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- pelletista jalostettua biomassaa 
Fossiilisten energiavarojen muinoin syntyessa Suomi taisi jaada syr

jaan. Jos ajattelemme vain oljya, maakaasua, ki-~ihiilta tai uraania, 
maamme on todella energiakoyha. Mutta mahdollisuutemme ovatkin 

toisaalla: meilla on soita turpeennostoon ja meilla on maita puunkas
vuun. 

Oljyn veroista superpolttoai
netta emme tule soistamme ja 
metsistamme pusertamaan, 
mutta kylla niiden kasvamat 
biomassatkin - turve ja puu -
ovat osoittautuneet aivan kay
viksi polttoaineiksi. Biomassan 
jatkojalostus on talla hetkella 
kaymistilassa. Turve ja hanke 
voivat nimittain osoittautua 
raaka-aineiksi aivan kuin juuri 
pumpattu oljy: se saadaan kyl
la palamaan raakanakin, mut
ta suurin hyoty saadaan tasa
laatuisista, eri kayttokohteisiin 
tarkoitetuista jalosteista. 

Turve kansallinen 
rikkautemme 

Turvevarojen suhteellisessa 
maiirassa Suomea ei voita yksi
kaan maa. Tua omituinen voi
mapolymme sisiiltaa energiaa 
esimerkiksi kaksi kertaa niin 
paljon kuin Norjan tunnetut 61-
jyloydot. Jos voisimme korvata 
turpeellamme kaiken ulkomail
ta ostetun energian, tulisimme 
toimeen omillamme 50 vuotta. 

Kayttokelpoisten turvevaro
jen maaraksi arvioidaan ta
naan 40.6 miljardia kuutiomet
ria. Jos nuo kuutiot jaettaisiin 
tasan jokaiselle suomalaiselle 
nelihenkiselle perheelle ja jos 
turpeen energia hinnoiteltai
siin puoleen oljyenergian hin
nasta, joka perheen jattiauman 
arvoksi tulisi viela noin 400 000 
markkaa. Turhaan ei ole mai
nittu, etta suomalaiseksi synty
minen on kuin lottovoitto. 

kaantyvan Iaskuun. 
Suomen metsien vihrea au

rinkokenno sitoo ja varastoi it
seensa vuosittain melkoisen 
maiiriin aurinkoenergiaa: jos 
puuston vuosikasvu poltettai
siin, lampoenergiaa saataisiin 
maiira mika vastaa puolitoista
kertaisesti oljyntuontiamme. 
Mutta puuta tarvitaan myos 
selluun, paperiin, lautaan , las
tulevyyn ja monen moneen 
muuhun teollisuutemme tuot
teeseen. Puunjalostus lohkai
see metsiemme vuosikasvusta 
noin 60 prosenttia, ja poltetta
vaksi jaavat vain pienikokoi
nen jatepuusto ja hakkuutah
teet. 

Tahiin saakka markkinatto
mana metsaan maatumaan jaa
neesta tahteesta arvioidaan 
noin puolet olevan sellaista et
ta sen keraily on nykytekniikal
la mahdollinen. Tama puolikas
kin sisaltaa niin paljon energi
aa etta se korvaisi viidennek
sen oljyntuontiamme. 

Maassamme on myos luonto
jaan syntyneita hieskoivutihei
koita, joiden energiametsanhoi
toa tutkitaan parhaillaan uu
delta pohjalta: metsikon kasva
tus versoina, korjuu kokopuu
na hakkeeksi 10-20 vuoden ias
sa, ja kannokko taas vesottu
maan. Tallaisia energiametsati
heikoita kasvaa muun muassa 
rehevilla, ojitetuilla soilla: 1960-
ja 1970-luvuilla maassamme to
teutetun metsaojituksen on las
kettu synnyttaneen niita yli 
puolelle miljoonalle hehtaaril
le. 

mas vaihe tahtaa tulevaisuu
teen: valitaan mahdollisimman 
tehokkaasti auringon energiaa 
vangitsevat lehtipuut ja ruve
taan viljelemaan niita nykyai
kaisin peltoviljelyn keinoin. 

Energiapuiden viljelyyn meil
la on runsaiden auringonsatei
lyvarojen lisaksi muitakin valt
teja. Maamme on pinnanmuo
doiltaan tasainen, vetta on riit
tavasti, asutus on vielakin ja
kaantunut - vaikkakin epata
saisesti - yli maan ja viljelija
vaesto on ammattitaitoista. 

Satoisimman energiakasvim
me, pajun viljelya on nyt kehi-

~tty maassamme puolenkym-

menta vuotta, ja viljelymenetel
mat on saatu paapiirtein hallin
taan. Energiapajua kasvoi 
maassamme viime kesana run
saan 10 hehtaarin alueella, mut
ta viljelykokeet ovat parhail
laan nopeasti lajenemassa. 

Hammentavin piirre energi
apajun viljelyssa on valtava 
kasvatustiheys. Kun mannyn
tamisto istutetaan tiheyteen 
2000 tainta/ha, energiapajulla 
liikutaan tasolla 50 000 pisto
kasta/ha. Kun jokainen pistok
kaasta syntynyt kasvi viela ver
soo 5---10 kertaisesti leikkuun 
jalkeen, lopullinen runkoluku 
nousee valille 200 000 - 300 000 
kpl/ha. 

1 Pelletti tulossa 
Ajankohtainen seka jyrsin

turpeelle etta energiapuulle so
veltuva jalostusmenetelma on 
pelletointi: jauhettu biomassa 
puristetaan kuumuudessa 
mini-lakritsipalan nakoisiksi 

sa paaraaka-aineenaan jyrsin
turvetta, mutta heti alun pi
taen on myos energiapuu eri 
muodoissaan suunnitemissa 
mukana. 

Energiapuu on pelletin raaka
aineena oivallinen turpeen pari
valjakko. Turvetuotannon ol
lessa viela kaynnissa tyomaan 
ulkopuoelta korjattaisiin vesa
syntyista hieskoivua hakkeek
si. Kun turvesuo alkaisi ehtya, 
suopohja viljeltiiisiin energi
apajulle, ja vahitellen koko suo
alue siirtyisi puun tuotantoon. 
Energiavirta suolta pellettiteh
taaseen ei katkeaisi. Metsan
tutkimuslaitos koeviljelee jo 
kuutta turvetuotannosta osit
tain vapautunutta suonpohjaa 
eri puolilla Suomea. 

Energiaa pakattuna 
Loyhiiiin jyrsinturpeeseen ja 

irtohakkeeseen verrattuna 
energiatiheys saadaan pelle
toinnissa nousemaan noin kol
minkertaiseksi. Yksittainen 
pelletti on vetta painavampaa: 
sen ominaispaino on 1.3 kg/kuu
tiometri. Irtotavarana pelletti
kuorma taas painaa noin 600 ki
loa kuutiometrilta . Yhden oljy
tonnin energiasisallon korvaa
miseen esimerkiksi turvepellet
tia Iasketaan tarvittavan 2.2 
tonnia. 

Pelletin suuren energiatihey
den merkitys on suurin Pohjois
Suomessa. Vaikka sirtyminen 
kotimaisiin polttoaineisiin, tur
peeseen ja hakkeeseen onkin 
taalla jo hyvassa myotatuules
sa seka maatiloilla etta kunnal
lisissa ja maakunnallisissa lam
povoimaloissa, niiden energian 

1970-luvun oljykriisien jal
keen polttoturpeen tuotanto 
ampaisi maassamme jyrkkaan 
nousuun, ja talla hetkella turve
teollisuus on maamme nopeim
min laajeneva teollisuuden ala. 
Turvekausi tulee kuitenkin jaa
maan historiaamme valivai
heeksi, silla turve uudistuu ko
vin hitaasti, paljon hitaammin 
kuin turvetyomaillamme sita 
suon pinnasta nyt kuoritaan. 
Jo 2000-luvun alussa turvetuo
tantomme ennustetaankin 

Vesametsiinhoito on toisen 
polven energiametsataloutta . 
Sen asema yksityismetsalakim
me pykiilissa on talla hetkella 
epaselva, ja ennenkuin kaytan
non toiminta paasee alkamaan, 
tarvittaneen talta osin Iain tas
mennys. 

I rakeiksi. Ne ovat tasalaatuisia, I 

I la.hes vedettomia, helposti kul
jettimissa soljuvia energiajy

l via, joilla lammitys voidaan au
tomatisoida . 

tarve on sittekin vahainen tuo
tantomahdollisuuksiin verrat
tuna. Laajamittainen turpeen 

Hammentava 
energiapaju 
Energiametsatalouden kol-

Pellettitehtaita on parhail
laan nousemassa, tai ainakin 
piirustuksiin hahmottumassa 
Kyyj~elle , Haapajarvelle, 
Kuivaniemelle, Simoon, . .. , 
toistakymmenta kaikkiaan. Ne 
kaikki kayttavat alkuvaihees-

ja energiapuun kaytto vaativat 
Pohjois-Suomessa jalostuksen : 
energia on pakattava niin tiviis
ti, etta sita voidaan kuljettaa 
selkosilta asutuskeskuksiin, 
rautatien varteen ja satamalai
turille ja tarvittaessa Etela
Suomeen saakka. 
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Viljellyllii energiapajulla voidaan jatkaa energian tuotantoa kiiytosta poistetulla poltto
turvesuonpohjalla, kuvassa kantovesoina kasvava koeviljelmii Haapaveden Piipsanne

valla kesiillii 1980. 




