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Veli Pohjonen 

ENERGIAMETSAT JA HAKKEEN TUOT ANTO 

Puun osuus Suomen "energiakakusta" on nousussa. Vuonna 1981 metsista 

peraisin olevaa energiaa saatiin jo 17 % energian kokonaistarpeesta; nousua 

vuo tee n 1980 verrattuna oli yksi %-yksikko. Tua osuus on kansainvalisestikin 

aja tell en jo nyt huomattava, silla kaikki muut lantiset teollisuusmaat saavat 

puusta alle 10 % energiastaan, esimerkiksi merkittava metsainen maa Kanada 

vai n 3 % . 

P aa osa t1:iman paivan puuenergiasta tulee tehokkaasta metsateollisuudesta: 

ke mi allisten prosessien jateliemet ja mekaanisten prosessien sahausjatteet 

poltetaan nykyaan tarkoin tyydyttamaan laitosten omaa energiatarvetta. 

Ku itu- ja sahapuun jalostamisen sivutuotteena saatavan jate-energian osuutta 

ei kuitenkaan liene enaa mahdollista paljon nostaa metsateollisuudessa. Senpa 

vuoksi metsaan on mentava uudelleen . 

Mets at aurinkovoimaloina 

Ku n auringon valo osuu elavan puun vihreaan lehteen tai neulaseen, kaynnis

tyy eras elollisen luonnon tarkeimpia ketjureaktioita: hiilen yhteyttaminen eli 

fotosynteesi. Auringon valo vastaanotetaan ensin lehtivihreahiukkasten 

monimutkaisiin kalvoihin, joissa se muutetaan pienenpieniksi sahkolatauksiksi. 

Ne pilkkovat kasvin juurillaan imemia vesimolekyyleja happi- ja vetyatomeik 

s 1. 

Happi virtaa puhtaana ilmakehaan, mutta energiarikas vety siirtyy kayttovoi

maksi hiiliketjun rakennustyohon. Kasvi kasvaa, ja lopputuloksena saamme 

au ringon energian sailottyna kemialliseksi energiaksi puun runkoon, oksiin, 

le htiin tai ·neulasiin seka juuriin. 

Kun halko tai hake sytytetaan palamaan, kemiallinen energia vapautuu 

la mpona kuumentamaan saunan kiuasta tai lampokeskuksen kattilaa. Kannat

taa panna merkille, etta luonto (puu ja muut kasvit) kylla kayttaa seka sahkoa 

etta vetya energiataloudessaan . 
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Kumpikin niista kelpaa kuitenkin vain fotosynteesin silmanrapaykselliseksi 

valituotteeksi. Sahkoa kun ei voi varastoida, ja vety taas yhdessa hapen 

kanssa on liian herkkaa rajahtamaan. Eleva luonto varastoi energiaa vain 

kemialliseen sidokseen, mista energia ei karkaa. 

Maapallon kasvillisuus - metsat, pellot, niityt, suot - on kuin valtava 

aurinkovoimala, joka keraa auringon energiaa ja varastoi sen vihreyteensa. 

Toisin kuin tekniikkaan perustuvat aurinkoenergian keraajat, kuten aurinko

panelit tai piikennot, puiden oma energialaitos on helppo pystyttaa. 

Puuthan rakentavat itse itsensa kun ne kerran kylvetaan tai istutetaan. 

Metsien aurinkovoimala myos huoltaa itse itseaan kasvattamalla jatkuvasti 

uutta lehvastoa fotosynteesissa loppuunajetun lehtikerroksen paalle; vanhim

rriat nain toimivat puut elavat viela yli 3000 vuoden ikaisina. 

Hukkapuu hakkeeksi 

Suomen metsat sitovat ja varastoivat vuosittain melkoisen maaran aurinko

en ergiaa: jos puuston vuosikasvu poltettaisiin, lampoenergiaa saataisiin maara 

mika vastaa puolitoistakertaisesti maan oljyntuontia. Mutta puuta tarvitaan 

myos selluun, paperiin, lautaan, lastulevyyn ja monen moneen muuhun teolli

suutemme tuotteeseen. Puunjalostus lohkaisee metsien vuosikasvusta npin 60 

prosenttia, ja poltettavaksi jaavat vain pienikokoinen jatepuusto ja hakkuu

tahteet. 

Jatepuun taman paivan korjuuketju alkaa isannan savotoidessa raivaussahalla 

tai kaatokahvallisella moottorisahalla ranteenvahvuista rankakoivua. Ranko

jen kuivahdettua han hakettaa ne pienhakkurillaan traktorin perakarryyn, Ja 

ajaa hakkeen navetan paahan rakentamaansa lampokeskukseen. 

Metsatahteen keraily poltettavaksi hakkeena on ensimmainen, Suomessa jo 

kaynnistynyt · energiametsatalouden vaihe. Tahan saakka markkinoimattoma

na metsaan maatuneesta hukkapuusta arvioidaan noin puolet olevan sellaista, 

etta sen keraily on nykymenetelmilla mahdollista. Tama puolikaskin sisaltaa 

niin paljon energiaa, etta se korvaisi viidenneksen maan oljyntuonnista. 
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Maatilametsien energiakertymie 

Suomen metsien hukkapuuvarat ja vuosittain kasvavan hukkapuun maadi 

tiedetaan monien selvitysten jalkeen suhteellisen tarkoin. Runkohukkapuuta, 

oksia neulasineen seka kantoja ja juuria voitaisiin metsista korjata vuodessa 

yhteensa noin 40 milj. kuutiometria. 

Hukkapuun talteenotto viimeista oksaa myoten on kuitenkin kaytannossa 

mahdotonta. Kantoja ja juuriakin revitaan nykyaan poltettavaksi vain eri

koistapauksissa, kuten pellon tai polttoturvesuon raivauksessa. Metsantutki

muslaitoksen selvityksissa on arvioitu, etta hakkuutahteen ja pienpuun vuotui

nen korjuu voitaisiin kaytannossa nostaa tasolle 15 milj. kuutiometria. 

Lampomaaraltaan se vastaa energiapanosta, joka saadaan noin neljanneksesta 

vuotuista oljyntuontia. 

Kun Metsantutkimuslaitoksessa kehitettiin energiapuun inventointimenetel

mia ja siina yhteydessa mitattiin Kannuksen kunnan energiapuuvarat Keski

pohjanmaalla, eniten, yli kolme neljannesta, energiapuuta loytyi maatilamet

sien taimikoista ja nuorista kasvatusmetsista. 

Toinen merkittava havainto oli energiapuustojen selva keskittyminen toi

saalta pellon ja metsan, toisaalta metsamaan ja teiden raja-alueille. Nailta 

alueilta hakepuun hankinta onkin kaynnistynyt ensimmaisena. Onhan hukka

puun korjuukoneidenkin kaytto helpointa hyvan kulkuyhteyden varrella. 

Etua metsanhoidolle 

Koska paaosa hakkeeksi kayvista hukkapuuvaroista sijaitsee taimikonhoito

kohteissa ja nuorissa kasvatusmetsissa, valiton johtopaatos on: samalla kun 

naita pienpuustoja ruvetaan harventamaan ja hakettamaan poltettavaksi joko 

om'aan tai alueelliseen lampokeskuksen kattilaan, alueen metsien tila tulee 

kohoamaan. 

Hukkapuuta korjaamalla saadaan nain metsanhoidollista etua. Ellei pieni

kokoista puuta kyettaisi myymaan harvennusvaiheessa kuitupuuksi tai kaytta

maan polttoaineena, taimikon hoito ja ensiharvennus olisivat vaarassa jaada 

pois tai ainakin lykkaantya, mika hidastaa myohemmin tukkipuuksi kasvatet

tavien runkojen tuotosta. 
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Hakkuutahteiden korjuu myos siistii avohakkuualoja. Oksa- ja latvusryteikos

sa sikiavien tuhohyonteisten maara vahenee, uuden taimikon syntymiselle 

luodaan otollisempi kasvuymparisto, ja metsan virkistyskayttokin, esim. mar

jastus helpottuu. 

Kun havupuutaimikot hoidetaan ajallaan ja roskapuu poistetaan, metsasta 

saatavan arvopuun maara kasvaa. Energiapuun korjaaminen maatilametsista 

on nahtava metsanhoidollisena toimenpiteena - energiametsanhoitona, joka 

maksaa itse itsensa. 

Vesametsatalous hammentiiii 

Metsantutkimuslaitos mittaa osana energiametsatutkimuksiaan myos vesasyn

tyisten tiheikkometsien kasvua. Kun viiden metrin mittaista, kymmenvuo

t iasta hieskoivun vesakkoa kasvaa todella taajassa, yli 50 000 runkoa hehtaa

r illa (yli 5 puuta neliolla), paastaan yllattaviin kasvuihin. Tallainen luonnon

poheikko _ tuottaa vuodessa biomassaa samalla mitalla kuin viljelty hyva 

heinamaa: 6-7 kuiva-ainetonnia hehtaarilta. Kiintokuutioina mitaten parhaat 

koealat ovat kasvaneet noin 15 m 3 /ha/v. 

Luontojaan syntyneita hieskoivutiheikoita on jo maassamme odottamassa 

haketustaan. Esimerkiksi 1960- ja 1970-luvuilla maassamme toteutettu 

soiden metsaojitus synnytti niita yli puolelle miljoonalle hehtaarille. 

Naiden vesakoiden energiametsanhoitoa tutkitaan parhaillaan uudelta poh

jalta: metsikon kasvatus vesoina, korjuu kokopuuna hakkeeksi 10-20 vuoden 

iassa, ja kannokko taas vesottumaan. Kasvun kiihdyttajaks i kannokolle 

voidaan ajaa lampokeskuksesta saatavaa (hieskoivun) tuhkaa. 

Metsantutkimuslaitoksen energiametsatutkimuksissa on selvitetty, etta hies

koivun kasvattaminen vesametsaperiaatteella pelkastaan energiapuuksi on 

varteenotettava vaihtoehto, jos 

kysymyksessa on ojitettu turvemaa, 

emopuuston ika on alle 20 vuotta, 

energiapuuston tiheys on vahintaan 10 ODO runkoa (vesaa)/ha 

kaytetaan 15-20 vuoden kiertoaikaa. 

Nama ehdot toteutuvat usein Pohjanmaan hieskoivikoissa. 
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Vesametsanhoito on toisen polven energiametsataloutta. Sen asema Suomen 

yks ityismetsalakien pykalissa on talla hetkella hammentava, ja ennenkuin 

kay tannon toiminta paasee alkamaan, tarvittaneen talta osin lain tasmennys, 

Energiametsatoimikunta on ehdottanut varattavaksi vuoteen 2000 mennessa 

yhteensa 750 000 hehtaarin pinta-alan vesametsakasvatukseen. 

Energiapaju tulossa 

En ergiapaju loydettiin 1970-luvun alussa, kun metsateollisuus naytti ajautu

van raaka-ainepulaan. Sen torjumiseksi ruvettiin tutkimaan nopeakasvuisten, 

e nn en viljelemattomien seka runkomaisten etta pensasmaisten pajujen mah

dollisuuksia kui tupuuna. T avoitteena oli tuottaa nopeasti lisaa 1 yhytta 

le hti puun kuitua sellun raaka-aineeksi. 

Metsateollisuutta uhannut raaka-ainepula kuivui sittemmin 1970-luvun puoli

vali n lamakauteen, mutta lyhytkiertoviljelyn kokeilusta poiki uusi havainto: 

nopeasti kasvava paju keraa ja varastoi nopeasti auringon energiaa. Pajun 

kesytysta viljelyskasviksi jatkettiin, nyt energiapajuna. 

En e rgiapajun viljely on hieskoivun vesametsanhoidosta edelleen kehitettya 

kolmannen polven energiametsataloutta. Pajun koeviljely on aloitettu jo 

m aatiloillakin (mm. 4H-kerhojen toimesta), mutta varsinaisesti energiapajun 

vuosikymmeneksi kaavaillaan 1990-lukua; siihen sakka tutki taan . 

Turvemaat parhaita 

Energiapaju juurtuu parhaiten turvemaassa, joka sailyttaa ihanteellisen kos

t eutensa pitkienkin poutakausien yli. Ojituksen vetaessa ei liiallisesta 

m arkyydestakaan ale pelkoa. Kivennaismailla juurtuminen on sen sijaan 

epavarmempaa, ja poutivilla hiesumailla juurtumisen -varmistajaksi voidaan 

joutua turvautumaan kasteluun. 

Turpeen peittaman pinta-alan laajuus, Suomen noin 10 miljoonaa hehtaaria, 

on energiaviljelyn kannalta merkittavan rikas luonnonvara. Maassa on 

a lueita, joilla turpeen peitossa, ainakin ohuelti, on yli kaksi kolmasosaa maan 

pinnasta. Runsas puolet Suomen soista on ojitettu metsankasvulle, ja 

pelloiksikin ehdittiin raivata kymmenesosa. Pinta-alaa riittaa eika ojittamat

t omiin soihin ale tarvis turvautua. 
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Energiapajun viljely voitaisiin aloittaa suoviljelyksilla, turvemaiden paketti

pelloilla ja kaytosta poistuvilla polttoturvesuonpohjilla. Turpeen kuoriminen 

soiden pinnalta poltettavaksi vain parantaa maaperaa pajunkasvulle . 

Energiasta tuloja tiloille 

Energiametsatalouden eri vaihtoehdot tuovat uusia vaihtoehtoja maatilojen 

t ulonlahteiksi. Energiapuu er i muodoissaan tasaisi tyohuippuja ja antaisi 

tulojakin pitkin vuotta. 

Taloudellisena selkarankana metsataloutta tukisi edelleen normaali metsaala, 

jolla kasvatettaisiin laadukasta ainespuuta myytavaksi metsateollisuudelle, 

mutta taimistonhoidossa, kasvatus - ja paatehakkuissa kertyva hukkapuukin 

otettaisiin talteen. Se haketettaisiin joke poltettavaksi omassa lampokeskuk

sessa tai myytavaksi kunnalliseen lampokeskukseen. Vaikka hukkapuun keruu 

onkin tyolaampaa kuin jareamman puun hankinta, keruulle antaa puhtia tieto 

siita, etta samalla metsalon metsanhoidollinen tila kohenee, varsinkin ajal

laan tapahtuvan taimistonhoidon ansiosta. 

Tilan hieskoivua puskevaa suota kasvatettaisiin vesametsaperiaatteella. 15-

20 vuotiaaksi varttunut hieskoivun poheikko kaadettaisiin rasiin kevatkesasta , 

j a haketettaisiin kuivahtaneena loppukesasta . Tulevaisuutta edustaa hakepui

muri, joka pui koko vesakon avohakkuuna . 

Ja osalla tilan suoalaa viljeltaisiin energiapajua. Energiapajun tuotanto on 

muuta kasvinviljelya muistuttavaa energiametsataloutta , joka sopii maat ilan 

talouteen tuttujen menetelmiensa ansiosta: tasaisella peltomaalla viljellaan 

nopeasti satoa antavaa puulajia massatuotantona, maatilan konein . 
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Abstract 

Veli Pohjonen 

ENERGISKOGAR OCH FLISPRODUKTION 

Tr ae t spelar en allt storre roll i Finlands energiforbrukning . Ar 1981 

harstammade redan 17 % av energin fr~n skogarna (16 % ~r 1980) . Dagens 

tra ener gi harstammar till storsta delen fran en effektiv skogsindustri : fran de 

kemisk a processernas flytande restprodukter och fr~n de mekaniska 

processernas sagavfall. 

Vid s idan om den traditionella skogsenergin vilken fas som en biprodukt av 

sko gsin dus t r in , har man i Finland bi:irjat utveckla produktionen av flistra som 

e n de l av det skogsbruk som lampar sig speciellt bra for jordbrukslagenheter 

nao Det finns tre mi::ijligheter: att i allt sti::irre utstrackning ta till vara det 

spill virk e som nu blir kvar i skogarna, att odla de glasbjorksdungar som vuxit 

upp pa dikade trask och att anvanda dem till flistra enligt slyskogsprincip, 

samt att odla "energipil" p~ traskmarks~krar och ~krar som uppkommit p~ 

grun d av torvtakt for produktion av bransle. Dessa olika alternativ som 

en e rg is kogshush~llningen bjuder, innebar nya mojligheter for glesbygdens 

jordbrukslagenheter, de utjamnar klimatbetingade sasongtoppar och ger 

dessut om inkomst ~ret om . 


