
Aurinko on ehtymiiton ener
giall:ihteemme. Aurinko on ve
,sivoiman takana, aurinko saa 
tuulen puhaltamaan ja aurlnko 
kasvattaa polttopuun. Pu
humme uudistuvlsta luonnon
varoista, n1:im1:i energialiihteet 
eivi:it kuivu ennenkuin aurlnko 
lakkaa paistamista. 

Metsaa voidaan ajatella au
rinkoenergian vi:ilivarastona. 
Miltei huomaamattamme met
s1:ipuut sitovat auringon s1:itel
den kuljettamaa energlaa run
koonsa, oksiinsa Ja juurlinsa 
hi:imm1:istytt1:ivi1:i mi:ii:irli:i. Jo ny
kyiselli:ikin kasvuvauhdilla 
metsisti:imme saadaan Norjan 
oljyvaroja vastaava energla
mMr/:1 aina 50 vuodessa. 

Puunjalostusteollisuus kelt
tM selluksi Ja sahaa met
siemme vuotui~esta kasvusta 
60 prosenttia. Loppu 40 pro
senttia ji:itetMn metsi:11:in. 
Plenpuuna, l.atvuksina, p0Illn
p1:itkln/:i ja okslna lahoavassa 
Jl:itteess/:i meilti:i karkaa ener
giaa I1:imponi:i avaruuteen yht/:1 
paljon kuin saamme veslvol
masta, kivihiilesti:i ja maakaa
susta yhteensi:i. 

Pienpuun ja hakkuut/:ihteen 
ker/:iily ja haketus poltettavaksl 
maatilojen tai kunnalllslssa 
I1:impokeskuksissa on tl:im/:in 
nl:lh,l:ln t:,hnd<>tt11i:1 mAt!ll:ln-
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mana maatuneesta mets/:it/:ih
teest/:1 arvioidaan noln puolet 
olevan sellaista ettii sen ker/:illy 
on nykytekniikalla mahdollista. 
Tlimii puolikaskin sIs1iltM niln 
paljon energiaa ett1i se kor
vaisi viidenneksen oljyntuon
nistamme. 

Vesakoita 
kasvattamalla 

Kun vesovien, nopeakas
vuisten lehtipuiden annetaan 
kasvaa lapipiiasem/:ittom1in/:i 
tiheikkonii paast111:in ylllitt/:ivlin 
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kasvutuloksiin. Vesametsiiko
keissa (sahapuun sijasta ener
giapuuta) on monin verroln 
enemman kuutioita tai klloja 
hehtaarilta kuin mihin perln
teisessa metsanhoidossa on 
totuttu. 

Tlillaisia, enrglametsiksl 

1980 

kutsuttavia tiheikoltii on Jo 
maassamme odottamassa 
hyodynt!lmistiian. Esimerklksi 
1960- ja 1970-luvullia toteu
tettu metsiiojitus synnyttl hles
koivikoita yli puolelle mli
joonalle suohehtaarille. 

Energiametsien uudentyyp
pisella hoidolla - kasvatus ve
soina ehka hieman lannoit
taen, korjuu hakkeeksi 15-20 
vuoden iassa, ja kannokko 
taas vesottumaan - lasketaan 
korvattavan vuoteen 2000 
menness1i noin kaksl mli
joonaa ulkomailta lalvattavaa 
oljytonnia. 

Energlaviljely 
1970-luvun alussa maamme 

metsl:iteoliisuus n/:iyttl ajautu
van r1;1aka-ainepul.aan. Sen 
torjumiseksi ruvettiin tutkl
maan nopeakasvulsten, mellll:l 
ennen vlljelernlatOmlen paju
jen Ja poppelelden kasvatusta 
lyhyell!!. klertoajalla mutta 
mahdolllslmman volmape
r/:ilslii menetelmia k/:iyttl:ien. 

Heti ensimmiiisistii kokelsta 
saatiin lupaavia tuloksia. Muo
katulla saraturvepellolia tlhe
/:issa kasvanut, lannoitettu, 
Tanskasta saatu pajujaloste 
♦,,,..♦♦Ii,... ,,:1:,..,lul,,.,.nHn>-I ""'''''"""'"" 
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Ohessa 
proteiinia 

Yksi kolmasosa energiapa
juviljeiman vuotuisesta sa
dosta on lehtia. Pajukkoon 
kasvaa joka kesa viheralnetta 
saman verran kuin heiniipel
toon, noin 5000 kuiva-aineki
loa hehtaarille. 

Lehtien voidaan antaa va
rista maahan luonnonukaisella 
tavaila. Nain ne vahentiM!t 
lannoitustarvetta kierr/:itt1i
mallii paaosaa ravinteista yhii 
uudelleen ja uudelleen. 

Metsiistutkimuslaitoksen 
koeviijelmilta keriittlin syys-lo
kakuun valhteessa 1979 leh
tln/:iytteet rehuanalyyslln. No
peakasvuisten pajulajlkkelden 
lehdistt:i loytyi valkuaista yhtt:i 
paljon kuin hyvalaatulsesta 
s/:iilorehusta, noin 20 prosent
tia. Viel/:1 yllattaviimpl:11:i oll kul
tu pitolsuuden alhalsuus, noln 
15 prosenttla. Edes apllanur
mesta el saada nl:iln hyvl:ilaa
tu lsta rehua. 

Energlapajun lehtlen varls
taminen maahan typpilannolt
teeksi voi siis olla paremmln
kin valkuaisen tuhlausta. Leh
tisadon erotteluun hakkeeksl 
silputusta pajumassasta on 
vain kehitettava sopiva mene
telma. Todennakoinen kavt-



60 prosenttia. loppu 40 pro
senttia jl:itetaan metsl:il:in. 
Pienpuuna, l.atvuksina, pollln
pl:itkinl:i ja oksina lahoavassa 
jl:itteessa meiltl:i karkaa ener
giaa lampona avaruuteen yhta 
paljon kuin saamme veslvol
masta, kivihiilesta Ja maakaa
susta yhteensa. 

Pienpuun ja hakkuutl:ihteen 
kerll.ily ja haketus poltettavaksl 
maatilojen tai kunnalllslssa 
I1:impokeskuksissa on tl:imll.n 
pll.ivll.n tahostettua metsl:in
kll.yttol:i. Seuraava valhe kas
vattaa sopivia metsikoltl:i pel
kastal:in energiaksi. Tule
vaisuuteen tahdataan metsii
puiden energiaviljelylll:i: vall
taan tehokkaimmat aurlnko
energian sitojat volmape
rll.iseen, peltomalseen kasva
tukseen. 

Roskapuu 
-talteen 

Pienpuun tyypillisessl:i Is1:in
nl:in linjan korjuuketjussa 
isl:int!i kaataa kaatokahval
lisella moottorisahallaan ran
teenvahvuista hieskolvua, ha
kettaa ne omalla pienhakkurll
laan suoraan traktorln pera
kll.rryyn ja ajaa hakkeen pol
tettavaksi navetan pl:il:ihl:in ra
kentamaansa, lampokeskuk-

• seen. Yhden tyop!Uvan sa,all~. 
puolenkymmenta ,hakekuutlo
ta, vastaa I1:impoarvoltaan tu
hatta polttooljylitraa. 

Roskapuun ker!iily el paljon 
energiaa haukkaa. Koko kor
juuketjuun kuluu vain noln 5 
prosenttia siita ml:iarastl:i Joka 
saadaan hakkeena talteen. 
Yksi kerailyyn ja haketukseen 
sijoitettu energiapanos tuo sI
ten 20-kertaisen mal:iran ener
giaa takaisin. 

Tl:ihl:in saakka markklnatto-
Nopeakasvuisten pajujen energlavlljely korvaa 0ljyenerglaa 1990-luvulla. Ensimmaisen kesan jokipa
jukasvustoa Metsantutkimuslaltoksen koekentiUUl. 

torjumiseksi ruvettlin tutkl
maan nopeakasvuisten, mellll:i 
ennen viljelemattom len paJu
jen ja poppeleiden kasvatusta 
lyhyelll:i kiertoajalla mutta 
mahdollisimman volmape
raisil:i menetelmil:i kayttaen. 

Heti ensimm!iisista kokelsta 
saatiin lupaavia tuloksla. Muo
katulla saraturvepellolla tlhe
assl:i kasvanut, lannoltettu, 
Tanskasta saatu pajujaloste 
tuotti jo viljelykesana suurem
man kuiva-ainesadon kuln 
ojan takana kasvava sl:illore
hunu rmi. 

Metsateollisuuden raaka-
ainepula kuivui lamakauteen, 
mutta lyhytkiertoviljelyko-
keista keksittiin uusl mahdol
lisuus: nopeasti kasvava paju 
sitoo nopeasti auringon ener
giaa. Energiaviljelyl:i ruvettlln 
kehittamMn. 

Lupaavin suomalalseen ener
giaviljelyyn soveltuva puulajl 
on Ulll!i hetkella paju; poppelll
takin odotettiin alussa paljon 
mutta sen maaper!ivaatlmuk
set n!iyttav!it olevan mellle 
liian korkealla, l!ihes sokerl
juurikkaan tasolla. 

Pajun energiaviljelyyn sovel
tuvia maita olisivat eslmerklksl 
peltoheitot, pakettipellot ja tur
vetuotannosta vapautuvat 
suonpohjat. Talll:i hetkelll:i Ja
lostetun viljelymaterlaalln 
puute rajaa ensimml:ilset pe
rustettavat energiavlljelml:it 
vain hehtaariin, parin suuruus
luokkaan. 
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tia. Viela yllattl:ivampaa oli kui
tupitoisuuden alhaisuus, noln 
15 prosenttia. Edes apilanur
mesta ei saada nain hyv!ilaa
tuista rehua. 

Energiapajun lehtien varls
taminen maahan typpilannoit
teeksi voi siis olla paremmln
kin valkuaisen tuhlausta. Leh
tisadon erotteluun hakkeeksi 
silputusta pajumassasta on 
vain kehitettava sopiva mene
telm!i. Todenn!ikoinen kiiyt
t!ij!i tulee olemaan rehuteol
lisuus: valkuainen erotetaan 
lehdlst!i puristamalla ja lisl:i
tirnn rehuseokseen soijaa kor
vaamaan. 

Uuteen energia
aikakauteen 

Energiatalouden suuret 
muutokset vaativat aikaa to
teutuakseen 10-20 vuotta. 
Turve on siita hyvl:i esimerkkl. 
Jo vuonna 1968 VAPO aloittl 
tutkimukset turpeen kliyton 
lisMmisesta; eduskunta asettl 
tuotantotavoitteet vuosina 
1971 ja 197 4. Turpeen poltto 
on ka!intynyt jyrkki1!1n nou
suun vasta pari vuotta sitten. 
20 miljoonan kuutiometrln 
vuositavoitteesta on saavutettu 
yksi kolmasosa. 

Metsaenergiasta tanlin teh
t!ivat p!i!itokset valkuttavat 
energiataloudessamme vasta 
1990- ja 2000-luvuilla. Uusi 
energia-aikakausi ei voi ena/1 
perustua oljyyn. Vaikka oljy el 
loppuisikaan viel!i silloin, sen 
jatkuvaa hinnannousua ep!il
lee tuskin kukaan. 

~ Veli Pohjonen 



Aurlnko on ehtymlt6n ener
glatQhtffmme. Aurtnko on v&
alvolman takana, eurlnko ssa 
tuu~n puhaltamasn I• aurlnko 
kaavattaa polttopuun. Pu• 
humme uudlstuv111a luonnon
varOlsta, nlml energlalllhteet 
.t\llt kuivu ennenkutn aurlnko 
lakkaa palatamlsta. 

MotsM voldaan ajatelle au
rlnkoenerglan va11varaston1. 
MIiia! huomaamattamme met
sapuut sltovat aurlngon sate!• 
den kuljenamaa onerglaa run
koonsa, oksilnsa l• juurllnea 
hllmmttstyttlvll mMrlA . Jo ny
kyltellttkln kaavuv•uhdllla 
met&lstAmme saadaan Norjan 
OIJyvaroJa vastaava &nercla
mura aina 50 vuodessa. 

Puun/alostuateolllsuus kelt
t4! se lukal Ja aahaa mat· 
slem me vuotulsesta kasvu&ta 
60 · prosenttla. Loppu 40 pro
sanllla jltat!ttn metsUn. 
Plenpuuna, latvuk9Ina, ~llln
pAtklna Ja okslna lah0a,11ssa 
jAtleeestt mellla karkaa ener
gIaa mmpnna averuuteen yhta 
peljon kuln saamme vo~lvol
inasta, klvihillesta I• ina..kae
susta yhtaons.Q. 

Pienpuun la hskkuutijhte-.1n 
kerAlly ja hakatus poltstt.1val181 
mao!ilojen tal kunMIIIBIH& 
IampOkeskuksissa on taman 
pQlviln tahostettua metJM
k~yllM . Seursava valho kas
vattaa soplvia metsikeilUI psl
ktlsl~'1n energiaks(. Tule
volsuuleen l~hdAIM n metd
puiden energiaviljelyllA: vall 
loan tehokkaimmal aurlnko
energlan sitoJat volmape
rlUseen. poltomalseen kasva -
1ukse6n . 

Roskapuu 
talteen 

Pianr.uun tyypllllssssa leAn
rran linjan korJuukotJussa 
ist\ntii keataa kaeto kuhvs l
lisella moottori sahalloan rao-
11.:Jonvohvuista hlaiik olvua, ha
kell aa ne omalla plenhakkur l~ 
laan suoroan traktorln perA
k~rryyn ja Bjaa hakks cn pol
tetl6V8kSI navetan p5aht n ra
kontamoansa lfirnpOkeskuk
st.1on. YhdAn tyijptiiv;n su ns, 
puolenkyrnmenUl hakok uutlci-
18, vastaa lli m p6.c..rvolta&n tu
halls polttobljylltraa . 

Roskapuun korillly •I paljon 
euergiaa haukkaa. Koko kor
juuketjuun ku luu vein no!n S 
prosenllla siltA mAtirtlela Jok& 
ssodaan hakkeona ta!tean. 
Yksi kertlilyyn ja hakelu ksoan 
s1jo,1011u ,,11erglapa:ios tuo sl
:en 20•1-:.ortaisen inttart1n ·ener
g 11:10 taka isin. 

1 hh ijn saakka markklnatto-

mana maatuno911ta mstall tll h• 
teest8 arvloldaan noln puolet 
ol&van aeHalsta ettl eon kul lly 
on nykytakn llkal!1 mahdol!IGta. 
Timi P\.'Olikaskln alslll tatt nlln 
paljon energlaa ettil as kor 
vaiol vlidennek&en Oljyntuon
niatemma. 

Vosakolta 
kasvattamalla 

Kun v~ ovlen. nopeakaa
vulsten lahtipuld ~n ann,11an 
ku 1sa 1ep1p/illlmmltlllm:n 1 
tlhi ikkOill p~etaan yllltlliv\ ln 

kasvutulokslln. Vesamotsllko
kG\ala (aahapuun ll) ai ta &ner• 
,I ap.iutll) on monln verroln 
e~.lr,,s,a n kuuuclu. tal kilo!• 
he;1taerllta kuln m!hln psr ln
lGI m & metol nholdoaaa on 
tcrMI U. 

U Uul»la, enrglamet olk:l 

Nopeakasvu,sten pajujon &nerglavllj sty kof'lu Ol)Ven,rglu tl!90-luvulle. EnslmmAISGn kaaln Jokipa
juk asvu!toa Metsiln\ utklmuahllt okaen ko•·kibntl l!ii. 
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kutsuttavla tiheJklWtl on Jo 
mu,pmme odcliam-s;a 
h)'ild'µ,tllrnlt: W n. Ealmerkll<II 
1960- jl 1670-luvut:la loleu
tellu m~ ptua synnyttl hlte
koMkolta ytl puclolte mll
joonelle IIUOhtaht&&rlile. 

Entrgl em~ n uudanlyyp
plselli hokioiia - ku va!UI ,..._ 
10ln1 ehkl hlem1n tannolt• 
tun, korjuu h.:Jikellk a! 1$-20 
vuoden lasd, )a kannol<ko 
tut veaottumaan - laakataan 
korvottavan vuot&/lll 2000 
-nneuli noln klll<sl m!l
Joonu ulkomstlta lalsattavaa 
Oljytonrtlll. 

Enarglavlljely 
1970-lwun aluS&I maamme 

metsllwoij!Juua nilyjll aJautu
van rulta-51,wpulu n. Sen 
torjumieel<III n;IJGltltn tU!kl· 
maan no,,.akU\'Ul at.n, 11161111 
4innen vtlj&laMl!tl6 m14"1 p&ju• 
~n Ja poppel :J:ltll kuva tuata 
lyr.ye!il klertOlj aila Multi 
m&lldoi lisirnm4n vol mm~ 
rll ll l rnenatelmll k!lyUIGn. 

Hati ensimm&lel411 kokotlata 
1aat11n tupaavla lu iokala. M= 
katulla saraturve l)611olla llh• 
WI kasvanut, laMc ll8ttu , 
T11118kaata eaatu paJuJnlOlle 
tuottl Jo vUJ,lykesl!nl suurem
man kulva-aineS£1don kuln 
ojan takana k• ··vav• sill&► 
hunurml. 

Metdteolll1uudon raaka-
olnepula kulwl lamakautven, 
mutta lyhytkie , 1ovlljslyko
kel1ta kel<altllln uu,i mahdol· 
Jtauus: nopeasU kawava paju 
altoo noJ)Mlti aurh111()n en• r• 
gl&I. Enarglavlljely~ ruvetttln 
hllltt l mlln. 

Lupaavln auomala!se ·n - 
gl•vll Jetwn aovelruva ouula~ 
on 11111 hetklll/l paJu: p pl}Glll
lll~IM odot tttlln 1!uu a 1>a!Jon 
mutta 1M ma.apa,ava•· ',nuk
~ nlytlll vl t olevan • " 61111 
tllan kor~~ . llh et • · ·· &rt
juurlkka&!' tuolla. I 

Pl)Un _,111 11/ii~n 10 • .,,. 
t.uYla rnalta olisiva! 11iln 1J1;11<&1 
~hell o~ paksttlpellot )I !11r
vatuotannolla 'ltl>'Uluvt• 
auonpohjat. Tlllll Mtl<Glll I• 
lolrtutun ~j alymat&.1.c;II, 
puute raJu ano!mn,111001 pe 
ruil attavll .,, e;g la~il j1,lml' 
V&ln hehta1rlln, parfn IIIUfUUI 
luokkaan. 

Torstaina helmikuun 21. 

Ohessa 
protellnla 

Yksl kolml1$0&a enargiapa
juvtlJelmAn vuotulseata u
doata on lehlll. Pajukkoon 
kaavaa )oka k&41 vtheralnot11 
aaman verran kuln halnlpol
toon, noln 5000 kul•a -alnel<l
loa heht&arllle . 

Lthllen •olClaan antu va
rlsta maahan luonnonuka158lla 
t1v1Ha. Niiln ne vlhanlivlt 
lannoltu atarvetta klerrllll
m&lll pllloeaa ravlntelata yhl 
uudeil;oen ja uudalleen. 

MetsututklmuslaJtok1an 
koevtljefmlltl karlttlln 1yy1-lo
kakuun vaihtff8Sa 1979 181,. 
tln5ytt61lt rehusnaJyyslln. No
peakaavulllten pajulajlkkeklllrt 
lehdlatl loytyi valkualsta yhll 
paljon kuln hyvillaatulaeata 
allloreh.iata , noln 20 p,o..,nt-
111. Vlell yfflttlv/lmpU oll kul• 
tupltol1uuden elhaisuus , noln 
15 prosenttla. Edet apllanur
meata ei nada naln hyv!llaa
tui1ta rehua. 

Energlapajun lehtlen varl1-
tamlnen miahan typpilannoll 
taeksl vol slla olla parammln
kln valkual841n tuhlau&tll . Leh
tlsedon ero!latuun hakkeakal 
allpu1ust1 psJumauasta on 
vain kvhltetUiva soplva mane
telml . TodonnttkOlnen klyt
tlj l tulee olemaan rehuteol
ll1uua: valkualnen erotetaan 
lehdlati puriatamalla ja !Isl• 
Win rehuseoklffn soljaa kor
vaamaan. 

Uuteen energla
alkakautaan 

Energlatalouden auuret 
muutokaet vaatlvst alkaa io
teutuakaeen 10-20 vuotta. 
Turve on aJllil hyva e,!merkkl. 
Jo vuonna 1968 VAPO alol!tl 
tutklmukset turp88n klyt6n 
ll1ttAml11ettA: eduskunta asattl 
tuotantotavoltt96t vuosln1 
1971 Ja 1974. Turpeen poltto 
on kHnlyny1 Jyrkk81n nou
auun ..-aata parl vuotta ~ttan . 
20 miljoonon kuutlomet rln 
w0&1tavoltt.tasla on 1aavutettu 
ykii kolm11011. 

Metslener111a.ta tlnttn teh
tlvl1 plllltil•sat valkuttavat 
energiataloudetsamme YH1a 
1ii00- Ja 2000-luvul"•· Uusl 
_,gia-alkakaual el vol enH 
pe,uatua llijyyn . Valkka !Illy el 
IOppuialkaan vtell ailloln, ten 
!ttkuvaa hlnnannousua apijl
lte tusk ln kuka£n. 

Veli rohjonen 


