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M aa- ja metsiit. tri Veli Pohjonen: 

Ene 
useit: 

iametsiitalous tarjoaa 
vaihtoehtoja 

I 

Energiametsiitalous on kotimainen, kestiivii, turvallinen ja 
· luontoa hoitava tapa viihentiiii riippuvuuttamme tuontioljys
tii. Puuhun tukeutuva energiatalous on myos viilttiimiittii ha
jautettua, piiinvastoin kuin asutuskeskuksiin tai rannikolle 
pystytetyt jattivoirnalat. Tama rnerkitsee haastetta ja sarnalla 

Pienpuuta 
pesaiin 

Tyypillinen pienpuun korjuu
ketju .alkaa isiinniin savotoidessa 
raivaussahalla tai kaatokahvalli
sella moottorisahalla ranteenvah 
vuista rankakoivua. Rankojen 
kuivahdettua hiin hakettaa ne 
pienhakkurillaan traktorin perii
kiirryyn, ja ajaa hakkeen navetan 
piiiihiin rakentamaansa liimpo
keskukseen. Yhden miestyopiii
viin saalis, suotuisissa oloissa 
puoleRkymmentii hakekuutiota, 
vastaa liimpoarvoltaan yhtii polt
tooljytonnia. 

Metsiitiihteen keriiily poltetta
vaksi hakkeena on ensimmiiinen, 
jo kiiynnistynyt energiametsiita- · 
louden vaihe. Tiihiin saakka 
markkinoima ttomana metsiiiin 
maatuneesta hukkapuusta arvi
oi<laan noin puolet olevan sellais-
t 11 1'11 ii '\1111 kNiiily on nykyteknii 

lupausta maamme maatilataloudelle, sillii polttoaineen tuo
tanto hajautuu juuri maatiloille. Myytiiviiksi tulee hake joko 
metsiitahteestii, koivunvesakosta tai energiapajusta haketet
tuna. 

suoniityiltii. Aikanaan heiniin ot
tamista viljelyskasviksi vastus
tettiiri ankarasti, ehkiipii samaan 
tapaan kuin tiiniiiin pajun vilje
lyii. "Kun emme ole heiniiii oppi
neet syomiiiin, emme sitii myos
kiiiin viljelemiiiin rupea", sanot
tiin. Kaikesta huolimatta noin 40 
prosenttia peltoalastamme on ta

} niiiin nurmiviljelyssii, vaikka kar
janrehua riittiiisi edelleen keriiil
tiiviiksi soil ta, niityiltii ja rannoil
ta. 

Taloudellinen tulos saneli ke
hityksen suunnan,'kun ihmistyo
valtainen luonnonheinan keriiily 
korvattiin tehokkaalla nurmivil
jelyllii jossa on apuna · koneet ja 
kehittyneet tyomenetelmiit. Niiin 
voi kiiydii myos energiapuulla: 
tavalla tai toisella yksin puin ke
riiilystii olisi" piiiistiivii viihiitoi
sempiin ja tehokkaampiin mene
telmiin. 

Pinta-alaa 
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tottiivii ja nii!I 
1•1 t ii vii hyviiksl 

' lliHlllHil't. Sitij 
tHlw1t,uw. Toi 
-autoliiton pel 
verran uihetta 
kkiin muutok 
· on niidcn vai 
tarkoin tutkia 
eillii ole vara 
in, joista vois 

i:imyyttii ja ta 
pioita. 

11jat epiiileviit, 
~an siihen voi
fiviit. Heidiin 
~ta on kt•inote
a taitavnu jat-

tiihiinaH t ittelle 

~mmiirrl• tLil vii, 
·· ka yhtii:it ovat 

uttuneet jo 
semaansa vir

"lloin, kun asia 
ii alemmasta 

korkeampaan. 
i haaskattu ai
pallottelu on 
iitii paiisemi

jiiii vain lappi-
·na on merki
rnille. Koskia ' ... .... .. ~es1a saannos-

valtakuntaa. 
spiiriin joutu
a on lopulta 

kuivahdettua han hakettaa 11 
pienhakkurillaan traktorin p1·1 
kiirryyn, ja ajaa hakkeen nawt 11 

piiiihiin rakentamaansa lii11q 
keskukseen. Yhden miesty11111u 
van saalis, suotuisissa 01111 
puolenkymmentii hakekuul 11 

vastaa liimpoarvoltaan yhtil pult 
toi;i!jytonnia. 

MetHiitiihteen keriiily p 
vakHi hakkeena on ensim 
jo kiiynnistynyt energia 
luucbi vaihe. Tiihiin 
mnrkkinoimattomana n 
mun I uneesta hukkapuu st. 
oid111111 noin puolet olevan 
111 l'I I II Hl'll keraily on nyk 
k1tll11 1111thdollista. Tamit 
k11Hk111 sisiiltaii rriin paljon 
un I'! I II ge korvaisi viiden 
iil1v11l1111nnistamme. 

H it1Hkoivun 
veHu mctsiinhoitoa 

l\kt~ti11t11lkimuslaitos ,.-1iil 
0H111111 l'11t•rl(i1unetsiitutk111,111(111 
aH11 11,v,,1 Vl'M11H:vntyisten 111,l•ik 
ki11111'l~1~•11 k11Hv1111. Kun v11tl 
nwt1111 111itiniHtn, kymme11v1iiill 
aHln htt",l1111v1111 v1•Hnkkoa kn•,\ 
tml<•ll11 l111111ww, vii !iO 000 11111 

koa h!'11l1111nll11, p1111><liiiin yllullii 
viin kasvutl1111 ~ ' l'nl l11i11cn. lu,i11 
nonpoheikkii I u1 it t 1111 vUocl(¥lsa 
biomassaa sam1111 V!'rrun kuin vil
jelty hyvii heiniim1111: fi 7 kuiva
ainetonnia heht111111ltu. Kiinto
kuutioina mitaten purhaat koea
lat ovat kasvaneet noin 15 
m'/ha/v, 

Luontojaan syntyneitii hieskoi
vutiheikoitii on jo m1:iassamme 
odottamassa haketustdan. Esi
merkiksi 1960- ja 1970-luvuilla 
maassamme toteutetttl soiden 
metsaojitus synnytti niitii yli 
puolelle miljoonalle hehtaarille. 
Tiheikoiden ydinalue sattuu Poh
janmaalle. 

Naiden vesakoiden energia
n;i.etsanhoitoa tutkitaan parhail
laan uudelta pohjalta: metsikon 

puun vlljelysta toivotaan osaratknlsua maatalouden ylituotanto ongelmaan. Vila enrgiapa
kerjataloutta rinta rinnan metsllntutklmuslaltoksen koekentlllla. 

knMVllt 11~ vt•soina, korjuu koko 
p11111111 hnkkcrksi 10- 20 vuorlc•n 
iitHHII, ju k11nnokko t1111H vo11ult11 
n1111111. K11svun kiilulyl I iljilkHi 
k11111111kk11011 UJ('t 111111 Ill III pokt 
kukm•HIII HIIHl11v1111 l11lik1111. 

Vesumeti-;iinhoitu on toi~en 
polve11 energiametsii.talout;ta 
maassamme. Sen asema yksityii,
metsalakimm<• pykiili11H1i on tHll,1 
hetkellii (1pfowlv11, J" .. 11,11•11k11111 
kaytii.nniin toiminln pi111Hl'<' 11lk11 
maan, tarvi I I 1111t•l'n IHI t II nHin 
lain tiismcnnyH l•:rwrgi11mt1!Hil 
toimikunta on chclottanut varat 
tavaksi vuoteen :WOO mennessii. 
yhteensa 750 000 hehtaarin pin
ta-alan vesametsiikasvatukseen. 

Paju 
hyotykayttoon 

On ehkii yllattiiviia, ettii. ener
giapajun viljely ei ole suinkaan 
oljykriisin mainingeista keksitty 
ajatus. Jo vuonna 1753 kirjoitti 
Daniel Lithander Turun Akate-

111i1111l II" "l,11i11k11 lll'lpnHt I Vhill 
pi1li11 JII JIIIJIIII viiHIIIIHfl 111full11 
111111111 H1111l11iH1k111111 111dlo•1 twil<k1 
t! p11lllu1111m, 1111k11 l11rv1l111111" 
1'110_1 t•111111kl IIHhllll l'I I 111_11 f 1111111 f II 
loHIII 1'11111 p1\ PVHVIIVf kt!Kylti, 
111111111 1111111111i1•lw11 vihulliH1•nn, ju 
ku c1 uuvu kuokkuun, viikattee
seen, niittokoneeseen eikii juuri 
vesakkomyrkkyynkiHin. 

l•:11..rr:111111111111 uvk v1Htll11 vilj1• 
lvt11lk111111kHdl11. 1111t111111 H11ori11•I 
fll 1mo l11v1111 p1111liv111iHlii lnh 
l11•11, t11hd11l111t11 IIIIIIUIHIIIIIIIII' 
h1111111iHp111v111i11: p11j1111 vilj1•ly on 
veHumctsiinhoidrn-1111 t•dclll'en ke
hitettyii, kolmannen polven ener
giametsiitaloutta. 

Tutkimuksessa on kaksi avain
kohtaa. Voidaanko ensiksikin jo 
nyt nopeakasvuisista luonnon
pajuista jalostaa vielii tuottoi
sampia lajikkeita viljeltaviksi, 
niin kuin on onnistunut muilla
kin viljelyskasveilla? 

Toinen avainkysymys on te
hokkaiden menetelmien kehittii
minen: yksin puin kasvatuksesta 

111 korjuusta on pilii!1t.iiva ernon. 
l1111fto11i1H'tf11 011 fuott•ltnvu viljc• 
l1•11iiill11 p1111l1•1•11 hi11f111111 l11i kol 
llllllllll'll'll'('II Mllf II 11111 II lilllllllll 

polt 111111111·0:11 0•11Nf:111p1111h11k 
k1•1•11 k1•r11ilv l111111110111111'fi-i11l11 
I 11l1•(' 11111kK11111111111. 'l'UHIIIMIIIII 
muillu, viljely, hoitoja korjuu ko
neellista,inalla tiihii.n on mahdol
liAta paiiF1tn. 

lf iHtoriun 
opetukset 

g1wr1:111p111111 viljdv11 v1noksu
taan 1111rn11H111111111· ~illu pcrusteel
la, et.I ii 1110•1 ~i,.~i1111 mt• riittii.ii. yllin 
kyllin li11kk11p1111t11 kerii.ttavaksi 
sekii. polltoon ettii jatkojalostuk
seenkin, l'ikii erityistii pienpuun 
viljelyil tarvita. Vaikka ajatus on 
tosi, sen takana voi piilla histori
allinen harha, jota valaissee seu
raava esimerkki. 

Sata vuotta sitten nurmihei
niiii ei viljelty pelloillammo _in 
karjanrehu kerii.ttiin rant II ju 

~aiin nurmiviljelyssa, vaikka kar
janreh ua riittaisi edelleen keriiil
tiiviiksi soil ta, · piityiltii ja rannoil
ta. 

Taloudellinen tulos saneli ke
hityksen suunnan, 'kun ihmistyo
valtainen luonnonheinlin keriiily 
korvattiin tehokkaalla nurmivil
jelyllii jossa on apuna· koneet ja 
kehittyneet tyomenetelmii.t. Niiin 
voi kaydii myos energiapuulla: 
tavalla tai toisella yksin puin ke
riiilystii olisi' paiistiivii vii.hii.toi
sempiin ja tehokkaampiin mene
telmiin. 

Pinta-ala a 
ylituotannolta 

Ensimmiiinen energiapajun 
- viljelyn reservimaa on maatalou

den ylituotannolta liikenevii pel
toala. Viljelyskasvista ja satota
sosta riippuen sen pinta-alaksi 
arvioidaan tiillii hetkella 200 000 
- 300 000 hehtaaria. Piiaosa kiu• 
sallista ylituotantoamme tulee 
karjataloudeta ja siksi nurmivil
jelylle vaihtoehtoisen viljelymuo
don kehittiiminen olisi merkittii
viia Nurmi-Suomessa. 

MyiiH pnkPtt.ipl'llot, joiden ojat 
11lk11vnl l1111tlllllHf 1111nkin lykatii 
vilhp1111111 11op1v11t 1•1wrgi11p11jun 
k11w11t 11kH<•<•11, kunhnn myyriPn 
ly111yp11ik11t, pnkHut nurmiluuha
turppaat kynnetiiii.n maan alle ja 
rappeutuneet ojat aukaistaan. 
,loko l10il1111111lon, 11l11kuloinen 
p11kl'f t 1IJl'llu11111i1-11•111u viirrwinkin 
poiHl111Hi muatieudultamme ja ti
l11llt1 1:1aataisiin jalleen lehtivihre-
·· ··•1 1111. 

Eras lupaavia viljelyalueita on 
turvetuottajan hylkaama poltto
turvesuonpohja, joka on jo val
miiksi raivattu ja tasoitettu, oji
tettu ja rikkaruohoista puhdistet 
tu pajun kasvumaa. Tii.llaisia 
suonpohjia oli viime kesii.nii. 
maassamme jo satakunta heh
taaria; vuoteen 2000 mennessa 
niiden pinta-alan ennustetaan 
nousevan valille 50 000 - 100 000 
hehtaaria. EnHirnmiliHl't P1wrl(in 
pnjun l<rwviljl'lm11I on Jo Jll'fllH 

f 1•1111 k1111,lc,llo• "111,llo• y111p11r1 Huo 
1111•11 




