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Maat.metsat. tri Veli Pohjonen: 

Kotimaisen energian 
, 

tutkimus · Kannuksessa 
Kotimaisen energian tutkimuksella Kannuksessa on 

juurensa aina vuodesta 1962, kun ajatus Keski
Poltjanmaan piirimetsalautakunnan toiminta-alueelle 
perustettavasta ''metsakoeasemasta'' ensimmaisen 
kerran esitettiin. Ajatusta ruvettiin kehittamaan seka 
alueen metsataloutta edistavissa jarjesroissa etta 

Seuraavien 10 vuoden aikana 
metsakoeaseman tarpeellisuut
ta korostettiin useaan otteeseen, 
mutta varsinaiseen sysaykseen 
tarvittiin 1970-luvun energiakrii
sit: metsakoeasemaa ruvettiin 
nyt ajattelemaan energiametsii.
tutkimusten sijoituspaikkana. 
Ratkaisevan panoksen hank
keen etenemlseksi antoi var
maan Kannuksen kunnanhalll
tuksen asettama energiatoiml
kunta. 

Kannuksen 
energiatoimikunnan 
selvitys 

luonteensa energiametsakoea 
sema sai kevaallii. 1979, kun yksi 
tutkija ja tyonjohtaja sijoittui
vat Kannukseen ymparivuoti 
siksi. 

Kannuksessa sijaitsevan 
Keski-Pohjanmaan .piirimetsii.
lautakunnan taimituotannosta 
pois jii.ii.vii. vanha taimltarha 
alue valittlin pistokastuotannon 
koekentii.ksl, jolla ruvettlln tuot
tamaan vlljelymaterlaalla er! 
puo!Jlle PohjolH-Ruomeii ptil'Ufl • 

telluviln e11orgh1pajun koevlljl'l
mtln. Vlillltim/l.tll:lmlil lolml1:1to
tllal vuokrallltn aluksl plll'lmel
sii.lautakunnan omistuksessa sil
loin olleesta metsakurssikeskuk
sesta, joka nytlomrnln on Aanoe
rattu metslikoulukijl. 

Energiapuuta riittaa 

Metsantutkimuslaitoksessa. Niinpa valtion vuoden 
1965 tulo- ja menoarviossa mainittiin ensimmaisen 
kerran maararaha "Kannuksen kirkonkylaan sijoitet
tavan koeaseman rakennusten suunnittelua varten". 
Silloin hanke kuitenkin viela kariutui. 

&ii. ja kannokko taas vesottu
maan. Tama osatutkimus kliyn
nistyi Kannuksessa syksyllii. 
1980. Hieskoivun kasvatuskokei
slin on llitetty myos annos ekolo• 
giaa: kasvun vauhdittajana tut
kitaan sekii. lii.mp(>keskuksesta 
saatavaa tuhkaa etta jateveden
puhdistamolta saatavaa lietetUI.. 

Energiapajua 
turvetuotannon 
jattomaille 

MetslintutkimuslattoA rupeHl 
suunnittelemaan vuonna 1977 
laajan energiametsatutkimuk
sen ka.ynnistamista. Hanke ni-, , 
mettiin PERA-projektiksi (puu 
energiaraaka-aineena). Kan- Eras ensimmaisia Kannuksen Yliiiartikkelin kirjoittaja maat.metsat.tri Veil Pohjonen johtaa Met-

Pajun energiaviljelya Kan
nukaesf!a on kehitetty pisim
pliii.n, ja tll.ntllin taim!tarha
maalla kasvavat koeviljelmii.t 
ovat merkittli.va seka kotl- etta 
ulkomaisten vterallljolden kllyn
tikohde. Varslna!set kliyt!l.nnon 
sovellutuksiin tii.htii.ll vat energl
apajuvilje lmii.t on perustettu 
soille, turvatuotannosta vapau-



kunta. 

Kannuksen 
energiatoimikunnan 
selviiys 

MelHtlntutklmuHlalloH r·up1•,il 
suunnlttelemaan vuonna 1977 
laajan energiametsatutklmuk
sen kaynnlstamista. Hanke ni
mettiin PERA-projektiksi (puu 
energiaraaka-aineena). Kan
nuksen kunnan metsii.- ja 
energia-alan ammattimlehista 
koottu toimikunta oli ideassa he
ti mukana. Ruotsin metsakorke

. akoulun kokeiden ja tutkimusten 
innoittamana, joissa viljeltiin 
jalostettuja, nopeakasvuisia pa
juja ja poppeleita, se ehdotti 
vastaavan tutkimuksen sijoitta
mista juuri Kannukseen. Ener
giapuiden viljelytutkimuksen li

saksi mukaan haluttiin heti 
alunpitaen Jiittaa seka jo ole
massa olevien hieskoivupuusto
jen hyodyntii.mistutkimus sekii. 
hukkapuun korjuututkimus ja 

~y;:koneke~tely. 
Paitsi ,en:ergj;,.pi,.mta Kannuk

sen energiatoimikunta selvitti 
samalla muutkin edellytykset 
kotimaisen energian tutkimuk
selle . Muun muassa turve ja sen 
hyodyntii.minen olivat vahvasti 
.suunnitelmissa mukana. Turve
tuotantoon suositeltiin Kannuk
sen kirkolta noin 15 kilometriii. 
itaan sijaitsevaa Lummukkane
vaa. Niin ikii.ii.n olki- ja paketti
peltojen heinama.ii.rii.t laskettiin. 
Niiden energiaraaka-aineeksi 
kelvollisen osan vuosituotannok
si arvioitiin kunnan alueella yh
teensa. 700 000 kiloa. 

Toiminta la.hti kuitenkin kii.yn
tiin juuri energiapuun osalta. 
Valtion vuoden 1978 tulo- ja me
noarviossa oli maararaha ener
giametsii.tutkimuksen kii.ynnis
tamiseksi, ja jo kevaii.llii. 1978 
Kannukseen saapui kaksi tutki
jaa kenttii.kokeiden perustamis
toihin, silloin tosin vielii. vain 
kasvukauden ajaksi. Pysyva.n 

puolille Pohjois-Suomea perus
tetta viin energiapajun koeviljel
miin. Va.Ittii.mii.ttomat toimisto
tilat vuokrattiin aluksi piirimet
salautakunnan omistuksessa sil
loin olleesta metsakurssikeskuk
Ht'Alll, Joka nytl!lmmln on HILnM

rattu met111lkouluki;l. 

Energiapuuta riittaa 
Eras ensimmaisia Kannuksen 

energiametsakoeasflmalta to
teutettuja tutkimushankkelta oli 
kunnan energiapuuvarojen ln
ventointi. Tutkimusta johtl 
Metsii.ntutkimuslaitoksen met
sanarv101misen tutkimusosas
tolta maa. metsa.t. tri Paavo Ti!
honen, jonka tyoryhma.t mittasi
vat Kannuksen energiapuuvarat 
vuosina 1978 ja 1979. En!ten, yli 
kolme neljii.nnesta, Kannuksen 
energiapuuvaroista Joydettiin 
maatilametsien taimikoista ja 
nuorista kasvatusmetsistii.. 

Vii.littomii.sti voitiin tehdii. joh
topii.atos: samalla kun naita 
me t-sanhoidollisesU ongelmalli- , 
siel pienpuustoja ruvetaan ha
kettamaan poltettavaksi joko 
omaan tai alueellisen lii.mpokes
kuksen kattilaan, myos alueen 
metsien metsii.nhoidollinen tila 
tulee kohenemaan. 

Toinen merkitta.va havainto 
oli energiapuustojen selva kes
kittyminen toisaalta pellon ja 
metsan, toisaalta metsamaan ja 
teiden raja-alueille. Nii.Uta alu
eilta hakepuun hankinta onkin 
kaynnistynyt ensimmaisena, 
koska korjuukoneidenkin kaytto 
on helpointa hyvan kulkuyhtey
den varrella. 

Kaikkiaan Kannuksen alueel
ta - metsista, joutomailta, pel
tojen laita-alueilta ja teiden var
silta - Joytyi energiapuuta yh
teensa232000kiintokuutiometria. 
Kestavan talouden periaatteel
la, eli korjaamalla energiapuus
toa vain kasvun verran, Kan
nuksessa voitaisiin hakettaa 
vuosittain noin 52 000 irtokuutio-

Paavo ICrkklln 

Ylloartikkelln klrjotttaja maat.metslU.trl Vell Pohjonen johtaa Met
santutklmuslaltoksen energlametsakoeaseman tolmintaa Kannuk

Hllla. 

metrlll. polttohaketta. Kun Kan
nuksen aluelampbkeskuksen on 
arv!oitu polttavan haketta vuo
sittain vajaat 10 000 irtokuutio
metria (sahaus- ja kuorijii.tteen 
ohella), niin Kannuksessa ener
giapuuta ainakin riittaa. 

Kannuksen metsissa suorite
tun energiapuuvarojen inven
toinnin perusteella energiamet
sakoeasemalla arvioitiin myo
hemmin myos muiden Keski
Polijanmaan kuntien energia
puuvarat. Jokaisesta kunnasta 
todetfon 1t:iytyvari energiapuuta ., 
niin paljon, etta alueellinen kau
kolammitys voidaan hoitaa vai
vattomasti omin energiava
roin: ne mahdollistaisivat itse 
asiassa noin 5-kertaisen poltto
ha:ketuotannon. 

Hukkapuun korjuu 
kehittyy 

Kolmannes PERA-projektin 
tutkimuksia on hukkapuun kor
juumenetelmien ja korjuussa 
tarvittavien koneiden kehitte
lya. Tama osatutkimus antaa 
nopeimmin kaytannon sovellu
tuksia, ja siksi sen toteuttami
nen on nahty erityisen keskei
seksi. 

Hukkapuun korjuututkimus 
Kannuksessa kaynnistettiin syk
sylla 1979, kun alueen metsissa 
ja.rjestettiin haketus- ja korjuu
naytos. Siina esiteltiin kansain
vii.liselle metsaenergiatutkijoi
den retkikunnalle tietamyksem-

me sen hetkinen taso. Erltyisesti 
ulkomaisia vieraita ki!nnost! ko

konaisia energiapuurankoja 
edestaan korjaava ja hakettava 
Pallarin vesakkopuimuri. 

Nyt energiametsakoeasemal
la tutkitaan kevyempaa, maati
lojen metsiin, varsinkin taimik
koihin ja nuoriin kasvatusmet
siin soveltuvaa korjuulinjaa. Jo 
tulevan talven hangilla kokeil
laan moottorikelkkaa ja pienta 
talamaasturia sekii. niihin sijoi
tetun kuormaimen toimivuutta. 
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Tavoitteena on palauttaa ranka-
puu.i;i korj1.14see11 hevosen ~ette
ryys ja hellavaraisuus jaavalle 
puustolle, mutta saavuttaa kui
tenkin hevosta parempi teho. 

Vesametsien 
ydinalue 

Maassamme 1960- ja 1970-
Juvuilla toteutettu inetsa.ojitu
sohjelma synnytti hieskoivikoita 
yli puolelle miljoonalle suoheh
taarille. Nii.ihin saakka tallaiset 
ojikot oli luokiteltava joutomaik
si, koska pienikokoiselle hieskoi
vukolle ei ollut menekkia. Soi
den hieskoivikoiden ydinalue 
sattuu juuri Keski- ja Pohjois
Pohjanmaalle. 

Luontojaan syntyneiden hies
koivutiheikkojen energiamet
sii.nhoitoa tutkitaan parhaillaan 
uudelta pohjalta: metsikon kas
vatus vesoina, korjuu kokopuu
na hakkeeksi 10-20 vuoden ias-

Jatroma1ue 
l'ajun , energiaviljelya Kan

nuksessa on kehitetty pisim
paii.n, ja tii.nii.an taim!tarha
maalla kasvavat koeviljelmat 
ovat merkittava seka koti- etta 
ulkomah,ten vlerall!jolden k!l.yn
tlkohd!I. Varatnalsrt kliytll.nnM 
Hovellutukstln Ul.htli.ll.vll.t energl
apajuvlljelmii.t on perustettu 
soille, turvatuotannosta vapau
tuneille j!l.ttomaille, joita 
Pohjots-Suomestakln loytyy jo 
kolmelta polttoturvesuolta: 
Haapaveden Plispannevalta, 
Ruukin Palonevalta ja Limin
gan Hirvinevalta. Kesii.n 1981 
vilje lyjen jalkeen naiden kokei
den yhte!spinta-ala nousi jo noin 
10 hehtaariin. Turvetuotannon 
jii.ttomaatutkimus on yhteishan
ke Metsantutkimuslaitoksen, 
Oulun yliop!ston Pohjois
Suomen tutkimuslaitoksen, Val
tion polttoainekeskuksen ja Tur
veruukin valllla. 

Yhteydet 
metsaopetukseen 

Elnergiametsatutkimusten 
voimakas keskittyminen maas
samme Kannukseen on haaste 1 
myos aiheen metsiiopetukselle. · 
Koska energiapuun kasvatus ja 
korjuu on jo nyt tulossa maatilo
jen uudeksi tuotantovaihtoeh
doksi, ta.ma tulee huomioida 
myos koulutuksen suunnittelus
sa. 

Kannuksen energiametsii.ko
easemalla tulee olemaan osansa 
myos keskiasteen metsa.opetuk
sen energiakysymyksissa, on
han aseman tutkijoilta, kentta
mestareilta ja tyonjohtaj!lta 
saatavissa luokka - ja maasto
opetusapua. Metsa.ntutkimuslai
toksen koealat ovat sopivia ret
kikohteita. Yhteistyo voi myos 
toimia ja on jo toiminutkin toi
sinpain: metsii.koulun oppilaat 
ovat _harjoitustoina suorittaneet 
energiametsakokeisiin liittyvia 
hoito- ja sadonkorjuutoita. . 


