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Energiametsatutkimus ja Lappi 

ENERGIAMETSATUTKIMUS JA LAPPI 

Energiarnetsa on oppi nopeakasvuisesta lehti
pui sta energ iantuotannos sa . Energiametsiksi 
kutsutaan seka luontai sesti syntyneita etta varta 

kiertoviljelynii ruvettiin tutkimaan maassamme 
1970-luvun alussa. Ensimmaiset varsinaiset kent 
tiikokeet peru stettiin vuonna 1973 Lapin koe 
as emalle Rovaniernen rnaalaiskuntaan. Niiistii 
alustavista kokeista saatiin heti hlimmlistyttlivili 

vasten viljeltyjii lehtipuuti heikoitii. Energiapuu 
· 11 · k'k • · h 1 .. t . k . tuloksia . Napa piirillli, muokatulla ja lannoitetulla vo1 o a estmer 1 s1 paJu, aapa, eppa at 01vu. . . 
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h k' rt 'k saraturvepe llolla kasvatettu , ptstokkama maahan 

nerg1ame.tsa a asvatetaan vam y yt 1e oa1 a: . . . . . ... .. .... 
alle 20 vuotta, ja kasvusto uudistuu kantove- pt~tetty_ paJukko _tuotti Jo e~Simmatsen~ kesan~ 

soista. Energiarnetsan sato voidaa n kayttaa 
hakkeena joko sellaisenaan llimmitykseen tai 
hake voidaan jalostaa edelleen muiksi energian 
muodoiksi. 

Luontaisesti syntyneita pajutiheiktiita, joita 
voitaisiin siis kayttaa energia metsinli on Lapin 
laanissli runsaasti muun rnua ssa Periirneren 
rannikkov ytihykkeellii ja jokien varsilla. Pajukko 
kasvaa yleensli hyllityllli pellolla tai entisellli 
luonnonniityll ii. Maaperiiltiiiin niimii alueet ovat 
viljavia, usein keviiisten tulvavesien vaiv aami a. 
Tulvaa parhaiten kestiiviina puuha paju on val 
lannut niimli nykyisin joutomaiksi luettavat ran
tarnaat. 

Etii iimpiinii tulvalle alttiista rantavyohykkeestli 
lehtipuutiheikko on yleensli hieskouvua. Hies-
koivikko voidaa hoitaa kasvamaan polttopuuta 
(halkoa) tai paperipuuta. mutta engergiasato on 
suurempi , jos tiheikko voidaan korjata harventa
ma tto mana , rangat karsimattomina. 

Hieskoivu on vallannut myos man ia mlinnyn
viljelyalueita. Ei liene kuitenkaan paikallaan 
puolustaa epiionnistunutta , hieskoivuttunutta 
miinnynviljelyli energiametsliaatteella, vaan 
mannyn taimisto on pyrittiivii vapauttamaan hies 
koivusta normaalilla tehostetulla taimikon
hoidolla . 

ENERGIAMETSAN 
LAPISSA 

KASV ATUSKOKEET 

Energiametslin kasvat usta metsii.puiden lyhyt-

kmva-ametta yh 10 tonma hehtaana kohtt 
laskett una. 

Ensirnmaisessli kokeessa tutkittiin istutus 
tihe yden va ikutus ta eri puulajeilla . Hybridi
haapaan, harmaaleppaan ja paikalliseen kiilto
lehtipajuun verrattuna vanha koripajulaji, vesi 
paju (Salix cv. Aquatica) kasvoi ylivoimaisesti 
parhaiten. 

Istutustiheydesta huomattiin pliiislilintti: tiheli 
istutus takaa suuren sadon. Vesipajun mitattiin 
kasvavan jo ensimmliisenli kesiinii lyijykyniin 
m ittaisesta pisto kkaasta toista metrili pitkliksi 
haaraantumattomaks i vesaksi. kun pistokkaat 
pistettiin turpeeseen vain 25 cm:n vlilein. 
Niiin suur i kasvutiheys pystyi myos tukahdutta
maan heiniin kasvun , mikli on ollut ongeli'na 
peltojen metsit yksessli. 

Vuonna 1974 Lapin koeasemalle perustettiin 
toinen, pinta-al altaan laajempi koe, jossa tutkit 
tiin lann oituksen vaikutusta vesipajuun. Sato 
tasoksi saatiin jiilleen runsaat 10 tonnia / ha. 
Lannoitus, joka vastas i koeasemalla kiiytettiiviiii 
sa iltirehunurmien keviitlannoitusta, nosti vesipa 
jun kuiva-ainesatoa noin 25 prosentilla. 

MYOHEMMAT KOKEET 

Laajempia ja perusteellisempia energiametsan 
kasvatuskokeita on tehty viime vuosina sekli 
Ruotsissa ettii Suomessa. Kuiva-ainesadot ovat 
olleet jatkuvasti 10-20 tonnia hehtaaria ja vuotta 
kohti. On laskettu, ettii energiametsii.n viljelyyn 
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ja kasvatukseen kaytetyt energiapanokset 
(auringon energiaa lukuunottamatta) ovat olleet 
vain 10 prosenttia tuotetusta energiasadosta. 

Naissa ensimmaisissa energiametsan kasva
tuskokeissa on paasty Lappia myi:iten vuotuisiin 
kasvuihin, joihin perinteisessa metsataloudessa 
ei olla totuttu. Vuotuiset sadot ovat olleet 
ainakin yhta suuria, yleensa suurempiakin , 
kuin rnita saadaan voimaperaisesti viljeltyjen 
nurmien kenttakokeista. Energiametsan kasvatus 
rn uistuttaakin tehokkaine viljelymenetelmineen 
ja suurine kasvatustiheyksineen enemman perin
teista kasvinviljelya kuin metsanviljelya. Tut
kimuksen kannalta tama merkitsee sita, etta on 
syntynyt uusi energiatutkimuksen ala maatalous
tieteiden ja metsatieteiden valimaastoon. 

LAPIN OSUUS ENERGIAMETSIEN TUTKI
MUKSISSA 

Energiametsakokeita jatketaan nykyisin useil
la metsantutkimuslaitoksen koeasemilla. Tutki
m ukset ovat edelleen alkuvaiheessa. Edell a 
mainittua nopeakasvuista vesipajua rasittaa 
sen huono talvenkestavyys. Nyt olisi tarkeaa 
; 3ytaa Pohjois-Suomen talveen karaistuneita, 
mutta samalla nopeakasvuisia pajulajeja. 

Lapin laanin suurten jokien vesottuneet ranta
m aat ja suistoalueet kasvavat nykyisellaan 
1· paavia pajulajeja , joita tullaan kayttamaan 
_·nergiametsiitutkimusten liihtomateriaalina. Par
hait a ovat runkomaiset halavat ja raidat seka 
helposti juurtuva jokipaju. Jokipaju on alkuaan 

Kuva 1. Jokipaju (Salix triandra) on eras lupaa- Fig. 1. The river wil)ow (Salix triandra) is one of 
via Lapin talvea kestiivia energiapajulajeja. Ku- the promising species of energy willow able to 
vassa viljelmii ensimmiiisen kasvukauden jiilkeen withstand the Lappish winter. In the figure a cul
Kannuksen koeasemalla. tivated area after the first growing season at the 

Kannus field station. 
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siperialainen pajulaji, joka on jiiiikauden jiilkeen 
kulkeutunut muun muassa Kemijoen suiston 
harvinaisuudeksi. 

L.AHDELUETTELO 

Kun energiametsien kasvatus piiiisee kokeilu
asteelta kiiytiintoon, ajatuksella on mahdolli
suuksia myos Lapin liiiinissii. Ovathan esi 
merkiksi pajut sopeutuneet arktiseen ilmastoon 
ha vupuita paremmin (pajun levinneisyysraja · ei 
leikkaa maatamme). Jo olemassa olevien lehti
puuvesakoiden elinvoimaisuus viittaa myos sii
hen, ettii ainakin Lapin liiiinin eteliiosat tulevat 
kuulumaan energiametsien viljelyalueeseen. 

Kuva 2. Pajukin kasvaa joskus hyviirunkoiseksi 
puuksi. Tiimii halava (Salix pentandra) kasvaa 
Kemijoen suistossa. Energiapajun kasvatuksessa 
tavoitellaan kuitenkin runkomuodon sijasta vain 
biomassaa. 

Fig. 2. Some local clones have surprisingly good 
form. This is a clone of Salix pentandra growing 
in the delta of Kemijoki-river. The age is about 
15 years. However, in energy willow growing we 
are more interested in biomass than in a good 
form. 
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SUMMARY: 

ENERGY FORESTRY RESEARCH IN LAP
LAND 

Energy forestry is a discipline involving 
fast-growing deciduous trees cultivated for 
energy production. The energy tree species in 
Finland can belong either to willows, poplars. 
alders. or birches. A short rotation cycle, 
under 20 years. is practiced. The energy tree 
crop is either burned as chips. or processed 
further into some other form of energy. The 
first Finnish ener_gy forestry experiments were 
carried out in Lapland in 1973. Promising 
results were obtainded at once . A Danish 
will0w clone, Salix cv. "Aquatica", produced in 
the latitude of Arctic Circle a dry matter 
yield of over 10 tons/ha already during the 
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first summer. This willow clone was also 
superior to a local willow (Salix phylicifolia) 
and to hybrind poplar and alder. The high 
yield level has been maintained in 
subsequent experiments. The low winter 
hardiness of S. cv. "Aquatica", however, 
restricts the suitable growing area to the 
very southern parts of Finnish Lapland. 
The present energy forestry research aims at 
finding more suitable willow clones as regards 
both growth potential and winter hardiness. 
Some Siberian clones have shown promise. 
When the concept of energy forestry is trans
ferred from experiments to practice, the idea 
seems to have potential also in Lapland. 
The growth vigour of the indigenous willow 
species as compared to other trees here 
is a sign of this. 


