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METSAHAKE JA PELTOHAKE LOUNAIS-SUOMESSA 

Kotimaiset biopolttoaineet ovat kestavan kehityksen polttoai
neita. Niiden riittavyys on hyva. Aurinkoperaisen, uusiutuvan 
puuvoiman rii ttavyys on kai · "1.sta pol ttoaineista paras. Metsamme 
kasvavat nyt enemman kuin niita hakataan. 

Biopolttoaineiden kotimaisuus on korostunut talouden laman 
myota. Niiden vuoksi ei tarvitse ottaa lisaa ulkomaan velkaa. 
Kotimaisten voimien kehittaminen tuo aluetalouteen tuoretta rahaa. 
Uusiutuvien luonnonvarojen luoma tyollisyys on kestavaa, ja se on 
hajautunut la.pi suomen. Biopolttoaineilla suomalaisen maaseudun 
voi pita.a asuttuna ja tuottavana. 

Biopolttoaineista 18 prosenttia maamme energiasta 

_Biopolttoaineet kattoivat vuonna 1992 maamme energian tar
peesta 18 prosenttia (puu 14 %, turve 4 %) . Biopolttoaineet jatti
vat taakseen seka vesivoiman (13 %) etta ydinvoiman (15 %), kivi
hiilen (9 %), maakaasun (8 %) ja tuontisahkon (7 %) . 

Puuvoima on ollut kautta aikojen merkittavin kotimainen voi
mavaramme. 1990-luvulla puuvoirna ei kuitenkaan tarkoita enaa vain 
halkoja ja pilkkeita, eika hakettakaan. Nykypaivan puuvoirna on 
kytkeytynyt verkkomaisesti metsatalouteen, metsateollisuuteen ja 
metsasta korjatun puun tarkkaan kayttoon. 

Metsateollisuus tuli kansalliseen energiaverkkoon entista 
r"'\~ merkittavampana, kun se toteutti energian saastoohjelrnansa 1970-

ja 1980-luvuilla. Sahat ja selluteollisuus kehittivat puujatteiden 
tarkan polton, ja rnetsateollisuutemme rnuuntui keskeisimrnilla loh
koillaan ulkornaisen fossiilienergian ostajasta kotirnaisen energian 
myyjaksi. 

Suuren kokoluokan biovoirnaloista merkittavirnpia ovat sellu
tehtaat; yli puolet puuvoirnaa saadaan sellunkeitosta. Tehtaalle 
ostetusta kuitupuusta saadaan selluloosana talteen vain noin 40 
prosenttia. Loput 60 prosenttia rnenee ligniini- ja muuna puujat
teena polttoaineeksi. 

Nykyaikaisen sellutehtaan energi'aomavaraisuus ( sahko j a larnpo 
yhteensa) on 130 prosenttia. suursellutehdas voi rnyyda sahkoa noin 
40 megawatin teholla. Lansirannikolle suunnitellut uuden sukupol
ven sellutehtaat ovat rnerkittavia puuvoiman tuottajia. Tuotettu 
sahko on tyypillista perusvoirnaa. Sita syntyy vuoden- ja vuorokau
denajasta riippumatta aina, kun sellutehdas kay. 
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Lounais-suomessa runsaat energiapuuvarat 

Jo neljannesvuosisadan ajan Lounais-Suomen metsat ovat kasva
neet hyvin. Saannolliset puuvarojen mittaukset ovat paljastaneet, 
etta puuston keskitilavuus metsahehtaarilla on noussut parhaissa 
Lounais-Suomen metsapitajissa 1950-luvun alle 100 kuutiosta jo 
lahes 150 kuutioon hehtaarilla. 1990-luvulla Suomen puisevimmat 
metsat kasvavat linjalla Kiikala-Somero-Forssa-Tampere. 

Metsavarojen ja metsien kasvun lisaantyma voi tuntua epailyt
tavalta, jopa ihmeelta, kun muistelee 1980-luvun puolivalin synkat 
ennustukset metsien tuhoutumisesta. Puuston maaran osalta mittaus
tulokset ovat kuitenkin niin varmoja, kuin nykyisen metsatieteen 
menetelmin voi ylipaansa saavuttaa. Metsien kasvua seurataan tois
tuvin maastomittauksin, ilmakuvatulk in noin, satelliittikuvin ja 
tietokonein tehtavin laskelmin. Niin Suomessa, kuin koko Lansi
Euroopassa on todettu, etta metsatuhot eivat onneksi iskeneetkaan 
niin rajusti kuin pelattiin. - Metsatuhojen uhkaa on kaikesta huo
matta tutkittava jatkuvasti, riittavin panostuksin, ja luonnolle 
haitailisia teollisuuden paastoja on edelleen rajoitettava. 

Metsien kasvusta merkittava osa on tullut hyvasta metsanhoi
dosta: metsien uudistamisesta, viljelysta ja taimikonhoidosta. 
Mutta metsien puisevuus kertoo myos siita, etta ensiharvennukset 
ovat jaaneet tekematta, ja siita, etta pienikokoiselle puulle ei 
ole Lounais-suomessa menekkia - ei kuitu- eika energiapuuna. 

Koko Suomeakin ajatellen on erikoista, etta energiapuusta 
puhutaan ja metsanhoidollista hakepuuta korjataan vahiten siella, 
missa metsavarat ylipaansa ja metsaenergiavarat ovat suurimmat. 
1980-luvulla rakennetut puuvoimalat nousivat Lounais-Suomea vahai
sempien puuvarojen seuduille Ita- ja Pohjois-Suomeen. 

Biovoimala, 1990-luvun huipputekniikkaa 

Biopolttoaine, erityisesti hakepuu koki 1990-luvun alussa 
uuden tulemisen. Puuvoiman uusi kausi oli mahdollinen, kun uusi 
polttotekniikka tuli avuksi. Biomassan leijukerrospoltto oli 
kehittynyt 10 vuoden aikana niin, etta se voitiin ottaa kayttoon 
suurvoimaloiden ja metsateollisuuden lisaksi myos pienemmissa 
kattiloissa. 

Vuonna 1992 Pieksamaelle, Kankaanpaahan ja Kuhmoon rakennet
tiin uuden tekniikan biovoimala. Ne kaikki jauhavat sahkoa ja lam
pea massapolttoaineista: kuorijatteesta, sahanpurusta, hakkeesta 
ja turpeesta. 

Duden biovoimalan sydan on kotimaisille polttoaineille raata
loity leijupetikattila. Leijukerrospoltossa vanhanmallisen arinan 
korvaa ilmavirrassa leijuva hienon hiekan kerros, leijupeti, johon 
polttoaine syotetaan. 

Polttotekniikalle menetelmalla on kolme etua. Ensiksi, leiju
petikattilaan voi syottaa kaikkia kiinteita biopolttoaineita, joko 
erikseen tai seoksena. Esimerkiksi haketta ja olkisilppua voi 
polttaa sekaisin. 

Toiseksi, leijupetikattila on ymparistolle ystavallinen, sil-
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la biomassan palaminen leijumalla on la.hes taydellista. Typen 
paastot ovat vahaiset. Kun leijupetikattilan peraan kytketty sah
kosuodin viela imee savusta noet ja polyt, piipusta tulee puhtaim
millaan vain hiilidioksidia ja hieman vetta (hoyryna). Ne palautu
vat metsaan ja kasvavat uudeksi puuksi. 

Kolmas etu on voimalan koko. Kuhmossa sahkotehon kilpiarvo on 
5,4, Kankaanpaassa 6,3 ja Pieksamaella 9,4 megawattia. Viela 10 
vuotta sitten nain pieni biovoimala oli mahdoton; pienin kannat
tava laitos oli kymmenen kertaa suurempi. Sahkon lisaksi voimalat 
tuottavat jaahdytysvesinaan kaukolampoa. Sita syntyy noin kolmin
kertaisella teholla sahkoon verrattuna. Kaukolammon tyypillisia 
kayttajia ovat taajamat, niiden julkiset rakennukset, kerrostalot, 
rivitalot ja osa pientaloja. Kuhmossa lampoenergiasta kayttaa noin 
40 prosen ti a paikallinen saha (sahatavaran kuivaukseen). 

Biomassapajulla baketta pelloilta 

Biomassapaju, energiapaju ja pajun energiaviljely ovat ruot
salaisia kasitteita. Tutkimus alkoi vuonna 1976. Kaytannon ener
giaviljely pelloille soveltuvalla biomassapajulla alkoi kymmenen 
vuoden koetoiminnan jalkeen, vuonna 1986, kun Ruotsin viljelija
jarjesto {Lantbrukarnas Riksforbund), otti biopolttoaineet ohjel
maansa. Taustalla oli Ruotsin maatalouden ylituotanto ja huoli 
maaseudun pysymisesta maaseutuna: asuttuna ja viljeltyna. 

Vuosina 1986-1992 ruotsalaiset tuottajat viljelivat biomassa
pajua yhteensa 6300 ha. Vuoden 1993 loppuun mennessa viljelyta
voite on 10'000 ha. Vuosituharinen vaihteeseen mennessa viljelypa
jun pinta-ala ylittanee 100,000 ha. Aurinko-Ruotsi laskee saavansa 
2000-luvulla Etela- ja Keski-Ruotsin peltojen viljelypajukoista 
raakaenergiaa 145 petajoulea vuodessa (petajoulessa on ykkosen pe
rassa 15 nollaa) . Suuruusluokkaa voi verrata esimerkiksi suomen 
neljan ydinvoimalan tuottamaan energiamaaraan: 187 petajoulea 
vuonna 1991. 

Viljelijan myyma tuote on hake, jonka han markkinoi biovoima
laan sopimusviljelylla. Pajuhake sekoitetaan voimalassa muun met
sahakkeen joukkoon. Suomesta poiketen Ruotsissa on haketta poltta
via sahko- ja lampovoimaloita maan etelaosia myoten. Pajun vilje
lijalla on varmuus markkinoista. Han saa myydyksi haketuotteensa, 
tulipa se pellolta tai metsasta. 

Pajun energiaviljelya vauhdittaa Ruotsissa maatalouden tuo
tantopolitiikan taky. Luopumalla vehnasta ja vaihtamalla biomassa
pajuun, viljelija saa kertakorvauksena metsitysmaksun, 12,000 -
24,000 kruunua hehtaarilta. Korvaus on suurin Skanen metsakauris
alueella, missa pajukon joutuuu aitaamaan ensimmaisiksi vuosiksi. 
Perustamiskorvauksen jalkeen pajun viljelyyn ei saa muuta tuo
tantotukea. 

Ruotsissa biopolttoaineet, seka metsa- etta peltohake saavat 
ymparistotavoitteisen verotuksen ansiosta hintaedun. Fossiilisten 
polttoaineiden rikille, typen oksideille ja hiilidioksidille on 
nimittain asetettu roimat paastomaksut. Esimerkiksi kivihiilta 
polttava voimala maksaa lammontuotannossa saasteveroa Suomen ra
hassa 9,9 pennia kilowattitunnilta. Vastaava vero on Suomessa 0,47 
p/kWh; Ruotsin vero on Suomeen verrattuna 21-kertainen. 
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Suomessa biomassapajun viljelya ovat tutkineet vuodesta 1984 
lahtien Imatran Voima oy ja Joensuun yliopisto Kopparnasin ener
giapuistossa Inkoossa. Kokeissa on mukana paitsi Suomesta loydet
tyja nopeakasvuisia pajuja, myos Ruotsin viljelyohjelman parhaim
misto. IVO:n tutkimus laajennettiin vuonna 1992 energiatila-ohjel
maksi noin 30 suomalaiselle maatilalle. 

Biomassatalous ja ekologinen harava 

Peltoviljelysta jokiin ja jarviin valuvat ravinteet, etenkin 
typpi ja fosfori, ovat kasvava ongelma niin Suomessa kuin Ruotsis
sa. Tasta on loytynyt viljelypajulle uusin tuotannon rake. Pajulla 
on tihea juuristo. Etelaisten pajujen kasvukausi ulottuu touko
kuusta lokakuulle. Kai kista viljeltavista maakasveista pajun juu
ret imevat maasta vetta ja sen mukana ravinteita tehokkaimmin ja 
pisimpaan kasvukauden aikana. Viljelemalla pajua suojakaistoiksi 
jarvien ja jokien rantapelloille, 5-10 metrin vyohykkeiksi vasten 
rantaviivaa, veteen karkaavat ravinteet voi pysayttaa pajun juu
riin. Kasvukauden ajan paju on ekologinen harava. 

Biomassatalous on osa suljettujen kiertojen tulevaisuutta, 
milla vesistoihin ja kaatopaikoille joutuvat ravinteet palautetaan 
hyotykayttoon. Biovoimalan tuhka on eras palautettavia aineita. 
Sen voi, ja se tulisi palauttaa hakkeen tuotannon kiertoon. Ener
gialahteeksi kasvatettavat metsat soveltuvat tuhkalla ja muilla 
luonnollisilla jatteilla lannoitettaviksi. 

Ekologisen haravan kokeita on perustettu seka Suomeen etta 
Ruotsiin. Ekologinen haravointi ei rajoitu yksin vesistojen ran
noille. Eraat pajulajikkeet sietavat raskasmetalleja, ja ne hara
voivat muille kasveille myrkyllisia yhdisteita juuriinsa ja edel
leen runkoonsa. Kun pajun rungot korjataan maaravalein, poltetaan 
ja jaljelle jaanyt tuhka kootaan talteen, vaaralliset raskasmetal
lit poistuvat vahitellen maaperasta. 


