
' ~ 

.~ 

I• 

Ir.:)\ '. -~ 
.. ··, \.:, -

HE'rSAN'l'UTKIMUSLAilf'OKSEN 

'l'UTKIJ AP ii.I VAT 

8.-9.5. 1980 

~ . . -:.:· ... ,.'t· 

~-:~. 
-~ 

·, /.~ 

ENERGIAPUUN KASVA'l'UKSEN NA.lCTHAT 

Veli Pohjonen 

69100 Kannus 

p. 968-70861 



,,,. 

1 

Metsa on aurinkoenergian luonnonmukainen valivarasto. 

l'-1iltei huomaamattamme maamme metsapuut sitovat auringon 

sateiden kuljettamaa energiaa melkoisia ma.aria, vuosit

tain runsaat 700 Petajoulea (10 15 joulea). Lampoarvol

taan se vastaa noin 17 miljoonaa oljytonnia eli puoli

toistakertaisesti nykyista oljyntuontiamme. 

Puunjalostusteollisuus keittaa selluksi, sahaa tai muu

ten jalostaa metsiemme vuotuisesta kasvusta 60 prosenttia. 

Loppu 40 prosenttia on jaanyt naihin saakka kasvupaikal

leen metsaan lahoamaan t2imistonperkauspuuna, latvuksina 

ja oksina. 

Taman metsatahteen keraily poltettavaksi hakkeena on 

ensimmainen vaihe maassamme kaynnistynytta energiametsa

taloutta. Seuraava vaihe kasvaa luonnonvesakkoa - hies-

koivua, harmaaleppaa, haapaa ja pajua. 

·enerGiavilj ely tahtaa tulevaisuuteen: 

Kolmas vaihe, 

valitaan mahdolli-

simman nopeakasvuiset lehtipuut voimalliseen, peltomaiseen 

kasvatukseen. Na.in jakautuu rnyos Metsantutkimuslaitoksen 

PERA-projekti (Puu Enereian Raaka-Aineena) A-, B- ja 

C-osaprojekteihin (1). 

Pienpuu talteen 

Kannus oli koekuntana, kun Metsantutkimuslaitos kehit

ti vuonna 1979 energiapuun inventointimenetelmia. Kan

nuksen metsista loytyi pienikokoista, teollisuudelle kel

paamatonta enereiapuuta yhteensa 230 000 m3 , keskimaarin 

noin 7.5 m3 mets~hehtaarilta (2). 
Keskipohjanmaan oloissa kestav~n talouden periaate ei 

vaarantuisi jos energiapuustosta hakattaisiin vuosittain 

8-10 io. Na.in Kannuksen keskiarvohehtaarilta voitaisiin 

kerailla pienpuuta vuosittain noin 0.7 m3 . 
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Pienpuun keraily ei paljon energiaa kuluta. Tyypi1~i

sessa korjuuketjussa metsuri kaataa kaatokahvallisella 

moottorisahallaan ranteenvahvuista hieskoivua. Teleskoop

pipuomilla varustettu kuormatraktori keraa rangat oksi

neen kasoihin palstan syrjaan. Rankojen kuivahdettua ne 

haketetaah palstahakkurilla suoraan kuljetusauton laval

le, ja hake ajetaan kunnalliseen kaukolampokeskukseen (3). 

Koko korjuuketjuun kannolta pesaan kuluu vain noin 3.6 
prosenttia siita energiamaarasta mika saadaan hakkeena 

poltettavaksi. Yksi sijoitettu energiapanos antaa 28-

kertaisen maaran energiaa takaisin (Taulukko 1). 

Energian nettosato saadaan, kun hakesadon energiamaa

rasta vahenn _etaan pienpuun kerailyyn, haketukseen j a kul

j etukseen kulunut enerGia. Kannuksen esimerkissa netto

enereiasatona saataisiin vuosittain 5.6 GJ/ha. Se vas

taa yhden oljytynnyrin enerGiasisaltoa. 

Tahan saakka markkinattomana maatuneesta metsatahtees

ta arvioidaan vajaan puolikkaan, 2.9 miljoonaa oljyton

nia (116 Petajoulea) vastaavan energiamaaran olevan sel

laista etta sen korjuu olisi nykytekniikalla mahdollinen 

( 4) • 

Hieskoi Vl!Vesakkoa kasva ttamalla 

Metsantutkimuslaitoksen suontutkimusosasto inventoi ke

salla 1979 pohjois-pohjaL i isten, reheville turvemaille 

s yntyneiden lehtipuutiheikoiden kasvua. Kun viiden met

rin mittaista, runsaan 10 vuoden ik~ista hieskoivuvesak

koa kasvoi todella taajassa, yli 50 000 runkoa hehtaaril

la, mitattiin huomattavia kas vuja. Biomassaa t~llainen 

luonnontiheikko tuotti samalla nopeudella kuin viljelty, 

hyva heinanurmi: 5-7 tn/ha/v (kuiva-ainetta). Hakeraaka

ainetta, runkoja ja oksia koealat kasvoivat parhaimmillaan 

yli 15 m3/ha/v (5). 
Keskitason pohjalaista hieskoivutiheikkoa voisi ajatel

la kasvatettavan 20 vuoden kiertoajalla. Sen kuluessa 
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koivikko tuottaa hakepuuta noin 3 1 50 m ( 5) . Puusto ha-

ketettaisiin oksineen, ja kannokko jitettaisiin taas ve

somaan. 

Yhta kasvuvuotta kohti tallaisesta luonnontiheikosta 

voisi korjata energian nettosatona noin 60 GJ/ha, 10-

kertausesti Kannuksen keskiarvohehtaariin verrattuna. 

Koska luonnon ornaa vesomisen kasvuvoimaa kaytettaisiin 

hyvaksi ja energiaa kulutettaisiin vain sadonkorjuussa, 

energian panos-tuotossuhde olisi edelleen edullinen, noin 

1 : 36 (Taulukko 2). 

Hieskoivuvesakoiden aktiivinen hyodyntaminen olisi jo 

askel kerailytaloudesta tehokkaampaan luonnonvarojen kayt

toon. Vesojen kasvua voidaan edelleen kiihdyttaa lannoi

tuksella ja esimerkiksi etsim~lJa kannokon vesomisen kan

nalta sopivimmat korjuumenetelmat. PERA-projektin B-osa 

selvittaa naita kysymyk~ia (6). 

Luontojaan syntyneita energiametsatiheikoita on jo 

maassamme odottamassa halcetustaan. Esimerkiksi 1960- ja 

1970-luvuilla toteutettu metsaojitus synnytti hieskoivi

koita yli puolelle miljoonalle keskirnaaraista rehevammal

le suohehtaarille (7). Bnereiametsatoi~ikunta ehdotti 

kaikkiaan 750 000 ha varattavaksi vesametshkasvatukseen. 

Energiaa viljelemalla 

E n e r g i a v i 1 j e 1 y on oppi viljelyskasveis-

ta ja -□eneteJmista joilla auringon sateilyencrgiaa vas

taanotetaan, sidotaan ja varastoidaan. Kasvilajista ja 

kasvinosasta riippumatta jokaisen sidotun, absoluuttisen 

kuivan biomassakilon ener~iasislilto on ltihes vakio: noin 

19 Megajoulea (3). Se on 42 /4 raaka~ljykilon energiasi

stillcistti (8). 

Lupaavimmat pohjoismaiseen energiaviljelyyn soveltuvat 

kasvilajit kuuluvat sukuun Salicaceae (9). Paju on ollut 

tuottoisin viljelykokeissa; poppeliltakin odotettiin alus-



• 
4 

sa palj~n mutta sen maaperavaatimukset nayttavat olevan 

meille liian korkealla tasolla. 

Enerciapajuja on tuotu maahamme kokeiltaviksi Tanskas

ta, Unkarista ja Siperiasta. Laajinnin koeviljelty laji 

on nimel ta.an vesipaju ( Salix cv. "Aquatica"). I·llui ta sa

mantapaisia, niin sanottuja kulttuuripajuja ovat kori

eli hamppupaju (Salix vtminalis) ja koripajuristeyma 

Sa lix dasyclados. 411-kerholaiset ovat etsineet nopeakas

vuisia luonnonvaraisia pajuja jalostuksen lahtomateriaa

liksi. 

Energiapajun viljelya on tutkittu maassamme vuodesta 

1973. Heti alun pit~en kokeista saatiin lupaavia tuloksia; 

vuotuiset kuiva-ainesadot ovat vaihdelleet valilla 10 -

20 tn/ha (10). Energiapajun viljelytekniikka hallitaan jo 

par:i.piirtein, ja hehtaarin suuruusluokkaa olevat koevilj el

mat ovat perusteilla. 

Pajun energiaviljelyyn soveltuvia rnaita olisivat paket

tipellot, peltoheitot, rnaataloudesta ylituotannon vuoksi 

liikenevat pellot, turvetuotannosta vapautuvat suonpohjat 

ja ravinteiset, rnuuten vaikeasti vil j eltavat metsaojitus

alueet. Enereiarnetsatoirnikunnan mietinnon mukaan energia

viljelmia tulisi perustaa maa ~amme vuoteen 2000 rnennessa 

yhteensa 550 000 hehtaaria (7). Tavoittena on kahden mil

joonan oljytonnin saast~minen ( 80 Petajoulea). 

'i'ehovj_l_cJ ely vaa tii energia pnnoksia 

Yhden pajuhehtaarin viljelyss~ on poltettava dieselol-

j yli ja levi tettavii lan no j_ t t ei ta sa,nan verran kuin shilorehu

nur::ien vilj elyssn. Ene r p,iavilj elrn iHla kuluu istutukseen, 

hoitoon, korjuuseen, haketukseen ja kuljetukseen yli 100-

kertaisesti ener~iaa verrattuna vastaavan pienpuun kertii

l yy n keskin~tirdiselt~ kunnuslaiselta mets~hehtaarilta (Tau

lukko 3). 
Vilj el ty energiapajukko k:1svn.a bj_omassaa h.7.1.i te.r.kin ai van 

toisella nopeudella kuin luonnonmetsien vesakot. Paras koe-
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ruututulos on Etela-Ruotsista: 32 tn/ha/v (11). Kay

tanndn laajuisilla koekentilla (0.3 ha) on paasty sato

tasoon 18 tn/ha/v (12). 

Keskipohjanmaan korkeudella kRytanto voisi tavoitella 

aluksi 12 tannin keskimaar~ista hehtaarisatoa, noin 44 

kiintokuutiometria vuodessa (13). Tama sato sisaltaa 

7-kertaisesti sen energiamaadi.n mika kulutetaan pajuvil

j elmalla polttonesteena-tai muuna enerciana, eli energian 

panos-tuotossuhde on 1 : 7. 
Energian nettosatona tehoviljelyn hehtaarilta korjat

taisiin noin 110 GJ/v. Se vastaisi noin 5000 litraa 

kevytta polttooljya, hyvinkin omakotitalon vuotuista tar

vetta. 

EnerGian panos-tuotossuhde vai nettosato? 

Bioenergian - niin hakkeen, halon, oljen kuin turpeen

kin tuotannon avainkysymys on enerciatase: energian tuo

toksen on ylitettava energiapanokset. Energiametsatalou

dessa, olipa kysymyksessa metsatahteen keraily, vesamet

s~kasvatus tai energiaviljely, tase saadaan sentaan hel

posti positiiviseksi. 

Seka pienpuun keraily normaalimetsista etta vesametsa

kasvatus antavat sijoitetulle en e rciapanokselle roiman 

(noin 30:1) tuotoksen. Tehoviljelyssa tuotosten ja panes

ten suhde jaa sen sijaan vaatimattomammaksi (alle 10:1). 

Na.in laskien esimerkiksi e:1.ergiapuun keraily nayttaa pal

jon jarkevammalta toiminnalta kuin enerc;iapuun viljely. 

Tallainen laskutapa on kuitenkin vanhentunut. Eihan 

, ttimJ.n p:iivan viljanviljelyt-i.kaiin enaa mitata sen mukaan 

tuottaako kylvetty sicmen sata, kuusikymmenta vai kolme

kymmenta jyvaa. Bnergiamets~taloudessakin viljeli

jan saama ansio tulee maar:iytyrnaan mieluummin hehtaaril

ta lasketun nettosadon kuin panos-tuotossuhteen perusteel

la. 

Keskimaarn.inen Kannuksen metsi;hehtaari tuottaa netto

energiana myytavaksi tai poltettav~ksi oljytynnyrillisen 
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verran energiaa vuodessa, kun taas tehoviljelmalta voisi 

tayttaa puolikkaan (peravaunutonta) tankkiautoa. Ero on 

kolmikymmenkertainen. 

liehtaarisatojen merkitys kay viela selvemrnin ilmi 

pinta-alatarpeesta. Jos energiapuuhake tulisi olemaan 

Kannukseen rakennetun kaukolarnpokeskuksen ainut poltto

aine sen kaydessa taydella tehollaan, miltei koko Kannuk

sen nykyinen metsapinta-__ala (n. 28 0 00 ha) tarvittaisiin 

energiapuun kerti.ilyyn. Vaihtoehtoisesti tehoviljelyyn tar

vittaisiin vain kolmaskymmenesosa, 500-600 ha. 

Ener{';in.nuun viljely na~yviss1:i 

Energian nettosatojen vertailu suosii tehostettua luon

nonvarojen kayttoa; ener g ian hinnan edelleen noustessa 

suunta kay kohti energiaviljelya. Tahlin viittaavat myos 

korjuun (raha-) kustannukset. Tani:ian enerr:;iapuun hankin

takustannus on 60-70 mk/m 3 , kun taas viljelmalla voidaan 

patistti siita kolmannekseen, 20 mk/m 3 (14). 

Kerailyyn liittyy kuitenkin metsanhoidollinen sivuvai

kutus. Kun havupuutaimikot hoi d etaan ajnllaan ja roska

puu poistetaan, rnctstista saatavan arvopuun maar~ kasvaa. 

Picnpuun ja yleensa metsi:i. Ui '.r1tcen ker[i.ilylla on myos met

saa tervehdyttavh ja siistiva vai'.cutus. Lahoavassa hakkuu

tahteessa sikiavien tuhohycinteisten elintila kapenee, ry

teiJckoinen taimistonhoi tonakyma vj_istyy, ja kaikkinainen 

r,ietsan moninaiskaytto helpottuu. Energiapuun keraily 

luonnonmetsista onkin nhhtava metsanhoidon osana, metsan

hoitona joka maksaa itse itsens ti . 
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Taulukko 1. Pienpuun kerailyn energiatase. Esimerkkina 

Kannuksen kunta, 

7. 4 m3 /ha ( 2 ) • 

0. 7 m
3 /ha ( 15) . 

Toimenpide 

Kaato moottori
sahalla 

Kasaus kuorma
traktorilla 

Haketus palsta
hakkurilla 

Kuljetus hake
autolla 

Energiapanokset 
yhteensa 

Bruttoenergiasato 
GJ/ha/v 

BnerGian panos
tuotossuhde 

Nettoenergiasato 
GJ/ha/v 

jossa enerciapuuvaroja keskimaarin 

Vuosittain siita oletetaan hakattavan 

Enerciapanos 
QJ/ha/v 

0.0053 

0.0266 

0. 1 64 5 

0~0100 

0.2064 

5.7900 

1 : 28 

5.5836 

Selitys 

7.5 MJ/m 3 (16) 

3 8 MJ / m 
3 ( 1 6 ) 

2 3 5 J\'IJ / m 
3 ( 1 6 ) 

1 4 • 3 J':JJ / m 
3 ( 1 7 ) 

8. 27 GJ / m3 ( 3 ) 

3.56 % 
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Taulukko 2. Vesametsakasvatuksen energiatase. Esimerkki

na pohjois-pohjalainen koivikko, jota kasvatetaan 20 

vuoden kiertoajalla. Sen kuluessa hakepuuta tuotetaan 

yhteensa 150 rn3/ha (7.5 m3/ha/v)( 5 ). 

Toimenpide Energiapanos 
. GJ/ha/v 

Selitys 

Kaato moottori- 0.0398 5.3 MJ/rn 3 (18) 
sahalla 

Kasaus kuorma- 0.2325 31 I--1J /m3 ( 18) 
traktorilla 

Haketus palsta- 1 . 3 500 1 80 MJ / m 3 ( 1 8 ) 
hakkurilla 

Kuljetus hake- 0. 1 073 14. 3 MJ /m 3 ( 17) 
autolla 

Energiapanokset 1 . 7300 
yhteensa 

Bruttoenergiasato 62.0300 8. 27 GJ /m 3 ( 3 ) 
GJ/ha/v 

Energian panos- 1 . 36 2.79 % . 
tuotossuhde 

Nettoencrgiasato 60.3000 
GJ /ha/v 
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Taulukko 3. Energiapajuviljelman energiatase. ~ Esimerkki~ -
. ' . 

na Salix cv. "Aqua tica" vilj elma, j oka tuottaa runko .pui:i-

ta 12 tn/h~/v (kuiva-ainetta), eli 44 m3/ha/v (13). 

Toimenpide 

Traktori
polttoaine 
Lannoitus 
Pistokkaat 

Muut 

Viljely yhteensa 

Kaato moottori
sahalia 
Kasaus kuorma
traktorilla 

Haketus palsta
hakkurilla 
Kuljetus hake
autolla 

Korjuu yhteensa 

Ener[;iapanokset 
yhteensa 

Bruttoenergia
sa to GJ/ha/v 
Energian panos
tuotossuhde 

Nettoenergiasato 
GJ/ha/v 

Energiapanos 
GJ /ha/v · 

·s.s6o 

f2.280 
1.410 

0.100 

19 ·. 650 

0. 132 

1.056 

5.544 

0.629 

7. 361 

27 .011 

196.800 

1 : 7 

169.790 

Selitys 

( 1 9 )i 

( 20), 

,( 21) 

,(19) 

'! , ~ -~:r;,.~. 
I ... 

3 MJ /m3 (22) 

24 MJ/m3 (22) 

1 2 6 MJ / m3 ( 2 2 ) 

1 4 • 3 MJ / m 3 ( 1 7 ) 

1 6. 4 MJ /kg ( 3 ) 

13.7 ~0 


