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Maat.metsat. tri Veli Pohjonen: "•·' 

Energiametsii 
keriiilyii • va1 viljelya? 

T!im!in mets!it!ihteen keraily 
on enslmm!ilnen vaihe maas
samme k!iynnlstynytta energia
mets1ltaloutta. Seuraava vaihe 
kasvaa luonnonvesakkoa: hies
kolvua, harmaalepptl.11., haapaa 
ja pajua. Kolmas valhe, energia 
vlljely t!iht11.!i tulevalsuuteen. 
Valltaan mahdolllslmman nope
akasvuiset lehtipuut voimape
raiseen, peltomaiseen kasvatuk
seen. 

O)jytynnyri 
hehtaarilta 

Kannus oil koekuntana, kun 
Mets1lntutklmuslaltos kehitti 
vl!me vuonna energiapuun in
ventolntlmenetelml1L Kannuk
sen metsl!l samonneet lnventoin
tiryhm1lt lllysiv!it pienikokoista, 
teollisuudelle kelpaamatonta 
energiapuuta yhteensa 230 000 
m3 (klintokuutiometria), keski
maarin noln 7.5 m3 metsaheh
taarilta. 

Keski-Pohjanmaan oloissa 
energiapuustosta voitaisiin pois
taa kestavaa taloutta vaaranta
matta ja puupaaomaa tuhlaa
matta 8-10 prosenttia . Kannuk
sen keskiarvohehtaarilta voitai
siin kerailla energiapuuta vuo
sittain noin 0.7 m3• 

Tallaisen pienpuun keraily ei 
paljon energiaa haukkaa. Tyypil
line.n koriuuk.etiu kannolta kun-

Puut ja muut vlhre~H k:rnvlt 
ovat aurinkoern irgian luonnon
mukainen vil.llvara.sto . Miltel 
huomaamattamrrie maamrrn) 
metsat sitovat aurlngon sii.tcl 
den kuljettamaa energiaa mel
koisia ma.aria, vuosittain run
saat 700 Petajoulea ( 10 15 jou
Iea). Lampoarvoltaan se vastaa 
noin 17 miljoomm oljytonnla l'll 

puolitoistakertaisesti nykyista 
tlljyntuontiamme. 

Puunjalostusteoll isuus keitUi.a 
Helluksi tal salmn metsiemme 
vuotuh,esta km;vusta 60 prosent
tia. Loppu 40 prosenttia on jaa
nyt naihin saakka kasvupaikal
leen metsaan lahoamaan taimis
tonperkauspuuna, latvuksina ja 
oksina. 
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tuun energiamalira.11.n verrattu
na. 

Energlan nettosatona tehovll
jelyn hehtaarilta korjattalsiin 
noln 170 Gigajoulea. Se vastaisi 
noin 6000 lltraa kevytul. polttotll
jyli, reilustl omakotltalon vuo
tulsta tarvetta. 

Energiatase vai 
energian nettosato? 

Bioenergian - nlln hakkeen, 
halon, . oljen kuin turpeenkin -
tuotannon avainkysymys on 
energiatase. Saadaanko satona 
enemmii.n energiaa talteen kuin 
mita kuljetetaan sen tuotannos
sa: kerailyssli, viljelyss!l tal 
korjuussa? Energlapuulla, olipa 
kysymyksessa sen kerl:l.ily tal 
viljely, energiatase saadaan 
sentaan helpostl positllviseksi. 

Varsinkin pienpuun kerally 
luonnonmetsista antaa sijolte
tulle energiapanokselle roiman 
( 30: 1) katteen; tehoviljelyssii. 
kate jaa sen sljaan vaatimatto
mammaksi (10: 1). Energiata
seella mitattuna kerally on slis 
paljon jarkevampaa toimintaa 
kuin viljely. 

Tallainen laskutapa on kuiten- • 
kin vanhentunut. Eihan ta.man 
paivan vlljanviljelyakali.n enlia 
:!l'~~_tella sen mukaan tuottaa-
ko R1J~tty slemen sata, kuusl
~mmen~ai kolmekymmenta 
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Keski-Pohjanmaan oloissa 
energiapuustosta voitaisiin pois
taa kestii.vii.ii. taloutta vaaranta
matta ja puupii.aomaa tuhlaa
matta 8-10 prosenttia. Kannuk
sen keskiarvohehtaarilta voitai 
siin kerii.illa energiapuuta vuo
sittain noin 0. 7 m3. 

Tii.llaisen pienpuun kerii.ily ei 
paljonenergiaahaukkaa. Tyypil
linen korjuuketju kannolta kun
nalliseen kaukolii.mpokeskuk
seen - kaa tokahva lllnr 11 nioot
toris aha, t eleskoopplpuomll ll\ 
varustettu kuormatr aktorl j a 
hakeauto - syo polttoalnelneen 
ja koneiden valmistuksin eenkin 
vain noin 3.5 prosenttia si!U 
energiamii.ii.rii.stii. mikii. saada an 
hakkeena talteen. Yksi sijoitettu 
energiapanos antaa noin 30-
kertal sen ma.ii.ran energiaa ta 
kalsln. 

Energlan nettosato saadaan, 
kun ha kesa don energiamaii.Tii.s
tii. vii.hennetlUJ.n plenpuun kera i
lyyn, hak etukseen ja ku!Jetuk
seen kulunut energla . Kanirnk
sen metslen kesktarv ohehtaaril
ta saata isiln vuoslttaln, roska
puuta kerlill.mallll., 15.15 Glgajou
lea (10 9 joulea) metsa energ ta;a. 
Se vastaa yhden ulkomallta la,i
vattavan raak aBljytynnyrin 
tr erglasisalt~a. 

Energiaa 
tehoviljelylla 

Kun vesovia, nopeakasvuisia 
lehtipuita viljellii.an lapipaase
matWmii.na tihelkkonii., ju. kas
vatukseen uhrataan huolenpltcia 
( energiapanoksia) samalla mi
talla kuin nykyaikaisessa maa
taloudessa, paii.stall.n hammii.s
tytta vii.an biomassan tuotok
seen. Jalostettu energiapaju on 
kasvamassa _hyvaa vauhtia sa
toisimmaksi viljelyskasviksem
me. 

Yhden paju~. taarin viljelys
sii. on poltettav •· ieseltlljyii. ja le
vitettii.va Ian · itteita saman 
verran kuin s ·11orehunurmen 
viljelyssa. Energiaviljelmallii. 
kuluu yhteensa istutukseen, hoi
toon, korjuuseen, haketukseen 
ja kuljetukseen yli 100-
kertaisesti energiaa verrattuna 
vastaa van pienpuun kerailyyn 
metsll.sta . 

Viljelty energiapajukko kas
vaa kuitenkin bromassaa aivan 
toisella nopeudella kuin luonnon
metsien vesakot. Pienalaisissa 
kenttii.kokeissa on pa.ii.sty yli 20 

tonnin vuotuise en kuiva
ainesatoon hehtaa rilt a . Etelii.
Ruotsin kii.ytii.nnon laajuisill a 
koekentillii. on pa.a.sty satotasoon 

18 kuiva-ainetonnia hehtaarilta. 
Keski-Pohjanmaalla kaytanto 

voisi tavoitella aluksi 12 tonnin 
keskimii.ii.raistii. hehaarisatoa, 
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noin 40 kiintokuutiometriii. vuo
dessa. Se sisii.ltii.a noin 10 kertai 
sen ma.ii.ran energiaa viljelmii.1-
lii. poltettuun ja muuten kulutet-

kate Jaa sen s11aan vaaumatto
mammaksi (10:1). Energiata
seella mitattuna kerii.ily on siis 
paljon jii.rkevii.mpii.a toimintaa , 
kuln viljely. 

T!illalnen laskutapa on kuiten- , 
kin vanhentunut. Elh!!.n ta.man 
pll.lvitn v!ljanvlljely!l.kll.an enaa 
~2ste lla sen mukaan tuottaa-
ko l?Yl~tty slemen sata, kuusl

mmenM"val kolmekymmenta 
j yv!Ul . Energ ia metsii.taloudes
Rakln v!ljelljll.n saama anslo tu
lee m!i!!.rll.~'1:ilUn miMtfflfnmin 
hehtaarllta lasket un nettosaldon 
kuln panos -tuotossu hteen perus
teella. 

Hehtaari kerii.ilytaloudessa 
tuottaa nettoenergiana myytii.
vaksi ta! poltettavaksi oljytyn
nyrlllisen verran energiaa, kun ' 
taas tehovlljelmaltii. vol tii.yttii.ii. 
puoll tankklautoa.Ero on kolml
kymmenkertalnen . 

Itsensa maksavaa 
metsanhoitoa 

Energ ian nettosatojen vertai-
lu ei kannusta plenpuun hankln
taan Iuonnonmetslsta. Ker!l.1-
lyyn Illttyy kultenkln metsll.nhol- ' 
dolllnen slvuvalkutus . Kun ha
vupuutalmikot holdetaan ajal 
laan •· Ja roskapuu polstetaan, 
mets ll.st!l. saatavan arvopuun, ' 
varsinkln sahapuun mii.ii.r!l. kas- ·· 
vaa. Energiataloudelllsesti pien- .• " 
puun kerii.lly on metsanhoitoa jo
ka maksaa ltse itsensa. 

Pienpuun ja yleensii. metsii.
tii.hteen kerallyllii. on myl>s met
saii. tervehdyttii.va ja silstivii. 
valkutus. Lahoavassa hakkuu
tii.hteessii. slklavien tuhohyon
telsten ellntlla kapenee, rytelk
koinen taimlstonhoitonii.kyma 
vaistyy, ja kalkklnalnen metsii.n 
vlrkistyskii.ytto helpottuu. ; -r 

Maatilan uusi haaste · •r.t> 
Energiametsatalou s on koti- •. 

mainen, k.esta va114nl#¥allinen ja , · 
luontoa holtav&ara-tkaisu energi• .. 
aon·gel_lJ}M,Wme. Uusi energia- .,. 
aika ~ usr ·- ·on myos haaste 
mi/i.'ffirtie maatiloille . Myyta- : ·· 
vlfRsi on tulossa uusi tuote, hake i · ' 

joko mets!l.tii.hteestii., kolvun ve- .. •· 
sakosta tai energiapajusta hake
tettuna. Kalkkla kolmea llnjaa ; 
on nyt kehltettii.va voimal11sestl. 
Suurimmat tulevaisuuden mah- ' 
dolllsuudet ovat energiavlljelyl- , 
la. Opettaahan ihmiskunnan his- 1 , 

torla, ettii. luonnonvarojen kii.yt-
to on alna kehlttynyt kerallystli 
kulttuuriin ell viljelyyn pain. 




