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1 Puusta liimpOenergiaa l 
Suomen metsien vihrea aurinkokenno' sitoo ja varastoi itseen

sa vuosittain melkoisen maaran aurh1koenergiaa: jos puuston 
vuosikasvu poltettaisiin, lampoenergi~a saataisiin maara mika 
vastaa puolitoistakertaisesti oljyntuontiamme. Motta puuta tar-

Jatepuun ta.man paivan kor
juuketjussa isanta kaataa siirte
lykaatona ranteenvahvuista 
hiesko ivua, karsii oksat ja koko
aa rangat kasoihin ajouran var
teen. Rankojen kuivahdettua yli
vuotisiksi han hakettaa ne ja 
ajaa hakkeen navetan paahan ra
kentamaansa lampi:ikeskukseen . 
Keskimaii.rii.inen yhden miestyo
pai.vii.n energiasaalis, koko kor
juuketjua ajatellen, on puolen
kymmenta hakekuutiota, lampo
arvoltaan tuhannen polttooljylit
ran verran. 

Jii.tepuun keraily ei paljon 
energiaa haukkaa. Koko ketjuun 
kannolta uuniin kuluu vain noin 
5 prosenttia siita energiamaaras
ta mikii. saadaan hakkeena tal
teen. Yksi kerai.lyyn ja haketuk
seen sijoitettu energiapanos tuo 
siten 20-kertaisen ma.a.ran ener
giaa takaisin . 

Tahan saakka markkinattoma 
na metsaan maatumaan jaanees
ta tahteestii arvioidaan noin puo 
let olevan sellaista etta sen ke
raily on nykytekniikalla mahdol
lista. Tii.mii. puolikaskin sisiiltaa 
niin paljon energiaa etta se kor
vaisi viidenneksen oljyntuonti 
amme . , 

Vesametsista 
lisaa energiapuuta 

Kun vesovien, nopeakasvuis
ten lehtipuiden annetaan kasvaa 
lapipaasemattiimana tiheikkiina, 
paastaan yllattaviin kasvutulok
siin . Metsantutkimuslaitoksen 
vesametsakokeissa on mitattu 
monin verroin enemman kuuti
oita hehtaarilta kuin mihin pe 
rinteisessa metsanhoidossa on 
totuttu. 

Tiillaisia vesametsatiheiki:iitii 
on jo maassamme odottamassa 
haketustaan. Esimerkiksi 1960-
ja 1970-luvuilla toteutettu metsa
ojitus synnytti hieskoivupohei
kon yli puolelle miljoonalle suo
hehtaarille. Naiden tiheikoiden 
energiametsanhoitoa tutkitaan 
nyt uudelta pohjalta: kasvatus 
vesoina ehka hieman lannoit
taen, korjuu kokopuuna hak-

keeksi 10- 20 vuoden iassa, ja 
kannokko taas vesottumaan. 
Energiametsatoimikunta on eh 
dottanut varattavaksi vesamet 
sien kasvatukseen kaikkiaan 
750 000 hehtaarin pinta-alan. 

Pienpuustojemme korjuumah 
dollisuuksia hyodynnetiian ny
kyaan varsin vajaatehoisesti: 
maatilojen ja maaseudun oma
kotitalojen pienkayttiia lukuu
noftamatta hukkap uu ei tahdo 
ottaa tulta. Ammattimetsuria 
energiapuusavotta ei ole viela 
houkutellut. Ansiotason nousu 
ja pyrkimys pois raskaista tyii
vaiheista merkitsevat tanaan eh
dotonta koneellistamisen vaati
musta. Huomispaivan energi
apuuta ei ole vara kasitella yksin 
puin. 

Eroon yksin puin 
kerailysta 

Yksin puin korjatessa koko
puumenetelman tuottavuuden 
kohottaminen on rajoitettu, silla 
siirtelykaato on jo pitkalle kehit
tynyt tyiimenetelma ja metsa
kuljetuksissa kaytettavat kuor
matraktorit pitkaaikaisen kehit
tamistyiin hiomia varmatoimisia 
erikoiskoneita. ' 

Energiaksi kiiytettavii puu saa 
olla pienikokoista ja muuhun ja 
lostukseen kelpaamatonta; lam
piikeskuksen kattila ei piittaa 
rungon minimilapimitasta eika 
oksista jos hakkuri vain tekee 
tasaista jiilkea. Tama oli mieles
sa kun maassamme kaynnistet
tiin puskaharveste'rin suunnitte 
lu. 

Pallarin leikkuuhakkuri koea
jettiin Sitran lyhytkiertoprojek
tissa 1970-luvun puolivalissa. 
Uusin versio on testattu Metsan
tutl{imuslaitoksessa kaytanniin 
avohakkuualoilla, ja tyon tuotta
vuudesta on saatu 'viitteitii. Tiillii 
versiolla lampiikeskukseen toi 
mitetun hakkeen hinta on nous
sut yli 70 mk/m', siis viela yli 
kayvan hintatason. 

Kun vesametsiikasvatus liihtee 
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vitaan myos selluun, paperiin, lautaan, lastulevyyn ja moneen 
muuhun teollisuutemme tuotteeseen. Puunjalostus lohkaisee 
metsiemme vuosikasvusta noin 60 prosenttia, ja poltettavaksi 
jaavat vain pienikokoinen jatepuusto ja hakkuutahteet. 

Kolmimetriseksi kesassii veniihtiivii pajuviidakko muistuttaa sekii ulko
niioltaiin etta viljelyominaisuuksiltaan sokeriruokoa. 
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vauhtiin maassamme, nopeutuu 
myos vesakkoharvesterien ke
hittiiminen. Monelta muulta 
maa-ja metsiitalouden alalta lby
tyy esimerkkeja siita, etta oikea 
kone -oikeassa tehtavassa hank
kii aina hintansa . On odotetta
vissa ettii. vesakkoharvesterit 
loytii.viit tiensii. urakoitsijoiden 
tyokaluiksi , ja ettii puunkorjuun 
kustannus koko metsikko ker
ralla tulee putoamaan yksin 
puin kerii.ilyn kustannuksesta. 
Ken ta.ta epiiilee, tutustukoon 
turvetuotantoon , jossa 16 mar
kan irtokuutiohintaan on kyetty 
ojittamaan , raivaamaan ja tasaa
maan suo sekii. jyrsimii.ii.n, kii.ii.n
telemii.ii.n, karheamaan, siirtele
maan ja aumaamaan turve 
kuorma-autoilla ajettavan tien 
varteen. Lamposisii.ltoii. verraten 
hieskoivuhanke pitiiisi tuottaa 
vastaavaan latauspaikkaan hin
taan 37 mk / kiintokuutiometri. 

Energiapaju tulossa 

Pajun energiaviljelyn syntysa
nat maassamme lienee lausunut 
Daniel Lithander, joka julisti 
Turun Akatemiasta 7. heiniikuu
ta vuonna 17 53: "Kuinka helpos
ti vain piilia ja pajua viisaasti is
tuttamalla saataisikaan miltei 
kaikki se polttoa ine, rnikii. tarvi
taan" . .Tuo julistus ei kuitenkaan 
kii.ynnistiinyt pajun viljelya 
energiaksi. Paju pysyi maamie
hen vihollisena: kesyttomii.nii. 
ojapensaana joka ei uuvu kuok
kaan, viikatteeseen niittokonee
seen eika juuri vesakkomyrk
kyynkaan: 

Kun pajun energiaviljeltyii. ru
vettiin kehittii.miiiin nykyisessii. 
muodossaan 1970-luvun alku
puolella, koetoiminta alkoi mil
tei nollatasolta; ensimmiiiset ko
keiltavat pajulajitkin valittiin la
hes umpimii.hkii.ii.n. Vanhojen 
kori- ja vannepajujen tiedettiin 
kuitenkin olevan ojanvarsipaju
ja satoisampia. 

Eniten koeviljelty energiapaju 
on vuodesta 1973 lii.htien kokeil
tu jii.ttilii.ismii.inen vesipaju (Sa- · 
lix "Aquatica Gigantea"). Se on 
todennii.koisesti Tanskassa itses
tiiii.n syntynyt risteymii.paju, joka 
lbydettiin vannepajuksi 1940-

luvulla. 
Toinen nopeakasvuinen ko 

epaju on varsinainen kori - eli 
hamppupaju (Slix viminalis). 
Kotimaisen koriteollisuuden ty
rehdyttyii. se siiilyi pensasaita - ja 
koristepajuna maamme etelii.
rannikolla. Koripajulla on tii.llii. 
hetkella nimissaii.n viljellyn pa
jun kasvuennii.tys: 397 cm kanto
vesana viime kesii.n aikana . 

Hammentavaa 
metsataloutta 

Energiapajun viljelyii. on nyt 
kehitetty maassamme puolen
kymmentii. vuotta ja viljelytekni
set ongelmat on ratka istu. Ener 
giapajua kasvoi viime kesii.nii. 
runsaan 10 hehtaarin aluee lla, 
koeviljelmillii. eri puolilla maata, 
ja viljelmien pinta-ala nousee. 

Hii.mmentii.vin piirre energi 
apajun viljelyssii. on valtava kas
vatustiheys. Kun mii.nnyntaimis 
to istutetaan tiheyteen noin 2000 
tainta hehtaarille, energiapajulla 
liikutaan tasolla 50 000 pisto
kasta/hehtaari. Kun jokainen 
pistokkaasta syntynyt kasvi vie
Iii vesoo 5-10 kertaisesti leik
kuun jfilkeen, lopullinen runko
luku nousee vii.lille 200 000-
300 000 kpl/ha. Tii.llainen tiheik
ki:i ei muistuta enii.ii. meikii.lii.ista 
metsii.ii; kotimainen metsan
hoito-opas ei ole kasvatuksessa 
avuksi, vaan tiedot on hankitta
va muualta. 

Kolmimetriseksi kesii.ssii ve
nii.htii.vii. pajuviidakko muistut
taa sekii. ulkonii.oltii.ii.n, vilje ly
ominaisuuksiltaan ettii. sadon 
kii.yttotarkoitukseltaan erii.stii. 
toista energiakasvia, nimittii.in 
sokeriruokoa. Myos soker iruoko 
viljellii.ii.n pistokkaina riveihin, 
kasvatetaan lii.pipii.ii.semii.ttomii.n 
tiheii.nii. ja korjataan rankoi na. 
Kasvustokin uudistuu leikkuun 
jfilkeen vesomalla . Sokeriruokoa 
viljellii.ii.n tii.nii.ii.n Brasiliassa ben 
siiniii. korvaavan polttoalkoholin 
raaka-aineeksi. 

Sokeriruoko viljellii.ii.n, hoide
taan ja korjataan - ei yksin kap
palein kerii.ten - taysin koneelli
sesti istutuksesta sadon kulje
tukseen tehtaaseen ·. Tama.kin 
esikuva voi olla avuksi kun pa
Justa kesytetii.an energiakasvia. 
VELI POHJONEN 


