ja 

pyysin  kyseistä  nuorta rouvaa  arvioimaan 

itse,  onko työ liian  raskasta  hänelle. Hän 

vastasi  oitis  "Minun ukkoni  on  myös  työt  

tömänä,  kotona  nevan laidalla, voisimme  

ko  vaihtaa paikkaa?".  Suostuin  oitis,  rou  

va  lähti  kotiin,  ja puolen  tunnin  kuluttua  

näin nauravan, pienikokoisen  miehen 

pyöräilevän  suolle.  Tämän sattuman kaut  

ta  Piipsannevan  energiapajukokeisiin  tuli  

mukaan Kalle (Esa  Kaarlo)  Sirviö.  Hän 

toimi sittemmin Piipsannevan  kokeiden  

pääasiallisena  hoitajana  PERA-projektin  

loppuun(l9B6)saakka.  

Kannuksen 4H-pajut  vuodelta  1978 eivät 

tuottaneet vielä riittävästi  pistokkaita  vuo  

den 1979 kokeisiin.  Pajun  pistokkaita  ei  

juuri  ollut  saatavilla  missään  Suomessa. 

Pohjois-Suomen  tutkimuslaitoksen van  

hoista kokeista  saimme Piipsannevalle  

tarvittavien pistokkaiden  pääosan,  muun 

muassa  Oulun Oritkarista  löytyneen  van  

nepajun  nro  P6Oll  (Salix  x  dasyclados)  

ja jokipajun  (Salix  triandrä),  mikä puo  
lestaan  oli  peräisin  Liminganlahteen  las  

kevan  Temmesjoen  suistossa  kasvavasta  

yhden  kloonin luontaisesta  kasvustosta.  

Jyrki  Hytösen  kokeissa  myöhemmin  Piip  
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sannevalla menestyneen  kiiltolehtisen pa  

jun  (Salixphylicifolia)  pistokkaat  leikka  

sin  toukokuun lopussa  1979 Limingan 

kunnasta erään suopellon  ojapajukosta.  

Jyrki  Hytönen  on  kuvaillut  Piipsannevan  

energiapajukokeiden  myöhempiä  vaiheita 

muun  muassa  väitöskirjassaan  (1996).  

Keväällä 1980 turvesuonpohjien  viljely  

kokeet  laajenivat  Itä-Suomessa Tohmajär  

ven Valkeasuolle ja Pohjois-Suomessa  

Rantsilan Palonevalle. Paloneva oli alu  

eellisen  turveyhtiön  Turveruukki  Oy:n en  

simmäisiä  tuotantosoita. Keskeinen yh  

teistyökumppani  Turveruukin puolelta  oli  

yhtiön  perustajaosakas  ja ensimmäinen 

toimitusjohtaja  Sakari  Pekki.  

Energiapajukokeiden  nopea laajentami  

nen tuli mahdolliseksi,  kun Kannuksen 

energiametsäkoeasemalle  palkattiin  ke  

väällä  1980 PERA-projektin  tutkijaksi  

Per-Johan Bäckström.  Hän oli  opiskellut  

alaa Uppsalan  maatalousyliopistossa,  

Gustaf  Sirenin  johdolla.  Bäckström  on  

nistui  jäljittämään  Tanskasta maineik  

kaan  vesipajun  nro  56 (Salix burjatica  

"Aquatica  gigantea")  laajan  viljelmän.  

Hän hankki  sieltä 100,000 pistokasta  ja 

toi  ne  Kannukseen. Osa  viljeltiin  Kannuk  

sen taimitarhalle,  osa  Valkeasuolle,  osa  

Palonevalle ja osa  Piipsannevalle.  Tans  

kan tuonti oli  epäonnekas.  Vesipaju  on 

ruosteenarka ja kestää  heikosti  talvea Kes  

ki-ja  Pohjois-Suomessa.  

Limingan  Hirvinevan energiapajukokeet  

käynnistyivät  vuorostaan keväällä  1981. 

Sysäyksen  kokeisiin  antoi  edellisenä syk  

synä  Kemiran pääjohtaja,  vuorineuvos Yr  

jö Pessi.  Hänen kiinnostuksensa  energia  

pajuun  lienee juontanut  kahdesta  seikasta.  

Pessi  oli  taustaltaan soiden viljelyn  tutki  

ja, ja  häntä kiinnosti  vielä pääjohtajan  toi  

messa  edelleen soiden viljelyn  mahdolli  

suudet  ja  tulevaisuus.  Toisaalta hänen joh  

tamansa Kemira oli  myös  mukana turve  

tuotannossa, Turveruukki  Oy:n  omistaja  

osakkaana.  Yhtiön oli  kannettava huolta 

turvetalouden ympäristökysymyksistä  ja 

turvesoiden  tulevasta käytöstä.  

Sain elokuussa 1980 puhelinsoiton  Kan  

nukseen Suomen Suonviljelysyhdistyksen  

toiminnanjohtaja  Reijo  Heikkilältä.  Hän  

kysyi,  voisinko  tavata Suonviljelysyhdis  

tyksen  puheenjohtaja,  vuorineuvos Pessin  

Hirvinevalla  sen  jälkeen,  kun  yhdistyksen  

johtokunta  on  pitänyt  kokouksensa  Ruu  

kissa,  Maatalouden tutkimuskeskuksen  

koeasemalla. Pessi  oli  matkustamassa  

Ruukista  Oulunsalon lentokentälle Hel  

singin  iltakoneelle,  ja hän toivoi  voivansa 

pysähtyä  matkan varrella  juuri  Hirvine  

valla. 

Matkustin  Hirvinevalle  etukäteen ja odo  

tin Pessiä  sovitulla,  turvetuotannosta juuri  

poistuneella  suolohkolla.  Musta  Kemiran  

virka-auto kaartoi  turvetyömaan  tietä pai  

kalle,  vuorineuvos astui  autosta,  kätteli  

minua ja kysyi:  "Koska tälle lohkolle  vil  

jellään  energiapajua?".  Vastasin,  että  ensi  

keväänä,  jos  suunnittelemme siihen sopi  

van hankkeen. 

Pessi  myötävaikutti  siihen,  että  Hirvine  

van  energiapajukokeet  saivat riittävän  ra  

hoituksen,  ja  että ne alkoivat  heti  keväällä  

1981. Kokeita  johtamaan  palkattiin  Kan  

nuksen energiametsäkoeasemalle  tarmo  

kas  biologi,  Eero Tikkanen  Joensuun yli  

opistosta.  Hän johti  kokeita  yhteistyössä  

Oulun yliopiston  Pohjois-Suomen  tutki  

muslaitoksen  kanssa  kahden vuoden ajan. 

Tikkasen  vuonna 1982 kirjoittamat  ener  

giapajun  viljelyohjeet  turpeentuotannosta  

vapautuneille  soille  ovat  vielä  yli  20  vuo  

den päästä  ajankohtaiset.  

Vuorineuvos Pessin  vaikutuksesta  Kemira  

Oy  panosti  voimallisesti  turvesoille  sovel  



22 

tuvan energiapajun  kehittämiseen. Kehi  

tystyöhön  valjastettiin  1980-luvun alussa 

lupaavana  pidetty  bioteknologia  ja geeni  

tekniikka.  Paitsi  energiaksi,  suon pohjalla  

kasvavaa pajua  kaavailtiin  raaka-aineeksi 

Ouluun suunniteltuun Kemiran ammoni  

akkitehtaaseen,  yhdessä  turveraaka-ai  

neen kanssa.  Vuonna 1986 Kemiralla oli 

aiheesta näyttävä  mainoskampanja  "Su  

perpaju  antaa suolle  uuden elämäntehtä  

vän'\ Ammoniakkitehdasta ei  kuitenkaan 

rakennettu. Pessi  jäi  eläkkeelle 1990. Sen 

jälkeen Kemiran kiinnostus aiheeseen hii  

pui.  Hiipumista  lienee edistänyt  klooni  

metsätaloutta ja puiden  geenimanipuloin  

tia  kohdannut yleinen  vastustus. Hirvine  

van  energiapajukokeet  päättyivät  1990-lu  

vun alussa.  

Luonnonpuustojen  vesametsäkasva  
tus 

PERA-projektissa  oli  kolme  osaa,  joista  

Kannus-keskeinen "Energiametsien  vil  

jely"  (C-osaprojekti)  oli  vain yksi.  Toinen,  

Pentti Hakkilan  johtama  osa,  "Hakkuutäh  

teistä energiaa"  (A-osaprojekti),  oli  Hel  
sinki-keskeinen. Kannuksen osuus  oli  sii  

nä aluksi  vähäinen,  mutta vahvistui  myö  

hemmin 1980-luvulla,  kun  Sauli  Takalo 

ja Juha Nurmi muuttivat Kannukseen. 

PERA-projektin  kolmas  osa,  "Luonnon  

puustojen  vesametsäkasvatus"  (B-osapro  

jekti)  johdettiin  aluksi  Muhoksen tutki  

musasemalta.  Kalevi Karsisto  ja metsä  

teknikko  Jorma Issakainen mittasivat  ke  

sällä  1979 luontaisesti  syntyneisiin  Keski  

ja Pohjois-Suomen  vesametsiin  runsaat  

100 koealaa (Karsisto  1980).  Mittaussarja  

oli  lähtötutkimus,  jonka pohjalta  Kannuk  
sen  energiametsäkoeasemalle  vuoden 

vaihteessa 1980-1981 palkattu  metsänhoi  

taja,  sittemmin  tohtori  ja  Kannuksen tutki  

musaseman ensimmäinen johtaja  Ari  

Ferm  aloitti  työnsä.  

Ari Ferm teki Kannuksen tutkimusasemalla 

sekä hieskoivuun (Betula  pubescens)  liittyvän  
lisensiaattityön  että väitöskirjan.  Hän kuoli 
vaikean sairauden seurauksena vuonna 1994 

(kuva:  Esa  Heino/Metla). 

Vaikka  Karsiston  ja  Issakaisen  mittaustu  

los  vesovien puulajien  kasvulla  mitatusta  

paremmusjärjestuksestä  oli  selvä:  1. paju,  

2.  harmaaleppä,  3.  haapa,  4.  hieskoivu,  

Fermin  tutkimushaasteeksi  Kannuksessa 

tuli  nimenomaan hieskoivu  sen  yleisyy  

den takia. Hieskoivu  kasvoi  erityisesti  

Keski-Pohjanmaalla  ja laajemmaltikin  

ojitettujen  suometsien  alueella. Vahvan 

ponnen  Ari  Fermin  palkkaamiseen  Kan  

nukseen antoi  Energiametsätoimikunta,  

joka  mietinnössään vuodelta  1979 ehdotti,  

että maassamme  tulisi  varata vuoteen 

2000 mennessä 750,000  hehtaarin pinta  

ala lähinnä hieskoivun  vesametsäkasva  

tukseen. Ferm toteaa osuvasti  lisensiaatti  

työssään  vuonna 1986 toimikunnan kan  
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nanoton olleen todella  vahvan,  semminkin 

kun metsänhoidon auktoriteetit Mikola 

(1942),  Sarvas  (1949)  ja Leikola &  Mus  

tanoja  (1961)  "olivat  päätyneet  tutkimuk  

sissaan  -joskin  kangasmailla  -  johtopää  

tökseen,  että  koivun  vesametsäkasvatus  ei 

onnistu,  ja koivun  vesomisen  käytännön  

merkitys  supistuu  muutenkin pieneksi".  

Helppoa  ei  vesametsätalouden tutkiminen 

ollut  aina PERA-projektin  aikanakaan. Jo 

loppuvuodesta  1980 Tapion apulaisjohta  

ja Pentti  Takala varoitti,  että "yksityismet  

sälakia  valvovien viranomaisten piirissä  

suhtaudutaan varsin  epäilevästi  vesamet  

sänkasvatukseen". Metsäntutkimuslai  

toksen oma tutkija,  professori  Matti  Kärk  

käinen kyseli  puolestaan  1982, että "tu  

kehtuuko Metsäntutkimuslaitos  vesakoi  

hin?".  Professori  Kullervo Kuusela taas  

julisti  samoihin aikoihin hieskoivun  "met  

siemme  hukkakauraksi".  Epäilyistä  ja  vai  

keuksista  huolimatta  Ari  Ferm väitteli  

vuonna 1990 hieskoivun vesametsätalou  

desta tohtoriksi  ja  toimi  Kannuksen tutki  

musaseman  johtajana  aina vuonna  1994 

tapahtuneeseen  kuolemaansa saakka.  
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