
Viela 1970-Juvun alkupuolella vihrei
den kasvien Jarjoaminen ensimmaisen 
oljykriisin ja)keiseen energiakeskuste
luun leimatt •n haihatteluksi tai aina· 
kin vahapat ·seksi napertelyksi ydin
voiman ja ki iihiilen rinnalla. Halon ja 
hakkeen usk ttiin jo poistuneen nyky
aikaan sopi attomina lammonUihtei
na. Ensimm iset energiapajukokeet-
kin kayn istettiin maassamme . 
1970-luvun ussa sammutetuin lyh-
dyin. 

1980-luvulla tila111e on 
muuttunut. Eniiii ei ijymiih· 
detii sellaisille lasij elmille 
kuin "maapallon !wsvilli
suus sitoo vuosittain ILseen· 
sii auringon energiaa kym· 
menkertaise sli sen tniiiiriin 
mitii ihmiskunta nyt polttaa 
oljynii. maakaasuna j j kivi
hiilenii" tai · ·suomen met · 
sien vuo t uinen kasvu vast aa 
- energiana - puoljt oist a· 
kertaisesti vuot ui sta . tiljyn· 
tuontiamm e". 

Suomessa metsiipui ta ru· 
vettiin 1970-luvun lonussa 

• energiarika s vety ot eta an 
kiiyttiivoimaksi hiilikeLjujen 
rakennustyiihon. 

Kasvi kasvaa , j ~ lopputu· 
loksena saamme auringon 
energian siiiliittynii kemialli· 
seksi energiaksi kasvin run· 
koon, oksiin, lehtiin ja juu· 
riin. Kun halko tai hake sv
tyt eLiiii.n palam aan , kemialli · 
nen energ ia va pautuu lam· 
piinii kuum entamaan sau
nan kiua sta tai lii.mpokes
kuks en kattil aa. 

Kannattaa panna merkille 
et.t_ii_ lgisvi eli luol1J;o kyllii 

"Jalostettu energiapaju on kasvamassa sa• 
toisimmaksi viljelyskasviksemme. Kuvan 

Keskiviikko, 7. tammikuuta D 

viljelmii Haapaveden Piipsannevalta kesiil
lii 1980" . 
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1970-luvun alussa sammutetuin lyh
dyin. 

1980-luv\llla tilanne on 
muuttunut. Ena.ii ei hymiih
detii sellaisille laskelmiile 
kuin "maapallon kasvilli-

• • • r 
suus s1too vuos1ttam ~tseen· 
sii auringon energiaa kym· 
menkertaisesti sen n)aiiriin 
mitii ihmiskunta nyt polttaa 
oljynii. maakaasuna j~ kivi
hiilenii" tai "Suomen met· 
sien vuotuinen kasvu ',(astaa 
- energiana - puolitoista· 
kertaisesti vuotuista oljyn· 
tuontiamme". 

Suomessa metsiipuit.a ru• 
vettiin 1970-luvun lopussa 
tutkimaan auringon ener
gian valivarastona. Enevgi· 
ametsiitutkimus anneLtiin 
Metsiintutkimuslaitok :-l'n 
tehtiiviiksi. Kotimninen 
polttohake aloitti pal uutai· 
paleensa maatiloille ja lam· 
pokeskuksiin. 

Oivallinen 
fotosynteesi 

Kun auringon valo o;mu 
eliiviin kasvin vihreaiin leh
teen. ktiynnistyy eras ♦lolli
sen luonnon tiirkeimpia ket· 
jureaktioita: hiilen yht Py}tii
minen eli fotosyntee si.1 1/\u· 
ringon valo vastaanot dtaan 
lehtivihreiihiukkasten , 
mutkaisiin kalvoihjn. 
muocloilluv11t.~,.t,a.· ·· nakil t~· ~ii
man valtavimman am 1i.ko
kennon: on laskett u ' eLtii 
maapallbn kasvill ifiltlJ. au• 
ringon siiteit ii keriaava 
pint,a-ala vastaa f,O-k~rtai-
sesti maapallon 
pinta-alaa. 

Leh ti vihreah, 111, k, 1~111 
muuntav at m1n11i;i111 :,Jtt1•1·1 
ensin pir1w1q111•111i<·,i s~hlm 
latauk sikH1, 1111 Im iil.t.1•11 
pilkkovut klisrn1 11111rjllua11 
imemuu ,·"tta hap,•k•,1 ,1u v1• 
dyksi. 11 appi. virtaa p\l}lLua· 
na ilmakehaan, kun t taas 

• energiarikas vety otetaan 
kiiyttovoimaksi hiiliketjujen 
rakennustyohon. 

Kasvi kasvaa, j,i lopputu· 
loksena saamme auringon 
energian siiilottynii kemialli· 
seksi energiaksi kasvin run· 
koon, oksiin, lehtiin ja juu· 
riin. Kun halko tai hake sv
tytetiiiin palamaan, kemialii
nen energia vapautuu liim· 
ponii kuumentamaan sau· 
nan kiuasla Lai liimpiikes
kuksen kattilaa. 

Kannattaa panna merkille 
ettii kasvi eli luonto kyllii 
kiiyttiiii seka siihkoii ettii 
vrty,i Pn1'i'i(iatal1111Cll'Hsu11n 
Ku111piki11 1111YI II k1•lpi111 l1111 

tenkin va111 \'a lil 111111,,,,lwi 
Sahkoa ku11 1•1 vrn v111 n:it 111 
da, ja vol.v l ;111s vlul1•:1~a h,1 
pen kanssa 011 liian lwrld,1111 
riijahta maan. Ela vu l11011111 
varastoi e1wrgiaa vain kl'1111 
al\iseen sidokseen. mislu 
energia ei karkaa . 

Energia
metsatalous 

Maapallon rnetsiit rnuo· 
dostavat luonnon oman au· 
rinkovoimalan. Keinotekoi
sista laitoksista poiketen 
metsiin energialaitos on 
helppo pystyttiiii. Puuthan 
py stytliivul iLHe ii ~,•11sil. 
kun ne kerran kylvetiiiin Lai 
istutetaan. 

Puunj a lostust eollisuus 
keiLtaii selluksi. sahaa tai 
muuten jalostaa ml'tsiemme 
1·1101 uis<•st a kasvusta fiO 
prn~1•nt t 111. I ,11pp11 10 pro 
1·11I I Iii 1111 lilil 11\'I 1lillhi11 
111hl"1 1111 I llflillk11ll1•1•11 la, 

l111i1111;1a11 1,, 11111~11111pt>rkaus
pu111111, lat vuksinu, ohina ju 
ku11toi11u. 

'l'amiin metsii.Lahteen kor· 
jaaminen pollettavaksi hak
keena on ensimmiiinen vaihe 

"Jalostettu energiapaju on kasvamassa sa
toisimmaksi viljelyskasviksemme, Kuvan 

viljelma Haapaveden Piipsannevalta ke!!al• 
la 1980". 

1111 Iii 'i'lll lll l lll _l kii 1'1111 i•:1 VII VI I :'1 
t'llt'rJ'.1.11111'1 '.,ii .d,111I t11,. 'I fll 
111111 v,1d11• lrn1,v1111 l11n11111111 
1,·111tldwi1 h11111'1niv1111. hM 
1illlill1•pp11,1, h,111p11:i. JIii 11111 
l\1il11111•, v11ilw 1•111•1i,:11l\·il11•lv 
I 11 ht 1111 I 11l,•v1111suut 1•1·11. Vali 
t11a11 11wh<lollisimnurn nopl'· 
akusvuinen puulaji ja kasva· 
tctaan sitii voimallisin, pel
toviljelyii muistuttavin me· 
netelmin. 

Pienpuuta 
pesaan 

Tyypillinen pienpuun kor· 
juuketju alkaa isiinniin sa· 
votoidessa raivaussahalla 
tui ka0Lolwhv111li~1•llu 1110111 
torisahalla ranteenvahvuis
ta rankakoivua. Rankojen 
kuivahdettua hiin hakettaa 
ne pienhakkurillaan traklo• 
rin . periikiirryyn, ja ajaa 
hakkt>en navetan piiiihiin ra· 
kl'nlumaansa liimpokeskuk• 
H1•P11. Yhdc•n miestyopiiivan 
saaliH, suoluisissa oloissa 
puolenkymmenta hakekuu 
tiota, vastaa liimpoarvol 
taan yhtii polttooljytonnia . 

Pienpuuta kyllii riitlau 
luonnonmetsissiimme mutta 
sen kokoarninen Iaajoilta 

1•111·1 ~i11p1111 kn•11·i11i l1111n11w 
111111111• ktiil ,11ild11 I ii11'1ldt1l 

1111, p5i11!l'rl<ik~i !11'11011 l11ila 
111:ilL,, IIH'I i;:11111t ot.11•11 V,11'1'1'1 

l.1 !ill rt1lt1!\'lill11. 01il1•I ulla 
suollu. 

V esametsan
hoito 

Metsiintutkimuslailos 
mittaa osana energiametsa· 
tutkimuksiaan rnvos vesa· 
syntyisten tiheik.kometsien 
kasvua. Kun viiden metrin 
mittaista, kvmrnenvuotiasta 
hieskoivuvesakkoa kasvaa 
todella taaiassa, vii ii0 000 
n111lw11 h,,h I u,11 ii'i.1. 111111 
tiiiin vlliittaviin kasvuihin. 
Tiillai~en luonnonpoheikko 
tuottaa vuodessa biomassaa 
saman verran kuin viljelty, 
hvva heiniimaa: 6-7 kuiva
ainetonnia hehtaarilta. Kiin· 
tokuutioina mitaten parhaat 
kol'Hiul oval kusvutWPl nnin 
I ,, Ill ·1i11 \' 

l.u1111l111a1111 ·,111I v111·111l 
1•111'rg1111111•t •,nl d1l.1·drn1I ii 1111 
10 mu,i,1,;;11111111· od111 I 1111111·;~11 
ll/lkl't1Jsta1111. l·:s i1111'rkil,!;i 
1960· ja l!l70-luvuilla 111aas· 
samme toteutettu soiden 

1111•t~aopl II ~ ·,11111,vt Ii lllll 11 
yli p1111ll'II" 111il1001111!11• lwh 
t u11rilll' 'l'ih,•ilw11l1•11 vdina· 
h11, :,;11tt 1111 l111h1111111111a1I;,. 

Na 1d1•11 \ l'~akoid!'l1 energi
anll't H1111hoit II Loisi uuden 
111ihto1•hdon metsiitalou· 
(l'l'ITIIJll': metsikon kasvatus 
Vl'soi11a. korjuu kokopuuna 
hukkeeksi 10-20 vuoden 
iassii, ja kannokko taas ve· 
sotturnaan. Energiametsii· 
toimikunta on ehdottanut 
varattavaksi 750 000 heh· 
taarin pinta-alaa vesametsii-

. kasvatukseen. 

Hyotypajua · 
paket tip el toon 

Kun valittuja, nopeakas• 
vuisia pajuja on viljelty 
vanhoilla peltomailla on 
pa.ii.sty hiirnmasty ttiiviin 
kasvutuloksiin. Jalo stetlu 
energiapaj u on kasvama ssa 
hvviiii vauhtia satoisimltlak· 
si viljelyskasviksemme. 

Energiapajuja on tuotu 
1na11hamt11(' kokei'ltaviksi 
' l'.111,~k;iHI 11, ltuot sista , Un· 

Jatkuu ~ivulla 4 • 



lrld!@E(♦ 
karisLa ia Nl•uvosLoliiLo~L;i 
(SipcriusLal. Nopeakasvuisia 
pajujn on lo.vL_vnvL 111.vos ko· 
Limaasta . muun muassa Ou· 
luri yliopi~t.on kasvilieLeelli
scstii puut.urhusLa. 

Encrgiapnjun vilje lya on 
tuLkiltu muassamme \·uo· 
desla 197:J, IIPLi alun pita.en 
kokeislu !-!Uul.iin lupaavia Lu
loksia; vuotui seL kuiva-ainc· 
sadol ovuL vuihdcllccL viilil
lii 10-W Ln,ha. Energiapa· 
jun viljr l_\'I 1•l<niikka halli
u.u111 jo pa11piirLcin ju heh
taaricn suuruu sluokkaa ole
\·at koker l ovnl meneilliiiin. 

Paj un cner·giu vilj el~'yn so
velLuvia muitu olisival pa
keltipelloL, JH'ILoheiLoL. tur
vctuoLanno~t u vapautuvat 
suonpohjal ju ravinLciset 
muuLcn vuik1•11:,Li viljclLiiviit 
mctsa oj iLus11 h1ret. Energi
amcLsat.oirnilwnta on ehdol· . 
tanut ettu l tillaisia alucita 
Lulisi su;;Lt11u oncrgiavi lje
lvvn mnussn mme vuoteen 
2000 mcnnt•ssu vhteensa 
550 000 hchLauriu. · 

Luvassa 011 suomalaisen 
maiseman siisLivLvminen, 
vastaah an Luo pin.La:ala esi
merkii<si viidt•sosaa nvi<vi
seslii pello~lusw rnme. ·,Joko 
kulonvarinen , runst:vnyl pa
keltipcltomai sema viinwin
kin poistuu muascudultum
me, ja Lilallu saudaan jiillcen 
lehtivihrciiii'~ 

Uusia 
mahdollisuuksia 
muatiloille 

l•:11t•ri:i11m1•l salalous un 
kot i11111i1H·11. kt•sluva. tun·ul · 
11111•11 in l11onlou hoiLava La· 
p11 v11l,1;11L11a riippuvuultam-
11w oli_v,111. lliomas suan pe
r u~tuvu t'llergiaLalous on 
111,v1111 Vll Illa ma LUi haja uleL-
11111, p1ti1wastoin kuin Vii l's· 
lok1•Hkuk~ii11 rakcnneLLavaL 
hi iii I ui vdinvoimalaL' 

IJu·,i ;,,wrgia-aikakau si on 
111vw, l111uste maamme maa
t1i'loudt•lle. silla poltloain l'en 
t 11otnnto on parhaillaan viri
tl lll llHHU muati lojcn uudcksi 
v11il11,111 . .J1doksi. M vvtiiviiks i 
l 1111•0 hake joko ~ctsatiih 
Ll't~la, koivunvcsakosta Lai 
cnorr,-iupujusla hakctettuna. 

1•;1wrl{iupuun hankinLa-
1(111.l 111111t1kscn Lakia suun ta 
l<n_v lrnhti energiavi ljelyii. 
T11111n lulcc avaamaun uusia 
t,vnt ilnisuuksia muascudulle. 
l,111,l\1•luun, cLLii 2- 3 muali
l1111 1,11isi LoimeenLulonsa ai· 
11t1 I 00 hehlaarin cnergiavil
jflmi u kohLi. Jo~ cncrgi
uml'LHb Loimikunnan ehdol us 
- 550 000 hehLaaria viljel
miu vuosisadan loppuun 
mcnncssu - Lotcutui si. se 
Licttiisi Lvdmaala noin 
15 000 1110,;Lilalle. 


