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Energia ta lo us katsoo •• m.ets11n 

Hukkapuun ja vesametsien 
sisiiltama energia hyOdyksi 

Fossiilisten energiavarojen muinoin syntyessa Suo
mi jai syrjaan. Jos ajattelemme vain oljya, maakaa
sua, kivihiilta tai uraania, maassamme on todelle va
han energiaa. Mutta mahdollisuutemme ovatkin toi
saalla: meilla on omaa vesivoimaa, meilla on soita tur
peennostoon, mutta varsinainen energiavauraus piilee 
metsissamme. Oljyn veroista superpolttoainetta emme 
puserra puistamme, mutta polttohakekin on osoittau
tunut aivan kayvaksi energialahteeksi. 

Maamme metsien vihrea aurinkokenno sitoo ja va
rastoi itseensa vuosittain melkoisen ma.a.ran aurinkoe
nergiaa: jos puuston vuosik-asvu poltettaisiin, lampoe
nergiaa saataisiin niin paljon, etta se vastaa puolitois
takertaisesti nykyisen oljyntuontimme. Puuta tarvi
taan kuitenkin myos teollisuuden raaka-aineeksi. 
Puunjalostusteollisuus kayttaa metsiemme · vuosikas 
vusta noin 60 prosenttia, joten polttoaineeksi jaa vain 
pienikokoinen jatepuu ja hakkuutahteet. · 

Maatalous- ja metsiitieteide ·n ja ennen kuin kiiytiinnon toimint 'a Sopivaa paju
tohtori Ve Ii Po hj one n metsii.n- pa.ii.see alkamaan, tarvittaneen tii.1-
tutkimuslaitoksesta kertoo, ettii. tii. osin lain tiismennys . Energia- lajia etsitaan 

. nykyisin jiitepuun korjuuketju al- metsiitoimikunta on ehdottanut va- Ensimmii.isiin energiaviljelyko-
kaa isiinniin savotoidessa ranteen- rattavaksi vuoteen 2000 mennessii keisiin valittiin pajulajeja miltei 
vahvuista rantakoivua. Rankojen yhteensii 7 50.000 hehtaarin pinta- umpimiihkiiiin. Vanhojen kori- ja 
kuivuttua han hakkaa ne pienhak- alan vesametsiikasvatukseen. vannepajujen tiedettiin kuitenkin 
kurillaan traktorin periikarryyn ja olevan ojanvarsipajuja satoisam-
vie hakkeen omaan liimpokeskuk- Lyhytkiertoviljely pia. 
seen. Yhden tyiipiiiviin saalis suo- Eniten koeviljelty energiapaju on 
tuisissa oloissa vastaa noin viittii 1970-luvun alussa maamme vuodesta 197 3 liihtien kokeiltu jat -
hakekuutiota eli polttoarvoltaan metsiiteollisuus niiytti ajautuvan tiliiismainen vesipaju (Salix "Aqu
yhtii. polttooljytonnia. raaka-ainepulaan. Sen torjumisek- antica Gigantea"). Se on todenna -

Metsiintii.hteen keriiily poltto- si ruvettiin tutkimaan nopeakas- koisesti Tanskassa itse·stiiiin synty
hakkeeksi on ensimmiiinen, jo vuisten , meillii ennen viljelemiitto - nyt risteymii.paju, joka liiydettiin 
kaynnistynyt energiametsiitalou- mien pajujen ja poppelien kasva- vannepajuksi 1940-luvulla. 
den vaihe. Tiihii.n saakka markki- tusta lyhyellii kiertoajalla, mutta Toinen nopeakasvuinen koepaju 
noimattomana metsaii.n maatu- mahdollisimman voimallisin, pelto- on varsinainen kori- eli hamppupa
neesta hukkapuusta arvioidaan viljelya muistuttavin menetelmin. ju (Salix viminal is). Kotimaisen ko
noin puolet olevan sellaista ettii sen Kasvualusta tii.ysmuokattiin ja riteollisuuden tyrehdyttyii se siiilyi 
keraily on nykymenetelmillii. mah- lannoitettiin. Seka taimien istutus pensasaita- ja koristepajuna 
dollista. Tama puolikaskin sisii.ltaa ettii sadonkorjuu suunniteltiin to- maamme etelii.rannikolla. Koripaju 
niin paljon energiaa, ettii se kor- teutettavaksi konein. Sato ajatel- on talvenkestavyydeltaan vesipa
vaisi · viidenneksPn iiljyntuonnis- tiin silputtavan leikkuupuimurin jua heikompi. 
tamme. tai niittosilppurin tapaisella ko- Talvenkestii.vii ja sato isa energi-

Metsantutkimuslaitos mittaa neella hakkeeksi. Kiertoajaksi kaa - apaju on Jiiytynyt Oulun yliopiston 
osana energiametsiitutkimuksiaan vailtiin korkeintaan 20 vuotta, ja kasvitieteellisen puutarhan kokoel
myos vesasyntyisten tiheikkomet- korjuun jiilk een uuden sadon oli mista. Silla ei ole vielii edes suoma 
sien kasvua. Kun viiden metrin mil- miiiirii kasvaa kantovesoina. taista niineii, mutta sen oletetaan 
taista, kymmenvuotiasta hieskoi- Metsii.teollisuutta uhannut raa- olevan sekoitus raitaa, harmaapa
vun vesakkoa kasvaa todella taa- ka-ainepula kuivu; sittemmin jua ja koripajua (Salix dasycla
jassa, yli 50.000 runkoa hehtaaril- 1970-luvun puolivii.lin, ensimmai- dos). 

junvesoja. Parhaat niistii. on koottu 
kokeiltaviksi metsiintutkimuslai
tokseen, Kannuksen tutkimusase
malle . 

Energiapajulle 
riittaa alaa 

- Ensimmii.inen energiapajun 
viljelyn reservimaa on maatalou
den ylituotannolta liikenevii. peltoa
la. Viljelyskasvista ja satotasosta 
riippuen sen mii.iirii.ksi arvioidaan 
tii.llii. hetkellii. 200 000-300 000 
hehtaaria. Pii.ii.osa kiusallista yli
tuotantoamme tulee karjataloudes
ta, ja siksi nurmiviljelylle vaihtoeh
toisten tulonlii.hteiden kebittiimi
nen, kotimaisen energian tuottami
sen ohella, on ajankohtaista, jatkoi 
tohtori Pohjonen. 

Myos pakettipellot, joiden ojat 
alkavat luonnostaankin puskea vil
lipajua, sopivat energiapajun kas
vatukseen, kunhan myyrien lymy
paikat, paksut nurmilauhaturppaat 
kynnetii.an maan alle ja rappeutu
neet ojat aukaistaan. 

Lupaavia viljelyalueita on turve
tuottajan bylkii.iimii. polttoturve
suonpohja, joka onjo valmiiksi rai
vattu ja tasoitettu, ojitettu ja rik
karuohoista puhdistettu pajun kas
vumaa. Tii.llaisia suonpohjia oli vii
me kesiinii maassamme jo satakun
ta hehtaaria. Vuoteen 2000 men
nessii. niiden pinta-ala nousee 
50.000-100.000 hehtaaria. 

la (yli 5 puuta neliiillii), piiiistii.iin sen oljykriisin jii.lkeiseen lamakau- Tii.ysin talvenkestii.vii.n, mutta 
ylliittiiviin kasvuihin. Tiillainen teen, mutta lyhytkiertoviljelyn ko- nopeakasvuisen energiapajun et
luonnonpoheikko tuottaa vuodessa keilusta poiki uusi havainto: nope- sinnii.ssii maamme 4H-kerholaiset 
biomassaa samallaltnitalla kuin vii- asti kasvava paju sitoo nopeasti ovat olleet avainasemassa . Jo kol
jelty hyvii. heinii.maa: 6- 7 kuiva -ai- aur ingon energiaa. Pajun kesytys- men vuoden ajan kerholaiset ovat 
netcinnia hehtaarilta. Kiintokuuti - tii. viljelykasviksi piiiitettiin jatkaa, pitii.neet luonnossa liikkuessaan sil
oina mitaten parhaat koealat ovat nyt energiaviljelykokeissa. mii.nsii. auki ·a mittailleet pitkiii. a
kasvaneet noin 15 m3 / ha / v. i.--~ --~ -....:.......:...------------ -"---- - - '-----'---- --- ----------' 

Luontojaan syntyneitii. hieskoi
vutibeikoitii. on jo maassamme 
odottamassa haketustaan. Esimer
kiksi 1960- ja 1970-luvuilla maas
samme toteutettu soiden metsiioji
tus synnytti niitii yli puolelle mil
joonalle hehtaarille. 

Nii.iden vesakoiden energiamet
sii.nhoitoa tutkitaan parhaillaan 
uudelta pohjalta: metsikon kasva
tus vesoina, korjuu kokopuuna 
hakkeeksi 10-20 vuoden iii.ssii., ja 
kannokko taas vesottumaan. Kas
vun kiihdyttiijiiksi kannokolle voi
daan ajaa lii.mpokeskuksesta saa-
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Energiapajun viljelystii kehitetiiiin tulevaisuuden energiametsiitaloutta. 
Polttoturvesuo, jolta turpeen nosto on lopetettu, on erinomainen pajun 

kasvualusta, jolla paju viihtyy ja kasvaa kuten metsiintutkimuslaitoksen 
kokeista otettu kuva osoittaa. 


