
Kuusamon saaetusmetsa kasvaa, 
haihauttaaja kierrattaa 

Kuusamon sadetusmetsa kasvaa, haihduttaa ja 
kierriittiiii 

Taloutemme tuottaa meille hyvinvointia, 
mutta luonnolle ei sita pelkiistaiin. Puoli vuo
sisataa kehitetty kiertotaloutemme ei ole vielii 
tiiysin suljettu. Luonto vastaanottaa meiltii koko 
ajan ripauksen kiusallisia aineksia. 

Jateveden laitokset ovat tehostuneet. Pieni 
osa typesta ja fosforista seka raskasmetalleista 
ajautuu silti vesistoihin. Paastot ovat ymparis 
tosaannostomme kehyksissa, mutta ajan saatos 
sa pienetkin ravinnepaastot rehevoittavat ojia, 
puroja, jokia ja jiirviii. Toranki -jiirvi liettyneine 
pohjineen on tiista koillinen esimerkki. 

Paastojen pysiiyttamiseen sopiviin kosteik
kopuihin kehitettiin Uppsalan yliopistossa 
1970-luvulla ekopuhdistamon oppi nimeltaiin 
"phytoremediation" (phyto = kasvi, remedium 
= palauttaa tasapainoon). Suomalaista nimea 
Ruotsin opille ei viela ole, mutta kyse on haitta
ainesten tasapainottavasta sieppauksesta, ekolo 
gisesta haravoinnista. 

Opin puhemies oli suomalaissyntyinen, 
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Mets an tu tkimuslai toksessa, Pohj ois-Suomen 
erikoistutkijana alun perin toiminut professori 
Gustaf Siren. Hanen haravansa oli puhdistamon 
viereen riveihin viljeltava kosteikkopaju. 

Ruotsiin syntyi Sirenin oppien mukaan 
Enkopingin kaupungin ekopaketti, johon kuu
luvat siihkoii ja kaukoliimpoii tuottava voimala, 
jiiteveden puhdistamo ja niiden laheisyydessii 75 
hehtaaria kosteikkopajua. Riveihin viljellyt paju
kot kastellaan puhdistamosta saatavalla puhto
vedella. Tosin ravinteidensa puolesta pajun saa
maa sadetusvetta lienee luontevampaa kutsua 
jaannevedeksi. 

Jaannevedella paju kasvaa sankaksi "sade(tus) 
metsiiksi". Se puidaan hakkeeksi 3-5 vuo 
den valein. Hake palaa voimalassa tuhkaksi. 
Tuhka keriiii hakkeen ravinteet ja raskasmetallit. 
Poikkeus on typpi. Se haihtuu hakkeen palaessa 
savun mukana taivaalle, hajautuu sadeveden 
kuljettamaksi ravinteeksi. 

Voimalan tuhkat ja puhdistamon lietteet sekoi
tetaan lannoitteeksi. Kesaaikaan seos kierra 
tetaan: levitetaan ja mullataan pajuviljelmien 
rivivaleihin. 
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Suomessa ekopuhdistamon uranuurtaja oli 
Palkaneen (Hameen) koeaseman johtaja Mauri 
Takala. Han pumppasi 1980-luvun alussa sala 
ojaputkien lapi, vastavirtaan, koeaseman raa
kaa jatevetta pellolle viljellyn kosteikkopajukon 
alle. Pajut kasvattivat juurensa nukaksi salaoja 
putkien ymparille, haravoivat typen ja fosfo
rin putkien saumoista, ja kasvoivat vauhdilla. 
Ravinnepaastoja naapurijarviin ei mittauksissa 
loytynyt. 

Palkaneen pajukko kasvoi haketta Enkopingin 
sadetusmetsan vauhdilla. Takalan varhainen 
pajukkopuhdistamo ei meilla kuitenkaan eden
nyt kaytantoon. 

Enkopingin sadetusmetsaa muistuttava, 
pienempi koepajukko viljeltiin kevaalla 2016 
Torangin jatevedenpuhdistamon viereen. 
Hanketta vetaa Oulun yliopistosta tohtori Heini 
Postila. Torangin haihdutuspajukko on kesan 
2019 jalkeen kasvanut nelivuotiseksi, noin neli
metriseksi, sankaksi "Kuusamon sade(tus)met
saksi". 

Viljelman perustamisvaiheessa ei ollut viela 
varmuutta, miten etelaiset haihdutuspajut kes-
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ta.vat talvea Kuusamon oloissa. Rovaniemen 
Apukassa oli opittu jo 1970-luvulla, etta muuten 
lupaavat ja kasvuisat etelaiset pajun lajikkeet 
saattavat paleltua napapiirilla juuria myoten. 
Lahimmat useamman vuoden tuoreet koke
mukset onnistuneesti kasvatetuista pajulajeista 
olivat Alavieskasta, Jukuturve -yhtion vanhan 
polttoturvesuon metsityskokeesta. 

Nakyvimmin, biomassaltaan parhaiten ja 
haihdutukseltaan tehokkaimmin Kuusamon 
sadetusmetsaksi kasvoi Jukuturpeelta saatu 
pajulajike Gudrun. Se on risteytys Venajan 
Kirovin alueelta loydetyn ja Ruotsissa taan 
noin koripajuna kasvatettujen lajien valilla . 
Ilmeisesti juuri Venajalta peraisin olevat geenit 
toivat Gudrunille talvenkestavyyden, riittaa 
Kuusamoa myoten. 

Kuusamon sadetusmetsan kasvatus, jaanne
veden haihdutus ja ravinteiden kierratys jat 
kuvat Torangin kokeessa edelleen. Jo saadut 
neljan vuoden kokemukset ovat sita luokkaa, 
etta sadetusmetsiista olisi opittavaa muuallekin 
Pohjois-Suomeen. 

VELI POHJONEN 
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