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Yhteyttiimisen alkamista ke
viiiillii saiitelee lampotila. Esimer
kiksi Keski-Suomessa havupuut 
yhteyttavat selvasti jo huhtikuun 
alussa, kun ilman lampotila koho
aa useiden paivien ajaksi nollan 
ylapuolelle. Lehtipuut aloittavat 
vasta useita viikkoja myohemmin 
lehtien puhjetessa . Yksivuotinen 
kannoista vesova energiametsii 
peittaa maan vasta kesakuun lo
pulla, minka jalkeen maksimaali
sen lehtipinta-alan kasvamiseen 
kuluu vielii useita viikkoja. Juuri 
tuotosiakson · myohainen alkami
nen on ongelma, kun sato korja
taan vuosittain . Keviiiin ja alkuke
siin suuret siiteilymiiiiriit jaiiviit 
hyodyntamatta . Muucamien pa
jukasvustoien tuotosjakso loppuu 
liihes yhtii myohiiiin kuin havu
puiden. 

Parempaan tehokkuuteen pyri
tiian sekakasvustoilla tai jalosta
malla sopivampia kasveja. Kum 
pikin keino on vaikea ja vaatii 
kasvuominaisuuksien tarkkaa cun
temista. Sekakasvusto on mielen
kiintoinen myos mahdollisen tu
horiskin pienenemisen takia. To
dennakoisesci suurimpaan cehok
kuuteen piiastiian viljeltiiessa se
kaisin useica laieia, joiden kasvu
rytmi on selvasti erilainen . 

Talloin voidaan viljellii myos 
sellaisia kasveja , jotka sitovat il
makehan typpea . Kun lisiiksi kas
vimassan poltosta syntynyt tuhka 
palautetaan kasvupaikalle, ei sys
teemiin tarvita muualta ravinteita 
ja ekologisen kierron periaace to
teutuu. 

YHTEISTYOLLA TULOKSIIN 
Energiapuun kasvattamisen, kor
juun ja kayton biologisia, talou
dellisia ja teknisia kysymyksia tut
kitaan samanaikaisesti monissa 
tutkimuslaitoksissa ja korkeakou
luissa. Suonenioen koeaseman 
metsanhoidon tutkimus on siten 
vain osa kokonaisuudesta . Tutki-

' mus on jatkossakin pyrittavii sai
lyttamaan vireana, ettei lapimur
to jollakin osa-alueella jaa vailli
naisesti hyodynnetyksi energia
metsiitutkimuksen kokonaisuu
dessa. Energiametsatutkimus 
edetkoon siren, ettii erilaiset on
gelmat innoitta1S1vat tutkijoita 
puhaltamaan yhteiseen puuhii
leen. D 
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Veli Pohjonen 

Energiaviljelyn 
haaste 
Suomen metsien vihrea aurinkopaneeli sitoo vuodessa melkoisen ener
giamaaran: jos niiden vuosikasvu poltettaisiin, saataisiin puolitoistaker
taisesti nykyista oljyntuontiamme vastaava maara energiaa. Mutta puu
ta tarvitsee myos teollisuus, joka lohkaisee noin 60 pros. vuosikasvusta. 
Energiantuotantoon jaa talloin vain hakkuutahde ja iatepuusto. Ener
giametsilla, viljelemalla peltomaisesti nopeakasvuisia puulajeja, pyri
taan tehostamaan aurinkoenergian talceenottoa. Energiametsien mah
dollisuuksista kirjoittaa Metsantutkimuslaitoksen Kannuksen koease
man tuckija Veli Pohjonen. 
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Pakettipellot. iotka luonnostaankin alkavat lykiitii pajua, sopisivat suurelta osin energian 
tuotantoon. 

Aurinko on ollut ihmiskunnan ta
loudellisen roiminnan ainut voi
manlahde liihes koko tunnetun 
hisroriallisen ajan . Pitkaan se tar
koitti vain kasvavaa puuta, johon 
aurinkoenergia oli kemiallisesti si
toutunut. Metsa onkin aurinko
energian luonnonmukainen vali
varasto. Miltei huomaamatcamme 
maamme metsapuut sitovat mel
koisia maaria auringon sateily
energiaa, vuosittain runsaat 700 
petaioulea (I peraioule = 101~ 

joulea), joka lampi:iarvoltaan vas
taa noin I 7 miljoonaa oljytonnia 

eli puolitoistakenaisesti nykyista 
oljymuontiamme, 

Puunjalostusteollisuus keittaa 
selluksi, sahaa tai muuten jalostaa 
metsiemme vuotuisesta kasvusta 
noin 60 pros. Loput 40 pros. on 
iaanyt kasvupaikalleen taimiston
perkausiatteena, latvuksina, oksi
na ja kantoina. 

Metsatahteen keraily hakkeena 
poltettavaksi on ensimmainen 
vaihe maassamme kaynnistynytta 
energiametsataloutta. Toisessa 
vaiheessa keriitaan luonnonvesak
koa - hieskoivua, harmaaleppaa, 
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haapaa ja pajua. Kolmas vaihe, 
energiaviljely, cahtaa culevaisuu
teen: valiraan mahdollisimman 
nopeakasvuiset energiakasvit voi
malliseen peltomaiseen kasvatuk
seen . 

YHTEYTI AMINEN 
VANGITSEE 
AURINGONS.A TEIL YA 
Kun auringonsateet osuvat kas
vien Iehdille, alkaa yksi elollisen 
Iuonnon tiirkeimmista ketjureak
tioista: yhteyttaminen eli focosyn
tees1. Lehtivihreahiukkaset 
muuncavat auringon sateet ensin 
pienenpieniksi sahkolatauksiksi, 
iotka pilkkovat vcsimokkyykja 
hapeksi ja vedyksi . 

Happi vapautuu ilmakehaan, 
korkeaenerginen vety antaa kas
ville kaytti:ivoiman hiilikctjujen 
rakennusryohon. Kasvi kasvaa ja 
auringon energiaa taltioicuu ke
mialliseksi energiaksi runkoon, 
oksiin , lchtiin ja juuriin. Puura 
poltettaessa kemiallinen energia 
vapaucuu lampocnergiana. 

Fotosymeesissa luonto kelpuut
caa sahkon ja vcdyn vain hetkelli
siksi valiruotteiksi. Sahkoa ei voi 

. varastoida, ja very on Iiian herk
kaa rajahtamaan . Elava luonto va
rastoi energian kemiallisecn si
dokseen josta energia ei karkaa. 

Maapallon kasvillisuus -metsar, 
pellot, suot- on kuin suuri aurin
kopaneeli, joka keraa auringon sa
teilya ja varastoi sen vihreyteensa. 
Kasveihin peruscuvan aurinko
kennon pysryttaminen on help
poa; kerran kylvettyna tai isruter
tuna kasvit rakentavat itse itsensa, 

ne myos huoltavar itsensa uudis
tamalla Iehvasroaan jarkuvasti. 

ENERGIAPUUN KERAILY 
Kannus oli koekumana, kun Met
santutkimuslaitos kehitti vuonna 
1979 energiapuun inventointi
mcnetelmia. Kannuksen metsista 
loytyi pienikokoista, teollisuudel
Ic kelpaamatonta cnergiapuura 
yhteensa 230 000 m3, keskimaarin 
noin 7. 5 m 3 metsahehtaarilta. 

Keskipohjanmaan oloissa kesra
va kaytto ei vaarantuisi, jos cner
giapuustosta hakattaisiin vuosit
tain 8-10 % . Nain Kannuksen 
keskiarvohehtaarilta voitaisiin ke
railla vuosittain o. 7 m3. 

Pienpuun keraily ei paljon 
cnergiaa kuluta. Tyypillisessa kor
juuketiussa metsuri kaataa kaato
kahvallisdla moottorisahallaan 
ranteenvahvuista hieskoivua. Te
Ieskooppipuomilla varustettu 
kuormarraktori keraa rangat oksi
necn kasoihin palsran syrjaan . 
Rankojen kuivahdettua ne hake
tetaan palstahakkurilla suoraan 
kuljerusauton Iavalle, ja hake aia
tetaan kunnallisecn lampokes
kukseen . 

Koko korjuukerjuun kannolta 
pesaan kuluu vain noin 3.6 pros. 
siita energiamaarasta, mika hak
keesta saadaan poltetruna. Yksi 
sijoitettu energiapanos antaa la
hes 30-kenaisen maaran energiaa 
takaisin. Energian nettosato saa
daan, kun hakesadon energia
maarasta vahcnnetaan picnpuun 
kerai!yyn, hakerukseen ja kulie
cuksecn kulunur cnergia. Kan
nuksen esimerkissa nettoenergia-

Jatepuun kayttii poltcoaineena siiastiiii tuonripolttoaineita tahdellisempiin tarkoituksiin. 
Kuvassa pienpuun korjuuta kotitalouskayttiiiin; haketettavaksi tarkoitettua puuta ei tar
vitse edes karsia. 
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satona saataisiin vuosittain 5 .6 gi
gajoulea (1 gigajoule = 1Q9jou
Iea) hehtaarilta eli yhden oljytyn
nyrin cnergiamaara. 

Tahan saakka metsaan jaanees
ta hakkuutahteesta arvioidaan va
iaa puolet, 2. 9 milj. oljytonnia 
(116 petaioulea) vastaavan ener
giamaaran, olevan sellaista, etta 
sen korjuu olisi nykytekniikalla 
mahdollista. 

ENERGIANVILJEL Y 
on oppi viljdykasveista ja -mene
telmista, joilla auringon sateily
energiaa sidoraan ja varastoidaan. 
Kasvilaiista ja kasvinosasta riippu
matta jokaisen, taysin kuivan kas
vimassakilon energiasisalto on Ia
hes vakio: noin 19 megajoulea (1 
megajoule = 106 joulea) di 42 
pros. raakaoljykilon energiasisal
losta . 

Energiapajun viljdya on tutkit
tu maassamme vuodesta 197 3. 
Heti alun pitaen kokeista saatiin 
lupaavia tuloksia; vuotuiset 
kuiva-ainesadot ovat vaihdelleet 
valilla 10-20 tonnia hehtaarilta. 
Energiapajun viljdytekniikka hal
litaan jo paapiineissaan, ia heh
taarin suuruusluokan koeviljelmat 
ovat perusteilla. 

Paiut ovat olleet lupaavimpia 
'pohioismaiseen energiaviljeiyyn 
sovdruvia kasveja. Paju on ollut 
tuottoisin viljelykokeissa. Poppe
lilta odotettiin alussa paljon, 
mutta sen maaperavaatimukset 
nayttavat olevan meille liian kor
kealla, lahes sokerijuurikkaan ta
solla. 

Energipajuja on tuotu maa
hamme kokeiltaviksi Tanskasta, 
Unkarista ja Siperiasta. Laajim
min on kokeiltu vesipajua. Muita 
samantapaisia, ns. kulttuuripaju
ja ovat koripaju ja muuan kori
paj uristeyma. 4 -H -kerholaiset 
ovat etsineet nopeakasvuisia luon 
nonpajuja jalostuksen lahtomate
riaaliksi . 

Pajun viljeiyyn soveltuvia maita 
olisivat maatalouden ylituotan
nolta liikenevat pellot , paketti
pdlot, peltoheitot, turvetuotan
nosta vapautuvat suonpohjat ja 
ravinceiset, muuren vaikeasti vil
jeltavat metsaojicusalueet. Ener
giametsatoimikunnan mietinnon 
mukaan energiaviljelmia culisi pe
rustaa maahamme vuoteen 2000 
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Ennen suuriminaisen energiaviljelyn aloittamista selviccciiiin encrgiametsicn kasvua ja 
vaikucuksia perusceellisesci sekii koekentilla ctta kasvihuoneiden asciakokeissa. 

mennessa yhteensa 550 000 heh
taaria. Tavoitteena on kahden 
miljoonan oljytonnin saastaminen 
(80 Petaioulea). 

TEHOVILJEL Y V AA TII 
ENERGIAPANOKSIA 
Yhden pajuhehtaarin viljelyssa on 
poltettava dieseloljya ja levitetta
va lannoitteita saman verran kuin 
nurmiviljelyssa. Energiaviljelmal
la kuluukin istutukseen, hoitoon, 
korjuuseen, haketukseen ja kulje
tukseen yli 100-kertaisesti energi
aa verrattuna vastaavan pienpuun 
kerailyyn ' keskimaaraiselta kan
nuslaiselta metsahehtaarilta. 

Viljelty energiapajukko kasvaa 
kuitenkin aivan toisdla nopeudel
la kuin luonnonmetsien vesakot. 
Paras koeruututulos on Etela
Ruotsista, 32 tonnia kuiva-ainet
ta hehtaarilta vuodessa. 0,3 ha:n 
laajuisella koekentalla on paasty 
18 kuiva-ainetonnin vuotuiseen 
hehtaarisatoon. · 

Keski-Suomen korkeudella voi-
SUOMEN LUONTO 6- 7 I MO 3,, . vsk. 

taisiin kaytannossa tavoitella aluk
si 12 kuiva-ainetonnin hehtaarisa
toa eli noin 44 kiintokuutiometria 
vuodessa. Tallainen sato sisaltaa 
seitsemankenaisesti sen energia
maaran, mika pajuviljelmilla ku
lutetaan polttonesteena tai muu
na energiana. Energian panos
tuorossuhde on vain 1: 7. Ener
gian nettosatona tehoviljellylta 
hehtaarilta korjattaisiin noin 170 
gigajoulea vuodessa. Se vastaisi 
noin 5 000 liuaa kevytta polttool
jya, parin omakotitalon vuotuista 
tarvetta. 

Kasvimassaenergian - n11n 
hakkeen, halon, oljen kuin tur
peenkin - tuotannon avainkysy-. . 
mys on energiatase: energ1an tuo-
toksen on ylitettava energian ku
lutus. Energiametsataloudessa, 
olipa kysymyksessa pienpuun ke
raily luonnonmetsista tai energi
aviljely, tama saavutetaan sentaan 
varsin helposti. 

Varsinkin energiapuun keraily 
luonnonmetsista antaa sijoitetulle 
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energiapanokselle roiman (noin 
30: 1) katteen. Tehoviljelyssa tuo
tosten ja panosten suhde iaa sen 
sijaan vaatimacromammaksi (alle 
10: 1). Nain laskien energiapuun 
keraily nayttaa paljon jarkevam
malta toiminnalta kuin energia 
puun viljely. 

Tallainen laskutapa on kuiten
kin vanhentunuc. Eihan taman 
paivan vilianviljelyakaan enaa mi
taca kucen Raamacun aikoihin sen 
mukaan tuottaako kylvetty sie
men sata, kuusikymmenta vai 
kolmekymmenta jyvaa, vaan vilje
lijan saama ansio maaraytyy pi
kemminkin hehtaarilta lasketun 
nettosadon kuin panos-tuocossuh 
teen perusteella . 

Kannuksen keskimaarainen 
metsahehtaari tuottaa nettoener
giana oljytynnyrillisen verran 
energiaa vuodessa, kun tehoviljel
man tuotos voisi tayttaa puolik
kaan peravaunutonta tankkiau
toa . Ero on kolmikymmenkercai
nen . 

Hehtaarisarojen merkitys kay 
viela selvemmin ilmi seuraavasta 
esimerkista. Jos puuhake tulisi 
olemaan Kannuksen kuntaan ra
kennetun kaukolampo~eskuksen 
ainut polttoaine sen kaydessa tiiy
della teholla , miltei koko kunnan 
nykyinen metsiipinta-ala (noin 
28 000 ha) tarvittaisiin energi
apuun keriiilyyn. Vaihtoehtoisesti 
tehoviljelyyn tarvittaisiin vain kol
maskymmenesosa eli 500-600 
ha . 

KOHTI ENERGIA VILJEL YA 
Energian nettosatojen vertailu ei 
kannusta pienpuun kerailyyn 
metsistii; energian hinnan edel
leen noustessa suunta kay kohti 
energiapuun viljelya . Tahan viit
taa myos muiden viljelyskasvien 
kehityshistoria: Sata vuotta sitten 
nurmiheinaa ei viljelty pelloillam
me ja karjanrehu keriittiin ranta
ja suoniityilta. Aikanaan heinaq 
ottamista viljelyskasviksi vastus
tettiin yhta tunneperaisesci kuin 
tanaan pajun viljelya. Kaikesta 
huolimatta lahes puolet peltoalas
t:amme on nykyaan nurmiviljelys
sa, vaikka karjanrehua riittaisi yha 
kerailtavaksi soilta, metsistii ja 
rannoilta . 

Kun luonnonvarojen kaytto 
siinyy kerailyasteelta viljelyyn eli 
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kulttuuriin, pinta-alaa kohti las
kettu taloudellinen tulos paranee . 
Nii.in kavi kun ihmistyovaltainen 
luonnonheinan keraily korvattiin 
tehokkaalla nurmiviljelyllii, jossa 
ovat apuna koneet ja tehokkaat 
tyomenetelmat. Tama kehicys on 
nahtavissa myos energiapuulla. 
Tanaan sen keraily luonnonmec
sista tulee maksamaan 60- 70 
mk/m 3. Energiaviljelmiillii arvel
laan paastiivan kolmannekseen, 
noin 20 mk/m 3. 
KESTAVAAN 
ENERGIAT ALOUTEEN 
Uusiutumattoman energian , ni 
menomaan oljyn, ylivoimainen 
halpuus 1950- ja 1960-luvuilla 
ohjasi yhteiskuntamme ia ela
mantapamme nykyiseen muot
tiinsa. Halvan oljyn aikakausi on 
kuitenkin pii.iittynyt. Lahitulevai
suudessa oljyn osuus lansimaiden 
energiakakusta on korvattava ta 
valla rai roisella. Kun nykyteknii
kan suomat parannukset raken
nusten eristamisessa ja muut yk
sinkertaiset energian saastotoimet 
on roceutettu, varreenotettavia ol
jyn korvaajia jaa vain kaksi: ydin
voima tai aurinko. Meidan on jo
ko hyvaksyttava ydinenergia kaik
kine ymparistoriskeineen tai kehi
tettiiva huokeat menetelmat au
rinkoenergian valjasramiseksi. 

Energiaviljelma on luonnon
mukainen tapa auringon energian 
sitomiseen. Vain kasvien avulla 
voidaan riinavan laaiat pinta-alat 
ottaa kayttoon . Kasvit ovat myos 
ratkaisu energian varastointiin. 

Biomassaan perustuva energia
talous on valtcamatta myos hajau
tettua, painvastoin kuin vaesto
keskuksiin rakcnnettavat hiili- tai 
ydinvoimalat . Energian tuotan 
non hajauttamincn ympari Suo
mea tuo myos uusia ansiomahdol 
lisuuksia viljelijoille. 

Luvassa on suomalaisen maise
man siistiytyminen. Miljoona 
hehtaaria hoidettuja energiaviljel
mia poistaa kulonvarisen ransty
neen pakettipeltomaiseman, ja ti
lalle saadaan jalken khtivihreaa. 
Energiapellot soveltunevat maa
laismaisemaan myos paremmin 
kuin iotkut muut uusiutuvan 
energian kerailymenetelmat, esi
merkiksi 200 kappaletta noin 100 
mecrin korkuisia suurruulimyllyja 
joka pitaiassii. □ 
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Hake py6rittaa 
tehdasta 
Kotimaisia energialiihteit:'i on - jos vesivoima katsotaan loppuun ra
kennetuksi - lahinna curve, jatepuu ja energiametsat. Turve on uusiu
tumaton luonnonvara, energiametsat antavat viela odottaa icseaan. 
Hakkuista, taimikoiden harvennuksista ja vesakoiden raivauksista saa
daan jatkuvasti jatepuuta, joka soveltuu hyvin teollisuuden kattiloihin. 
Jatepuun haketusta ja kayttoa lammon ja sahkon tuottamiseen on ko
keiltu pari vuotta Kajaanissa Kaiaani Oy:n tehtailla. 

Kaiaani Oy:n Kajaanin tehtaiden 
vuotu1sesca sahkonkulutuksesta 
tuottaa oma hoyryvoimalaitos kol
manneksen, samainen laitos tuot 
taa myos kaiken tuotannon tarvit
seman lammon. Hoyryvoimalai
tos rakennettiin aikoinaan 1950-
luvulia kivihiilellii ja tehtaiden 
omilla iatteilla toimivaksi. Ennen 
turpeen ja hakkeen kayttoonottoa 
polttoaineista oli keskimi!arin kol
mannes sulfaattiselluloosatehtaan 
iatelienta, kuudesosa kuorta , 8 
prosenttia oljya ja 43 prosemtia 
kivihiilta. 

Pari vuotta sitten suoritenujen 
uudistusten tarkoituksena oli kor
vata juuri kivihiili turpeella ja 
hakkeella ja nostaa laitoksen koti 
maisuusaste nain yli 90 prosentin . 
Uudistuksen jalkeen ainoa valtta- · 
ma ton tuomipolttoaine on oljy, 
iota laitoksessa tarvitaan edelleen 
tukiliekkina - maara vaihtelee 
niin vuodenajoista kuin kotimais
ten polttoaineiden saatavuudesta 
ia vaikkapa kosteudesta riippuen. 
Tavoitteena on jatkuva 95 prosen
tin kotimaisuusaste - paluu kivi
hiileen on kuitenkin jackuvasci 
mahdollinen. Turpeen ja hakkeen 
kiiyttoonotto edellytti vaiaan 30 
miljoonan markan investointeia 
uuniin ja kuljemskoneistoihin, 
siita valtio korvasi kolmanneksen. 

TURPEEN JA HAKKEEN 
polttoarvo on huomattavasti hei 
kompi kuin kivihiilella tai poltto
oljyllii. Tonni kivihiilta sisaltaa 

energiaa 25 gigajoulea, kuutio
mecri haketta 8 gigajoulea. Niin
pa turvetta ja haketta tarvitaan 
paljon: parhaassa capauksessa 
600 000 kuutiota haketta tai 
650 000 kuuciota turvetta vuodes
sa. Silla korvacaan ulkomaisca 
hiilta 210 ooo tonnia, tai oljya 
130 000 tn. 

Toistaiseksi turvetta poltctaan 
enemman kuin haketta, mucta 
hakkccn maara nousce korjuumc
netelmien kehittyessa . Hakctuk
sccn' mcncva puuaincs saadaan 
caimikoista ja hakkuualueilta. 
Kantoia kaytctaan viela vahan, 
mutta metsamiehet ovat niistii ko
vasti kiinnostuncita. Hakctuksccn 
kelpaa kaikki pienpuu, ioskin leh
tipuu on paremman polttoarvon
sa vuoksi suositumpaa . 

VESAKOTJA 
HAKKUUT AHTEET 
ENERGIAKSI 
Edullisin raaka-ainelahde on riu
kuasteelle ehcinyt taimikko, iossa 
ci olc vicla tehty harvennustoica. 
Puuaineksen keruu ja kasittely ta
pahtuu kolmessa vaiheessa. Hak
kuumies avaa taimikkoon ajourat 
30 mctrin valein ja harvcntaa 
puuston moottorisahalla ia keraii 
nc karsimatta nipuiksi . Perassa tu
leva mecsarraktori kourii nipuc 
mukaansa ja kulicttaa ne maan
tien varressa odottavalle siirrettii
vallc hakkurille. Hakkurista puru 
lentaa suoraan kuorma-auton la
vallc ia matkaa siita cdclleen tch-
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